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Átadták a záportározót
FONT SÁNDOR országgyűlési képviselő, DOMONYI LÁSZLÓ polgármester, RIDEG LÁSZLÓ megyei elnök
Cikkünk az 5. oldalon
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LAKOSSÁGI FÓRUM LESZ
OKTÓBER 15-ÉN 16.30 ÓRAKOR

XI. DUNA-TISZA KÖZI AGRÁR EXPO ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
A szervezők eltökéltségét, kitartását, a látogatók hazai termékek iránti
elkötelezettségét dicséri, hogy a koronavírus-járvány első hulláma miatt
tavasszal elmaradt XI. Duna-Tisza közi Agrár Expo és Gasztronómiai Fesztivált szeptember 19-20-án mégis megrendezték. A verőfényes kora őszi
időjárás is kedvezett annak, hogy a régió legjelentősebb és leglátogatottabb agráreseményét az új szabadtéri helyszínen, Kiskőrös város főterén
a korábbi vásárokhoz hasonló érdeklődés kísérte. A kétnapos programsorozat mérlegét megvonva elmondható: az expo a pandémiás helyzet közepette is kiérdemelte a térség agráripari csúcsrendezvénye címet.

A Vásárolj hazait! szlogen jegyében,
a minőségi magyar élelmiszerek bemutatására, a termelők és a vásárlók
összekapcsolására rendezte meg idén
tizenegyedik alkalommal az agár expót Nagy Tamás, az expo ötletgazdája és főszervezője.
Elsőként Farkas Sándort, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárát, miniszterhelyettest, dr. Kerényi
János országgyűlési képviselőt, Font
Sándor országgyűlési képviselőt, az
expo fővédnökét, Rideg Lászlót, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét, Gubán Gyulát, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei elnökét, Domonyi Lászlót, Kiskőrös
város polgármesterét, valamint a
térség polgármestereit, köz -és társadalmi életének meghatározó személyiségeit üdvözölték. A rendezvény
támogatói közül külön is kiemelték,
a keceli Pintér Művektől Pintér Józsefnét, Pintér Csabát és Pintérné
Farkas Csillát.
Domonyi László polgármester köszöntő beszédében rámutatott:
A Duna-Tisza közén a kiskőrösi Agrár expo az egyetlen olyan kétnapos
rendezvény, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi termelők, kézművesek a saját maguk vagy vállalkozásuk által előállított élelmiszereket,
egyéb termékeket egy helyen, egy
„vásártéren” mutassák be azoknak,
akik számára fontos, hogy minőségi
élelmiszereket tegyenek a család asztalára. Kiemelte: ugyan már nem az
agrárágazat, az abból származó bevételek vannak túlsúlyban a városban,
de fontosak a jelent megalapozó mezőgazdasági, szőlőtermesztési, borkészítési gyökerek. Továbbra is nélkülözhetetlen, hogy a mezőgazdaság
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a hagyományokból építkezve legyen
jelen Kiskőrös és a térség életében.
A városvezető szerint a pandémiás
helyzet még inkább előtérbe helyezte: „Van megújulás, van remény
a magyar mezőgazdaság számára”
A polgármester szerint az expo leglényegesebb üzenete: „Ilyenkor
mindenki megtapasztalhatja, hogy
a környékbeli termékek kitűnő minőségűek és versenyképesek. A magyar agráriumban van erő és jövő.”
Végül úgy fogalmazott: „Az expo jó
emberek, jó kezdeményezésének az
ünnepe.”
Font Sándor országgyűlési képviselő,
a rendezvény fővédnöke megköszönte Nagy Tamásnak, a szervezőknek,
hogy a megváltozott körülmények
ellenére is kitartottak, megrendezték
a vásárt, amelyet „az elhivatottság, az
ötletek és termékek cseréjének lehetősége tart össze, teszi hitelessé, látogatottá, és szerethetővé évről évre”.
Hozzátette, azoknak az embereknek,
akik számára az agrárium nem csak
egy kifejezés, hanem a mindennapi
élet része, fontos, hogy megmutathatják a családi gazdaságukat, megtalálhatják vásárlóikat.
Font Sándor az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnökeként
több, az ágazatot érintő, előremutató intézkedésről számolt be, és bizakodva tekintett az éves szőlőtermés
eredménye, a születőben lévő idei új
borok minőségére.
Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes beszéde első részében
részletes tájékoztatást adott a már
betakarított termények országos átlageredményeiről, és mint kiemelte:
a magyar mezőgazdaság és élelmi-

szeripar a rendkívüli, eddig soha
nem tapasztalt járványügyi intézkedések közepette is derekasan helyt
állt, mindenki számára megnyugtatóan és folyamatosan, a megszokott
minőségen biztosította az ország
élelmiszerellátását.
Beszédében az idei évben még kiosztásra váró támogatásokról is információkat osztott meg a gazdákkal,
termelőkkel.
Gubán Gyula, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Akasztói Hegyközség elnöke rendhagyó módon,
a járványügyi intézkedések miatt
elmaradt Regionális Borverseny
díjkiosztását pótolta az eseményen.
Font Sándort szólította a színpadra, akinek átadta a kékfrankos rozé
és kövidinka borával kiérdemelt két
aranyérmet.
Az expon kiállított termékekről szinte
lehetetlen lenne teljes felsorolást adni,
de az mindenképpen említésre érdemes, hogy az érdeklődők mások mellett kizárólag magyar terményekből,
magyar munkaerővel előállított olyan
hungaricumokat is megkóstolhattak,
vásárolhattak, mint a nemrégiben
„Bács-Kiskun Megyéért”- díjjal kitüntetett Szomor Dezső húsüzemében készült szürkemarha termékeit.
A sajtkészítők is kirukkoltak, különleges sajtok illatoztak, de minőségi borok, gyümölcs és -zöldséglevek, kézműves sörök, kézműves gyümölcsös
csokoládék, népművészeti termékek
is színesítették az expo kínálatát.
A tér katolikus templom előtti részén kétnapos, szaktanácsadással
egybekötött mezőgazdasági gépkiállítás is várta a gazdákat, amelynek
rajtuk kívül a gyerekek örültek a legjobban, hiszen a jövő mezőgazdászai
felpattanhattak a katonás sorokban
várakozó, szemnek is tetszetős gépek
nyergébe.
Szombaton Hevesi Tamás, vasárnap pedig Charlie szórakoztatták a
közönséget. A vásár talán ebben az
időpontban vonzotta a legnagyobb
számú érdeklődőt.
Az esemény kiemelt támogatója a
Szerencsejáték Zrt. volt.

Október 15-én 16.30 órára lakossági fórumot hív össze a városvezetés az
Esze Tamás, az Arany János, a Katona József, valamint a Tüskös utcák
által körbehatárolt terület mellett élők számára, a helyszínen. Az érintett
lakókörzet képviselői, Ungvári Ferenc és Horváth János elmondták, a lakossági fórum témája a park további fejlesztése lesz, amit már régóta szorgalmaznak az itt élő lakosok és a városvezetés is. Az akár többtízmilliós
értékű beruházásnál fontos, hogy a lakossági elképzelések és érdekek
egyezzenek a városvezetés terveivel, ezért van létjogosultsága a lakossági fórumnak. Összevetik majd az elképzeléseket, megbeszélik, hogy azokat
milyen forrásokból tudják finanszírozni. A lakosok felajánlották, hogy ők is
kiveszik részüket a munkálatokból, illetve hozzájárulnak a pénzügyi háttér
megteremtéséhez.

Ungvári Ferenc: Az 1970-es évek
végén, a 80-as évek elején nyilvánították lakóövezetté a mostani Tüskös
és az Arany János utcák térségét, ahol
az akkori önkormányzat kialakított
egy füves területet is. Ezt körbeültették nyárfákkal, amelyek az évtizedek
során hatalmassá nőttek, balesetveszélyesek lettek. A városvezetés három évvel ezelőtt az itt élő lakosokkal egyetértésben úgy döntött, hogy
kivágatják az önkormányzati területen lévő, 35-40 méter magas faóriásokat, amelyek egy nagy vihar esetén
komoly károkat tudtak volna okozni

a házakban. A területen kiépítették
az automata öntözőrendszert, facsemetékkel pótolták a kivágott nyárfákat, megkezdődött egy új közösségi
tér tervezése. A mostani lakossági fórum arra lesz hivatott, hogy összevessük az elképzeléseket, és eldöntsük,
milyen koncepció alapján alakítsuk
tovább ezt a területet.
Horváth János: A terület a választási körzet határán található, így
képviselőtársammal együtt karoltuk
fel az ügyet. Ez nem az első fórum
lesz, már több alkalommal beszéltünk az itt élőkkel elképzeléseikről,

sőt, a téli lakossági fórumokon is
felmerült ez a kérdés. Már vannak
pontos tervek, amiket szeretnénk a
lakossággal egyeztetni, és a további
fejlesztési irányvonalat tekintve a
lakossági elképzeléseket is beépítve,
konszenzusra jutni. Ha a megbeszélés sikeres, rövidesen megkezdődnek
a munkálatok. A remények szerint a
jó adottságokkal rendelkező, nagy,
füves, fákkal szegélyezett parkban
nemsokára megkezdődhet a közösséget összetartó elemek – játszótér,
sportpálya, főzőhely, stb – kiépítése.
Elkészülte után, akár nagyobb közönséget is vonzó, a családok, baráti
társaságok, a fiatalok alkotta közösségek számára a szabadidő hasznos
és kellemes eltöltését szolgáló park
valósul meg.

A képviselők a fejlesztésről hos�szasan tárgyaltak Domonyi László
polgármesterrel, aki azt a felajánlást
tette, hogy amennyi pénzalapot ös�szegyűjtenek a kivitelezéshez a lakók,
azt a város megduplázza. A pénzbeli
támogatások, adományok kezelését a Kiskőrös Városért Alapítvány
végzi majd. Ez lehetőséget biztosít
arra, hogy a vállalkozások is hozzá
tudjanak járulni a tervek megvalósításához.
Nagyon lényeges, hogy a lakosok
elképzelése érvényre jusson, ezért
fontos, hogy a lakossági fórumon
minél többen megjelenjenek:
október 15-én, délután fél 5-kor.
Boda Zs.

AZ ÉV MÁSODIK LEGJOBB DRÓNFOTÓJÁT
MÁRKI LEVENTE KÉSZÍTETTE
A MyActionCam Magyarország
Kft., 2018 óta írja ki drónfotó pályázatát. Ebben az évben a kiskőrösi Márki Levente 2. helyezést
ért el „Hajnal” című, gyönyörű fotójával. A Kiskunszt fotóklub tagja gyermekkora óta jó értelemben
vett „megszállottja” a fotózásnak.
Régóta készít légifotókat is, kezdetben sárkányrepülőről, majd
2016-tól dróntechnikával. Kedvenc
fotóit többször is láthattuk a Kiskunszt Fotóklub kiállításain, illetve
egy alkalommal az Art Cafe kávézó tulajdonosai által életre hívott
„Összművészeti szalonban” mutatta
be néhány fotóját és mesélt is azokról az érdeklődőknek.
Márki Levente: A napfelkeltét szerettem volna fényképezni, de az ébredő récék reggeli kihúzását is sikerült megörökítenem az egy helyben
lebegő drónnal. A gépet nem a madarak közt reptettem, hanem körülbelül 10 percig egy helyben lebegett,
így nem zavartam meg az élővilágot,
amire mindig nagyon ügyelek. Régi
álmom volt egy ilyen kép elkészítése,

de nem gondoltam, hogy a dróntól
ilyen kis távolságra repülnek majd el
a madarak.
A hobbim a természetfotózás, a levegőben és a földön egyaránt. Gyerekkorom óta fotózom, majd egy
hosszabb szünet után 2009-ben

végeztem el egy természetfotós tanfolyamot és azóta rendszeresen hódolok ennek a szenvedélyemnek.
2014. óta szinte minden évben falra
kerül képem a naturArt által szervezett „Az év természetfotósa” magyarországi pályázatának kiállításán.

2015-ben a „Növények és gombák”
kategóriában az 1. díjat sikerült
megszereztem. Értesülésem szerint
idén is falra kerül egy képem.
Gratulálunk! További sikereket kívánunk!
Boda Zsuzsa
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2020. OKTÓBER 1. NAPJÁTÓL A FELNŐTT
FOGORVOSI ELLÁTÁS AZ ALÁBBIAK
SZERINT TÖRTÉNIK KISKŐRÖSÖN
a fogorvos neve,
rendelési helye,
telefonszáma

ÁTSZERVEZTÉK A KISKŐRÖSI SZAKORVOSI
RENDELŐINTÉZET MŰKÖDÉSÉT
Nem maradunk ellátás nélkül

A koronavírusos megbetegedések növekvő száma miatt egyre több teher
nehezedik a Kiskunhalasi Semmelweis
Kórház, mint a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza dolgozóira.
A kiemelt védekezési központként
funkcionáló kórházban jelenleg (a lapzárta időpontjában) 47 koronavírussal
fertőzött súlyos beteget ápolnak, akik
közül 16 beteg van lélegeztetőgépen.
A kórház vezetése úgy döntött, hogy
a pandémiás helyzetre való tekintettel
október elsejétől átszervezik illetékességi területükön az egészségügyi ellátásban dolgozók munkáját.
Teszik ezt azért, hogy mindent meg
tudjanak tenni annak érdekében, hogy
a betegek élet- és mielőbbi gyógyulásának esélyét javítsák. Ennek a folyamatnak a része, hogy a kiskőrösi Szakorhétfő
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kedd

vosi Rendelőintézet szakrendeléseinek
rendelési idejét is átszervezték, a dolgozók nagy részét a kiskunhalasi kórházba irányították.
Domonyi László polgármester és dr.
Szepesvári Szabolcs, a halasi kórház főigazgatója megegyeztek, hogy
a kiskőrösi szakrendelőt nem zárják
be, mint tavasszal, a szakrendelések
„csökkentett üzemmódban” fogadják
a betegeket. Így nem maradunk ellátás
nélkül.
A fizikoterápia, a röntgen, valamint a
gyógytorna rendelési idejét a későbbiekben teszik közzé.
Kiskőrös város facebook oldalán és a
kiskoros.hu internetes oldalon mindig
aktualizáljuk az információkat.
Az egészségügyben dolgozók és a városvezetés köszöni megértésüket!
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Szilágyi
Sándor
Kiskőrös, Árpád u. 8.
78/311-366
3. sz. felnőtt körzet

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

----

7:0017:00

7:00-13:00 13:0020:00

7:00-14:00

13:0020:00

14:00
20:00

- 7:00
18:00

- -----

7:30
13:30

- 14:00
20:00

- 7:30
13:30

7:30
13:30

7:00 -13:00

- 14:0020:00

-

Dr. Herczeg László és dr. Horváth Anna a nem berendelt betegek ellátását az alábbi
rendelési időben biztosítják 2020. október 1-től:

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

dr. Herczeg László
1. számú felnőtt fogorvosi
körzet

dr. Horváth Anna
2. számú felnőtt fogorvosi
körzet

8:00 - 13:00
13:30 - 19:00
8:00 - 13:00
8:00 - 14:30

14:30 - 19:00
8:00 - 12:30
14:00 - 19:00
8:00 - 16:00
-

Kizárólag sürgősségi ellátás esetén az 1. számú körzet betegei ellátásra
jelentkezhetnek a 2. számú körzet rendelési idejében is, a 2. számú körzet
betegei pedig az 1. számú körzet rendelési ideje alatt.
1. számú felnőtt fogászati körzetben a fogászati kezelések rendje:
A rendelés folyamatossága, a várakozási idő minimalizálása és a jelenlegi
járványügyi helyzet miatt a kezelések többsége előre megbeszélt időpontban történik. Ezért:
1. Adott napon fogászati ellátást csak az előre berendeltek és a sürgősségi
panasszal a megjelölt időintervallumban érkezők kapnak.
2. A nem sürgősségi esetek (tömések, pótlások, stb.) ellátása előre megbeszélt időpontban történik. Ennek egyeztetése történhet ugyanebben az
idősávban személyesen (a lehető legrövidebb várakozási idővel), vagy telefonon a 06-78/311-366 számon.
3. A panaszos betegeknél kizárólag a fogászati sürgősségi ellátás körébe
tartozó kezelések történnek.
4. A betegek behívása nem érkezési sorrendben történik. Az előre berendelt és pontosan érkező betegek előnyt élveznek a nem időpontra érkezőkkel szemben, akik általában hosszabb várakozási időre számíthatnak.
5. Késve érkező berendeltet csak akkor tudnak ellátni, ha kezelése nem
befolyásolja a rendelés további szakaszát.

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
és a Petőfi Sándor Művelődési Központ
szervezésében szeretettel várják az érdeklődőket

október 15-én csütörtökön 17 órakor
a kamarateremben
Farkas Noémi, Vincze Dorka, Túró Zoltán,
ifj. Kunhegyesi Ferenc grafikáinak
kiállításmegnyitójára, melyet
Raffael Mónika: „Roma nők egymást közt”
című könyvének bemutatója követ.

Az alkotások november 1-ig tekinthetők meg.

ÁTADTÁK AZ ÚJ ZÁPORTÁROZÓ ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERT
Több mint félmilliárdos beruházás valósult meg városunkban
Október 1-jén ünnepélyes keretek közt átadták a TOP-2.1.3-16BK1-2017-00005
azonosítószámú „Záportározó kialakítása és
csapadékvíz-elvezető rendszerek
rekonstrukciója Kiskőrösön” elnevezésű, 548 millió 15 ezer 907 forint összköltségű projekt keretében
megvalósult beruházást.

A kivitelezéshez Kiskőrös, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól 420
millió TOP-os támogatást nyert, a
város önerőből biztosította a fennmaradó 128 millió 15 ezer 907 forintot.
A szalagátvágással egybekötött ünnepélyes átadón Font Sándor országgyűlési képviselő, Rideg László, a megyei
közgyűlés elnöke, valamint Domonyi
László polgármester és Mátyus
Zoltán tervező-műszaki ellenőr is
méltatta a beruházás nagyszerűségét.
Font Sándor kiemelte, hogy sok évtizedes probléma volt már a csapadékvíz-elvezetés Soltvadkert – Kiskőrös és
Akasztó területén, amely most megoldódik. A legmagasabban fekvő Soltvadkert irányából egy-egy nagyobb
esőzéskor a csapadékvíz Kiskőrös felé
folyt, elmocsarasítva a városnak ezt
a területét, majd a Sáhor csatornán
keresztül Akasztó irányába folyt a víz
tovább, nagy károkat okozva a mezőgazdasági területeken. Elismerte a
kivitelezők gyors és pontos munkáját
is. Hangsúlyozta, hogy a nyáron már
sajnos több alkalommal is bebizonyosodott a záportározó kialakításának
és a csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciójának szükségessége és
az előrevetített időjárási változások is
ezt támasztják alá: Egyre többször kell
számolnunk özönvízszerű esőzésekkel,
illetve hosszan tartó aszályos időszakokkal, amik szükségessé teszik a vízmegtartó gazdálkodást.
Rideg László elnök elmondta, hogy
ezzel a projekttel együtt 11 TOP-os
pályázatot nyert meg, összességében
2 milliárd forintot Kiskőrös. Örömmel látja, hogy a kiskőrösi városveze-

tésnek a Terület- és Településfejlesztési
Program második ütemére is már határozott tervei vannak.
Mátyus Zoltán tervező-műszaki ellenőr a műszaki adatokat ismertette és a
rendszer működéséről beszélt. Mint
mondta, a beérkező csapadékvizet
eleinte a gravitáció vezeti a tározóba,
majd, ha már ez kevés, két nagyteljesítményű szivattyú segít. Ezek működését is megtekintették a jelenlévők.
A tó minimális vízszintje 80 centiméter, a maximális pedig 2 méter.
Ez utóbbi esetben a víz mennyisége az
átlagos 20-22 ezer köbméter helyett az
50 ezer köbmétert is elérheti
Domonyi László polgármester ismertette a projekt paramétereit. Mint
mondta, Kiskőrös Város Önkormányzata 2017. július 19-én nyújtotta
be a projektjavaslatot, a „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra, a városból
lefolyó csapadékvíz tárolására, illetve
helyben tartására, a déli, mély fekvésű területen. A projektjavaslat 2019ben pozitív elbírálásban részesült.
A kivitelezési munkálatok tavaly június 17-én kezdődtek és idén július 20-án sikeresen be is fejeződtek.
A projekt keretében 1043,5 méter hosszúságú csapadékvíz-elvezető
rendszer újult meg – a Dózsa György,
Hrúz Mária, Tompa Mihály, Klapka utcákban – valamint létesült a 2
hektárnyi területű záportározó tó.

A közeljövőben a tó körül 1218 facsemetét ültetnek majd el, és a folytatásban még további 1043 folyóméternyi
csapadékvíz-elvezető rendszer újul
meg a városban.
A tervezési feladatokat Mátyus Zoltán és Szigeti Attila látta el. Projektmenedzsment: Szundi Krisztián,
Tarjányi Ernő (Bács-Kiskun Megyei
Fejlesztési Ügynökség), Korányi Adrienn (Kiskőrös Város Önkormányzata). Jog- és közbeszerzési feladatok:

Imperiál Tender Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft. Szemléletformálási
feladatok: Kőrösszolg Nonprofit Kft.Tóth Anett. Kivitelező: ÉKISZ Építőipari Kft. – ügyvezető Tercsi Miklós,
műszaki vezető Nánási Imre. Az önkormányzat részéről a megvalósulást
segítették: dr. Nagy Gabriella, Korányi Adrienn, Rennes Éva, Szlanka
Pálné, Oláhné Baksa Katalin, valamint Dajka Adrienne.
Boda Zsuzsa

2020. október 23-i
ünnepség

Kiskôrös Város Önkormányzata
és az ’56-os Szövetség,
valamint a Magyar Politikai Foglyok
Szövetsége tisztelettel meghívja Önt

az október 23-i ünnepségre.

„Óh, forradalmi honfiság,
Ősz harmatán kinyílt virág,
Te félelem és csalatás
Alól kivillanó parázs,
Te csipkerózsa-álmu nő,
Ily virradásra serkenő,
Te földalatti szenvedély,
Így bujtogass: „Magyar, ne félj!”
Hírrel híreszteld szerteszét
A szabadság jövetelét!”
(Nagy István)

8.00 órakor Ünnepélyes zászlófelvonás a Városháza előtt
17.00 órakor Ünnepi szentmise a római katolikus
templomban, a misét követően fáklyás
felvonulás indul az ’56-os Kopjafához
18.00 órakor az ’56-os Kopjafánál
A Kiskőrösi Evangélikus Középiskola irodalmi műsora
Ünnepi beszédet mond: Szedmák Tamás alpolgármester
Koszorúzás, gyertyák elhelyezése

A Petőfi Sándor Művelődési Központ
programtervei
NOVEMBER:
• Csorvási Kata: Mackó Milu naplója
interaktív mesekönyv-bemutató
• a Magyarock Dalszínház: Isten pénze
című családi musical
• A Szegedi Harsonaegyüttes koncertje
• társastánc tanfolyam pároknak
• karácsonyi workshop gyermekeknek

DECEMBER:
• Lászlóné Takács Ágnes közreműködésével
„Mikulás kiállítás”
• Sári Évi akusztik koncert

További információ:
06-20/2266-443
facebook: Petőfi Sándor
Művelődési Központ
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FELHÍVÁS!
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatom az
üzlet üzemeltetőit és az üzletben
vásárlókat: 2020. szeptember 21.
napjától a hatodik életévét be nem
töltött kiskorú kivételével MINDENKI KÖTELES a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti
vendéglátó üzlet vendégei kivételével – az ÜZLETBEN TÖRTÉNŐ
VÁSÁRLÁS, ILLETVE AZ ÜZLETBEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS SORÁN orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk)
olyan módon viselni, hogy

AZ AZ ORROT ÉS A SZÁJAT
FOLYAMATOSAN ELFEDJE.
Felhívom az üzemeltetők figyelmét,
hogy az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az üzletben tartózkodók a maszkot a Rendeletben szabályozott módon, a fentiek szerint
viseljék!
Az üzemeltető köteles a vásárló kiszolgálását megtagadni és gondoskodni arról, hogy a vásárló az üzletet
elhagyja, ha a vásárló az üzemeltető
felszólítására sem viseli a Rendelet szerint meghatározott módon a
maszkot.
Az üzemeltető – a maszk megfelelő
módon történő viselésével összefüggő – kötelezettségének betartását
• a kereskedelmi hatóság (jegyző),
valamint
• a rendőrség jogosult ellenőrizni.
2020. október 3. napjától, ha a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés
során vagy a rendőrség értesítése
alapján arról szerez tudomást, hogy
az üzemeltető nem gondoskodik
arról, hogy az üzletben tartózkodók
a maszkot a Rendeletben előírt módon viseljék,
• a kötelezettség első alkalommal
történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,

TÁJÉKOZTATÓ A KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
2020. 09.14. (hétfő) napjától az alábbi ügyfélfogadási rend szerint működik:
semmelweis.hu/

• a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén
100 000 (százezer) forinttól 1 000
000 (egymillió) forintig terjedő bírságot szab ki
• a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az
üzletet, illetve a helyiséget legalább 3
napra, legfeljebb egy év időtartamra
ideiglenesen bezárathatja,
• a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az
üzletet, illetve a helyiséget legalább
a kötelezettségszegések alkalmainak
számával megegyező számú napra,
legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
Tájékoztatom, hogy a szankció azonos napon több egymást követő
ellenőrzés alkalmával is kiszabható.
A felsorolt szankciók akkor nem
alkalmazhatóak, ha az üzemeltető a
szükséges intézkedéseket megtette a
jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha
a) a jogsértő személyt felszólította
távozásra,
b) a jogsértő személy kiszolgálását
megtagadta, és
c) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget
értesítette.
A járvány elleni védekezés közös
érdekünk, ezért kérem, hogy az üzletben továbbra is jól látható helyen
tájékoztassák a vásárlókat a maszk
használatának kötelezettségéről és
gondoskodjanak a maszk Rendeletben meghatározott módon történő
viseléséről is!
Kiskőrös, 2020. szeptember 21.
dr. Turán Csaba jegyző sk.

Október 1-jétől az iskolákban
kötelező a testhőmérséklet-mérés.
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Az ehhez szükséges
hőmérők Kiskőrösön
is az oktatási
intézmények
rendelkezésére állnak.

hétfő: 8.00 – 12.00
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 8.00 – 12.00 és 12.30 – 18.00
csütörtök: 12.30 – 16.30
péntek: az ügyfélfogadás szünetel
Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy a hivatali ügyintézés során
továbbra is kötelező:
- az arcot eltakaró maszk
- a kézfertőtlenítés
- és a 1,5 méteres védőtávolság betartása.
Az ügyintézés során az irodahelyiségen 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 az elektronikus ügyintézési lehetőségeket.
Köszönöm a lakosság együttműködését!

dr. Turán Csaba
jegyző
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„PETŐFI 200”
EMLÉKBIZOTTSÁG ALAKUL
Mint azt Szedmák Tamás alpolgármester a szeptemberi képviselőtestületi ülésen bejelentette, Petőfi
Sándor születésének 200. évfordulóját nagyszabású ünnepségsorozattal
szeretné a városvezetés emlékezetessé
tenni. A programok széles-körű publicitást kapnak majd, amivel remélhetőleg sikerül fellendíteni településünk idegenforgalmát. Nem titkolt
cél, hogy ismerjék meg Kiskőröst és
kapjanak kedvet ahhoz, hogy ezentúl gyakrabban látogassák meg városunkat, ismerjék meg értékeinket.
Az alpolgármester kiemelte, hogy az
intézményvezetőkkel már összeállítottak egy 40 oldalas programtematikát, mely a jubileumi rendezvények
elképzeléseit tartalmazza. Az emlékévhez kapcsolódóan állítják fel a
„Petőfi 200” emlékbizottságot, mely
koordinálja majd az eseményeket.

Nem tervezik a piac bezárását
A szeptemberi testületi ülésen
Domonyi László polgármester
bejelentette, hogy nem tervezik a
termelői piac bezárását, azonban a
maszkhasználat és a védőtávolság
betartása mind az értékesítők, mind
pedig a vásárlók számára kötelező.
A járvány első hullámában megszerzett tapasztalatok tükrében látható,
hogy a szabadtéren való árusítás a
járványügyi szabályok – ezek között

a kézfertőtlenítő használatának javaslása, valamint az árusítóhelyek
többszöri fertőtlenítése – betartásával megoldható.
„A piac bejáratainál a piacot üzemeltető Kőrösszolg Kft. kihelyezte a
területre vonatkozó járványügyi előírásokat, szabályokat, melyeket kötelező betartani. Így tudjuk biztosítani
a piac hosszú távú, stabil működését.”
– mondta Schäffer Tamás ügyvezető.

Két utca neve is meg fog változni
Az emlékbizottság megalakulásának
hivatalos időpontja október 17., a
Petőfi szülőház megnyitásának 140.
évfordulójához kapcsolódva. A Kárpát-medencei szintű eseményen már
több programot is megneveznek,
illetve felsorolják az együttműködő
partnereket is.

ISMÉT CSATLAKOZOTT A VÁROS A
BURSA HUNGARICA RENDSZERHEZ
Kiskőrös Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi fordulójához.
Az „A” típusú pályázatra azok a
Kiskőrös területén állandó lakóhel�lyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok a Kiskőrös területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik

A VÁROSHÁZA HÍREI

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás; vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert, érettségizettek;
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
További feltétel, hogy a pályázó és a
pályázóval egy háztartásban élők a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti
vagyonnal ne rendelkezzenek.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.
További információk és a letölthető jelentkezési lapok megtalálhatók Kiskőrös
város facebook oldalán, illetve a kiskoros.hu weboldalon.

Az érintett utcákban élő lakossággal
is egyeztetve a Szűcs József, illetve a
Gorkij utca elnevezése változni fogderült ki a testületi ülésen. Mivel a
két utca elnevezése nem felel meg a
jogszabályoknak.
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a közterületek elnevezése a képviselő-testület
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A
jogszabály szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan
személy nevét, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében, vagy
fenntartásában vett részt” – mondta

az előterjesztésben dr. Turán Csaba
jegyző.
Az új utcanevekről a jegyző tájékoztatást ad a hivatalos szerveknek.
Az utcanév változás miatt az újonnan kiállított személyes okiratokhoz
– például lakcímkártya, forgalmi
engedély, őstermelői igazolvány, gazdasági társaságok papírjai – kapcsolódó ügyintézés az ottlakók számára
illetékmentes, tehát ingyenes lesz.
A közüzemi szolgáltatóknál az érintett lakosoknak kell bejelenteni a
változást, de mindezt nem csak személyes ügyfélszolgálaton, hanem online formában is megtehetik.

Kevesebben mentek az ügyeletre
A legutóbbi testületi ülésen elfogadta a képviselő-testület az Emergency
Service Kft. ügyvezetőjének tájékoztatóját a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátásáról.
2019-ben 7391 fő kereste fel az
ügyeleti rendelést. A legtöbben
a járás legnagyobb településéről,
Kiskőrősről (3542 fő). Mint a beszámolóból kiderült, évről-évre egyre
kevesebben veszik igénybe az ellátást,
az akut problémák pedig elsősorban
a felnőtt lakosságot érintették.
Az ügyeleti ellátásban a személyi
feltételek, valamint az eszközök és a

gyógyszerek a törvényben előírtaknak megfelelően rendelkezésre állnak. Mindezeken kívül nem előírt,
de a jobb betegellátáshoz szükséges
eszközeik is vannak.
A kiskőrösi ügyelettel kapcsolatosan beérkezett panaszbejelentéseket
– mely az országos átlaghoz képes
elhanyagolható mértékű – minden
esetben kivizsgálták.
Mint azt dr. Rus János ügyvezető
megfogalmazta, az ellátási területük
önkormányzataival – így Kiskőrös
városvezetésével is – hosszú távú
kapcsolatot igyekeznek kialakítani.

Az ügyelet működési rendje:
Hétköznaponként 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig,
hétvégenként, ünnepnapokon reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig.

Marhatrágya eladó
Érdeklődni: 06-30/207-2621
Opauszki János
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HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEK
MAGÁNÉLETÜNKBEN ÉS
VÁLLALKOZÁSUNKBAN?

MÁR HORDÓBAN A VÁROS TERMÉSE
Kilenc évvel ezelőtt id. Turán János
kiskőrösi szőlőtermelő felajánlott
a körforgalomba egy akkor 60 éves
szőlőprést, amit még Tóth István
bognármester készített az ötvenes
években. Az előtte való évben Somogyi Zoltán gazdaköri tag nagyon ellenálló, speciális kékszőlő fajta ves�szőket hozott Ausztriából, amelyek
pár éven belül termőre is fordultak.
Az immár 10 esztendős városi „szőlőültetvény” és a ma is jó állapotban
lévő prés jelképezi az arra járóknak,
hogy Kiskőrös 1987 óta a „Szőlő és
a bor városa”. Hagyomány, hogy a
képviselő-testület és a bizottságok
külsős tagjai a városvezetéssel minden évben a szeptemberi ülés után
leszüretelik a termést, ezzel is jelképezve az összefogást, és azt, hogy,
bár az ipari ágazat egyre jobban előre
tör, az itt élő embereknek még mindig nagyon fontos a mezőgazdaság,
abban is az egykor „húzóágazatnak”
minősített szőlő-és bortermelés.
Bár a képviselők a polgármester
kiérkeztéig megpróbáltak „lestoppolni” egy éppen arra járó szüretelő kombájnt, bizonyítva, hogy ha-

ladnak a korral, Domonyi László
ragaszkodott a kétkezi munkához,
így ki-ki a maga, vagy szüretelőtársa – kisebb, vagy nagyobb – vödrébe
szedte a szőlőt.
Domonyi László: Ez a körforgalmi
szüret jelképes. A városvezetés azt
szeretné megmutatni, hogy tisztelik
mindazokat, akik főfoglalkozásként,
vagy kiegészítő tevékenységként a
megélhetésüket biztosító, illetve
ahhoz hozzájáruló szőlőt egykoron,
illetve még ma is művelik.
-bzs-

Szalay Ádám motivációs tréner, a
TV2 egykori főszerkesztője, szeptemberben két alkalommal is találkozott az érdeklődőkkel városunkban.
A vállalkozókat szeptember 11-én a
Kiskőrösi Paktum Iroda meghívására
megtartott előadásában az „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért
Kiskőrös Járásban” című projekt keretén belül a művelődési központban
látta el jó tanácsokkal. Az előadás
vezérfonala egy témán haladt végig:
Hogyan lehet sikeres egy vállalkozó,
és érheti el, hogy a munkavállalók be
akarjanak kerülni a céghez, jól érezzék
ott magukat, és ne akarjanak kilépni.
Szeptember 30-án, a Vinum hotel
konferenciatermében Váradi Vanda
szervezésében megvalósuló esten, a
Napló egykori főszerkesztője a személyes siker nyolc kulcsát nevezte meg.
A vállalkozóknak szóló előadásában
elmondta, hogy a sikeres cégalapítónak három kérdésre kell megfogalmaznia magában a választ:
1. Miért?- Mi a célom?
2. Hogyan? - Miből akarok megélni, ami igazodik is a belső értékrendemhez?
3. Mit? – Lenyűgöző jövőképet kell
alkotni.
Kiemelte, külföldi és hazai példákkal is alátámasztotta, hogy a sikeres
cégvezetéshez többek között az is
elengedhetetlenül szükséges, hogy
jó legyen a munkahelyi légkör. Ha
pedig valamiért „beragadt” a vállalkozás, merjünk változtatni.
A Vinum hotel konferenciatermébe
is sokan jöttek el. Az előadásra érkezők javarésze a fiatal korosztályból

KÉT ÉVTIZEDE SZOLGÁL PÉNZES PÉTER REFORMÁTUS LELKÉSZ KISKŐRÖSÖN
került ki, de többen voltak a változtatásra kész, vagy csak egyszerűen
kíváncsi, idősebb korosztályból is.
Mert a személyes siker meghatározza
életünket, mindez pedig kihat nem
csak lelki egészségünkre, de a környezetünkben élőkre is.
S, hogy mi is a személyes siker nyolc
kulcsa? Szalay Ádám belső-, illetve külső tényezőkre osztotta a siker
megvalósulásának lehetőségét.
Az első csoportba tartozók:
1. Korlátozó hitek – vagyis legyen
önbizalmunk!
2. Jövőkép és fókusz – tudjuk, mit
akarunk elérni, legyen célunk!
3. Normák – alakítsuk ki a ráhangoló rutinjainkat!
4. Állapotmenedzsment
A második csoport:
1. Szakmai terep ismerete – elengedhetetlen az állandó fejlődés, továbbképzés.
2. Marketing módszerek
3. Értékesítés, meggyőzés – A következő kérdésekre legyen válaszunk és
„eladjuk” magunkat: Miért veled?
Miért így? Miért most?
4. Legyen többféle bevételi csatornánk.
Boda Zsuzsa

RENDKÍVÜL EREDMÉNYESEK A VASS-BOR KFT. BORAI
A Vass Borászat minden évben bebizonyítja, hogy az alföldi homokon
is kiváló szőlők teremnek, amikből
hozzáértéssel, megfelelő technológiával nagyszerű borokat lehet készíteni.
Cabernet sauvignon rozé boruk az
idei Kunsági Borvidéki Borverseny
„Legjobb rozéborának” bizonyult,
tavaly a Miklós-napi Borversenyen
is aranyérmet kapott, Cabernet
sauvignon (2019) boruk pedig vörösbor kategóriában „Kiskőrös Város
Bora 2020” lett.
Vassné Pivarcsi Mária: A francia eredetű Cabernet sauvignon a világon
a legelterjedtebb szőlőfajta, viszont
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környékünkön nem nagyon jellemző.
A tavalyi évjárat kedvezett a rozébor
készítésnek, mivel alacsonyabb volt a
savtartalom az átlagosnál. Ez a szőlőfajta „testes, telt”, így rozéja is a feketebogyós szőlőkre jellemző tartalmas
ízvilággal rendelkezik. Kiskőrös város
vörösbora alapanyagául szolgáló szőlő
az alacsony savtartalomnak köszönhetően aránylag korán beért, 8 hónapig
tölgyfa hordóban érlelődött tovább,
átvéve annak is az ízét. Így egy szép,
„kerek” és gyümölcsös bort sikerült
készíteni. A borok között már nagy a
választék, mi elköteleztük magunkat a
minőségi borkészítés mellett. Boraink

nem csak palackozva, hanem lédig kiszerelésben is megvásárolhatók a Petőfi
úton lévő új Vass Bor- és italházban is.
Boda Zs.

Húsz esztendővel ezelőtt iktatták be szolgálatába Pénzes Péter református lelkipásztort a Kiskőrösi Református Egyházközségben. A szeptember
20-án megtartott jubileumi istentiszteleten, a nagytiszteletű lelkipásztor
a rá jellemző szerénységgel mondta, hogy Isten megbízottjának lenni
milyen hatalmas megtiszteltetés számára. A választott igeszakaszok a
sáfárságról szóltak, a prédikáció pedig arról, hogy minden ember életfeladatot kapott Istentől, s a rábízott ügyet felelősséggel kell végezni, hiszen előbb-utóbb számot kell adni, hogyan sáfárkodott mindezzel. A prédikáció után Bácsi Csaba, a gyülekezet gondnoka (fent középső kép) méltatta a lelkipásztor kiskőrösi szolgálatát és olvasta fel Bagi László, egykori
kiskőrösi református lelkész, Seffer Attila katolikus esperes atya, valamint
Bán Béla Bács-Kiskunsági református esperes köszöntő levelét. Lupták
György nyugalmazott esperes, a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség nevében kívánt további tartalmas, Isten békességében gyökeredző szolgálatot, bölcs éveket. A köszöntők sorában Bánáti Istvánné Ibolya – aki a
gyülekezet gondnoka volt 17 éven keresztül – meghatottan idézte fel a
beiktatást és az azt követő évek közös szolgálatát. Az ünnepi istentiszteleten az ifjúság verssel és énekekkel szolgált és a református énekkar is
hozzájárult szolgálatával a lélekre ható pillanatokhoz. Pénzes Péter lelkipásztort a két évtizedes szolgálatról kérdeztem.

 Milyen igeverset választottál a
beiktatásodra? Hogyan látod 20 év
távlatából: jót választottál?
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! 5A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt!
Az Úr közel! 6Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; 7és Isten békessége,
mely minden értelmet meghalad, meg
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:4-7)
„12Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék,
de igyekszem, hogy meg is ragadjam,
mert engem is megragadott Krisztus
Jézus.”(Filippi 3.12)
Az idézett levél részlet hitvallás, és
buzdítás. Az itt eltöltött idő alatt sokszor volt erőforrás nekem, és hiszem a
rám bízott, körülöttem élő testvéreknek is. Egy alkalommal valaki – aki
a beiktatáson még biztos nem volt
jelen, mégis valamit megérezhetett a
fenti lelkületből – azt mondta: „Lehet, hogy olyan fáradt vagyok, hogy
nem tudok figyelni a prédikációra,
de az áldást mindig nagyon várom.
Azt olyan jó magammal vinni. „Úgy

gondolom tehát, hogy jól választottam, akár hitvallásnak, akár küldetésem megfogalmazásának tekintem
Pál sorait. „Nem mintha már elértem
volna…” folyamatosan törekszem
rá, és szeretnék segíteni másoknak is
ebben az örömben, békességben, hálaadásban. Nagy dolog megtapasztalni, hogy az Isten békessége – tényleg
– minden értelmet meghaladó Jézus
szeretetében.
 Voltak kihívások?
Kiskőrösi szolgálatom előtt egy kis somogyi faluban éltünk. Ott a kapu tárva-nyitva állt, az utcán az autót akár
kulccsal benne is ott lehetett hagyni.
Mindenki ismerős volt. Gyermekeink ott születtek, nem volt könnyű
elfogadtatni a változást. A kiskőrösi
városközpont nyüzsgése is szokatlan
volt. Meg kellett szokni, hogy itt mi
reformátusok kistestvérek vagyunk. A
város nagy kínálatot nyújtott keresztyén közösségekben az ittenieknek,
így hozzánk az jött, aki nagyon tudatosan ide tartozónak vallotta magát.
A társtelepülések, bár kötődnek Kiskőröshöz, de hiányolták a közöttük
való napi jelenlétet, miközben itt is
nehéz volt mindenkit megismerni.

 Milyenek a kiskőrösi emberek?
Talán különös, hogy ezt mondom,
de olyanok, mint egy nagy falu népe.
Akarva-akaratlan sokat tudnak egymásról. Büszkén örülnek annak, amit
elértek. Dolgosak, néha elfelejtenek
megállni, pihenni, Istennek hálát adni
dolgaikért. Máskor nagyon hálásan,
nagy bizalommal fordulnak Istenhez.
Befogadtak. Ma már nem igen tudok
úgy elmenni valahova gyalogszerrel,
de még autóval sem, hogy többen ne
köszönnének rám, ne intenének nekem.
 Megvalósítottad a céljaidat?
A célokat csak részben lehetett előre
kitűzni. Azok folyamatosan alakultak,
megismerve a gyülekezetet, a várost,
a szükségeket, a lehetőségeket. Nem
volt nagyratörő programom, amikor
ideérkeztem. Bízom benne, hogy azzal, hogy a mindennapokban azt kerestem célként, hogy Isten épp ott,
épp akkor mit akar rajtam keresztül
megvalósítani, nem hagytam el túl
sok dolgot, amit megtehettem volna.
Nem sikerült minden reformátust,
aki valahogy annak vallja magát, felderíteni, személyesen megismerni. Sikerült viszont egy „nyitott parókiát”
biztosítani azoknak, akik ezt szívesen
felkeresik. A menet közben megfogalmazódó tervek, célok között, mint
megvalósulásáért nagy hálára okot
adó tény, ott van a templomunk-parókiánk korszerűsítése, felújítása.
 Van legkedvesebb emléked?
Nagyon nehéz valami „nagyon kedves emléket„ kiemelni. Rengeteg

apró, kedves személyes emlék kötődik életem itt eltöltött részéhez.
Gyermekeim itt nőttek fel, rengeteg
élmény, érzés kötődik így Kiskőröshöz a család életében is. A városban
a nemzedékek és a felekezetek élő,
krisztusi kapcsolatát idézi bennem
egy adventi kórustalálkozó. Különböző gyülekezetek, más-más zenei
világ, teljesen eltérő korosztály gyermekektől idősekig együtt örültek a
zene hangjaival Isten szeretetének,
Krisztus jövetelének. Ez mindenképp kedves, Kiskőröshöz kötődő
megtapasztalásom.
 Mi az, amit még szeretnél elérni?
Mind külső, mind belső dolgokban
bőven van még mit tenni. A templom felújításában egy fontos rész
megakadt. A harangunk jelenleg a
templom belsejében pihen, mert a
tetőre tervezett első elképzelésünk
szerinti harangtorony nem épülhetett meg. Az udvarra az erdélyi,
tiszántúli református karakterű harangláb terve már elkészült. A kivitelezést a közeljövőben reméljük, hogy
tudjuk folytatni. A gyülekezet életében remélem sikerül az egyháztagok
között a feladatok szétosztását az eddigiekhez képest még inkább megoldani. Jó volna a gyülekezet tagjaival
megerősíteni a kapcsolattartást egy
látogató csoport segítségével. Az istentiszteleteken kívüli beszélgetős,
igei alkalmak, házi bibliaórák megerősödése is sokat gazdagíthat a gyülekezet életén.
Boda Zsuzsa
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HA KÉSŐBB IS, DE MEGTARTOTTÁK A
BALLAGÁST A KEVI GIMNÁZIUMÁBAN

SZENT IMRE NYOMDOKÁN ÉNEKELVE, IMÁDKOZVA ZARÁNDOKOLTAK
Úgy éreztük, hogy ebben az évben
minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra, az együtt
elmondott imádságra, az Istenbe
vetett hitünk és az önmagunkban
való hit megerősítésére. Szeptember
12-én kilencedik alkalommal jártuk
végig azt a 33 kilométert, amely feltételezésünk szerint Szent Imre herceg utolsó földi útja, haldoklásának
útvonala lehetett. Hajnalban most is
Seffer Attila plébános úr áldásával

– egyik zarándoktársunk által sütött
– kenyerünk megáldása után indultunk el, közel ötvenen. Az útközben
csatlakozókkal hatvannál többen érkeztünk meg a soltszentimrei Csonka-toronyhoz.
Már induláskor éreztük, hogy nagyon egységes csapatot alkotunk.
A zarándokok egyharmada minden
évben részt vesz ebben a magasztos
felajánlásban. Mások évek óta tervezgették, hogy velünk tartanak, s

most elérkezettnek látták az időt,
hogy áldozatot hozzanak családjukért, hazájukért. Nagy önfegyelemmel, egymásra figyeléssel tette meg
mindenki az utat (sok helyen bokáig érő homokban). Mária énekeket
énekelve, imádkozva lépkedtünk
egymás nyomában. A zarándoklatot méltóságteljessé teszi két egyházi zászló, amelyek Szent Imrét és a
Magyarok Nagyasszonyát ábrázolják. Köszönjük a fisher-bócsaiaknak,

NIMRÓD NAGYDÍJAT KAPOTT A CILINDER TITKÁÉRT

Mezőfi Nimród, a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolája 3. a osztályos
tanulója nagyon szeret olvasni. Szülei egészen pici korában indították el
a mesék világában azzal, hogy rendszeresen felolvastak neki. A csodákkal és tanulságokkal teli történetek
mindennapi részei lettek a cseperedő, és környezete iránt egyre fogékonyabb kisgyermek életének. Már
óvodás korában sikeresen szerepelt
mesemondó-versenyeken, és az iskolába lépve sem hagyott fel ezzel a jó
szokásával. Idén tavasszal a könyvtárban rendezett városi mesemondó
találkozón különdíjat kapott. Kreativitását az is mutatja, hogy emellett
rajzpályázatokon is ért már el helyezéseket.
Nimród nemcsak olvasni és mondani szereti a meséket, hanem kita10

lálni is. Író szeretne ugyanis lenni,
így gyermeki fantáziáját már most
előszeretettel állítja különböző történetek megalkotásának szolgálatába.
Íróvá válásának útján fontos mérföldkő lehet az az elismerés, amit
nemrégiben kapott. A Fővárosi
Nagycirkusz fennállásának 130.
évfordulójára hirdették meg „A cilinder titka” című alkotópályázatot,
melyen Nimród irodalmi témakörben indult. Egy mesén keresztül
kellett megfejtenie a cilinder titkát.
Az általa írt történet főhőse egy árva
kisfiú, aki megtalálja Mágus Miklós
elvesztett cilinderét, aminek révén
barátokra, végül családra lel. Alkotásával nagydíjat nyert. A díjjal pedig
egy cirkuszi ajándékcsomagot és 4
db tiszteletjegyet kapott a Fővárosi

Nagycirkusz aktuális, „TündértáncNővarázs” című előadására.
Nimródnak gratulált az elismeréshez osztályfőnöke, Dicsa Tiborné
Marika néni is, aki kis ajándékkal
lepte meg az írópalántát. A tanító
nénitől azt is megtudtuk, hogy a
kisdiák kedvence az olvasás óra, de
nagyon szereti a környezetismeret és
a rajz tantárgyakat is. Emellett pedig
mostanában szívesen bűvészkedik.
Mágikus tudását hamarosan a 3. a
osztály előtt is bemutatja. Társai már
nagyon várják a produkciót, és együtt
örülnek Nimróddal a sikereknek. Mi
is szívből gratulálunk!
Reméljük néhány év múlva sorba állhatunk egy dedikált könyvéért!
Subáné Kiss Krisztina

hogy a zászlók minden évben „társaink lehetnek”.
Az úton több helyen is kaptunk
szíves vendéglátást az érintett települések polgármestereinek jóvoltából. Tabdin a Faluházban megebédelhettünk, megpihenhettünk,
frissítőket is kaptunk. Csengődön,
mint ahogy eddig minden évben, a
templomba is betértünk énekelni,
imádkozni. Külön köszönettel tartozunk Csengőd polgármesterének,
aki személyesen fogadott bennünket
és térítésmentesen rendelkezésünkre
bocsátotta a vacsora helyszínéül szolgáló tűzoltó szertárat, a kiszolgálást
(terítést, mosogatást). Hálásan köszönjük! Minden érintett település
vezetése, így Soltvadkert és Kiskőrös
is hozzájárult valamilyen formában
zarándoklatunk sikeres szervezéséhez, ha máshogyan nem, akkor buszokkal, a zarándokok kíséretében,
visszaszállításában.
A hosszú úton szokásához híven Vizi
Zsolt kísért bennünket lovas fogatával, nem kis áldozatot hozva. Mindig
biztosítunk kísérő járművet, hogy
aki nem bírná a gyaloglást, velünk
tudjon tartani. Senkit nem hagyunk
ott az út szélén.
A Csonka-toronynál a soltszentimrei
megemlékezők és hívek vártak bennünket Kéri Ferenc szervezésében.
A fényjelenség megtekintése után a
zarándoklat Kovács Sándor plébános
úr lélekemelő szentmiséjével zárult.
Örömmel mondhatjuk, hogy ebben
a nehéz időszakban sokan hallották
meg a hívó szavunkat és önkéntes áldozatvállalással fontos lépést tettek a
világ jobbítása érdekében.
Mindenkinek köszönjük a részvételt,
a hozzájárulást! Jövőre a tizedik zarándoklatra ismét szeretettel várunk
mindenkit!
A szervezők: Oláh István,
Oláhné Baksa Katalin,
Font Sándorné

Az idei évben rendhagyó időpontban került sor a Kiskőrösi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium és Technikum ballagási ünnepségére, hiszen
a járványügyi veszélyhelyzet miatt azt májusban nem tarthatták meg.
Az érintett tanulók internetes szavazással döntöttek a szeptember
negyedikei időpont mellett, nem számolva azzal, hogy az egyetemi gólyatáborokban megjelenő vírusfertőzések miatt néhányan, mint kontaktszemélyek kerülnek karanténba. Az intézményvezető ünnepi beszédében ki
is tért erre, mondván: „…mindannyiunk számára beárnyékolja e megkésett
ballagás ünnepi fényét, hogy nem teljes létszámmal tudtok most elbúcsúzni egymástól, iskolánktól – sőt a távolságtartás szabályai miatt most elmaradt az alsóbb évfolyamosok sorfala és a virágátadás is”, ugyanakkor
legfőbb elemeit tekintve ez a ballagás is a már évtizedek alatt kialakult
forgatókönyv szerint, s az alkalomhoz méltó módon zajlott.

A búcsúztató évfolyam képviseletében Markó Nikolett köszöntötte az ünnepelteket, illetve
egy énekszámmal Judák Zsuzsa.
A ballagók nevében Szappanos
Tamás és Farkas Viktor tolmácsolta osztálytársuk, Barna Dorina gondolatait, míg Sávics Helga
egy énekkel csatlakozott hozzájuk.
Az ünnepélyes zászlóátadás után következett az igazgatói beszéd, melynek keretében nemcsak a jól megérdemelt iskolai díjakat adták át, de az
iskolai hagyományoknak megfelelően, azok a nagyszülők is emléklapot
kaptak, akik valamikor maguk is az
intézményben érettségiztek. Az idei
díjazottak kapcsán, akiknek eredményei az intézmény honlapján – www.
kevi.hu – a „Díjazottak” menüpontnál részletesen is megtekinthetők, az
iskola igazgatója, Szentgyörgyiné
Szlovák Mária kihangsúlyozta,
hogy „egy különlegesen tehetséges,
sokoldalú évfolyam tagjaitól veszünk
most búcsút”.

Az iskola legrangosabb elismerését,
a Petőfi-díjat a nevelőtestület döntése alapján idén Breznyán Gergő és
Fodor Bálint vehette át.
Petőfi-emléklappal a középiskolai
tanulmányaikat végig kimagasló
eredménnyel végző diákokat is jutal-

mazza az iskola. Idén Varnyú Gabriella és Aszódi Anett bizonyult
erre érdemesnek. A 12. évfolyamon
nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért még jutalomkönyvben részesült Bartha Bendegúz, Breznyán
Gergő, Fodor Bálint, Nagy Nóra,
Rohoska Réka, Szabó Loretta,
Barna Dorina, Cseh-Szakál Csilla, Szentgyörgyi Adrienn, Vetró
Bálint, Hubert Emese, Kunhegyesi Martin, Varga Evelin. A szülői
munkaközösség által alapított „Közösségért-díjat” Opauszki Gáborné, az iskolai szülői munkaközösség elnöke adta át Nagy Nórának.
Az iskola egykori pedagógusáról,
dr. Petrás Józsefről elnevezett díjat
Szentgyörgyi Ábel érdemelte ki,
míg a Jónásné Farkas Ágnesről elnevezettet Rohoska Réka (aki helyett
édesanyja vette azt át). Az idei évben
a „Jó tanuló, jó sportoló” díjjal járó
serleget Bartha Bendegúz és Gohér
Mihály részére szavazta meg a nevelőtestület. Szintén az iskola sportéletében töltöttek be fontos szerepet,
s ezért könyvjutalomban részesült
Mádai Marcell, Szentgyörgyi Ábel,
Kiss-Tóth István, Geiger Roland,
Kornóczi Natália, Vlcskó Balázs,
Torgyik Roland, Opauszki Máté és
Káplár Nikol.
Osztály- illetve iskolai rendezvényeken való aktív szereplésükért,
vagy kimagasló versenyeredményükért „Az Iskoláért”emléklapot
vehetett át Bárány Dániel, Dicsa
Dávid, Kudron Máté, Havasi
Márk, Pelsőci Barna, Szappanos
Tamás, Farkas Viktor, Tóth Renáta, Gottfried Anna, Sávics Helga,
Cseh-Szakál Ivett, Varga Evelin és
Maráz Annabella.
A diákokon, nagyszülőkön kívül
az igazgatónő külön köszöntötte a
szülőket is, akik közül Bartha Károlynak és Breznyán Attilának –
akik közel egy évtizedig különösen

sokat segítettek a különböző közösségi programok megszervezésében
– az iskola borából nyújtott át egyegy palackkal az emléklap mellé.
Az igazgatói beszéd után Koczkás
Mirjam 10.B osztályos tanuló
egy ősi ír áldás dallamával kívánt

minden jót a búcsúzóknak, majd
a ballagási ünnepség zárásaként
felcsendülő Szózat után a ballagók
virágot helyeztek el az iskola előtt
álló Petőfi szobornál, illetve a két
Petőfi-díjas diák elültetett egy facsemetét.

„KÉRD TŐLEM, ÉS NEKED ADOM…”(ZS. 2,8)

„2020. évi egyházi táborok és közösségi célú projektek támogatása"
címmel a Kiskőrösi Petőfi Sándor
Evangélikus Középiskola 500 000
forintot nyert még egy, a végzős
diákok részére márciusra tervezett
háromnapos lelkigyakorlatos tábor
megszervezésére a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-től. Miután e program a járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt, lehetőségünk adódott
ezen összeg más – hasonló – célra
történő felhasználására, így mi annak
egyik felét a 2020-ban végzős, másikat pedig a 2021-ben érettségizők
közösségi programjára ütemeztük át.
Ennek megfelelően augusztus 31-re

meghívtuk a júniusban érettségizett
volt diákjainkat, akik a program első
felében egy lelki útravaló programban, áhítatban részesültek hitoktatóinknak és Csiszér Lászlónak
köszönhetően, majd sor került a tavasszal elmaradt tanár-diák meccsekre is. A jelenlévőket érkezéskor és a
szünetekben üdítővel, kávéval, gyümölccsel és pogácsával vendégeltük
meg, a program végén pedig közös
ebéden vettünk részt. Adott napon
egy-egy igei idézettel díszített pólót
is kaptak a résztvevők – köszönhetően az ökumenikus imahéten ös�szegyűlt támogatási összegeknek,
amiket ezúton is köszönünk!
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egyéniség, és szívesen van közösségben, de a beszoktatás, elválás időszaka nehéz volt mindannyiunknak.
Így még értékesebbé vált az idő, amit
együtt tölthetünk. Mindig öröm a
délutáni találkozás, amit sok játék,
biciklizés, kirándulás követ. Rékának
elképesztően jó humorérzéke van,
sokszor a könnyünk is kicsordul a
nevetéstől. Ő pedig nagyon élvezi,
hogy szórakoztathat minket. Hatalmas szíve van, szeretettel fordul mindenki felé, és bőszen integet mindig a
traktorosoknak is, mert rajong mindenért, aminek kereke van és gurul.
 Az iskolalelkészi feladat nagy
kihívás elé állított?
Az iskolalelkészi szolgálat egy új,
felfedezésre váró terület számomra.
Az elmúlt években is hitoktattam,
de kisebb létszámú csoportokban
és általános iskolában. Új lendületet kell felvennem a gimnazisták
között, és megtalálni a hozzájuk vezető utat, hogyan tudom megszólítani őket. Célom, hogy jó élményként éljék meg az együtt töltött
hittanórákat, és hogy rájöjjenek,
hogy nem akarom rájuk erőltetni
a saját hitemet, mert mindenkiben
egyénileg formálódik az istenkép,
a hit. Mindenképpen szeretnék figyelmet, időt fordítani a személyes
beszélgetésekre, ha igény van rá a
tanárok, a tanulók részéről.
 Lóránd! A kiskőrösi egyházközségben milyen feladatokat kaptál?
Kétféle fő feladatom van. Az egyik fő
feladat a már meglévő, jól működő
szolgálatokba való beállás. Gondolok
itt az istentiszteletek szervezésére és
megtartására, a gyülekezeti énekkar
vezetésére, hitoktatásra, a kazuális
szolgálatok elvégzésére, látogatásra

1 fő tehergépkocsi-vezető,
kamionsofőr, nemzetközi
1 fő konyhai kisegítő
1 fő útüzemeltető munkás
C kat. jogosítvánnyal
1 fő adminisztrátor középfokú
német nyelvismeret
1 fő mérlegképes könyvelő
2 fő pénzügyi és értékesítési munkakörben ügyfélszolgálati munkatárs
1 fő egyéb takarító és kisegítő
1fő tehergépkocsi-vezető C; E kat.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskőrösi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
Kossuth L. u. 40.
Tel.: 78/795-044

evangelikus.hu

OKTÓBERI ÚTMUTATÓ
„Fáradozzatok a városnak a jólétén…,
és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert
annak a jólététől függ a ti jólétetek is!”
(Jeremiás 29,7)
Gyakran jön szembe velem a népszerű közösségi oldalon a következő
mondat: „ha tudod mi van a képen,
akkor egy jó évjárat vagy.” S a képen
valami retró dolog, az ötvenes-hatvanas évekből. Erről mindig beugrik
nekem, - hisz én is jó évjárat vagyok,
legalábbis ebben az értelemben, - bizony nem volt könnyű azokban az
időkben papgyerekként, hitvalló keresztyénként élni. Amikor, – s hogy
csak egyet mondjak, nem jutalmazták, ha az ember gyereke hittanra
járt, vagy vasárnaponként templomba mentünk. Olyan világ volt az,
amelynek alapjait a Marx Károlytól
származó idézet határozta meg: „a
vallás a nép ópiuma” (A hegeli jogfilozófia kritikája, 1843).
S akkor bizony a keresztyének el-elgondolkodtak azon, hívő emberként
hogyan, mi módon viszonyuljanak
egy hitetlen, vallás- és egyházellenes
rendszerhez… De jöjjön akkor Jeremiás.
Jeremiás próféta nehéz korban élt.
Akkor, amikor népét több hullámban messze földre deportálták és
ott hét évtizedet kellett eltöltsenek,
fogságban, megalázottságban. S a
fogságban lévők (akik nem tudták
még persze, mennyi ideig lesz rajtuk Isten büntetése) szembe kellett
nézzenek a súlyos kérdéssel: mit tegyenek, hogyan éljenek? Lázadjanak,
álljanak ellen – vagy rendezkedjenek
be egy mindennapi normális életre?
Küzdjenek az őket leigázó ellenséggel
vagy inkább tegyenek meg mindent a
túlélés érdekében?
S ebben a helyzetben Jeremiás tanácsát kérték, rajta keresztül persze Istenét is. Jeremiás ekkor még otthon
volt, Jeruzsálemben (a deportálás
több hullámban történt), onnan válaszolt a fogságban lévőknek. „Építsetek házakat, és lakjatok bennük!

Ültessetek kerteket, és egyétek azok
gyümölcsét! Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez
leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és
lányokat! Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok!” Vagyis, tartsanak ki, és éljék túl a száműzetést – de
legfőképpen szüntelen imádkozzanak is. Mert az imádság Istennel
kapcsol össze. Aki imádkozik, Istennel beszélget. Aki sokat imádkozik,
annak szoros kapcsolata lesz Istennel.
És e kapcsolatban az imádkozó ember szeme kinyílik és könnyebben
megérti, mi is az Isten szándéka,
terve. Vagyis, a kitartó imádság által
maguk is elmélyülnek az Isten belső
megismerésében, s ebben az állapotban eljuthatnak a bűneik meglátásán
túl a bűnvallásig is.
És micsoda tanács jön még: imádkozni a városért, azokért, akik elnyomnak, imádkozni az ellenségért… Mert annak jólététől függ az ő
jólétük is. Igen nehéz ezt megérteni,
de ez az egyedül eredményes út.
Hála Istennek, mi ma Magyarországon más időket élünk. Nem élünk
elnyomatásban, szabadon gyakorolhatja mindenki a hitét saját templomában, imaházában. De a látóhatár
szélén sötét felhők tornyosulnak ma
is. Nem mindenki örül annak, hogy
nekünk itt fontos magyarságunk,
ezeresztendős múltunk, mindenki
másétól különböző hagyományaink
és keresztyénségünk – mindezek
együttes megtartó ereje. Ezért időszerű ma is, nekünk is Jeremiás tanácsa:
imádkozzatok a városért, ahol élünk,
az országért, édes magyar hazánkért,
vezetőinknek bölcsességért és hitért,
imádkozzunk azért is, hogy minél
több gyerek szülessék és áldás legyen
a jól elvégzett, becsületes munkán.
És imádkozzunk, hogy szűnjék köztünk a megosztottság, s hogy gyermekeink, unokáink békében élhessenek… Adja meg ezt a Mindenható
Isten!
Lupták György

Arató J. Lóránd lelkészt, Homoki
Pál, a Bács-Kiskun Egyházmegye
esperese iktatta be szolgálatába, a
Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség
gyülekezete körében.
Az ünnepi istentisztelet a presbitérium, valamint a város más egyházai
képviseletének bevonulásával kezdődött. A jeles alkalmat megtisztelte jelenlétével Domonyi László
polgármester és a képviselő-testület
több tagja is. A jelenlévőket Soltiné Samu Zsuzsanna, a Kiskőrösi
Egyházközség felügyelője köszöntötte, aki az ünnepi istentisztelet után
megtartott közgyűlést koordinálta
Opauszki Gáborné egyházközségi
felügyelőhelyettessel.
Az igehirdetést Homoki Pál esperes
végezte, majd a megbízólevél átadása után a többi egyházi vezető, valamint a lelkésztársak személyes és
közös áldással kívántak békességes
szolgálatot.
A beiktatás után az új lelkész prédikált, majd ezt követően a gyülekezet
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Eszter: Nagyatádon születtem 1991.
március 1-jén. Családommal néhány
évig Iharosban éltünk, majd Balatonszárszóra költöztünk. A középiskolai
tanulmányaimat a budapesti Deák
Téri Evangélikus Gimnáziumban
végeztem el, majd az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen szereztem
teológus-lelkész szakos diplomát,
majd később elvégeztem a hittanárnevelőtanár mesterképzést is.
Lóránd: 1987. február 12-én születtem Aradon. A helyi Csiky Gergely
Gimnázium
természettudományi
szakán érettségiztem 2005-ben. Az
ezt követő két évben az aradi evangélikus egyházközségben dolgoztam,
mint adminisztrátor, sofőr, kántor,
ifjúsági referens, stb., majd 2007-ben
felvételiztem az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, ahol elvégeztem
a teológus-lelkész, valamint a kántor
szakot. 2013-ban kezdtem el gyakorlati évemet a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközségben, ahol 2014.
augusztus 15-től a gyülekezet lelkésze
voltam. Ez volt mindkettőnknek az
első szolgálati helyünk, ahova még
teológushallgatókként kerültünk.
 Mióta közös az utatok?
2008 nyarán ismerkedtünk meg Balatonszárszón az Evangélikus Missziói Otthonban – mondja Eszter. Én a
nyári diákmunkát töltöttem ott, Lóri
pedig már teológushallgatóként végzett szolgálatot (áhítatok, gyerekfoglalkozások). 2014 szeptemberében
házasodtunk össze a kötcsei evangélikus templomban, majd a lakodalmat a megismerkedésünk helyszínén
tartottuk meg. Gyermekünk, Réka
2018 szeptemberében született. Kislányunk a múlt hónapban kezdte a
bölcsődét. Nagyon érdeklődő, vidám

KISKŐRÖSÖN

ŐR

Két új lelkésze is van a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközségnek. Kedvesek,
fiatalok, lelkesek. Eszter és Lóránd egy családot alkotnak kétéves tündéri
kislányukkal, Rékával. Messziről kerültek hozzánk, a Somogy megyei Tabról.
Reméljük, már otthon érzik magukat városunkban, megtalálták helyüket a gyülekezeti közösségben. Eszter a KEVI gimnáziumának iskolalelkésze, Lóránd a
gyülekezet lelkipásztora. Megkértem őket, pár szóval mutatkozzanak be.

stb. A másik fő feladatom az ifjúsági
munka megerősítése, az ifjúság megszólítása, számukra ifjúsági bibliaórák, táborok, kirándulások szervezése. Minden héten a szombat az a nap
(többé-kevésbé), amikor mindhárman szabadok vagyunk. Szeretünk
kirándulni, pihenni, feltöltődni, találkozni barátokkal, a családunkkal.
A vasárnap a szolgálat napja. Eszter
havonta egyszer, a családi istentiszteleten szolgál a gyülekezetben, én pedig minden vasárnap hirdetem Isten
igéjét a beosztott istentiszteleti rend
szerint.
2013-ban jártam először Kiskőrösön
egy missziói napon. A második látogatásom már a gyülekezeti szolgálatba való meghívással kapcsolódott
össze. Nagyon jó megtapasztalni azt
a szeretetet és nyitottságot, amellyel
a kiskőrösiek fogadtak bennünket.
Szinte biztos vagyok benne, hogy
ezt a szeretetet sokáig fogjuk élvezni
és viszonozni. Az itt élők nyitottak,
kedvesek, közösséghez ragaszkodók.
Mindez megkönnyíti a lelkipásztori
szolgálatot.
Boda Zsuzsa

KISK

BEIKTATTÁK
ARATÓ JÁNOS
LÓRÁND LELKÉSZT

A KISKŐRÖSIEK SZERETETTEL FOGADTAK BENNÜNKET ÁLLÁSAJÁNLATOK
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közgyűlést tartott, ahol köszöntők
hangzottak el. Domonyi László polgármester is üdvözölte az új lelkészt.
Mint mondta, reméli, hogy megtalálták otthonukat Kiskőrösön, és
sokáig végzik nálunk szolgálatukat.
Az ünnepi perceket az Evangélikus
Fúvószenekar tagjai, a Harangvirág
Evangélikus Óvoda apróságainak
éneke és csengettyűelőadása, Kúti
Pálné, Losonczi Jánosné, valamint
Weiszhaupt Lili szavalata tette még
meghittebbé.
-bzs-

GYERMEKBIBLIAKÖR

Más néven vasárnapi iskola főleg az óvódás és általános iskola alsós
gyermekeit szólítják meg. Amíg a szülők a 10 órási istentiszteleten vannak,
a gyermekekkel pedagógusok és lelkészek foglalkoznak az imaház
kistermében MINDEN VASÁRNAP 10.00-11.00 ÓRA KÖZÖTT.
A bibliakör az életkori sajátosságokat figyelembe véve dolgozza fel a bibliai
történeteket énekléssel, kézműveskedéssel, beszélgetéssel, játékkal, hogy így
a gyerekek jobban megismerjék Jézust.

TAIZÉ ALKALOM

Minden hónap 2. vasárnapján este 19 órától Taizé istentiszteletet tartunk a templomban. A Taizé alkalmakra jellemző a gyertyafény, csend
és nyugalom, meditáció, egyszerű énekek hangszerekkel kísért, többször
egymás utáni eléneklése. Aki többet szeretne megtudni erről a lelkiségről,
keresse fel a www.taize.fr/hu oldalt vagy látogasson el közénk!
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KISKŐRÖSI KÉPVISELŐ, AKI BEKERÜLT AZ IRODALOMTÖRTÉNETBE
A jól csengő történelmi nevet viselő ügyvéd-politikus, Rákóczy János, aki
1869 és 1872 között képviseli a Kiskőröst és Kalocsát is magába foglaló
dunapataji választási körzetet, nem folytatott jelentős irodalmi munkásságot. Ugyanakkor mégis fontos szerepet játszik három kiváló magyar
író-költő, Petőfi Sándor, Jókai Mór és Madách Imre életében is. A nemesi Rákóczy család – megkülönböztetésül a fejedelmi háztól – y-nal írja
a nevét. Rákóczy János politikusként szívesen hangoztatja rokonságát
II. Rákóczi Ferenccel. Ellenfelei ezt gyakran gúny tárgyává teszik, és hos�szú genealógiai levezetésekkel bizonygatják, hogy a fejedelmi család minden ágon kihalt. Egy nagyon távoli közös ős – persze – nem kizárható.

Rákóczy János Rákóczy György földbirtokos, Hont megyei táblabíró és
Rákóczy Klára gyermekeként születik
1814-ben, a Pest megyei Tápiószelén.
Jogot végez, ügyvédi diplomát szerez.
1840-ben már Pest megye aljegyzője. Ebben az évben veszi feleségül
Ruttkay Teréziát. Ez által kerül rokonságba Kossuth Lajossal, akinek egyik
húga, Kossuth Lujza Ruttkay József
felesége lesz, aki Terézia unokatestvére. Pest megye vezető szerepet játszik a
reformkori politikában. Rákóczy azonosul az ellenzéki eszmékkel, és azt is
tudjuk, hogy azok közé tartozik, akik
anyagilag támogatják Petőfi első verses kötetének megjelenését.
Közigazgatási tapasztalatai mellett
feltehetően rokoni kapcsolatuk is
közrejátszhat, hogy Kossuth 1848ban, pénzügyminiszterré kinevezése
után, magával viszi, és minisztériumi osztálytanácsnokká nevezteti
ki. Vagyonos birtokosként egy saját
huszárszázadot állít ki. Legmagasabb
rendfokozata az őrnagy. Miután
Kossuth a Honvédelmi Bizottmány
elnöke lesz, Rákóczy titkárként válik az egyik legfőbb bizalmasává és
fontos futárfeladatok végrehajtójává.
Kossuth kormányzóvá választása után
miniszteri tanácsos, belügyminiszteri
tanácsos majd Kecskemét, Pest megye, Csongrád megye és a Kiskunság
kormánybiztosa.
A szabadságharc bukása után éppen
Világos felől menekül, amikor Aradon találkozik Jókai Mórral. Mint úr

és kocsis hajtanak át egy egész orosz
lovashadosztályon. Tardonáig kíséri
az írót, aki ott bujkál, amíg felesége,
Laborfalvi Róza színésznő meg nem
szerzi neki a komáromi menlevelet.
„Kocsisuk” tovább bujdosik.
Rákóczyt a győztes önkényuralom
a legveszedelmesebb forradalmárok
között tartja számon, ezért 1851-ben
jelképesen kivégzik, nevét a bitóra
szegezik. Állítólag felesége a jelenet
szemtanújaként ájultan esik össze.
A rejtőzködő hazafi Pesten találkozik
Madách Imrével, aki „elszegődteti”
parócai birtokára. Itt erdőkerülőként
dolgozik, amíg a lelepleződés veszélye
miatt tovább nem kell állnia. Madách többek közt az ő rejtegetése miatt szenved egy évi fogságot. Ezalatt
megy tönkre a házassága. Csalódása
feleségében nagyban meghatározza
Az ember tragédiája nőkről alkotott
képét. Rákóczy 1852 és 60 közötti élete rejtély. Valószínű, itthon, de
lehet, külföldön is bujkált. Végül rokonsága járja ki neki az amnesztiát.
Az önkényuralom enyhülésével,
1861-ben Pest-Pilis-Solt vármegye
főjegyzőjének választják. Részt vesz az
1861-es országgyűlésen.
1861–1867 között a Pesti Hazai Első Takarékpénztár főtitkára.
A kiegyezés után a 48-as ellenzékhez,
a szélsőbalhoz (semmi közük a marxista szélsőbalhoz) csatlakozik. Ennél
a pártnál a függetlenségi elvek demokratikus társadalmi programmal is
párosulnak.

Az 1869-es választásokon a dunapataji
körzetben indul. A nép körében az
terjed, hogy Rákóczi fejedelem unokája. Hogy ez mennyiben tudatos
propaganda, vagy csak a névegyezésből származó spontán híresztelés, ma
már nehezen eldönthető. Nem akárkivel, a szintén 48-as veterán, nagy
tekintélyű Ivánka Imrével, a körzet
addigi képviselőjével kell megküzdenie. Ekkor még Ivánka is ellenzékinek
számít, a Tisza Kálmán-féle Balközép
prominense. Ivánka jelölteti meg emléktáblával Petőfi szülőházát. Az ő
befolyásának nagy szerepe van abban,
hogy végül a szülőhelyvitában Kiskőrös felé billen a mérleg nyelve.
A kampány meglehetősen erőszakos
lehetett, mert a kalocsai törvényszék
többeket elítélt verekedésért a Rákóczi-hívek közül. Rákóczy nevében egy
kiáltványt is terjesztenek, amelytől
egyébként az érintett elhatárolódik:
„Ivánka és pártja az urakkal tart, hogy
a szegény teherviselő népet továbbra is a mostani nagy adóban tartsák.
Ivánkának és a balközépnek köszönhető, miként a papok jószága még el
nem vétetett stb. . . Válasszátok Rákóczy fejedelem unokáját, megszabadít a némettől, uraktól, a nagy adótól,
katonáskodástól, trafiktól, stemplitől
stb., mert Rákóczy igaz népbarát, s azt
akarja, mit Kossuth.” Rákóczi a programját így foglalja össze: „Az 1848ki alkotmánynak törvényes úton és
törvényes eszközökkel visszaszerzése,
a kor igényeihez képest fejlesztése és
biztosítása.” A kortesek azért biztos
mondanak többet is: általános válasz-

tójog, vallási egyenlőség, földosztás.
Ivánka kifejezetten szocialisztikusnak
ítéli ellenfele kampányát. A választás napján is parázs hangulat van.
Ugyanis a nyílt szavazás korában csak
a választókerület központjában, Dunapatajon lehetett leadni a voksokat
A Pesti Napló 5000 fős fanatizált tömegről ír Rákóczy mellett, akik bukás
esetére véres fogadkozásokat tesznek.
A zászlókon, jelvényeken a földosztás
szimbólumai: eke, kapa stb. Rákóczy
el is nyeri a mandátumot, és pártja országosan is jó eredményt ér el.
Ivánka elkeseredett nyílt levélben fordul választóihoz: „Vegyék önök, tisztelt barátim, szívem mélyéből fakadó
köszönetem ragaszkodásukért, melyet a nyers tömeg valódi rémuralma
alatt is azon elvek iránt tanúsítottak,
melyek hirdetői közé sorozom én is
magamat.”… Én a dunapataji választókerület képviselője nem lehetek,
és nem leszek soha többé, s ezt azért
mondom: sorakozzanak idejekorán
más név körül, hogy midőn majd
ki lesz hirdetve az új választás, megmenthessék Pest megyét, a solti járást
és a dunapataji választókerület közönségét azon nem irigylendő emléktől:
itt aratott első győzelmet azon socialis
mozgalom, mely sírjába vezette a magyart!”
A választásokon valóban komoly zavargások lehettek. Meg is óvják az
eredményt. Nemcsak verekedésről,
hanem pisztolylövésekről is szólnak
a hírek. Ivánka egyébként három helyen is megbukik (volt lehetőség több
helyen indulni), végül Tápén csak befut. Bár úgy tűnik, a zavargásokat a
Rákóczy-pártiak szították, végül nem
semmisítik meg az eredményt.
Képviselői mandátumának lejárása
után Rákóczy János visszavonul a
politikától. Fél szemére megvakul,
egészségi állapota fokozatosan romlik. Állítólag halálára készülve görbe
kardját simogatja, amin ez állt: „Rákóczy János barátomnak, Damjanich
János”.
Amikor 1878-ban elhunyt, egy heroikus korszak igazi romantikus hőse
szállt vele sírba.
Fodor Tamás

A HÁZIORVOSOK ELÉRHETŐSÉGEI
felnőtt háziorvosi ellátás:
dr. Gyetvai Csaba - 78/414-454
dr. Schütz Nikolett - 78/311-476
dr. Radvánszki Éva - 78/411-000
dr. Tüske László - 78/412-249
dr. Dulai Ilona - 78/311-350
dr. Brenner Zsolt - 78/412-236
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házi gyermekorvosi ellátás:
dr. Urfi Edit - 78/311-400
dr. Kállay Tamás - 78/311-500
dr. Ginál Judit - 78/414-824
ügyelet:
78/311-260
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101 ÉV – ISTEN AJÁNDÉKA
Mi lehet a hosszú élet titka?

Hamar elszállt egy esztendő. Szinte tegnap volt, hogy Sándor Pálné Terike nénit, a Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény lakóját, századik születésnapján köszöntötte Domonyi László polgármester.
Az időkerék napjai rendületlenül peregtek tovább és Isten kegyelméből
szeptember 5-én Teruska néni betöltötte a 101. életévét. A jeles nap alkalmából a város első embere ismét meglátogatta és felköszöntötte településünk legidősebb nő lakosát.

A 10 gyermekes soltvadkerti családba született Teruska néni elmondása szerint a hosszú élet titka: az Istenbe vetett hit, a kihívásokba való
belenyugvás, amiket békességben,
egyetértésben a családdal és a közösségünkkel élünk meg együtt, végtelenül ragaszkodva szeretteinkhez.
Édesapja Boros Mihály baptista lelkész volt, édesanyja a család „fészekalját” nevelte, s biztosította a nyugodt
légkört. Teruska néni fiatal lányként
sokat segített édesanyjának kisebb
testvérei nevelésében, a háztartásban adódó feladatok ellátásában.
Elvégezte a polgári iskolát, kitanulta a női szabó szakmát, a komáromi
Baptista Bibliai Iskola tanulója is

volt, majd a diakonissza otthon varrónőjeként dolgozott. Sokat foglalkozott gyermekekkel, a gyülekezet
bibliakörében bibliai történeteket tanított, alkalmanként igei szolgálatot
is végzett. Férjével 1957-ben kötött
házasságot, Csabacsűdre költöztek.
Negyvenkét boldog esztendőt éltek
meg együtt gyermekáldás nélkül.
Férje elhunyta után Teruska néni
lánytestvéreihez Békéscsabára költözött, majd 2014-ben úgy döntött, a
kiskőrösi baptista otthon lakója lesz.
Családtagjai rendszeresen látogatják,
az otthonban szeretik, hiszen békeszerető, türelmes, segítőkész asszony.
Kísérje életét továbbra is Isten áldása!
Boda Zsuzsa

Az október 1-től érvényben lévő
431/2020 (IX.18) kormányrendelet hatására
kialakult helyzet miatt,

a tervezett sportversenyeinket
(atlétika – úszás) nem tartjuk meg.

Amennyiben változás lenne a tárgykörben,
értesítést küldünk.
Sportigazgatóság

PÉNZ BESZÉL, KUTYA UGAT?
A közösségi médiában sokszor megjelennek a következő sorok: „Ne
mondd, hogy a házasság csak egy darab papír. A pénz is az, mégis minden
reggel felkelsz érte.” Megszívlelendő javaslat. Ám mi most csupán a második mondatra szeretnénk koncentrálni.

Már a kisiskolás években találkoznak
a gyermekek a közmondással: „Pénz
beszél, kutya ugat.” Nem biztos,
hogy pontosan átlátják, mi a jelentéstartalma, de talán felnőttként sem
értjük igazán. Vagy inkább nem értünk egyet vele kapcsolatban.
Házastársként sokszor egyenesen képesek vagyunk összevitatkozni rajta.
De vajon miért is?
A pénz mindenkinek mást jelent.
Annak függvényében kinek mit testesít meg a pénz, köt hozzá értelmet
és célokat.
Dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta szerint ezek a jelentések négy
dolog köré csoportosíthatóak:
élvezet, státusz, kontroll, biztonság
Ha házastársakként nyernétek a lottón, szinte biztos, hogy mindketten
másra szeretnétek a nyeremény ös�szegét elkölteni. Egyikőtök befektetné, a másik Távol-keleti nyaralásra
menne. Lenne, aki lecserélné a ruhatárát a legmárkásabb öltönyökre és
koktélruhákra, új, elegáns cipőkre.
Illetve lenne, aki a közösen kitöltött
lottószelvény ellenére magáénak tudná be a nyereményt, és igen csak átváltana – a pénz jogán – irányítóvá.
Az, hogy más-más jelentést hordoz
a pénz kettőtök számára, képes hatalmas vitáknak kiindulópontja lenni. A társ motivációja a nyeremény
felhasználására ablakon kidobott
pénzként jelenik meg. Kölcsönösen.
„Te mindig csak gyűjtögetsz; olyan
zsugori vagy, mindig csak a jövőnek
élsz!” szemben a „Te a világ minden
pénzét is el tudnád költeni valami
csavargásra!” hozzáállással.

Pedig csupán arról van szó, hogy
mást szimbolizál számotokra a pénz.
Egyiket sem lehet jónak vagy rossznak nevezni, csupán másnak.
Annak, aki utazni szeret, a pénz élvezetet jelent.
Annak, aki gyűjtöget, biztonságot.
Aki szereti megmutatni, mije van,
annak a házában minden bútordarabon „véletlen” rajta találod az árcédulát. Az ő számára a pénz státuszt
szimbolizál.
Egyesek pedig úgy érzik, ha a zsebük
tele pénzzel, akkor ők jogot formálnak arra, hogy másoknak diktáljanak, és mások felett kontrollt gyakoroljanak.
Mindenképp tartsuk szem előtt ezeket a tényezőket, mielőtt tervezéskor
vagy terveink kivitelezésekor megbántanánk egymást a szavainkkal és
a testbeszédünkkel.
Alapvető fontosságú egy házasságban, hogy tudatában legyünk annak,
milyen jelentőséget hordoz neked és
nekem a pénz, mielőtt összekapnánk
rajta és miatta.
A bevételért biztosan mindketten
megküzdötök. A kiadásokat is meg
kell próbálnunk úgy alakítani, hogy
mindketten (sőt a családotok) is jó
szívvel tudjon profitálni abból, amit
közösen megkerestek. Szánjatok
időt és figyelmet arra, hogy a pénz
mindannyiótok igényeit képes legyen kiszolgálni. És mellette bőven
maradjon a mindennapi életre, sőt a
megtakarításokra is.
Kertai Nóra
pár- és családterapeuta jelölt

Alma eladó
termelőtől!

Kiskőrösön
20 kilogrammtól
ingyenes a kiszállítás.

APRÓ * APRÓ * APRÓ *
Szőlőültetvények gépi előmetszését,
zúzását vállalom kiskőrös és vonzáskörzetében! Nem csak moser művelésűt!
06-20/9240-302

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 22.
Túl sok stressz éri, amellyel nem tud mit
kezdeni? Kicsúszott a lába alól a talaj?
Párkapcsolatában gondok merültek fel?

Szeretné személyiségét, önismeretét
fejleszteni?
Ha ezekhez, vagy más problémája megoldásához jól jönne a segítség, keressen
bátran!
Vékony Renáta pszichológus
Bejelentkezés:
telefon: 06-70/6087-496
e-mail: vekonyrenata@gmail.com

Idared, Jonagored,
Jonagold, Golden, Starking
facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös
+36 70 619 3910
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IRODALMI ROVATUNKBAN BEMUTATKOZIK LÁSZLÓNÉ TAKÁCS ÁGNES
2023. január elsején ünnepeljük
világhírű költőóriásunk, Petőfi
Sándor születésének 200. évfordulóját. Ennek jegyében indítottuk el januári lapszámunkban a
kiskőrösi költőket, írókat, könyvírókat bemutató sorozatunkat. Októberi lapszámunkban
Lászlóné Takács Ágnes művészettörténész, írónőt és könyvét
ismerhetjük meg.

kunhegyesi_borito_ok_sarga.pdf
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A könyv elérhető:
Ágnes Galéria, Petőfi tér 15.
www.agnesgaleria.hu
+36-30/437-4666
Zsuzsanna Ágnes Takács

Mindeközben Budapesten elvégeztem a festménybecsüs tanfolyamot,
ezután 2016-ban mester szakos művészettörténészként kaptam oklevelet
az ELTE legújabbkori szakán.
Az előadóművészet több ágával is
szoros kapcsolatot ápoltam. Irodalmi
színpadok tagja voltam Kiskőrösön
és Szegeden. Táncoltam a JATE Néptáncegyüttesben és a kiskőrösi Szivárvány néptáncegyüttesben is. Hét évig
működtettem a Gospel Sasok Énekegyüttes alapítványát.
Az Ágnes Galéria megnyitása óta követem nyomon ifj. Kunhegyesi Ferenc
roma festőművész munkásságát. Diplomamunkámban is róla és mestereiről: Péli Tamásról és Szentandrássy
Istvánról gyűjtöttem össze azokat a
dokumentumokat, amelyek bebizonyították, hogy a három roma mester
a cigány festészet professzionális ágát
képviseli. Nem volt szándékomban
sem regényt, sem tanulmánykötetet
írni, de úgy gondoltam, hogy a dip-

This album presents the artistic, pedagogical and political activities
initiated by Tamás Péli among Roma intellectuals, emerging in the 1970s
and taking off at the end of the century. István Szentandrássy also sought to
follow that path. Considering them both to be his masters, drawing on their
artistic legacy but not copying them in any way, Ferenc Kunhegyesi pursues
his own work in an effort to become a master himself. A true intellectual
and spiritual workshop, the Péli school not only offered guidance in art to
painters with a Roma background, but helped Roma intellectuals in general
to find a place and purpose in the last decades of the 20th century.
The book deals with the motifs and ideas that were critical to the creation of
the paintings of Ferenc Kunhegyesi Jnr. He attaches importance to the
visual representation of the story and the idea associated with the picture.
The majority of his activity consists of experimenting and learning. He has
created an independent, distinct imagery that is rich in emotions. He
believes that a painting should be educational, convey a message, and
provide food for thought...
Ágnes Zsuzsanna Takács obtained a degree in literature and history at the
Gyula Juhász Teacher Training College. Her thesis discussed the history of
the first Hungarian satirical periodical, titled “The history of Charivári in
the press of the 1840s”.
In 2010 she opened the Ágnes Gallery in Kiskőrös.
In 2016 she completed her MA in modern art history at ELTE university in
Budapest. Her thesis work: Master and pupil relationship in the art of
Tamás Péli, István Szentandrássy and Ferenc Kunhegyesi Jnr.
The following fine and applied artists were presented at exhibitions of
Ágnes Gallery between 2010 and 2018.
Textile artist and sculptor Éva Albert, painter László Biszák, sculptor in
concrete Liza Bódi, enamel artist Péter Breczkó, textile and glass artist Júlia
Dávid, graphic artist Máté Dobesch, ikon painter Sándor Jószai, glass artist
Géza Koháry, painter Péter Köhler, ikon painter Csilla Kőrös, painter
Ferenc Kunhegyesi Jnr, painter Gábor Magyar, enamel artist Diána Páthi,
portrait painter Péter Polyák, enamel artist Zsuzsanna Stekly, ceramic artist
Andrea Vertel and ceramic artist Ágnes Lőrincz Vincze.

THE ART OF FERENC KUNHEGYESI JNR
In the footsteps of Tamás Péli and István Szentandrássy

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

Karbantartó

A továbbiakban is sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Bejelentkezés egyéni látogatók részére: +36-20/230-7662
Bejelentkezés csoportok részére: +36-20/230-4442

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Zsikla Béláné Ádám Klára
temetésén megjelentek, sírjára elhelyezték
a kegyelet virágait
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.

(MECHANIKUS / ELEKTROMOS)

Feladatok

• A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / eszközeinek karbantartása, javítása, a munkaterületre vonatkozó
követelményeknek, az elvégzett képzéseknek és tanfolyamoknak megfelelően vizuális ellenőrzés
• Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések,
ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasítások
betartása
• A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek
állagmegóvása, tisztán tartatása

Elvárások

• Középfokú végzettség (automatizálás/mechatronikai
technikus, villanyszerelő stb.)
• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

nyitva tartása szeptember 12-től 2021. február 28-ig:
hétfő: zárva
keddtől szombatig: 09.00 – 17.00
vasárnap: zárva

JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS ÉS BICAJOZÁS A TRIZOLI JÓTIFUTIVAL

9 786150 011608

A János Vitéz Látogatóközpont
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sem angol nyelven is. Mindkét
könyvben 26 festmény látható színes
nyomatban és több grafika feketefehérben.
-bzs-

Zsuzsanna Ágnes Takács • THE ART OF FERENC KUNHEGYESI JNR

Lászlóné Takács Ágnes: Kiskőrösön
születtem 1959-ben. Az érettségiig
iskoláimat is itt végeztem.1981-ben
Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán szereztem diplomát. Egy évig a
kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési
Központban tevékenykedtem népművelőként, majd a régi Bem József
Általános Iskolában dolgoztam. Férjhezmenetelem után az erdőtelki általános iskolában tanítottam.
Hosszú évekig férjem vállalkozásában
adminisztrátorként segítettem, majd
2010-ben megnyitottam Kiskőrös főterén az Ágnes Galériát azzal a céllal,
hogy ismert képző- és iparművészek
színvonalas alkotásaival ismertessem
meg Kiskőrös és környéke lakosait.
A kortárs művészek alkotásainak bemutatása mellett azok értékesítését
is felvállaltam. Sokan keresnek fel
például karácsony előtt, hogy valami
szép, különleges ajándékkal lepjék
meg szeretteiket.

lomamunkám elkészítése során megszerzett információkat meg kell osztanom a nagyközönséggel. Igy született
meg 2017-ben az ifj. Kunhegyesi
Ferenc művészetét bemutató monográfia, amelyben taglalom a két nagymester Péli Tamás és Szentandrássy
István hatását Feróra. A könyv sikere
arra ösztönzött, hogy megjelentes-

Amit kínálunk

• havi bruttó 320 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
• a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék
(46% 18:00 és 6:00 óra között),
• negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
• választható cafeteria,
• munkahelyi étkezés hozzájárulás,
• ingyenes légkondícionált buszjáratok 80 km-es körzetből
(23 buszjárat, 5 megyéből),
• kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
• ingyenes szakmai és nyelvi képzések.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a
2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve
a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését.
Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu
weboldalon.
További információ: 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

Mostanában sok beszámoló kezdődik így: A koronavírus-járvány átírta a
forgatókönyvet… Ebben az esetben is ez történt. A Trizoli Jótifuti Egyesület nyolcadik alkalommal szervezte meg jótékonysági eseményét, amit
eredetileg június 27-re terveztek. Szeptember 26-ára azonban „zöld utat
kapott” a sportrendezvény és nekilódulhattak a futók és a kerékpárosok,
hogy felhívják a figyelmet a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokra, s hogy tegyenek valamit ezeknek a családoknak a megsegítéséért.

Az „érzékenyítő program” idei fő célja, egy speciális utánfutó beszerzése.
Összefogásuk az elmúlt években is
rendkívül eredményesnek bizonyult,
eddig 6 családot és egy gyermekotthont tudtak támogatni a befolyt
adományokból, nevezési díjakból.
A kissé barátságtalan időjárású reggelen mintegy százan teljesítették az
összességében 57 kilométeres, Kecskemétről induló távot, illetve annak
valamelyik résztávját. Egy futó –
Mészáros Imre – a teljes távot végigfutotta. A legidősebb kerékpározó
Szemkeő Péter volt, a legfiatalabb
pedig unokája, Danics Liza. A kiskőrösi ovisok, kisiskolások számára

kis távot is meghirdettek, a városközponttól az István Borházig. Az
állomások (a zárójelbe tett számok
a megtett kilométereket jelentik):
Kecskemét 0 kilométerkő, Kecskemét – Decathlon (5), Ballószög
(11,5), Ágasegyháza (24), Izsák (32),
Páhi (42), Kiskőrös – István Borház
(55), Kiskőrös – főtér (57).
Kuti Zoltán, a Trizoli Jótifuti Egyesület elnöke, az esemény főszervezője: Hálás szívvel köszönöm meg
minden résztvevőnek, támogatónak,
segítőnek hogy ott voltatok, velünk
voltatok (akár fizikálisan, akár lélekben). Sajnos a családokkal (a kedvezményezettek) most a korlátozások

miatt nem tudtunk találkozni, de mi
egymással igen! A körülmények dacára lehet mondani, hogy a legsikeresebb évünk volt. Új erőt, új lendületet és sok-sok szeretetet, bátorítást
adtatok. Köszönöm szépen! További
eseményeink követhetők facebook
csoportunkban: Trizoli Jótifuti
Egyesület, illetve a www.facebook.
com/trizoli eseményoldalon.
Boda Zsuzsa

PETŐFI VERSEIT CIGÁNYUL SZAVALTÁK EL
Régi hagyomány volt Kiskőrösön,
hogy márciusban megtartották
a „Petőfi nem csak magyar nyelven” elnevezésű szavalóversenyt
a nemzetiségi önkormányzatok.
Kunhegyesi Nikolett, a Kiskőrösi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szervezésében
szeptember 17-én, cigány nyelven szavalták Petőfi költeményeit
a diákok. A zsűriben Nikoletten
kívül ifj. Kunhegyesi Ferenc,
valamint Kunhegyesi Gábor értékelték a kisdiákok előadását.
A két legszebben szavaló kislány
Györgye Tifani és Király Réka
– mindketten a Bem József Általános Iskola negyedikesei – ajándékcsomagot is kaptak az oklevél
mellé. Mint azt az elnök asszony

Támogatók: Kiskőrös Város Önkormányzata fenntartásában működő
EFI, a Mélymerülés Utcalap részéről
Libor Zoltán, Bogasov István önkormányzati sporttanácsadó, BKkM
Sportszövetség, Izsákért Fórum, Supka Helga. Természetesen az állomásokon is gyűltek össze lakossági adományok. Állandó segítők: Fornetti,
Bubee, Vass Bor Kft., István Borház
és a Gong Rádió.

SAKK-SZAKKÖR
minden csütörtökön
7-14 éves gyermekek részére
a Petőfi Sándor Művelődési
Központban.
Haladó csoport: 14.00-16.00
Részvételi díj:
1000 Ft/alkalom
Kezdő csoport: 16.15-17.00
Részvételi díj:
600 Ft/alkalom
Az oktatást tartja:
Kalmár Benedek sakkedző

elmondta, azért elevenítette fel a
hagyományt, mert már egyre kevesebb gyermek beszél cigányul,
s így is gyakorolhatták szüleikkel

a nyelvet. A jövőben más programok megvalósításával is szeretné,
ha eleik nyelve nem merülne feledésbe.
-bzs-

Információ:
Petőfi Sándor Művelődési
Központ, Petőfi tér 4/a
Tel.: 78/312-315
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A LELKI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSRE IS FIGYELNEK AZ EFIBEN
Újraindultak a heti rendszerességgel
zajló tornáink. A ShredX Fitnessben
Tagai Tímea gyógytornász preventív mozgásszervi tornát tart, a
FrittiSportban pedig Madácsi Anita gyógytornász nyugdíjas tornáján
vehetnek részt az érdeklődők. Heti
két alkalommal egy igazán lendületes, erősítő, alakformáló edzést is
biztosítunk FittBody néven Sárosi
Marika vezetésével. A csütörtöki
Fittbody órához van még lehetőség
csatlakozni. Alig, hogy befejeztük az

első féléves csapattal az úszótanfolyamot, máris egy újabb lelkes csoport
foglalta el hétfő és csütörtök esténként a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
egyik medencéjét. Az úszótanfolyam
sikere még mindig töretlen, néhány
nap alatt beteltek a tanfolyamra
a helyek. Nagy öröm ez az oktató,
Pásztor Gyula számára és számunkra is, hogy ilyen sokan tesznek az
egészségükért a mozgással és tartják
fontosnak, hogy elsajátítsák az úszás
megfelelő és biztonságos technikáját.

Az új koronavírus-fertőzések (Covid-19) számának növekedése hatására
a közösségi terjedés megfékezése és a víziközmű szolgáltatás biztonsága
érdekében a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.

SZEPTEMBER 21-TŐL HATÁROZATLAN
IDŐRE BEZÁRJA KISKŐRÖSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁT.

A KISKUNHALASI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
TOVÁBBRA IS NYITVA TART.
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út. 5. • telefon: +36-20/9421-622
email: kiskunviz@kiskunviz.hu • web: www.kiskunviz.hu

A KISKŐRÖSI
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI
OKTÓBER VÉGE

Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus Online világ veszélyei
– Modern kor gyermekei (Soltvadkert)

NOVEMBER 11.

Szlávik-Kupán Emese dietetikus előadása – Divatdiéták
– Hitek és tévhitek a táplálkozásban (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)
szerda 17.00 Intim torna
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.
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Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

Az úszásnak, mint ahogy minden
sportnak megvannak a maga fiziológiás és mentális előnyei, azonban
a víz felhajtóerejének köszönhetően
csökken a testre nehezedő súly, így
kíméljük az ízületeket, éppen ezért
pedig kisebb a sérülésveszély. Túlsúlyos és mozgássérült személyeknek is javasolt mozgásforma, mert
a gerincoszlopra és a csontozatra
kisebb terhelés kerül. Az úszás az
állóképességi sportok közé tartozik,
mint ahogy a kerékpározás és a futás.
A szív- és érrendszer, a légzőrendszer,
az anyagcsere működését kedvezően
befolyásolja, melynek következtében
javul a szövetek, sejtek oxigénellátása. Hosszútávon az úszás hatására
kialakulhat az edzett szív, mely csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Minden év szeptember második
szombatján ünnepeljük az elsősegélynyújtás világnapját. Ennek
alkalmából szeptember során két
alkalommal is lehetőséget biztosítottunk, hogy a Kiskőrösi Mentő
Alapítvány kollégáinak közreműködésével felhívjuk a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára. A tanfolyamon a résztvevők elsajátíthatták a
legfontosabb ismereteket, melyeket
veszély esetén bárki alkalmazhat.
Például a csecsemő, gyermek és felnőtt újraélesztés menetét, a stabil
oldalfekvésbe helyezést, teendőket
egy autóbaleset során vagy mérgezés
esetén, vagy ha valaki félrenyel és
emiatt életveszélyes állapotba kerül.
A résztvevőknek köszönjük az aktív
részvételt és a felelősségteljes ma-

VÉRADÁS
November 17-18-án délelőtt
9 és 13 óra között a művelődési
központban,
18-án délután 15 és 17 óra között
az Ungvári Worsk Kft. telephelyén
(Szendrey Júlia u. 2/5) várják
a véradókat.

gatartást, ezáltal egy baleset, illetve
veszély esetén értékes perceket nyerhetünk a mentők kiérkeztéig.
Az ősz folyamán nagy hangsúlyt fogunk fektetni a lelki egészségfejlesztésre, melynek keretében MezőfiHorváth Antónia és Török Zsuzsa
klinikai szakpszichológusokkal, több
alkalommal is találkozhatnak különböző témájú előadásokon és érzelmi
intelligenciát fejlesztő tréningen.
Az előadások részleteiről telefonon
vagy az iroda Facebook oldalán érdeklődhetnek.
Jaszanovics Dóra
EFI-irodavezető

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.

2020. október

REMEKÜL VIZSGÁZTAK A KUTYASULISOK
Hosszú, kitartó felkészülés után nemzetközi alap engedelmes IGBH munkakutya vizsgát tett a Szentgyörgyi Alajos ezüstkoszorús mesterkiképző
vezette Kiskőrösi Kutyaiskola „tanulóinak” egy része. A gazdik öröme határtalan, hiszen a vizsgán szinte minden kutya megfelelt, sőt, a dobogós
helyezettek között igen szoros volt a mezőny.

Az eredetileg Kiskőrösre tervezett
vizsgát áprilisban szerették volna
megtartani, de a veszélyhelyzet miatt
el kellett halasztaniuk és a helyszín
is változott. A csapat – Boldoczki
Éva Dexterrel (németjuhász), Szabadi Enikő Bomberrel (hovawart),
Székesné Szkenderovits Erzsébet Chilivel (törpe pincser), Kiss
Ibolya Nicóval (stafford bull terrier), Szamekné Csermák Ramóna
Bruceval (keverék kutya), Madácsi
Vivien Picúrral (keverék kutya),
Kalapos Nóra Bosztonnal (németjuhász), Kovács Márti és Kovács
Dóra Ronival (németjuhász), Herédi Attila Mázlival és Kirával (border
collie), Szebenyi Arnold Kírával
(németjuhász), Bódogh Borisszal

(németjuhász), ifj. Szentgyörgyi
Alajos Candyvel (németjuhász) –
Szentgyörgyi Alajossal kiadós esőben
kelt útra Szolnokra, a vizsga helyszínére. Az ég szerencsére kiderült, így
csak az első három páros vizsgázott
esőben, a többieknek már napsütés
jutott.
A dobogó legfelső fokára Herédi Attila állhatott Mázlival, második lett
Kalapos Nóra Bosztonnal, a harmadik Szebenyi Arnold Kírával, a negyedik helyen pedig Szabadi Enikő
végzett Bomberrel.
A mezőny nagyon szoros volt, ezt az
is mutatja, hogy az első és a második
– harmadik helyezettek között egy
pont volt a különbség. A második és
a harmadik helyezett azonos pont-

számot ért el, itt a fiatalabb kutyát
sorolták fentebb. A negyedik helyezett is csak egy ponttal „csúszott le”
a dobogóról.
Szentgyörgyi Alajos: Nagyon büszke
vagyok a csapatomra, kitartó munkájukra. Sokan évek óta járnak kutyáikkal hétvégente a kiképzésekre.
Azért is rendkívül szép ez az eredmény, mivel a Kiskőrösi Kutyaiskola tagjai nem állandó versenyzők,
hanem hobby állattartók, akik igen
komolyan veszik a kutyájukkal való

foglalkozást. Annak is nagyon örülök, hogy a mi kis csapatunk egy igazi, családias, baráti közösséggé forrta
ki magát az elmúlt években. Gratulálok tanítványaimnak. Ügyesek
voltak, csak így tovább! Köszönöm
a HNJE Szolnoki szervezetének és
Czimre Józsefnek, valamint tanítványainak az egész napos segítséget
a vizsgánkon, és Hlavács János bírónak a nagyon emberi és korrekt
bírálatokat.
Boda Zsuzsa

MÁR A SZEZON KEZDETÉN SIKERESEK A HC KISKŐRÖS CSAPATAI
Magasabb kategóriába kerültek a HC
Kiskőrös csapatai a tavalyi évhez képest, ezért már szeptember elsejétől
megkezdődtek az edzések, újra siklanak a jégkorongosok a Rajz Attila jégpályán. Szerdánként a „Korisuliba”
járók tanulják az alapokat, a hét többi napján pedig edzéseket tartanak a
különböző korosztályos csapatoknak.
Az utánpótlás csapatok rendre siker-

rel térnek haza a bajnoki meccsekről.
Szekeres Károly klubelnök: A kiskőrösi csapatok számára nagy kihívás
a 2020/2021-es évad a magasabb
szakmai elvárások miatt. Az U8 és az
U10 korosztály, vagyis a szuperminik
és a minik „csak” játszanak egymással a jégen való játék öröméért, nem
jegyzik az eredményeket. Az U12
– előkészítő – kiváló játékosainkból

álló korosztályban már a jégkorong
meccsszabályait szem előtt tartva
lépnek pályára a gyerekek. Például
nincs „testjáték”sem. Ebben az évben
a felnőtt csapatjátékra felkészítő bajnokságban 21 csapattal fog a kiskőrösi csapat megküzdeni, köztük több
nagynevű, régi, összeszokott csapattal. Az U14-es korosztályú csapatunk
nagyarányú győzelemmel kezdte a

bajnokságot, az U16-osaink is remekül helytállnak. Ők előválogató után
kerültek be a „B” csoport csapatai
közé. Nagy teher van mind az edzőkön, mind a játékosokon, komoly
ellenfelekkel kell pályára lépni. Lányaink is ügyesek, büszkék vagyunk
rájuk.
Hajrá Kőrös!
Boda Zs.

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!
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78 JÁRMŰ SORAKOZOTT FEL A VIII. KISKŐRÖSI DUTRA NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓN

Idén először az Erdőtelki úton lévő Dutra bázison tartotta a szervező Kiskőrösi Dutra Baráti Kör Egyesület – Kis Zsolt elnök, Gyalog Tamás alelnök,
Ba László alelnök, Belák József, Csermák Pál, Krecs Gábor, Major Péter
– a már nyolc éve folyamatosan rendkívüli sikernek örvendő Dutra találkozót szeptember 25-26-27-én. Eddig minden évben pünkösd ünnepéhez
kötődően tartották meg a rendezvényt, de a járványügyi helyzet ezt akkor nem tette lehetővé. A találkozó első napján, pénteken az udvaron már
felsorakoztak a monstrumok és a kisgépek, szombaton pedig a nagyközönség előtt is kinyílt a kapu. A megjelenteket Belák József, az egyesület
szóvivője köszöntötte.

Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte jelenlétével és méltatta a Dutrák
nagyszerűségét Font Sándor országgyűlési képviselő, Domonyi László
polgármester, Nyárádi Attila, az Országos Dutra Klub elnöke, valamint
Nagy Vilmos, az Országos Dutra
Klub tiszteletbeli elnöke.
Font Sándor örvendetesnek találta,
hogy a kiskőrösi civil szervezet lassan egy évtizede kiemelt feladatának
tartja a találkozók megszervezését.
Jómaga, mint Dutra tulajdonos is,
gratulált mindazoknak, akik a ma-

gyar gépgyártás – sok helyen még
ma is használatban lévő – 50-70 éves
traktorveteránjait bemutatták. Mint
mondta, ezek a 2-4, illetve 6 hengeres gépek sok mindent túléltek, mind
a mai napig „szolgálják” a gazdájukat.
Speciális, előmotoros rendszerüknek
köszönhető vonóerőnek verhetetlenek kategóriájukban.
Domonyi László is köszönetet mondott az egyesület tagjainak a város
jó hírének öregbítéséért, a számtalan kiváló programelemért, amelyek
bemutatták a kiskőrösiek hajdani

A HULLADÉKUDVAR ÚJ NYITVA TARTÁSI IDEJE:

csütörtök – péntek: 07:00 – 16:00
(mindkét napon azonos időpontban)

A hulladékudvar a fenti állandó nyitva tartási
időpontokon túl az elkövetkező hónapok
egy-egy szombatján is nyitva lesz.
A pontos dátumok:
november 07-én 8:00 – 12:00 | december 05-én 8:00 – 12:00
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legfontosabb, legmegbecsültebb „segítségét”. Kiemelte, hogy a Dutrák
megelőzték a korukat, a maguk idejében a magyar mezőgazdasági gépgyártás csúcsa volt ez a traktormárka
és a nemzetközi berkekben még ma is
elismerésnek örvend.
A két országos vezető is elismeréssel
méltatta a Kiskőrösi Dutra Baráti
Kör Egyesület értékmentő munkáját, az évente megrendezett találkozó
nagyszerűségét.
A bázison a gépek tulajdonosai
büszkén álltak traktorjaik mellett, a
szépen karbantartott Dutrákról szeretettel beszéltek az érdeklődőknek.
Aki akart, még nyeregbe is pattanhatott. Ezzel a lehetőséggel minden
korosztályból, de főleg a gyermekek
közül sokan éltek is. Pohankovics

András képviselő (fenti kis képen
jobb szélen) az év elején vásárolt egy
Dutrát, amit munkára is fogott mezőgazdasági területein.
Szombaton egyszerre indították be a
gépeket, majd elindult a felvonulás a
városban. A házakból sokan kiálltak
az utcára, hogy megcsodálják a nem
mindennapi látványt.
A két nap alatt többszázan gyönyörködtek a traktorkiállításban és vasárnap Erdőtelken a szántó-és erőhúzó
versenyen is sorfalat állt a tömeg.
Igazán csodálatra méltó produkciót
is láthattunk, amikor a szántóföldön „ellejtették” a Dutrák táncukat.
A zenére előre megtervezett, elképesztő koreográfia szemtanúi lehettünk,
egy úgynevezett Dutra karüsszelnek.
Boda Zsuzsa

