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KÖSZÖNETTEL TARTOZOM MINDENKINEK!
Domonyi László polgármester előrelátóan 
hozta meg a járványt megfékező döntéseit

Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, amelyet március 11-én rendelt 
el a kormány a koronavírus-járvány miatt. A védekezés érdekében rend-
kívüli jogrendet vezettek be, melyre nem volt még példa a rendszervál-
tozás óta. A katasztrófavédelmi törvény meghatározza többek között, 
hogy veszélyhelyzetben milyen sajátos irányítási szabályok vonatkoznak 
az önkormányzatokra. Általánosságban a polgármesterekre ruházza az 
önkormányzati testületek hatásköreit. Kiskőrösön Domonyi László pol-
gármester felelősen, előrelátóan intézkedett a kormányrendeletekkel 
összhangban, sok esetben megelőzve más településeket, egészségünk és 
biztonságunk érdekében meghozott döntéseivel. 

Még az elődeim számára is ismeretlen 
helyzettel kerültünk szembe március 
elején – mondta Domonyi László. 
A veszélyhelyzet kihirdetésekor egy 
olyan törvényszakaszt kellett érvénye-
síteni, amit polgármesteri megbízatá-
som eddigi 14 esztendeje alatt soha-
sem gondoltam volna, hogy valaha 
is életbe léphet. Az elmúlt bő három 
hónap alatt különös óvatossággal ke-
zeltem ezt a feladatkört, hiszen a fele-
lősséget tekintve nem mindegy, hogy 
egy-egy fontos döntést egyszemélyben 
jómagam, vagy egy 12 fős testület hoz 
meg. 

 � Melyek voltak ezek?
Az első gyors intézkedés volt egy 10 
millió forintos keret azonnali átcso-
portosítása a veszélyhelyzet kezelésére. 
Egyszemélyi döntés volt az egyesek 
által vitatott piacbezárás, az arcot elta-
karó maszk használatának elrendelése, 
két héttel hamarabb, mint ahogyan 
azt országosan is elrendelték. A játszó-
terek, sportparkok és a közterületek 
fertőtlenítése, az idősotthonok teljes 
lezárása, fertőtlenítése, a fertőtlenítő-
szerek, maszkok beszerzése, a lakosság 
maszkokkal való ellátása. Mindezen 
intézkedésekkel sok várost megelőz-
tünk. A 70. év feletti időseknek, akik 
igényelték, megszerveztük a bevásár-
lást. Két információs autót állítottunk 
be, melyekkel a polgárőrség és az ön-
kormányzat folyamatosan tájékoztat-
ta a lakosságot. Igyekeztünk percre 
pontos információkkal szolgálni a 
közleményekkel és a videó tájékozta-
tásokkal.
Lehet, hogy sok esetben túlzottan is 
óvatos voltam, de nagyon komolyan 
vettem a vírushelyzetet és féltve a kis-
kőrösieket hoztam meg az intézkedé-
seket. Azt gondolom, hogy ha az or-
szágos vezetés eljut oda, hogy az egész 
országra kiterjedő veszélyhelyzetet 
hirdet, s mindemellett láttam, hogy 
a világ összes országa így cselekszik, 
akkor a fennálló helyzetet nem lehet 
elbagatellizálni. Végig a vírus meg-
fékezésének érdekében hoztam meg 

az intézkedéseket, amelyekkel úgy 
gondoltam, hogy meg tudom óvni a 
kiskőrösieket. Szintén az elsők között 
építettük ki a termelők megsegítésére 
a házhozszállítási rendszert, hogy ter-
ményeik, termékeik el tudjanak jutni 
a fogyasztókhoz. Gördülőkényen, jól 
működött, s napjainkban is működik 
ez a rendszer.

 � Itt is volt „operatív törzs”?
A döntéseim meghozatalában nagyon 
komoly háttérsegítséget kaptam a pol-
gármesteri hivatal dolgozóitól, az al-
polgármestertől, a jegyzőtől, az aljegy-
ző asszonytól, valamint a kollégáimtól 
és az intézmények vezetőitől. Rendkí-
vüli módon együtt tudtunk működ-
ni az Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézmény igazgatónőjével, 
az idősotthon vezetőjével, akik az 
idősek maximális védelméről gondos-
kodtak. A bölcsőde, az óvodavezető, a 
könyvtár igazgatónője, a múzeumaink 
igazgatói is részt vettek ebben a mun-
kában. Vállalkozóink közül is sokan 
élenjártak a segítségnyújtásban, akár 
tárgyi eszközökről, akár maszkokról, 
akár anyagi támogatásról volt szó. A 
lakosság fegyelmezettsége és komoly, 
felelősségteljes hozzáállása a helyzet-
hez, nagymértékben megkönnyítette 
a munkánkat. 
Mindez együttesen járult hozzá ahhoz, 
hogy településünkön el tudtuk háríta-
ni a veszélyt.  Több olyan intézkedést 
is hoztam, amelyet különösebben nem 
publikáltunk, de a város működéséhez 
elengedhetetlenek voltak.

 � Például?
Nem álltak meg a beruházásaink, az 
ezekkel kapcsolatos közbeszerzések 
kiírását, a tervezőkkel való tárgyalá-
sokat le kellett bonyolítani. A hivatal 
működésével, a város üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatokat, döntéseket 
szintén egyedül kellett meghoznom. 
Ezek nagy része testületi döntést igé-
nyelt volna. Természetesen email-ben 
mindenről értesítettem a képviselő-
testület tagjait, és a döntés előtt kikér-
tem a véleményüket. Így egyszemélyi 

döntésként lett aláírva egy-egy doku-
mentum, de a testület egyetértésével. 
Intézményeink vezetőivel a dolgozók 
munkabeosztását tárgyaltuk meg, akik 
elvégezték a nagykarbantartásokat, fel-
újításokat, takarításokat beosztásuktól 
függetlenül, az óvó nénik maszkokat 
is varrtak a szociális intézményünk 
dolgozóival karöltve. Ezek csomago-
lásában, dobozolásában a Kiskőrösi 
Kutyaiskola tagjaitól kaptunk nagy 
segítséget. Egy emberként fogott össze 
a város, és ezt nem győzöm elégszer 
megköszönni. 

 � Ismét üléseznek a képviselők.
Már nagyon vártuk, hogy eljöjjön az 
a nap, hogy a mindennapjainkat be-
folyásoló egyéb döntéseket közösen 
átvitassuk. Így az első, júniusi kép-
viselő-testületi ülésünkre az átlagost 
meghaladó számú napirendi pontot 
vettünk fel. A veszélyhelyzet elmúltá-
val a városvezetés visszakapta jogkörét 
és dönt azokban a kérdésekben, ame-
lyekben testületi határozatot kell hoz-
ni. Ez a teher lekerül a vállamról. 

 � Lehet pihenni, lazítani, szabad-
ságra menni?
Igen, most már ezen is gondolko-
dom. Az elmúlt pár hónapban, miu-
tán a személyes tárgyalások elmarad-
tak, teljes erőmmel a veszélyhelyzet 
megoldására, az azzal kapcsolatos 
feladatokra koncentráltam. Nem 
estem pánikba, a feladatot láttam, 
amit meg kell oldanom, éjjel-nap-
pal a megvalósításon gondolkodtam. 
A protokolláris szabályokon egy kicsit 
azonban lazítottam, például három 
hónapig nem vettem fel az öltönyö-
met, nem ültem hivatali autóba.

 � A város büdzséjét megterhelték 
az elvonások, kiadások?
A járvánnyal kapcsolatos extra kiadá-
sok Kiskőrös költségvetését súlyosan 
érintették. A gépjármű adó önkor-
mányzatra eső részének az elvonása 
50-60 millió forint kiesést jelent, 
ami nagy pénz egy kisváros gazdál-
kodásában. Számolnunk kell azzal 
is, hogy az iparűzési adóbevételünk 
kevesebb lesz, hiszen a vállalkozása-
ink is küzdöttek a talpon maradásért. 
A kapacitáskiesés úgy gondolom, 
mintegy százmilliós nagyságren-

dű költségvetési hiányt fog okozni. 
A betervezett, illetve folyamat-
ban lévő beruházásokat meg tud-
juk csinálni, de új beruházásban, 
vásárlásban, kiadási tételben csak 
nagyon átgondoltan lehet tervez-
ni. Ez befékezi a város fejlődési üte-
mét. Az új óvoda, a záportározó-tó, 
a hagyományok háza, valamint a 
roma közösségi centrum, az Árpád 
utcai egészségház építése, felújítása 
a megfelelő ütem szerint folyamat-
ban van. A vírushelyzet miatt a város 
nagyrendezvényeit is lemondtuk, mi-
vel még a legkisebb költségvetéssel, 
szponzorokkal számolva is többmil-
liós tétel például egy szüreti napok 
megtartása. Szeretnénk, ha augusztus 
29-én, a főtéren a mazsorett csopor-
tok minősítését meg tudnánk tartani, 
és szeptember első hétvégéjén pedig 
egy kis fúvósmuzsika mellett megnyit-
hatnánk a hagyományos Borutcát is. 
A többi rendezvényünkről is csak fel-
tételes módban beszélhetünk.

 � Más világ lesz, mint eddig?
Sokan mondják, hogy már semmi 
nem lesz a régi. A világszerte többszáz-
ezer halott, a járvány gyors lefolyása, 
valamint az európai legfejlettebb or-
szágok egészségügyének becsődölése 
intő jel volt a világ számára. Úgy gon-
dolom, hogy a Magyar Kormány néha 
túlzónak gondolt intézkedéseinek 
köszönhetjük, hogy viszonylag kevés 
áldozattal vészeltük át ezt a nehéz 
helyzetet. Kitűnőre vizsgázott a távok-
tatás, a családtagok közelebb kerültek 
egymáshoz, megtanultuk megbecsülni 
az egészségügyben, a kereskedelemben 
dolgozók munkáját is.
Köszönettel tartozom mindenkinek, 
aki helyt állt ezekben a nehéz hóna-
pokban a saját munkaterületén. Külön 
köszönet jár a segítőknek, a támoga-
tóknak. És ne feledkezzünk meg a fia-
talokról, a gyermekekről, az idősekről, 
akik felismerték a helyzet komolyságát 
és mindent megtettek, hogy megfelel-
jenek a különleges időszakban.
Elfogadva és betartva a szabályokat 
úgy gondolom közös együttműködés-
sel sikerült megfékeznünk a járvány 
terjedésének első hosszú szakaszát.

Boda Zsuzsa

MEGTELT A ZÁPORTÁROZÓ-TÓ
Egy óra alatt lezúdult a csapadék 

az új elvezető rendszeren
Befejezéséhez közeledik a kiskőrösi záportározó-tó építése, valamint az 
ezzel kapcsolatos csatorna-felújítási munkálatok elvégzése. A tervek sze-
rint július végére át szeretnék adni. Az idei esztendő medárdos időszaka 
alatt lehullott rengeteg csapadék, valamint június első felében egy özön-
víz-szerű esőzés kiváló főpróbája volt a kivitelezés finisének – mondta 
Domonyi László polgármester.

Domonyi László: 2019. szeptem-
ber 30-án tartottuk, a „Záportáro-
zó kialakítása és csapadékelvezető 
rendszerek rekonstrukciója Kis-
kőrösön” című TOP-2.1.3-16-
BK-1-2017-00005 azonosítószámú 
projekt ünnepélyes megnyitóját. 
A 430 millió forintos összköltsé-
gű projekt tervezési munkálatai 
már 2018. március 20-án megkez-
dődtek, a megnyitó után pedig a 
tervek gyakorlati megvalósításába 
kezdtünk bele. A júniusi özönvíz-
szerű esőzés kiválóan megmutatta a 
rendszer gyenge pontjait és így még 
az átadás előtt a kivitelező korrigál-
ni tudja azokat. Az azonban nyil-
vánvaló, hogy a hirtelen lehullott 
50-55 milliméter esővizet, amelyből 
20 milliméter 5-10 perc alatt zúdult 
a városra, még ezeknek a nagy, 100 
centiméter átmérőjű csapadékvíz-
elvezető csöveknek is fizikai lehetet-
lenség volt „kezelni”. Ezt több város 
példáján is láthattuk. Kiskőrösön, 
a mélyen fekvő városrészek útjain 

most is megállt a víz, de míg régen, a 
csapadékvíz-elvezető rendszer felújí-
tása előtt fél nap is kellett egy ilyen 
óriási mennyiségű víz levonulásához, 
addig ez most 1 óra alatt megtörtént.
Annak ellenére, hogy a záportá-
rozó-tó még nincs beüzemelve, a 
Soltvadkert – Béke utca felől érkező 
vizet nagyszerűen felfogta és a táro-
zó meg is telt, 100-120 centiméter 
mélységű, megközelítőleg 35 ezer 
köbméternyi vízmennyiséggel. Ez a 
csapadékvíz nem került be a rend-
szerbe, így az utcákról akadálytala-
nul tudott a lezúdult víz „eltűnni” és 
a Sáhor csatornán keresztül elhagy-
ni a várost. Sajnos a klímaváltozás 
miatt a közeljövőben valószínűleg 
többször is kell számolnunk hason-
ló esőzésekkel, de a záportározó-tó 
és a felújított csapadékvíz-elvezető 
rendszerünknek köszönhetően a 
hatalmas mennyiségű esővíz hamar 
eltűnik majd az utcákról. A rendszer 
jó, megvalósításával nagyot léptünk 
előre a fejlődés útján.     

JÖVŐ SZEPTEMBERRE KÉSZ AZ ÓVODA
Jövő év szeptemberében már fogadja az apróságokat az új 6 csoportszo-
bás óvoda a Kőrisfa utcában. A 2000 négyzetméteren legfeljebb 180 gyer-
meket tudnak elhelyezni, kiváltva a Thököly utcai és a Mohácsi utcai óvo-
dák 5 csoportját is. Az eredeti tervekhez képest mintegy 35-40 százalékkal 
kerül többe a városnak az új épületkomplexum megépítése, az időközbeni 
áremelkedések miatt.

Domonyi László polgármester: 
A város jelenlegi legnagyobb beruhá-
zása ennek a projektnek a kivitelezé-
se. A falak már állnak, már a födém 
készítésénél tart a közbeszerzési eljá-
rás győztese, a Schlosser-Bau Építő-
ipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft. 
Kiskőrös Város a Terület-és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program kere-
tében közel 400 millió forintos, visz-
sza nem térítendő támogatást nyert 
az óvoda építésére, az önkormányzat 
pedig 570 millió hitelt vett fel, így 
közel 1 milliárdos beruházással gaz-
dagodik városunk.
A részleteket még Répásiné Lovász 
Márta volt óvodaigazgatóval egyez-
tette Major Attila, az épületegyüttes 
tervezője. A csoportszobákat az elő-
írásoknak megfelelően a lehető leg-
nagyobb méretűre tervezték.

Az egyes csoportok külön öltöztető- 
és szociális helyiségekkel rendelkez-
nek. Az épületben konyha, tárgyaló, 
orvosi szoba, logopédiai szoba, iro-
dablokk is lesz, valamint egy torna-
szoba. Az energetikai besorolásban 
„B” kategóriát kap az óvoda épü-
lete, hőszivattyúk és minimálisan 
felhasznált gáz fogja a fűtés-hűtés 
feladatát ellátni. A hőszigetelést is a 
legmodernebb technológiával old-
ják meg.
Nagy szüksége van a városnak az új 
óvodára. Vállalkozóink munkaerő-
keresletének, a fejlesztő beruházá-
soknak köszönhetően Kiskőrös „él-
hető” város, egyre több fiatal találja 
meg a számításait nálunk és a kor-
mányzat családtámogatási intézke-
déseinek hatására a gyermekvállalás 
is könnyebbé vált.

A JÉGELHÁRÍTÓ RENDSZER MEGVÉDI 
A NAGY JÉGDARABOKTÓL A VÁROST
A júniusi képviselő-testületi ülésen 
merült fel, hogy sajnos a jövőben a 
klímaváltozásnak köszönhetően egy-
re gyakrabban számíthatunk özön-
víz-szerű esőzésekre, s a hatalmas 
mennyiségű csapadékot nem egyszer 
jégeső is kíséri.
Mint azt Domonyi László pol-
gármester elmondta, városunkban 
már közel egy évtizede, hogy kivá-
lóan működik a három helyre lete-
lepített jégelhárító állomásból álló 
rendszer. Két gépet az önkormány-
zat, egyet a hegyközség üzemeltet. 
Amikor megkapják a riasztást – a 
közterület-felügyelő is, aki mind-
három gép működését leellenőrzi 
– az Országos Meteorológiai Szol-

gálattól, azonnal bekapcsolják a gé-
peket, amelyek ezüst-jodid oldatot 
– 2011-ben 200 litert, 2019-ben 
már 410 litert - juttatnak a légtér-
be. Ez az anyag 2-3 ezer méteres 
magasságban létrehozza azokat a le-
csapódási pontokat, ahol a nagy és 
kemény jégdarabokból, apró, leg-
feljebb borsó nagyságú, puha szer-
kezetű jégdarabkák lesznek. Azt is 
felvetették, hogy a jégelhárító rend-
szer miatt van az aszályos időszak. 
Ezt a polgármester határozottan cá-
folta. Mint mondta,  a jégelhárító 
rendszer csak akkor működik, ami-
kor zápor, vagy zivatar előrejelzést 
kapnak, amit nagy valószínűséggel 
jég is kísér.
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CSÖKKENT A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA 
DE MÉG MINDIG SOK AZ ITTAS VEZETŐ

Hosszú, mintegy négy hónap szü-
net után újra ülésezett Kiskőrös Vá-
ros Képviselő-testülete június 24-én 
szerdán. A több mint harminc na-
pirendi pont tárgyalása előtt, Do-
monyi László polgármester ismer-
tette a veszélyhelyzet idején hozott 
legfőbb intézkedéseket, s köszönetet 
mondott mindazoknak, akik a város 
lakóinak érdekében tevékenykedtek 
a mögöttünk álló nehéz időszakban. 
Ezt követően Csizovszki László 
rendőr alezredes, a Kiskőrösi Ren-
dőrkapitányság vezetője számolt be a 
rendőrök közrendvédelmi, közleke-
désrendészeti, valamint bűnmegelő-
ző munkájáról és ismertette a város 
bűnügyi helyzetét.
A rendőrkapitány jövőbeni kitűzött 
céljaikat is megosztotta a testülettel. 
„Alapvetően a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét befolyásoló bűncse-
lekmények elleni fellépést helyeztük 
célkitűzéseink fókuszába, megfo-
galmaztuk a közlekedésbiztonság 
erősítése érdekében végrehajtandó 
feladatainkat, s törekszünk a társszer-
vekkel kialakított jó munkakapcso-
latok fenntartására, továbbépítésére” 
– mondta a kapitány a szóbeli kiegé-
szítésben.
A beszámolóból kiderült, hogy Kis-
kőrösön mintegy 20 százalékkal csök-
kent a regisztrált bűncselekmények 
száma az előző évihez képest, rablás 
nem volt, de a garázdaságok száma 
az időnként túlzott italfogyasztás-
nak köszönhetően megszaporodott. 
A vagyon elleni bűncselekmények 
között meghatározó lopások száma 
is csökkent a kapitányság illetékessé-
gi területén, így Kiskőrösön is. Kis-
kőrös város területén a 2019. évben 
regisztrált bűncselekmények száma 
(269) jelentősen,18,48%-al csökkent 
a 2018. évi adatokhoz (330) képest. 
A bűncselekményszám csökkenése, 
eltérő mértékben kimutatható az 
élet, a testi épség és az egészség el-
leni bűncselekmények (testi sértés), 
valamint a vagyon elleni bűncselek-
mények (lopás) számának a csökke-
nésében is. Mint az Csizovszki László 
kiemelte, nagy hangsúlyt fektettek/
fektetnek a megelőzésre, ennek is 
köszönhető a bűncselekmények szá-
mának csökkenése. Éjszaka sem pi-
hentek a rend őrei, a közterületeken, 
a külterületeken, még a szomszédos 
rendőrkapitányságok bevonásával is 
hajtottak végre ellenőrző akciókat.
Mint beszámolójában írta a kapi-
tány: „A nyomozás-eredményességi 

mutató területén kapitányságunk 
a 2019-es évben 78,8%-ot ért el, a 
2018. évi 79,4%-al szemben, tehát 
lényegében a korábban elért eredmé-
nyünket sikerült megtartani. Ezen 
a területen elért eredményünkkel 
kapitányságunk a megye kapitány-
ságai között a harmadik legeredmé-
nyesebb volt. Fontos kiemelni, hogy 
kapitányságunknak az illetékességi 
területén regisztrált, közterületen el-
követett bűncselekmények nyomozás 
eredményességi mutatóját sikerült a 
2018-as évben elért (89,5%) ered-
ményhez hasonlóan teljesíteni, hi-
szen az értékelt időszakban 85,5%-os 
nyomozás eredményességi mutatót 
produkáltunk.”
A kapitány hangsúlyozta, hogy még 
mindig sok az ittas állapotban bekö-
vetkező halálos és súlyos sérüléssel 
járó balesetek száma, ebben vezető 
helyen állunk a megyében és orszá-
gosan is az átlagosnál kétszer több a 
kiskőrösi ittas járművezető. Helyszíni 
bírság kiszabására 216 esetben került 
sor, összesen 2.745.000,- Ft értékben.
„A 2019-es évben nagy hangsúlyt 
fektettünk az egészséget veszélyeztető 
bűncselekmények kategóriáján belül 
a kábítószerrel összefüggő elkövetési 
magatartások feltárására, felderítésé-
re. Az ismertté vált, ezen bűncselek-
ményfajtához tartozó jogsértésekre 
a tárgyidőszakban a fogyasztói (ká-
bítószer birtoklás) magatartás volt a 
jellemző. A vizsgált időszakban kábí-
tószer terjesztésével összefüggésben 
Kiskőrös város területén 1 esetben 
került sor büntetőeljárás lefolytatá-
sára. Nagy hangsúlyt fordítottunk 
e bűncselekmény kapcsán a bűn-
megelőzési tevékenységre, a DADA 
program oktatásával és drogellenes 
propaganda kifejtésével. A jövőben is 
törekedni fogunk a kábítószer terje-
désének visszaszorítására, valamint az 
ilyen bűncselekmények elkövetőinek 
szélesebb körben történő felderítésé-
re.” – mondta a kapitány beszámoló-
jában, melyet a testület egyhangúlag 
elfogadott.

POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY
Június 18-án megszűnt a veszélyhely-
zet, ugyanakkor a kormány kihirdette 
a járványügyi készültség bevezetését 
– az erről szóló kormányrendeletek 
megjelentek a Magyar Közlönyben. 
A járványügyi készültség bevezetését 
a kormány szükségesnek tartja, mert 
a járványnak nincs vége, a fertőzés 
még szigetszerűen felütheti a fejét. 
A járványügyi készültséget a kormány 
most hat hónapra hirdette ki, fenn-
tartásának szükségességét 3 havonta 
felülvizsgálja.
Megszűnt a 65 év feletti idősek vásár-
lási idősávja, a másfél méteres szociá-
lis védőtávolság betartására vonatkozó 
szabály is. Életben marad azonban 
még több védelmi intézkedés. To-
vábbra is köteles mindenki maszkot 
viselni (avagy a szájat és az orrot el-
takaró sálat, kendőt használni)  a tö-
megközlekedési eszközökön, valamint 
az üzletben történő vásárlás során. Ez 
alól kivételt a 6 év alatti gyerekek je-
lentenek. A kormány döntése értel-
mében továbbra sem lehet 500 főnél 
nagyobb zenés, táncos rendezvényt 
tartani. A vendéglátó-egységek zárt 
kiszolgálási területén a vendégek által 
látogatható területeken az ott dolgo-
zók kötelesek maszkot viselni. Mind-
ezek betartását továbbra is a rendőrség 
felügyeli. A piac ismét a régi rend sze-
rint üzemel, nincs védett idősáv, vala-
mint a maszk használata sem kötelező. 
Bárki, bármikor mehet a piacra. 
2020. június 15-től már újra látogat-
ható a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 
majd kinyitott a Petőfi Sándor Szü-
lőház és Emlékmúzeum, a Szlovák 
Tájház és a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ, a János Vitéz Látogatóköz-
pont is. Ismét várja a vendégeket a 
Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő, a beltéri 
medencék, a szaunák, valamint az 
infrakabinok is használhatók.
A tervek szerint ez a korlátozás au-
gusztus 15-ig lesz érvényben, de a lét-
számkorlátozás feloldásának lehetősé-
gét folyamatosan vizsgálja a kormány. 
A sportrendezvények és események 
korlátozás nélkül megszervezhetők. 

A Kiskőrösi Szakorvosi Rendelőinté-
zetben beindultak a szakrendelések. 
A betegellátás előjegyzés alapján, 
előszűrést követően lehetséges. A lé-
tesítményben a szájmaszk használata 
kötelező. A háziorvosi ellátásnál to-
vábbra is telefonos egyeztetést követő-
en dönti el azt a háziorvos, hogy szük-
séges, vagy sem a személyes találkozás. 
A bentlakásos intézményi ellátásnál 
az idősek otthonában június 18-tól 
feloldották az intézményelhagyás-, 
kijárási-, valamint látogatási tilalmat. 
Kivételt jelentenek azok a lakók, akik 
kórházi kezelés után kerülnek vissza az 
intézménybe. Őket a kórházból való 
kikerülést követő 14 napig elkülöní-
tik a többi lakótól, és ez idő alatt nem 
látogathatók, valamint nem hagyhat-
ják el az intézményt sem. A látogatók 
számára a maszk használata kötelező. 
Júniustól Kiskőrös Város Képviselő-
testülete ismét ülésezik. 
Ezúton is köszönöm a kiskőrösiek-
nek a járványhelyzet idején tanúsított 
fegyelmezett és felelősségteljes maga-
tartását, valamint azt, hogy minden 
szabályt betartottak és odafigyeltünk 
egymásra.
Kívánok Önöknek elsősorban jó 
egészséget, önfeledt nyaralást és jó 
pihenést! Reméljük, hogy napsüté-
ses, szép nyarunk lesz. Pótoljuk be a 
családi és a baráti találkozásokat, de 
legyünk mindig éberek és továbbra is 
vigyázzunk egymásra! 

Domonyi László
polgármester   

BESZÁMOLT 
A PARANCSNOK
Elfogadta a képviselő-testület Paksi 
Dénes tűzoltó alezredes, a Kiskőrösi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ve-
zetőjének éves beszámolóját a júniusi 
ülésen.
Mint azt a tűzoltóparancsnok beszá-
molójában jelezte, a 37 fős készenléti 
állománnyal rendelkező Kiskőrösi Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság műkö-
dési területe 2019-ben nem változott 
az előző évihez képest, továbbra is 13 
település védelmét látják el. A Kiskő-
rösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
működési területén 2019. évben 542 
esemény történt. Tűzeset 386 volt, 
melyből szándékosan megtévesztő 
jelzés 6 esetben történt. Ezek esetében 
feljelentést tett az igazgatóság. Téves 
jelzés 87 futott be, a tűzoltók kiérke-
zése előtt felszámolt esemény 29, utó-
lagosan bejelentett tűzeset 3 esetben 
fordult elő. Műszaki mentéshez 156 
alkalommal vonultak ki.

Paksi Dénes kiemelte, hogy a 2019-
es év nem nevezhető átlagosnak.
A nem túl szerencsés csapadékelosz-
lás következtében több szabadtéri 
tűzzel kellett megbirkózniuk, mint 
2018-ban. A szélsőséges időjárási 
körülmények miatt bekövetkező kár-
események és viharkárok (műszaki 
mentések) száma is növekedett.
A parancsnok hangsúlyozta a Kis-
kőrös Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
tel való jó együttműködést, mint 
mondta kiemelendő, hogy az ön-
kéntes tűzoltók mintegy 102 esetben 
vonultak tűz- és káresethez. Ez rend-
kívüli szakmai, emberi elszántságot 
mutat az önkéntes egyesület tagjai 
részéről.
Az alezredes beszámolt a képzések-
ről, sporttevékenységekről, meg-
említette, hogy nemsokára elkészül 
az új tűzoltóparancsnokság épülete. 
A testület elfogadta a beszámolót és 
15 millió forintos természetbeni tá-
mogatást szavazott meg a laktanya 
körüli futópálya kiépítésének segí-
tésére. 

ŐSSZEL BIRTOKBA 
VEHETIK A TŰZOLTÓK AZ ÚJ LAKTANYÁT

Finisében a 920 
milliós beruházás

Ha Akasztó felől érkezünk Kiskő-
rösre, mindenkinek feltűnik egy 
új, impozáns épület a város szélén. 
A tavaly megkezdődött kivitelezés 
lassan a finisébe ér, a mintegy 920 
milliós beruházás elkészült, a Kiskő-
rösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
és Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete méltó körülmények kö-
zött fog elhelyezést nyerni – adott 
tájékoztatást a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatósága. 

920 MILLIÓS TÁMOGATÁS
A laktanyaépítés a befejező stádiu-
mában van. Jelenleg a szakipari mun-
kák folynak, ezen kívül a burkolást, a 
parkosítást, a kerítés építését végzik. 
Egy uniós projektnek köszönhetően 
2019-ben kezdődtek meg a kiskőrö-
si tűzoltóság kivitelezési munkálatai. 
Az új épületet várhatóan 2020 őszén 
veheti birtokba a Kiskőrösi Hivatá-
sos Tűzoltóparancsnokság állomá-
nya. A „Tűzoltólaktanyák kialakítá-
sa – Kiskőrös tűzoltóság” elnevezésű  
KEHOP-1.6.0-15-2016-00015 
azonosítószámú projekt 919 millió 
847 ezer 409 forintot biztosít arra, 
hogy a katasztrófavédelem haté-
konyságát javító zöldmezős beruhá-
zás megvalósuljon. A Dózsa György 
úti ingatlant a helyi önkormányzat 
ajánlotta fel, állami tulajdonba vé-
tele után a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság a terület 
vagyonkezelője.

A LEGMODERNEBB 
KIALAKÍTÁS 

A létesítmény egy új, több mint 
1000 négyzetméteres – kétszintes – 
tűzoltólaktanyát, egy raktárépületet 
és egy sportpályát foglal magába. 
A parancsnoki épületszárnyban iro-
dák, egy 24 órás szolgálatot ellátó 
hírközpont, öltözők, mosdók, vala-
mint raktározást szolgáló helyiségek 
kapnak helyet. A legénységi szárny-
ban hat – egyenként kétszemélyes 
– háló, valamint étkező, tanterem, 
konyha, konditerem, vizesblokkok 
és további irodák lettek kialakítva. 
A laktanyában a tűzoltók minden 
igényt kielégítő elhelyezése mellett, 
a tűzoltógépjárművek elhelyezésére 
három szerállást és egy gépjármű-
mosót alakítottak ki. Mindemellett 

a szertárban a tűzoltók speciális 
felszereléseinek kezeléséhez, tárolá-
sához, karbantartásához szükséges 
helyiség is készül. A létesítmény 
előtti parkolót, valamint az ügyfelek 
fogadására szolgáló helyiségeket is 
akadálymentesítik. 
Az új épület energiaellátását az ener-
giatakarékosság jegyében részben 
megújuló energiaforrás, az épület 
tetőfelületén elhelyezett napelem-
rendszer és napkollektor biztosítja.

KORSZERŰ BERENDEZÉSEK
Az épületet a legkorszerűbb be-
rendezésekkel látták el. Modern 
indító-berendezés, füstgázelszívó, 
légzőpalack-töltő berendezés, ipari 
mosógép, tömlőszárító stb. található 
benne. A tűzoltók személyes védő-
felszereléseit, illetve a gépjárműveket 
más uniós projektek kapcsán fejleszti 
a katasztrófavédelem.
A klímaváltozás, a területek kiszá-
radása megnöveli az erdő- és vege-
tációtüzek kockázatát, volumenét. 
Gyakoribbá váltak a szélsőséges 
időjárási események, viharok mind 
lokális, mind nagyobb területre ki-
terjedően. Bács-Kiskun megyére 
jellemző kihívások – klímaváltozás, 

iparosodás, népességnövekedés – új 
feladatokat teremtenek, közelebb 
kell vinni a segítséget az állampol-
gárokhoz, fel kell készülni a klíma-
változásból adódó szélsőséges ter-
mészeti eseményekre is. A Kiskőrösi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ál-
lománya 2020 június közepéig 89 
tűzesetnél és 28 műszaki mentésnél 
avatkozott be.

BIZTONSÁG
A beruházás célja egy olyan épü-
let kialakítása, ami méltó körül-
ményeket biztosít a hivatásos 
tűzoltóparancsnokságnak. Az épü-
let helyének kiválasztásakor fontos 
szempont volt, hogy az itt szolgáló 
állomány a lehető legrövidebb idő 
alatt érje el a veszélyeztetett terüle-
teket, ami javítja a tűzoltói beavat-
kozások hatékonyságát. Az új lakta-
nyából a mostaninál sokkal rövidebb 
idő alatt érkeznek – a kor követel-
ményeinek megfelelő védőeszközök-
kel és gépjárművekkel rendelkező 
tűzoltók például Akasztóra, Csen-
gődre és Soltszentimrére. A Kiskőrö-
si Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
13 település csaknem 51 ezer lakójá-
nak biztonságát javítja majd.

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

facebook: Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő

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

Nyitva tartás:
minden nap

8.00-20.00 óra
között

VÉRADÁS!
Augusztus 11-12-én, kedden

és szerdán 9-13 óráig véradás 
lesz a művelődési központban.

Igazolványt, lakcímkártyát,
TAJ kártyát minden véradó 

hozzon magával!

Számítunk Önre is!

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

1,5 szobás, részben 
bútorozott lakás kiadó!

tel.: +36-70/333-0924
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A BALLAGÁS 
A MÚLT, A JELEN ÉS A JÖVŐ

A KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolájának ballagási ünnepségét a 
hagyományokhoz hűen az evangé-
likus templomban rendezték meg 
június 12-én. Pethő-Szűcs Mária 
iskolalelkész tartott áhítatot, majd 
a ballagtatók és a végzősök nevé-
ben hangzottak el a búcsúbeszédek. 
Grausza Jánosné tagintézmény-ve-
zető méltatta az ünnepek, így a bal-
lagás fontosságát is: „A ballagás az az 
ünnep, ahol emlékké kristályosodik 
minden, ami magunk mögött van, 
ahol jelen van a múlt, a jelen és a 
jövő. A múlt az emlékezés és a búcsú, 
a jelen a készülődés az új útra, a jövő 
a kitűzött célhoz vezető út végigjárá-
sa.”– mondta beszédében.
A legjobban teljesítők jutalomköny-
vet és oklevelet vettek át. Kitűnő 
tanulmányi eredményéért és pél-
damutató magatartásáért: Aszódi 
Tamás, Boros Júlia, Markó Bog-
lárka, Markó Levente, Polereczki 
Petra, Weiszhaupt Lili (8.a) Brada 
János, Pálinkás Réka Noémi, Tég-
lás Hunor Balázs (8.b) Schneider 
Dorina, Takács Máté és Temesvári 
Fanni (8.c). Az országos atlétika 
versenyen 2. helyezést értek el: 
Majoros Ádám (8.a), Téglás Hu-
nor (8.b) és Szakács Gergő (8.c.). 
Gémesi Piroska (8.c) két évvel ez-
előtt Bács-Kiskun megye bajnoka 
lett. A megyei úszóversenyen 1. he-

lyezést értek el: Bolemányi Lídia 
(8.b) és Szőgyi Imola (8.a). Ének- és 
szavalóversenyeken elért eredménye-
iért: Lakatos Fiorella Annamária és 
Szőgyi Imola (8.a). A matematika 
és természettudományi versenye-
ken elért kimagasló eredményeiért: 
Aszódi Tamás (8.a), az országos 
történelemversenyen elért 2. helye-
zésért: Boros Júlia, Markó Leven-
te és Weiszhaupt Lili (8.a). Sikeres 
nyelvvizsgát tettek: angol nyelvből 
középfokú komplex nyelvvizsgát: 
Boros Júlia (8.a), alapfokút: La-
katos Fiorella és Polereczki Petra. 
Alapfokú német nyelvvizsgán részt 
vett (eredmény később lesz) Temes-
vári Fanni (8.c).
Jó tanuló - Jó sportoló díjban ré-
szesült Téglás Hunor Balázs (8.b). 
A Szilágyi Sándorné tanárnő em-
lékére gyermekei alapítottak díjat, 
amit az idén Weiszhaupt Lili vett át.
A Petőfi Iskola Alapítvány díját 
Aszódi Tamás és Boros Júlia 8.a 
osztályos tanulók érdemelték ki.
Osztályfőnöki munkájukért: Fodor-
né Faragó Krisztina, György And-
rea és Verebélyiné Turán Zsuzsan-
na részesült elismerésben.
A ballagási ünnepség záróakkordja-
ként a pedagógusok adtak elő egy 
éneket a diákoknak.
Az elismerésekhez, dicséretekhez 
gratulálunk!

FEDEZZETEK FEL ÚJ VILÁGOKAT!
A tavaszi járványügyi helyzet sok mindent felülírt, többek között az iskolai 
ballagásokat is. A Bem József Általános Iskolában most nem csak az osz-
tályok voltak üresek, de az ünnepségre berendezett udvar is szinte, hiszen 
diákonként csak két hozzátartozó osztozhatott a ballagók örömében.

Lasztovicza László főigazgató ün-
nepi beszédében kérte a nyolcadiko-
sokat, hogy ne feledjék el az együtt 
töltött szép perceket, emlékezzenek a 
sikerekre, de a kudarcokra is, hiszen 
azokból lehet tanulni.
Lasztovicza László: „Hiszem azt, 
hogy a mai rohanó, elértéktelenedő 
világban egyre többen lesztek, akik 
a maradandó értéket, a tudást, a 
becsületet, a tisztességet magáénak 
tudja. Higgyetek magatokban. Vér-
tezzétek fel magatokat tudással. Tűz-
zetek ki magatok elé okos célokat.
Ebben segítettek szüleitek és tanára-
itok mellett osztályfőnökeitek. Alsó-
ban: Szigetiné Szabó Ilona, Kecs-
kés Lilla és Horváth A. Gézáné, 
felsőben Gauszné Szabados Eszter, 
Papp Györgyi és Bárány Mihály.”
A főigazgató ezt követően köszöne-
tet mondott a szülői munkaközös-
ség nyolcadik osztályokat képviselő 
tagjainak. A köszönet virágcsokrát 
kapta: Nemesné Ambrus Mónika, 
Subáné Supka Zsuzsanna (8.a), 
Erdős Mónika, Pecznyikné Szendi 
Anita, Markó Edit (8.b), valamint 
Váczi Kinga és Szabó Andrea (8.c).
Kimagasló tanulmányi eredmé-
nyért, szorgalomért, illetve közösségi 
munkáért, sportteljesítményért ju-
talomkönyvet vett át: Turú István, 
Demján Dalma, Polyák Luca és 

Nemes Nóra (8.a), Piller Bence, 
Opauszki Réka és Hadnagy Csen-
ge, Jáger Jázmin (8.b), Tóth Debó-
ra és Schautek Sára, Burka Janka, 
Fekete Nelli Napsugár, Lucza Eve-
lin, Albert Áron, Hambalkó Ger-
gő, Torgyik Máté és Barna Hanna 
Liza (8.c).
Az Origo nyelvvizsga rendszer, an-
gol alapfokú próba nyelvvizsgáján 
sikeres írásbeli vizsgát tettek: Dem-
ján Dalma Mónika, Farkas Gergő 
Krisztián, Fekete Milán, Horváth 
Gergő, Judák Evelin Erika, Judák 
Gergő, Kardos Szabolcs, Kis-
pál Ákos, Kiss Ádám, Muhadri 
Ermire, Ocskai Alex, Pecznyik Gá-
bor, Schautek Sára, Sebők Albert 
János, Tóth Debóra, Vinter Kiara. 
Tóth Laura középfokú angol nyelv-
vizsgát szerzett.
A Jó tanuló – jó sportoló díjat 
Pecznyik Gábor 8.b és Horváth 
Gergő 8.c osztályos tanulók kapták. 
A „Bem-díjat” ebben az évben Tóth 
Laura (8.c) vette át.
A Kiskőrösi Tankerületi Központ 
nevében Vágó Ferencné igazgató 
asszony elismerő oklevelet adott át 
Gauszné Szabados Eszter, valamint 
Bácsi Csaba pedagógusoknak. (kis 
képek)
A jutalmazott diákoknak és az elis-
mert pedagógusoknak gratulálunk!

A jogszabályok szerint az a házi-
orvos, aki 20 éven keresztül folya-
matosan körzeti, illetve háziorvosi 
feladatokat, körzeti gyermekorvosi, 
illetve házi gyermekorvosi felada-
tokat látott el, valamint az az alap-
ellátást végző fogorvos, aki 20 éven 
keresztül folyamatosan fogorvosi 
alapellátási feladatokat látott el, a 
címzetes főorvosi cím használatára 
jogosult.  Kiskőrös Város Képviselő-
testülete élve a rendelet adta lehető-
séggel, legutóbbi ülésén határozatot 
hozott, miszerint a 20 éve dolgozó 
orvosok, fogorvosok részére erkölcsi 

megbecsülésként, címzetes főorvosi 
cím használatára jogosító díszokleve-
let adnak át. Június 3-án, pénteken, 
a Városháza dísztermében megtartott 
ünnepségen adta át Domonyi Lász-
ló polgármester és Szedmák Tamás 
alpolgármester a díszokleveleket. 
Címzetes főorvosi cím használatá-
ra jogosult: dr. Csenki József, dr. 
Ginál Judit, dr. Kállay Tamás gyer-
mekorvosok, dr. Gyetvai Csaba, dr. 
Gyarmati Ágnes, dr. Dulai Ilona, 
dr. Tüske László, dr. Radvánszki 
Éva felnőtt háziorvosok, dr. Kele-
men Erzsébet, dr. Mina Anikó, 

dr. Pataricza Iván, dr. Szilágyi Sán-
dor, dr. Tátrai József, dr. Vass Éva 
Enikő fogorvosok. (Nincs a fotón: dr. 
Dulai Ilona, dr. Radvánszki Éva, dr. 
Mina Anikó)
A megjelenteket Aszódiné Nedró 
Éva, a polgármesteri hivatal köz-
igazgatási osztályvezetője köszön-
tötte, majd Domonyi László pol-
gármester méltatta beszédében az 
egészségügyben több mint két év-
tizede dolgozó orvosok, fogorvosok 
munkáját. Mint mondta: „Úgy tart-
ja a mondás, hogy nincs nagyobb 
öröm egy orvos számára, mint ami-

kor betege a gyógyulást követően 
hálás szívvel köszönetet mond neki. 
Önök minden bizonnyal számos 
alkalommal győződtek már meg 
ennek az állításnak a valóságtar-
talmáról, azonban engedjék meg, 
hogy itt és most mi, a városvezetés 
egy némileg másfajta, mégis ugyan-
olyan szívből jövő és hálás gesztus-
sal tisztelegjünk munkásságuk előtt. 
Ez az életmű az önök esetében már 
több mint 20 évre tekint vissza, 
nem kevés és nem csekély eredmé-
nyeket foglal magában, illő tehát, 
hogy mindezt a címzetes főorvosi 
címek adományozásával is elismer-
jük. Önök rendelőikben nap, mint 
nap azon dolgoznak, hogy Kiskő-
rös város lakosságának egészsége-
sebb életet biztosítsanak, teszik ezt 
szakmai alázattal és hivatástudattal, 
mindig szem előtt tartva azt a ko-
ránt sem egyszerű szabályt, misze-
rint az orvos nem esetekkel, hanem 
emberekkel foglalkozik.”
Az oklevélátadó ünnepség fényét a 
Szó-La-M AMI tanára Sáfár And-
rea fuvolaművész és növendéke 
Harsányi Rozina előadása, vala-
mint Szenohradszki Adél szavalata 
emelte. 

CÍMZETES FŐORVOSI CÍMEKET ADOMÁNYOZTAK

MEGVÁSÁROLTA A VÁROS 
A KUNSÁG-MÉDIA KFT-T

Megszavazta a képviselő-testület jú-
niusi ülésén a Kunság-Média Non-
profit Kft. megvásárlását. A kft húsz 
éve működtette a Kiskőrös Televízi-
ót, valamint a Kunság rádiót, a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központot 
és a Tourinform irodát. Az egységes 
városmarketing továbbfejlesztésére 
kiválóan alkalmas a Kunság-Média 
Kft., amely rendelkezik a feladat 
ellátásához szükséges infrastruktúrá-
val, vagyonnal és kvalifikált személyi 
állománnyal. 
Domonyi László polgármester a 
megvásárlás lebonyolításával, vala-
mint a médiumok átszervezésével 
Szedmák Tamás alpolgármestert 
bízta meg. Az alpolgármester hozzá-
szólásában kifejtette, hogy a jövőben 
a nyomtatott és az elektronikus mé-
diumok összehangolásával még haté-
konyabbá tudják majd tenni a lakos-
ság objektív tájékoztatását. A városi 
és a civil szerveződések által szerve-
zett programok összehangoltabbak 
lesznek, a közművelődést magasabb 
szintre szeretnék emelni. 
Szedmák Tamás: „Folytatnánk azt 
az eddigi jó tevékenységet, amelyet 
a Kiskőrös televízió stábja végzett és 
a tapasztalataikat is felhasználva a 

lehetőségekhez és a technikai megol-
dásokhoz képest a lehető legkorsze-
rűbb, minél gyorsabb információ-
áramlást valósítsunk meg.”
A testületi ülésen Csányi József, a 
Kunság-Média Kft. eddigi ügyveze-
tő igazgatója megköszönte volt kol-
légái munkáját, majd bemutatták a 
kft. új ügyvezetőjét, Fehér Erikát, 
aki banki – hitelezési - értékesítési, 
könyvelői, pénzügyi, közgazdászi, 
műszaki-beruházás – üzemeltetői, 
vezetői, projektmenedzseri tapaszta-
latokkal rendelkezik. (fotó)
A városvezetés egy új médiacentru-
mot is kialakít, ahol a város médiu-
mai egy helyen működnek majd. Ez 
egyelőre tervezési fázisban van.    

A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN IS 
DOLGOZTAK A KÖNYVTÁROSOK

Elfogadta a testület a Kiskőrösi Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár éves 
beszámolóját a júniusi ülésen. Mint 
azt Turán Istvánné könyvtárigazga-
tó (fotó) beszámolójában kiemelte, 
2019-ben a könyvek kölcsönzésének 
biztosítása mellett, 125 féle szakfo-
lyóirat olvasását tették lehetővé és 
összesen 214 könyvtári programot 
valósítottak meg, ezeken közel nyol-
cezren vettek részt. A könyvtárban 
jelenleg 2 ezer 623 a beiratkozott 
olvasók száma, akik 33 ezer 688 al-
kalommal kölcsönöztek. A kínálkozó 
pályázati lehetőségeket is megragad-
ják, nagy hangsúlyt fektetnek arra 
is, hogy a különféle helyi és országos 
médiumokban munkájukról beszá-
moljanak. Kéthavi rendszerességgel 
saját online folyóiratot jelentetnek 
meg a könyvtár honlapján, Kiskőrös 
múltjából címmel, amely az intéz-
ményben nyomtatott formában is ol-
vasható. 2016-tól a könyvtár kiadásá-
ban jelenik meg havi rendszerességgel 
a Kiskőrösi hírek helyi közéleti újság. 
Az intézmény zökkenőmentes műkö-
déséhez és céljaik megvalósításához a 
feltételeik adottak. Domonyi László 
polgármester köszönetet mondott 
a könyvtár dolgozóinak, hogy a ve-

szélyhelyzet idején is különféle felad-
ványokkal, „csomagszállításos” köl-
csönzési lehetőséggel biztosították, 
hogy a könyvtári tagok ne maradja-
nak olvasnivaló nélkül.
2019-ben a könyvtár szolgáltatá-
si színvonalának megőrzése volt az 
egyik legfontosabb célunk, továbbá 
támogatni az intézményben műkö-
dő kisközösségeket. Elnyerte végleges 
formáját a KamasZug, amely 14-18 
éves fiatalok számára készült, vala-
mint a felnőtt részleg tereinek átren-
dezését is befejeztük a tavalyi évben 
– írja beszámolójában a könyvtár 
igazgatónője.
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Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tagintézményeiben dolgozók számá-
ra tartott pedagógusnapi ünnepségen a kiskőrösi Wattay Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium tantestületéből is többen vettek át rangos 
elismerést, kimagasló szakmai munkájuk és a veszélyhelyzetben tanúsított 
teljesítményük elismeréséül. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának ve-
zetője, dr. Kásler Miklós, Kovács Ilonának és Horváth Istvánnak „Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet” adományozott. „Életmű díjat” vett át Thámm Lász-
ló. „A Jövő Reménysége” díjat kapott Raffainé Sendula Zsuzsanna Katalin. 
Fagyal Zoltán „A Nevelés Támogatója”, Gráner Géza és Tóthné Sási Katalin 
„A Siker Kovácsa-díjban” részesültek. Ezt a díjat az kaphatja, aki országos 
szintű szakmai – tanulmányi – sportverseny döntőjéig tudta eljuttatni az 
általa felkészített tanulót. A központi ünnepségen Papp Gyula főigazgató 
köszöntötte a megjelenteket, kiemelten a díjazottakat. Köszönetet mondott 
a pedagógusoknak a veszélyhelyzet alatt kiválóan végzett digitális okta-
táshoz, a villámgyors alkalmazkodáshoz, több olyan kezdeményezéshez, 
mellyel a pedagógusok és a diákok az oktatási intézmény jó hírnevét öreg-
bítették. Ilyen volt például, hogy a wattaysok több egészségügyi intézmény 
számára is arcvédő pajzsokat készítettek és adományoztak.

Horváth István Budapesten, a Land-
ler Jenő Gép- és Híradásipari Szak-
középiskolában számítástechnikai 
műszerészként végzett. A Kandó Kál-
mán Villamosipari Műszaki Főiskola 
Erősáramú Kar műszaki tanárképző 
szakán okleveles műszaki-tanár vég-
zettséget szerzett. 42 évvel ezelőtt, 
1977. augusztus 16-án kezdte meg 
pedagógusi pályafutását. Most is az 
első munkahelyén, a Wattayban dol-
gozik. 2002-ben, a Veszprémi Egye-
tem Tanárképző Kar informatika 
szakán középiskolai tanári diplomát 
szerzett. 1981-ben a Kiváló Mun-
káért bronz érdemérmet, 1982-ben 
Honvédelmi érdemérmet, 1983-ban 
Aranykoszorús érdemrendet kapott, 
1986-ban pedig Miniszteri Dicséret-
ben részesült. A Kiskunhalasi Szak-
képzési Centrum 2017-ben Életmű 
díjat adományozott számára.

Kovács Ilona 1980-ban női szabó 
végzettséget szerzett a 621. számú 
Ipari Szakmunkásképző Intézetben, 
majd érettségi vizsgát is tett 1996-
ban. 1993. novemberétől dolgozik 
a Wattayban, először ruhaipari szak-
oktatóként, majd kereskedelmi szak-
macsoportos képzés gyakorlati okta-
tójaként. Oktatói tevékenységéhez 

kereskedő-boltvezető, kereskedelmi 
menedzser szakmai végzettségeket 
szerzett.
A bajai Eötvös József Főiskolán 
1999-ben felsőfokú gyógypedagógiai 
asszisztens oklevelet kapott.
2012. október 1-jétől a közalkalma-
zotti jogviszonyban végzett magas 
színvonalú, példamutató munkája 
elismeréseként a fenntartó tanácsosi 
címet adományozott részére.
A kereskedelmi szakmák alapjainak 
oktatásához nélkülözhetetlen tanbolt 
kialakítása és folyamatos fejlesztése 
is jelentős részben az ő nevéhez fű-
ződik.

Thámm László 1998-tól a kiskőrö-
si Wattay Középiskola és Szakiskola 
pedagógusa. Főleg autószerelő és ka-
rosszérialakatos tanulókat tanít, de 
több gépészeti szakma elméleti okta-
tásában is részt vesz. A mérnökként, 
tervezőként szerzett gazdag tapaszta-
latait kiválóan hasznosítja az oktatás 
során.

Raffainé Sendula Zsuzsanna Kata-
lin kamaszkori éveitől kezdve kisebb 
megszakításokkal valamilyen módon 
mindig is kötődött a Wattayhoz. Itt 
tette le a közgazdasági érettségi vizs-

gát 2004-ben, majd 8 év múlva újra 
visszatért, mint közgazdász tanár. 
Közben 2008-ban a Dunaújvárosi 
Főiskolán diplomázott, gazdálkodási 
szakon közgazdász és kommunikáció 
szakon bölcsész végzettséget kapott. 
Innen kanyarodott vissza 2012-ben 
volt középiskolájába, ahol azóta is 
a közgazdaság és az ügyvitel ágazat 
szakmai tárgyait oktatja.

Gráner Géza 1975-ben kezdte 
meg szakoktatói tevékenységét a 
Wattayban. 1987-től a jelenlegi 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiumá-
nak összes jogelődjénél folyamatos 

munkaviszonyban dolgozott, mel-
lette kisiparosként asztalos, üveges 
munkákat vállalt. Munkájáért meg-
kapta már a Miniszter Elismerő Ok-
levelét, valamint az Életmű díjat is. 

Tóthné Sási Katalin 2012 óta tagja 
a Wattaynak. A tehetséges tanulókat 
felkarolja, a gyengébbeket felzárkóz-
tatja, folyamatos pozitív visszacsato-
lással mindenkiből próbálja kihozni 
a maximumot. Ebben a tanévben a 
Szép magyar beszéd verseny megyei 
fordulójában tanítványa, Szamek 
Fanni 12. évfolyamos szakgimnázi-
umi tanuló második helyezést ért el, 
teljesítményével bejutott az országos 
döntőbe.

Fagyal Zoltán 2003-tól 2007-ig a 
Wattay tanulója volt. 2013. augusz-
tusától visszatért a Wattayba, de 
most már rendszergazdaként. A ko-
ronavírus elleni védekezésben, a plexi 
pajzsok sorozatgyártásában elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett. A Wattay 
a DKA és Fagyal Zoltán segítségével 
Kiskőrösi és a Kiskunhalasi Járás 
egészségügyi és szociális intézménye-
ibe több száz pajzsot tudott átadni 
teljesen térítésmentesen.

Az elismerésekhez gratulálunk, to-
vábbi eredményes pedagógiai mun-
kát kívánunk!

ELISMERÉST VETT ÁT TÖBB WATTAYS PEDAGÓGUS

EGYRE TÖBB KÍNAI TURISTA 
LÁTOGAT EL VÁROSUNKBA

A Magyar-Kínai Kulturális Egyesü-
let tagjainak népes csoportja Kiskő-
rösre látogatott június 27-én, szom-
baton.
Egy tartalmas, élményekkel teli na-
pot töltöttek városunkban: végigjár-
ták a János Vitéz Látogatóközpont 
interaktív labirintusát, megnézték 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúze-
umot, valamint a Szoborparkot. 
Gmoser Zsuzsi néninek és Gmoser 
Istvánnak köszönhetően az István 

Lovastanyán elfogyasztottak egy fi-
nom ebédet, majd lovas kocsikáztak 
a városban. 
Ezt követően rövid várostörténeti 
sétára indultak a kísérőjükkel, Tóth 
Anettal, a János Vitéz Látogatóköz-
pont intézményvezetőjével, megte-
kintették Kiskőrös nevezetességeit, 
majd fagyizással zárták a napot. 
Reméljük jól érezték magukat ná-
lunk és hamarosan ismét ellátogat-
nak hozzánk!

FANNI NÉMETBŐL NYELVVIZSGÁZOTT
       Gratulálunk!
Temesvári Fanni a KEVI Petőfi Sán-
dor Általános Iskolája 8. c osztályos 
tanulója a budapesti ELTE Origó 
Nyelvi Centrum által szervezett 
online, komplex, alapfokú német 
nyelvvizsgát sikeresen tette le.
Fanni a rendkívüli helyzet ellenére az 
iskolából egyedüliként vállalta ezt a 
komoly megmérettetést. Felkészítő 
tanára Harsányi Zoltánné.

Németh Réka Anna, a KSZC Kiskő-
rösi Wattay Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium 10/A osztályos 
közgazdasági szakgimnáziumi tanulója, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett „Magyarország jó ta-
nulója, jó sportolója – 2019" elismerést 
kapta, amire Prof. Dr. Kásler Miklós 
miniszter az értékelő bizottság által fel-
terjesztett javaslat alapján érdemesnek 
találta.
Réka az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 
felkészítésében szerepelt eredménye-
sen több rangos versenyen, edzője 
Horváth-Csoltó Tamás és az edzések 
nagy részét az iskola Sárkány József 
utcai telephelyének tornatermében tar-
tották.
Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Réka 
osztályfőnöke: Réka nem csak a sport 
területén teljesít kiválóan. Szorgalmát 
és tehetségét a tanulás területén is meg-
mutatta már az általános iskolában és 
itt a középiskolában is. Kilencedikben 
és a tizedik évfolyamon is kitűnő bi-
zonyítvánnyal dicsekedhet. Rendkívül 
csendes, szerény, de ha munkáról van 
szó, nagyon határozott tud lenni. Az 
iskolai rendezvényeken is kitűnt szer-
vezőkészségével. Nagyon szeret táncol-
ni és rendkívül jó érzékkel állítja össze 
barátnőjével a táncok koreográfiáját is. 
Már a kilencedikes gólyanapon is ők 
tanították be a többieknek a bemutat-

kozó műsort. Ebben a tanévben pedig 
a szalagavatóra egy rendkívül igényes és 
összetett műsorszámot alkottak meg, 
amit teljesen egyedül tanítottak be a 30 
fős osztálynak. Az osztálytársai szeretik, 
és teljes mértékben elfogadják. Társa-
ival jó a kapcsolata, segítőkész. Nem 
dicsekszik sikereivel, de mi nagyon 
büszkék vagyunk rá mindig, ha egy-egy 
díjat elnyer. De most különösen, hiszen 
az iskolából még senki nem ért el ilyen 
értékes elismerést.
Gratulálunk az országos elismeréshez! 

Réka versenyeredményei: 
• 2016. Szabadtéri Történelmi Íjász 
Országos Bajnokság II.
• 2017. Történelmi Teremíjász Orszá-
gos Bajnokság II.
• Szabadtéri Történelmi Európa Baj-
nokság III.
• Szabadtéri Történelmi Íjász Orszá-
gos Bajnokság I.
• 2018. Történelmi Teremíjász Orszá-
gos Bajnokság I.
• Szabadtéri Történelmi Íjász Orszá-
gos Bajnokság II.
• Szabadtéri Történelmi Íjász Világ-
bajnokság II.
• 2019. Történelmi Teremíjász Orszá-
gos Bajnokság I.
• 3D Teremíjász Bajnokság I.
• Szabadtéri Történelmi Íjász Orszá-
gos Bajnokság III.

NÉMETH RÉKA MAGYARORSZÁG JÓ 
TANULÓJA, JÓ SPORTOLÓJA LETT
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A PEDAGÓGUSBÓL LETT ÍRÓNŐ: 
SOMOGYINÉ BERGMANN MÁRIA

AKTUÁLIS

KÖZEL 10 MILLIÁRD FORINTTAL SEGÍTIK 
A SZŐLÉSZEKET ÉS A BORTERMELŐKET
Nagy István agrárminiszter azt mondta 2020-as „Borászok borásza” ver-
seny megnyitóján, hogy a szőlő- és borágazat tekintetében, idén a koro-
navírus-járvány okozta veszélyhelyzetben, nem volt elég a megszokott 
támogatási rendszerben gondolkodni, mivel a járvány okozta gazdasági 
hatások alól a borágazat sem mentesült – írja honlapján az Agrárminisz-
térium. Ezért az agrártárca a következő hónapokban uniós és nemzeti 
források felhasználásával több, mint 9 milliárd forintnyi forrást biztosít 
a magyar szőlőtermesztők és bortermelők koronavírus okozta gazdasági 
kárainak enyhítésére.

Nagy István szólt arról, hogy a kár-
enyhítés keretében az eladhatatlan-
ná vagy nehezen értékesíthetővé 
vált borászati termékek készleteinek 
csökkentését is támogatja a tárca a 
krízislepárlási intézkedés keretében, 
amellyel csökkenthető a borpiacon 
érvényesülő kínálati nyomás. Hozzá-
tette, hogy ennek a támogatásnak az 
összértéke 2,5 milliárd forint. A ta-
valy bevezetett zöldszüreti támogatás 
idén is igényelhető, ezzel a felesleges 
szőlőmennyiségek kivonása mellett 
biztonsági háló nyújtható azoknak a 
szőlőtermelőknek, akik nem tudják 
időben elhelyezni az idei termésü-
ket. A korábbi évek hozamait és az 
átlagos szőlőárat figyelembe véve a 

támogatás mértéke hektáronként 
439 ezer és 968 ezer forint között 
alakul. A támogatási keret összege 
5,1 milliárd forint. Döntés született 
a minisztériumban egy új támogatási 
formáról, amely kizárólag azoknak a 
jellemzően közepes és kisméretű bo-
rászatoknak szól, amelyek a saját ma-
guk által megtermelt szőlőt dolgoz-
zák fel. Ezt azért tartják kiemelten 
fontosnak, mert az elmúlt hónapok 
legnagyobb bevételkiesése éppen 
a közepes és kisméretű borászato-
kat érintette, amelyek leginkább a 
gasztronómiai szektorban, helyben, 
közvetlenül a fogyasztóknak érté-
kesítik termékeiket- olvashatjuk az 
Agrotrend honlapján.

KISKŐRÖSI A MEGYE LEGJOBB ROZÉJA
A Szentpéteri Borpince Néró Rosé 
bora képviseli Bács-Kiskun rozéit

A Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat szívügyének tekinti a megyei bo-
rok és pálinkák elismertségét. Ezért 
2020. júniusában két versenyt is 
szervezett, melyek keretében szakér-
tői zsűri közreműködésével megmé-
rettettek megyénk legjobb borai és 
legjobb pálinkái. A versenyek a sza-
bályzatokban meghatározott szigorú 
keretek között zajlottak. A címeket 
tanúsító oklevelek és a palackokon 
feltüntethető jelölő matricák ünne-
pélyes átadása a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés akasztói ülésén történt.
A megyei borverseny évről évre emel-
kedő elismertségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a koronavírus 
– járvány sem tudta elvenni a borá-
szok kedvét a megmérettetéstől. Idén 
közel annyi volt a nevezett tételek és 
borászatok száma, mint tavaly. Ösz-
szesen 18 borászat 32 tételt nevezett 
a versenyre: a Kunsági borvidék 20 
nedűt, a Hajós-Bajai borvidék pedig 
12 bort. 
„Bács-Kiskun Megye Rozébora 
2020” elismerő címet a kiskőrösi 
Szentpéteri Borpince – Néró rosé 
(2019) bora nyerte el, így egy éven 
keresztül ez a bor reprezentálja majd 
a megye rozé borait a rendezvénye-
ken, delegációs látogatásokon.
A Szentpéteri Borpince a kunsági 
borvidék egyik emblematikus bo-
rászata, a Néró borok egyik hazai 
nagykövete. A Néró szőlőfajta ma-
gyar nemesítésű rezisztens fajta. 

A Néró rosét intenzív gyümölcsös-
ség jellemzi, epres, málnás jegyekkel. 
Kirobbanóan üde, friss, és lendületes 
rozébor. 
A szintén kiskőrösi Vass Borászat 
– Cabernet Sauvignon rozé (2019) 
bora második lett a nemes versen-
gésben.
Mindkét borászatunknak gratulá-
lunk és köszönjük, hogy boraikkal 
öregbítik városunk jó hírnevét!

„Bács-Kiskun Megye Fehérbora 
2020” a borotai Koch Borászat – 
Frisch Cserszegi Fűszeres (2019) 
bora, „Bács-Kiskun Megye Vörösbo-
ra 2020” elismerést pedig a soltvad-
kerti Eifert Borház – Cabernet Franc 
(2018) bora kapta. 

Támogatják a mezőgazdászokat
Az Agrárminisztérium három szakaszban hirdeti meg

a Gazdaságvédelmi Alap által a koronavírus-járvány gazdasági 
hatásainak kezelésére biztosított 25 milliárd forintnyi,

támogatási programot, amelyek a mezőgazdasági termelőket, 
termelői szervezeteket és élelmiszeripari vállalkozásokat segítik.

Az első szakasz már lezárult. 

A második szakaszban – július második felében – nyílik meg a juh- 
és húsmarha ágazat számára az 1-1 milliárd forintos, a tejhasznú 
szarvasmarha ágazat számára az 1,8 milliárd forintos, a méhészet 

számára az 1 milliárd forintos és a zöldségnövény termesztők 
esetében az 1,2 milliárd keretösszegű támogatási lehetőség.

A harmadik szakaszban – augusztus első felében – nyílnak 
meg a nehéz helyzetbe került borászatok 1,8 milliárd forintos 

és a lótenyésztők 250 millió forintos keretösszegű támogatási 
konstrukciói. A támogatás alapja a borászatok esetében az 

árutermelő szőlőültetvény terület nagysága, míg a lótenyésztők 
esetében a vemhes kancák száma.

(forrás: kormany.hu)

Három év múlva, 2023. január elsején ünnepeljük világhírű költőóriásunk, 
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Ennek tiszteletére indítottuk 
el januári lapszámunkban a kiskőrösi költőket, írókat bemutató sorozatun-
kat. Júliusi rovatunkban Somogyiné Bergmann Mária mutatkozik be.

Somogyiné Bergmann Mária: A 
Bács-Kiskun-Megyei Császártölté-
sen születtem. A gimnázium befeje-
zése után, felsőfokú tanulmányaimat 
a Bajai Tanítóképző Főiskolán végez-
tem, majd Szegeden a Juhász Gyula 
Tanárképzőben történelem-földrajz 
szakos tanári diplomát szereztem. 
Három évig alsó tagozatban, majd 
felsőben szakjaimat tanítottam. Ti-
zenhat évig tanulmányi igazgatóhe-
lyettes voltam. Ma is örömmel tölt 
el, hogy a számomra legszebb hiva-
tást a pedagógus pályát választottam.
Első írásom 12 éves koromban jelent 
meg, amit egy osztálytársam tudto-
mon kívül, a nevem alatt küldött be 
az akkori Pajtás Újság szerkesztősé-
gébe. Az iskolánkban tanító Raffai 
Sarolta írónő is megtudta, és osztály-
főnökömtől elkérte a benti magyar 
dolgozataimat, elolvasta, és nagyon 
biztatott az írásra. Abban az időszak-
ban színdarabot is írtam. Évtizedek 
teltek el, amikor részt vettem az író-
nő könyvbemutatóján. Meglátva en-
gem számon kérte, hogy mit írtam 
az eltelt időszakban, persze semmit, 
de innentől évekig motoszkált ben-
nem biztatása.
2011-ben Kiskőrös Város Önkor-
mányzata jóvoltából megjelent egy 
antológia „Ember a Versben” cím-
mel, megkerestek és néhány mun-
kám helyet kapott a könyvben.

2013-ban „Áldás és ajándék” című 
munkám a ”Laudáte-ban” – egy li-
turgikus szakfolyóirat – jelent meg.
2017-ben került kiadásra a „Judit 
szerelmei” című novellafüzérem, ami 
egy családregénnyé állt össze. Az em-
lített könyvem egy példányát elküld-
tem, és bemutatására lehetőséget 
kértem Baján az „Ady Endre Városi 
Könyvtár”-ban. Meglátta a kötetet 
egy spontán kölcsönzési szándékkal 
betoppanó olvasó, dr Fátrai Klára, 
a „Bajai Eötvös József Tanítóképző” 
egykori rektora. Szakmabeli lévén 
sok könyvbemutatót tartott már, és a 
könyvtárosok felkérték a „Judit Sze-
relmei” bemutatására. „Hagyjatok 
engem békén, én már csak olvasni 
szeretnék, nem tartok könyvbemuta-
tót” – mondta, és elkérte a könyvet. 
Három nap elteltével visszavitte, a 
következő szöveggel: „Ezt a könyvet 
nem lehet letenni, megtartom a be-
mutatót”. Meglepetésként megszer-
vezte, hogy a Bajai Művészeti Iskola 
növendékei egy kis fuvola-hangver-
senyt rögtönöztek nekünk. Ugyanis 
elkísért Turán Istvánné, a kiskőrösi 
könyvtár igazgatója Bajára, és segí-
tett a bemutatásban. Sokan osztoz-
tak a rektorasszony véleményével. 
Nem érzem magam ettől többnek, 
de motivált a jelenleg lektorálás alatt 
levő „Menekülés„ című, hamarosan 
megjelenő kötetem megírására. A jó 

Isten, és a szeretetteljes családi háttér 
is inspirál az írásra.
2020 a „Nemzeti összetartozás éve” 
amikor a több sebből vérző örökké 
fájdalmas Trianonra emlékezünk. 
A „Menekülés” című könyvem cse-
lekménye későbbi időpontban zaj-
lik, de bemutatom egy szegmensét 
annak, hogy a sors továbbra is ho-
zott népünkre fájdalmas eseménye-
ket. Az összetartozás példájára, va-
lamint édesapámnak állítok emléket 
a könyvvel, akit hegedűhangfogó 
mentett meg a „Málenkij robot”-tól. 
Szeretném, ha látná a mai nemze-
dék, hogy egész nemzetünk, vele a 
német kisebbség milyen szörnyűsé-
geken ment keresztül a második vi-
lágháborút követő években.
A „Menekülés” című regényem 
a 2017-ben megjelent „Judit 
szerelmei”cselekményének előzmé-
nye. Abban a korban kezdődik a tör-
ténet, amikor a minél nagyobb föld-
tulajdon jelentette egzisztenciálisan 
a jómódot. A falusi tanító felkeresi 
a jelentős földbirtokkal rendelkező 
János gazdát, és próbálja meggyőz-
ni arról, hogy engedje tanulni a 
kiugróan jó képességű kamasz fiát, 
Menyust. Az apa nem a tanulásban 
látja a perspektívát, hanem a gaz-
dálkodásban, így döntése fiát fáj-
dalmasan érinti, akit a könyvek és a 
zene szinte elvarázsol. A felnőtté vált 
ifjú azonban a párválasztásban már 
maga dönt sorsáról. Az éppen hogy 
csak a megélhetést biztosító földdel 
rendelkező családból származó sze-
relmével együtt vívják meg a harcot 
a szülőkkel szemben, hogy egymáséi 
lehessenek. A második világháború, 
majd az azt követő küzdelmes évek 
mindent átrendeznek. A „Málenkij 
robot” – amitől Menyus a hegedű-
hangfogónak köszönhetően bravú-
rosan megmenekül. A német kisebb-
ség kitelepítése, amely az egész falut 
érinti, az azt követő ötvenes évek 
padlássöprései, személyi kultusz, a 
kolhozosítás… Minden meginog, 
kivéve Menyus és párja egymás irán-
ti szerelme él túl minden viszontag-
ságot.

Kedves Családtagok, Barátok, Ismerősök!

Köszönetet mondunk annak a több száz embernek,
akik jelenlétükkel tiszteletüket fejezték ki 

végső búcsúztatóján.

Tudjuk, hogy sokan egyéb ok miatt sajnos nem tudtak jelen lenni,
amit teljes mértékben megértünk, így nekik külön köszönjük,

hogy lélekben ott voltak velünk!
Nagyon-nagyon hálásak és boldogok vagyunk, hogy mindenki

tiszteletben tartotta kérésünket, vagyis, hogy a koszorúkra,
búcsúcsokrokra szánt összeggel támogassuk

az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványt. 
A virágok pár nap alatt elhervadnak, de az adománygyűjtéssel
létrejövő támogatás maradandó, illetve hosszú távú segítség. 

Az összegyűjtött összeg 607 ezer 700 forint,
amit az alapítvány onkológiai orvosi eszközökre és a beteg gyermekek

helyi táboroztatására fog fordítani.
Köszönjük! 

Orsi szerető, őt soha el nem feledő családja.

GÁRDÁSZNÉ GOTTFRIED ORSOLYA 

MEGÉRKEZTÉL, DE JÓ!

Polereczki Máté
született: 2020. június 8-án
édesanyja: dr. Polereczki Nóra
édesapja: Polereczki Tamás
születési hely: Budapest 
születési súly, hossz: 4000 g, 58cm

Takács Máté
született: 2020. február16-án
édesanyja: Mlinkó Csilla
édesapja: Takács Tibor
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 3450 g, 52 cm

Takács Liza
született: 2017. február 16-án
édesanyja: Mlinkó Csilla
édesapja: Takács Tibor
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 3200 g, 50 cm
(nem elírás, a testvérpár születési
dátuma 3 év különbséggel megegyezik)

Kajdacsi-Kovács Kornél
született: 2020. május 15-én
édesanyja: Horváth Mónika
édesapja: Kajdacsi-Kovács Sándor
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 2850 g, 50 cm
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K ISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
AJÚLIUSI ÚTMUTATÓMEGTARTJÁK A KISTÉRSÉGI PRAXISKÖZÖSSÉG INGYENES ELŐADÁSAIT!

Az egészségi állapotot számos ténye-
ző: mint az életmód, a genetikai té-
nyezők, a környezeti hatások, és az 
egészségügyi ellátás együttesen hatá-
rozza meg. Ahhoz, hogy az egészsé-
gi állapot megőrzését és fejlesztését 
megvalósítani képes, hatékonyabb 
egészségügyi rendszer működjön 
Magyarországon, fontos az egyen-
súly kialakítása a hatásosság és a ha-
tékonyság, az egyéni és a társadalmi 
jólét között.
A „Három generációval az egész-
ségért” program megvalósítása által 
lehetőség nyílik az egészségügyi 

alapellátás fejlesztésére, emellett az 
alapellátásban résztvevő szereplők 
együttműködését állítja központba, 
bevonva ugyanakkor a szakellátást, 
az Egészségfejlesztési Irodákat, vala-
mint a területi és települési önkor-
mányzatokat.
A projekt célja elsősorban a pre-
venció, a szív- és érrendszeri beteg-
ségek megelőzése, a rizikófaktorok 
felmérése, a lakosság egészségtu-
datosságának erősítése, az onko-
lógiai szűréseken való részvétel 
növelése, a dohányzás megelőzése 
és a leszokás támogatása, valamint 

a gyerekek egészséges életre neve-
lése. Ingyenes júliusi előadásaira 
minden érdeklődőt szeretettel vár 
a Kistérségi Praxisközösség:

Dr. Barkóczi Ilona tüdőgyógyász, 
osztályvezető főorvos előadásaira 
„A dohányzásról napjainkban” cím-
mel
• július 13-án a Tázlári Könyvtárban 

• július 21-én a Keceli Városi Könyv-
tár és Művelődési Házban

• július 28-án pedig a Császártöltési 
ÁMK Könyvtárban. 

Kelemen Emese klinikai szakpszi-
chológus, pszichoterapeuta „Utak a 
lelki egészséghez” című előadásaira 
• július 15-én a Császártöltési ÁMK 
Könyvtárban

• július 29-én a Keceli Városi Könyv-
tár és Művelődési Házban

• míg a Tázlári Művelődési Házban 
augusztus 4-én. 

Kapcsolódó cikk:
https://vira.hu/2020/02/kistersegi-
praxiskozosseg-harom-generacioval-
az-egeszsegert

FIGYELMÜNKBE

Újra Szentföld 
MOST IZRAEL ÉS JORDÁNIA

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség márciusra tervezett
szentföldi túrája a koronavírus járvány miatt elmaradt. 

Az új időpont: 2020. november 22-től 30-ig. 
Lemondások miatt van még néhány szabad hely!

A megszokott és a legfontosabb bibliai helyek mellett
(Jeruzsálem, Betlehem, Názáret, Genezáreti tó és környéke, Holt-tenger) 
ez az út is több újdonságot tartalmaz. Érinti a Tabor-hegyet, Bét Sheant, 
az ókori Szküthopoliszt, majd a kabbala fővárosát, Cfátot és Baniászt és 
a Golán fennsíkot. Átmegyünk Jordániába is, ahol megtekintjük az ősi 

sziklavárost, Petrát, és Madabában a világ egyik legnagyobb épen maradt 
ókori mozaikját. A Nebo-hegyről megnézzük, mit láthatott innen Mózes az 

ígéret földjéből. De többet látunk a mai Izraelből is. Megkóstolhatjuk az 
egyik legnevesebb izraeli borászat, a Golan Heights Winery borait. 

És megnézhetjük azt is egy olajütő üzemben, hogyan készül az olivaolaj 
és az oliva alapú kozmetikumok. Hajókázhatunk a Genezáreti tavon és 

ellátogatunk egy gyémántcsiszoló üzembe is.

Az érdeklődők hívják Lupták Györgyöt a 20/824 4748-as telefonon! 

Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek 
joga van a testi és lelki egészséghez.

VÁLTOZÁSOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBEN – ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!
A 2020-as esztendő számos változást hozott a Kiskőrösi Evangélikus Egyház-
község életében. Január elsejétől Kecskeméti Pál lelkész látja el az egyház-
község igazgató lelkészi szolgálatát. Farkasné Gombár Ildikó kántor édesanya 
lett, ő most szülési szabadságon van. Az eddigi irodavezető Benyó Lászlóné 
helyett Szabó Róbertné Gellén Kornélia tölti be a feladatkört, Kis Mária helyett 
pedig Haskóné Ocskai Katalin lett az ügyintéző. Lupták György nyugalmazott 
esperes, igazgató lelkész április 24-én vonult nyugállományba, helyére folya-
matban van az új lelkész meghívása, illetve az esperesi szolgálatra való válasz-
tás. Pálfalvi Erzsébet helyett Benedekné Kollár Ildikó végzi a speciális egyházi 
főkönyvelői munkát. Farkas Sándor iskolalelkész július elsejétől a Hartai Evan-
gélikus Egyházközségnél szolgál. Az egyházfi állás betöltése is folyamatban 
van – adott tájékoztatást Kecskeméti Pál igazgató lelkész.

Az egyházfi szolgálata is sokrétű, a taka-
rítás, a harangozás, valamint az esküvő-
kön, kereszteléseken az úrvacsora alatti 
szolgálata mellett még sok feladatot 
ellát. A takarítói feladatokat és a többi 
szolgálatot kettéválasztom, így két em-
bernek tudunk állást biztosítani. 
Bár Lupták György esperesi szolgálata 
lejárt, a püspök úr meghosszabbította 
a szolgálati idejét július 31-ig. Addig 
továbbra is keresztel, esket, temet. 
Június közepén új esperest választot-
tunk a Bács-Kiskun Egyházmegye 
élére, aki, Homoki Pál soltvadkerti 
lelkész lett. 

 � Új lelkész is lesz a Kiskőrösi Evan-
gélikus Egyházközségben?
Farkas Sándor testvérünket a hartai 
gyülekezet lelkészének választotta, ezért 
új iskolalelkésze lesz a KEVI gimnáziu-
mának. Az előző hartai lelkész elhunyt, 
Sándor többször is vállalt az ottani gyü-
lekezetben szolgálatot, megszerették és 
meghívták őt lelkészüknek. Felesége 
kántorként szolgált gyülekezetünkben, 
az ő feladatkörét Lupták György espe-

res úrral oldjuk meg, mivel jómagam is 
rendelkezem kántori oklevéllel, vasár-
naponként, a délelőtti istentiszteleteken 
megbízott kántorunk, Szokody Anikó 
végzi ezt a szolgálatot. A lelkészválasz-
tást is elindítottuk, a leendő lelkészt 
meghívtuk bemutatkozni gyülekezeti 
alkalmunkra, de személyét majd akkor 
hozzuk nyilvánosságra, ha véget ért a 
hivatalos eljárás. Bejelentettük, hogy 
megüresedett egy lelkészi szolgálat, fel-
állítottunk egy lelkészjelölő bizottságot, 
melyben a megye is két lelkésszel képvi-
selteti magát, jómagam, mint igazgató 
lelkész vagyok a bizottságban és tagja 
Soltiné Samu Zsuzsanna felügyelő, 
valamint egy fő a presbiterek közül. A 
jelölő bizottság döntött arról, hogy kit 
szeretne meghívni a gyülekezetbe. Lel-
készjelöltünknek volt egy bemutatkozó 
prédikációja a templomunkban és kán-
tori képesítése is van, így megválasztása 
után a szórványgyülekezetekben el tud-
ná látni a kántori szolgálatot is. Gyü-
lekezetünk részéről a személyét illetően 
nagyon pozitív a hozzáállás.

 � Felújítási munkálatok is vannak? 
Folyamatban van a harmadik lelkészla-
kás felújítása. A lelkészlakások 40 évvel 
ezelőtt épültek, azóta csak tisztasági 
festést végeztünk. Kicseréltettük a régi 
villany- és vízvezetékeket, az elavult 
központifűtés-rendszert, burkolatokat, 
kifestetjük augusztusra. Mindez ala-
posan megterheli a költségvetésünket, 
ezért a lehetőséget megragadva itt is ké-
rem a kiskőrösi evangélikus gyülekezet 
tagjait, hogy segítsenek a munkálatok 
anyagi hátterét adakozással előteremte-
ni számunkra. 
Az idén 50 esztendős erdőtelki szór-
ványgyülekezetünk imaháza előtt ké-
relmeztük az önkormányzatot, hogy 
újítsák fel a járdát, egy gyülekezeti 
tagunk pedig felajánlotta, hogy a tető-
szerkezetet kijavítatja. A homlokzatot 
és a kerítést is lefestetjük. A fél évszá-
zados fennállásról szeretnénk majd egy 
ünnepi istentisztelet keretében meg-
emlékezni. Kiskőrösi imaházunk ud-
varában kialakítottunk egy játszóteret, 
részben az általános iskolánk adventi-
téri adományaiból, valamint pályázati 
támogatásból.   

 � Mekkora a kiskőrösi gyülekezet?
A szórványgyülekezetekkel – Tabdi, Er-
dőtelek, Kecel, Császártöltés – együtt 
mintegy 7 ezer fős. Kérjük azokat az 
evangélikus testvéreinket, akik még 
nem regisztrálták magukat nálunk, 
hogy jelentkezzenek irodánkban, mivel 
teljesen új kartotékrendszert vezetünk 
be. Sokan már megtették, de akik más 
településről költöztek városunkba, nem 
mindenki jelentkezett be hivatalosan. 

Ezzel az új digitális kartotékrendszerrel 
naprakészen tudjuk kimutatni a válto-
zásokat. 2005-ig vannak teljesen pon-
tos információink, szükségessé vált te-
hát egy új gyülekezeti „népszámlálás”. 

 � Nehéz és sok a feladat?
Nem egyszerű ezeket a változásokat 
koordinálni. De a Jóisten velünk van 
és szeret bennünket, ez abból is lát-
szik, hogy szépen, sorjában minden 
gondunk megoldódik. Sikerült a meg-
üresedő lelkészi szolgálatra is nagyon 
gyorsan meghívni egy lelkészházaspárt, 
és nem kellett hónapokat várni az új 
lelkészre. 
Kiskőrösön csütörtökönként tartunk is-
tentiszteletet – nyáron 19 órakor, télen 
18 órakor – vasárnaponként pedig 8 és 
10 órai kezdettel. A Jó Pásztor Evangé-
likus Szeretetotthonban a bentlakóknak 
egyelőre még nem tarthatunk istentisz-
teletet, de a napközis ellátásban részesü-
lők számára már vannak áhítatok. 
Gyülekezeti alkalmainkra mindenkit 
szeretettel várunk!

Boda Zsuzsa

„Az Úr angyala megérintette Illést, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett 
való út áll előtted!” (Királyok első könyve 19,7)

Prófétának az Isten hívja el az em-
bert. Isten az, aki az emberben meg-
látja az alkalmasságot és Ő az, aki a 
törékeny, esendő embert alkalmassá 
is teszi, hogy engedelmesen képvi-
selje Őt. A prófétának ki kell állnia 
a nép elé, a papság és a király elé, és 
csorbítás, csúsztatás nélkül kell Is-

ten üzenetét-akaratát tolmácsolnia. 
Emiatt a hűséges próféta gyakran 
szenvedett üldöztetést, esetenként 
az élete is csak egy hajszálon füg-
gött.
Ez volt a küldetése Illésnek is. Föl 
kellett vegye a harcot a pogány 
királynéval, annak férjével és az 

országba behozott pogány papság 
túlerejével. És tette is azt, amire Is-
ten elhívta. Aztán persze időnként 
nagyon elege lett az egészből… Ki 
ne fáradna bele a folyamatos nép-
szerűtlenségbe, az üldöztetésekbe s 
hogy futnia kell az életéért. Illés is 
ember – kifáradva, elkeseredve az 
örökös meneküléstől és bujkálástól, 
összeomlik egy bokor alatt. Elege 
van mindenből, meghalni kíván.
De Isten éppen ebben a helyzetben 
erősíti meg. Forró kövön sült lán-
gossal és korsó friss vízzel táplálja 
– micsoda nagyszerű megnyilvá-
nulása ez Isten gondoskodó atyai 
szeretetének! Majd várja őt a ne-
vezetes hegynél, a Hórebnél, ahol 
aztán megmutatja neki nagyságát és 
fenségét. Nem félelmetes természeti 
jelenségek közepette, hanem csend-
ben, szelíd és halk hangon szól hoz-

zá Isten. Meg-
erősíti az ő fáradt, 
elcsüggedt prófétáját – 
és újabb feladattal bízza meg.
Mert Istennek szüksége van ma is 
olyanokra, akik nem a népszerűsé-
get tartják szem előtt, hanem az Is-
ten akarata, üzenete iránti hűséget. 
Isten ma is azokat tudja használni, 
akiket Ő hívott el, és akik mindha-
lálig engedelmesen képviselik Őt az 
emberek között. És teszik ezt nem 
a sikerért, az elismerésért, hanem 
egyedül azért, hogy Istent és az ő 
szeretetét a Jézus Krisztusban minél 
többen megismerjék.
És Isten az, aki az Ő elcsüggedt, 
megfáradt küldötteit ma is új erő-
vel tudja megtölteni. – Ma is égető 
nagy szükség van Isten jelenlétére a 
világban!

Lupták György

www.777.blog.hu
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ÜNNEPELT A KISKŐRÖSI PEDAGÓGUS NYUGDÍJAS KLUB – 5 ÉVESEK LETTEKA mai fénykép főszereplője első és második ránézésre is kétségtelenül 
egy „romhalmaz”. A kérdés inkább az, hogy miért készítettek annak idején 
fényképet erről a portáról, hiszen nem úgy tűnik, mintha „megérdemelné” a 
megkülönböztetett figyelmet.

Esetleg volt valamilyen különleges 
funkciója korábban? Leginkább 
erről lehet szó, azonban a helyszín 
pontos beazonosítása egyáltalán nem 
könnyű feladat, még úgy sem, hogy 
a hátoldalon a következő szöveggel 
találkozhatunk: „Az ún. Blázy-féle 
100 esztendős lelkészlak romjai 
1927-28 körül”. Ugyanis ez a terület 
ma igencsak másképp fest. De hív-
junk segítségül egy réges-rég elfele-
dett beépítési tervet 1926-ból, hátha 
így közelebb jutunk a megfejtéshez:
„Néhány éve dísztelenkedik már 

Kiskőrösön, a község közepén a volt 
Blázy-féle ev. parochia omladéka, 
mely a jobb idők, kedvezőbb gazda-
sági viszonyok eljövetelét várta, hogy 
új, pompás lelkészlak, vagy emeletes 
bérpalota képében hirdesse az egy-
ház áldozatkészségét, gazdagságát. 
Lapunk is több ízben megemléke-
zett a tervekről, az utánajárásról, sőt 
a megígért kölcsön is már biztosra 
volt véve, és mégis, mintha az egész 
ügy kútba esett volna. […] Neveze-
tesen arról volt szó, hogy a lelkész-
lakás mellé emeletes bérház épül, 

melynek földszintjén iparosok és 
kereskedők részére üzlethelyiségek, 
az emeletén pedig 5-6 család részé-
re lakást építenének, egyenkint 2-3 
szobával. Ugyancsak a földszinten 
nyert volna elhelyezést az egyházi 
pénztár helyisége és a tanácsterem is. 
Összesen 20-25 helyiségről volt szó, 
abból a 1,5-2 milliárd koronából [ti. 
a korona értéke ekkor már nem volt 
számottevő, a következő év január-
jától vezették be a pengőt], mely e 
nagyszerű terv megvalósításához 
szükségeltetett volna. […] Az isko-
laépítési célra könnyebb az államtól 
kölcsönt szerezni, mint bérházra, 
ezért szerény véleményünk szerint az 
ev. egyház a kérdést legcélszerűbben 
a következőképpen oldhatná meg. 
Egy 8 tantermes iskola építésére a 
Blázy-féle telken, felvenne kölcsönt 
a közoktatásügyi minisztériumtól, s 
az iskolával kapcsolatosan beépítené 
az egyházi tanács, vagy dísztermet, és 
a sarokra egy üzlethelyiséget. Ugyan-
csak ebben az épületben nyerne el-
helyezést az iskolaszolga lakása, aki 
egyszersmind végezné az egyháznál a 
harangozói teendőket is. A templom 
középső bejáratával szemben ugyan-
ezen a portán lenne, de külön lenne 
felépítendő a lelkészi lakás is. A je-
lenlegi iskola [ti. Csöngős] pedig üz-

lethelyiségek és lakások céljaira átala-
kítva 6-10 esetleg 15 évre kiadandó 
lenne. […] Ily módon az egyház szép 
és egészséges iskolához és lelkész-
lakáshoz jut, anélkül, hogy ezáltal 
külön megterhelné a hívek amúgy is 
nagyon igénybe vett zsebét.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című 
hetilap 1926. július 31-i számában/

Nos, a nagyszabású építési tervből és 
kölcsönből végül nem lett semmi, de 
a romokat a következő években leg-
alább elbontották. A szöveg egyéb-
iránt megerősíti azt a feltételezést, 
hogy ez a bizonyos Blázy-féle porta 
tulajdonképpen a mai evangélikus 
imaház és a lelkészlakások területét 
foglalja magában. A felvétel a Petőfi 
utca irányából készült, a jobb sarok-
ban felismerhető annak az épületnek 
a teteje, amelyet később Ponicsán 
Imre lelkész úr használt szolgála-
ti lakásként, valamint tőle néhány 
centivel balra a romos épület teteje 
felett felsejlik az akkor még nemrég 
elkészült baptista imaház egyik to-
ronysüvege is. 
A telekre végül 1948-49-ben építet-
ték a mai imaházat, illetve mellette 
a nyolcvanas években épültek fel a 
lelkészlakások.

Turán István

MEGAKADT ÉPÍTKEZÉS

Június 11-én kerek évfordulót ünnepelt a klub. A koronavírus kicsit keresztül 
húzta a számításainkat, mert máshol és másképp szerettünk volna ünnepelni, 
de a megoldás, amit a körülmények megengedtek, tökéletesnek bizonyult. Mi-
vel a klubtagok közül hárman is Kaskantyún laknak, a korábbi években is ven-
dégeskedtünk már a faluban. A rendezvénytér megfelelt a mostani alkalomnak 
is, és hála a polgármesternek, ingyen birtokba vehettük. Magáról az ünnep-
ségről kicsit később részletesebben írok, előbb hadd jöjjön a történetünk.

2015 szeptemberében 8 fővel alakul-
tunk meg. Az első év kicsit döcögősen 
indult, hiszen nem volt tapasztalatom 
benne, hogyan is fogjak hozzá, milyen 
programokat is szervezzek. Próbáltam 
segítséget kérni máshol működő szer-
vezetektől, de nem lettem okosabb. 
Legtöbb helyen annyit jelent a klub, 
hogy összejönnek, jókat esznek-isz-
nak, beszélgetnek és hazamennek. 
Nekem ez nem volt elég. Ennél sok-
kal többre gondoltam, hiszen azért 
vagyunk, voltunk pedagógusok, hogy 
észrevegyük a szépet, igényünk legyen 
a jóra, a különlegesre. Sok ötletelés 
kellett ahhoz, hogy a program jó le-
gyen. És minél tartalmasabb lett a 
program, annál többen lettünk. A je-
lenlegi létszámunk 43 fő. 
Boldog vagyok, amikor mosolygó, 
elégedett arcokat látok. Nagyon örü-
lök annak is, hogy nálunk nincsenek 
klikkek, mindenki mindenkivel jóban 
van. Szeretet, megértés, barátság van a 
csapaton belül. Ez a munkám fő ér-
deme.
Egy hosszabb időszak után az ember 
számvetést készít. Én is megtettem. 
Elvileg havonta egyszer találkoznánk, 
de mi az eltelt öt év alatt 65-ször vol-
tunk együtt. Voltak előadásaink (saj-
nos a hely rövidsége miatt nem tudom 
őket felsorolni, kihagyni pedig senkit 
nem szeretnék), nyolc alkalommal 
pattantunk nyeregbe és kerekeztünk a 
környéken. Kilencszer kirándultunk. 
Jártunk Veránka-szigetén, Fülöpja-
kabon, Martonvásáron, Hajóson, a 
gemenci erdőben, Szekszárdon, Bu-
dafok-Nagytétényben, Kecskeméten, 
és meglátogattuk a Bács-Kiskun me-
gyei Petőfi emlékhelyeket is. Évente 
kétszer megyünk színházba. Érdekes, 

vidám és szórakoztató darabokat lát-
tunk már. Igazi csemegének számíta-
nak a kaskantyúi kiruccanásaink. Itt 
lovas kocsiztunk az ősborókásban, 
jártunk a pincészetben, a Walter bir-
tokon, megismertük a falu minden 
nevezetességét. Még a polgármester is 

fogadott bennünket. Annyi szeretetet 
és törődést kaptunk már tőlük, amit 
meg sem tudunk köszönni.
Most is ők segítettek nekünk. A Turu 
házaspár segítsége nélkül nehezen tud-
tam volna megszervezni a június 11-i 
napot. Időt, energiát, fáradságot nem 
ismerve álltak mellém. Magukra vál-
lalták az előkészítő munka nagy részét 
is. KÖSZÖNÖM nekik.
Természetesen én is készültem a nagy 
napra. 76 oldalas fotókönyvet szer-
kesztettem az elmúlt időszak esemé-
nyeiről, amivel nagy örömöt szereztem 
klubtársaimnak. Hatalmas torta is ké-
szült a körmös pacal és a kakaspörkölt 
utánra. Az igazi meglepetés pedig az 
volt, hogy egy hegedűs és egy cimbal-
mos húzta a jó ebédhez a nótát, majd 
az ebéd befejtével megkezdődött a kö-
tetlen beszélgetés és a nótázás.
A beszámolóm végén egy saját verssel 
köszöntöttem a klubtagokat, aminek 
címe: Valahova tartozni.

Igyekszem, de nehéz ennyi ember 
igényeinek megfelelni, bár elmond-
hatom, ennél jobb, ennél szerethe-
tőbb csoportot nem is kívánhatnék 
magamnak. Remélem, még sok kö-
zös program vár ránk, még tartalmas 
éveket tölthetünk el együtt. Ehhez 
kívánok mindenkinek jó egészséget, 
fiatalos lendületet és optimista, derűs, 
jó kedvet.

Szabadszállási Jánosné
klubvezető

(kis képen középen)

ÁLLÁSAJÁNLATOK A MUNKAÜGYI KÖZPONTNÁL
1 fő pék (7114)
1-1 fő borászati pincemunkás (7115)
1 fő kőmegmunkáló (9239)
1-1-1 fő tehergépkocsi-vezető C; E 
kategóriás (8417)
1 fő pincér (5132)
1 fő szerelő, karbantartó (7333)

1 fő szállodai recepciós (4223)
1 fő takarító (9119)
1 fő pénzügyi ügyintéző (3611)
1 fő mérlegképes könyvelő (3614)

Az állásokat mind kiskőrösi vállalko-
zások hirdetik.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrösi
Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
Kiskőrös, Kossuth L. u. 40.
Tel.: 78/795-044

Gondozónőt keresek Erdőtelken lakó, 
idős édesanyám mellé vasárnaponként, 
és ünnepnapokra. Reggelente 2, délután 
és este egy-egy órára. Feladat: főzés, 
takarítás, beszélgetés. 
Tel.: +36-30/936-6890

Kiskőrösön több parcellában 45 hektár 
földterület eladó. Szőlő, spárga, gyümöl-
csös, erdő telepítésre, egyéb kertészeti 
kultúrákra alkalmas. 
Érdeklődni: 06-20/403-9606
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NAPJAINK

HOGYAN KERÜLNEK KISKŐRÖSRŐL NAGY GÉPEK AZ EGÉSZ ORSZÁGBA?

NAPJAINK

A Super Rolling Kft. 2012 óta foglalkozik gépalkatrészek, csapágyak, 
pneumatikus-, hidraulikus alkatrészek, gépépítő elemek, szerszámok, 
szerszámgépek, műhelyberendezések, kompresszorok, hegesztés- és 
csiszolástecnikai gépek, berendezések és anyagok, ipari anyagok, mun-
karuházat és munkavédelmi eszközök stb. forgalmazásával. Fokozatosan 
egyre nagyobb projektek megvalósítása során, gépipari gyártó nagygépek 
telepítésével, beüzemelésével, programozással, tervezéssel és gyártás-
sal is foglalkoznak. Saját pályázatírójukkal és szervizcsapatukkal együtt 
igyekeznek a feladatok pontos, precíz előkészítésével, megvalósításával, 
üzembe helyezésével. A cég szaküzlete Kiskőrös központjában, a Dózsa 
György út 21. szám alatt található. 

Csapatunkat olyan szakemberek 
alkotják, akik magas szakértelem-
mel és szakmai tapasztalatokkal 
rendelkeznek. Előzetesen jómagam 
is üzemmérnökként gyártással, ter-
melésirányítással, tervezéssel és szer-
számkészítéssel foglalkoztam. A cég 
alapításakor azt tűztük ki célul, hogy 
a térség iparosodásához illeszkedően 

szakmai háttérszolgáltatást, segítsé-
get nyújtsunk anyagokkal, gépekkel, 
szakmai segítséggel – mondja Berta 
István tulajdonos, ügyvezető. Üz-
letkörünket fokozatosan építettük 
ki az elmúlt 8 évben, így ma már az 
egész ország területén vannak part-
nereink. Széles termékkínálatunkkal 
igyekszünk mind az ipari termelés és 

karbantartás feladatainak, mind az 
innovatív kihívások szakszerű magas 
szintű megoldásának végrehajtásá-
ra. Termékeink standard és magas 
minőségű ipari termékek, melyek 
megbízhatók, és megfelelnek az 
ipari követelményeknek. A termelés 
folyamatossága biztosításának érde-
kében racionálisan kialakított rak-
tárkészletünk, stratégiai készletezés, 
jó importőri, gyártói és logisztikai 
kapcsolataink és a jól felkészült szak-
mai csapatunk garantálja a minőségi 
és pontos szolgáltatást.
Nem csak termékeket szeretnénk 
eladni, hanem mellé segítséget, 
szakmai tanácsot is üzletünkben, 
telephelyen vagy akár telefonon is 
– mondja Tárnok Tamás értéke-
sítő, szaktanácsadó, aki előzetesen 
hegesztőként, majd hegesztő cso-
portvezetőként végezte munkáját. 
Üzletünkben a lakosság és az iparo-
sok számára is magasabb minőségű 
anyagokat tudunk adni kedvezőbb 
áron. Vásárlásra nem csak szemé-
lyesen, hanem online is lehetőség 
van. A kiszállítást futárral, fuvarozó 
cégünkkel vagy saját gépjárművel 
oldjuk meg.
Én már az egyetemen megszerettem 
a gépészet mellett az automatizálást 
és a hegesztést – folytatja Berta Dá-
vid műszaki vezető. Így 2012-ben a 
szakdolgozatomat is robothegesztés 

témakörben írtam, majd a Protokon 
Kft. újonnan érkezett hegesztőro-
botjainak telepítési munkáiban és 
felprogramozásában is részt vettem. 
Cégünk életében ma a fémmegmun-
káló gépek importjával, új gyártók 
felkutatásával, tervezéssel, szakta-
nácsadással, üzemek gépesítésével, 
pályázatos projektekkel és partner-
kapcsolatok építésével foglalkozom. 
Hegesztés területén pozicionáló, 
manipulátor, tartály és csőforgató 
gépekkel, sőt egészen speciális gépek-
kel is foglalkozunk, mint például a 
hosszvarrat hegesztőgépek. Jövő hó-
napban érkezik egy lézerhegesztő be-
rendezés is, melyet minél több part-
nernek szeretnénk bemutatni. Tehát 
összességében elmondható, hogy a 
fémipari gépek hatalmas választéka 
megtalálható nálunk. Az idei évben 
már elkezdtük a FANUC robotok 
programozását is, valamint komplett 
robotos hegesztő/rakodó cellák ter-
vezését, kivitelezését is. 

Bővebb információkért,
szaktanácsadásért keressék őket 

bizalommal szaküzletükben, vagy a 
06-70/421-2620, 06-70/620-7435

telefonszámok valamelyikén,
esetleg e-mailben

a kozpont@superrolling.hu címen

273 KILÓ HALAT FOGTAK KI
Ebben az évben sem marad el a 
Robertó Horgászpark szokásos öt-
fordulós versenysorozata, melynek a 
végén majd abszolút győztest hirdet-
nek. A nyitóversenyt június 13-án 
tartották, 20 horgász részvételével, 
akik összesen 273 kilogramm halat 
rántottak a partra. A legnagyobb 
halat Csernik István fogta, egy 5 és 
fél kilós pontyot. Mindenkinek gra-
tulálunk!

Eredmények:
„A” szektor:
1. dr. Kállay Tamás – 28.00 kg
2. Kovács László – 18,05 kg
„B” szektor:
1. Csernik István – 35,89 kg
2. Szabó Gábor – 32,13 kg
Összesített eredmény:
1. Csernik István 
2. Szabó Gábor 
3. dr. Kállay Tamás

MÉG NEM DÖNTÖTTE EL
HOVÁ MENJEN NYARALNI?

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

kedvező áron a kisoroszi táborban! 

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

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

Bográcsozási és főzési lehetőséggel!

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

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

ADJUNK SZÁRNYAKAT GYERMEKEINKNEK! DE HOGYAN?
Mindannyian azt szeretnénk, ha gyermekeink megállnák helyüket az élet 
minden területén, ha tekintettel tudnának lenni azokra, akik körülveszik 
őket, ha tudnának szeretni és szeretve lenni, ha a közösségi szabályok be-
tartására képesek lennének, ha szinte minden helyzetben magabiztosan 
tudnának fellépni. Nem szemlesütve vagy erőszakosan. Ha az őket érő 
kritika nem a földre teperné őket, sem nem visszavágásra ingerelné őket, 
hanem tudnák kezelni azt, ami jogos észrevétel, viszont nem kerülnének 
mélypontra az indokolatlan kritika miatt.

Szülőként óriási a felelősségünk, ho-
gyan vezetjük be gyerekeinket a krí-
zisfeldolgozásba. Rengeteg kihívás, 
nehézség, bántás, kritika éri fiatalabb 
családtagjainkat. Mit tehetünk, ho-
gyan küzdhetünk vele és érte, és ho-
gyan taníthatjuk meg nekik az önálló 
küzdést és magabiztos kiállást?
Sokféle helyzettel kell gyerekeinknek 
(ahogyan nekünk is) szembenéznünk. 
Minden szituáció során elindul egy 
belső beszélgetés, aminek hatására lét-
rejön egy érzelmi reakció, egy érzelmi 
állapot az átélőben. Ha ennek kime-
netele pozitív, akkor elszántabban 
tud a megoldásért tenni, könnyebben 
tudja felvállalni a részét a nehézség ki-
alakulásában, sőt, a probléma megol-
dásában is. Ha később újra találkozik 
hasonló esettel, végbemegy a vissza-
csatolás élménye: „A múltkor sikerült, 
miért ne menne most is…?”

Mit tehetek én, a szülő, hogy ilyen 
stabilitás alakuljon ki gyermekem-
ben? Hogyan adhatok neki szárnya-
kat ahhoz, hogy minden kihívást 
bátran tudjon fogadni és megélni?
Ha átél egy nehéz helyzetet (pl. lemi-
nősítő megjegyzést kap az osztálytár-
saitól), és ennek következtében sírva 
jön haza, próbáljuk meg szóra bírni. 
„Mit történt?”, „Mit éreztél akkor, 
mit érzel most?”, „Mi játszódott le a 
fejedben akkor?” Sírjunk vele együtt, 
és beszélgessünk sokat. 
Minél többször érdeklődünk az érzé-
seiről, és tudja azokat megfogalmaz-
ni, annál könnyebben fogja tudni 
őket kontrollálni. 
Ha megosztott velünk tapasztalato-
kat és érzéseket, „emeljük fel a lel-
két”. Biztosítsuk számára minden 
lehetséges alkalommal, hogy milyen 
értékes, milyen sok jó tulajdonsága 

és tálentuma van. Hogy megértjük 
a fájdalmát. Meséljük el, mi hogyan 
emlékszünk hasonló helyzetekre, és 
hogyan küzdöttünk meg velük. Mit 
tanultunk belőlük. 
Mondjuk el neki, mennyi kincs van 
őbenne, milyen értékes ember is 
ő. Tudassuk vele, ő nem csak a mi 
legkedvesebb kincsünk, hanem a 
Mennyei Atya egyedi és különleges 
teremtménye. Erősítsük gyermeki 
lelkét azzal is, hogy újra és újra el-
mondjuk, mi ilyennek szeretjük őt 
szívünk legmélyéből. A legfontosabb 
alap, amit átadhatunk szülőként 
gyermekünknek, hogy feltétel nél-
kül szeretjük őt. Hogy mindig bízhat 
bennünk. Hogy mindig segítségre és 
megértésre találhat ölelésünkben.
Beszélgessünk vele arról is, hogyan 
lenne jó reagálnia. Úgy hogy ne visz-
szavágjon, hanem szeretettel tudjon 
fordulni a sértő fél felé. Gyakoroljuk 
is el együtt. Úgy a kifejezéseket sem 
ott kell majd kitalálnia. Mondja el 
többször is akár. Majd ismét beszél-
tessük az érzéseiről. „Milyennek éled 
meg most ezt a helyzetet?”, „Hogy 
érzed magad most, hogy átbeszéltük, 
kerestünk megoldási stratégiát?” 
Tudatában léve önmaga értékessé-

gének és magabiztos, de megértő 
hozzáállásának, a gyermek elszántan 
fog tenni a megoldás érdekében. S 
ha egyszer sikerül, mert stabil én-
képpel oldott meg egy helyzetet, 
megerősíti önbizalmában. Hasonló 
kihívásoknál vissza tud emlékezni 
arra, hogyan játszódott le a korábbi 
folyamat, s már tud a saját értékessé-
ge tudatában lépéseket tenni.
Legyünk szülőként gyermekünk mel-
lett, adjunk neki szárnyakat. Tanít-
suk meg repülni, majd engedjük el, 
hogy átrepülhessen az élet viharain. 
Határozott, stabil szárnycsapásokkal.

Kertai Nóra
pár- és családterapeuta jelölt
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Kiskőrösi hírek

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

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

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

Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné

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

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

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

ERŐNLÉTDÍCSÉRETRE MÉLTÓ

FOLYTATÓDNAK AZ ÚSZÓTANFOLYAMOK
Rekordgyorsasággal betelnek 

az EFI nyári táborai
Júniustól ismét gazdag programkí-
nálattal várta az Egészségfejlesztési 
Iroda a térség lakosait partnerei köz-
reműködésével.
A FrittiSport által Sárosi Marika 
alakformáló óráin vehettek részt az 
érdeklődők heti két alkalommal, 
a kiskőrösi kondiparkban pedig 
Sturm Ferivel edzhettek együtt. 
Az EFI által támogatott edzéseken 
július 17-ig vehettek részt, azonban 
szeptembertől szeretnénk az összes 
korábbi tornánkat folytatni. A tor-
nákra jelentkezni augusztus közepé-
től lesz lehetőség.
A márciusban félbe maradt úszó-
tanfolyam résztvevőinek a nyár fo-
lyamán lehetőségük lesz befejezni 
a tanfolyamot Pásztor Gyulával, 
szeptembertől pedig újabb 20 fő-
nek biztosítunk lehetőséget az úszás 
alapjainak elsajátítására. Az úszótan-
folyamra a jelentkezéseket szintén 
augusztus közepétől várjuk.
Június végén Pásztor Gyula és Pász-
torné Molnár Judit szervezésében 
megrendezésre került a már jól ismert 
Mozdulj! Családi vetélkedő a Városi 
Sporttelepen. A játékos sportos ren-
dezvény nagyon jó hangulatban telt, 
az év folyamán még több alkalom-
mal lesz lehetőség részt venni Gyula 
és Judit nagysikerű rendezvényein, 
szárazföldön és a medencében is.
Trizoli Jótifuti Egyesület sem hagyja 
program nélkül a kerékpározás szerel-
meseit. Június 27-én a 18. Bringaba-
rátság bringatúrán vehettek részt az 
érdeklődők, azonban júliusban ismét 
lesz lehetőség a kerékpáros közösség-
hez csatlakozni. Szeptemberben pe-
dig a 8. Trizoli Jótifuti jótékonysági 
futás és bringázás eseményen vehe-
tünk részt, melyre már lehetőség van 
regisztrálni. Megkezdődtek a tábo-
raink is a Mohácsi Óvodában, ahol 

egy szuperlelkes, vidám kis csapat-
tal tölthetjük együtt a három hetet. 
A táborok rekordgyorsasággal betel-
tek, nagy örömünkre szolgál, hogy 
ennyire népszerűek.
Kövessék a Kiskőrösi Egészségfej-
lesztési Iroda Facebook oldalát, ahol 
első kézből informálódhatnak, vala-
mint a városban kihelyezett plaká-
tokról, telefonon vagy személyesen 
az irodában is érdeklődhetnek aktu-
ális programjainkról.

Jaszanovics Dóra
EFI-irodavezető

BRINGABARÁTSÁG BRINGATÚRA
Kuti Zoli vezetésével a Trizoli 
Jótifuti Egyesület tagjai több alka-
lommal is kerékpárnyeregbe pattan-
nak minden évben. Bár a bringázás 
szabadtéri sport, a veszélyhelyzet 
nekik is átírta a programjaikat, így 
az elmúlt pár hónapban nem voltak 
közösségi eseményeik. „Kiéhezve” a 
csoportos kétkerekűzésre június 27-
én, szombaton tartották meg a 18. 
Bringabarátság bringatúrát Kiskő-
rösről indulva, Soltvadkerten átha-
ladva egészen Kiskunhalasig. 

Ez a kerékpártúra két egyesület ösz-
szefogásának – Trizoli Jótifuti Egye-
sület és Halasi Bringabarát Egyesület 
– bringás barátságának eredménye.
Kuti Zoli: „Hálás vagyok ennek a kis 
csapatnak, főleg azoknak akik már 
hosszú évek óta kitartanak a Jótifuti 
eszméje és eseményei mellett, se-
gítenek, bátorítanak, támogatnak. 
Kiskőrös Város Önkormányzata már 
kezdetektől (nyolc éve) támogatja a 
Jótifutit. Köszönjük az EFI (Egész-
ségfejlesztési Iroda) közreműködé-
sét is, akik a jövőben az érzékenyítő 
programjaink szervezésében is segít-
ségünkre lesznek majd.
Július 25-én, szombaton szeretettel 
invitálunk mindenkit egy jókedvű 
tekerésre, akkor rendezzük ugyanis 
a 19. Bringabarátság (nyári fagyis) 
bringatúránkat, szintén a Kiskőrös 
– Soltvadkert – Kiskunhalas útvo-
nalon.
Kövess minket a Facebook: „Kiskő-
rösi Bringalánc” csoportban, vagy 
www.facebook.com/trizoli (esemé-
nyek fül alatt).”

A férőhelyek száma korlátozott,
ezért előzetes bejelentkezés
szükséges a 78/415-546-os telefonszámon.
Kiskőrös Város Önkormányzata fenntartásában lévő
Egészségfejlesztési Iroda által támogatott program.
A TORNÁN A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Sárosi Marika �tness edzővel
hétfőnként 16 órakor és
péntekenként 18 órakor
a FrittiSport épületében
az Alkotmány utca 18. alatt.

FITTBODY
FIATALOKNAK

Kőrös-körül az Egészségért!

STRANDKÉZILABDA HŐSÉGBEN
A kialakult járványügyi helyzet mi-
att a Kiskőrösi NKSZSE vegyes 
évet zárt. Március 15-től mindenki 
egyénileg készült otthon. Júniustól 
elkezdtük a munkát a szabadban. A 
lányoknak nagyon hiányzott a ver-
senyzés. Június utolsó hétvégéjén 
a Vadkerti-tónál megrendezett 7. 
KuPi Amatőr Strandkézilabda Kupa 
a játékra kiváló lehetőséget bizto-
sított, így ifistáink (felső fotó) és 
serdülőink (alsó fotó) is részt vettek 
rajta. Mindkét csapatunk Kiskun-
halas előtt nyerte el a kupát nagy 
küzdelemben, helyenként ötletesen, 
jól kézilabdázva. Külön öröm, hogy 
mindkét gólkirályi címet Kiskőrösi 

játékos nyerte el. Az ifjúságiaknál 
Kun-Szabó Viktória, a serdülők-
nél Lukács Kata. Ez a torna méltó 
zárása volt az évnek. Lányaink meg-
érdemelt pihenőjüket töltik, majd 
július második felétől megkezdjük a 
következő bajnokságot – számolt be 
az örömhírről Czérna János edző.
A férfiaknál az ötödik helyért vívott 
csatában, a Lőteret SE és a Veteránok 
együttese mérkőzött meg egymással. 
A Lőteret SE a Kiskőrösi KSK férfi 
kézilabdacsapatának tagjaiból állt, a 
Veteránok csapata főleg régi kiskő-
rösi kézilabdásokból. Végül a Vete-
ránok győztek és szerezték meg az 
ötödik helyet.

SZABADBAN EDZENEK A TAI CHI TAGOK
Az egyesületnek köszönhetően sütögető 

hellyel bővült a Krimpen park

A SOLTVADKERIEK TAROLTAK 
A TÉRSÉGI SAKKVERSENYEN

A Kőrösszolg Kft. sport- és rendez-
vényszervező részlege június közepén 
rendezte meg hagyományos térségi 
sakkversenyét. A gyermekek köré-
ben is népszerű szellemi sport segít 
a gyorsabb és hatékonyabb tanulási 
stratégiák elsajátításában. A verse-
nyen inkább az alsó tagozatosok kép-
viseltették magukat a fiú és a lány ka-
tegóriákban. Kalmár Benedek sakk 
oktató évek óta foglalkozik a kiskő-
rösi sakkozókkal, sokan már óvo-

dás korban elkezdik az „edzéseket”. 
A versenyen Kiskőrös, Csengőd, va-
lamint Soltvadkert versenyzői vettek 
részt. A veszélyhelyzetben elmaradtak 
a felkészülések, így a keceli és a tázlári 
versenyzők nem jöttek el. A kiskőrö-
siek is csak néhány órában tudták fel-
eleveníteni ismereteiket, tudásukat. 
A sakkversenyen a helyezések meg-
szerzésében főleg a soltvadkertiek 
„taroltak”. Náluk kötelező tantárgy a 
sakkoktatás az iskolában. 

Tovább szépül, épül a közel húsz 
esztendős múltra visszatekintő Tai 
Chi Egyesület szabadtéri edzőtere 
a Szabadidőpark szélén. A Molnár 
Gábor vezetőedző-oktató elnöksége 
alatt működő egyesület tagjai az el-
múlt nyolc évben sok energiát fek-
tettek abba, hogy az önkormányzat-
tal karöltve a Krimpen ház melletti 
elhanyagolt területet rendbe tegyék, 
pihenőhelyekkel, kiülőkkel, padok-
kal, sütögető-bográcsozó helyekkel 
bővítsék. Ezek megvalósításához az 
anyagi hátteret pályázatok, az adó 
1 százalékok, valamint adományok 
is biztosították. Az önkormányzat 
többek között a szociális blokkot, a 
szabadtéri edzőelemeket tartalmazó 
pályát, valamint a korlátrendszert 
építette ki és a Kőröskom Nonprofit 
Kft. gondozza a területet. Az egyesü-
let tagjai nagy figyelmet fordítanak a 
rendre és a tisztaságra, elkészítették 
a terület használatára vonatkozó há-
zirendet is, melyet kérnek minden-
kitől, hogy tartson be. A jövőben 
parkolók kiépítését is tervezik. 

A járványhelyzet idején a tagok egyé-
ni edzést folytattak, júniustól azon-
ban már újra tartják minden máso-
dik vasárnap közös, a test, a lélek és 
a szellem egységét egyaránt fejlesztő 
tai chi és csikung edzéseiket. A vi-
dékiekkel együtt jelenleg közel húsz 
tagjuk van, az edzések mellett bemu-
tatókon is nagy sikerrel szerepelnek.  
A park nyitott, bárki használhatja, 
azonban a csoportos rendezvények 
megtartását a János Vitéz Látogató-
központban koordinálják, regisztrál-
ni náluk kell a +36-20/230-7662-es 
telefonszámon.
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SPORT

Szentgyörgyi Alajos ezüstkoszorús 
mesterkiképző vezette Kiskőrösi Ku-
tyakiképző Központ, vagy más néven 
Kiskőrösi Kutyaiskola szervezésében 
első alkalommal tartották meg a 
Kiskőrös Kupa meghívásos munka-
kutya versenyt június 27-én, szom-
baton. Az Erdőtelki úton 1997 óta 
található kutyaiskolában megtartott 
versenyre 11 „vendég” és 15 „hazai” 
kutyával neveztek be. Mint azt Ali 
elmondta, ezt a versenyt eredetileg 
későbbre tervezték, de régi barátjá-
val, a szolnoki kutyaiskola vezetőjé-
vel, Czimre Józseffel úgy döntöttek, 
hogy az őszi, nemzetközileg elismert 
BH /alap engedelmes/ vizsga főpró-
bájaként ezt a kupaversenyt most a 
nyár elején tartják meg. 
A két kutyaiskola versenyre beneve-
zett kutyáinak teljesítményét Czimre 
József versenybíró vizsgaszituációban 
nézte meg és bírálta a nap folyamán. 
Felhívta a figyelmet a hibákra, majd 
számos jótanáccsal látta el a kutyák 
gazdáit, hogyan tudnak kutyáik még 
eredményesebbek lenni az őszi BH1-
es szintű, nemzetközi munkakutya 
vizsgán.  
Ahogy azt már Szentgyörgyi Alinál 
számtalanszor láthattuk, mindig a 
maximalitásra törekszik. A gyönyö-
rűen ápolt pálya, a szakmai berkek-
ben méltán elismert precíz verseny-
szervezés, a kutyaiskola tagjainak 
összetartása mind-mind őt dicséri.
Szentgyörgyi Alajos: „Az ötlettől 
vezérelve már hetekkel előtte elkezd-
tünk szervezni, kitaláltuk a rendez-
vény nevét és szerkesztettünk egy lo-
gót is. Egy nagyon jó hangulatú igazi 
baráti kutyázást tartottunk szomba-
ton, ami rendkívül szép munká-
kat eredményezett. József korrekt 
szemlélettel bírált, amiből mindenki 
rengeteget profitált. A versenyzők 
emlékérmet, oklevelet kaptak, vala-
mint a kiskőrösi Disztl Pincészet erre 
az alkalomra címkézett versenylo-
gós díszpalackját, jóféle kékfrankos 

rozéval töltve. Támogatta a rendez-
vényt a Purina és a Versele Laga táp-
családok gyártója is, az első három 
helyezett pedig a Mátyás pálinka, 
a Piretmix és az Optilife tápgyártó 
támogatását élvezhette. Köszönet jár 
Czimre Józsi barátomnak az egész 
napi munkájáért, a csapatok-
nak a tisztes helytállásért, 
a sportszerű magatar-
tásért, valamint a 
szorgos felkészülé-
sért, aminek meg 
is lett az eredmé-
nye. Mindhárom 
dobogós helyen 
kiskőrösiek végez-
tek.”
Első helyezett lett és 
„A nap legszebb munká-
ja” elismerést kapta: Székesné 
Szkenderovits Erzsébet és Chi-
li törpe pincsere (alsó kis fotó) 2. 
helyezett lett Szamekné Csermák 
Ramóna, Bruce nevű keverék ku-
tyájával, a 3. helyen Bódogh Csaba, 

Borisz nevű németjuhász kutyájával 
végzett a versenyben (felső kis fotó)
Az eredményhirdetés végén a hazai 
versenyzők meglepetést is kaptak, 
amit egyszerre bontottak ki. Ez 
nem volt más, mint egy egyenpóráz, 
amire az I. Kiskőrös Kupa feliratot 

és a dátumot, valamint a ver-
senyző és kutyája nevét 

hímezték rá. Minden-
kinek gratulálunk! 
A nagyszerű mun-
kához és az elért 
eredményekhez 
is. 

A Nemzetközi BH 
munkakutya vizsga 

szeptember 26-án a Kis-
kőrösi Kutyaiskolában lesz 

a Szolnoki Hunnia Német Juhász 
Kutya Klub rendezésében. Bíró: 
Hlavács János nemzetközi munka-
kutya bíró, a magyar válogatott tag-
ja, többszörös VB résztvevő, a Pest-
erzsébeti kutyaiskola tulajdonosa. 

A járványhelyzet miatt a labdarúgó 
szövetség nem hirdetett helyezetteket, 
pedig a megyei III. osztályban szerep-
lő Kiskőrösi LC II. csapatnak minden 
esélye megvolt arra, hogy ismét arany-
érmes legyen. Június 27-én szezonzáró 

összejövetelen a klub elnöke, Dulai Já-
nos méltatta a csapat játékosait. Ezt kö-
vetően Filus Tibor, a kulturális, turisz-
tikai és sport bizottság elnöke köszönte 
meg a labdarúgók kiváló szereplését. A 
játékosok nyakába egyedi– az érmek 

egyik sarkát levágták – aranyérmek 
kerültek. Sárközi Attila bejelentette, 
hogy térdsérülése miatt abbahagyja az 
aktív játékot. A programon az ízletes 
ételekről Weiszhaupt János és Miklós 
Ferenc gondoskodtak.                    (-f-) 


