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VÁROSI ELISMERÉSEKET ADOTT ÁT DOMONYI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER OKTÓBER 23-ÁN DÉLUTÁN A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN

Hagyomány, hogy Kiskőrösön minden évben március 15-én, az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emléknapján adja át a városi elismeréseket 
Kiskőrös Város Képviselő-testülete nevében Domonyi László polgármes-
ter. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a városvezetők tavasszal azonban 
úgy döntöttek, hogy a kitüntetés-átadási ünnepséget, az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc emléknapján tartják meg. Az október 23-i rendez-
vény részeként, aznap délután, a Városháza dísztermében adták át az idei 
elismeréseket. A kitüntetésekhez gratulálunk!

A Képviselő-testület
„Kiskőrös Város Díszpolgára” 

címet adományozott
Kispálné dr. Lucza Ilona részére.

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
elválaszthatatlan Kispálné dr. Lucza 
Ilonától, aki évtizedeken keresztül 
életcéljának, hivatásának tekintette a 
helyi Petőfi-kultusz ápolását, a mú-
zeum fejlesztését és bekapcsolását az 
országos múzeumi, tájházi hálózatba. 
A Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kola magyar-orosz szakán végzett 

1977-ben, majd a József Attila Tudo-
mányegyetem magyar nyelv és iroda-
lom szakán diplomázott 1988-ban. 
1991-ben bölcsészdoktori fokozatot 
szerzett. 1995-ben a német nyelv és 
irodalom szakot is elvégezte a Szege-
di Tudományegyetemen, 2005-ben 
az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men kulturális menedzserképzésben 
részesült. 
Két évtizeden át volt a Bem József 
Általános Iskola, majd a Petőfi Sán-
dor Gimnázium pedagógusa. 22 
éven át, egészen a nyugdíjba vonulá-
sáig vezette a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeumot. Igazgatása alatt a mú-
zeum gyűjteménye és eszközparkja 
jelentősen gyarapodott, épületei 
megújultak. A város méltán lehet 
büszke a Petőfi Sándor szülőházában 
és a Szlovák Tájházban lévő korszerű 
padlófűtésre, a megyei szinten is szá-
mon tartott modern raktárrendszer-
re, vagy az országos viszonylatban 
ismert képzőművészeti és néprajzi 
látványtárra.
Az Országos Petőfi Sándor Társa-
ság elnökeként, a Petőfi Szülőház 
Múzeumi és Művészeti Alapítvány 
kuratóriumi elnökeként, a Magyar 
Irodalmi Emlékházak Egyesüle-
te vezetőségi tagjaként, valamint a 
Magyarországi Tájházak Szövetsége 
tagjaként mindig arra törekedett, 
hogy intézményét megismertesse és 
bekapcsolja a magyar múzeumi szak-
ma vérkörébe, hírnevet szerezve ezzel 
nemcsak az intézménynek, hanem 
Kiskőrösnek is.

Őszinte, odaadó munkásságát számos 
kitüntetéssel ismerték el, amelyek 
közül a legfontosabbak a Múzeumi 
nívódíj (2003), Kiskőrös Város Kul-
túrájáért díj (2004), Toldy Ferenc-
díj (2004), Gazdasági Újságírók díja 
(2005), Bács-Kiskun Megye Közmű-
velődéséért díj (2009), Magyar Örök-
ség díj (2014), valamint a Szablyár 
Péter-díj (2018). 
Vezetése idején a Szlovák Tájház 
2007-ben „Az év tájháza” lett, a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum elnyerte 
a „Látogatóbarát múzeum és a Kö-
zösségi múzeum” címet. 2004-ben és 
2010-ben kétszeresen ítélték oda „Az 
év múzeuma” kitüntető címet.

A Képviselő-testület
„Kiskőrösért” díjat adományozott 

Aszódi Pál részére.

Az óvodától a középiskoláig kiskőrösi 
intézményekben tanult. A gimnázium 
elvégzését követően sorkatonai szolgá-
lati idejét töltötte, majd felvételt nyert 
a Kecskeméti Műszaki Főiskola gyár-
tástechnikai szakára, ahol 1973-ban 
diplomázott, 1985 és 1987 között pe-
dig tovább képezte magát és elvégezte 
a főiskola Számítógépes Folyamatirá-
nyító szakát.
1973-ban a Kiskőrösi Telefongyárban 
helyezkedett el, mint gépészmérnök. 
Az üzem megszűnését követően a 
Protokon Kft-nél dolgozott, majd 
műszaki és számítógépes tapasztalatait 
hasznosítva, nyugdíjazásáig a Tek-Szol 
Kft. munkavállalója volt. Nyugdíjas 
éveiben 2013 és 2017 között a Ha-
rangvirág Evangélikus Óvodában 
gondnok volt, feladatát precízen vé-
gezte, kollégái szerették, főnöke elis-
merte munkáját.
Mindig is elkötelezett építője volt a he-
lyi közösségi életnek. Alapító tag volt 
a Kiskőrösi Internet Club létrehozása-
kor. 2006-tól a Kiskőrösi Evangélikus 
Gyülekezet presbitere. 1998 és 2019 
között önkormányzati képviselőként 
és lelkes lokálpatriótaként szolgálta 
szülővárosát. Több bizottság tagja-
ként és elnökeként is tevékenykedett, 

ahol mindig a helyi lakosság és a vá-
ros érdekeit helyezte előtérbe. 21 éves 
képviselői tevékenysége során végig jó 
viszonyt ápolt a kerületében élő em-
berekkel. Ahol tudott személyesen is 
részt vett a problémák megoldásában, 
mindig a legjobb megoldást kereste.

A Képviselő-testület
„Kiskőrösért” díjat adományozott 

Hirsch Imre részére.

Általános iskolai tanulmányait 
Fischerbócsán végezte, majd Kecske-
méten, a 607-es Szakmunkásképző 
Intézetben kőműves szakmunkás ké-
pesítést szerzett 1970-ben. Sorkatona 
Kecskeméten a repülős ezrednél volt, 
majd szakmájából mestervizsgát tett 
Szegeden a Vedres István Építőipari 
Szakközépiskolában. 
A rendszerváltást megelőző években 
részt vett a helyi Reformkör munká-
jában és segítette a város, illetve az or-
szág békés átmenetét a demokráciába. 
1989-től vállalkozó. Megalakította a 
Hirsch és Társai BT-t, amelynek nyug-
díjazásáig ügyvezetője, majd jelenleg 
külsős tagja.
2002-ben belépett a Magyar Szocialis-
ta Pártba. A baloldal színeiben 17 éven 
át önkormányzati képviselőként, fele-
lősen dolgozott a városért és lakóiért. 
A politikai érdekeken mindig felül tu-
dott emelkedni. Őszintén támogatott 
és segített olyan előterjesztéseket, fej-
lesztéseket, amely az itt élők és a város 
érdekeit szolgálták. 
Karácsony előtt, gyűjtést szervezett 
a rászoruló családok számára. Sok 
éven át aktívan támogatta a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek Karácso-
nyát. 
2002-től 2019-ig Kiskőrös és Tarnów 
testvérvárosi kapcsolatait magas szín-
vonalon gondozta. Kiváló együtt-
működést alakított ki az ottani ön-
kormányzattal és a Magyar Barátok 
Társaságával. 2007-től 2011-ig részt 
vett az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program kistérségi szintű kialakí-
tásában, működtetésében és pályázta-
tási munkájában.

PÉLDAMUTATÓ PÉLDAMUTATÓ

A Képviselő-testület „Kiskőrös 
Város kultúrájáért” díjat adományo-

zott Sutus Etelka részére.

1974-ben kezdte szakmai te-
vékenységét Tabdi község 
Tanácsánál rendezvény- és 
programszervezőként, 
majd 1978. január 1-től 
10 éven keresztül Kiskő-
rös Város Tanácsának lett a 
rendezvényszervezője. 1988 
januárjától 1996. augusztus 
31-ig humánpedagógusként a gim-
náziumban tanított, valamint tevé-
kenyen részt vett az iskola szabadidős 

tevékenységeinek szervezésben. 1998. 
január 1-től egészen nyugdíjba vonu-
lásáig a Kunság-Média Nonprofit Kft-

ben dolgozott. Eleinte a közműve-
lődési feladatok ellátása mellett 

a kft. által üzemeltetett rá-
diónál volt műsorvezető, 
majd a Kiskőrös Televízió 
tagja lett. 2015-től ő volt a 
Petőfi Sándor Művelődési 
Központ igazgatója. Szá-

mos rendezvénynek ő volt 
a fő koordinátora, nagyon sok 

műsort, programot konferált, az egé-
szen kis rendezvényektől kezdve, a ma 
már hatalmasra nőtt szüreti napokig.

A Képviselő-testület „Kiskőrös 
Város gazdaságáért” díjat adomá-

nyozott Csővári László részére.

Általános és középiskolai ta-
nulmányait Kiskőrösön 
végezte, 1983-ban épü-
letburkoló szakképesítést 
szerzett, 1986-ban érett-
ségi vizsgát tett. 1989-től 
vállalkozóként dolgozott, 
majd a rendszerváltozást kö-
vetően 1991-ben megalapította 
cégét, az Uhu-Trans Kft-t. Hozzá-
állását és profizmusát jól tükrözi, hogy 
2016-ban a Kisdelta Árvízi Szükségtá-

rozó korszerűsítésén végzett munkáért 
cége Építőipari Nívódíjat kapott. Kis-
kőrösön cégén keresztül sok társadalmi 

munkát végzett, mivel a település 
fejlődését szívügyének tekin-

ti. Önzetlenül támogatja a 
helyi sportolókat, és egyes 
alapítványokat is. Magyar-
országon elismert szakem-
berként tartják számon, 
embertársaihoz való önzet-

len hozzáállása, 30 éves szak-
mai múltja, vállalkozásának és 

személyének jó hírneve az építőipar-
ban ismert, csakúgy, mint Kiskőröshöz 
tanúsított elkötelezettsége. 

A Képviselő-testület „Kiskőrös 
Város ifjúságának oktatásáért 

és neveléséért” díjat adományozott 
Horváth István részére.

1977-ben szerzett mérnökta-
nári diplomát a Kandó Kál-
mán Villamosipari Műszaki 
Főiskolán. 44 évvel ezelőtt 
műszaki tanárként kezdett 
dolgozni a Wattay Szak-
gimnázium jogelődjében, a 
621. számú Ipari Szakmun-
kásképző Intézetben. Elsőként 
szorgalmazta a számítógépes oktatás 
bevezetését. 2002-ben a Veszprémi Egye-

temen informatika szakos középiskolai 
tanári diplomát szerzett. Több éven át 
volt az informatika munkaközösség veze-
tője. 1981-ben a Kiváló Munkáért bronz 

érdemérmet, 1982-ben Honvédelmi 
érdemérmet, 1983-ban Arany-

koszorús érdemérmet, 1986-
ban pedig Miniszteri Dicsé-
retet kapott. Példaértékű, 
kimagasló színvonalon és 
hivatástudattal végzett több 

mint négy évtizedes szakmai 
és pedagógusi munkája elis-

meréseként a Kiskunhalasi Szak-
képzési Centrum 2017-ben Életmű 

díjat adományozott részére.

A Képviselő-testület „Kiskőrös Vá-
ros közéletéért” díjat adományozott 

Ba Irén részére.

Tanulmányait 1979-ben a kiskő-
rösi Petőfi Általános Iskolában 
kezdte ének-zene tagozaton. 
A zene szeretete itt vált 
állandó értékké számára, 
amely azóta is meghatározza 
a széphez való viszonyát. A 
Petőfi Sándor Gimnázium és 
Kertészeti Szakközépiskola elvég-
zését követően mérlegképes könyvelői 
képesítést szerzett, majd 2001 és 2005 
között a gödöllői Szent István Egyetem 

Víz és Környezetgazdálkodási szakán ag-
rármérnökként diplomázott. 1991-től a 
családi vállalkozásban virágüzlet üzemel-

tetéssel foglalkozott, majd önálló vál-
lalkozóként az ICEFLOWER 

Kft, 2008-tól pedig a Park 
és Kert Kft. ügyvezetője. 
2019-ben a Magyar Virág-
kötők Országos Szakmai 
versenyén, esküvői csokrok 
kategóriában III. helyezést 

ért el. A közösségi élet aktív 
szereplője, az Ültess Fát Mozga-

lom Egyesület szakmai vezetője. 2010 
óta, több ezer facsemete, virág és cserje 
ültetését koordinálta.

A Képviselő-testület „Kiskőrös 
Város egészségügyi és szociális ellá-

tásáért” díjat adományozott
dr. Csenki József részére.

Kiskőrösön érettségizett, 
1965-ben példás eredmény-
nyel diplomázott a Szegedi 
Orvostudományi Egye-
tem csecsemő és gyermek-
gyógyász szakán. Kitűnően 
végzett háziorvostan, vala-
mint sportorvostan szakirá-
nyokon is. A kezdetekben Baján, 
a kórház gyermekosztályán dolgozott, 
majd a bajai kórház rendelőintézetének 

gyermekgyógyász szakrendelését vezet-
te. Kiskőrösre 1976-ban költözött, kör-
zeti gyermekorvos, házi gyermekorvos, 
sport szakorvos lett. A Petőfi iskolában 

iskolaorvosként dolgozott, hoz-
zá tartozott három óvoda és 

a bölcsőde is. Évekig részt 
vállalt a központi orvosi 
ügyelet feladataiból is. A 
város és a környező telepü-
lések sportolóinak ellátását 

magas színvonalon biztosí-
totta. Az NB I-es kiskőrösi 

férfi kézilabda csapat mérkőzé-
sein sportorvosként ügyelt. Nyugdíjba 

2009 szeptemberében vonult. 

A Képviselő-testület „Kiskőrös 
Város településfejlesztésért” díjat 

adományozott Török Erzsébet 
részére.

Általános és középiskolai tanul-
mányait helyben végezte, a 
gimnáziumban 1978-ban 
érettségi vizsgát tett. Szülei 
megnyitották neki az első 
saját tulajdonú virágboltot, 
a családi házuk földszintjén, 
a Bajcsy-Zsilinszky utcában. 
A virágbolt öt évig működött, ezt 
követően unokatestvérével megnyitot-
ták Ádám & Éva divatüzletüket. Nyolc 

év múlva megalapította saját vállalkozá-
sát, az Erman Kft-t. Mindig kiemelten 
fontosnak tartotta, hogy közvetlenül is 
részt vegyen a termelésben, az értékesí-

tésben, az értékteremtésben. Úgy 
gondolja a cég vezetőjeként 

fontos ismerni a munkafo-
lyamatokat, hogy hitelesen 
és sikeresen tudja a vállal-
kozást menedzselni, legyen 
az virágüzlet, divat vagy 
ingatlan ágazat. A Szent 

János Máltai Lovagrend hu-
manitárius igazgatójaként évek 

óta nagylelkűen támogatja a város és 
környéke szegény sorsú gyermekeit.

A Képviselő-testület „Kiskőrös Vá-
ros sportjáért” díjat adományozott 

Mokrickij Viktor részére.

A dnyeptopetrovszki labdarúgó 
akadémia tagjaként végezte 
el középiskolát. Tanulmá-
nyait a kijevi testnevelési 
főiskolán folytatta, majd 
Magyarországra költözött. 
A futballt 1977-ben kezdte 
szülővárosában, tíz évvel ké-
sőbb a Dnyeptopetrovszk tar-
talékos csapatával már szovjet bajnok 
volt. Pályafutását 1992-től Kiskőrösön 

folytatta, ahol az NB II-es csapattal meg-
nyerték a bajnokságot, és első Bács-kis-
kun megyei csapatként bejutottak az NB 

I-be. Olyan NB I-es csapatok játé-
kosa volt, mint a Stadler FC, a 

székesfehérvári Videoton FC, 
vagy az agárdi Gázszer FC. 
2000-ben ismét Kiskőrösre 
igazolt, újra megnyerték az 
NB II-es bajnokságot, és 
bejutottak az NB I-be. Profi 

labdarúgói pályafutását 2003-
ban fejezte be, több mint 200 

NB I-es szereplést követően. Jelenleg 
az ifjúsági futballcsapat trénere. 

A Képviselő-testület „Kiskőrös 
Város Nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztéséért” díjat adományozott 

Dudevszky Barna részére.

Rákoscsabán született, Budapesten 
érettségizett az I. László gimnázium-
ban. Bányamérnöknek tanult a Mis-
kolci Nehézipar Műszaki egyetemen. 
Az 1956-os soproni „vérnélküli forra-
dalom” idején társaival tájékoztatta a 
lakosságot a napi eseményekről. No-
vember 4-én Ausztriába, majd Hollan-
diába ment. A delfti műszaki egyete-

met 1966-ban bánya-és kohómérnök, 
geofizikus szakon végezte el, majd gé-
pészmérnökként dolgozott. 1968-tól 
1984-ig geofizikus, geotechnikai mér-
nök volt a Volker nemzetközi kotróvál-
lalatnál. 1984-től, mint matematika és 
fizika tanár dolgozott a Krimpen aan 
den IJssel-i középiskolában. 2000-től 
nyugdíjas. Ekkortól, mint tolmács vett 
részt  Krimpen és Kiskőrös városok 
testvérvárosi kapcsolatának kiépítésé-
ben. Fáradtságot nem ismerve dolgo-
zott azon, hogy a két város közt minél 
szorosabb kapcsolat tudjon kialakulni. 
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SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK MINDEN KISKŐRÖSI SZÉPKORÚT! ÚJ RÁDIÓCSATORNA INDUL KISKŐRÖSÖN
A Kunság Rádió helyett rövidesen új rádiócsatorna kezdi meg a 

működését, teljesen más műsorokkal és változatos zenei kínálattal.

Az egyik legszebb hagyományunk, 
hogy ősszel, a művelődési központ 
színháztermében ünnepélyes keretek 
közt köszöntjük városunk nyugdíj-
korhatár feletti generációjának tagjait. 
Sajnos ebben az évben a közös ünnep-
lés elmaradt, a járványhelyzet felülírta 
az eddigi szokásainkat, hagyománya-
inkat, mi pedig semmiképpen nem 
akartuk az Önök egészségét kockáztat-
ni. A köszöntés azonban nem marad-
hat el, így a Kiskőrös televízióban és 
a Kiskőrösi hírek hasábjain szeretnék 
Önöknek köszönetet mondani mind-
azért, amit életük során értünk tettek.
Jómagam az időskor kifejezésére a 
szépkorú szót tartom a legjobbnak. 
Ahogy az idő eljár felettünk, köz-
ben minden életszakasznak megvan 
a maga szépsége, nehézsége. A gyer-
mekből ifjú lesz, akiből felnőtt válik, 
majd az évek gyarapodásával egyre 
szaporodnak a ráncok az arcon, egyre 
több az ősz hajszál. A gondok mellett 
azonban az élet szépségeinek tárháza 
is bővül, megszületnek a gyermekek, 
majd jönnek sorra az unokák, déd-
unokák. Ettől válik széppé az időskor, 
s mondhatjuk, hogy akinek ennyi jó-
ban, örömben, boldogságban volt ré-
sze, maga is elérte azt az életszakaszt, 
amikor a múlt édes emlékei megszépí-
tik a mindennapokat. 
Szerencsére Kiskőrösön sok szép évet 
megélt embert köszönthetek a kilenc-
venedik, a kilencvenötödik, vagy akár 
még a 100. születésnapján is. Nemré-
giben egy 101 éves néni születésnapját 
ünnepelhettük. Arra a kérdésemre, 
hogy mi a hosszú élet titka, sokan 
ezt válaszolták: A derűs életszemlé-
let, a bölcs világlátás, az életút során 
megszerzett tapasztalatok, a türelem 
hozzátartozóink, ismerőseink, munka-
társaink iránt, a kitartás a nehézségek 
ellenére, de mindenekelőtt a hit. 
Hinni Istenben, a jó beteljesülésében, 
az elkötelezettségben, a derűs minden-
napok varázsában.
Mint a város vezetője, büszke vagyok 
Önökre, hogy megértették a rendkí-
vüli veszélyhelyzet diktálta tennivaló-

kat, és fegyelemmel tartották, tartják 
be ma is a szabályokat, ezzel is segít-
ve gyermekeik, unokáik mindennapi 
munkáját, tanulását. 
Sok mindenért tartozunk köszönettel 
a szépkorúaknak. 
Önök teremtették meg kitartó és 
szorgalmas munkájukkal a fiatalabb 
korosztály biztonságát, azt, hogy ta-
nulhassunk, békében dolgozhassunk. 
Önöknek köszönhetjük, hogy példa-
mutatásukon keresztül, bölcsességük 
átadásával már könnyedén haladhat-
tunk a kitaposott életúton. 
Köszönjük a tanításokat, azt, hogy 
megismertették velünk a család és a 
tágabb közösségek, a személyi kap-
csolatok, a szeretet, a gondoskodás, a 
törődés, a figyelem, a békesség, és a 
vidámság fontosságát.
Nincs mit tagadni, a szépkor sok 
mindenben különbözik a fiatalkortól. 
Régen nagyobb teherbírással, köny-
nyedebben végezték a tennivalókat, a 
gyerekek után gyorsabban tudtak sza-
ladni, mint az unokák nyomában, de 
ne felejtsék: arra kell törekedni, hogy 
éveiket ne a naptár tartsa számon, 

hanem a lelkük mutassa meg, hány 
esztendősnek érzik magukat! Legyen 
az arcukon kedves mosoly, sugározza 
szemük a szeretetet családtagjaik felé, 
mindennapjaikat hassa át a fiatalság 
érzése!  

Tudom, a biztonsági intézkedések 
betartása most sok lemondással jár. 
Kevesebbet találkozhatnak családtag-
jaikkal, ismerőseikkel, néha átmeneti 
jelleggel nem mehetnek el megszokott 
közösségeikbe, a nyugdíjas klubba, 
az idősek napközi otthonába, ahol a 
hasonló korúakkal nap, mint nap fel-
idézhették a régi szép emlékeket. 
Reméljük ez csak rövid ideig tartó át-
meneti állapot, s pár hónap múlva újra 
minden a régi lesz. A kort tisztelve, 
szeretettel körülölelve féltjük, óvjuk 
Önöket! 
Kérem, ha bármi nehézségük adódna, 
amiben családjuk nem tud segíteni, 
bátran forduljanak az önkormány-
zathoz! Ha túljutunk ezen az ember-
próbáló nehéz időszakon, bepótoljuk 
mindazt, amit kénytelenek voltunk 
elhalasztani. 

Addig is vigyázzanak magukra, vigyáz-
zanak egymásra és adjon erőt Önök-
nek a megbecsülésünk, szeretetünk, 
ahogy Óbecsey István is mondja:

„Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!”

Egy ősi ír áldás részletével kívánok 
Önöknek további boldog éveket: 
„Örömöd legyen ragyogó, mint a reg-
gel, bánatod csupán csak árnyék, mely 
elhalványul a szeretet napsugarában.
Legyen elég barátod, akik megvigasz-
talnak, s legyen benned elég hit és 
bátorság, hogy elűzhesd a gondot. Le-
gyen elég anyagi javad, hogy kielégítsd 
szükségleteidet, s még egy dolog: le-
gyen elég határozottság benned ahhoz, 
hogy minden napot csodálatosabbá te-
gyél annál, amilyen az előző volt!”
Isten áldja meg Önöket, s adjon még 
sok szép, tartalmas évet, családjuk sze-
retetével, ismerőseik, barátaik tisztele-
tével körülölelve! 

Domonyi László
polgármester

TORGYIK MIHÁLYNÉ IS BETÖLTÖTTE 
MÁR A KILENCVENET

Kolonusz Erzsébet 1930. szeptem-
ber 26-án született gazdálkodó szü-
lők gyermekeként. 1949. december 
15-én ment férjhez, gazdálkodásból, 
földművelésből éltek. Erzsike néni 
45 éves korától nyugdíjaztatásáig a 
bölcsődében dolgozott, mint kony-
hai kisegítő. Ezt az időszakot tartja 
a legszebb éveinek, mivel nagyon 
szereti a gyerekeket. Két fiúgyerme-
kük született: Mihály és László, akik 
három lány és egy fiú unokával aján-
dékozták meg őket, de már hét déd-
unoka is van a családban. Negyven 

év házasság után megözvegyült, 31 
éve egyedül van, gyermekei, menyei, 
unokái segítik. Szerencsére a család-
ból mindenki Kiskőrösön, illetve 
környékén él, ezért sokat tudnak ta-
lálkozni. Sosem felejt el egy névnapot 
és születésnapot sem megköszönteni, 
még 90 évesen is örömmel elmegy, 
ahová hívják, egy családi rendezvényt 
sem hagyna ki. Fiatal korában na-
gyon szeretett kézimunkázni, kivarr-
ni. A helyi gyógyfürdőt is szívesen lá-
togatta, ahová gyakran az unokákat is 
magával vitte. A család nagy örömére 

sokszor sütött, főzött gombócot, lán-
gost és hájas pogácsát. A mai napig 
aktív életet él, segítséggel nagy zöld-
séges kertet művel, a terményeket ő 
maga dolgozza fel, melyekből finom 
ételeket főz és a családod is ellátja. 
Pozitív életszemléletével, életéből fa-
kadó bölcsességével, tenni akarásával, 
például szolgál az egész családnak.
Domonyi László polgármester ez-
úton is köszönti őt, további szeretet-
tel megtöltött éveket kíván Erzsike 
néninek családja körében.

Boda Zsuzsa 

Kiskőrös Város Önkormányzata idén nyáron megvásárolta a Kunság Média 
Nonprofit Kft-t, amely többek között a rövidesen leköszönő Kunság Rádiót 
is üzemelteti. Az új tulajdonos célja a rövidesen elinduló új rádióadó elindí-
tásával, hogy legyen ismét Kiskőrösön egy népszerű, aktuális híreket, ze-
néket és hasznos információkat továbbítani képes helyi rádió. Fontosnak 
tartják továbbá, hogy a rádión keresztül egy új kommunikációs csatorna 
is megnyílhasson Kiskőrösön, a hírek, közlemények eljuttatására a lako-
sok felé. Küldetésüknek tekintik, hogy beszámoljanak ezen a felületen is 
a városban és a térségben zajló eseményekről, rendezvényekről, valamint 
folyamatosan helyet kaphassanak a nyilvánosságban a térség civil szer-
vezetei, vállalkozásai, valamint a szerveződő kezdeményezések is teret 
kaphassanak.

Már a vásárláskor megszületett az 
elképzelés, hogy az eddig megszo-
kott helyett egy teljesen új rádió-
csatorna induljon el a 97MHZ 
frekvencián, amely térségi rádió-
adóként működik majd nagyjából 
30 kilométeres vételi körzetben. 
A változtatáshoz az engedélyezési 
eljárás már megtörtént az illeté-
kes hatóságokkal, így jogilag már 
zöld utat kapott az új csatorna el-
indulása. Jelenleg a beszerzett új 

technikai eszközök beállítása zaj-
lik a stúdióban, valamint a mun-
katársak felkészítése is elindult az 
új műsorstruktúra kialakításához. 
Az új rádióadó neve Rádió 97 lesz, 
amely 2020. december 1-napjától 
kezdi meg a működését, és Kiskő-
rös központtal fogható lesz min-
den bizonnyal Bócsa, Soltvadkert, 
Tázlár, Kecel, Imrehegy, Akasztó, 
Csengőd, Tabdi, Páhi, Kaskantyú, 
valamint Izsák településeken is. 

Az új adó elindulásá-
val, a vállalkozá-
sok számára egy 
új hirdetési 
lehetőség is 
megnyílik a 
térségben, 
amellyel re-
ményeink 
szerint rö-
videsen napi 
szinten több 
ezer hallgatóhoz 
juthat el egy-egy hir-
detés tartalma.
A rádió új munkatársai, új műso-
rokkal, változatos zenei kínálat-
tal, és fontos hírekkel, informá-
ciókkal szolgálnak majd a térség 
lakosainak, rádióhallgatóinak 
2020. december 1-től.

A december 1-jén induló Rádió 
97 műsorai között vidám, infor-
matív reggeli beszélgetős műso-

rok lesznek hallha-
tók, majd délután 

is tematikus 
műsorokkal 
jelentkezik 
az új adó. 
A főszerep 
pedig ter-
mészetesen 
a legnépsze-

rűbb zenék-
nek jut, hiszen 

egy igazán fiata-
los, mindenki szá-

mára kedvelhető műsorral 
jelentkezik az új csapat 2020. de-
cember 1-jén reggel.

A rövidesen induló új rádiócsator-
na híreiről napokon belül újabb 
információkat tudhatnak meg a 
városban működő internetes mé-
diafelületeken, közösségi média 
csoportokban, valamint a Kiskő-
rös TV műsoraiban egyaránt.

O
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SZABÁLYOS MASZKHASZNÁLATTAL 
CSÖKKENTENI LEHET 
AZ ÁTFERTŐZŐDÉST

Egészen különleges helyzetben va-
gyunk. Mindenki számára nyilván-
való, hogy a pandémiát nem tud-
juk elkerülni – kezdte beszámolóját 
az aktuális járványügyi helyzetről, 
dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunha-
lasi Semmelweis Kórház főigazgatója, 
a képviselő-testület októberi ülésén. 
Dr. Szepesvári Szabolcs: „Bárki le-
het tünetmentes hordozó. Az Ope-
ratív Törzs által közzétett adatokból 
látszik, hogy egyre nő a fertőzöttek 
száma. Jelentősen emelkedett a 
kórházban ápoltak, azon belül is az 
intenzív kezelésre szorulók aránya. 
Ezt előre láttuk, és megkezdtük a 
humán erőforrás átcsoportosítását. 
Szükségessé vált, hogy a kiskőrösi 
szakrendelőt is racionálisan, nem 
teljes egészében megszüntetve, kor-
látozott rendelési elérhetőséggel tud-
juk csak működtetni. Ezzel párhuza-
mosan megnyitottuk a 136 beteget 
ellátni képes mobil járványkórházat 
Kiskunhalason. Dél-alföldi (Bács, 
Békés, Csongrád megye) területi 
ellátási kötelezettségünk van. Sokat 
számít az egyes városok nagysága 
és a településeken élő lakosok fe-
gyelmezettsége a vírus terjedésében. 
Az emberek minél jobban figyelnek 
egymásra, annál inkább meg lehet 
akadályozni a közösségi terjedést.”
A főigazgató felhívta a figyelmet a 
szabályos maszkhasználat, valamint 
a többi járványügyi szabály betar-
tására. Kérte, hogy figyelmeztessük 
renitens kollégáinkat, embertársain-
kat. Szabályos maszkhasználat mel-
lett nagyon jól lehet csökkenteni az 
átfertőződés lehetőségét, ezt a kon-
taktkutatás is igazolja – mondta. Kö-
szönetet mondott a kiskőrösi szak-
rendelő dolgozói kollektívájának, 
akiknek nagy része Kiskunhalasra 
lett „átvezényelve” több más város-
ból átirányított kollégával együtt. 
A mobil járványkórházban meg-
növekedett egészségügyi dolgozók 
száma, jelentősen erősítette a beteg-
ellátás színvonalát az ún. „vörös zó-
nában” – emelte ki. 
Mint azt dr. Szepesvári Szabolcs a 
halálozási arányról elmondta, az in-
duláskor a mobil járványkórházban 
bekövetkezett halálozási arány 165 
beteg esetében 17%, (a nemzetközi 
adat: 22%) az intenzíves halálozási 
arány 31% volt (nemzetközi adat 
29-47% között). Ez azt mutatja, 
hogy a magyar egészségügyi dolgo-

zók nagyon magas szakmai színvo-
nalon végzik a munkájukat.
Dr. Szepesvári Szabolcs: „Ezt a jár-
ványt nem lehet összehasonlítani 
a már évek óta visszatérő influen-
zával. A kétoldali tüdőgyulladás és 
a globális légzési nehézségek miatt 
lélegeztető gépre kerülő betegeknél 
a vírus egyéb, esetenként sokszervi 
elégtelenséget is produkál. Hiába 
gyógyítjuk meg a tüdőgyulladást, 
közben megtámadja a vírus a ve-
séket, az érrendszert, a véralvadási 
faktorok mechanizmusait, így olyan 
vérrögképződési folyamatok indul-
hatnak el, ami a normál klinikai in-
tenzív ellátásban nem szokott előfor-
dulni. A mobil járványkórházban a 
kormányzat részéről minden eszköz 
és minden technikai lehetőség, spe-
ciális gyógyszer adott a magas szintű 
orvosláshoz, gyógyításhoz.” 
Az egészségügyben dolgozók erőn 
felül végzett munkájáért köszönet jár 
és azoknak is, akik felelős állampol-
gárként fegyelmezetten és szigorúan 
betartják a járványügyi előírásokat, 
ajánlásokat – hangsúlyozta. 
Horváth János képviselő kérdésé-
re a főigazgató elmondta, hogy a 
kormányzat által ingyen biztosított 
influenza elleni védőoltást minden-
ki vegye fel, így legalább az egyik 
betegség ellen védve lesz. A korona 
vírus az influenzával ellentétben hir-
telen fellépő, akár halálos kimene-
telű betegségeket produkál. Például 
egy beteg gyógyul a tüdőgyulladás-
ból, majd hirtelen infarktust kap, 
esetleg stroke-ot, vagy leáll a veséje. 
Minél nagyobb körben van átolt-
va a lakosság influenza ellen, annál 
kisebb a kockázata annak, hogy 
a két betegség párhuzamosan fog 
tombolni – fejezte be beszámolóját 
dr. Szepesvári Szabolcs.

Boda Zsuzsa

ÓZONGENERÁTORT AJÁNDÉKOZTAK
Egy ózongenerátor fertőtlenítő be-
rendezést és egy kanna hozzá tarto-
zó vegyszert adományozott a Por-
sche Hungária Kft. a koronavírus 
járvány elleni védekezést segítve a 
kiskőrösi Baptista Filadelfia Idősek 
Otthonának. A készüléket október 
29-én délben adták át az adományo-
zó képviseletében Lángné Béleczki 
Csilla és Kévés Ádám, a soltvadker-
ti Autocent Kft- Kévés Autó mun-
katársai, Opauszki György intéz-
ményvezetőnek.
Az adományozó akció keretén belül 
országosan 20 készüléket juttat el 
hasonló intézményekbe a Porsche 
Hungaria Kft. a Volkswagen már-
kaszerviz hálózattal, Kiskőrösön a 
Baptista Szeretetszolgálattal együtt-
működve. A Volkswagen szervizhá-

lózat egy hónapon keresztül min-
den javított autó után ezer forintot 
ajánlott fel, hogy hozzájáruljon a 
járványhelyzet negatív hatásainak 
enyhítéséhez. Így közel 7 millió fo-
rint gyűlt össze, melyet a Porsche 
Hungária Kft. kiegészített 10 millió 
forintra. Mint köztudott, a járvány 
elsősorban az időseket fenyegeti, 
ezért döntöttek úgy, hogy a pénzből 
vásárolt 20 ózongenerátor készülé-
ket idősotthonoknak ajánlják fel. 
A gépek hosszú távú működtetésé-
hez szükséges segédanyagot is biz-
tosították. Ez a professzionális gép 
az ózongenerátoros fertőtlenítésen 
kívül egy speciális védőréteget is ki-
juttat a felületekre, ezzel is növelve a 
fertőtlenítés hatékonyságát.  

Boda Zsuzsa

Fertőtlenítésre hivatkozva próbálnak fehérbe öltözött 
ismeretlenek lakóházakba bejutni – figyelmeztet

az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese.

A FERTŐTLENÍTÉSI FELADATOT
A TISZTIFŐORVOS EGYEZTETI AZ ÖNKORMÁNYZATTAL. 

Ha ismeretlenek fertőtlenítési feladatra jelentkeznek, és a települési 
önkormányzat nem küldött erről értesítést, az állampolgárok vegyék fel 

a kapcsolatot a járványügyi hatósággal, vagy az önkormányzattal
és semmiképpen ne engedjék be otthonukba az „álfertőtlenítőket”.

(koronavirus.gov.hu)

Eladó, vagy kiadó 1000 négyzetméteres
telephely irodákkal. 06/20-482-4823

KÖZMEGHALLGATÁST TARTOTT A 
NÉMET ÉS A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT
Október 8-án Kiskőrös Város Né-
met Nemzetiségi Önkormányzata, 
15-én pedig Kiskőrös Város Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzata tartott 
közmeghallgatást a városháza dísz-
termében. 
A német nemzetiségi önkormányzat 
elnöke Kincses Mihályné, tagjai: 
Gyalog Ágnes és Seidert Ladislaus. 
A szlovák nemzetiségi önkormányza-
tot Györk Ernőné elnök vezeti, el-
nökhelyettes Csővári János, tagok: 
Birkás Kálmánné, Barkóczi János-
né, valamint Valach Sándorné.  
Az elnökök beszámoltak a nemze-
tiségi önkormányzatok egész éves 
tevékenységéről. Mint azt mindkét 
elnök kiemelte, az előre eltervezett 

programjaikat jelentősen befolyá-
solta a koronavírus járvány. Ennek 
ellenére a legfőbb hangsúlyt ha-
gyományaik megtartása mellett a 
diákok programjainak támogatásá-
ra helyezték. A német nemzetiségi 
önkormányzat kiállítást szervezett, 
valamint kirándulni is voltak, a szü-
reti mulatság idején vendégül lát-
ták testvérvárosunk, Stadtlengsfeld 
delegációját. A szlovák nemzetiségi 
önkormányzat is szervezett kirándu-
lásokat, együttműködési szerződést 
kötöttek a mátraszentimrei szlovák 
önkormányzattal, valamint hagyo-
mányteremtő céllal nyáron tábort 
tartottak a Szlovák Tájházban.

-bzs- 

BESZÁMOLT ÉVES MUNKÁJÁRÓL FONT 
SÁNDOR ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Az októberi képviselő-testületi ülésen beszámolót tartott parlamenti munká-
járól Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Kiemelte, hogy Kiskő-
rös azon városok közé tartozik, ahol a kezdetektől meghívja a városvezetés, 
hogy évente tájékoztatót tartson országgyűlési munkájáról, eredményeiről.

A képviselő beszélt többek között 
azokról a döntésekről is, amelyek 
a mezőgazdasági gazdálkodók és a 
családok életét is jelentősen befo-
lyásolják. De szó volt arról, hogy 
hamarosan megkezdődik az 53-as 
út felújítása, és arra is lesz lehetőség, 
hogy tovább fejlesszék a Kiskőrösi 
Rónaszéki Fürdőt.
Kiemelte, hogy a nemrégiben alko-
tott – az osztatlan, közös tulajdonú 
földek szétírására vonatkozó – tör-
vény mintegy harmincéves problémát 
oldott meg. A tavaszi törvényalkotás 
egyik legfontosabb döntésalkotása az 
eljárásokat egyszerűsíti és gyorsítja. 
A törvényt még a nyár elején elfogad-
ta az Országgyűlés.    
Font Sándor: Gátja volt a fejlődésnek 
az, hogy az osztatlan közös földtulaj-
donokkal nem tudott az előttünk lévő 
kormányzatok egyike sem mit kezde-
ni, most érkeztünk el oda, hogy meg-
van az eszköztárunk arra, hogy a tör-
vényt végigvigyük. November végén 
várhatóan megjelenik az úgynevezett 
„osztóprogram” és megkezdődhet az 
osztatlan közös tulajdonok „szétírása” 
azok számára, akik ezt akarják. Nincs 
több akadályozó tényező.” 
A családi gazdaságokról szóló tör-
vényjavaslat tartalmazza, hogy meg-
emelkednek az őstermelői adózási 
keretek, növekszik az adómentesség 
felső határa. Az eddigi adómentes-
ség felső határa 4 millió forint/fő fo-
rintról 10,4 millió forint/fő forintra 
emelkedik. A következő mintegy 6-8 
hónapos időintervallumban a falu-
gazdászok kapcsolatba fognak lépni 
minden őstermelővel, közös őster-
melővel és családi gazdálkodóval és 
ismertetni fogják a törvényváltozás 
rájuk vonatkozó könnyítéseit.
Az őstermelők a családi gazdaságokat 
érintő változások miatt az egyéb ár-
bevételeik kapcsán is könnyítésekre 
számíthatnak majd.
Az országgyűlési képviselő beszámoló-
jában azt is elmondta, a rendkívüli ve-
szélyhelyzetre és a koronavírus - járvány 
leküzdésére való tekintettel, a kormány 
több ezer milliárd forintot különített 
el a válság kezelésére. Ebből a pénzből 
képesek a gazdaság élénkítésére, illetve 
az ingyenes védőoltás és többek között 
a kiskunhalasi járványkórház működ-
tetésének finanszírozására.

Képviselői kérdésre válaszolva Font 
Sándor kiemelte, hogy a Budapest – 
Belgrád vasútvonal napjainkban már 
látható közelségben lévő beruházás, 
minden jogi akadály elhárult, építése 
tervezési fázisban van. 
Font Sándor: „A megbízott bankok 
aláírták a szerződéseket és a teljes 
kivitelezés tervezését és pályázatát 
elnyerte egy kínai – magyar vegyes 
tulajdonú vállalat. A csapat már fel-
állt és dolgozik, rövidesen megtart-
ják a terepbejárást. Rendkívül nagy 
volumenű beruházásról beszélünk, 
sok helyen a jelenlegi nyomvonalat 
is megváltoztatják az „ívkorrekciók” 
miatt, amiket a vonatok sebessége 
tesz indokolttá.”
A képviselő szintén képviselői kérdés-
re válaszolva elmondta, hogy az 53-as 
út felújításának közbeszerzési eljárása 
hamarosan lezárul, és november vé-
gén, decemberben már elkezdődnek 
a munkálatok.
Ugyancsak belátható lehetősége van a 
Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő fejleszté-
sének is. Az erre fordított pénzkeret 
elérheti akár a milliárdos nagyságren-
det is. Már átbeszélték a fejlesztési 
elképzeléseket, amelyek megvalósítá-
sával Kiskőrös turisztikai jelentősé-
ge és vonzereje hatalmas mértékben 
megnőhet a jövőben. 
A képviselő-testületi ülésen is meg-
említette Font Sándor a Petőfi Em-
lékévhez kapcsolódóan tervezett, 
Kiskőrös melletti „Emlékpark” lét-
rehozásának tervét. Hangsúlyozta, 
hogy a több milliárdos beruházás – 
melynek minden eleme kifejezi majd 
Petőfin keresztül a „nemzethez való 
tartozás” jelentőségét – megvalósítása 
nem egy esztendő eredménye lesz.  

Boda Zsuzsa 

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

VOLÁK MIHÁLY 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

mély gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család.

„Küzdöttél, de már nem lehet,
 Csend ölel át és szeretet,
 Csak az hal meg, kit felednek,                                        
 Örökké él, kit igazán szeretnek”
                (Kosztolányi Dezső)
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„Szűkebb hazám, Bács-Kiskun megye öröksége” címmel Kiskőrösön közösen 
rendezett konferenciát a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Bács-Kiskun 
Megyei Értéktár Bizottság a szakmai partnerek, köztük is kiemelten a Nemzeti 
Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részvételével. Az érdek-
lődésre számot tartó, izgalmas előadásokban bővelkedő program színfoltja 
volt, hogy dr. Mák Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke és Szántó István, a 
Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság elnöke okleveleket adott át a Bács-Kis-
kun Megyei Értéktárba felvett értékek elismeréseként. 

A zárt tér miatt a konferencia végig 
arcmaszkot viselő résztvevőit és elő-
adóit dr. Mák Kornél, majd a rendez-
vénynek helyet adó város polgármes-
tere, Domonyi László köszöntötte. 
Az elismerések átadása után Turán 
István kiskőrösi helytörténész, „Ér-
ték, identitás, közösség: Kiskőrös 
város nemzeti értékei a Bács-Kiskun 
Megyei Értéktárban” címmel tartott 
fordulatos, számos, eddig inkább 
csak szakmai körökben ismert, a Pe-
tőfi kultusszal szorosan összefüggő 
információt tartalmazó előadást. 
A konferencia záróeseményeként 14 
kiskőrösi megyei érték méltatása és 
oklevéllel történő elismerése történt 
meg, ami arra is magyarázatot adott, 
miért Petőfi szülővárosát választották 
a tanácskozás helyszínéül.

Mások mellett a világ első köztéri 
Petőfi szobra, Petőfi - gyűjtemény és 
Kossuth – gyűjtemény, Babucsikné 
Zeikfalvy Anna Mária munkás-
sága, Suba Róbert parolimpiai 
ezüstérmes, világ és Európa-bajnok 
sportoló munkássága, Kunhegyesi 
Ferenc képzőművészeti munkás-
sága, Szlovák Tájház és Néprajzi 
Látványtár, Kiskőrösi-Turjános 
természetvédelmi terület, Kiskőrös 
második Petőfi szobra, Középkori 
bronz központ, „Az egész töredéke 
és a töredék egésze” című Petőfi-
kárpit, a Petőfi témájú kortárs kép-
zőművészeti gyűjtemény részesült 
elismerésben, amelyet a kitüntetett 
alkotók személyesen, a fennmara-
dókat Domonyi László polgármes-
ter vett át.

ÉRTÉKTÁR KONFERENCIA 
KISKŐRÖSÖN

A TARR Kft. tájékoztatja jelentkezőt, hogy az álláshirdetésre való jelentkezéssel 
hozzájárul, hogy személyes adatait a TARR Kft. a www.tarr.hu weboldalon található 

„Adatkezelési Tájékoztató állásra jelentkező személyek részére” alapján kezelje.

Csatlakozz Te is  
a TARR Kft. csapatához!

AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAINK: TARR.HU/KARRIER

Jelentkezz emailben 
fényképes önéletrajzzal 
„Műszerész” tárggyal! 
Email: allas@tarr.hu
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RENDHAGYÓ MÓDON SZERVEZTEK IDÉN 
KAKASPÖRKÖLT FŐZŐ FESZTIVÁLT

Bár az aktuális járványügyi helyzet nem tette lehetővé a fesztivál megszer-
vezését, idén sem menekültek meg a kiskőrösi kakasok, mert a szervezők 
egy fenomenális ötlettel megoldották az előttük tornyosuló nehézségeket. 
A tavalyi évben már többezres látogatottságú programot mindig a Szabad-
időparkban rendezték meg, idén viszont az ötszáz főt meghaladó rendez-
vények megtartását a szabályok nem engedélyezték. 

Hogy a 11. kakaspörkölt főző feszti-
vált meg tudják tartani, a szervezők 
– az ötletgazdák: Torgyikné Danis 
Éva, valamint Dedák Pál javaslatá-
ra, a Kiskőrösi Kakasfőző Egyesület-
tel és Kiskőrös Város Önkormányza-
tával – úgy döntöttek, hogy október 
10-én egyszerre több helyszínen bo-
nyolítják le a népszerű programot. 
Az egyes csapatok, családi, baráti, 
munkahelyi közösségek külön hely-
színeken gyújtottak a bográcsok alá. 
A „home cooking”, vagyis „otthon-
főzés” akciót a Kiskőrös Tv stábjának 
segítségével tették bárki számára lát-
hatóvá. 
Dedák Pál egyesületi elnök: „Több, 
mint 8 mázsa kakashús főtt a bográ-
csokban a közel 40 regisztrált csapat-
nak köszönhetően, de sokan voltak, 
akik nem „hivatalosan” de kakaspör-
költet főztek aznap otthon. 15 csa-
pat vállalta az online bejelentkezést, 
hogy a Kunság-Média Kft. részeként 
működő Kiskőrös Tv munkatár-
sai által biztosított óránkénti beje-

lentkezésekben megmutathassák a 
kulisszatitkokat.” Reggel 9 órakor 
Domonyi László polgármester a 
város kemencéje mellett mondta el 
köszöntőjét és megnyitotta a ren-
dezvényt. Itt a polgármesteri hivatal 
kakaspörkölt főző csapata tevékeny-
kedett. Ezután a Dedák-tanyára 
kapcsoltak a tévések, ahol az eddigi 
hagyományt folytatva, jelképes tűz-
gyújtással kezdődött meg a „közös” 
bográcsforgatás. Kiskőrös város 
facebook oldalán négy alkalommal 
jelentkezett be az „élő” online adás, 
melyhez társult egy nyereményjáték 
is. (Támogatók: Íz és Hagyomány Kft., 
Gmoser Györgyné, Vass Bor Kft., Jona 
Drink Kft.) Turancsik László, az Íz és 
Hagyomány Kft. tulajdonosa még ter-
mékkóstolót is tartott. (bal kis kép)
A remények szerint jövőre már a 
megszokott körülmények között 
tarthatják meg a 12. Kiskőrösi Ka-
kaspörkölt Főző Fesztivált, október 
második hétvégéjén.

Boda Zsuzsa 

LAKOSSÁGI FÓRUMON BESZÉLTEK 
A TÜSKÖS PARK FEJLESZTÉSÉRŐL

Október 15-én lakossági fórumot hívott össze Domonyi László polgármes-
ter, Ungvári Ferenc, valamint Horváth János, az érintett választókerületek 
képviselőivel, hogy átbeszéljék a Tüskös, az Esze Tamás, az Arany Já-
nos, valamint a Katona József utcák által határolt terület, az úgynevezett 
Tüskös park további fejlesztésének lehetőségeit.

Mint azt Domonyi László polgár-
mester, a fórumon elhangzottak ösz-
szegzéseként lapunknak elmondta, a 
lakossági fórum eredményeképpen 
sok további fejlesztési terv megfogal-
mazódott.
Domonyi László: „A lakosok közül 
sokan eljöttek a barátságtalan időjá-
rás ellenére és nagyon aktívan vettek 
részt a fórumon. Az önkormányzat, 
valamint a két érintett képviselő is 
pozitívan áll a park fejlesztéséhez, 
melynek ezentúl Tüskös Közösségi 
Tér a neve. Várjuk az elképzeléseket, 
a terveket, a fejlesztési ütemet az ott 
élőktől, valamint hogy mi legyen a 
számukra első, legfontosabb lépés. 
A városon idén nyáron is két komoly 
vihar söpört végig, amelyek igazolták, 
hogy ki kellett vágni a park területé-
ről az elöregedett, balesetveszélyes, 

hatalmassá terebélyesedett nyárfákat. 
Azóta a Tüskös parkra szinte nem is 
lehet ráismerni, megtörtént a füve-
sítés, mely előtt a területre öntöző-
rendszert fektettünk le. A további 
fejlesztést több ütemben végezzük, 
de az anyagi keretek függvényében 
folyamatosan. A lakosok sütögető 
helyet, fedett kiülőket, játszóteret, 
valamint felnőtt fitnesz eszközparkot 
is szeretnének. Mi mindenre nyitot-
tak vagyunk, várjuk az ott élők to-
vábbi elképzeléseit, melyek alapján 
összeáll majd a végleges terv, majd 
beütemezzük és indul a fejlesztés.”
A lakosok létrehoztak a facebookon 
egy csoportot „Tüskös Park – Kiskő-
rös” néven, ahol tájékoztatják a fej-
lesztés menetéről az érdeklődőket és 
várják a további ötleteket is.

Boda Zsuzsa 

Sok boldogságot 
kívánunk!

Fellegvári Szimonetta és Császár Balázs 
október 10-én házasodtak össze.

A téli időszakban, és a különösen az ünnepek közeledtével 
a Magyar Vöröskereszt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 
szegénységben élő családok is emberi körülmények között 
tölthessék el az ünnepeket. Ebben segít a rászorulókon a 

Magyar Vöröskereszt és a Tesco gyűjtési kezdeményezése, 
az idei esztendőben még fokozottabban, a vírushelyzetre 

való tekintettel.

Magyarország legnagyobb humanitárius szervezete 
arra kér mindenkit, hogy a hétvégi bevásárlás alkalmával 

TEGYEN EGGYEL TÖBBET A KOSARÁBA
AZ ALAPÉLELMISZEREKBŐL. 

MINDEN OLYAN ÉLELMISZERADOMÁNY
hatalmas segítség, mely

1 HÓNAPNÁL TOVÁBB MEGŐRZI A MINŐSÉGÉT.

Ide tartoznak pl.: a konzervek (készételek, májkrém, 
löncshús, zöldség-félék) étolaj, tartós tej, üveges bolognai 

szósz, rizs, cukor, tésztafélék szárazbab, lencse, 
sárgaborsó, zabpehely vagy zabkása. Ezen kívül a mosó- 
és tisztítószerek, tisztálkodási szerek a leghasznosabb 

árucikkek.

A GYŰJTÉSRE
A KISKŐRÖSI TESCO ÁRUHÁZBAN 
november 20-án 15-19 óra között 

21-én és 22-én 9-13 óráig kerül sor.

Az itt gyűjtött adományok teljes mértékben
Kiskőrös körzetében kerülnek kiosztásra!

A JÁRVÁNYÜGYI
KORMÁNYINTÉZKEDÉSNEK

MEGFELELŐEN
2020. november 11.

napjától Kiskőrösön is
ZÁRVA VANNAK

a nagyközönség előtt
a múzeumok, a János Vitéz 
Látogatóközpont, a Petőfi 

Sándor Művelődési Központ, 
valamint a Petőfi Sándor 

Városi Könyvtár,
a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő

és a Rajz Attila Jégpálya.

Amennyiben változás történik, 
Kiskőrös város facebook 

oldalán tájékoztatjuk
a lakosságot.
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KÖSZÖNETET MONDUNK
A vér az élet, mely szíveden átfolyik.
Benned a lélek, szebb létről álmodik.
Ha véred adod, az új reményt ígér,
a hálát kapod, ami majd végig elkísér.
Köszönet jár minden csepp véredért,
köszönet jár, a megmentett életért!
Köszönet jár, de mégse azért tegyed,
adj új esélyt vele, egy élhető életet!

Aranyosi Ervin sorai ezek, melyeket a 
véradók himnuszaként is ismerhetünk. 
Ezzel mondunk köszönetet a Protokon 
43 dolgozójának, akik október 19-én 
adományukkal így közel 120 életet 
mentettek meg. Évek óta nem vettek 
részt ilyen sokan a cégnél szervezett vér-
adáson – tudtuk meg Sutus Etától (a 
fotó jobb szélén), a Magyar Vöröskereszt 
Kiskőrösi Területi Szervezetének veze-
tőjétől. Az aktivitáshoz hozzájárulhatott 
az a lehetőség is, hogy a férfi dolgozók 
a véradással egyben egy szűrővizsgálat 
elvégeztetését is kérhették. Teljesen ön-
kéntesen és ingyenesen (a cég hozzájá-
rulásával) a véradást megelőző vizsgálat 
során levett egyetlen csepp vérből PSA 
tesztet is elvégeztek annak, aki kérte. 
A PSA prosztata specifikus antigén 
(fehérje), melyet a prosztata mirigyei 
termelnek. A teszt a prosztatarák diag-
nózisának felállításában játszik fontos 
szerepet mind a tünetmentes, mind a 
tünetekkel rendelkező férfiaknál, vala-
mint segít eldönteni a szövettani vizs-
gálat szükségességét. 

A hölgyeknek ugyanitt ún. 
tumormarker vizsgálatra volt lehető-
ségük, mely az emlőrák korai felisme-
résében segíthet. A tumormarkerek 
önállóan nem alkalmasak a rák diag-
nosztizálására, de figyelmeztethet az 
olyan állapotokra, amelyek mögött 
rosszindulatú folyamat is lehet. 
A vizsgálatokat végzők nem érkez-
tek üres kézzel. A MentsManust 
Movember Magyarország Egyesület a 
Férfiegészséget Támogató Intézmény 
minősítéssel díjazta a Protokon Kft-t, 
amiért a cég szívén viseli férfi dolgozó-
inak egészségi állapotát. 
FETI minősítéssel rendelkezni kitün-
tetés. Az ország egészségtudatos vál-
lalatainak körébe tartozni a piac és a 
munkavállalók számára azt az üzenetet 
hordozza, hogy nemcsak a profit fon-
tos az adott cég számára, hanem a cég-
nél dolgozó férfiak élete is, valamint, 
hogy hosszú távon is számítanak rájuk, 
hiszen csak egészséges munkaerővel 
lehet álmokat megvalósítani, eredmé-
nyeket elérni.
A délután folyamán minden jelentkező 
adhatott vért, tehát senkit nem szűrtek 
ki a Vérellátó szakemberei. Ugyanezen 
a délelőttön a Wattay középiskolában 
40-en nyújtottak segítő kezet, közülük 
21-en most először. 

fotó és szöveg:
Subáné Kiss Krisztina
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EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
ELŐADÁSSOROZAT (ONLINE)
Előadók: Szlávik-Kupán Emese és Nagy Miklós
Az előadások az egyes napokon 17 órakor kezdődnek.
Jelentkezni lehet: 06-78/415-920
Az online előadáson való részvétel ingyenes!

Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

TÁJÉKOZTATÓ a KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
2020. 11.09. (hétfő) napjától az alábbi ügyfélfogadási rend szerint működik.

Hétfő: 8:00 - 12:00 |  Kedd: az ügyfélfogadás szünetel  |  Szerda: 12:30 - 18:00
Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel  |  Péntek: az ügyfélfogadás szünetel

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy a hivatali ügyintézés során – a járványügyi készült-
ségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelet szabályai 

értelmében – továbbra is kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése,
a kézfertőtlenítés és a 1,5 méteres védőtávolság betartása.

Az ügyintézés során az irodahelyiségben egy időben, csak egy ügyfél 
tartózkodhat. Az intézkedés célja munkatársaink és az ügyfelek egészségének 

védelme, valamint a koronavírus járvány terjedésének megelőzése.
Kérem továbbra is vegyék igénybe a telefonos és elektronikus ügyintézési 

lehetőségeket.

Köszönöm a lakosság együttműködését.
      dr.Turán Csaba
                     jegyző

ÜNNEPI

EMLÉKEZTÜNK AZ ’56-OS HŐSÖKRE
Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, mártírjai-
ra emlékeztünk Kiskőrös Város Önkormányzata, az '56-os Szövetség, vala-
mint a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége szervezésében. Reggel 8 óra-
kor, a Városháza előtt zászlófelvonással vette kezdetét a programsorozat.

A Városháza dísztermében 15 órakor 
Domonyi László polgármester át-
adta a képviselő-testület által odaítélt 
2020-as elismeréseket.
A Szent József római katolikus 
templomban 17 órakor Seffer Attila 
esperes plébános celebrált ünnepi 
szentmisét. Áldást kért a jelenkorban 
élőkre, valamint az utánunk követ-
kező generációkra is.
A szentmise után Kiskőrös Város 
Fúvószenekara előadásával kísérve, 
fáklyás menet indult a templomtól 
az '56-os Kopjafáig, ahol a KEVI 
gimnáziuma diákjai adtak irodalmi 
műsort, valamint Szedmák Tamás 
alpolgármester mondott ünnepi be-
szédet. 
„Tanuljuk meg a hazafiság tartalmát, 
lényegét. Tanuljuk meg külső meg-
nyilvánulásait, azt hogy a Himnuszt 
énekeljük, nem pedig hallgatjuk, 
nemzeti jelképeinket büszkén, de 
nem hivalkodva, méltósággal visel-
jük, történelmi hagyományainkat 
pedig megfelelően ápoljuk.
Nekünk 2020-ban ehhez már min-
den lehetőségünk adott. Hiszen mi 
úgy nőttünk föl, hogy szabad aka-
ratunkból kereshetjük az igazságot, 
tartozhatunk közösségekhez, választ-
hatunk iskolát és hivatást, szabad 
akaratunkból rendezzük be életün-
ket. Magyarország történetében ke-
vés nemzedéknek adatott meg, hogy 

sorsát maga formázza. Nekünk ez 
módunkban áll.” – mondta beszédé-
ben az alpolgármester.  
Az ’56-os Szövetség helyi szerve-
zete elismeréseket adományozott. 
A szövetség „Emlékérmét” Faragó 
Imrének, Domonyi László polgár-
mester adta át, majd Faragó Imre 
elnök nyújtotta át az elismeréseket 
a többi kitüntetettnek. Ugyancsak 
„Emlékérem” elismerésben részesült 
Tóth Pál. A helyi ’56-os Szövetség 
tagjai közül „Emlékjelvényt” ka-
pott: Gombár József, Cseh Imréné, 
Almási László, Kun Gábor, vala-
mint Fodor Tamás.
Gratulálunk!
A koszorúzás után elhelyezték a kop-
jafánál az emlékezés mécseseit.
A Polgári Kör tagjai ebben az évben 
is a forradalom diákáldozatai előtt 
tisztelegtek október 23-án Suba 
György udvarában az általa felállí-
tott emlékmű mellett. A Himnusz 
eléneklése után röviden felidézték 
az ’56-os történteket, majd virágot, 
gyertyát helyeztek el az emlékműnél. 
Zárásként elénekelték a Szózatot. 
(alsó kép)
November 4-én, az ’56-os forrada-
lom és szabadságharc leverésének 
gyásznapján, Fodor Tamás történe-
lemtanár mondott beszédet az ’56-os 
Kopjafánál.

Boda Zsuzsa

140 ÉVE NYITOTTA MEG KAPUJÁT 
PETŐFI SÁNDOR SZÜLŐHÁZA

Október 17-én volt 140 éve, hogy a nagyközönség számára nyitva áll Petőfi 
Sándor szülőháza. A jeles évfordulón nagyszabású megemlékezést szer-
vezett a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös Város Önkormányza-
tával, valamint az Országos Petőfi Sándor Társasággal karöltve.

Az ünnepség a Himnusz eléneklé-
sével kezdődött, melyet Kiskőrös 
Város Fúvószenekara kísért, majd 
Turek Miklós színművész előadá-
sában részleteket hallhattunk Jókai 
Mór beszédéből, melyet a szülőház 
megnyitásakor mondott el. 
A diákok szavalata után Domonyi 
László polgármester mondott ünne-
pi beszédet. 
„A hosszú évek során a zarándok-
helyként működő szülőházat na-
gyon sok jeles író, költő, történész, 
politikus látogatta meg. Élményei-
ket, benyomásaikat őrzik a vendég-
könyvek. Közeledik a költő születé-
sének 200. évfordulója. Készüljünk 
rá, öltöztessük a várakozás örömébe 
a lelkünket, így várjuk vissza Pető-
fit.” – hangoztatta.

Dr. Praznovszky Mihály, irodalom-
történész is megosztotta gondolatait.
„Mindenki tudja Kiskőrösön, hogy 
közeleg 2023. Petőfi születésének 
kétszázadik évfordulója. Sikere, ha-
tása, látványa sokban múlik majd 
azon, mit tesznek önök, helybeliek 
és az önök barátai a múzeum kö-
rül. A Petőfi évforduló olyan lesz, 
amilyenné a kiskőrösiek is teszik.”  
– hangsúlyozta.
Beszéde után Albert József zenepe-
dagógus tárogatón Petőfi megzené-
sített verseivel, Turek Miklós verssel 
örvendeztette meg a jelenlévőket.
A Szózat és a koszorúzás után a prog-
ram a Vinum Hotel konferenciater-
mében folytatódott, ahol megalakult 
a Petőfi 200 Emlékbizottság. 
„A Petőfi 200 Emlékbizottság a 
már meglévő előzetes javaslatok-
ból, a következő hónapok folya-
mán összeállítja a 2023-ra tervezett 

kiskőrösi események, rendezvények 
sorát, együttműködik a Bács-Kiskun 
megyei Önkormányzattal, valamint 
a kormányzati szervekkel.” – emelte 
ki Szedmák Tamás, az emlékbizott-
ság ügyvezető elnöke.
Domonyi László polgármester hang-
súlyozta, hogy Kiskőrös város méltó 
módon fogja nagy költőnk születésé-
nek bicentenáriumi évét koordinál-
ni, ezzel is tovább mélyítve a Petőfi-
kultuszt.
Rideg László, a Bács-Kiskun megyei 
Közgyűlés elnöke a megye támogatásá-
ról biztosította a várost, mint mondta, 
a Petőfi emlékév keretében Kiskőrös 
kapja a központi szerepet az emlékhe-
lyek között. A közgyűlés szeptemberi 
ülésén döntöttek arról, hogy megala-
kul a Megyei Emlékbizottság is. 

Font Sándor országgyűlési képviselő 
megosztotta azon gondolatait, mi-
szerint a nemzethez való tartozás ér-
zésének elmélyítése céljából, Kiskő-
rös külterületén egy 40-50 hektáros 
Emlékparkot terveznek létrehozni. 
A többmilliárdos beruházás terüle-
tén megjelenítenék a Petőfihez kötő-
dő eseményeket.   
Az emlékbizottság elnöke Domonyi 
László polgármester, ügyvezető el-
nöke Szedmák Tamás alpolgármes-
ter, titkára dr. Filus Erika, tagjai a 
település kulturális intézményeinek 
vezetői, és a Petőfi-kultusz civil kép-
viselői. Ezen felül ismert irodalmi, 
történelmi és képzőművészeti szak-
embereket kértek fel tiszteletbeli 
tagoknak.
Az alakuló ülésen a polgármester 
átadta az emlékbizottság tagjainak 
megbízólevelüket.

Boda Zsuzsa
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Így szól az Úr: „Visszahozom őket észak földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről. 
Lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülő asszony egyaránt: nagy gyülekezetként 
térnek ide vissza. 9Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket; folyó-
vizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak…”

(Jeremiás próféta könyve 31,8-9)

„Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár 
tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell.”

Madách Imre halhatatlan művé-
nek, „Az ember tragédiája” legelején 
hangzanak el a Teremtő Isten szájá-
ból az előbbi mondatok. Madách 
nyilván fogékony volt korának egyik 
teológiai irányzatára, az úgynevezett 
deizmusra. A deizmus képviselői hit-
tek ugyan Istenben, mint személye-
sen létező valóságban, de tagadták, 
hogy Isten ezen túlmenően együtt-
működne vagy beavatkozna a terem-
tésbe. A deizmus tehát egy passzív, 
tétlen Istenről tudott, Istent és a vilá-
got különválasztotta egymástól.
A Szentírás érdekes módon (ugyan, 
ki, hogyan olvassa, értelmezi???) 
nem ilyennek ismeri Istent. A Biblia 
Istene nemcsak kívülről, messziről 
szemléli ölbe tett kézzel, mi is törté-
nik a Földön, hanem nagyon is aktív. 
Persze, nem mindig – és nyilván ez 
okozza a zavart. Néha hagyja, enge-
di, hogy az ember a maga útját járja, 
esetenként, akár több emberöltőn át 
is… Nem szabad Istent úgy elkép-
zelni, mint egy jó mesterembert, aki 
csavarhúzóval a kezében ugrásra ké-
szen várja, mikor is avatkozhat be, ha 
megakadna valahol egy fogaskerék.

Jeremiás prófétán keresztül is Isten a 
segítségét ígéri meg. Mert nem néz-
hette tétlenül, hogy választott népe 
évszázadokon át szembe szegült vele, 
ezért közbe avatkozott: megállította 
őket ezen az úton. Majd újra bi-
zonyságát adta aktivitásának, haragja 
elszállt, és hazavezette népét a szám-
űzetésből. Erre utalnak a fenti sorok. 
Minket pedig, ma élőket arra buzdít: 
ne adjuk fel! Isten elsősorban szerető 
Isten. Tud számon kérni, ítélni is - 
de ebben nem leli kedvét. Haragja 
nem tart örökké, megbocsátó Isten 
Ő. Aki nem magabízón, hanem alá-
zatos szívvel közeledik hozzá, annak 
örömmel megbocsát – ezt a szerete-
tet, az újrakezdés lehetőségét hirdeti 
kétezer éve a golgotai kereszt, Jézus 
Krisztus keresztje! Vezetni szeretne, 
egyenes úton, hogy lábunk meg ne 
botoljon, folyóvízhez vezetne – mi-
lyen szép jelképek ezek! Arra utal-
nak, csupa jóval akar körbe venni 
bennünket, mint egy jó édesapa. Ha 
elfogadjuk hívását, szűnnek keser-
veink, letöröl a szemünkről minden 
könnyet…

Lupták György

HUZAVONÁK PETŐFI SÁNDOR SZÜLŐHÁZA KÖRÜL

EMLÉKEZÉS

Idén 140 éve, október 17-én vette át Jókai Mór az Írók és Művészek Társa-
sága nevében Petőfi Sándor kiskőrösi szülőházát. Ehhez az évfordulóhoz 
igazodva alakul meg a Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság, hogy előké-
szítse a költő születésének 200. évfordulójával kapcsolatos megemléke-
zéseket. Most induló több részes sorozatunkkal azt a folyamatot mutatjuk 
be, amíg az első kezdeményezéstől – nem kis viszontagságokon keresztül 
–magánkézből a köz tulajdonába kerül a szent hajlék.

„Itt született, itt ringott bölcsője
A szabadság s szivünk dalnokának!...
Törpe minden palota előtted
Szerény hajlék!... Én csodállak, áldlak!” 

(Komócsy József )

Istenes József több kiadást megért 
könyve szerint Petőfi Sándor kiskő-
rösi szülőháza Rónay István látoga-
tása nyomán, az 1870-es évek elején 
kerül az érdeklődés középpontjába. 
Pest vármegye 1872-ben már meg-
vételének tervével foglalkozik, majd 
a szerző azzal ugorja át a következő 
hat évet, hogy „sok huzavona után” 
végül nem a megye, hanem 1878. 
május 24-én az Írók és Művészek 
Társasága vette meg Petrovicsék egy-
kori otthonát. (Istenes József:” Szent 
a küszöb…” Petőfi szülőháza. Kiskő-
rös, 1980. 26.o.)
Tanulmányomban ennek a „huza-
vonának” a részleteit mutatom be, 
melynek során újra és nem utoljára 
napirendre kerül a szülőhely vitatott 
kérdése, még Petőfi költői nagysága 
is megkérdőjeleződik, s folyamato-
san felmerül, mennyit is ér a szülő-
ház, ami akkoriban még forintban 
is kifejezhető volt. Történetünkben 
találkozunk majd kicsinyes szűkmar-
kúsággal ugyanúgy, mint névtelen 
kisemberek megható áldozatkész-
ségével. A magasztos téma ellenére 
megmosolyogtató epizódokból sem 
lesz hiány.
„Meglátogattam nem rég ama ho-
mályban rejtőző ismeretlen he-
lyet, melynek szülöttje fényt áraszt 
örökké a magyar nemzet nevére: 

Kis-Kőröst, Petőfi születéshelyét. 
Kevesen nézték meg eddig ez igény-
telen városkát tisztán a költő iránti 
kegyeletből.”(Rónay István: Pető-
fi születéshelyén. Fővárosi Lapok, 
1872. aug. 2. 758. o.)
Ezekkel a sorokkal kezdi Rónay Ist-
ván Fővárosi Lapok-beli hangulatos 
tudósítását 1872 nyarán. Úgy tűnik, 
neki nem volt kétsége, hogy a költő 
valóban Kiskőrösön született. Mióta 
Sárkány János evangélikus lelkész, 
Petőfi egykori iskolatársa 1857-ben 
közölte a hiteles anyakönyvi bejegy-
zést, ezt a tényt az irodalmi körök és 
a művelt közvélemény is nagyobb 
részt elfogadta. A város 1861-ben 
vagy ’62-ben emléktáblával is meg-
jelölte a szülőházat, de ettől még 
továbbra is magántulajdonban ma-
radt, és mint az idézett bevezetőből 
kiderül, egyelőre nem vált nemzeti 
zarándokhellyé.
A látogató, Rónay István (1840-
1893) neve mára teljesen feledésbe 
merült, pedig nem ismeretlen Pe-
tőfi-rajongóként kereste fel a szent 
hajlékot. Stefan Augsburgerként lát-
ta meg a napvilágot Szentfülöpön. 
Katolikus pappá szentelése után vál-
toztatta a nevét Rónayra. Háromszor 
választották meg országgyűlési kép-
viselőnek. Egyszer magát gróf Appo-
nyi Albertet győzte le. A maga ko-
rában ismert költőnek is számított, 
németül, latinul és magyarul egy-
aránt verselt. Silling István – csekély 
terjedelmű magyar nyelvű életműve 
ellenére is – közvetlenül a századvégi 
líra megújítói, Vajda János, Reviczky 

Gyula, Komjáthy Jenő és Kiss József 
után sorolja be Rónayt, aki szerinte 
tehetségével kiemelkedett a korszak 
epigonjai közül.(Silling István: Ró-
nay István)
A pap-költő leírását Petőfi szülőhá-
záról Istenes József is idézi, de nem 
tanulság nélküli valamivel előbbről 
ismertetni a tudósítást, még akkor 
is, ha az kevésbé hízelgő a korabeli 
Kiskőrösre.
„Kis-Kőrös csak olyan, mint min-
den „homokon“ levő alföldi helység. 
Aki egyet látott: látta mindannyit. 
A szűkre összetolt utcák, egyabla-
kos nádfedelű házikók azt látszanak 
mutatni, hogy népe a vízparti hód-
nál nem sokkal több. hajlamot érez 
a csinos építkezés iránt.”(Rónay, 
1872. 758. o.) 
Nem nyeri meg Rónay tetszését Pe-
tőfi mellszobra sem, ami szerinte túl 
magas oszlopzaton áll, és „nem mél-
tó a nagy költő nevéhez”.
Az evangélikus lelkész (Kemény Já-
nos lehetett) megmutatja neki az 
eredeti keresztelési anyakönyvet, de 
hiába próbál érdeklődni tőle Petőfi 
és szülei kiskőrösi tartózkodásáról, 
néhány ismert adaton és adomán 
kívül semmi lényeges, új informáci-
óhoz nem jut. Sőt, ezek alapján meg-
erősítve érzi magát sejtésében, hogy 

„Petőfi nem szerette szülőföldjét, 
mert nem találta azt eléggé magyar-
nak. Kis-kőrösi ismerőseit mindig 
csak tótoknak csúfolta. Neki jobban 
tetszett a „kunsági“ eredet.” Igaz, e 
sommás véleményhez engesztelés-
képpen nyomban hozzáteszi: „De 
ha ő ifjú hevében nem is volt büsz-
ke születéshelyére, Kis-Kőrös azért 
büszke lehet szülöttjére.” (Rónay, 
1872. 759. o.)
A szülőház megpillantása viszont fel-
ébreszti a látogatóban a költőt, csak 
azt nem tudja dicsőítő óda, avagy 
mélabús elégia illik a kivételes pilla-
nathoz. Pedig a látvány elsőre megle-
hetősen prózai: 
„A két templom között, alig három-
négy házból álló félreeső szűk utca-
közben fekszik e nádfedeles, desz-
kahomlokzatos igénytelen hajlék. 
A padlásnyílásból csepű-béklyó 
csüng alá, annak jeléül, hogy mos-
tani tulajdonosa (Martinovics Pál) 
kötélverő. Amint első tekintetre is 
látszik, évtizedek óta alig történt 
valami lényeges változás e házon. 
Az ablak közti téren aranybetűs kes-
keny vörös márványtábla van a falba 
illesztve. Rajta e szavakat olvasám: 
„Itt született Petőfi 1822. dec. 31.” 
(Rónay, 1872. 759. o.)

Fodor Tamás

„Szerény hajlék… Én csodállak, áldlak!”

Ezúton mondunk köszönetet mindazon 
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,

volt munkatársaknak, és akik 

Daka Lajos Gábor
temetésén részt vettek, sírjára virágot 

helyeztek és együtt éreztek fájdalmunkkal. 

Gyászoló családja

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

OPAUSZKI JÁNOS 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot helyeztek,

és fájdalmunkban osztoztak. 

„Megállt egy szív, mely élni vágyott!
  Pihen egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.
  Nélküled szomorú, üres a házunk.
  Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
  Számunkra te sosem leszel halott.
  Örökké élsz, mint a csillagok!”

Gyászoló család 

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség
az interneten:

kiskoros.lutheran.hu

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

Papp Gerda Nóra
édesanyja: Bobek Nóra
édesapja: Papp Viktor
születési hely: Kecskemét
született: 2020. szeptember 14-én
születési súly: 3250 g
hossz: 50 cm
(fotó: Frisenhann Zsanett)

Léka Zente
édesanyja: Petróczi-Kiss Éva 
édesapja: Léka Szilárd
születési hely: Szeged 
született: 2020. október 8-án
születési súly: 3870 g
hossz: 49 cm

Hrutka Áron
édesanyja: Szabó Brigitta
édesapja: Hrutka Attila 
születési hely: Kecskemét
született: 2020. szeptember 26-án
születési súly: 2350 g
hossz: 46 cm

Márton Áron
édesanyja: Simon Ibolya
édesapja: Márton Tamás
születési hely: Baja
született: 2020. október 16-án
születési súly: 3650 g
hossz: 51 cm 

Polereczki Hanna
édesanyja: Soós Ildikó 
édesapja: Polereczki Attila 
születési hely: Kalocsa 
született: 2020. augusztus 21-én 
születési súly: 3400 g
hossz: 49 cm 

kozterkep.hu
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MÚLTBÉLI MARADANDÓ

IRODALMI ROVATUNK„ŐRÜLTSÉG SEMMIT SEM TENNÜNK, 
HA MINDENT NEM IS TEHETÜNK…”

„ITT ÉLTEK, ITT HALTAK, ITT TETTEK”
Séta az evangélikus temetőben

Mindenszentekhez közeledve felkerestük szeretteink nyughelyét, hogy az 
emlékezés és a virágok elhelyezése mellett elvégezzük azt a bizonyos éves 
nagytakarítást is, amely nélkül talán elképzelhetetlen lenne a gyertyagyúj-
tás. Amikor már az emlékezés lángjai megvilágítják sírkertjeinket, s éppen 
tovahaladunk utunkon, tekintetünk nem egyszer észrevesz réges-régi síro-
kat, amelyek feliratain végigfutva számos egykoron jól csengő, mára már 
elfeledett névvel találkozhatunk. Kik voltak ők? Ki emlékszik már rájuk…?

Az Országos Könyvtári Napok záró-
napján az evangélikus/kiskőrösi köz-
temetőt látogattuk meg, hogy egy 
rendhagyó várostörténeti séta ke-
retében felidézzük elhalt nagyjaink 
emlékét. Már akinek még megvan a 
sírja, hiszen sajnos, fájó kimondani, 
de az eltelt évtizedek alatt számos 
ilyen nyughely felszámolásra került. 
A család kihalt, elköltözött, rosszabb 
esetben nem is volt az illetőnek. 
A megváltás lejárt, a temető pedig 
szűkös, ismerjük a következménye-
ket…
Azért hál’ Istennek, még akadnak 
meglévők is, és nem csak az ún. 
díszsírhelyek. Hiszen Petőfi dajká-
ját, Kurucz Zsuzsannát nem kell 
bemutatni, a világháborúban elesett 
magyar és orosz katonákkal is együtt 
tudunk érezni, ez pedig a sírok ren-
dezettségében is megnyilvánul. Ilyen 
különleges státusza van még Szily 
Dániel táblabírónak, valamint Sár-
kány József egykori földbirtokos-
nak is, aki a magyar szociálpolitika 
hajnalán, 1897-ben 50 hold földjét 
ajándékozta a városnak, hogy az el-
esettek számára menedékházat épít-
sen. Ma utca, és az azóta idősek ott-
honaként működő intézmény viseli 
a nevét, nagyon helyesen.
A temetőbe belépve jobbra már is-
meretlen családnevekkel is találkoz-
hatunk. Ez a rész volt valaha az „elit” 
temetkezési helye, nem véletlenül 
sorakoznak a régi kripták egymás 
mellett, itt nem válthatott helyet 
magának „akárki”. Némelyik sírt 
azóta gazdagon befutotta a boros-

tyán, így eltakarva a kíváncsi tekin-
tetek elől például a fa alatt található 
Blázy-sírboltot, amely család három 
evangélikus lelkészt is adott a telepü-
lésnek. A kripta tetején pedig ott van 
egy török félholdas vörös márvány 
sírkő, még a hódoltság idejéből. Igazi 
kuriózum. Vele szemben Daray Vil-
mos, városunk egykori jegyzőjének 
fekete obeliszkje tornyosul. Magas 
kort megért úr volt, aki 1849-ben 
társaival Kossuth Lajoshoz ment kö-
vetségbe, hogy csapatokat kérjenek a 
Kiskőröst megszállva tartó császáriak 
kiűzéséhez! Veszélyes út volt, mégis 
vállalták. Aztán ott vannak az egyko-
ron híres Gohérok, János, aki a teme-
tő területét adományozta, és Mihály, 
aki többször vezette a települést, 
mint bíró. S ha már bíró! Elhaladunk 
a népszerű Pettkó József nyughelye 
mellett, akit még egy helyi nóta is 
megörökített: „Szeged felől jön egy 
úri hintó, benne ül a Pettkó József 
bíró…” – énekelték a nagykorcsma 
termeiben valaha. Mögötte Kemény 
János lelkész, az evangélikus temp-
lom újjáépíttetője, hátrébb Leschka 
István „tudós lelkész”, Szalay Antal 
főszolgabíró, a közelben Revaló Pál 
főjegyző, „minden jó kezdeményezés 
pártfogója”…
Oldalakon keresztül tudnánk még 
sorolni őket, nem véletlen, hogy 
csoportunk is tartalmas két órát töl-
tött a temetőben, s így sem sikerült 
minden történetet elmondani. Talán 
nem is lehetséges. Foglalkozni vele 
mégis érdemes.                                          

Turán István

A II. VILÁGHÁBORÚ KISKŐRÖSI 
ÁLDOZATAIRÓL EMLÉKEZTEK MEG

Több évtizedes hagyomány, hogy 
„Halottak napja” előtt, a városve-
zetők, valamint a polgármesteri 
hivatal dolgozói gyertyagyújtással 
emlékeznek a főtéren található II. vi-
lágháborús emlékműnél a kiskőrösi 
áldozatokra. 
Október 30-án Domonyi László 
polgármester, Szedmák Tamás al-
polgármester, valamint dr. Turán 
Csaba jegyző után a hivatali dolgo-
zók is elhelyezték az emlékezés mé-
cseseit. 

„Jóra termett nép honában
Egy a szív, az akarat,
A közérdek mellett minden
Külön érdek elmarad."
A magyar nemzet, (1845.)
Ez a Petőfi idézet áll a földre helyezett 
márványtáblán, melynek olvasása fő-
hajtásra késztet mindenkit a II. világ-
háborúban hazájukért elesett kiskőrö-
si katonák, valamint a II. világháború 
zsidó származású, kiskőrösi mártírjai 
tiszteletére állított emlékmű előtt.

Boda Zsuzsa

VIRÁGOT ÉS MÉCSEST HELYEZTEK EL
Az Országos Petőfi Sándor Társaság 
tagjai, valamint a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum munkatársai, a 

Halottak napja közeledtével virágot 
és mécsest helyeztek el a Petőfi-kul-
tusz egykori ápolóinak sírján. 

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

Október 8-án a fenti címmel tar-
tott előadást a zsinagógában Fuchs 
György levéltáros a szélsőjobboldal 
1944-es kísérletéről, hogy befolyá-
solja a közigazgatást a Kiskőrösi 
Járásban. Az eseményt az Országos 
Könyvtári Napok keretén belül a 
városi könyvtár szervezte, és Turán 
István helytörténész mutatta be az 
előadót.
Fuchs György még a Pest Megyei 
Levéltár munkatársaként bukkant 
dr. Benedek János (1900-1980) egy-
kori kiskőrösi főszolgabíró terjedel-
mes emlékirataira, amit a szerző nem 
sokkal halála előtt, 1980-ban adott 
el a levéltárnak, de eddig senki sem 
kutatta. A hat vaskos kötet érdekes 
és értékes dokumentuma nemcsak 
egy különleges életpályának, hanem 
Kiskőrös második világháború alatti 
történetének is.
Benedek János egyszerű paraszti 
családból emelkedik ki szorgalma és 
tehetsége révén. Közgazdásznak ta-
nul, majd a doktorátust is megszer-
zi. A közigazgatásban helyezkedik 
el, és különböző állomáshelyeken 
folyamatosan halad előre a ranglét-
rán, noha származása miatt az álta-
la „monoklisnak” gúnyolt dzsentri 
köztisztviselői kar sohasem fogadja 
be igazán. A pártpolitikától mindig 
igyekszik távol tartani magát, tiszt-
ségeit valóban a köz szolgálataként 
fogja fel.
Nem szimpatizál a hírhedten szél-
sőséges, zsidógyűlölő Endre László 
Pest megyei alispánnal sem, mégis 
paradox módon az ő támogatásával 
nyeri el a Kiskőrösi Járás főszolga-
bírói tisztét. Endre, hogy kiüsse a 
kormánypárt jelöltjét - amolyan szá-
mára kisebbik rosszként - a semleges 
Benedeket támogatja.
A járás első embereként természete-
sen a mindenkori kormány és a me-
gye utasításait kell végrehajtania, de 
annyi mozgástere van, hogy tompítsa 
a legembertelenebb intézkedéseket. 
A kiskőrösi zsidóság sem kerülheti el 
a kifosztását, gettóba zárását, s végül 
deportálását, de a túlélők is igazolták 
Benedeket, aki nélkül sorsuk már itt 
is kegyetlenebbre fordulhatott volna. 
Még az ideérkező német katonaság-
gal szemben is tesz egy hatástalan 
kísérletet, hogy megakadályozza a 
zsidók elhurcolását
A főszolgabíró már 1943-ban tudja, 
hogy a háborút elvesztettük, nem 
hisz a német csodafegyverek legen-
dájában. A nyilasok és más szélsősé-

gesek számára azzal is tetézi „bűne-
it”, hogy többek előtt kijelenti: „… 
most a zsidókat szedik össze, és lehet 
egy idő múlva, ránk is sor kerül.”
A helyi szélsőjobb két jellegzetes 
alakja, az imrédysta Dolesch György 
gyógyszerész és a horthysta hatósá-
gok szerint a nyilasoknál is rosszabb 
Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség 
képviselője, Velich István is mindent 
elkövet, hogy eltávolíttassa tisztsé-
géből. Mindketten feljelentik, hogy 
védi a zsidókat, és az utóbbi szerint 
„nem a nemzetiszocialista állam ér-
dekében dolgozik.”
Benedek nem lehetett egyedül véle-
ményével, hiszen a német megszál-
lás körülményei között is a megyei 
hatóságok felmentik a vádak alól. 
Felülkerekedik ellenfelein, ő inter-
náltatja őket.
A későbbiekben ellenáll a nyilasok 
kiürítési parancsának is. A háború 
legvégét Budapesten éli át, de már 
’45 februárjában visszatér állomás-
helyére, hogy újjászervezze a köz-
igazgatást. Szakértelmét és ügybuz-
galmát az egyre inkább kommunista 
befolyás alá kerülő hatóságok sem 
nélkülözhetik, hiszen az ő húsz éves 
tapasztalata állt szemben az új urak 
gyakorlatlanságával, olykor írástu-
datlanságával. 1950-ig járási főjegy-
zőként tölthet be hivatalt. A végleges 
kommunista hatalomátvétel után 
horthysta múltja miatt elbocsátják. 
Ettől fogva deklasszált elemként sod-
ródik az új rendszerben.
A történészek egy része szkeptikus 
az emlékiratok forrásértékét illető-
en. Fuchs Györgynek alkalma volt 
Benedek adatait más korabeli doku-
mentumokkal összevetni. Bár a kis-
kőrösi szolgabírónál is megfigyelhető 
elhallgatás, önigazoló szándék, műve 
nagyobb részt hiteles, ezért a további 
helytörténeti kutatások bátran ala-
pozhatnak rá.

Fodor Tamás

2023. január elsején ünnepeljük 
világhírű költőóriásunk, Petőfi Sán-
dor születésének 200. évfordulóját. 
Ennek jegyében indítottuk el janu-
ári lapszámunkban a kiskőrösi köl-
tőket, írókat, könyvírókat bemutató 
sorozatunkat. Novemberi lapszá-
munkban Sallai Krisztina versíró 
beszél munkásságáról, s olvashat-
juk is egy versének részleteit.

Sallai Krisztina: A legfontosabb 
esemény, amely elindította bennem 
a versírás képességét 2012-ben tör-
tént, amikor is vérszerinti szüleim-
től húgommal együtt elkerültem 
nevelőszüleimhez. Életem azon ré-
sze sorsdöntő volt, 13 évesen nem 
tudtam hova kerülök, miért és med-
dig leszek távol. Ekkor kezdtem el 
írni verseimet. Az első versek, mint 
ahogy számítani is lehetett rá, túl 
„zöldfülűek” voltak, melyeket mű-
veknek alig lehet nevezni. A célom 
az volt, hogy kiírjam magamból 
mindazt, ami felgyülemlett ben-
nem, a versírás ebben nagyon sokat 
segített. A beilleszkedés nehéz volt, 
egy olyan zárkózott és bizalmatlan 
embernek, mint én vagyok, pedig 
még nehezebb. Sokáig számoltam a 
napokat, hátha visszatérünk ottho-
nunkba. A hosszú és reménytelen 
várakozás után lassan elfogadtam, 
ami történt és elkezdtem megnyílni 
mind a nevelőszüleim, mind pedig 
az osztálytársaim felé. Időbe telt, de 
barátokat szereztem. A másik fontos 
eleme az életemnek a zene, kiskorom 
óta a húgommal, szép hanggal di-
csekedhetünk, és mai napig nagyon 
szeretünk énekelni. Nevelőszüleink 
felismerték tehetségünket és beírat-
tak a kiskőrösi zeneiskolába, ahol 

magánének órákra jártunk. A zene 
sokat segített nekünk ez volt az, ami 
nem változott meg az életünkben és 
az ez iránti szeretetem sokban segí-
tett, hogy elkezdjek írni. Az évek 
múlásával sokat fejlődtem és végre 
én is büszkén olvastam el irománya-
imat. A középiskola lejtők és ma-
gaslatok folyamatos váltakozása volt 
számomra, de végül ott találtam meg 
nagyon sok barátomat, akikkel mai 
napig szoros a kapcsolatunk. Sok 
szerelmes verset is írtam ekkor, hi-
szen megismertem a vőlegényemet. 
A versek nagyon sok mindenben se-
gítettek nekem és jórészt ezek voltak 
a kősziklák az életemben. Amikor új 
családra leltem, amikor támaszt kel-
lett nyújtanom barátaimnak, testvé-
reimnek, amikor szerelmes lettem... 
De a verseim semmit sem érnének 
azok nélkül, akik miatt íródtak. 
Köszönöm a nevelőszüleimnek, 
testvéreimnek és vőlegényemnek 
odaadásukat, támogatásukat és sze-
retetüket. Ők azok az emberek, akik 
segítségével ma már 558 verset tud-
hatok magaménak, és akik támo-
gattak, hogy át tudjak vészelni, sok 
szomorú pillanatot.

Boda Zsuzsa

A szoba – részletek (552)

A szobánkban szép emlékek halmaza 
tekint rám,
Millió vicces emlék és síró szempár,
Annyi baj, annyi boldogság volt itt 
keveredve,
Rá nézve csak ezek jutnak eszembe.
 
Üres az ágy, üres a sarok,
Hidegen néz rám a fal ott,
Ahányszor csak elmegyek mellette,
Mindig úgy érzem, hiányzik valami 
benne… 
 
…A sok beszélgetés,
Hogy mindenben számíthatok rád,
Bármikor bárhol is vagyok,
Te tudom, hol vársz,

Mindent elmondhatok, 
Mindenre válaszolsz,
Ott vagy és támogatsz,
Most csak az asztalod az, mi velem 
maradt.
 
Ez a mi szobánk,
Ebben nőttünk fel,
Tele van boldog és szomorú könnyek-
kel,
Ez a mi szobánk,
Érzem, hogy itt vagy,
Tudom, hogy bármikor láthatlak…
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TE MÉG MINDIG CIPELED?

MINDIG VAN REMÉNY 
AZ ÚJRAKEZDÉSRE

Oly sokszor visszük magunkkal, amivel megbántottak bennünket. Nem 
akarunk megszabadulni a negatív érzésektől. Életünk során rengeteg ta-
pasztalatot szerzünk, melyek mindegyike hat ránk. Vannak emberek, aki-
ket értékelünk, hiszen mindig a megfelelő szóval és a megfelelő stílussal 
szólnak hozzánk. Mások jogosan hívják fel a figyelmünket valamire, ám 
rossz eszközöket választanak hozzá. Előfordul az is, hogy valaki a meg-
felelő szavakat használja, de fájó pontunkat szólítja meg, és úgy érezzük, 
megsértett vagy épp megalázott bennünket a kijelentéseivel. 

Ahelyett, hogy átgondolnánk, vajon 
igaza van-e, vajon külső szemlélőként 
árnyaltabban látja-e az ügyeinket, 
mint mi magunk, inkább megha-
ragszunk rá. Ahelyett, hogy átbeszél-
getnénk, mit is értett konkrétan a 
mondandója alatt, inkább csalódás-
ként nevesítve elfordulunk tőle. És a 
problémától is.
Hova is jutunk e stratégiával? Meg-
szakad a kapcsolat. 
Ám a konfliktust évekig cipeljük ma-
gunkkal. Időnként örök tüskeként. 
„Bánatban enyészik életem, és sóhaj-
tásban múlnak éveim”, írja a zsoltáros 
/31:11/. 
A bántásként megélt szavakat bármi-
kor vissza tudjuk idézni, olyan mélyen 
belénk vésődnek, ha nem akarunk 
megbocsátani, ha nem akarjuk felol-
dani a nézeteltérést. Ha nem akarunk 
önmagunkba nézni, és változtatni. 
Magunkon, a nézeteinken, a viszo-
nyulásunkon, a kapcsolaton. 
A feldolgozás folyamatot befolyásol-
hatják örökölt tulajdonságok, szülői 
minta, tanulmányok, átélt pozitív 
tapasztalatok, valamint traumák, ér-
zelmek, támogató társas kapcsolatok. 
A megélt vagy meg nem élt elismerés, 
szeretet, biztatás. Legtöbbjük felett 
azonban tudunk kontrollt gyakorolni.
Amit és ahogyan továbbviszünk egy-
egy megélésből, az alakítja a jellemün-
ket. Pozitív, vagy negatív irányba.
Vannak olyan élmények és események 
életünkben, melyek feloldása már le-
hetetlen. Ezekből a helyzetekből is 
van lehetőség felállni. Sokszor át kell 
beszélgetni egy kedves szerettünkkel 
vagy szakemberrel a sérelmeket, va-
lamint meg kell tanulnunk – szak-
nyelven – átkeretezni a történéseket. 

Minden szituáció kapcsán fel kell tér-
képeznünk, mi az a jó, amit kaptunk 
belőle. Így nem csupán a történés, 
hanem a személy, aki – talán – vétett 
ellenünk, pozitívabb megvilágításba 
kerül. 
Törekedjünk arra, hogy mindenben 
és mindenkiben meglássuk a jót, az 
erényt, a szeretetet. Ha így állunk 
hozzá, az erősíteni fog bennünket, 
előbbre viszi a mi lelki békességün-
ket, valamint ismét fellendíti a barát-
ságot és a jó kapcsolatot. 
Alkalmazzuk a Biblia tanácsát annak 
érdekében, hogy „szomorú lelkünk ne 
száraztja meg a csontunkat, hanem vi-
dám elménk legyen orvosságunk.”
/Péld. 17:22./ 
Mi kell ehhez? „Amik csak igazak, 
amik csak tisztességesek, amik csak 
igazságosak, amik csak tiszták, amik 
csak kedvesek, amik csak jóhírűek; ha 
van valami erény és ha van valami 
dicséretre méltó (a másikban), ezekről 
gondolkodjatok.” /Fil. 4:8./
Ha a magatok erejéből nem megy, 
bármennyire is igyekeztek, próbáljuk 
meg együtt megújítani kapcsolataito-
kat. Várlak Benneteket.

Kertai Nóra
pár- és családterapeuta jelölt

www.nememind1.hu

A városközpontban garzonlakás 
kiadó 1-2 személy részére. 
Ár: 50.000 forint/hó+rezsi. Kaució: 
2 hónap. Érdeklődni munkaidőben: 
06-20/215-5913

A városközpontban 40 négyzetméte-
res, 1. emeleti iroda kiadó. 
Irányár: 50 ezer forint/hó. Kaució: 
2 hónap. Érdeklődni munkaidőben: 
06-20/215-5913

A városközpontban 20 négyzetméte-
res 1. emeleti iroda kiadó. 
Irányár: 25 ezer forint/hó. Kaució: 
2 hónap. Érdeklődni munkaidőben: 
06-20/215-5913

Ház bérelhető Kiskőrösön. 
Tel.: 06-20/368-4839

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

Opel Combo 1.4-es, benzines, 7 sze-
mélyes, nagy légterű, 5 éves, 
első kézből, 57.000 km. 3 millió Ft. 
06-70/572-2389

* APRÓHIRDETÉS * APRÓHIRDETÉS

A Fehér Bot Nemzetközi Világnapja 
október 15. A nemzetközi nap célja 
a közvélemény figyelmének felhívá-
sa a vakok és a gyengénlátók sajátos 
helyzetére, keresve gondjaik megol-
dásának lehetőségeit, a társadalomba 
való teljesebb értékű beilleszkedé-
sük útját. Ezen a napon a Kiskőrösi 
EGYMI vendége volt Lakatos Nor-
bert, „Vaklufis”.
Viedner Mónika intézményegység 
vezető: Norbi egyedülálló módon 
engedett betekintést mindennapjai-
ba. A gyermekek és a pedagógusok 
megtudhatták, hogyan lehet együtt 
létezni egy vakvezető kutyával, a 
kiképzett kutyák hogyan tudnak a 

látássérültek számára hasznos segít-
séget adni. Szó volt arról is többek 
között, hogy a „látó” emberek ho-
gyan tudják támogatni, gyengénlátó, 
vagy vak társaikat. Norbi megmutat-
ta, hogy állapota ellenére mesteri-
en tekeri a lufikat. Erről képesítése 
egyedül neki van a világon. Bemuta-
tójából mindenki megtapasztalhatta, 
hogy mindig van remény az újrakez-
désre, hogy sosem érdemes feladni a 
legnagyobb kudarc esetén sem, hogy 
hogyan lehet talpra állni egy ko-
moly veszteség után is. Érzékenyítő 
előadását ezúton is köszönjük, és jó 
szívvel ajánljuk mindenkinek. 

Boda Zsuzsa

RENDHAGYÓ ÜNNEPLÉS 
A BEM ISKOLÁBAN 

A járványügyi helyzetre való tekin-
tettel az idén a hagyományostól el-
térő módon emlékeztek a Kiskőrösi 
Bem József Általános Iskola tanulói 
az ’56-os hősökre. Az eseményhez 
méltó módon, ünneplő ruhába öl-
tözve érkeztek október 22-én a diá-
kok az iskolába. Közös iskolai ün-
nepély helyett azonban az osztályok 
saját osztálytermükben, osztályfő-
nöki óra keretén belül idézték fel 
a forradalom és szabadságharc ese-

ményeit egy videófilm segítségével. 
A filmet a nyolcadik osztályos ta-
nulók készítették el, az internetről 
gyűjtve hozzá anyagot, és osztották 
meg társaikkal. Lasztovicza László 
főigazgató, a végzős tanulók és osz-
tályfőnökeik a délelőtti órákban az 
’56-os Kopjafánál, Szabó István 8. 
osztályos diák szavalata után koszorút 
helyeztek el a forradalom és szabad-
ságharc 64. évfordulója alkalmából.

Kovácsné Pszota Orsolya 

SALÁTANAP ÚJRAGONDOLVA
Ha október, akkor Salátanap a Bem iskolában. A jelenlegi járványhelyzet-
ben még inkább figyelni kell egészségünk megőrzésére, ezért a diákönkor-
mányzat úgy döntött, hogy a diákok által kedvelt programot, október 21-én 
megtartjuk.

Az alsó tagozatos osztályok délután 
az osztályfőnökük által szervezett, 
változatos programokon vehettek 
részt. Ezeknek a programoknak a 
célja a környezetünk védelmére és 
az egészséges életmódra nevelés volt. 
A délután során a tanulók tornáz-
tak, kisfilmet tekintettek meg a he-
lyes táplálkozásról, táplálékpiramist 
készítettek, Ki-Mit-Tud vetélkedőt 
rendeztek. Néhány osztály iskolán 
kívüli helyszínt választott. Szemetet 
gyűjtöttek a játszótéren, gesztenyét 
szedtek, ellátogattak a záportározó-
hoz, kisétáltak egy tanyára, ahol az 
állattartással is megismerkedtek.
A felső tagozatos tanulók számára az 
idén a DÖK új ötletekkel állt elő. 
Nem a már megszokott módokon, 
hanem más irányból közelítve pró-
bálták társaikat az egészséges élet-
módra és a környezetük védelmére 
nevelni, ösztönözni. A saláta napi 
program a 4. órában kezdődött. Elő-
ször egy videófilmet vetítettek le az 
osztályokban a Humusz Alapítvány-
tól, melynek témája: 10 lépés a nulla 
hulladék felé.

Ezután egy 30 kérdéses, az egészséges 
életmóddal kapcsolatos Redmenta 
alkalmazással készített teszt követke-
zett, melyet 5-6 fős csoportokban ol-
dottak meg a tanulók. Közös feladata 
volt minden osztálynak a plakátké-
szítés, előre megadott instrukciók 
alapján. Majd kreativitásukat hasz-
nálva újrahasznosítható dolgokból 
kellett alkotniuk hasznos tárgyakat, 
eszközöket. Mindezeket a folyama-
tokat dokumentálniuk is kellett úgy, 
hogy egy tanuló videófilmet készített 
az osztályról, a csoportok munkájá-
ról, melyet riportokkal is színesített. 

Kovácsné Pszota Orsolya

Ezeket paszpartuzva kérjük leadni, a készítő nevét, életkorát, iskoláját

és osztályát pedig a hátoldalon feltüntetni. 

A LEGSZEBB ALKOTÁSOKAT KIÁLLÍTJUK AZ EMELETEN, AMELYNEK MEGNYITÓJÁN

AZ ELSŐ HÁROM HELYEZETT DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜL.

Az alkotásokat a művelődési központban kell leadni

2020. december 11. (péntek) 12 óráig.

A Petőfi Sándor Művelődési Központ
rajzpályázatot hirdet „Karácsonyi kívánságom” címmel

A programváltoztatás jogát fenntartjuk,

amelyet az aktuális járványügyi helyzet határoz meg.

Eredményhirdetés: 2020. december 17. (csütörtök) 16 óra.

Bővebb információ kérhető

a 20/2266-443-as telefonszámon.

Helyszín: Pető� Sándor Művelődési Központ (Kiskőrös, Pető� tér 4/A.)

Alsó tagozatos diákok
A/4-es méretu színes rajzait várjuk,

amik a karácsonyhoz, szeretethez kapcsolódnak. 

A rajzokon tetszőleges technikát
(rajz, festmény, kollázs, montázs) lehet használni.

Cégünk, a 
Hankook Tire Magyarország Kft.
jelenleg az ország egyik 
legjelentősebb beruházója, 
az abroncsipar 7. legnagyobb 
globális szereplője.

Munkalehetőség
A Hankook Tire Magyarország Kft. 

Dunaújváros határában található üzemébe
gépkezelőket és karbantartókat keres!

Ingyenes céges buszjárat

Kiskőrös - Akasztó - Dunatétlen - Solt  
- Dunaegyháza - Apostag

Gyere és légy részese a sikernek!

+36 25/556-036            munka@hankooktech.com 

www.hankooktire.com/hu

Amit kínálunk: •  Havi bruttó 320.000 Ft átlagkereset 
+ juttatások

•  46%-os műszakpótlék (18:00 és  
6:00 között)

•  Választható cafeteria + étkezési 
támogatás

Alma eladó 
termelőtől!

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

Idared, Jonagored,
Jonagold, Golden, Starking

facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös

+36 70 619 3910
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Kiskőrösi hírek

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

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

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

Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné

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

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

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

DÍCSÉRETRE MÉLTÓ

ÉLMÉNYDÚS KÉTKERÉKTÚRA
A VADKERTI-TÓHOZ

A kiskőrösi Ültess Fát Mozgalom 
Egyesület szervezésében, Filus Ti-
bor elnök vezetésével, a korábbi évek 
hagyományaihoz hűen október 3-án 
Szüreti Kétkeréktúra került megren-
dezésre. Idén a Vadkerti-tóra mentek 
el a programon résztvevők kerékpár-
ral a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iro-
da támogatásával.
A KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolája udvarában gyülekeztek a 
résztvevők, ahol az indulás előtt 
Pásztor Gyula mondta el a szü-
lőknek és a gyermekeknek a cso-
portos kerékpározás szabályait. 
A Vadkerti-tó megtekintése után 
a Kalandparkhoz kerékpározott a 
csapat (köszönet a Kalandpark üze-
meltetőjének Medgyes Attilának, 
hogy biztosította a helyet), ahol a 

Soltvadkert – Kiskőrös Petőfi Horgász 
Egyesület alelnöke, Ungvári Ferenc 
(alsó fotó) tartott előadást a tó kialaku-
lásáról és élővilágáról. Az elhangzot-
takból sokan teljesen új információk-
hoz jutottak a vízről és megtudhatták, 
hogy akár 20 – 30 éves halak is úsz-
hatnak itt. A rendhagyó környezetis-
meret óra, valamint a frissítő italok és 
a Király és Társa Pék Kft. által felaján-
lott sütemények elfogyasztása után a 
gyermekek egy nagyot gokartoztak, 
és a sok mozgás mellett kipróbálták 
a kalandpark különböző eszközeit. 
A több, mint 30 km-es kerékpártú-
ra defekt-és balesetmentesen zárult, 
a résztvevők kellemesen elfáradva és 
sok élménnyel gazdagodva érkeztek 
haza.                               

Filus Tibor

AZ ÉRZELMET
IS FEJLESZTIK

Ha az egészségünkért tenni szeret-
nénk, leginkább a táplálkozás vagy a 
testmozgás jut elsősorban eszünkbe, 
azonban az egészségünk megőrzésé-
ben a lelki egészségünk ugyanolyan 
fontos szerepet játszik, mint az előbb 
említett tényezők. Egészségfejlesztő-
ként fontosnak tartom, hogy a fogal-
mat pozitív oldalról közelítsük meg. 
Hiszen a lelki egészség nem pusztán 
a mentális és pszichés zavarok hiányát 
jelenti, hanem a szubjektív, vagyis sa-
ját magunkban megélt jóllét olyan 
állapotát, melyben képesek vagyunk 
felismerni a bennünk rejlő lehetősége-
ket és az élet természetesnek tekinthe-
tő stresszhelyzeteivel képesek vagyunk 
megküzdeni, valamint produktív és 
gyümölcsöző munkát tudunk végezni 
és tevékenyen részt tudunk venni saját 
közösségeink életében. Azonban ez az 
idilli egyensúly időnként megbomlik 
és a félelem vagy szorongás lesz úrrá 
életünkön. Természetesen a szorongás 
mindig is jelen lesz életünkben, azon-
ban nem mindegy annak mértéke. 
Fontos, hogy már kicsi kortól kezdve 
kapjon lehetőséget a gyermek szülei-
től, hogy elsajátítsa ezeket az ismere-
teket, technikákat, hogy a szorongást 
kiváltó helyzeteket megfelelően tudja 
kezelni. Ehhez kaptak a szülők segít-
séget Mezőfi-Horváth Antónia kli-
nikai szakpszichológus „Anya segíts! 
– útmutató szorongó gyermekekhez” 
című előadásán a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központban, ahol egészen 
pici kortól kezdve megismerhettük a 
szorongás okait, típusait és azok tüne-
teit, valamint megküzdési lehetőségeit. 
Az előadást jól kiegészíti Antónia „Ér-
zelmi intelligenciát fejlesztő tréning 
felnőtteknek” című három alkalmas 
programsorozata, melyről bővebben 
a következő alkalommal olvashatnak.
Az elmúlt hónapban az EFI közre-
működésével a Kiskőrösi járás több 
településén is tartott pszichológiai elő-
adásokat Török Zsuzsa klinikai szak-
pszichológus különböző témákban, 

ahol szó volt depresszióról és szoron-
gásról a karantén időszakban, a családi 
életciklusokról, kamaszkor érzelmi vi-
harairól és az online világ kihívásairól.
A lelki egészség mellet a mozgásra is 
nagy hangsúlyt fektettünk. Számos 
szabadtéri sportrendezvény került 
megrendezésre, köztük Filus Tibor 
szervezésében a Szüreti kétkerék túra, 
Pásztor Gyula és Pásztorné Molnár 
Judit szervezésében a Mozdulj! családi 
vetélkedő és a Trizoli Jótifuti Egyesület 
szervezésében a Bringabarátság brin-
gatúra, valamint Bagoly bringatúra. 
Tagai Tímea gyógytornásszal pedig az 
idősebb korosztály mozoghatott együtt 
a „Mozgás öröme időskorban”című 
program keretében.

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

NOVEMBER 17-ÉN 9 ÓRAKOR
a Kiskőrösi Mentő Alapítvány közreműködésével – Elsősegélynyújtó tanfolyam (Soltvadkert)

RENDSZERES TORNÁINK:
hétfő 17.00 és csütörtök 16.15 FittBody (Fritti Sport)  •  hétfő 18.00 és csütörtök 18.00 Úszótanfolyam
szerda 10.00 Nyugdíjas torna (Fritti Sport)  •  péntek 9.00 Preventív mozgásszervi torna (Shredx Fitness)
A tornákra előzetes bejelentkezés szükséges a 78/415-920-as telefonszámon.

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

SUBA RÓBERT MAGYAR BAJNOK

FONTOS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

A kiskőrösi Ültess Fát Mozgalom 
Egyesület az idei évben több olyan 
programot is meghirdetett, amely-
ben a sport és az egészséges élet-
mód kapott kiemelt szerepet. Ezek-
hez kapcsolódóan rendezte meg az 
egyesület november 6-án az „Ültess 
Fát” Ovi Kupát gyermek labdarú-
gók részére a Városi Sporttelepen. 
A Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 
támogatásával létrejött eseményen, 
a műfüves pályán kialakított játék-
tereken mérték össze az erejüket a 
csapatok – a Kiskőrösi Óvodák tag-
intézményei, a KEVI Harangvirág 
Óvoda, a Kiskőrösi LC U7 és U9-es 

csapatának játékosai. A mintegy 50 
fiatal Pásztor Gyula és Virág Tibor, 
valamint az óvónők koordinálásával 
játszott. Az eredmény nem számí-
tott, ugyanis nem hirdettek helye-
zetteket vagy különdíjasokat a torna 
végén.
A mérkőzések után az Ültess Fát 
Mozgalom Egyesület elnöke Filus 
Tibor köszönte meg a gyerme-
keknek és a szülőknek a részvételt. 
Az elnök a kupa zárásaként minden 
fiatal labdarúgónak egy érmet akasz-
tott a nyakába és elmondta, hogy a 
program célja a sport és azon belül a 
labdarúgás megszerettetése volt.

Suba Róbert, kiskőrösi para-
limpikon országos bajnoki címet 
szerzett a Győrben, október ele-
jén rendezett Graboplast Parakenu 

Maraton Magyar Bajnokságon, KL1 
Parakajak Férfi Felnőtt 5 km kategó-
riában. Gratulálunk!

-b-

A NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK ELLENÉRE 
JÓL TELJESÍTENEK A KÉZIS LÁNYOK
A Kiskőrösi NKSZSE csapatai is küzdenek a vírushelyzet okozta nehéz 
edzéskörülményekkel. A sportcsarnokban október elsejétől nem engedé-
lyezett számukra az edzés, így kénytelenek a felkészülést a keceli sport-
csarnokban végezni- adott tájékoztatást Czérna János edző.

Czérna János: Az edzések megszerve-
zése hatalmas logisztikai feladatot ró 
ránk, az erőnk nagy része erre megy 
el. A bajnokságok meccseire is utaz-
tatjuk a játékosokat. Sajnos, így ele-
ve hátrányból indulunk egy olyan 
csapattal szemben, akinek van saját 
csarnoka és lehetősége heti két-három 
edzésre. Kisbuszunk „melegváltásban” 
a bajnokságok meccseire szállítja a 
játékosokat, így ránk edzőkre és a 
szülőkre hárul a további megoldások 
megtalálása, amit ezúton is köszö-
nök mindenkinek. Ezek a feladatok 
a felnőttek terhei, a játékosoknak a 
meccsekre kell koncentrálni, ha gon-
dokkal küszködnek, nem tudják a leg-
jobb formájukat hozni. Így is rengeteg 
önfeláldozással jár részükről a tanulás 
mellett, és dicséretre méltó, hogy el-
jönnek az edzésekre, meccsekre, nem 
hagyják cserben a csapatukat. Van 
két egyetemistánk, Borbényi Luca 
és Kornóczi Natália, akikre büszke 
vagyok! Az edzésre hazajönnek Bu-
dapestről, majd átutazunk Kecelre, 
edzés után vissza a kiskőrösi állomás-
ra, majd vonatoznak vissza Pestre.”
Tavasszal félbe maradtak a bajnoksá-
gok, a rendkívüli évben a tavalyi és 
az idei szezon kicsit összemosódott a 
csapatoknak. Júniustól engedélyez-
ték, hogy lehet szabadtéren edzése-
ket tartani. Azonnal kihasználták az 
edzők a lehetőséget és a tavaszi kény-
szerszünet, valamint online edzések 
után egész nyáron, folyamatosan 
edzettek a lányokkal. Sajnálatos mó-
don az edzőtáborok elmaradtak, de 
ha csak tehették, a heti három edzést 
megtartották. Júliustól már kaptak 
engedélyt a csarnokhasználatra is, 
ahol magasabb minőségű edzéseket 
tudtak tartani, de ez csak októberig 
tartott. Mint azt Czérna János el-
mondta, a játékosok igyekeznek, jól 

teljesítenek, a felnőtt csapat jelenleg 
harmadik helyen áll a bajnokságban. 
Czérna János: „A Megyei I. osztály 
felnőtt bajnokságban ott vagyunk az 
élmezőnyben. Ez nagyszerű dolog. A 
nézők élveznék a lendületes, kemény 
meccseket, de sajnos ezek „zártkapus” 
mérkőzések. A lányoknak is hiány-
zik a nézők szurkolása, akik „tűzbe 
hozzák” lelkesítésükkel a csapatokat. 
Az Ifik az országos III. osztályban a 
középmezőnyben állnak. Az ő játé-
kukat is csak dicsérni tudom, hiszen 
például amikor a két legjobb csapattal 
küzdöttek, csak kevés góllal szenved-
tek vereséget. Úgy gondolom, a kö-
zépmezőnyben leszünk. Serdülőink 
úgyszintén, mivel sajnos sokan más 
településekre mentek tanulni gyen-
gült a csapat, de igyekeznek.”
A felnőtt és az Ifi csapatot Czérna 
János edzi, a serdülő csapatot Dó-
zsa Tamás, az U14-eseket Markó-
Czérna Bianka, az U12-es és az 
U11-es csapatokat Fenyvesi Éva, az 
U10-es és az U9-es csapatokat László 
Zsolt. Az utánpótlás tornák is folya-
matosan zajlanak. A felnőtt csapattal 
együtt mintegy 120 igazolt játékossal 
foglalkoznak az edzők és szervezik az 
edzéseket, meccseket.

Boda Zsuzsa

SPORT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Takács László Károly
temetésén megjelentek, sírjára elhelyezték
a kegyelet virágait, vagy koszorút küldtek

és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család.
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BAJNOK AZ AGROLINE 
ÉS A SZUPERCSAPAT

Október 19-20-án befejeződött az 
idei Kiskőrösi Amatőr Kispályás 
Labdarúgó Bajnokság. Az „A” ligá-
ban az Agroline csapata (csapatfotó) 
lett a bajnok, a „B” liga élén a Szuper-
csapat végzett. Eredmények az „A” 
liga 20. fordulóján: Oázis - Néró SC 
3 - 5, Sráczok FC - Agroline 4 - 14, 
Pénzügyőr - Protokon 7 - 7, elma-
radt mérkőzés: Néró SC - Protokon 
3 - 0. Eredmények a „B” liga 21. 
fordulóján: Pénzügyőr2 - KLV Apuk 

8 - 5, Warriors - Szupercsapat 2 - 9, 
Békorona - Falábúak 6 - 4, V.I.Plast-
Kiskunvíz 4 - 9.
A Sportigazgatóság úgy döntött, 
hogy a díjátadással egybekötött 
eredményhirdetést idén nem tart-
ják meg azonnal az utolsó fordulók 
után, hanem amikor a járvány-
helyzet lehetővé teszi, egy későbbi 
időpontban rendezik majd meg, 
melyről külön értesítést küldenek 
az érintetteknek.                      BZS

SPORTLÖVŐINK EREDMÉNYESEK 
VOLTAK AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

A JP Team Sportlövész Egyesület tagjai idén is képviselték klubjukat és 
ezzel városunkat, az Országos Bajnokságon, a Magyar Dinamikus Lö-
vészsport Szövetség Gyorspont, valamint Steel Challenge szakágaiban. 
Az egyesület legaktívabb tagja, Drexler Christine (kis fotó) eredményeivel 
kimagaslott a hölgyek mezőnyében. Lady kategóriában, több divízióban is 
dobogóra állhatott. Székes Endre kiskőrösi sportlövőként a Celeritas SE 
színeiben indult és bizonyította ismét kiemelkedő tudását. 

A klub utánpótlásának két tagja, szin-
tén kiváló teljesítményt nyújtott már 
első alkalommal a legnagyobb hazai 
megmérettetésen. Kohut Zalán és 
Volák Vencel (nagy fotó jobb szélén) 
sportszakkörös diákként 2016-ban 
kezdték a légfegyveres sportlövésze-
tet Maglódi Attila oktatásával. Az 
eltelt időnek és a közös munkának 
köszönhetően az idei évben már kor-
ban és felkészültségben eljutottak 
odáig, hogy kiskaliberű divíziókban 
versenyezhessenek. A nyolc teljesí-
tendő pálya komoly kihívást jelent 
fizikailag és „fejben” egyaránt, még a 
felnőtt sportlövőknek is. Eddigi leg-
nehezebb kihívásnak számító verse-
nyükön, bőven hozták, amit kellett. 
A pályáknál várakozó felnőtt indulók 
többször is elismerő szavakat jutalmaz-
ták teljesítményüket, ami nem megle-
pő, hiszen az összesített eredményben, 
szintén helyt álltak Dunaújvárosban.
EREDMÉNYEK:
Pisztoly - Puska Steel Challenge 
Országos Bajnokság Junior kategó-
ria: 3. hely. Volák Vencel – kiskali-
berű pisztoly nyílt irányzék, 4. hely. 
Kohut Zalán – kiskaliberű pisztoly 

nyílt irányzék. Overall (felnőttekkel 
összevont eredmény 22 induló): 13. 
hely – Volák Vencel, 16. hely – Kohut 
Zalán.
Pisztoly – Puska Steel Challenge 
Országos Bajnokság Lady kategória: 
Drexler Christine – 2. hely – kiska-
liberű pisztoly nyílt irányzék.
Sörétes puska Steel Challenge Orszá-
gos Bajnokság (felnőtt): Székes End-
re – 1. hely – félautomata.
Drexler Christine: Sörétes puska Steel 
Challenge Országos Bajnokság Lady 
kategória: 1. hely – félautomata, 1. 
hely – manuál  (pumpás)
Gyorspont Országos Bajnokság Lady 
kategória: 3. hely – kiskaliberű pisz-
toly nyílt irányzék, 2. hely – kiska-
liberű puska nyílt irányzék, 2. hely 
– nagykaliberű puska nyílt irányzék, 
3. hely - sörétes puska nyílt irányzék.
Kiskőrösön töretlenül növekszik a 
népszerűsége és sikeressége a sportlö-
vészetnek. Továbbra is várják minden 
szombaton a diák és felnőtt érdeklő-
dőket a lőtéren – adott tájékoztatást 
lapunknak Maglódi Attila, a JP 
Team SE alelnöke.

Boda Zs.

„A” LIGA ÁLLÁSA A 20. FORDULÓ UTÁN:
                                               mérkőzésszám

1. AGROLINE 20 44 pont 123:71
2. NÉRÓ  SC. 20 36 pont   97:72
3. PROTOKON 20 28 pont   88:86
4. OÁZIS ITALDISZKONT 20 25 pont   78:90
5. PÉNZÜGYŐR 20 24 pont   92:102
6. SRÁCZOK 20 14 pont   84:137
Góllövők: 34-gól BORSOS TAMÁS (AGROLINE), 31-gól PALLA LAJOS (PROTOKON)

„B” LIGA ÁLLÁSA A 21. FORDULÓ UTÁN:
                                               mérkőzésszám

1. SZUPERCSAPAT 21 51 pont 130:68
2. KLC APUK 21 48 pont 119:91
3. PÉNZÜGYŐR 2 21 40 pont 124:88
4. KISKUNVÍZ 21 24 pont 122:126
5. V.I. PLAST 21 21 pont   85:114
6. WARRIORS 21 21 pont 119:133
7. BÉKORONA 21 21 pont   84:117
8. FALÁBÚAK 21 14 pont   79:125
Góllövők: 67-gól BATÁNOVICS KRISZTÁN (WARRIORS), 39-gól BÍBER TAMÁS (SZUPERCSAPAT)


