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ÖSSZETARTOZTUNK-ÖSSZETARTOZUNK – TRIANON 100!
A trianoni békediktátum aláírásának centenáriumán emlékeztek

A „Nemzeti összetartozás évében” 2020. június 4-én, a „Nemzeti össze-
tartozás Napján”, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóját 
felidéző többórás csendes megemlékezés, az evangélikus templomban 
kezdődött. Lupták György nyugalmazott evangélikus esperes lélekemelő 
bevezető gondolatai után Turán István helytörténész beszélt a trianoni bé-
kediktátumról és máig ható következményeiről. 

„Azért gyűltünk össze ma, a Nemzeti 
Összetartozás Napján itt az evangé-
likus templomban, hogy megemlé-
kezzünk az első világháborút lezáró 

igazságtalan békeszerződés, avagy 
békediktátum aláírásáról, amelynek 
következtében a régi Magyarország 
végleg eltűnt Európa térképéről, 

olyan máig ható sebeket ejtve a nem-
zet testén, amelyek napjainkban is 
érzékelhetők. Ma 100 esztendeje ír-
ták alá a versaillesi nagy Trianon kas-
télyban azt a dokumentumot, amely, 
talán nem túlzás kijelenteni, meg-
határozta országunk és nemzetünk 
sorsát a rövid XX. században mind 
a közgondolkodás, mind a politikai 
cselekvés, mind pedig a nemzetközi 
kapcsolatok tekintetében is”- mond-
ta beszédében a helytörténész.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
100 évvel ezelőtti megrendítő imá-
ját Boldoczki Sándorné olvasta 
fel, majd csatlakozva a „Zúgjanak 
a harangok!” felhíváshoz, pontban 
16 óra 30 perckor megkondultak a 
templom harangjai, elsőként a legki-
sebb harang, mely már 1920-ban is a 
toronyban volt. A 100 évet jelképező 
100 másodpercnyi harangszó után 
Szokody Anikó zongoraművész or-
gonakíséretével felcsendült előbb a 
magyar, majd a székely Himnusz.
A megemlékezés a katolikus temp-
lomban folytatódott, ahol Seffer 
Attila esperes atya celebrálta az ünne-
pi szentmisét. 
„A vérszerződés óta ott van a magyar 
ember szívében a magyarságtudat, 
Szent István király óta az Istenbe 
vetett hit, amely a korona alatt egye-
sített, számtalan ajkú népet, népcso-
portot szeretetben formálta eggyé, 
tette egy családdá. Soha senkinek 
és semminek ne engedjük, hogy ezt 
szétverje, megfélemlítsen bennün-
ket. Szüntelenül keressük Krisztussal 
együtt az utat egymáshoz, egymás 
felé. Emberségben, tiszteletben, 
szeretetben”- hangsúlyozta összegző 
gondolataiban az atya, majd az áldás 
után a Himnusszal zárult a szentmise. 
A városi megemlékezés az Ország-
zászlónál ünnepi műsor keretében 
zajlott tovább, ahol a Kiskőrös Hely-
őrség Nyugállományúak Klubjának 
tagjai, Fadgyas István nyá. őrnagy, 

Melher Sándor nyá. őrnagy, Jakab 
József nyá. fhdgy, és Gottfried Béla 
nyá. ezredes alkották a díszőrséget. 
A megjelenteket Filus Tibor, a Kép-
viselő-testület Kulturális, Turiszti-
kai és Sport Bizottságának elnöke 
köszöntötte. A Himnusz eléneklése 
és Seffer Attila atya igei gondola-
tai után a jelenlévők elmondták az 
Úr imádságát, a Miatyánkot, majd 
Fodor Tamás, László-Kudron 
Ildikó, Pivarcsiné Raffai Enikő 
és Ralovichné Mészáros Ildikó, a 
KEVI gimnáziumának pedagógusai 
történelmi emlékező műsora követ-
kezett. Az emlékbeszédet Filus Ti-
bor képviselő mondta.
„Ha Magyarországnak választania 
kellene a béke elfogadása vagy alá-
írásának visszautasítása között, „úgy 
tulajdonképpen azt a kérdést kelle-
ne feltennie magának: legyen-e ön-
gyilkos azért, hogy ne haljon meg 
– idézett, az 1920. május 19-én 
lemondott és az aláírást megtagadó 
trianoni békedelegáció vezetője, gróf 
Apponyi Albert híres beszédéből, 
majd felsorolta mindazt a vesztesé-
get, amit a trianoni békediktátum 
aláírása után elszenvedett Magyar-
ország. 
A megemlékezés ünnepei perceit 
emelte a több alkalommal is meg-
szólaló, Boldoczki Róbert (tenor-
kürt) és kamara együttese: Breznyán 
Attila (trombita), Opauszki János 
(trombita), Szentgyörgyi Ábel (har-
sona) és Kudron Máté (tuba) zenei 
játéka.
Az ünnepi műsort a koszorúk elhe-
lyezése után a székely Himnusz el-
éneklésével zárták az emlékezők.
Ezen a napon a Vinum Hotel és Ét-
terem nemzeti díszbe öltözött, a Kis-
kőrösi Dutra Baráti Kör Egyesület 
pedig csatlakozott a Kárpátaljai Ma-
gyar Cserkészszövetség felhívásához 
és 20 óra 20 perckor bázisukon fel-
lobbant az „Összetartozásunk tüze”.  

SEMMELWEIS-NAPON KÖSZÖNTJÜK 
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKAT!
Július elseje a magyar egészségügyben dolgozók ünnepnapja. Az egyik leg-
nagyobb jelentőségű magyar orvos, Semmelweis Ignác születésnapján mon-
dunk köszönetet mindazoknak, akik napról-napra azon fáradoznak, hogy a be-
tegek meggyógyuljanak, illetve, hogy az egészségesek ne legyenek betegek.

Ebben az évben különösen nagy kö-
szönettel tartozunk az egészségügy 
minden dolgozójának. A korona-
vírus-járvány nagy felelősséget rótt 
mindannyiukra, erejüket, szabadide-
jüket sem kímélve kellett betegeket a 
hétköznapinak egyáltalán nem nevez-
hető körülmények között ellátniuk. 
Kijelenthetjük, hogy az egészségügy-
ben dolgozók a legfontosabb szereplői 
a vírus ellen folytatott küzdelemnek. 
Köszönjük az egészségügyben dol-
gozók – a háziorvosok és assziszten-
seik, a szakorvosok és asszisztense-
ik, a fogorvosok és asszisztenseik, a 
gyógyszerészek, a szakgyógyszerészek, 
a gyógyszertári és gyógyszerellátási 
asszisztensek, a szociális gondozók 
és ápolók, a mentőszolgálatnál, vala-
mint a laboratóriumban dolgozók, az 
idősgondozók és a háttérmunkákat 
biztosítók – áldozatos munkáját.  
Köszönjük, hogy sokszor munkaide-
jükön túl is fogadták a telefonhívá-
sokat, lelki támaszt is nyújtva mind-
azoknak, akiket félelemmel, vagy 
bizonytalansággal töltött el a megvál-
tozott élethelyzet.

Május 10-én, a Mentők Napján kö-
szöntöttük az életmentőket, köztük 
a Kiskőrösi Mentőszolgálat dolgozó-
it is. Május 12 világszerte az Ápolók 
Nemzetközi Napja. Az ápolóképzés 
magyarországi vezéralakja Kossuth 
Zsuzsanna, hazánk első főápolója 
volt, aki az ápolói hivatás hitvallását 
így fogalmazta meg: „Egy legyen ben-
nünk az akarat, felkeresni a szenve-
dést, s enyhíteni azt”.
Úgy gondolom ezt a hitvallást nem 
csak az ápolók, hanem a többi egész-
ségügyi dolgozó is magáénak érzi. 
Biztonsággal tölt el mindannyiunkat 
jelenlétük, alapos munkavégzésük, de 
akár csak egy bátorító szavuk is.   
Az elmúlt hónapokban még jobban 
kiérdemelték nagyrabecsülésünket, 
esténként tapssal fejeztük ki hálán-
kat, a kormány anyagi juttatással is 
elismeri tevékenységüket.

Köszönjük önfeláldozó munkájukat, 
s nem csak a Semmelweis-nap alkal-
mából!

Domonyi László
polgármester 

2023-IG KELL ENGEDÉLYEZNI 
A FÚRT ÉS ÁSOTT KUTAKAT

A kormány 2023 végéig meghosz-
szabbította az illegális kutak bír-
ságmentes fennmaradásának 2020. 
december 31-én lejáró határidejét 
– közölte az agrárkamara június 
2-án.
Így mentesül a vízgazdálkodási bír-
ság megfizetése alól az a létesítő vagy 
üzemeltető, aki korábban engedély 
nélkül vagy az engedélytől eltérően 
létesített vagy üzemeltet felszín alatti 
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, 
amennyiben a vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárást 2023. decem-
ber 31-ig kérelmezi.
Az agrárkamara szerint az engedély 
nélküli kutak legalizálásához olyan 
egyszerű és költséghatékony eljárás 
szükséges, amely elsősorban az ille-
gális kutak feltérképezését irányozza 
elő, egyúttal összhangban van az al-
kotmányos jogokkal, és nem sérti a 
visszalépés tilalmát.

Ezzel – bár vízgazdálkodási szem-
pontból nem lenne teljes az adat-
bázis – lehetővé válna a stratégiai 
vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges 
ismeretlen vízkivételi pontok, vala-
mint a potenciális szennyezőforrások 
nagyobb arányú megismerése. Gaz-
dasági szempontból pedig mindez 
úgy valósulhatna meg, hogy az úgy-
nevezett jegyzői, azaz a házi vízigényt 
kielégítő kutak legalizálása nem róna 
anyagi terhet sem az államra, sem az 
állampolgárokra, a (mező)gazdasági 
vízhasználat esetében pedig üteme-
zett és mérsékelt költségviselést je-
lentene a termelők számára.
A jegyzői kutak ugyan csak közvetve 
érintik a NAK hatáskörét, azonban 
a probléma megoldása egy irányba 
hat, ezért a köztestület megítélése 
szerint szakmailag indokolt lenne 
azokat a mezőgazdasági célú kutak-
kal együtt kezelni – írja az MTI.

MEGÚJUL AZ EGÉSZSÉGHÁZ
Az önkormányzat által megnyert pá-
lyázati támogatásnak köszönhetően 
energetikai felújítást végeznek Kis-
kőrösön az Árpád utca 8. szám alatt 
található Egészségház épületegyütte-
sén. A mintegy bruttó 45 milliós be-
ruházás több ütemben valósul meg. 
A homlokzati összes nyílászárót mo-
dern, háromrétegű műanyag nyílás-
zárókra cserélik, ugyancsak elvégzik 
a 15 centiméter vastagságú hom-
lokzati hőszigetelést és a fal színezé-
sét is, valamint az utcai magastetős 
épületszárnynak tetőfelújítása, majd 
az új villámvédelmi rendszer ki-
építése is benne van a projektben. 
Az ácsmunkák után az épület tete-
jére ugyanolyan korszerű tetőcserép 
kerül, mint ami például a katolikus 
templom tetőszerkezetén van, így a 
felújított épület illeszkedik majd a 
„városképbe”. Ezzel párhuzamosan 
a főépület födémszigetelése is meg-
történik, valamint a hátsó lapostetős 
épületrész födémszigetelését és a 
csapadékvíz-elvezetés rendszeré-

nek megújítását is elvégzik. A belső 
munkálatok részeként részleges, kor-
szerűsítő felújítást végeznek az épü-
letegyüttes elektromos hálózatában, 
ahol kell, kicserélik az elavult vezeté-
keket, a konnektorokat, villanykap-
csolókat, dugaljakat. A korszerűtlen, 
régi belső világítás teljes cseréjére is 
sor kerül, modern LED-es világí-
tótesteket szerelnek fel. Az épület-
felújító-állagmegóvó munkálatok 
végzése nem hátráltatja az épületben 
működő intézmények – Egészség-
ügyi, Gyermekjóléti és Szociális In-
tézmény, az Egészségfejlesztési Iroda, 
valamint a fogorvosi rendelő - dol-
gozóinak munkavégzését. Az Egész-
ségház felújítási munkálatainak elő-
készítését április hónapban kezdték 
el, a projekt szerint novemberre kell 
elkészülniük, de már most látszik, 
hogy ősz elején, a remények szerint 
szeptember elején végeznek- adott 
tájékoztatást Schäffer Tamás, a kivi-
telezést végző Kőröskom Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója. 

Részletek hamarosan a facebook oldalunkon2
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ELINDULT AZ „EGYÜTT EGY SZEBB JÖVŐÉRT” PROJEKT

JANUÁR 
ELSEJÉTŐL TILOS 
AZ AVARÉGETÉS

Jövő évtől tilos az avar és a kerti hul-
ladék égetése. Az ezzel összefüggő, 
az agrárminiszter által benyújtott, 
a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló törvény és a ter-
mészet védelméről szóló törvény 
módosítását 148 igen szavazattal, 
21 tartózkodás mellett fogadta el a 
parlament június 3-án.
A módosítás célja a levegő minő-
ségének javítása, ezáltal a lakosság 
egészségének védelme. A törvény 
indoklásában emlékeztettek arra, 
hogy a levegő nem megfelelő minő-
sége miatt uniós kötelezettségi eljá-
rás van folyamatban Magyarország 
ellen. A levegőminőség alakulásá-
ban pedig a lakossági fűtés mellett 
kiemelt szerepe van az avar és a kerti 
hulladék égetésének.
Jövő év január 1-jétől törlik azt a 
rendelkezést, amely alapján az ön-
kormányzatok rendeletben szabá-
lyozhatják az avarégetést, így álta-
lánossá válik a levegő védelméről 
szóló kormányrendelet alapján a 
tilalom az egész országban.
A jogszabály biztosítja, hogy a 
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 
hozzáférjen az Országos Környezet-
védelmi Információs Rendszerhez 
az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmével összefüggő felada-
tai érdekében.
A most elfogadott klímavédelmi 
törvényben az Országgyűlés az el-
hivatottságát hangsúlyozza aziránt, 
hogy megvédje természeti örökséget 
és „annak az életformának a termé-
szeti feltételeit, amelyet itt e hazá-
ban mi, magyarok, együtt kialakí-
tottunk”, továbbá megerősíti, hogy 
fontos a teremtett világ, a környezet 
védelme és az éghajlatváltozás ked-
vezőtlen hatásai elleni védekezés. 
A nemzeti klímapolitikának az egész 
Kárpát-medencére érvényesnek kell 
lennie, igazodnia kell az ország 
nemzetközi és európai uniós válla-
lásaihoz.
A törvényben rögzítették: Magyar-
ország az üvegházhatású gázok ki-
bocsátását legalább 40 százalékkal 
csökkenti 2030-ig 1990-hez képest, 
az ország bruttó végső energiafo-
gyasztásban pedig legalább 21 szá-
zalék lesz a megújuló energiaforrá-
sok aránya 2030-ig. Magyarország 
a 2050-re eléri a teljes klímasemle-
gességet.

(forrás: MTI)

Az „Együtt egy szebb jövőért” Kon-
zorcium a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben- ked-
vezményezett térségek” tárgyú fel-
hívására az EFOP- 1.5.3-16-2017-
00102
azonosító számú projekt támogatá-
si szerződését május 27-én, szerdán 
írták alá a konzorcium tagjai Kiskő-
rös Város Polgármesteri Hivatalának 
Dísztermében.
A projekt támogatás intenzitá-
sa: 100%, a támogatás értéke: 
499.852.216 forint. A projektet 
konzorciumi formában valósítja meg 
a kiskőrösi önkormányzat, Csengőd, 
Soltvadkert, Akasztó és Tázlár tele-
pülések önkormányzatával, valamint 
a kiskőrösi Egészségügyi Gyermek-
jóléti és Szociális Intézmény, és a 
soltvadkerti Egyesített Szociális In-
tézmény bevonásával.
A konstrukció egyik legfőbb célja a 
társadalmi felzárkózás érdekében a 
területi különbségek csökkentése, a 
minőségi humán közszolgáltatások-
hoz való hozzáférés javítása.
A programon megjelenteket Domo-
nyi László polgármester köszöntöt-
te és röviden ismertette a pályázat 
lényegét, majd dr. Lacziné Ritter 
Andrea, a projekt szakmai vezetője 
részletesen is bemutatta a projekt 
szakmai tartalmát.
Domonyi László: 2017. évben Ma-
gyarország Kormánya felhívást tett 
közzé a kedvezményezett járások-
ban, az érintett önkormányzatok 
számára a humán közszolgáltatá-
sok fejlesztésének megvalósítására. 
A konstrukció egyik legfőbb célja a 
társadalmi felzárkózás érdekében a 
területi különbségek csökkentése, a 
minőségi humán közszolgáltatások-
hoz való hozzáférés javítása. 
A pályázati konstrukció kiemelt cél-
csoportjai a hátrányos helyzetű, az 
aktív-, - idős és fiatalkorú lakosság, a 
helyi közszolgáltatásban dolgozók, a 
potenciális alkalmazottak, továbbá a 
nemzetiségek és etnikumok. 

Kiskőrös Város Önkormányzata 
fontosnak tartja mindazon fejlesz-
tések megvalósítását, amelyek a köz-
szolgáltatások hozzáférhetőségének 
javítását, valamint a többletszolgál-
tatások nyújtását és előmozdítását 
segítik. 

A sokrétű és igen szerteágazó felada-
tok ellátásához több együttműködő 
partnerszervezetet is be kívánunk 
vonni. A projekt további erőssége, 
hogy általa új munkahelyek teremt-
hetők, ez által csökkenthető a mun-
kanélküliség a Kiskőrösi Járásban, 
valamint a bevont települések szoci-
ális- és humán ágazataiban csökkent-
hető a humán erőforrás hiánya miatt 
jelentkező túlterheltség. 

Úgy gondolom, hogy ebben a jelen-
legi helyzetben, a koronavírus-jár-
vány kihívás elé állítja a gazdaságot 
és a polgárok megélhetésére is hatás-
sal van.

Dr. Lacziné Ritter Andrea: A projekt 
által támogatott területek: Rendez-
vényszervezés, közösségi programok, 
képzések a humán közszférában dol-
gozók részére, képzések a hátrányos 
helyzetűek részére, valamint a projekt 
keretein belül 15 fő foglalkoztatásá-
ra van lehetőség, akiket a fenntartási 
időszakban is tovább foglalkoztatnak 
a konzorcium tagjai. A támogatás 
megosztása: Kiskőrös Város Önkor-
mányzata: 347 millió 489 ezer 158 
forint, Soltvadkert Város Önkor-
mányzata: 18 millió 179 ezer 119 fo-
rint, a soltvadkerti Egyesített Szociá-
lis Intézmény: 30 millió 28 ezer 423 
forint, az Egészségügyi, Gyermekjó-
léti és Szociális Intézmény Kiskőrös: 
22 millió 136 ezer 799 forint, Akasz-
tó Község Önkormányzata: 21 millió 
816 ezer 683 forint, Csengőd Község 
önkormányzata: 38 millió 992 ezer 
918 forint, valamint Tázlár Község 
Önkormányzata: 21 millió 209 ezer 
116 forint.  

 
 
 

„EGYÜTT EGY SZEBB 
JÖVŐÉRT” 

EFOP-1.5.3-16-2017-00102 

KÉTSZER IS HOZOTT AJÁNDÉKOT A KÍNAI DELEGÁCIÓ

Kétszer is eljött városunkba május-
ban és június elején egy kínai dele-
gáció, hogy megajándékozzon min-
ket. Több mint 5 ezer védőmaszkot, 
valamint 200 flakon kézfertőtlení-
tőt és többszáz adag immunerősítő 
gyógyteát hozott a Kínai Evangé-
likus Gyülekezet és a Kínai Guang 
XI Xilin Gyülekezet részéről Ying 
Guanghua, a Nens Euro Kft. ré-
széről Miao Guanghua igazgató, 
Lin Chaoxia szakmai igazgató, a 
Magyar-Kínai Kulturális Egyesület 
részéről Teng Weijie elnök és Geng 
Jie alelnök. Az adományhoz hoz-
zájárult még Ji Ping, illetve Wang 
Yuxiang, az egyesület alelnöke, a kft 
igazgatója.
Első alkalommal Szedmák Tamás 
alpolgármester mondott köszönetet 
az adományozóknak, a második lá-
togatáskor Domonyi László polgár-
mester fejezte ki köszönetét a kínai 
delegációnak önzetlenségükért. 

Júniusban a vendégek ellátogattak a 
könyvtárba, megtekintették a gyűj-
teményben lévő, kínai nyelven írt 
könyvtári könyveket, majd elmen-
tek a polgármesteri hivatalba is, ahol 
elismerően csodálták meg a bejárat-
nál látható domborműveket, illetve 
a díszteremben a városalapításhoz 
kapcsolódó dokumentumokról ké-
szült faliképeket.
A kínai delegáció személyes ajándé-
kokkal is meglepte a város-
vezetőket és a kulturális 
intézmények igazgató-
it, egy-egy kötettel a 
kínai-magyar fordí-
tásban is megjelent, 
Petőfi szerelmes 
verseit tartalma-
zó könyvvel. Mint 
Li Zehn Árpád, a 
könyv fordítója el-
mondta, Petőfi költé-
szetét Kínában is sokan 
szeretik.
A kiskőrösi kapcsolattartó, Gmoser 
Györgyné Szamos Zsuzsanna 
mindkét alkalommal díszes oklevél-
lel köszönte meg az ajándékozóknak 
az adományokat. Az első oklevélen 
Petőfi: Szabadság, szerelem című 
költeménye magyarul és kínai nyel-
ven is szerepelt.
Gmoser Györgynéhez hosszú évek 
óta szoros érzelmi szálak fűzik egy 

kínai családhoz. Még a Bem iskola 
(Vasvári) igazgatója volt, amikor se-
gített egy Kiskőrösre települő kínai 
családnak gyermekük iskoláztatásá-
ban. De nem csak az iskolai dolgok-
ban volt segítségükre, bátran fordul-
hattak hozzá, ha ügyintéznivalójuk 
akadt, vagy ha valamiben tanácsra 
volt szükségük. Zsuzsa néni jó pe-
dagógusként a család gyermekeinek 
lépteit is szeretettel igazgatta, amit 

ők is szeretettel, ragaszkodás-
sal viszonoztak. A család 

azóta már elkerült Kis-
kőrösről, a gyerme-
kek is felnőttek már, 
de a jó kapcsolat 
azóta is megmaradt. 
Zsuzsa néni, a ta-
valy kiadott könyvé-

nek bemutatójára is 
elhívta őket, s eljöttek 

a Magyar-Kínai Kul-
turális Egyesület tagjai is, 

akik tiszteletbeli tagjukká vá-
lasztották az egykori iskolaigazgatót, 
a helyi szlovákság vezetőjét.
A kínai barátok úgy gondolták, hogy 
most viszonozni tudják mindazt a 
jót, amiben Zsuzsa néni részesítette 
őket. Ezért jöttek el Kiskőrösre, s 
hoztak magukkal olyan ajándékokat, 
amivel a koronavírus-járvány elleni 
küzdelmet támogatni tudják. Kö-
szönjük nekik, hogy gondoltak ránk.

KISKŐRÖSI 
ÉS KÖRNYÉKBELI 
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

(Ahol nincs külön jelezve, ott Kiskőrösre
keresnek munkavállalót)
1 fő ápoló; szociális gondozó, ápoló
1 fő házi ápoló és segítségnyújtó
1 fő traktoros - Kecel
1 fő borász
1 fő gépjárművezető-karbantartó - Kaskantyú
1 fő kőmegmunkáló
1 fő vezető ápoló
1 fő laboráns - Kecel
1 fő fejlesztő pedagógus - Kaskantyú
1 fő irodai asszisztens,
    német nyelvtudás szükséges
1 fő gépész - Kecel
1-1 fő tehergépkocsi-vezető C kat.
1 fő egyszerű ipari foglalkozású - Kecel
1-1 fő takarító - Kecel
1 fő mezőgazdasági foglalkozás - Akasztó
1 fő egyszerű halászati foglalkozás - Akasztó
1 fő minőségellenőr - Kecel
1 fő pincér
1 fő lakatos - Kecel
1 fő CNC gépkezelő - Kecel
1 fő hegesztő - Kecel
1 fő szerelő, karbantartó
1 fő egyszerű ipari foglalkozás - Kecel
1 fő szállodai recepciós
1 fő takarító

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi 
Járási Hivatala, Foglalkoztatási Osztály
6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 40.
Tel: 78/795-044, fax: 78/311-181 
e-mail: KiskorosJH-FO@lab.hu

dr. Markó Gábor
neurológus szakorvos 

ISMÉT MEGNYITJA 
MAGÁNRENDELÉSÉT.

Előzetes telefonos 
bejelentkezés után 

várja pácienseit.
Rendelési idő: 
péntekenként 
16.00-19.00

Keressék bizalommal! 
Tel.:06-30/474-5967 
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NEM MINDENAPI

A MEGÚJULT KISKŐRÖSI RÓNASZÉKI 
FÜRDŐ VÁRJA VENDÉGEIT

A veszélyhelyzet kihirdetésekor a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő, a Kemping 
és a Tanuszoda is bezárta kapuját március közepén. Az azóta eltelt idő-
szakban a fürdőt pár hónapja üzemeltető Kőrösszolg Nonprofit Kft. dolgo-
zói azonban nem tétlenkedtek, elvégezték az esedékes karbantartásokat, 
hogy a pünkösdi nyitáskor már a lehetőségekhez képest megújult léte-
sítménykomplexum várja a vendégeket. A munkálatokról a kft ügyvezető 
igazgatóját, Schäffer Tamást kérdeztük.

Két hónappal ezelőtt még nem tud-
tuk, hogy meddig tartunk majd zár-
va és a járvány miatti veszélyhelyzet 
érinti-e a nyári forgalmunkat, de 
most már bizakodva tekintünk a 
jövőbe- nyilatkozta Schäffer Tamás. 
Egy átlagos évben a kiskőrösi fürdő 
állandóan nyitva tart és szolgálta-
tásaival várja vendégeit, csupán két 
rövid időszak van, amikor részleges 
használati korlátozás mellett elvé-
gezzük a legszükségesebb tisztasági 
karbantartási munkákat.

 � Felmérték a tennivalókat?
Pár nap kellett ahhoz, hogy felállít-
suk a stratégiát az üzemszünet köz-
beni életünk időszakára, az előttünk 
álló helyzet megoldására. Először is 
fel kellett mérni a legszükségesebb, 
már halaszthatatlanná vált műsza-
ki tennivalókat és az elvégzendő 
feladatok ütemezésével egyidejű-
leg mindehhez a munkaerőt is be 
kellett osztani. Elkezdtük az egyéb-
ként eredetileg májusra, a járvány-
tól teljesen függetlenül már előre 
betervezett tisztasági karbantartást. 
Az átgondolt előzetes tervezésnek 
köszönhetően egyetlen dolgozónkat 
sem kellett kényszer-, vagy fizetés 
nélküli szabadságra küldeni, illetve 
sem a munkaidőt, sem a fizetéseket 
nem kellett csökkenteni a cégnél. 
A veszélyhelyzet előírásait figyelem-
ben tartva átalakítottuk a dolgo-
zóink munkarendjét, meghoztuk a 
szükséges védekezési intézkedéseket 
is. A kollektíva rendkívül együttmű-
ködő partner volt mindebben. Oda-
adással és nagy lelkesedéssel kezdtek 
neki a karbantartási munkák elvég-
zéséhez. Egy nehézségünk volt: az-

zal, hogy a fürdő zárva tartott, nem 
volt árbevételünk, de ennek ellenére 
el kellett végeznünk mind a terve-
zett karbantartási-, állagmegóvási 
munkákat, mind a tovább nem ha-
lasztható, illetve, a csak üzemszünet 
alatt elvégezhető fejlesztéseket. Ez 
az üzemeltető Kőrösszolg Nonprofit 
Kft-nek hatalmas feladatot jelentett, 
hiszen pontosan fel kellett mérnünk, 
hogy mekkora forrásokat tudunk 
felszabadítani költségcsökkentéssel 
a fürdőben esedékes munkálatok 
elvégzésére és utána ehhez szigorúan 
tartani is kellett magunkat.

 � Kik végezték a felújításokat?
Több olyan karbantartási, felújítási, 
állagmegóvási munka van egy fürdő-
ben, amelyek elvégzéséhez be kelle-
ne zárni. Most adott volt a helyzet, 
hogy a régóta esedékes munkálatok-
ban „utolérjük magunkat”. Simon 
Gábor fürdővezetővel és Nemes 
György műszaki vezetővel konzul-
tálva, a feladatok előzetes megterve-
zése, a hozzájuk kapcsolódó munka-
rend beosztása után hozzákezdtünk a 
konkrét tevékenységekhez. Minden 
dolgozónk kivette részét a munká-
latokból, attól függetlenül, hogy a 
normál üzemmódban milyen be-
osztásban, munkakörben dolgo-

zott. Természetesen a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft., illetve a Kőröskom 
Nonprofit Kft. szakemberei végezték 
a szakipari munkákat, és volt olyan 
szakterület, például a festőmunka, 
vagy a villanyszerelés, amire alvállal-
kozókat kerestünk.

 � Melyek voltak az elvégzett 
munkálatok?
El kell különítenünk a karbantar-
tási és az úgynevezett beruházási, 
felújítási munkálatokat. Ez utóbbi 
elvégzéséhez önkormányzati forrás 
bevonása is szükségessé vált. Ilyen 
munkálat volt például a két ter-
málmedence fedésén végzett teljes 
felújítás. Ugyancsak többletforrást 
igényelt például a kapunál található 
„beléptető rendszer” teljes cserével 
megoldott modernizálása. Hason-
ló önkormányzati hozzájárulás volt 
szükséges a kültéri úszómedence, 
illetve a szintén kültéri tanmedence 
nagy felületű burkolat-felújításához. 

Teljesen megújítottuk a fürdő biz-
tonsági rendszerét is, valamint átte-
kintettük az erősáramú elektromos 
hálózatot, illetve a világítást és ezen 
a területen is nagy volumenű korsze-
rűsítést végeztünk. Ezek mind olyan 
munkálatok voltak, amelyeket nem 
tudtuk volna forrásbevonás nélkül, 
illetve részleges nyitva tartás mellett, 
teljes üzemszünet nélkül elvégezni. 
Természetesen a kft saját forrásai-
ból is elvégeztünk beruházási jellegű 
feladatokat, például a kempinghez 
tartozó nyitott közösségi tér, konyha 
teljes felújítását, illetve a nagyme-
dence már teljes mértékben elavult, 
tönkrement korlátjának, új, rozs-

damentes korlátra történő cseréjét. 
A karbantartási munkálatok során 
minden felületről eltávolítottuk a 
lerakódott vízkövet, a zárt térben is 
elvégeztük a felületi hibák javítását, a 
szabadtéri faburkolatok állagmegóvó 
átfestése is megtörtént, ezek önma-
gukban is tucatnyi ember több hetes 
folyamatos munkavégzését követel-
ték.       

A karbantartások, felújítások végez-
tével következhetett a teljes fürdő-
terület átfertőtlenítése, mélytisztítá-
sa. Mindezzel párhuzamosan nem 
maradt el a fürdő gyepfelületének 
gondozása, az egynyári virágok kiül-
tetése, a fák gallyazása, ifjítása sem.
Reményeink szerint ideális hőmér-
sékletű, napsütésben bővelkedő nyár 
előtt állunk és kieső bevételeinket 
pótolhatjuk, a karbantartási, felújí-
tási munkák jelentős mértékű költ-
ségei megtérülnek. A próbaüzemen 
szerencsésen túlvagyunk, a fürdő és 
a kemping újra megnyithatja kapuit 
a látogatók előtt. 
Dolgozóinknak köszönjük a példa-
értékű hozzáállást, vendégeink pedig 
reméljük, örömmel és megelégedve 
veszik birtokba – a hatályos jogsza-
bályi követelményeknek megfelelő 
módon – a részlegesen megújult lé-
tesítményt.

NYITVA TARTÁS: 
Minden nap

8.00-20.00 óra között

facebook:
Kiskôrösi Rónaszéki Fürdô

Az idén harminc éves, kiskőrösi székhelyű Akker-Plus Kft. vezetősége hisz 
abban, hogy azoknak a településeknek és régióknak a lakóiért, közössége-
iért felelősséggel tartozik, ahol a cég üzletei jelen vannak, ahonnan építke-
zők és vásárlók tízezrei érkeznek hozzájuk évente, épp ezért a koronavírus 
-járvány idején is kivették részüket a segítségnyújtásból. A Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórház mellett a kiskunhalasi Semmelweis Kórházat (mely a 
Szegedi Tudományegyetem Oktatókórháza), de az idősgondozást és isko-
lásokat is segítettek támogatásaikkal.

Konténert, kávéfőzőket, nőgyógyá-
szati eszközt, levegőszűrő berendezést 
és mobilsticket is adományozott a 
harminc éves építőanyag forgalmazó 
cég az elmúlt két hónapban. 
– Az Akker-Plus Kft. és a Mester Bau 
Kft. megrendelte és leszállította azt a 
fűthető-hűthető irodakonténert, ami 
azóta is üzemel, és aminek árából 
maga a gyártó és forgalmazó cég ele-
ve elengedett többszázezer forintot, 
amikor megtudta, hogy jótékony 
célra lesz – adta hírül dr. Szabó Ist-
ván, a megyei kórház Sürgősségi Be-
tegellátó Osztályának osztályvezető 
főorvosa, aki a beszerzést elindította. 
Az Akker-Plus Kft. május 12-én 
újabb pakkal érkezett a megyei 
kórházhoz. Most hat Dolce Gusto 
kávéfőzővel és az azokhoz tartozó 
kávékapszulákkal igyekezett segítsé-
get nyújtani az intézmény működé-
séhez, melyeket dr. Horváth Zsolt 
orvosigazgató vett át és köszönt meg 
a munkatársak nevében.
Kávéfőzőből a Kiskunhalasi Sem-
melweis Kórháznak is jutott. Ők 
május 13-án szerdán kapták meg az 
adományokat. De hozzájuk sem csak 
ezzel érkezett Endrődi Ferenc Pál, az 
Akker-Plus Kft. tulajdonos ügyveze-
tője. Ahogy ő fogalmazott: mindkét 
zsebében hozott ajándékot. 
– Felelősek vagyunk egymásért, a 
jövőnkért, a környezetünkért, azo-
kért a városokért, ahol cégünknek 
piaca van. Az Akker-Plus Kft. idén 

harminc éves. A filozófiánk már a 
korábbi évtizedekben kialakult ezen 
a téren is. Mindig együttműködtünk 
a városokkal, a civil szervezetekkel, a 
lakossággal, és támogatást nyújtot-
tunk rendre a kultúra, a sport vagy 
most épp az egészségügy területén, 
igyekezvén így méltón köszönetet 
mondani minden közösségnek, aho-
vá tartozunk. Épp ezért most ide is 
mindkét zsebünkben hoztunk va-
lamit. Az egyikben hat kávéfőzőt, a 
másikban egy nagyobb csomagot. 
Nagyságrendileg 1-2 millió forint 
közötti összeget, aminek a helyét 
pillanatok alatt már meg is találta a 
kórház vezetése – nyilatkozta Endrő-
di Ferenc Pál. 
Tőle dr. Ördögh Csaba orvosigazgató 
főorvos és dr. Szepesvári Szabolcs, 
főigazgató főorvos vette át a kávéfő-
zőket és fogadta a pénzadományt.
– Nagyon hálásak vagyunk minden 
adományért, minden adományozó-
nak. Az Akker-Plus Kft. felajánlását 
egy nőgyógyászati eszköz beszer-
zésére szeretnénk fordítani, amivel 
még biztonságosabbá tehetjük a 
szülészeti-nőgyógyászati beavatkozá-
sokat. Bár a kávéfőzők nem tipikus 
kórházi eszközök, mégis nagyon 
hasznosak, tekintve, hogy minden-
naposak a hosszú, nehéz műszakok, 
amik alatt az éber orvos és ápoló 
épp olyan fontos, mint a megfele-
lő műszerek megléte – tette hozzá 
dr. Ördögh.

FELELŐSEK VAGYUNK EGYMÁSÉRT
Milliós támogatással segítette 

az Akker-Plus a védekezést

FERTŐTLENÍTŐ PERMETEZŐKET 
ADOMÁNYOZTAK KISKŐRÖSNEK

Mészáros Zoltán, Bács-Kiskun 
Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
elnöke az új koronavírus elleni ha-
tékonyabb közterületi védekezés ér-
dekében három darab, utántöltővel 
ellátott, egy feltöltéssel akár nyolc 
órán át használható elektromos 
permetezőegységeket adományo-
zott május 21-én a Kiskőrösi Járási 
Mentőcsoport részét képező helyi 
önkéntes tűzoltó egyesületnek. 
Az adományt az önkéntes tűzol-
tó egyesületet támogató Kiskőrös 
Város Önkormányzata nevében 
Domonyi László polgármester, az 
egyesület részéről pedig Jancsovics 
Zsolt elnök vette át.
Kiskőrösön a fertőtlenítés hidro-
gén-peroxid vizes oldatával törté-
nik, amely egyrészt megfelelő ha-
tékonyságú fertőtlenítést biztosít, 
másrészt vízre és oxigénre bomlik 
le, így nem keletkezik olyan szer-
maradvány, amely a környezetet, az 
emberi egészséget veszélyeztetné.
Az elnök hozzátette: a berendezése-
ket a megyei polgári védelmi szö-
vetség saját forrásból szerezte be. A 
kapcsolat a kiskőrösiekkel régmúlt-
ra tekint vissza. A megyei polgári 
védelmi szövetség mind a települé-
si, mind a járási és a megyei mentő-
csoportok gyakorlatait támogatja. 

A kiskőrösi járási mentőcsoportnak 
is volt rendszerbeállító gyakorlata, 
amelyet szakemberekkel és anya-
gilag is támogattak. Innen is a jó 
kapcsolat.
Domonyi László polgármester az 
adomány átvételekor köszönetét 
fejezte ki és emlékeztetett arra: 
Magyarországon, a koronavírus-
járvány kapcsán Kiskőrös városban 
kezdődött meg először a közterü-
letek fertőtlenítése. Polgármesteri 
rendelkezésre a hét hat napján a 
forgalmasabb közterületeket, pél-
dául az orvosi rendelők, a busz-
megálló, a bevásárlóközpontok, az 
iskolák, az óvodák környezetét, a 
játszóterek megnyitásával immáron 
a játszótereket is, valamint a közte-
rületi bútorokat fertőtlenítik.
Ezzel a munkával a járvány eny-
hülésével sem állnak le. A felada-
tot a város intézménye, szerdán és 
szombaton pedig a helyi önkéntes 
tűzoltó egyesület munkatársai vég-
zik. A környezetbarát, azonnal le-
bomló, az emberi egészségre nem 
veszélyes fertőtlenítőszert az ön-
kormányzat erre elkülönített alap-
jából szerzik be, illetve biztosítják 
az önkéntes tűzoltó egyesületnek 
is-adta hírül a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat
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A NAK ŐSZRE HALASZTOTTA A 
TAGDÍJBEVALLÁST ÉS A FIZETÉST
A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, és az azzal ösz-
szefüggésben meghozott gazdasági döntésekkel összhangban a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara országos elnöksége az év őszi időszakára halasz-
totta tagjainak 2020-as tagdíjbevallását és -fizetését. A köztestület ezzel 
is segíteni kívánja tagjait a gazdasági nehézségek áthidalásában.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) folyamatosan nyomon kö-
veti a koronavírus-járvány okozta 
hatásokat, és ennek mentén alakítja 
döntéseit, igazodva a tagság igényei-
hez. A köztestület alapszabálya lehe-
tővé teszi, hogy az országos elnökség 
a tagdíjbevallással és tagdíjfizetéssel 
kapcsolatos határidőket különösen 
indokolt esetben módosítsa, azzal 
a feltétellel, hogy a határidő évétől 
nem térhet el. 
Mivel a koronavírus-járvánnyal járó 
gazdasági problémák a kamarai tagok 
jelentős részét érintik, a fenti alap-
szabályi felhatalmazással élve a NAK 
országos elnöksége úgy határozott, 
hogy a 2020-as tagdíjbevallást és a 
tagdíjfizetést – az alapszabály szerint 
esedékes nyári hónapok helyett – az 
idei esztendő őszi hónapjaira ha-
lasztja. Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján az őstermelő kamarai tagok 
jelentős része a fizetendő tagdíjat 
készpénzátutalási megbízással (sár-
ga-, illetve fehér csekken) teljesíti, a 
köztestület ezzel a döntéssel is szeret-
né mérsékelni a postahivataloknál a 
személyes találkozás szükségességét. 
Emellett az elnökség ezzel a lépéssel a 
kamara további tagjainak is segíteni 
kíván a gazdasági nehézségek leküz-

désében. Az új, pontos határidőkről 
a NAK időben tájékoztatja tagjait. 
A koronavírus-járvány hatásai és a 
pandémia miatt az Európai Unió 
piacán bekövetkezett változások az 
egyes mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari ágazatokat egyaránt, de egy-
mástól eltérő mértékben érintették. 
A NAK azonnal elkezdte felmérni 
az ágazatok állapotát, és ezek alap-
ján juttatta el intézkedési javaslatait 
a kormánynak. A kormány által be-
vezetett gazdaságvédelmi akcióterv 
egyes agrárvonatkozású – végül a 
NAK kezdeményezésére megszüle-
tett – intézkedései segítséget nyúj-
tottak a vállalkozásoknak, hogy 
megőrizhessék működőképességü-
ket, illetve megtarthassák munkavál-
lalóikat a krízis alatt is. 
A kamara továbbra is figyelemmel 
kíséri valamennyi agrár-élelmiszer-
ipari ágazat helyzetének alakulását, 
ettől függően hozza meg a kamarai 
tagokat közvetlenül érintő döntése-
it. Továbbá szükség szerint egyeztet 
az egyes partner szakmai szerveze-
tekkel, és amennyiben kell, további 
beavatkozási pontokat javasol a kor-
mánynak.

(forrás: NAK
fotó: magyarmezogazdasag.hu)

A Magyar Vöröskereszt
Kiskőrös Területi Szervezete

kezdeményezésére Sutus Etelka, a szervezet területi vezetője,
valamint Gmoser András képviselő adománycsomagokat

juttatott el Kiskőrösön élő,
a veszélyhelyzet miatt nehézsorsú családoknak május elején.

A csomagokban a Bonduelle Central Europe Kft.,
a Kiskőrösi Tesco Hipermarket, a Coca Cola HBC Magyarország

adományait: tartós élelmiszereket és tisztítószereket kaptak
a megajándékozottak. 

Előző lapszámunkban megkezdett témaválasztásunkat folytatjuk, mely 
során kiskőrösi vállalkozásokat kerestünk meg, azt tudakolva: Mekkora 
akadályt jelentett cégük számára a márciusban országosan kihirdetett 
veszélyhelyzet? A koronavírus-járvány milyen nehézségeket gördített 
a kiskőrösi vállalkozások elé? Befolyásolta-e a megrendeléseket és az 
alapanyagok behozatalát? Ennek hatásaként volt-e munkaidő-csökkentés 
vagy leépítés?

 � Jelenleg hogyan állnak a meg-
rendelések? Tapasztalnak-e csök-
kenést, esetleg visszavonásokra 
került-e sor?

Nagy László – Kunság-Szesz Zrt: 
Cégünk esetében már márciusban 
tapasztalható volt megrendelés-
csökkenés, különösen mikor a ven-
déglátóipar leállt, de emellett meg 
kell említenem, hogy szinte rögtön 
kompenzálta ezt a kialakult lakossági 
felvásárlási roham. Számszerűsítve: 
április hónap során tapasztaltunk 
közel 20 százalékos visszaesést ezen 
a területen. Ezt a visszaesést viszont 
nem tartom tragikusnak, ilyen már 
előfordult cégünknél. A megrendelé-
seket befolyásolhatja az is, hogy hány 
nap van egy hónapban, vagy akár két 
hét nyári meleg. Összességében nem 
érintett minket gazdaságilag negatí-
van a koronavírus járvány.
Belán Attila – V.I. Plast Kft.: Saj-
nos erős visszaesésről tudok beszá-
molni, 50-60 százalékos csökkenés 
jelentkezett a megrendeléseinkben, 

leginkább a külföldi partnereink 
megrendelései csökkentek. Cégünk 
termékeinek jelentős része Romá-
niába kerül, ez az értékesítésünk 
70-80 százalékát teszi ki. A visszaesés 
egyrészt a tavaszi idény gyengébb 
forgalmának, másrészt a koronaví-
russal kapcsolatos intézkedéseknek 
köszönhető. Ezeken kívül az embe-
rek kényszerű helyhez kötöttsége, és 
a vírus okozta romániai szabályozá-
sok is erősen befolyásolták terméke-
ink forgalmát.
Somogyi Szabolcs – Varrivál Kft.:  
Egyelőre csak mindig a hónap végéig 
látok előre. Ezzel szemben az előző 
esztendőkben a teljes évet láttam, 
így pontosan tudtam hogyan fo-
gunk működni. Mi legfőbbképpen 
Németországba exportáljunk a ter-
mékeinket, most gyakorlatilag mini-
málisak a megrendelések. Tehát elég 
nagy, 20-30 százalékos visszaesés már 
tapasztalható.
Tóth László – Agro Line Kft.: Te-
vékenységünk alapvetően a német 
piacra irányul, ez körülbelül 75 

GAZDASÁGI KÖRKÉP VÁROSUNKBAN – MENNYIRE ÉRINTETTE A KISKŐRÖSI CÉGEKET A VESZÉLYHELYZET?
százalékát teszi ki a megrendelés- 
állományunknak. A maradék 25 
százalékban svájci, svédországi és 
csehországi rendeléseket teljesítünk. 
Ezeken a piacokon jelenleg vissza-
esés tapasztalható, amelyek cégünket 
is érintik. Azt, hogy ez a visszaesés 
mennyire lesz tartós, ma még meg-
mondani nem lehet. Jelen pillanat-
ban 15-20 százalékos visszaesésről 
tudok beszámolni.
Vassné Pivarcsi Mária – Vass Bor 
Kft.: Borforgalmunk felét éttermek-
nek és egyéb vendéglátó egységeknek 
értékesítjük, ezért nagymértékben 
érintett minket is a veszélyhelyzet. 
Időközben nyitottunk egy új boltot, 
amelyben a fő hangsúlyt arra helyez-
tük, hogy könnyen és jó áron elérhe-
tővé váljanak boraink mindenki szá-
mára. Teljes palackos választékunk 
mellett egy minőségi borkimérőt 
alakítottunk ki, ahol lédig borvá-
sárlásra van lehetőség. Emellett szé-
les italválasztékkal, egy nagyméretű 
hűtőkamrával és házhozszállítási 
lehetőséggel próbáljuk átvészelni a 
kialakult helyzetet. Mindkét italbol-
tunkról elmondható, hogy vissza-
esést nem tapasztaltunk, ez a két üz-
let működött a járvány ideje alatt is.

 � Térjünk át a feldolgozandó 
alapanyagokra. Tapasztalnak-e 
nehézségeket a külföldről történő 
behozatal során?

Nagy László: Minden feldolgozan-
dó alapanyagunkat külföldről im-
portáljuk. Lassúságot tapasztaltunk 
a behozatalok során, de ez működé-
sünket nem befolyásolta negatívan.  
Mivel előrelátóak voltunk, így idő-
ben sikerült bevásárolnunk és kész-
leteznünk. Cégünk esetében olyan 
szituáció nem merült fel, hogy alap-
anyaghiány miatt ne tudtunk volna 
dolgozni. A forint-euró árfolyam 

miatt azonban áremelkedéssel kellett 
szembenéznünk.
Belán Attila: Pillanatnyi beszállítá-
si nehézségeink adódtak, de ezek a 
problémák gyakorlatilag 1-2 napon 
belül megoldódtak. Mi nagyrészt 
külföldről vásárolt alapanyagokat 
használunk, viszont az árak hektikus 
mozgása a kiszámíthatatlanság felé 
mozdítja el a gazdasági életünket. 
Nem tudunk pontosan kalkulálni, 
hogy mikor és mennyi alapanyagot  
vásároljunk, mert az árérzékenység 
nagyban befolyásolja a gazdaságos 
működést. Nagyon  reméljük, hogy 
rövidesen visszaáll a normális kerék-
vágásba a termelés volumene, mert 
nagy nehézségek, bizonytalanságok 
adódtak a raktározás során is, gon-
dolok itt többek között a szükséges 
készletfelhalmozásra.
Somogyi Szabolcs: A feldolgozandó 
alapanyagok tekintetében – amelyek 
szintén külföldről érkeznek – nem 
látok problémákat, 1-2 napos csú-
szás előfordul, de zökkenőmentes-
nek ítélem meg ezt a területet. Olyan 
alapanyag van, ami eddig egy helyről 
érkezett, most viszont 2-3 cégtől kell 
megvásárolnunk. De ez nem alapve-
tő probléma.
Tóth László: Az alapanyagok nagy 
részét magyar kereskedőktől és gyár-
tóktól szerezzük be, de fontos megje-
gyezni, hogy a magyar kereskedők is 
többségében külföldön gyártott acél-
termékekkel kereskednek. Van olyan 
nagy kopásálló acéllemez, melyet a 
svédországi gyártótól közvetlenül 
szerzünk be. Az éves acélalapanyag 
felhasználásunk kb. hétezer tonna, 
a sokrétű gyártási portfóliónk in-
dokolja azt, hogy a pillanatnyi rak-
tárkészlet is ezer tonnát meghaladó 
nagyságrendű legyen. A viszonylag 
magas alapanyag-készletszint, jelen 
pillanatban kedvező, mert az ellátási 
láncban keletkezett hosszabb szállí-

tást áthidalja, és így a cégre jellemző 
rövid határidejű megrendeléseknél 
sem jelent akadályt az anyagok biz-
tosítása.
Vassné Pivarcsi Mária: Az alap-
anyagok esetében nem tapasztalunk 
nehézségeket. Akár az üveg vagy 
a csavarzár megrendelése esetén is 
minden gördülékenyen megy. Mi 
helyi beszállítótól vásároljuk meg az 
alapanyagokat, egyáltalán nincs ne-
gatív tapasztalatom ezen a területen.

 � A munkavállalókat érintette-e 
az önök cégénél a vírushelyzet? 
Volt-e, illetve várhatóan lesz-e le-
építés, vagy munkaidő csökkentés?

Nagy László: Szükséges volt ko-
moly intézkedéseket bevezetnünk. 
Március során leegyszerűsödött a 
portfóliónk, mikor a vendéglátóhe-
lyek zárva tartottak. Ezért 17 főt el 
kellett, hogy bocsássunk cégünktől. 
Emellett a munkaidő-csökkentésre 
pályázatot adtunk be.
Belán Attila: Sajnálatos módon, vál-
lalkozásunk munkavállalói esetében 
munkaidő-csökkentést kellett beve-
zetnünk. Az időszakos csökkentés 
4 órás munkaidőt jelent, ebben a 
formában tudjuk csak megoldani a 
folyamatos foglalkoztatást a bizony-
talan és elégtelen megrendelések mi-
att. Jelen pillanatban is dolgozunk, 
ezzel próbáljuk meg átvészelni ezt a 
mindenki számára nehéz  időszakot. 

A munkavállalóinkat mindenkép-
pen szeretnénk megtartani, ezért 
nem küldtünk senkit rendkívüli sza-
badságra, és bízunk  benne hogy a 
továbbiakban sem lesz erre szükség. 
A raktárkészleteinket a késztermék 
oldalon folyamatosan növeljük, így 
a „félgőzzel” való termelés mellett is 
tudunk létezni, dolgozni.
Somogyi Szabolcs: Mi bérmunká-
sokat is foglalkoztatunk, ők jellem-
zően nem kiskőrösiek és valószínűleg 
ettől a 6-8 munkavállalótól kényte-
lenek leszünk megválni. A helyi dol-
gozókra számítok a továbbiakban is, 
közülük nem tervezek senkit elkül-
deni.
Tóth László: A korábbi évekre te-
kintve jellemző volt ránk, hogy 
cégünk maximálisan kihasználta a 
rendelkezésre álló túlórakereteket a 
rendelésállomány teljesítése érdeké-
ben. A mostani kialakult helyzetben 
elegendő intézkedés volt a túlórák 
megszüntetése, a 8 órás foglalkozta-
tás létszámleépítés nélkül is biztosít-
ható.
Vassné Pivarcsi Mária: Leépítés és 
munkaidő – csökkentés nem volt 
a vállalkozásunk esetében. A ki-
eséseket megoldottuk más jellegű 
munkákkal, karbantartásokkal és 
fejlesztésekkel, amikre év közben 
nem jutott idő, valamint az új üzlet 
megnyitásával foglalkoztunk.

Kiss Tamás
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KERINGŐZZ TANGÓRA! VASS BOR – ITALHÁZ NYÍLT A PETŐFI ÚTON
A minőségi Vass borokat lédig

és palackos kiszerelésben is kínálják
A családi vállalkozásként 1998 óta működő Vass Borászat neve ismerősen 
cseng a kiskőrösieknek és hazai berkekben is. Saját, illetve a környékről 
felvásárolt szőlőtermésből készült friss, gyümölcsös, reduktív boraik közül 
nem egy büszkélkedhet számos neves versenyen megszerzett kimagasló 
szakmai elismeréssel. Napjainkban már 20 féle minőségi bort készítenek 
korszerű technológiával, odaadó szakértelemmel. Több alkalommal is el-
nyerte valamelyik boruk a „Kiskőrös Város Bora” elismerést, amely repre-
zentálta a hazai, illetve nemzetközi rendezvényeken a kiskőrösi borokat.

A Vass család, abból a meggondo-
lásból, hogy az Alkotmány utca 91. 
szám alatt található borászatukban 
előállított, kiváló minőségű, a Kun-
sági Borvidéken megtermelt szőlő-
ből készült boraikat közelebb vigyék 
a vásárlókhoz, áprilisban megnyitot-
ta a Petőfi utca 64. szám alatt talál-
ható Vass Bor – Italházukat.
A vásárlók részéről nagy igény van a 
palackos borok mellett a lédig kisze-
relésben árusított minőségi borokra, 
amikhez eddig a borkedvelők csak a 
városszéli borászatban jutottak hoz-
zá, de immár így a városközpontban 
is elérhetővé vált mindenki számára 
a termelői borkimérés.
A Vass Bor – Italház kedvező elhe-
lyezkedése lehetővé teszi, hogy ne 
csak azok keressék a Vass Borászat 
termékeit, akik már régről ismerik, 
hanem az átutazók és a városunkban 
tartózkodó turisták is betérjenek.
A városközponti épület gyalogosan, 
kerékpárral is könnyen megközelít-
hető, az autóval érkezőket pedig tá-
gas parkoló várja.
Kínálatukban saját, minőségi Vass 
boraik lédig és palackos kiszerelése 

mellett az üdítő-, valamint a sze-
szesitalok széles szegmensét kínál-
ják. Törekvésük, hogy elsősorban a 
kiskőrösi és környékbeli előállítók 
termékeit árusítsák, de régi kapcso-
lataiknak köszönhetően a nagyhírű 
hazai sör, üdítőital, valamint márkás 
rövidital gyártók termékeit is kedve-
ző áron megtalálhatjuk náluk.
Mintegy 10 négyzetméteres hűtő-
kamrájukban a szódavíztől kezdve az 
ásványvizeken, sörökön, üdítőkön 
át mindent hűtve is kínálnak, akár 
tálcás, illetve zsugorfóliázott meny-
nyiségben is.
Ha valaki névnapi, születésnapi - 
akár cégek is - karácsonyi ajándé-
kot szeretne náluk vásárolni, azt is 
megteheti, hiszen palackos boraikat 
díszdobozban is kínálják, sőt vállal-
nak díszcsomagolást, valamint aján-
dékkosarak elkészítését is. 
A folyó és palackos boraik, az üdí-
tő- és szeszes italok mellett a Vass 
Bor- Italházban hatalmas palettáról 
választhatunk a szemes – és darált 
kávék, a chipsek, borkorcsolyák, 
valamint a különféle csokoládék 
közül is. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK,
ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK MEGNYITÁSÁRÓL

Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó
települések lakosai számára 2020. május 25. napjától
az alábbi ügyfélszolgálatok nyitva-tartását biztosítja

változatlan időpontokban:

Ügyfélszolgálat: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 108.
Nyitva-tartás: Cs.: 09:00 – 16:00

Továbbá 2020.06.02-tól ismét igényelhető a lakosság számára 
a lomtalanítás.  Lomtalanítási igényükkel a korábbiakban meg-

szokottak szerint kereshetik ügyfélszolgálatainkat az érdeklődők.

GONDOZÓNŐT KERESEK Erdőtelken lakó,
idős édesanyám mellé vasárnaponként
és ünnepnapokra. Reggelente 2,
délután és este egy-egy órára.
Feladat: főzés, takarítás, beszélgetés.
+36-30-9366890

KISORSOLTÁK A NYERTEST!
Előző lapszámunkban mi is közread-
tuk a János Vitéz Látogatóközpont 
gyermekek számára meghirdetett 
kvízjátékát, melynek megfejtését ösz-
szesen 235-en küldték vissza a szer-
vezőknek. Tóth Anett, az intézmény 
vezetője elmondta, a kiskőrösi meg-
fejtők mellett facebook oldalukon is 
közzétett felhívásukra szép számmal 
érkeztek válaszok az ország minden 
részéből. A játékban résztvevő diá-
koknak Petőfi Sándor: János vitéz 
elbeszélő költeményéhez kapcsolódó 
kérdésekre kellett jól válaszolniuk. 
A helyes megfejtők között május vé-
gén megtartott sorsoláson a szerencse 
egy vidéki játékosnak kedvezett, aki 
harmincadmagával ingyenesen vé-
gigjárhatja az interaktív labirintust.

A fotón Keller Georgina, valamint 
Tóth Anett intézményvezető, akik 
kisorsolták a nyertest.   
Gratulálunk a nyertesnek és a többi 
megfejtőnek is!

Vass Bor – Italház 
Kiskőrös, Petőfi út 64.

Nyitva tartás: 
hétköznap és szombaton: 

07 órától 19 óráig
vasárnap: zárva

facebook: Vass Borászat

Melyik megy jobban? Melyik inkább kedvetekre való? A légiesen elegáns 
vagy a temperamentumos könnyed stílus? Ismeritek a lépéseket? Megesik, 
hogy egymás ujjára léptek? Mit gondoltok, melyik táncot járjátok? A pár-
kapcsolatunk olyan, mint egy tánc. Amihez a zenét az érzelmek nyújtják. 
Azonban nagyon nem mindegy, mire táncolunk. Kinek korábban, kinek ké-
sőbb eljön az a pont, amikor valahogy elcsúszunk érzelmileg egymás mel-
lől. Vagy úgy érezzük, üldözőbe vett a társunk, vagy azt látjuk, menedékbe 
húzódott; s a másik fél éppen mi magunk vagyunk. 

Ilyenkor kell táncstílust váltani. Nem 
engedhetjük meg, hogy bármelyi-
künk is az oldalvonalon üljön, mert 
kosarat adtunk/kaptunk. Arra sem 
adhatunk lehetőséget, hogy valaki 
más csapjon le a kezére. Hiszen - a lát-
szat ellenére - vágyunk a közelségére, 
a válaszkészségére, a figyelmére, arra, 
hogy együtt táncoljunk. Könnyedén, 
pörgősen, értve és érezve egymást!
Ha táncstílust váltunk, az azt jelen-
ti, vádolás, kritizálás, utasítgatás, 
valamint elbújás, érzelem megvonás 
helyett új módon közelítünk egymás-
hoz. 
Beszéljünk az érzéseinkről egymás-
nak. Minden döntésünk és tettünk 
egy érzelmi reakció. 
Hazavárhatjuk férjünket dühöngve, 
mert nem szólt, hogy fél órát késik, 
pedig megbeszéltük a közös vacso-
rát, de mennyivel előremutatóbb, ha 
öleléssel fogadjuk, s nem támadunk 
rá azonnal. Talán ő maga lesz az, aki 
megosztja velünk szomorúságát, s kér 
bocsánatot azért, mert nem tudta tar-
tani a szavát. Itt, ezen a ponton mi is 
beszélhetünk az érzéseinkről, s való-
színűsíthetjük, hogy megértő fülekre 
találunk, mikor elmondjuk, milyen 
rosszul esett, hogy nem tudtuk, mi 
történt vele. Aggódni kezdtünk vagy 
morcosság lett úrrá rajtunk, mert 
hosszú idő után végre kettesben va-
csorázhatnánk, s beszélgethetnénk. 
„Annyira készültem erre az alkalom-
ra, hogy csalódásérzés lett úrrá rajtam. 
De tegyünk fátylat erre a kis incidens-
re, és örüljünk egymásnak!” 

Vajon melyik esetben lesz kellemes az 
esténk?
Ha az érzéseinkről beszélünk, ahe-
lyett, hogy hibáztatnánk a másikat, 
sokkal pozitívabb irányt adhatunk a 
kapcsolatunknak. Amikor rossz érzé-
sek lépnek fel bennünk társunk sza-
vai, tettei, döntései kapcsán, az olyan, 
mint mikor tánc közben az ujjunkra 
lépnek. Megesik, hogy elég egy „bo-
csánat” a továbblépéshez, de az sem 
kizárt, hogy új táncforma lépéseit kell 
kitanulnunk! 
Ne késlekedjünk rátalálni az egymás-
hoz köt(őd)ő táncra!
Hiába veszekszünk vagy épp élünk 
egymás mellett, mint a rossz albérlők; 
valójában olyan kötődésre vágyunk, 
amit kisgyermekkorunkban szüle-
inktől kaptunk meg. Akik érzelmi és 
fizikai támaszként mellettünk és mö-
göttünk álltak. Akik megbocsátottak, 
megöleltek és szerettek akkor is, ha 
rosszat tettünk, csúnyán beszéltünk, 
vagy nem az ő szájízük szerint döntöt-
tünk. Akikről tudtuk, nem taszítanak 
el maguktól a különbözőségünk mi-
att. Ilyen kötődésre vágyunk felnőve 
is, a párunktól. A bennünk élő érzel-
mek kötődésre, társra vágynak, hiszen 
„nem jó az embernek egyedül” /1Móz 
2:18/. Szenvedünk az életünk min-
den területén, ha a párkapcsolatunk-
ban összeakadnak a lábaink. Keressük 
meg egymást, bármilyen messze is 
már a régi közelség-érzés, válaszkész-
ség és érzelmi bevonódás. „Hogyan 
érezd magad most mellettem?”, „Miből 
éreznéd, hogy szeretlek?”, „Hogyan tud-
nám könnyebbé tenni számodra a meg-
bocsátást, ha valamivel megbántalak?”, 
„Hogyan tudnék jobb férjed / feleséged 
lenni?”  Legyünk nyíltak, tudnunk 
kell egymásról, kinek mi fáj, mi lel-
kesíti, mi okoz neki örömet, és mitől 
mászik a falra. Ha ezekre odafigye-
lünk, egyre dinamikusabban fogunk 
együtt mozogni. Hiszen ezek a mi 
koreográfiánk megfelelő lépései. 
Ha nem tudunk kölcsönösen elége-
dettséget adó módon keringőzni, le-
gyünk bátrak, és tanuljunk meg tan-
gózni! Magunkért, a családunkért, a 
közös boldogságunkért!

Kertai Nóra
pár- és családterapeuta hallgató

ZEBRA TERV KISKŐRÖSÖN IS
Három napig tartott május közepén 
a gyalogosok védelme érdekében 
indított baleset-megelőzési orszá-
gos kampány, melyhez a Kiskőrösi 
Rendőrkapitányság is csatlako-
zott- tudtuk meg Baltás Adrienn 
c. rendőr zászlós, balesetvizsgálótól.
Baltás Adrienn: A Kiskőrösi Rendőr-
kapitányság rendőrei városunkban 
a Piac téri gyalogosátkelőnél teljesí-
tettek figyelemfelhívó, baleset-meg-
előzési szolgálatot. Az akció célja 
az volt, hogy felhívja a figyelmet a 
közlekedés legvédtelenebb résztve-
vői, a gyalogosok biztonságára. Az 
őket ért közlekedési balesetek szinte 
minden esetben személyi sérüléssel 
járnak, és igen gyakran súlyos, il-
letve tragikus kimenetelűek. A sza-
bálytalanul közlekedő járművezető-

ket, kerékpárosokat megállították a 
rend őrei, felhívták a figyelmüket a 
közlekedési szabályok betartásának 
fontosságára, a szabályosan közle-
kedőket pedig – egy rövid felelet-
választós teszt kitöltését követően 
– megajándékozták. Annak érdeké-
ben, hogy ne váljanak közlekedési 
baleset sérültjeivé, áldozatává, mind 
maguk a gyalogosok, mind a jármű-
vezetők rendkívül sokat tehetnek. 
Fontos, hogy a járművezetők foko-
zott figyelemmel és óvatossággal kö-
zelítsék meg azokat a helyeket, ahol 
gyalogosok hirtelen megjelenésére 
lehet számítani. Gyalogosként pe-
dig a legfontosabb, hogy az úttesten 
való áthaladás előtt meg kell győ-
ződni arról, hogy biztonságosan át 
lehet-e kelni. 

Brinkus János
1935-2013

Hirtelen, de elmentél egy perc alatt, 
Számunkra csak a fájdalom maradt.
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
Mélységes a fájdalom, hogy távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál el elmaradt,
De szívünkben örökké velünk maradsz.

Édesapánk halálának 7. évfordulóján
soha el nem múló szeretettel emlékezünk!

Szerető Családja

TÁJÉKOZTATÁS
Június 2-től csökkentett üzemben, de beindultak a 

szakrendelések Kiskőrösön is. Betegellátás előjegyzés 
alapján, előszűrés után lehetséges. A gyógytorna és a 

fizioterápia is fogad beteget. 
Az ultrahang vizsgálat egyelőre nem indul. 

A szájmaszk használata a rendelőintézet területén 
kötelező!

Kérjük megértésüket, türelmüket!
telefon: 06-78/311-922

Cebei Ágota vezető asszisztens
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„Uram, egyedül te ismered minden 
embernek a szívét…” (1Kir 8,39)

Lassan negyven éves lelkészi éle-
tem egyik vissza-visszatérő konflik-
tushelyzete volt, amikor temetésre 
készülve szembesültem a gyászoló 
család kérésével: szőjem bele az ige-
hirdetésbe, hogy az elhunyt milyen 
áldott jó ember volt, dolgos, család-
szerető, ésatöbbi… Nem illik kétség-
be vonni, hogy mindez igaz, azon-
ban ennyi évtized helyben lakás után 
azért az ember már általában ismeri, 
ki is az, aki a koporsóban fekszik. A 
lelkésznek van tehát saját tapaszta-
lata is – és az nem minden esetben 
egyezik a családéval…
Azonban még ez is nagyon kevés! 
Mert minden ember egy titok. Pél-
dául, hányan éljük meg, hogy drága 
házastársunk oly sok együtt töltött 
évtized után is képes még mindig 
valami újjal meglepni… És nem kell 
semmi rosszra gondolni. „Tempora 
mutantur, et nos mutamus in illis” 
– változnak az idők, és mi is bennük 
változunk (latin közmondás). 
Valójában tehát még a mellettünk, 
velünk egy háztartásban élőket sem 
ismerjük teljesen. Mert lehetnek tit-
kaink, változik a jellemünk, a gon-
dolataink, változhat a véleményünk 
és ebből eredően a döntéseink, a 
cselekedeteink is. Vannak emberek, 
akikről úgy véljük, nos, őket aztán 
alaposan ismerjük – de nem, ez egy 
nagy tévedés. Sok mindent tudunk, 
de soha nem leszünk abban a hely-
zetben, hogy száz százalékban, azaz 
kivétel nélkül minden tettét, gondo-
latát, érzelmi rezdülését a maga tel-
jességében tudjuk a másikról!

Mert ebben a 
helyzetben egye-
dül a Mindenható 
Isten van. Salamon király erről be-
szél templomszentelő imádságában. 
Ezen a ponton azt kéri Istentől, 
hogy legyen irgalmas és megbocsá-
tó azokhoz, akik majd ezen a he-
lyen, a templomban fohászkodnak 
Istenhez. Cselekedjen velük tetteik 
szerint, mert egyedül Ő van abban 
a helyzetben, hogy mindent tudjon 
az emberekről.
És ez így igaz! Ezért követünk el hi-
bát, amikor felelőtlenül ítélkezünk 
embertársaink felett akár szóban, 
akár pletykás beszédünkben, ezer 
féle módon. Mert ebben aztán na-
gyok vagyunk! Nem vagyok jogász, 
de sejtésem szerint minden bíróság-
nak ez a nagy dilemmája: ítéletet kell 
hozzanak, de megtudtak-e mindent 
a vádlottról? És nyilván ezért van 
minden vádlottnak védőügyvédje, 
hogy legyen, aki felkutatja a mellet-
te szóló érveket az ellene szólókkal 
szemben.
Az ítélet tehát Istené! De az a mi sze-
rencsénk, hogy van egy szószólónk, 
aki a legjobb védőügyvédként érvel 
mellettünk, és aki ráadásul még meg-
halni is kész volt értünk – az igaz Jézus 
Krisztus! Isten mindent tud rólunk, 
– de ha hiszünk az ő Fiában, akkor 
ezért a hitünkért fog megbocsátani 
nekünk.
(És mit mondhat a lelkész a teme-
tésen, amikor a család az elhunyt 
érdemeinek felsorolását kéri? Talán 
valami ilyesmit: koporsóban fekvő 
testvérünk a család emlékezete sze-
rint jó ember volt…)

Lupták György

„ÉLVONALBAN” CÍMMEL HIRDETETT 
AZ EGYMI RAJZPÁLYÁZATOT SZEMEZZ A NEONNAL!

Gyermeknapra játékot hirdetett a Petőfi Sándor Művelődési Központ. 
A dolgozói kollektíva május 31-én már korán reggel neonszínű papírteker-
cseket rejtett el a városközpontban, amiket a játékban résztvevő gyerme-
keknek fel kellett kutatni és a papíron lévő fejtörő megoldása után leadták 
azt a művelődési központban. Az eseményről Szabadi-Maglódi Kitti intéz-
ményvezetőt kérdeztük.

Szabadi-Maglódi Kitti: Több, mint 
70 fejtörő érkezett vissza, amelyet 
ezúton is nagyon köszönünk. Ezek 
alapján úgy látjuk, hogy a gyerekek 
és a családok szerették ezt a kis játé-
kot, így még az is előfordulhat, hogy 
a nyár folyamán lesz még egy hason-
ló program.
A fejtörőket átnéztük, ellenőriztük a 
válaszokat és a maradéktalanul kitöl-
tött fejtörők beküldői közül sorsol-
tuk ki a két fődíjat. 
A János Vitéz Látogatóközpont 
egyik családi belépőjét Míg Zselyke 
nyerte, a Kincses Fotó által felaján-
lott, nem átruházható kültéri fotó-
zást pedig Kecskés Kriszta használ-
hatja fel. 
További szerencséseket sorsoltunk ki 
a hibátlanul teljesítő gyerekek közül.
A János Vitéz Látogatóközpont má-
sodik családi belépőjét Léka Édua 
nyerte meg családja számára.
A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő családi 
belépőjével Ottery Dániel és család-
ja  gazdagodott.
A Jona-Drink Kft. 1-1 tálca üdítőjét 
Szkenderovits Eszter és Durst Lily 
fogyaszthatja el.

A Korona Pizzéria étkezési utalvá-
nyából Maximilian Minsinger ven-
dégelheti meg szüleit és testvérét.
A Bim-Bam Cukrászdába Szmutka 
Tamás hívhatja meg családját egy 
fagyira. 
A támogatói felajánlásokból továb-
bi 25 db ajándékcsomagot tud-
tunk összeállítani. Ezek a csoma-
gok többségében fagyi kuponokat, 
buborékfújót, pattogós lufit, Jona 
Drink üdítőket, csokikat tartalmaz-
nak, kiegészítve más felajánlások-
kal. A sorszámozott ajándékcsoma-
gok gazdái a következő gyerkőcök: 
Szabó Zselyke, Kúkel Réka, Ná-
nási Nimród, Kálmándy Hu-
nor, Kiss Gábor, Juhász Molli, 
Barta Rozi Abigél, Dóka Máté, 
Podobni Patrik, Kovács Domi-
nik, Szilberhorn Erik, Tratter 
Patrik, Aradi Kata Zoé, Faragó 
Izabel, Hadnagy Linett, Turán 
Dóra, Frittmann Dóra, Hrutha 
Zara, Jancsó Lili, Káplár Nikol, 
Fajszi Ivett Csenge, Barna Dorka, 
Gellért Emma, Polereczki Auróra, 
Szkenderovits Tünde.
Sok szeretettel gratulálunk nekik, 
reméljük, örömüket lelik az aján-
dékokban, amelyeket a művelődési 
központban vehetnek át munkana-
pokon 8-15 óra között. 
Ezúton is köszönjük támogatóink-
nak a felajánlásokat: Bim-bam Cuk-
rászda, Csepi Könyvesbolt, Fanti 
Léggömb és Party Dekor, Gyöngy 
Papírbolt, János Vitéz Látogatóköz-
pont, Vénusz Játékbolt, Jona-Drink 
Kft. , Kincses Fotó, Király Csemege, 
Korona Pizzéria, Kiskőrösi Rónaszé-
ki Fürdő, Sutus Etelka, Magyar Vö-
röskereszt Területi vezetője.

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség az interneten:
kiskoros.lutheran.hu

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

www.kevi.hu

A koronavírus elleni védekezés bemutatása az egészségügyben dolgo-
zók mindennapi munkáján keresztül témában hirdetett rajzpályázatot az 
„Élvonalban” címmel, gyermekek számára a kiskőrösi EGYMI Utazótanári 
Intézményegysége. A felhívásra 256 gyermekrajz érkezett be, melyekből 
kiállítás is nyílt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház-Szegedi Tudomány-
egyetem Oktató Kórháza ebédlőjében – adott tájékoztatást Viedner 
Mónika pedagógus.

A pályázattal a tehetséggondo-
zást és a társadalmi érzékenyítést 
valósították meg. A legfiatalabb 
alkotó négy esztendős volt, a leg-
idősebb pedig 18 éves. Mivel a 
pályázatot a veszélyhelyzet ideje 
alatt hirdették ki, a gyermekek 
nem a rajzokat, hanem az azok-
ról készített fotókat küldték be. 
A közreműködésért ezúton is 
köszönetet mondanak a nagyobb 
testvéreknek, valamint a szülők-
nek a szervezők. 
Viedner Mónika: Minden gyer-
mek szerzett már tapasztalatot az 
egészségügyről, akár egy védőol-
tás, akár egy betegség miatt már 

találkozott a doktor nénivel, vagy 
a doktor bácsival. A képekről su-
gárzik a hála és a szeretet érzése. 
Természetesen az egyes korosztá-
lyok másként jelenítették meg a 
témát. Vannak olyan rajzok, ame-
lyek a kórházi életről szólnak, a 
nagyobbak közül sokan pedig már 
megjelenítették alkotásaikban a 
koronavírus elleni küzdelmet is. 
A rajzokat a kórház dolgozói 
szavazással zsűrizték, a Kiskőrö-
si Tankerületi központ pedig a 
3-10 éves, valamint a 11-18 éves 
korosztályban támogatta a helye-
zettek díjazását. A különdíjat a 
kiskunhalasi kórház ajánlotta fel.  

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Május 28-tól állandó ügyfélszolgálati irodánkban Kiskunhalason, 
a Kőrösi út 5. sz. alatt újra lehetőség nyílik a személyes ügyintézésre, 

a többi ügyfélszolgálati irodánk továbbra is zárva tart.

nyitva tartás:
hétfő, szerda: 8.00 – 14.00 óráig

kedd: 6.30 – 12.30 óráig
csütörtök: 8.00 – 20.00 óráig
 péntek:  6.30 – 12.30 óráig  

A Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. területén ügyfeleinknek 
a szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata KÖTELEZŐ!

Kérjük, az ügyintézést egy személy végezze!
Várakozásra az épület előtt kijelölt területen van lehetőség.

Kérjük, hogy ott is tartsák be a biztonságos távolságot.
telefon: +36 / 20 / 9421-622

e-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
online ügyfélszolgálat: https://kiskunviz.hu/

levélcím: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

Köszönjük együttműködésüket! 
Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.

KÜLDJ KÖNYVSZELFIT JÁTÉK!
Lezárult a könyvtár versenye

Április közepétől május közepéig 
hirdette meg „Küldj könyvszelfit!” 
címmel a Kiskőrösi Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár olvasói játékát. 
A helyezéseket a könyvtár facebook 
oldalát látogatók döntötték el, akik a 
nekik legjobban tetsző fotót/fotókat 
lájkolhatták. Akik a legtöbb lájkot 
kapták, esélyessé váltak a könyvjuta-
lomra. Május 13-án Turán Istvánné 
könyvtárigazgató átadta a jutalom-
könyveket. Gyermek kategóriában 
Arnold Roland Vince és Arnold Jo-
hanna Lili jutalomkönyvét nagyma-
májuk, Berger Andrásné Krisztina 
vette át, majd eljuttatta a testvérpár-
nak. Mint mondta, mindkét kicsi 
imád olvasni, a pici rendszeresen 
válogat a könyvek közül, nővérkéje 
pedig sokat és gyakran mesél neki. 
A nagyobb korosztály nyertese pedig 
Lukács Kata lett, aki mint tréfásan 
mondta: „szinte falja a könyveket”. 

Az igazgató asszony elárulta, hogy 
ha a korlátozások enyhülnek és a 
veszélyhelyzet múltával lehetőségük 
lesz, megteremtik a módját, hogy 
minden résztvevőt apró jutalommal 
ajándékozzanak meg.  

TÁJÉKOZTATÓ KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
2020. 05.25. (hétfő) napjától az általános ügyfélfogadási rend szerint 

működik.
Hétfő: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 16:30

Kedd: Ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 18:00

Csütörtök: 12:30 - 16:30
Péntek: 8:00 - 12:00

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy a hivatali ügyintézés során
a szájmaszk használata, a kézfertőtlenítés

és a 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező! 
Az intézkedés célja munkatársaink és az ügyfelek egészségének védelme, 

valamint a koronavírus járvány terjedésének megelőzése. 
Kérem továbbra is vegyék igénybe az elektronikus ügyintézési lehetőségeket.

Köszönöm a lakosság együttműködését.
dr.Turán Csaba

jegyző

FIGYELEMRE MÉLTÓ
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JÚNIUS KÖZEPÉN A WATTAYBAN IS VÉGE A VIZSGÁKNAK

TRIANON HELYI KÖVETKEZMÉNYEI
Kiskőrösön új otthonra talált 

menekült tanítók 
Még a nagy háború alatt, az 1916-os román betörést követően Kiskőrös 23 
erdélyi menekült családnak nyújtott (nem csupán) ideiglenes menedéket, 
ám 1920. június 4-e után új állandó lakosokkal bővült a település lakóinak 
száma. Összesen 18 tanító, illetve pedagógus (és családjuk) nyert elhelye-
zést a vallás és közoktatásügyi minisztérium jóvoltából a vásártéri állami 
elemi iskolánál (ma Wattay Szakgimnázium Sárkány József utcai épület, 
ill. a volt tanyasi iskolák), akik valamilyen okból nem térhettek vissza ere-
deti szolgálati helyükre: a létrejövő új államok vagy nem tartottak igényt 
munkájukra, vagy ők maguk döntöttek a hűségeskü megtagadása mellett, 
vállalva az ezzel járó súlyos következményeket.

Kiskőrösön ugyanis, akárcsak az 
országban másutt, az 1920-as évek 
első felében cseppet sem volt egy-
szerű az élet. Érkezésükkel több 
lett a fiatal tanítónő és tanító, mint 
ahány tanterem. Komoly probléma 
volt a lakhatás megoldása. Az isko-
la igazgatója, Szilágyi Frigyes segí-
tett: akit lehetett, a tanyai iskolák 
szolgálati lakásaiban, legtöbbjüket 
a település lakosságánál, a tiszta-
szobákban sikerült elhelyeznie, de 
akadt olyan is, aki egy ideig a vásár-
téri épület szertárában lakott. Élet-
körülményeik csupán 1925-től, 
az állami iskolafejlesztési program 
megindulásával kezdtek javulni.

Lássuk, kik is voltak és honnan 
érkeztek hozzánk ők, akik hosszú 
ideig oktatták Kiskőrös ifjúságát, 
munkájukat tisztességgel és becsü-
lettel, sokszor igencsak embert pró-
báló körülmények közt végezve. Az 
idősebb korosztály tagjai talán még 
emlékeznek rájuk:
Badényi Emma (Rimaszombat, 
Gömör vármegye), Cseténé Mol-
nár Ilona (Gombos, Bács-Bodrog 
vármegye), Dobisz Lajos (Csetnek, 
Gömör vármegye), Fóti Ferenc 
(Kozla, Krassó-Szörény vármegye), 
Furia Ilona (Orkuta, Sáros várme-
gye), Furia Zoltán (Orkuta, Sáros 
vármegye), Gergely Ilona (Kolozs-
vár, Kolozs vármegye), Gerhardt 

Zoltán (Nagysáros, Sáros várme-
gye), László Mihály (Apáca, Brassó 
vármegye), Mina János (Zajzon, 
Brassó vármegye), Molnár Etelka 
(Péterréve, Bács-Bodrog várme-
gye), Paulinyi Gyula (Losoncz, 
Nógrád vármegye), Paulinyi Mi-
hály (Losoncz, Nógrád vármegye), 
Pokorny Vilmos (Szenice, Nyitra 
vármegye), Ponesz Vilma (Pozsony, 
Pozsony vármegye), Sallay Béláné 
(Szabadka, Bács-Bodrog várme-
gye), Thury Erzsébet (Temesvár, 
Temes vármegye), Ürge Józsefné 
(Ipolyság, Hont vármegye)

Paulinyi Mihály a feketehalmi isko-
la tanítója amatőr régészként szá-
mos kiskőrös környéki ásatásban 
és leletmentésben vett részt. Fóti 
Ferenc zenetanár több évtizeden 
át vezette Kiskőrös leventezeneka-
rát, majd az ÁFÉSZ Szimfonikus 
zenekarában hegedült. Pokorny 
Vilmost pedig rovargyűjteménye 
miatt keresték fel gyakran a diá-
kok tanórán kívül is. Furia Zoltán 
és Mina János a helyi evangélikus 
egyházközség hitoktató lelkészei 
lettek. 

A fotón: Vásártéri iskolások a 30-as 
években. Középen Szilágyi Frigyes 
igazgató, mellette jobbra Pokorny 
Vilmos tanító.

Turán István

MINDENNAPI KENYERÜNK
Előző lapszámainkban nagy sikert arattak a kenyérreceptek. Többen is je-
lezték, hogy ők is kipróbálták valamelyik közreadott receptet, de nekik is 
van jól bevált kenyérreceptjük. Arra kértük olvasóinkat, küldjék el nekünk 
a család kedvenc kenyerének receptjét, hátha valaki kedvet kap hozzá, 
hogy megsüsse az abban leírt pékterméket. Sorozatunk utolsó írásában 
Lechnerné Lugossy Gyöngyi osztja meg velünk a „Magos hosszúzsemle” 
készítésének titkát, facebook: Szabi A Pék receptje alapján.

Hozzávalók: 450 g liszt, 310 g 40 
fokos víz, 12 g tengeri só, 120 g 
érett kovász (8 órával előtte etettük), 
50 g bármilyen mag, 50 g megpirí-
tott bármilyen mag.
A lisztet a dagasztótálba szitál-
juk és hozzáadjuk a vizet. 
Összegyúrjuk, 30 per-
cig pihentetjük, majd 
mehet bele a kovász 
és újra összegyúrjuk. 
A végén már csak a 
só hiányzott belőle és 
készre dagasztjuk. Egy 
kiolajozott tálban, me-
leg helyen újra 30 percig 
pihentetjük.
Ezután a tésztát az asztal-
ra borítjuk, kézzel széthúzzuk és 
megszórjuk a pirított magokkal. 
Meghajtogatjuk és visszatesszük a 
tálba. 30 perces pihentetés 
után ismét meghajt-
juk. Megint várunk 
30 percet, majd az 
utolsó hajtást is 
megcsináljuk.
Meleg helyen 
ismét 1 órát ke-
lesztjük. A pi-
hentetett tésztát az 
asztalra borítjuk, és 8 
részre osztjuk. Lazán gom-
bócokat formáztunk. 20 perc aszta-
lon pihentetés után hosszúkásra for-
mázzuk. Megnedvesítjük a 
tetejét és a nem pirított 
magban megmárt-
juk.
A magos felével 
lefelé, egy tálcára 
borított konyha-
ruhára tesszük, 
közéjük a konyha-
ruhával redőt képe-
zünk, hogy ne érjenek 
egymáshoz, így meg is 
támasztják egymást.

Betakarjuk a konyharuhával és 
éjszakára a hűtőbe tesszük kelesz-
teni. Reggel kivesszük a hűtő-
ből a zsemléket és ellenőrizzük a 
keltségi fokot. Szemrevételezéssel 

(térfogatnövekedés) és meg-
nyomkodtuk mennyire 

rugalmas. Körülbelül 30 
perc pihentetés után 
szobahőmérsékletűre 
melegszik a tészta. A sü-
tőt előmelegítjük 230 
fokra, alsó-felső sütésre 
állítjuk. Beteszünk egy 

üres tepsit, hogy felfor-
rósodjon. A zsemléket, 

sütőpapírral bélelt lemezre 
tesszük. Késsel egy hosszanti 

vágást teszünk rá. Vízzel megspric-
celjük a tetejüket. Amikor a hőfo-
kot elérte a sütő, akkor betesszük a 

zsemlés tepsit és az alatta 
lévő forró tepsibe vizet 

öntünk. Ez által gő-
zösítjük a légteret. 
Én a saját sütőm-
ben 23 percig így 
sütöm, majd 
további 5 per-

cig légkeveréssel, 
hogy gyorsan szint 

kapjon. Ebből a tésztá-
ból kenyeret is süthetünk, 

maggal, vagy mag nélkül ízlés sze-
rint. A kovászolt kenyérnek nincs 

párja, nagyon egészséges.
Mindemellett hetekig 

ehető marad, és öt-
tíz nap múlva még 
ízletesebb, ha hű-
vös, száraz helyen 
tároljuk. A cuk-
rot is lebontják 

a benne található 
hasznos baktériu-

mok, így a cukorbete-
gek is bátrabban ehetik. 

Jó étvágyat kívánok hozzá!

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

Városunk két középiskolájában már túl vannak a vizsgákon a végzős di-
ákok. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom írásbelivel vette kezdetét 
a vizsgaidőszak, azután folytatódott a matematika, a történelem, az an-
gol, illetve a német nyelvi-, majd az ágazati és szabadon választott tan-
tárgyakkal. Májusi lapszámunkban Szentgyörgyiné Szlovák Mária, a KEVI 
gimnáziumának igazgatója számolt be arról, hogyan küzdötték le az idei 
rendkívüli kihívásokat. Júniusi lapszámunkban Franczia László, a Kiskun-
halasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma igazgatója osztja meg velünk tapasztalatait a 
szokványosnak egyáltalán nem nevezhető vizsgahelyzetről, valamint a 
wattays diákok és pedagógusaik helytállásáról.

Franczia László igazgató: Végzős ta-
nulóink számára a rendkívüli hely-
zet következtében digitális formában 
tartottuk meg a ballagást, ahol meg-
hallgathatták az igazgatói búcsúbe-
szédet, megtekinthették az elismert, 
kimagasló munkát végző tanulókat 
és oklevelüket. A végzős osztályok 
osztályfőnökei verssel tették emlé-
kezetesebbé a virtuális ballagást, az 
egymástól való búcsúzást. Pedagó-
gusaink az alábbi idézettel búcsúztak 
tanulóinktól: „Legyen az életed uta-
zás, haladj afelé, amire vágysz, hagyj 
magad mögött mindent, amit cipelni 
nehéz.” (Mark Lawrence)

182 VIZSGÁZÓ 
Intézményünkben ebben az évben 
70 tanuló érettségizett és a felnőtt 
hallgatókkal együtt 112 diákunk tett 
szakmai vizsgát. A vizsgákra jelent-
kező tanulóink közül senki sem élt a 
halasztási lehetőséggel. Iskolánkban 
a szakmai vizsgát tevők száma meg-
haladja az érettségiző diákok számát. 
Ebből következik, hogy nehezebb 
volt a szakmai vizsgát megszervez-
nünk, mint az érettségi vizsgát. A 
tanulók hangulatán a vizsgák alatt 
szerencsére nem volt érezhető indo-
kolatlan feszültség. A veszélyhelyzet-
ben előírt biztonsági intézkedéseket 
maximálisan betartottuk. Az oktatá-
si intézmény dolgozói is készítettek 
maszkokat, illetve a Kormányhivatal 

is adományozott számunkra védő-
eszközöket és fertőtlenítő szereket. 
Ugyanakkor a diákok sem bíztak 
semmit a véletlenre, szinte mindenki 
maszkkal, kézfertőtlenítővel érkezett 
a vizsgákra. Minden évben megszo-
kott a rendőri jelenlét az érettségik 
ideje alatt az intézmények körül, 
most nem csak a vizsgák szabályos-
ságát, hanem a vizsgák előtti, illetve 
utáni csoportosulások elkerülését is 
biztosították. Szerencsére diákjaink 
nem vétettek a szabályok ellen. 

SZAKMAI VIZSGÁK
Az érettségi vizsgák május 21-én 
zárultak, ezt követően május 25-én 
kezdődtek meg az érettségi vizsgá-
hoz hasonlóan, kis csoportokban 
megtartott komplex szakmai vizsgák 
írásbeli vizsgái. A szokásostól eltérő-
en a gyakorlati vizsgák megelőzték az 
írásbeli vizsgákat, amelyeket ugyan-

csak az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium javaslata alapján a jár-
ványhelyzetre tekintettel, a szigorú 
óvintézkedéseket – az egymástól való 
másfél méteres távolság megtartása, a 
kötelező maszkhasználat - a legmesz-
szebbmenőkig betartva szerveztük 
meg. Két hét alatt bonyolítottuk le 
az összes szakmai gyakorlati vizsgát. 
A vizsgák egy részét a tanműhely-
ben és a tanétteremben - asztalos, 
hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, karosszérialakatos, 
gépgyártástechnológiai technikus, 
CAD-CAM informatikus, pincér – 
a másik részét – pénzügyi-számviteli 
ügyintéző, vállalkozási és bérügyin-
téző, irodai asszisztens – az intéz-
mény székhelyén bonyolítottuk le.

GYAKORLAT IS KELLETT
A tanműhelyi és a tanéttermi gyakor-
latok során az előzetesen lefertőtlení-
tett eszközöket nem cserélgethették 
egymás között a diákok. A biztonsá-
gi óvintézkedések betartása érdeké-
ben vásároltunk két ózongenerátor 
készüléket, ezzel oldottuk meg az 
alapos fertőtlenítést. A készülékeket 
már az írásbeli vizsgáknak helyet adó 
tantermekben is használtuk.  Volt 
néhány szakma, ahol nem volt írás-
beli vizsga, ezekben az esetekben ér-
telemszerűen csak a gyakorlati vizs-
gát kellett megszerveznünk.

KÖSZÖNET MINDENKINEK
Ebben az évben a szóbeli vizsgarész 
mind az érettségi, mind a szak-
mai vizsgák esetében nem került 
megszervezésre. A tanulóknak le-
hetőségük van a kijavított írásbeli 
munkájukat megtekinteni. A vizs-
gaidőszakot június közepén zárjuk 
le. A jogrend már lehetővé teszi, 
hogy ősszel a biztonsági előíráso-
kat betartva a végzős osztályok újra 
találkozzanak, az osztálytársak el-
köszönjenek egymástól, pedagógu-
saiktól. 
Köszönöm kollégáim rendkívüli 
rugalmasságát és erőn felüli mun-
kavégzését a digitális távoktatás, va-
lamint a vizsgák lebonyolításában, 
a diákoknak az alkalmazkodást és a 
helytállást, a szülőknek pedig a segí-
tő háttérmunkát. Reméljük, többet 
nem ismétlődik meg ez az idei rend-
kívüli helyzet.

A fotó a szalagavató ünnepségen készült
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A KISKŐRÖSI SZLOVÁK LAKODALOM AZ 1930–40-ES ÉVEKBEN

NÉPSZERŰ

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

„Legszebb emlék a szeretet,
 melyet mások szívében hagyunk magunk után.”

Szeretettel köszönetet mondok mindazoknak,
akik férjem

SZABÓ MIHÁLY
temetésén, április 11-én megjelentek és virágot,

koszorút hoztak, gyászunkban részvéttel velünk voltak.

Tisztelettel: a gyászoló család

Három év múlva, 2023. január elsején ünnepeljük világhírű költőóriásunk, 
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Ennek tiszteletére indítottuk 
el újságunkban a kiskőrösi költőket, írókat bemutató sorozatunkat. Júni-
usi rovatunkban a városalapítók napjáról való megemlékezés részeként a 
kiskőrösi hagyományokat megörökítő egyik kiadvány szerzője, dr. Filus 
Erika muzeológus, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója ajánl-
ja kiadványát. Ma is megvásárolhatjuk a múzeumban, hozzájuthatunk a 
könyvtárban. 

Filus Erika: 2006-ban kerültem friss 
diplomásként néprajzos-muzeoló-
gus munkakörbe a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeumba. Kispálné dr. 
Lucza Ilonától, a múzeum akkori 
igazgatójától első feladatként a helyi 
lakodalmi szokások gyűjtését kap-
tam. A feldolgozást a recens, vagyis 
az emlékezetben megőrzött adatok 
összegyűjtésével kezdtem, rengeteg 
interjút készítettem kiskőrösi idős 
emberekkel. Az 1930-as évekig tud-
tam így visszanyúlni az időben, ami-
kor még élt a teljes lakodalmi szokás-
rend, a fiatalokat összekomendálták, 
kedden vagy csütörtökön esküdtek, 
a két család külön ünnepelt, számos 
vőfélyvers szlovákul hangzott el, a 
viselet is általános volt, de nem min-

den menyasszony kapott új ruhát a 
lakodalmára. Sok eredeti vőfélyvers, 
régi fotó, családi feljegyzés, személyes 
történet adta így a munkám alapját. 
Célom az volt, hogy az akkori lako-
dalmaknak egy olyan hiteles leírását 
adjam, amit akár forgatókönyvként 
használva napjainkban is elő lehetne 
adni. 
A gyűjtésből kis kiadvány készült, a 
„Múzeumi, alapítványi füzetek” so-
rozat első tagja lett. A feldolgozásban 
egy rövid kutatástörténeti áttekintés 
és a párválasztási szokások ismerteté-
se után a lakodalmat megelőző, de a 
szokásrendhez szorosan hozzátartozó 
eseményeket – lánykérés, kézfogó, 
vőfélyvirág kikérése, hívogatás, dun-
navivés, menyasszonyi koszorú elké-

szítése – írtam le. A lakodalom nap-
jának eseményei időrendben követik 
egymást, minden fázisnál vőfélyver-
sekkel kiegészítve. Az idősebbek em-
lékezhetnek arra, hogy a násznépet 
a vőfélyen kívül alakoskodók szóra-
koztatták, és kaszásnak, kántornak 
vagy papnak öltözve vaskos humorú 
temetési szertartást adtak elő, vagy 
szakácsnéként kásapénzt gyűjtöttek.
A füzet alapján 2006-ban egész 
napos programot szerveztünk a 
Múzeumok Éjszakája országos 
rendezvénysorozathoz kapcsolód-
va. Külön látványosság volt A ma-
gyarországi szlovák menyasszonyi 
viseletek a XX. század elején című 
vándorkiállítás megnyitója a múze-
um galériáján, ami viseletbe öltöz-
tetett bábuk segítségével mutatta be 

a szlovákság rendkívül gazdag vise-
letkultúráját. Innen a kb. száz fős 
násznép kiskőrösi viseletben vonult 
végig a Szlovák Tájházig, ahol feldí-
szített sátor és nyílt lángon készült, 
hagyományos ételsor várta a ven-
dégeket. A búcsúztatók magyarul 
hangzottak el, a fogásokat szlovák 
és magyar nyelven köszöntötte be 
a vőfély. Nagy segítséget jelentett a 
Kiskőrösi Szlovák Népdalkör és Ci-
terazenekar, valamint a Szivárvány 
Néptáncegyüttes tagjainak aktív 
részvétele. A hajnalig tartó mula-
tozás után másnap szintén a kollé-
ganőkkel pakoltunk, mosogattunk 
csak úgy, mint néhány emberöltővel 
azelőtt a házigazdák.  
A lakodalmas szép példa volt arra, 
hogy egy közösségben megtartó erő 
lehet, ha amatőr gyűjtők vagy szak-
emberek által feldolgozott szokáso-
kat állítunk színpadra vagy játszunk 
el hiteles környezetben. Külön ér-
ték, ha felelevenítjük a régi szim-
bólumrendszert, és felidézzük pl. a 
vőlegényvirág és az örömkalács je-
lentését, a menyasszonyavatás vagy 
a felkontyolás rituális szerepét. Ezek 
ugyanis már most is csak halványan 
élnek az emlékezetben, néhány év-
tized múlva biztosan feledésbe me-
rülnének.

Júniusi irodalmi rovatunkban 
bemutatkozik: Dr. Filus Erika

Krafcsik Noa
édesanyja: Pataki Katalin
édesapja: Krafcsik Renátó
Születési hely: Kecskemét
idő: 2020. április 8-án
súly: 3000 g
hossz: 49 cm

Bánszki Mia
édesapja: Bánszki Dávid 

édesanyja: Ádám Franciska 
születési hely: Budapest 
idő: 2020. április 27-én

súly: 3600 g
hossz: 56 cm

Mudri Márk
édesanyja: dr. Font Eszter
édesapja: dr. Mudri Sándor
születési hely: Budapest
idő: 2020. május 5-én
súly: 3890 g
hossz: 59 cm

Szabó Zselyke
édesanyja: Juhász Edit

édesapja: Szabó Márton
születési hely: Kalocsa 

idő: 2020. május 12-én
súly: 3940 g
hossz: 52 cm

Szeretettel várjuk a babákat
INGYENES Gólyahír rovatunkba!

Ugyancsak INGYEN tesszük közzé
az eljegyzési, illetve

az esküvői fotókat is!

email: boda.zsuzsa1@gmail.com
telefon: 06-20/419-1771

facebook üzenet: Kiskőrös város

BOLDOG 302. SZÜLETÉSNAPOT! 
SZERETÜNK KISKŐRÖS!

Városunk bizonyíthatóan már a XV. század előtt is lakott volt, de 1529 után, 
a török dúlás következtében a középkori „Kyskeres” település elpusztult. 
A felszabadító háborúkat követően a pomázi Wattay család birtokába ke-
rült az oszmán hadjáratok miatt elnéptelenedett terület, nekik köszönhe-
tő a város, Kiskőrös újratelepítése. Az 1718. május 19-én aláírt telepítési 
szerződés értelmében, a Felvidékről evangélikus vallású szlovák telepes 
családok érkeztek, akiknek szorgos munkájával új fejezet kezdődött a vá-
ros máig tartó történetében.

302 évvel ezelőtt írta alá Wattay János 
és Wattay István azt a kiváltságleve-
let, amelyben rögzítették a Kiskőröst 
benépesítő új szlovák telepesek ked-
vezményeit és jogait. Rájuk, az első 
telepesekre, az alapító Wattayakra és 
a kiváltságlevél aláírására emlékezünk 
minden évben, május 19-én. Arra, 
hogy azóta is itt vagyunk, gyarapo-
dunk, ám mindez az ő rendkívüli 
tevékenységük nélkül aligha sikerül-
hetett volna. 
Idén úgy hozta a sors, hogy a járvány-
helyzet miatt városunk születésnapját 
otthonainkban, a helyi televízión ke-
resztül, illetve a város közösségi mé-
diafelületein ünnepeltük. Csendesen 
emlékeztünk őseinkre, akik annak 
idején lefektették a mai Kiskőrös 
alapjait. A városvezetés nevében kije-
lenthetem, hogy amennyiben a város-
alapítók napját megtartottuk volna, 
a rendezvény magas színvonalához 
most sem férhetett volna kétség, hi-
szen egy születésnap nagy ünnep 
mindenki életében. Így nagy ünnep 
tágabb családunk, Kiskőrös város ese-
tében is. Nem rajtunk múlott, hogy 
a város újratelepítésének ünnepét és 
a rétesfesztivált nem tarthattuk meg, 
viszont tudomásul kell vennünk, 
hogy ez volt a felelős döntés, akár az 
emberélet, akár a gazdaság oldaláról 
vizsgáljuk a kérdést. 
Városalapítóinkra kötelességünk em-
lékezni. 302 esztendővel ők egy olyan 
települést hoztak létre, amely kiállta 
az idők próbáját, lakóinak szorgalma 
és türelme pedig biztosította a meg-
maradását a legnehezebb időkben 

is. Dacoltak a természeti erőkkel, az 
idegen megszállókkal, a gazdasági 
válságokkal, és igen, dacoltak a járvá-
nyokkal is, amelyek sajnos visszatérő 
jelenségei voltak városunk múltjának.  
Biztos vagyok benne, hogy a kiskő-
rösiek nem felejtették el az alapító 
Wattay család jelmondatát: „Egység-
ben az erő!” Bízzunk benne, hogy jö-
vőre már együtt tölthetjük Kiskőrös 
újratelepítésének ünnepét lenn a té-
ren, kiszakadva a mindennapok roha-
násából, részesei lehetünk az ünnepi 
forgatagnak, örülhetünk programja-
inknak, szórakozhatunk a könnyű-
zenei koncerteken, ahogy mindezt 
megszokhattuk az elmúlt években.

Domonyi László
polgármester 

Domonyi László köszönti a Molnár Zoltán polgármester vezette naszvadi rétessütőket (2019)



18 19

2020. június2020. június

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

NYÁRI TÁBORT IS SZERVEZ AZ EFI
A kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda programjaival hamarosan Önök is 
személyesen találkozhatnak. A jelenleg zajló online programjaink mellett 
fokozatosan és a biztonsági óvintézkedések figyelembevételével elkezd-
jük elindítani személyes jelenlétet igénylő programjainkat. Azonban addig 
is szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 
Facebook oldalát és azon belül a különböző csoportjainkat, ahol sok-sok 
izgalmas tartalmat, videót és tornát tekinthetnek meg.

Köszönettel tartozunk Tagai Tí-
meának, Frittmann Évának és 
Szabó Gabriellának, akik izgal-
mas és változatos tornákkal ké-
szültek hétről-hétre a Mozogjunk 
együtt! – Kiskőrösi EFI Facebook 
csoportnak. Valamint köszön-
jük Szlávik-Kupán Emese di-
etetikus érdekes és hasznos táp-
lálkozási tanácsait, melyek által 
rengeteg témát körüljárhatunk. 
A videókat érdemes visszakeres-
ni, hiszen annak ellenére, hogy 
csupán néhány percesek nagyon 
hasznos információkat hallhatunk 
a helyes táplálkozás kialakításáról. 
Körüljártuk a különböző diétákat 
és azok pozitív vagy éppen káros 
hatásait, a méregtelenítést és lúgo-
sítást, valamint a fogyás biológiai 
hátterét. Szó volt a vitaminok és 
ásványi anyagok szerepéről és azok 
megfelelő beviteléről is, valamint a 
cukorbetegségről és annak megelő-
zéséről, továbbá informálódhatunk 
az ételérzékenységek és az ételaller-
giák témakörében is. A tartalmakat 
visszanézhetik a Táplálkozási ta-
nácsok – Kiskőrösi EFI Facebook 
csoportban.
Idén júniusban és júliusban kisebb 
létszámmal ugyan, de rengeteg sza-
badtéri programmal várjuk a 10-11 
éves korú gyermekeket az Egészség-
táborunkba. A tábor vezetője ismét 
Bús Eszter, aki mellett Mezőfi-
Horváth Antónia pszichológus 
és a Kiskőrösi Mentő Alapítvány 
munkatársai is izgalmas progra-
mokkal készülnek a gyermekek 
részére. A rendszeres testmozgás 
és a mozgás szeretetének kialakítá-
sa mellett, hangsúlyt fektetünk az 
egészséges táplálkozásra, a gyerme-
kek érzelmi intelligenciájának fej-

lesztésére, az indulatok megfelelő 
lereagálására, valamint a mentő-
sökkel az elsősegélynyújtás fontos-
ságáról és a gyermekek szerepéről 
lesz szó. Emellett pedig izgalmas 
játékokkal, kreatív feladatokkal, új 
barátságok kialakításának lehető-
ségével és természetesen rengeteg 
kacagással és jókedvvel várjuk a 
gyermekeket táborunkba.
Jó egészséget és kitartást kívánunk!

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

ELISMERTÉK AZ ÉLETMENTŐKET
Kiskőrösön talán mindenki szá-
mára megnyugtató érzés, hogy van 
mentőállomásunk, ahol szakmája 
iránt elkötelezett, munkáját magas 
színvonalon, hivatástudattal végző, 
képzett, lelkiismeretes, betegbarát 
kollektíva látja el feladatát. Az év 
minden napján szolgálatban vannak, 
mert a betegség, rosszullét nem tart 
pihenő-, és ünnepnapokat. A lakos-
ság hálája mellett felsőbb vezetésük 
is elismerte őket. A „Mentők Napja” 
alkalmából a kiskőrösi mentőállo-
más ifjú mentőtisztje, Iván Dániel, 
kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréséül „Iránytű Díj”-ban, va-

lamint „Főigazgatói dicséret”-ben 
részesült! 
Elismerést kaptak a jubiláló kiskőrö-
si életmentők is az Országos Mentő-
szolgálatnál eltöltött hűséges szolgá-
latukért. Dr. Csató Gábor főigazgató 
oklevelét Vörös Ferenc ápoló 30 
év, Nagy Sándor mentőtechnikus 
15 év, Mezőfi János mentő-gép-
kocsivezető 15 év, Vikor Gábor 
ápoló 15 év és Tubánszki István 
mentő-gépkocsivezető 10 év hiva-
tástudattal végzett kitartó szolgála-
tért vehette át. Gratulálunk és még 
sok-sok évig köszönettel számítunk 
munkájukra!

Kiskőrösi Mentő Alapítvány
Keresse gyüjtőedényeinket!

Köszönünk minden támogatást.

Iván Dániel

Tubánszki István

Mezőfi János

Nagy Sándor

Vörös Ferenc

Vikor Gábor

Legyen Ön is életmentő!

ÁTADTÁK A KRIMPENI HÁZ MELLETTI ÚJ KONDIPARKOT
A Fejlesztési Minisztérium mintegy bruttó 20 millió forinttal támogatta an-
nak az ú,j saját testsúlyos edzésre alkalmas kondiparknak a megvalósítá-
sát, amit május 20-án adtak át a Krimpeni ház melletti területen. A Kiskő-
rösi Tai Chi Egyesület Kiskőrös Város Önkormányzatával karöltve immáron 
több éve nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy a valamikori elhanyagolt, 
mélyfekvésű területet rendbe tegyék, gondozzák, hasznosítsák.

Mint azt Domonyi László polgár-
mester az átadáskor elmondta, az 
ott élő lakosok kérésére első lépés-
ként kivágták az allergén nyárfákat, 
majd helyet adtak a Kiskőrösi Tai 
Chi Egyesület kérésének, akik egy 
edzőhely kialakítását szorgalmazták. 
Az egyesület tagjainak intenzív segít-
ségével és az általuk elnyert pályázati 
támogatással feltöltötték, majd befü-
vesítették a területet. 
„Az önkormányzat játszótéri ele-
mekkel és újabb sporteszközökkel 
bővítette a parkot, tudatosan, előre 
tervezve építjük, szépítjük a terüle-
tet. 2016-ban egy fitnesz park meg-
építésére nyújtottunk be pályázatot 
a Fejlesztési Minisztériumhoz, az 
elnyert összegből tudtuk megvalósí-
tani a most átadott saját testsúlyos 
edzőelemeket tartalmazó szabadtéri 
kondiparkot, amely még a pályázat-
kiíró elismerését is elnyerte. Bízom 
benne, hogy a további fejlesztési ter-
veinket is megvalósítva ez a városrész 
igazi, a mögötte lévő Szabadidőpark-
kal együtt minden korosztály számá-
ra egészséges és tartalmas időtöltést 
biztosító parkká válik. A város szívé-
ben egy ekkora hatalmas zöld felület 
játszótérrel, kondiparkkal, szalon-
nasütő és bográcsozó lehetőséggel, 
szabadtéri pihenőhellyel igencsak 
impozáns és egyedülálló. A Tai Chi 
Egyesülettel már a jövőbeni terveket 
is szövögetjük, elképzelhető, hogy 
egy nagyobb pihenőhelyet is kiala-
kítunk, hogy csoportok, esetenként 
iskolai osztályok, sportcsapatok is el-
férjenek. Már megterveztük és egy-
két hónapon belül a ledes világítási 
rendszert is beüzemeljük, valamint 

már egy konténeres szociális blokkot 
is elhelyeztünk és megoldjuk a terü-
let öntözését is. A park fenntartását 
a Kőröskom Nonprofit Kft. fogja 
kézben tartani. 2016-ban pályázatot 
adtunk be a parkot körülölelő, 400 
méteres rekortán borítású futókör 
kialakítására is, reméljük, pozitív el-
bírálásban lesz részünk.”– mondta a 
város első embere. 
Az átadáson Szűcs Zsolt személyi 
edző mutatta be a saját testsúlyos esz-
közök használatát a jelenlévőknek. 
Hangsúlyozta, hogy minden ko-
rosztálynak ajánlja ezek használatát, 
a kezdőktől a haladókig, a kicsiknek, 
vagy a felnőtteknek egyaránt. Ki-
emelte, hogy a saját testsúlyos edzés-
sel szép izomzatot lehet felépíteni 
mindamellett, hogy a jó erőnlétet is 
biztosítja. Edzésről edzésre lehet ész-
revételezni a fejlődést. Természetesen 
érdemes betartani a fokozatosságot 
és ajánlatos egy szakember tanácsát 
is kikérni az edzésterv összeállítása 
előtt. Jómaga hét évvel ezelőtt ismer-
kedett meg ezzel a sporttal, akkor 
még erőnlétének fejlesztésére csak az 
alapgyakorlatokat végezte a fociedzés 
után. Két éve tért át a haladó gya-
korlatokra, otthonában, az udvaron 
is kialakítottak egy saját edzőteret. 
Itt a Krimpeni parkban sokfé-
le eszközt találhatunk, mindegyik 
más-más izomcsoportot fejleszt. 
A kondipark sarkában egy informá-
ciós táblán azt is megtalálhatjuk, 
hogy melyik eszközt mire lehet hasz-
nálni.
A park nyilvános, a balesetvédelmi 
szabályokat betartva mindenki hasz-
nálhatja.    

VIRTUÁLIS DUTRA TALÁLKOZÓ
A Kis Zsolt elnökletével működő 
Kiskőrösi Dutra Baráti Kör Egyesü-
let nyolcadik alkalommal szervezte 
volna meg május végén hagyomá-
nyos Dutra Találkozójukat. Az ese-
mény mindig nagy népszerűségnek 
örvend, megmozgatva és összetartva 
határon innen és túl is a Dutrák ked-
velőit. Előadások, az egész város be-
járó látványos felvonulás, szántó- és 
erőbemutató verseny tarkítja évről-
évre többek között a többnapos ren-
dezvényt. A találkozónak a Kiskőrösi 
Úttörténeti Múzeum ad helyet, de 
buszos nosztalgiajárat indul az Old 
Car Múzeumba is.

Idén a veszélyhelyzet náluk is át-
írta a programnaptárt, a kiskőrösi 
Dutrások hagyományos pünkösdi 
rendezvényük megtartása helyett 
azonban rendkívüli ötlettel álltak 
elő. Online Dutra Találkozót szer-
veztek, amelynek lényege az volt, 
hogy csatlakozva az Országos Dutra 
Klub felhívásához, tagjaik a saját 
udvarukon vonultatták fel traktor-
jaikat, majd az erről készült fotókat, 
illetve videófelvételeket feltöltötték 
facebook oldalukra. Ha az aktuális 
járványelőírások engedik, szeptem-
ber 25-26-27-ére tervezik az elma-
radt rendezvény megtartását.
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SPORTLÖVŐINK SZEZONJÁT SEM KÍMÉLTE A VESZÉLYHELYZET

ELKEZDTÉK A SZERVEZÉSÉT AZ 
AMATŐR LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGNAK
Harangozó Péter, a Kőrösszolg Kft. 
sport- és rendezvényszervező részle-
gének vezetője a veszélyhelyzet meg-
szüntetése után azonnal hozzákez-
dett a Kiskőrösi Amatőr Kispályás 
Labdarúgó Bajnokság következő sze-
zonja megszervezésének. A járvány-
helyzet tavasszal nem tette lehetővé 
az őszi szezon után, az egész járásban 
népszerű kiskőrösi kispályás bajnok-
ság tavaszi szezonjának lebonyolítá-
sát, a bajnokságot leállították. He-
lyezést sem hirdettek. A következő 

bajnokság kezdetét augusztus végére, 
szeptember elejére tervezik, a nevezé-
si határidő július végén lesz. Jelenleg 
két ligára terveznek, de ez még függ a 
nevező csapatok létszámától és szán-
dékától is. Az új bajnokság nevezési 
díjába beszámítják a tavasszal elma-
radt meccsekre jutó nevezési díjakat.  
A fordulók számát és idejét szintén 
a nevező csapatok létszámának vég-
legesítése után tudják megtervezni. 
Az biztos, hogy minden információ 
időben el fog jutni a csapatokhoz.  

Kiváló évet  zártak 2019-ben városunk sportlövői, 90 éremmel térhettek 
haza a klubtagok. Méltán vágtak neki ismét nagy elszántsággal az idei ver-
senyszezonnak. Maglódi Attila a JP Team Sportlövész Egyesület alelnöke 
számolt be nekünk az elmúlt hónapok történéseiből.

Március 14-én még lebonyolíthat-
tuk, Steel Weekend néven induló, 
négy fordulós Steel Challenge ver-
senysorozatuk első megmérettetését. 
A minősítő verseny remekül zajlott, 
annak színvonalával a visszajelzések 
alapján, sikerült teljesíteni a kitűzött 
célt. A nevezők közt tudhattuk a 
szakág krémjének tagjait. A klub ju-
niorjai is helyt álltak, kiérdemelték a 
felnőttek elismerését, mivel az össze-
sített eredmény középmezőnyében 
végeztek! 

 � Azután itt is minden edzés és 
verseny elmaradt?
Március második felétől a Covid-19 
vírus a mi tevékenységünket is alap-
jaiban változtatta meg. A kialakult 
helyzetre tekintettel Lechner Péter 
klubelnökkel mérlegeltünk a teen-
dőkkel kapcsolatban. A kormány 
által kért, valamint elvárt intézke-
déseket belevéve, de a helyi önkor-
mányzat, illetve Domonyi László 
polgármester döntéseit megvárva, 
felfüggesztettük az edzéseinket.

A Magyar Dinamikus Lövész-
sport Szövetség országosan 
leállította a versenyek megren-
dezését. A lövésztársadalom 
komolyan vette az szigorítások 
betartását.
A koronavírus miatti rendelke-
zések ránk is negatív hatással 
voltak. A pár hónapja beveze-
tett élménylövészeti csomag-
jaink iránt érdeklődőket visz-
sza kellett utasítanunk. Céges 
csapatépítők megrendezését, 
vagyonőrök időszakos lövésze-
tének megtartását fel kellett 
függesztenünk. 

 � Most minden visszatér a rendes 
kerékvágásba?
Jelenleg azt várjuk, hogy a helyzet 
normalizálódásával mi is megkezd-
hessük a munkát. Hamarosan elér-
kezik a következő versenyünk dá-
tuma, amit reményeink szerint már 
lebonyolíthatunk, feltételezhetően 
korlátozásokkal. Terveink szerint, 
ha újra indulhatunk, normál edzé-
seinkre egyelőre, kizárólag klubtag-
jaink, illetve a diákok, vagyis a he-
lyi sportlövők jöhetnek. Bár egyéni 
sport a lövészet, limitált létszámmal 

tervezünk az edzéseink újraindítá-
sakor, megfelelő távolság betartása 
mellett, nem sorolom fel az összes 
szükségesnek tartott feltételt, mert 
ezt sajnos mindannyian fejből tud-
juk már... Láthatóan a túlbiztosítás 
elvét követjük, mint ahogy városunk 
is tette a kezdetektől.
Amennyiben az aktuális korláto-
zások engedik, vagy megszűnnek, 
minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk a Városi Sporttelep belső sarká-
ban elhelyezkedő lőtéren! Naprakész 
információkat Kiskőrösi Lövészklub 
nevű facebook oldalunkon találnak.
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