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A KISKŐRÖSI RÓNASZÉKI
FÜRDŐ ÖNT IS VÁRJA!
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A KISKŐRÖSI ÓVODÁK HÍREI

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK

FELAVATTÁK A PETŐFI CSALÁD FELÚJÍTOTT SÍREMLÉKÉT ÁTVETTE MEGBÍZÓLEVELÉT 
GMOSER ISTVÁN KÉPVISELŐ

AZ IDŐKÖZI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

ÖRÖKSÉGÜNK

A felújítás Rákay Philip producer és felesége, Wieber Orsolya magánado-
mányából valósult meg, a síremlék környezetét a Nemzeti Örökség Inté-
zete (NÖRI) újíttatta fel. Kiskőrös képviseletében Dr. Filus Erika, a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, valamint Szedmák Tamás alpolgár-
mester vett részt a Petőfi család felújított síremlékének avatásán Buda-
pesten, a Fiumei úti sírkertben június 11-én.

„Emlékművek nem a hősöknek kelle-
nek, hanem nekünk, kései utódoknak, 
akik meg akarunk őrizni, helyre aka-
runk állítani, életre akarunk hívni 
minél többet abból, amit Petőfi Sán-
dor életműve megtestesít és a mának 
üzen. Emlékeznünk kell, hogy értsük 
a szabadság értékét” – mondta ava-
tóbeszédében Gulyás Gergely, Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter.
Mint fogalmazott, a Petőfi család újra 
méltó formába hozott síremléke a 
leginkább kézenfekvő lehetőség fejet 
hajtani a sem holtában, sem testi va-
lójában, hanem egyedülálló életmű-
vében velünk maradt költőóriás előtt.
Móczár Gábor, a NÖRI főigaz-

gatója kiemelte: Petőfi mindenütt 
ott van, ahol magyarok vannak, és 
mindig ott lesz, amíg a magyarság 
megmarad.
A főigazgató szólt arról, hogy a Petőfi 
családból csak az 1849-ben Segesvár 
mellett, a fejéregyházi csatamezőn 
meghalt költő nem nyugszik a sír-
helyen, „de szelleme belengi a kör-
nyezetet”.
Megjegyezte, hogy a Nemzeti Pan-
teonban nyugszik számos személy, 
aki ezer szállal kötődik Petőfihez, így 
legjobb barátja, Arany János, Gyulai 
Pál, aki sokat tett költészetének elis-
mertetéséért, Barabás Miklós, Petőfi 
első közismert arcképének megfestő-

je, vagy Egressy Gábor, aki a forrada-
lom estéjén előadta a Nemzeti dalt a 
Nemzeti Színházban, és ő készítette a 
Petőfit ábrázoló híres dagerrotípiát is.
Rákay Philip, a síremlék felújításának 
mecénása szerint a múlt tisztelete és 
emlékezete nélkül lehet élni, csak 
nem érdemes. Felidézte, hogy tavaly 
március 15-én feleségével hozott virá-
got a ’48-as hősök emlékére, amikor 
szembesült a Petőfi család síremléké-
nek méltatlan állapotával, ezért meg-
keresték a NÖRI-t, hogy megfinan-
szírozzák annak helyreállítását.
A Petőfi család 1911-ben emelt sír-
emlékében nyugszanak Petőfi Sán-
dor szülei, Petrovics István és Hrúz 
Mária, felesége, Szendrey Júlia, 
gyermekük, Petőfi Zoltán, valamint 
a költő öccse, István. Az 1908-ban 
létesült sírhely a Petőfi Társaság kez-
deményezésére jött létre; a szülők 
sírja eredetileg a Józsefvárosi teme-
tőben volt.

Az elmúlt évben felújították a teljes 
síremlék kő és fém részeit, megújul-
tak a környező növények és a dísz-
burkolat. A síremlék környezetét a 
NÖRI újíttatta fel.
Helyreállították a sírkert eredeti út-
hálózatát is a Petőfi család síremlé-
kének környezetében. A megújult 
síremlék mintegy négy méter magas, 
a két méter magas haraszti kő posz-
tamensen kétméteres bronz turul-
madár, a talapzat alsó részén bronz-
koszorú látható.

Az ünnepségen Gulyás Gergely, 
Móczár Gábor, Rákay Philip és fe-
lesége mellett elhelyezte koszorúját 
többek között Demeter Szilárd, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum főigazga-
tója és Kiskőrös, Petőfi szülővárosa 
önkormányzatának képviselői is.

(forrás: hirado.hu,
fotó Lapid Eszter)

Az Országos Petőfi Sándor Társaság,
Kiskőrös Város Önkormányzata és a

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
tisztelettel és szeretettel meghívja 

Önt, barátait, ismerőseit

 augusztus 2-án 19 órára
Petőfi Sándor halálának 

173. évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezésre.

Helyszín:
Petőfi Sándor szülőházának kertje

A hagyományoknak megfelelően jöjjön el Ön is
egy szál virággal, és emlékezzünk együtt 

városunk szülöttére!

Program:

19 óra Szavalat
Domonyi László polgármester

emlékbeszéde

„Méltánylattal nézi most a haza 
Kis Kőrös lakosainak kegyeletes 

érzelmeit”
Turán István helytörténész

előadása a köztéri Petőfi szoborról

Virágok elhelyezése 

19.45 
Heinczinger Miklós „Mika”

énekes, a Misztrál Együttes alapító 
tagja koncertje

Július 4-én, 13 órakor a Városháza 
dísztermében átvette megbízólevelét 
Gmoser István, akit a helyi önkor-
mányzati képviselők 2022. június 
26. napján megtartott időközi vá-
lasztásán, települési önkormányzati 
képviselőnek megválasztottak.
Mint ismeretes, a 4. számú választási 
kerület képviselője, Gmoser And-
rás elhunyt, ezért időközi választást 
kellett tartani. Gmoser István meg-
bízatása a következő önkormányzati 
választásig tart.

A megbízólevél átadásakor Domo-
nyi László polgármester is gratulált 
a győzelemhez, s mint mondta: „Bí-
zom az eredményes és együttműkö-
dő közös munkában.”
A megbízólevelet dr. Ba Mariann, 
a Helyi Választási Bizottság elnöke 
adta át, a városvezetést a polgármes-
teren kívül dr. Turán Csaba jegyző, 
a Helyi Választási Iroda vezetője és 
dr. Nagy Gabriella aljegyző képvi-
selték.

B. Zs.

Kiskőrös városban a 4. számú egyéni választókerületben a 2022. június 26. 
napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselő választás jogerős eredmé-
nyéről az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

Az egyéni választókerületi jelöltek eredményei:
1. Martinkó Zsolt (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata 
    Néppárt) 210 szavazat
2. dr. Kudron-Tonigold Nándor (Megoldás Mozgalom) 53 szavazat
3. Gmoser István (független jelölt) 342 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 14. §-a alapján az egyéni választókerületben az a jelölt 
lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
(A sorszámozás a szavazólapon való megjelenésnek megfelelő, nem az eredménynek)

dr. Turán Csaba
a Helyi Választási Iroda vezetője

Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvo-
dák intézményvezetője rangos elisme-
rést vett át nemrégiben. A Kiskőrösi 
Óvodákban zajló szakmai munkát 
és fejlesztési ötleteket díjazták a Szö-
vetség a Kiválóságért Egyesülethez 
tartozó intézmények időszakos kon-
ferenciáján. A Nemzeti Kiválóság 
Elismerési Rendszer értékelési szem-
pontjai alapján a Kiskőrösi Óvodák 
az „Elismerés a kiválóságért” bronz 
fokozatát, az 1. csillag szintet érte el.

Az Erdőtelki óvoda dolgozóinak, 
szülői és gyermekközösségének a 
környezetért, a környezettudatos 
magatartás kialakításáért, a növény 
és állatvédelemért folytatott munkája 
példaértékű.
Tamás Szilvia, az óvoda vezetője az  
„Állatbarát Óvoda” címet vehette át 
június 29-én, az Állatorvostudományi 
Egyetemen megrendezésre került 
rangos eseményen.

FŐHAJTÁS A MÁRTÍROK ELŐTT

Június 16-án a buszmegállóban talál-
ható emléktábla előtt Nagy Imre, az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
kivégzett, ikonikus alakja, valamint 
mártírtársai emléke előtt tisztelegtek 
a megemlékezők.
A megjelenteket Filus Tibor, a Kép-
viselő-testület Kulturális, Turisztikai 
és Sport Bizottsága elnöke köszön-
tötte. Az egykori miniszterelnökről 
és az ’56-os hősökről, áldozatokról az 
emlékbeszédet Turán István helytör-
ténész mondta. 
Az emléktáblánál az ünnepség zárá-
saként koszorút helyezett el Domo-
nyi László polgármester és Szedmák 

Tamás alpolgármester az önkor-
mányzat, Fodor Tamás és Faragó 
Imre, az ’56-os Szövetség, valamint 
Rohoska István és Matusik István-
né, a Kiskőrösi Polgári Kör nevében. 
A jelenlévők ezt követően átmentek 
a katolikus templom előtt lévő II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem szobrához, 
amit Suba György kezdeményezésére 
a Kiskőrös melletti csapatösszevonás 
emlékére állíttattak 2003. szeptem-
ber 19-én, a Rákóczi Emlékbizott-
ság, Kiskőrös Város Önkormányzata, 
valamint az önzetlen lakosok. 
Itt is elhelyezték az emlékezés és tisz-
teletadás koszorúit.                   -bzs-

A Magyar Egészségügy Napja – Sem-
melweis Nap alkalmából tartottak 
ünnepséget a Kiskunhalasi Semmel-
weis Kórház a Szegedi Tudomány-
egyetem Oktató Kórházában, ahol 
dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató 
mintegy ötven kórházi dolgozónak 
nyújtott át elismerést. Közöttük több 
kiskőrösi is volt, akik a Kiskőrösi 
Szakorvosi Rendelőintézetben dol-
goznak. 
Semmelweis Emléklapot vett át Szél 
Zsuzsanna asszisztens, 20 éves törzs-
gárda jutalomban részsült Papp Edit 
gyógytornász, valamint 30 éves törzs-
gárda jutalomban Ocskai Krisztina 
vezető asszisztens.

A Kalocsai Szent Kereszt Kórház 
gyógytornásza, Mlinkó Nelli, a beteg-
ellátás területén végzett kiemelkedő és 
áldozatos munkájáért kapott Elismerő 
oklevelet.
A Kiskőrösi Mentőállomás dolgozói 
közül Maklári Fruzsina mentőtiszt 
a Parlamentben vette át az Orszá-
gos Mentőszolgálat „Iránytű”-díját. 
Gardalits Norbert mentőtiszt, Vörös 
Ferenc mentőápoló, Rohoska István 
mentőtechnikus, valamint Mezőfi Já-
nos mentőgépkocsivezető pedig „Regio-
nális Igazgatói Dicséretben” részesültek.
Az elismerésekhez gratulálunk, továb-
bi kitartó, lelkes munkát kívánunk!

-bodazsu- 
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KÉT KISKŐRÖSI BORÁSZAT IS 
KÉPVISELI BÁCS-KISKUN MEGYÉT

60 ÉVVEL EZELŐTT DIPLOMÁZOTT LE

PÉLDAMUTATÓ

KIVÁLÓ PEDAGÓGUSOK TÖBB ÉVTIZEDES MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL
A tanítási év zárásakor díjazzák a kiváló pedagógusok tevékenységét. 
Domonyiné Borbényi Katalin, a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Kiskőrösi Tagintézménye gyógypedagógusa, a Kecskeméti 
Tankerületi Központ tanévzáró ünnepségén az „Év pedagógusa” -díjban 
részesült. Első alkalommal osztották ki „Az év tanára” díjat a KEVI gimná-
ziumában a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten. „Senior” kategóriában 
Filus János tanár úr, „Életmű” kategóriában pedig Baranyi László Csabáné 
tanárnő vette át az oklevelet Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgatónőtől. 
Az elismerésekhez gratulálunk!

Domonyiné Borbényi Katalin gyógy-
pedagógus-logopédus, a Bács-Kiskun 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kis-
kőrösi Tagintézményének munkatár-
sa, 26 éve végzi a logopédiai ellátáshoz 
kapcsolódó feladatokat.
Általános iskolai tanítói, oligofrén-
pedagógia és logopédia szakos gyógy-
pedagógiai tanári diplomával és peda-
gógiai szakvizsgával rendelkezik. 
Pályafutása kezdetén tanítóként dol-
gozott, majd 1991-től, már logopé-
dusként látta el Kiskőrösön a nyelvi 
akadályokkal küzdő gyermekeket. 
1996-tól kapcsolódott be az akkor 
még pedagógiai intézet keretei között 
működő logopédiai ellátásba és mos-
tanáig a különböző jogutód intézmé-

nyek égisze alatt ebben a feladatkörben 
dolgozik. 1995-től területi logopédiai 
szakszolgálat vezetőként, majd 2002-
től két éven keresztül a pedagógiai 
szakszolgálat vezetőjeként irányította 
a feladatellátást. A szakszolgálatok 
egységesítését követően, a logopédiai 
ellátás szakfeladatában a beszédhez, a 
nyelvi képesség zavaraihoz, és a speci-
fikus tanulási zavarokhoz kapcsolódó 
diagnosztikai és terápiás tevékenysé-
get végez. Részt vesz a sajátos nevelési 
igényű gyermekek intézményeken be-
lüli beszédfejlesztésében. Időszakosan 
bekapcsolódott a szakértői bizottság 
állapotfelmérést célzó vizsgálataiba, 
szaktudása segítette a pontos fejlettsé-
gi szint megállapítását. A logopédiai 

ellátáshoz kapcsolódó vizsgálati ered-
ményeivel jelenleg is nagymértékben 
hozzájárul a megfelelő differenciáldi-
agnózis felállításához.
Munkája mellett nagy hangsúlyt 
fektetett (fektet) a folyamatos ön-
képzésre, a logopédia és a tanulási 
problémák diagnosztikáját, megelő-
zését, korrekcióját célzó ismeretek 
bővítésére. Folyamatosan tájékozódik 
a szakmai újdonságokról, szaktudá-
sát szélesítő tanfolyamokon képezi 
magát. Az elmúlt években a tagintéz-
mény logopédiai munkacsoportjának 
vezetőjeként irányította az eljárásrend 
alakítását és az annak megfelelő mű-
ködést. Nagyon jó kapcsolatot alakí-
tott ki a megbízással foglalkoztatott 
kollegákkal, bevezette a kibővített 
team megbeszéléseket, hatékony 
együttműködés valósult meg irányítá-
sával a nevelési-oktatási intézmények-
kel. Mentorként rendszeresen fogad 
logopédus hallgatókat, emellett jelen-
tős szerepet vállal a kezdő logopédus 
kollégák segítésében is. Rugalmasan 
alkalmazkodott és élen járt az online 
terápiás ellátások kivitelezésében, ak-

tív szülői részvételt igénylő, jó gyakor-
latokat hozott létre és működtetett a 
logopédiai szakfeladat területén.
Megbízható, rendkívül precíz és elkö-
telezett munkatársként szakmai mun-
káját komplex szemlélettel, elemző 
módon végzi. Terápiás gondolkodása 
gyermek- és családcentrikus, mindig 
életszerűen igyekszik megoldani az el-
látási helyzeteket. Elkötelezett a szak-
mai közös gondolkozás kivitelezésé-
ben, aktív tagja a munkaközösségnek, 
innovatív motorja a tagintézmény 
logopédus csapatának. 
Szakmai tudása és igényessége, precíz 
munkavégzése követendő példa mun-
kahelye szakmai közössége minden 
tagja számára. 

Baranyi László Csabáné főiskolai és 
egyetemi tanulmányai után azonnal 
pedagógusként helyezkedett el, vá-
lasztott szakmájához a mai napig hű 
maradt. A tanítás mellett egy tanévben 
igazgató-helyettesként is dolgozott, 
ráadásul abban az időszakban, amikor 
még nem volt digitális napló és a ta-
nulók létszáma elérte a 750 főt az is-
kolában. Sok feladata közül abban az 
időben példaként emelhető ki, hogy az 
órarendet úgy kellett elkészítenie, hogy 
osztályterem hiányában több csopor-
tot a kollégiumban tudtak elhelyezni. 

Matematika szaktanári eredményei ta-
nítványai között kimagaslóak, az idei 
tanévben az általa vezetett tagozat át-
lageredménye 85 százalékos, míg tavaly 
az emelt szintű matematika érettségi 
vizsgán az egyik diákja 99 százalékot 
ért el.
Mindhárom szakját tanítja. Versenyek 
szervezésében aktív, valamint munka-

közösség-vezetőként is tevékenykedik, 
immár 17. éve a gimnáziumban. Osz-
tályaival a közös munka során sikerült 
azt elérnie, hogy a humán beállítottsá-
gú diákok is élénk érdeklődést mutas-
sanak a reál tantárgyak iránt. Rengeteg 
élményhez juttatja a gyermekeket azál-
tal, hogy szabadidejében rendszeresen 
színházlátogatásokat szervez, kirándul-
ni, kerékpártúrákra viszi őket. 
Legutóbb a Határtalanul pályázat ke-
retében voltak közös élményszerzésen, 
melyen nem csak a saját osztályának ta-
nulói, de más osztályok diákjai is részt 
vettek. Határozottsága, higgadtsága 
biztonságot jelent a tanulóknak. Köny-
nyen megtalálja a közös hangot velük, 
szívesen és segítőkészen hallgatja meg 
mind iskolai, mind személyes problé-
máikat. Lehetőségeihez képest segíti 
őket. Szakmai és közösségi munkája 
példaértékű minden kollégája számára. 

Filus János az általános iskolát Kas-
kantyún végezte, utána a kiskőrösi 
Petőfi Sándor Kertészeti Szakközép-
iskolában érettségit és középfokú ker-
tész képesítést szerzett. Kecskeméten, 
a Kertészeti Főiskola Szőlőtermesztési 
szakán, 1981-ben kertész üzemmér-
nökként diplomázott.
1981-től 1992-ig a Kaskantyúi Ho-
mokgyöngye Mg. Szakszövetkezet-
ben dolgozott, mint szőlőtermesztési 
agronómus, majd szőlőtermesztési 
ágazatvezető. 
1987-ben a szövetkezet főmezőgazdá-
szává választották.
1990 óta alapító kuratóriumi tagja a 
Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásá-
ért Alapítványnak.
1992 óta a kiskőrösi Petőfi Sándor 
Gimnázium és Kertészeti Szakközép-
iskolában (jelenlegi neve: Kiskőrösi 
Evangélikus Iskola) dolgozik, ahol a 
tangazdaság vezetése mellett az ország 
egyetlen vincellérképző intézményé-
nek beindításához szükséges tárgyi 

feltételek biztosításáért is tevékeny-
kedett. Tervei alapján felépült a sző-
lőfeldolgozó, az 500 hl-es tanpince, a 
palackozó és a laboratórium.
1992-ben okleveles kertészmérnöki 
diplomát szerzett a Kertészeti és Élel-
miszeripari Egyetem Termesztő Kará-
nak Szőlőtermesztési szakán.
2003-ban kertészmérnök-tanári dip-
lomát vett át a Szent István Egyetem 
Gazdasági és Társadalomtudományi 
Karán Gödöllőn. 2003 óta mérnök-
tanárként dolgozik. Jelenleg szőlőter-
mesztést, borászatot, szakmai gyakor-
latot tanít és a tanpincét vezeti. Részt 
vesz a felnőtt borász képzésben is.
2003-tól 3 cikluson keresztül a Nem-
zeti Fajtahasználati Bizottság tagja 
volt a bizottság megszűnéséig.
1993 óta vezeti a Filus és Társa Keres-
kedelmi Betéti Társaságot, ahol szőlő 
szaporítóanyagot, biomust alapú ivó-
leveket állítanak elő. 1997 óta ökoló-
giai gazdálkodást folytat.
1997 óta FVM szaktanácsadó, 2002-
től regisztrált szaktanácsadó a Nemzeti 
Agrár-környezetvédelmi Programban, 
az ökológiai szekcióban dolgozik.
14. éve vezeti a Kiskőrösi Gondűző 
Borlovagrend Szakmai Bizottságát.
A Kaskantyúi Hegyközség elnöke, a 
Kunsági Borvidék alelnöke és szőlé-
szeti küldött a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsában, ahol az ellenőrző bizott-
ságban is dolgozik.

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:   

FACEBOOK:
KISKŐRÖS VÁROS

HONLAP:
WWW.KISKOROS.HU   

Ebben az évben is kiválasztották Bács 
Kiskun Megye Borait. Legnagyobb 
örömünkre két kiskőrösi borászat is 
kategóriagyőztes lett. „Bács-Kiskun 
Megye Fehérbora 2022” címet a 
Vass Borászat – Irsai-Tramini 2021-
es bora,  „Bács-Kiskun Megye Rozé-
bora 2022” elismerést pedig a Szent-
péteri Borpince Nero rozé 2021-es 
évjáratú bora kapta. 
A megye legjobb fehér-, rozé- és 
vörösborát a két borvidékünk – Ha-
jós-Bajai, valamint a Kunsági - ver-
senyén aranyérmet elnyert borok 
közül szakmai zsűri választotta ki 
június elején. A borok emblémával 
ellátott palackokban képviselik a 
megyét rendezvényeinken, illetve 
nemzetközi szintéren is. 16 borászat 
31 tételt nevezett a versenyre.

Gratulálunk az újabb kiváló ered-
ménnyel büszkélkedő borászatok-
nak, akiknek tulajdonosai – Vassné 
Pivarcsi Mária, valamint Szentpé-
teri Attila és ifjabb Szentpéteri At-
tila nem csak megyénk, de Kiskőrös 
jó hírnevét is öregbítik.

Boda Zs.

A MaVíz Magyar Víziközmű Szö-
vetség által megrendezett Országos 
Víziközmű Konferencián a Kiskun-
víz Kft. kiskőrösi szennyvízágazati 
üzemvezetője, Hangyáné Szabó 
Ágnes elismerő oklevelet vett át. 
Ágnes 41 éve végzi hivatását szere-
tettel és odaadással. Érettségi után 
Vegyészlaboránsi képesítést szerzett, 
és 1981. január 4-én a Dél Bács-Kis-
kun Megyei Vízmű Vállalat kiskőrösi 
szennyvíztisztító telep fióklaborjá-
ban kezdte meg a munkás éveket. 
2007-ben elvégezte az EJF Környe-
zetmérnöki szakát Baján, mellyel 
munkaköre is megváltozott, szenny-
vízágazati üzemvezető lett, munkáját 
a mai napig, a Kiskunvíz Kft. Kis-
kőrösi Üzemmérnökségén, precízen, 

lelkiismeretesen végzi. Hat szenny-
víztisztító telep üzemeléséért felelős.
Kiskőrös és térsége szennyvízkeze-
lésének kialakításában és minden-
napos, biztonságos üzemeltetésében 
elévülhetetlen és meghatározó szere-
pe van.
Gratulálunk az elismerő oklevélhez!

(forrás és fotó: kiskunvíz.hu)

HANGYÁNÉ SZABÓ ÁGNES ELISMERŐ 
OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT

CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMOT 
TARTOTTAK A KÖZTISZTVISELŐK

Gyémántdiplomáját vette át a városi 
pedagógusnapon Molnár Dezsőné 
Lang Aranka óvó néni.
Kislánykorom óta óvónő akartam 
lenni – mesélte Aranka néni, akit 
egész pályafutása alatt a gyermekek 
iránt érzett szeretete vezérelt és ma 
is végtelen odaadással beszél az ap-
róságokról. A csengődi általános 
iskola elvégzése után a kiskőrösi Pe-
tőfi Sándor Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd a Kecskeméti Felsőfokú 
Óvónőképző Intézetben szerezte 
meg diplomáját 1962-ben. Öt évvel 
később férjhez ment, két fia született 
Attila és Tamás, egy unokája ara-
nyozza be napjait, Balázs. (fotó)
A fülöpszállási óvodában kezdett el 

dolgozni, majd 1976-ban Kiskőrösre 
költöztek, és nyugdíjazásáig (1998) 
itt volt óvónő, először a KTSZ, majd 
a napköziotthonos óvodák I. sz. kör-
zetében.
1997 júniusában Kiskőrösért Em-
léklapot kapott Kiskőrös Város 
Képviselő-testülete Művelődési és 
Közoktatási és Sport Bizottságától. 
2012-ben vehette át aranydiplomá-
ját. Idén már 60 éve, hogy elvégezte a 
főiskolát, így gyémántdiplomás lett. 
A mai napig szívében őrzi mindazt 
a sok szépet és jót, amit a gyerekek 
között átélhetett. Rengeteget olvas, 
szabadidejét két fiával, menyével és 
unokájával tölti.

Boda Zsuzsa

Kiskőrös, Petőfi tér 4/A
(művelődési központ földszinti aula)
telefon: 06-20/230-4442

MEGÉRKEZTEK AZ AKTÍV MAGYARORSZÁG
ÁLTAL KÉSZÍTETT KIADVÁNYOK!

Hozzájutni
a Kiskőrösi Tourinform
irodában lehet.

A polgármesteri hivatal dolgozóinak 
is munkaszüneti nap volt a köz-
tisztviselők napja július 1-jén, de 
nem maradtak otthon. Ellátogattak 
a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság új laktanyájába, ahol 
Szipőcs Péter tű. százados, parancs-
nok-helyettes bemutatta az épületet 
és az egyes berendezések funkcióit. 
Az udvaron még a nagynyomású 
tűzoltó fecskendőt is kipróbálhatták. 
A laktanya-látogatás után a fehér asz-
tal mellett folytatódott a nap, jóízű 

beszélgetésekkel. Mindnyájan egyet-
értettek abban, hogy a kánikula elle-
nére rendkívül jól érezték magukat, a 
laktanya-látogatás óriási élmény volt.
Domonyi László polgármester: 
Dr. Turán Csaba jegyző úrral min-
denki nevében köszönjük, hogy ott 
lehettünk, köszönjük Péternek a 
részletes, alapos tájékoztatást. 
Köszönöm kollégáimnak is a helytál-
lást, a kitartást, az év eddigi legmele-
gebb napján.

B.Zs.
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KISKŐRÖSÖN NEM LESZ VÍZKORLÁTOZÁS MÚZEUMOK VARÁZSLATOS ÉJSZAKÁJA BÍRÓ LÁSZLÓ A VILÁG MINDEN APRÓ SZIGETÉRE ELJUTOTT AZ ÉTERBEN 
Egy rádióval, antennával, némi 

szerencsével kifogta a jó terjedést
Biró László második lett a 2021. évben az amatőr rádiósok világversenyén, 
a magyarok közül egysávos (7NHz) kategóriában. Összesítettben magyar 
2. Európa 110. és világ 186. helyezését nyerte el. Nemrégiben hirdettek 
eredményt és küldték el oklevelét. (alsó fotó)

Az amatőr rádiózás nem csak egy 
hobby, technikai sport, ahol, ha nem 
is hallunk sokat róla mégis világszin-
ten jegyzik. Évente egy alkalommal 
rendezik meg a CQ Wordl WideDX 
Contest, vagyis az amatőr rádiósok 
világversenyét – mondta Laci. A cél, 
hogy a verseny ideje alatt – aminek 
az időtartama 48 óra, ebből nekem 
28 órát sikerült teljesíteni – a lehető 
legtöbb rádiós összeköttetést hozzuk 
létre. Ha megtalálok egy állomást, 
kapcsolatot létesítünk, visszaigazol 
engem, és meg is van a pontom vagy 
a szorzóm. Minél távolabbi állomást 
sikerül befognom és kétoldalú kap-
csolatot tudok itt létesíteni, annál 
nagyobb pontszámot könyvelhetek 
el. A verseny kiírója pedig ellenőrzi 
a leadott összeköttetéseket, a sor-
számmal ellátott visszaigazolásokat. 
Számos más versenyek is zajlanak 
szerte a világon, szinte minden hét-
végén részt veszek valamelyik ország 
versenyén. A régi versenyzőket hí-
vójelből megismerjük és üdvözöljük 
egymást, ami jó érzéssel tölt el, hogy 
emlékszik rám, ha még csak az éteren 
keresztül is ismerjük egymást.

 � Hány összeköttetésed volt?
A világversenyen percenként 3-4 
összeköttetést tudtam létesíteni, itt 
nincs sok időnk beszélgetni vagy is-
merkedni távíró módban, amelynél 
csak nyugtázzuk egymás találkozását 
és megy tovább a keresés. Összesen 
960 összeköttetést sikerült leigazol-
nom a 7 MHz (megahertz-es) egy-
sávos kategóriában. Nekem nagyon 
sok amerikai állomással sikerült ösz-
szeköttetést csinálni, ami növelte a 
pontszámaim és szorzóim, de volt 
például japán vagy ausztrál, kajmán 
szigetek, indonéz is. 

 � Beszélgettek is?
Az angol az elfogadott nyelv, de 
morzejelekkel is tudunk kommuni-
kálni. Évente több expedíció is ki-
települ, de vannak ritkaságok, amik 
csak 4-5 évente indulnak különleges 
helyekre, szigetekre. Nagyon nehéz 
és nagy kihívás velük összeköttetést 
létesíteni. Ilyenkor minden figyelem 
rájuk szegeződik a világ amatőrjei 
körében, hogy tudjanak kapcsolat-
ba lépni velük, és jutalmul egy szép 

visszaigazoló lappal (QSL LAP) bő-
vüljön a gyűjtemény. (2. kis fotó). 
Tavaly a magyar DX versenyen szin-
tén dobogós helyet értem el, harma-
dik lettem a magyar amatőrök közül 
egysávos, kis teljesítményű kategó-
riában. Öröm volt számomra, hogy 
meghívást kaptam a Magyar Rá-
dióamatőr Szövetség által szervezett 
díjátadó gálára, ahol átvehettem az 
oklevelet és a serleget.

 � Milyen felszerelés kell?
Az én állomásom nem kimondottan 
versenyállomás, de ha jókor vagy jó 
időben, még sikerélményed is lehet. 
A rádió adó-vevő mellé kell egy jó 
antenna, egy mikrofon, áram és egy 
számítógépes háttér. Ezekkel már 
lehet sok jó összeköttetést létesíteni. 
A siker legfőbb összetevője azonban 
a kitartó hozzáállás és a rádióhullá-
mok jó terjedése!

 � Mióta rádiózol? 
Nagyon régen kezdtem. 2002-ben 
tettem vizsgát a Hírközlési Főfel-
ügyelet előtt és kaptam meg az adó-
engedélyem, gyakorlatilag azóta rá-
diózom, és próbálom népszerűsíteni 
ezt a sportot. Sajnos a klub megszűnt 
Kiskőrösön, ami néhai Pálinkás Mi-
hály vezetésével működött. Sok tagja 
volt, például a már szintén elhunyt 
dr. Dankó Miklós is, aki Fa Nándor 
földkerülő hajóútját követte rádión, 
amibe én is bekapcsolódtam. 2006-
2009 között naponta navigáltam 
rádión Méder Áron szólóvitorlá-
zót, aki szintén megkerülte a Földet 
hajójával. Élmény volt őt szigetről-
szigetre vagy mérföldről-mérföldre 
követni és segíteni. Nyilván itt nem 
működik a mobiltelefon és kihívás 
volt a kommunikáció, hogy a navi-
gációban segítsem vagy az egészségi 
állapotáról tudjunk informálódni.

 � Mi az a Petőfi aktivitás?
Egy oklevél. (első kis fotó) Amit na-
gyon régen a dr. Dankó Miklós indí-
tott (HA8XX) és kiskőrösi, kiskun-
félegyházi, kecskeméti amatőrökkel 
együtt folytattam pár éven keresztül, 
de most a Petőfi 200 Emlékévhez 
kötődően felértékelődött aktuali-
tása. Van 6 rádióállomás, amelyek 
hívójeleinek betűiből ki lehet rakni 
Petőfi nevét. Akinek mind a 6 állo-

mással sikerül összeköttetést létesíte-
nie, az le tudja tölteni az oklevelet. 
A letöltő rádiósok száma közel 1000, 
ők teljesítették a feltételeket. Június 
31-ig élt ez az aktivitás. Nem csak az 
eredményüket követhetik nyomon, 
hanem megnézhetik, megismerhetik 
Petőfi Sándort és szülővárosát, Kis-
kőröst.
Sikerült rádióznom egy antarktiszi 
állomással 3-4 percre, nemrégiben 
pedig egy afrikai, a Kilimandzsáró 
csúcsa felé tartó expedíció rádió-
sával létesítettünk kapcsolatot. De 
több ezer összeköttetés van a hátam 
mögött, mindig vannak érdekes, kü-
lönleges állomások, amiket érdemes 
levadászni. Ha olyan helyzet áll elő, 
hogy elnémulnak a mobiltelefonok, 
a rádiók akkor is működni fognak. 
Felülmúlhatatlan érzés, hogy a rá-
dióm segítségével a világ számos 
pontjára eljutok. A reggelt Ameri-
kában kezdem, aztán átruccanok 
Ausztráliába, végül este befejezem az 
utam japán rádiós barátaimnál.  

 � Mik a kitűzött céljaid?
Hogy fejlesszem az állomásom, 
minél profibb antennám legyen 
és népszerűsítsem ezt a sportágat. 

Szeretném megtanítani fiamnak, 
Bencének is minden csínját-bínját 
és támogatni ebben a sportágban is. 
A nyomdokaimba lépett, amire na-
gyon büszke vagyok. Rádiós tájfutó 
szakágban már szép sikereket ért el 
és ha tovább küzd, a világbajnokság-
ra is kijut, amit ezévben Bulgáriában 
szerveznek meg.
A fényes eredményekhez gratulá-
lunk, Lacinak és Bencének sok sikert 
kívánunk!                     Boda Zsuzsa

HG200PS HG200AN HG200DO HG200EF HG200IR  HG200OT

This is to certifi cat satisfactory evidence of having two-way 
communications with HG200PS and company 
special event station.

has made contacts with the special 
stations commemorating the 200th 
birthday of Sándor Petőfi 

Hungary Radio amateur 
society and HA&KUC QSL manager HA8RDDate

Három, eddig üzemen kívül lévő ivó-
vízkút újbóli beindításával sikerült sta-
bilizálni Kiskőrös vízellátását az idei, 
rendkívül extrém szárazságban. Ehhez 
ki kellett építeni 30 millió forint ön-
kormányzati önerőből a víztisztító be-
rendezéshez a vezetéket. Három évvel 
ezelőtt fúrattak egy vadonatúj kutat, 
akkor az 15 millió forintba került a 
város büdzséjéből. Mint azt Domonyi 
László polgármester elmondta, a mai 
árakon mindezt a háromszorosáért 
tudták volna csak megtenni, tehát a 
pénzügyi helyzetet mérlegelve és hall-
gatva a szakemberek véleményére, a 
városvezetés az olcsóbb megoldást vá-
lasztotta.
Domonyi László: 900 méter hosszú 
vízvezetéket kellett kiépíteni ahhoz, 
hogy a 3 kutat be tudjuk kötni a víz-
tisztító rendszerbe. Ezúton is köszö-
nöm a Vízmű, a Szendrey és a Kassai 

utcában lakók türelmét és megértését. 
Elmondhatjuk, hogy míg sok települé-
sen bevezették a vezetékes víz haszná-
latának korlátozását, illetve akadozik 
a vízellátás – a mi térségünkben is – 
addig Kiskőrösön a már meglévő 6 és 
az újonnan rácsatlakoztatott 3 kút vize 
képes ellátni a lakosok vízigényét.
A Kiskunsági Víziközmű - Szolgál-
tató Kft. szakemberei által elvégzett 
beruházással stabil kiskőrösi vízel-
látás ellenére is arra kérek minden-
kit, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet. 
A mostani háborús helyzetben nekünk 
is át kell gondolnunk, hogy hogyan 
tudunk magunknak és az országnak is 
segíteni azzal, hogy takarékoskodunk. 
(A fotón a tartályok mellett Mátyus 
Zoltán, a kft ügyvezető igazgatója, bal-
ról Zsikla Róbert, a kiskőrösi üzem-
mérnökség üzemvezetője)

Boda Zs.

Húsz esztendeje, hogy a Szent Iván 
napjához legközelebb eső szombaton 
az első Múzeumok Éjszakája rendez-
vény létrejött. Idén igen gazdag 
programkínálattal állt elő 
városunkban a két szerve-
ző múzeum, a Petőfi Szü-
lőház és Emlékmúzeum 
a Szlovák Tájházban, 
valamint az Úttörténeti 
Múzeum.
Az Úttörténeti Múze-
umban kezdődtek az 
események, utat lehetett 
építeni a „Makettvarázs” 
programban. Majd elindult az 
úthengerjárat az utasokkal a Szlovák 
Tájházba, ahol herókát, hólabdát le-
hetett készíteni, kenyérlángost sütöt-
tek a kemencében és még levendulás/
körömvirágos „szappangyártásra” is 
lehetőség volt.
Az úthengerjárat visszatért utasaival az 
Úttörténeti Múzeumba, ahol időszaki 
kiállítás nyílt „A távközlés a közútke-
zelő társaságoknál a kezdetektől nap-
jainkig” címmel.
A Szlovák Tájházban is folytatódtak 
a programok, a gyógynövények jóté-
kony hatásaival ismerkedhettek meg 

az érdeklődők Donáth Gábor és fe-
lesége jóvoltából, majd kezdetét vette 
Pálinkás Szilvia (kis fotó) könyvbe-

mutatója, melyet nagy várako-
zás előzött meg.

Genomba zárt örökség-
javasasszony ükanyám 
igaz története címmel 
írta meg családregé-
nyét a debütáló írónő. 
Az olvasó egy olyan 
történet részesévé vá-

lik, melyet valóságos 
események formáltak. 

Az 1800-as évek végén 
találjuk magunkat, ahol a 

hatalom, a birtoklási vágy mellett a 
végzetet hozó szerelem valamiféle fur-
csa összjátékként alakítja a könyvben 
szereplők sorsát. 
A könyvbemutatót Végső István tör-
ténész moderálta, Subáné Kiss Krisz-
tina olvasott fel részleteket.
Az este a szórakozásé volt, az Úttörté-
neti Múzeumban tűzgyújtás, népzenei 
táncház, a Szürke Verebek Jazz Ban-
dája és Music Story koncert, valamint 
izgalmas éjszakai programok részesei 
lehettek a látogatók.

Boda Zsuzsa   

AZ ÖSSZETARTOZÁSUNK EMLÉKNAPJA
Szent István király ezeresztendős 
keresztény államiságát a Kárpát-me-
dencében Trianonnál 102 éve zúzták 
szét, feldarabolva az országot. Tizen-
két éve, hogy az Országgyűlés dönté-
se értelmében június 4-e a Nemzeti 
Összetartozás Emléknapja.
Filus Tibor, Kiskőrös Város Önkor-
mányzatának Kulturális, Turisztikai 
és Sport Bizottsága elnöke szervezé-
sével emlékeztünk június 4-én.
18 órakor a Szent József római ka-
tolikus templomban Seffer Attila c. 
prépost celebrált szentmisét, majd 
a megemlékezés az Országzászlónál 
folytatódott.
Ünnepi beszédet Filus Tibor mon-
dott, majd Seffer Attila imapercei 

után a jelenlévők közösen elmond-
ták az Úr imáját, magyar nemzet 
egységéért. A megemlékezést koszo-
rúzás zárta.
A programsorozat befejezéseként a 
főtéren Kiskőrös Város Fúvószene-
kara „Magyar zenei est” című esti 
koncertjét hallhattuk Sipos Béla 
karnagy vezényletével.
Szólót énekelt: Ocskai István, 
Koczkás Mirjam, valamint Váczi-
Wachsmann Ildikó. A Himnusz 
eléneklése alatt a résztvevők bekap-
csolták mobiltelefonjaikon a lámpát, 
így csatlakoztak a határokon átíve-
lő, összmagyar „Összetartozásunk 
Tüze” mozgalomhoz.

Boda Zsuzsa

NYERT A PÁLYÁZAT, CSERÉLIK A 
SZENNYVÍZÁTEMELŐ SZIVATTYÚKAT
Egy újabb nyertes projektnek köszön-
hetően a szennyvíztisztító kedvezőtlen 
hatásfokú átemelő szivattyúinak cseré-
je lehetővé vált. A VÁRA-ÉMI-2020 
támogatási rendszer projektje 70 szá-
zalékos állami támogatásból, valamint 
30%-os önkormányzati önerőből 
áll össze, 9 millió 361 ezer forint 
+ ÁFA értékben, melyhez így az önkor-
mányzat 2 millió 817 ezer 174 forin-
tot biztosít. A támogatási kérelmet a 

Víziközművek Állami Rekonstrukciós 
Alapjához a Kiskunsági Víziközmű-
Szolgáltató Kft. nyújtotta be, az erre a 
projektre létrejövő konzorcium nevé-
ben, melynek tagja Kiskőrös Város ön-
kormányzata. Az újabb öt víziközmű 
elem az önkormányzat tulajdona lesz. 
A Damjanich utcai átemelőbe 2 darab, 
a Szent István utcai átemelőbe 1 darab, 
valamint a szennyvíztisztító telepen 2 
szennyvíztisztító szivattyút építenek be.
Az átemelő szivattyúk átvételekor je-
len volt: Takó Gábor, a Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft. szennyvíz-
ágazati főmérnöke, Mátyus Zoltán, a 
kft ügyvezető igazgatója, Hangyáné 
Szabó Ágnes, a Kiskőrösi Üzemmér-
nökség Szennyvíz-ágazati üzemvezető-
je, valamint Komlósi Gergely, a kis-
kőrösi szennyvíztelep vezetője.

-bzs-
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KISKŐRÖS IS HOZZÁJÁRULT A 
„SZERELEM-ÖSVÉNY” KIÉPÍTÉSÉHEZ

ELKÖSZÖNT SEFFER ATTILA ATYA

NAPJAINK

HÉT REFORMÁTUS FIATAL KONFIRMÁLT PÜNKÖSDKORNÓGRÁDI GYÖRGY 
TARTOTT ELŐADÁST
Nógrádi György biztonságpolitikai 
szakértő, egyetemi tanár a napjaink-
ra kialakult világgazdasági helyzetről, 
valamint az orosz-ukrán háborúról 
beszélt a művelődési központ szín-
háztermében megtartott előadásán, 
június 14-én. Mindezt nem melles-
leg közvetlen stílusban, ahol lehetett 
humorral is fűszerezve tette. 

Mint kiemelte, az oroszok és az uk-
ránok is végighazudják a február 24 
óta tartó háborút, az ukránok zsarol-
ják a világot, sem az orosz, sem az 
ukrán stratégia nem vált be, senki 
nem akar egy harmadik világhábo-
rút, kicsi az esély az atomháborúra, 
napjainkban mintegy 30 háború 
zajlik szerte a világon – mondta töb-
bek között a rendkívül nagy tudású, 
széles látókörű, tapasztalt szakember. 
Előadásában taglalta a világ nagyha-
talmainak, Oroszországnak, Kíná-
nak és Amerikának a helyzetét. 
Nógrádi György: „Három globális já-
tékos van, vívják élet-halál harcukat. 
Ebbe jön be az orosz-ukrán konflik-
tus és ezek után kérdés Európa helye, 
szerepe és ezen belül Magyarország 
lehetséges forgatókönyvei. A helyzet 
naponta, sőt, óráról-órára változik… 
Minden háború után jön egy fegy-
verszünet és béke és aki akar vissza 
tud térni. Én nagyon kíváncsi leszek, 
hogy a több mint hétmillió ukrán 
menekültből mennyien fognak ha-
zamenni és mennyien fognak Nyu-
gat-Európában maradni.”
A résztvevők leginkább az orosz-ukrán 
fronttal kapcsolatban tettek fel kérdé-
seket, valamint Magyarország jövőbe-
ni pozíciójáról az energiapiacokon, de 
nagy volt az érdeklődés a paksi atom-
erőmű építésével kapcsolatban is.   
Közel háromnegyed órás előadása 
végén minden kérdésre válaszolt, 
nem sietett haza, szívesen beszélge-
tett, válaszolt azoknak is, akik nem 
akarták kérdésüket a nyilvánosság 
előtt feltenni, így mintegy másfél 
óráig tartott az esti program.

Boda Zsuzsa

„Az Úr Isten pedig cselekedje, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fe-
jedelemségek, sem hatalmasságok, sem 
jelenvalók, sem következendők, sem 
magasság, sem mélység, sem semmi más 
teremtmény el ne szakítson téged az Ő 
szeretetétől, mely van a mi Urunk, Jé-
zus Krisztusban. Ámen.”

(Róm,8,38-39)

Pünkösd vasárnapján hét fiatal – 
Kis Laura, Péter Károly Krisztián, 
Pogány Máté, Zsigmond István, 
Judák Márton, Nagy Marcell, Fe-
renczi Beáta – (a csoportképen bal-
ról jobbra) tett hitéről vallást Pénzes 
Péter református lelkipásztor, Bácsi 
Csaba gondnok, valamint a Kis-

kőrösi Református Egyházközség 
jelenlévő gyülekezeti tagjai és a csa-
ládtagok előtt. Az ünnepélyes foga-
dalomtétel elmondása után felhatal-
mazást nyertek az úrvacsorával való 
élésre, egyben elkötelezték magukat, 
hogy a református anyaszentegyház 
hűséges, áldozatot és szolgálatot vál-
laló tagjai lesznek. Áldás legyen éle-
tükön és elhatározásukon. 
(A református gyülekezet büszke 
arra, hogy elkészült az új harangláb 
és ismét szólhat a templom isten-
tiszteletre hívó harangja, ezért nem 
csak az Úr asztala mellett, hanem az 
új haranglábnál is készítettünk egy 
csoportképet.)

Boda Zsuzsa

CSATAI EDE FOTÓJA LETT A BEFUTÓ TABDIN
Győzött a „Tetkós fák nézése”
Ede igazi fotós- és művészszemüve-
gen keresztül nézi és látja a világot. 
Ez egy olyan varázsszemüveg, ame-
lyen keresztül fel lehet fedezni, meg 
lehet látni, a ritka, de sokatmondó 
pillanatokat. Azokat, amelyekben 
több van, mint szépség. Benne van 
az igazság, akár egy egész emberöl-
tő története, a ki nem mondott 
szavak.
Sok embernek szokása, 
hogy úton-útfélen ott-
hagyják ottlétük em-
lékét. Firkálnak az 
iskolapadra, vésnek 
a téglába, a kilátók 
fagerendájába… és 
a fák kérgeire is. 
Csatai Ede: „Ezen 
én már sajnos nem 
tudtam változtatni, de 
megörökítettem, mivel a 
fotóverseny kiírása így szólt: 
Tabdi a fotós fókuszában. Olyanok 
ezek a kéregbe vésett rajzok, felira-
tok, mint a tetoválás…örökre ott-
maradnak. S, hogy miért nézése? 
Hogy néznek a fák? Ahol egy ágát a 

fának levágják, ott úgy forr be, mint-
ha egy szem lenne rajta. Megsebzett 
tetkós törzsét nézi a levágott ág 
„szemsebén” át. A fák helye is jelkép, 
rögtön a temető bejáratánál találhat-
juk őket. Nagy fák, régóta lehetnek 
ott. A szöveg nem is igazán kivehető, 
de jelzi, hogy valamikor ott volt egy 

szerelmespár, akik meg akarták 
örökíteni egymás iránti ér-

zéseiket. Hogy pontosan 
mikor? Mivel nincs 

ott az évszám, csak 
a fák évgyűrűiből 
tudnánk megállapí-
tani.”
Ede már többször 
megmérette fotóit. 

A Kiskunsági Nem-
zeti Park pályázatán is 

győztes lett egy képe, de 
a Mecsek Zrt naptárfotó 

pályázatán is címlapos lett a 
fotója. 
Leginkább a megismételhetetlen, 
érzelmekkel teli pillanatokat kere-
si. Vallja, hogy attól jó egy fotó, ha 
birtokolja a fotóalany bizalmát is. 

A megörökített témát pedig a tech-
nikai felszereltség is meghatározza, 
amiből igyekezzünk kihozni a ma-
ximumot.
Ede pillanatképeivel, videóival a Pető-
fi 200 Emlékév során sokszor „össze-
futhatunk” majd az interneten, vagy 
a Kiskőrösi hírekben. A facebookon 
pedig a Kiskőrösi Krónikás oldalon 
adja közzé az utókor számára életünk 
megörökített történéseit. 
Gratulálunk a győzelemhez, indulj 
minél több pályázaton, elismerésre 
méltóak fotóid!

Boda Zsuzsa

Még áprilisban járt Székelyhídon Domonyi László polgármester vezetésé-
vel a kiskőrösi delegáció, a megyei önkormányzat, Szabadszállás, valamint 
Kiskunfélegyháza városok képviseletével együtt, hogy találkozzanak Böjte 
Csaba ferences-rendi szerzetessel és részt vegyenek az „Intés az őrzőkhöz” 
mottóval meghirdetett Szent György-napi hagyományőrző programokon. 
A szerzetes megmutatta a megvalósítás alatt álló „Szerelem-ösvényt” is.

Domonyi László: Rendkívül nagy-
szerű embert ismertem meg Böjte 
Csaba személyében, aki csodálója Pe-
tőfi Sándor költészetének. Régi álma, 
hogy megvalósítsa ezt az úgynevezett 
„Szerelem-ösvényt”, melyen, ha elké-
szül, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 
szerelmének Székelyhídtól Koltóig 
tartó útját lehet majd végigkövetni 
egy párkapcsolati sétaút zarándok-
laton, amely a fiataloknak a tudatos 
családalapításhoz nyújt segítséget.

„Áll Székelyhídon a kilenc oszlop, a 
Szerelem-ösvény kilenc stációja- mint 
például az Örök hűség, az Önismeret, 
a Házasság előtt, vagy a Leánykérés… 
De készül az ösvény is, a padok már 
itt vannak, és szépen – lassan 
a virágok, a cserjék, a fák 
is a helyükre kerülnek… 
Hiszünk abban, hogy az 
idelátogatók számára a 
Szerelem-ösvény útrava-
lóul feltöltődést, hitet, 
szeretetet, békességet, 
megértést és nem utolsó 
sorban megbecsülést fog 
adni.” – mondta Csaba 
testvér. 

Böjte Csabával végigjártuk a „Szere-
lem-ösvény” már elkészült stációit, 
közben sok információval gazda-
godtunk. Délelőtt a szerzetes a helyi 
katolikus templomban szentmisén 
hirdetett igét. A jeles nap példamon-
data: „Szóljon ez a nap a hagyomá-
nyokról, hazáról, hitről, kitartásról 
és szerelemről” Akkor határoztam 
el, hogy Kiskőrös város nevében 
felajánlást teszek, így Petőfi Sán-
dor, valamint a „feleségek felesége”, 
Szendrey Júlia szerelme emlékének 
megőrzése mellé áll Petőfi szülő-
városa. A 7. stációt, melynek neve 
„Házasság előtt” Kiskőrös Város 
Önkormányzata „örökbe fogadta”, 
amely azt jelentette, hogy a kör-
nyékét letérkövezzük, mindenkori 
felújításáról gondoskodni fogunk és 
emellett még elvállaltuk az ösvény 
járdájának szegélyezését is. 

Június 27-ére elkészült a Kiskőrös 
Város Önkormányzata által megbí-
zott kivitelező a munkálatokkal. Igen 
nagyra becsülöm Böjte Csaba szerze-
test és elkötelezett tevékenységét az 

árvák, nehézsorsú gyermekek 
élete megkönnyítése 
mellett. Bízom benne, 
hogy ha a „Szerelem-
ösvény” elkészül, az 
odalátogató sétazarán-
dokok adományai is 
hozzájárulnak Csaba 
testvér mindennapi se-
gítő tevékenységéhez.

Boda Zsuzsa 

Tíz év hosszú idő. Seffer Attila c. 
prépost, a kiskőrösi katolikus egy-
házközség gyülekezetének plébánosa 
egy évtizeddel ezelőtt tartotta bemu-
tatkozó miséjét, június 26-án pedig 
az elköszönő, ünnepi szentmisén a 
zsúfolásig megtelt templomban bú-
csúztunk el tőle, mert új szolgálati 
helyére, Kiskunhalasra megy. 
Domonyi László polgármester: Azt 
reméltük, hogy Attila atya mindig 
velünk marad Kiskőrösön. Annyi-
ra megszerettük, rendkívül bíztunk 
benne, hogy ez így lesz. De tudomá-
sul vesszük és elfogadjuk, hogy Attila 
atya a Jóisten által kijelölt úton megy 
tovább. El kell, hogy engedjük. 
Kedves Attila atya! Köszönöm mind-
azt a sok jót, amit a kiskőrösieknek 
adtál! Köszönjük a rugalmasságodat, 
a hitedet, az irántunk való szere-
tetedet, köszönöm az ökumenikus 
gondolkodásodat. Példaértékű béke 
van városunkban. Ehhez kevesek va-
gyunk mi városatyák, kellettetek ti, 

a kiskőrösi gyülekezetek vezetői is, 
akik a lelki többletet adtátok és ad-
játok. Ez a szeretet, amit tőled kap-
tunk, minket tovább fog vinni.
Mindig szeretettel várunk Téged Kis-
kőrösre, bízom benne, hogy sokszor 
fogunk találkozni.
Járd az utadat a Jóisten segítségé-
vel, és ami szeretet benned van, add 
tovább erőben és egészségben új 
szolgálati helyeden is! Köszönjük az 
értünk való és városunkért végzett 
munkádat!”
Az ünnepi szentmisén polgármeste-
rünk, valamint az egyházközség vilá-
gi vezetése nevében Suhajda János 
és Supka Éva is köszönetet mondott 
Attila atya évtizedes szolgálatáért, 
valamint a szintén búcsúzó Ignácz 
Péter kántornak is, aki 2019. márci-
us 1-től látta el a kiskőrösi katolikus 
templom sekrestyés, irodista és kán-
tori szolgálatait, az énekkar vezetését. 
Legyen áldás további szolgálatukon!

Boda Zs.

TÓTH TIBOR ATYA AZ ÚJ PLÉBÁNOS
Bemutatkozó szentmiséjét tartotta 
Tóth Tibor plébános a Szent József 
katolikus templomban július 3-án 
vasárnap. Dr. Bábel Balázs kalocsa-
kecskeméti érsek megbízásából július 
elsejétől városunkban folytatja papi 
szolgálatát a továbbiakban. A szent-
mise előtt Suhajda János, az egyház-
község képviselő-testületének világi 
elnöke köszöntötte az atyát és adta 
át a gyülekezet üdvözlő ajándékait. 
Tóth Tibor lelkiatya Kecelről került 
Kiskőrösre, az itteni katolikus gyüle-
kezet élén az első önálló, kinevezett 
lelkipásztori szolgálatát kezdi meg.
Tibor atya mint káplán, két évvel 
ezelőtt kezdte szolgálatát a keceli 
Szentháromság templomban. Már 
alsó tagozatos korában érdekelte a 
hitélet, akkor vásárolta meg saját Bib-
liáját. 2005-ben bérmálkozott, majd 

2006-ban leérettségizett a kiskőrösi 
gimnáziumban, utána jelentkezett 
az akkor még Szegedi Hittudományi 
Főiskola katekéta-lelkipásztori mun-
katárs BA alapszakára. Ezt követően 
Soltvadkerten volt lelkipásztori kise-
gítő, majd a kecskeméti főplébánián 
lelkipásztor, ahonnan Kecelre került. 

Boda Zs.
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KIVÁLÓ

NEGYEDSZÁZADOS FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPELTE A KISKŐRÖSI KUTYAISKOLA

ARTISJUS-DÍJRA ÉRDEMESÍTETTÉK MATUSIK SÁNDOR MAGYARNÓTÁIT

Összetartásból jelesre vizsgáztak

Értesítjük hirdetőinket, hogy ha
a KÉPÚJSÁGBA és a KISKŐRÖSI HÍREKBE 

szeretnének hirdetést feladni,
azt a művelődési központban

tehetik meg.

nyitva tartás: 8.00-16.00
ebédszünet: 12.00-12.30

tel.: +36 78/312-315  |  +36 20/226-6443

Szentgyörgyi Alajos mindig is imádta az állatokat. Mindössze hét eszten-
dős volt, amikor ajándékba kapott egy kiskutyát. Annak a németjuhász 
kölyöknek a szeretete, ragaszkodása motiválta őt arra, hogy rendszeresen 
elkezdjen vele foglalkozni. Szakkönyveket vásárolt, amikből a helyes kutya-
tartást megtanulta, s mindazt, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy kutyá-
ja tudását fejlessze. Aztán pár évvel később Ali mert egy nagyot álmodni. 

Munkája mellett létrehozta a Kiskő-
rösi Kutyaiskolát, ehhez az önkor-
mányzattól használatra megkapta a 
jelenlegi területüket. Egy kezdőcsa-
patot toborzott maga mellé, rendbe 
tették, bekerítették a füves pályát, 
még egy pihenőjurtát is építettek. 
Hétvégente összejöttek kutyáikkal és 
Ali átadta mindazt a tudást, amit az 
évek során elsajátított. 
Nem telik el úgy a szombat és a va-
sárnap, hogy ne kutyaugatástól len-
ne hangos az Erdőtelki úton lévő te-
rület. Ha fúj, ha esik, ha havat is kell 
lapátolni, az igazi kutyás nem retten 
vissza, a kiképzés nem maradhat el. 
Az évek során rendkívül összetartó 
közösséggé kovácsolódott a kutyá-
sok csapata. Vannak többen, akik a 
kezdetektől ott vannak. Ali időköz-
ben megszerezte az ezüstkoszorús 
mesterkiképző fokozatot, azóta is fo-
lyamatosan képezi magát, a kutyais-
kolásokkal bemutatókat, csapatépítő 
programokat tartanak. Kutyástól 
kirándulnak, vagy a „bázisépítés” és 
a kiképzési gyakorlatozás után nem 
sietnek haza, hanem szalonnát süt-
nek, jókat beszélgetnek. A névnapo-
kat, születésnapokat is megünneplik 
együtt, ilyenkor nem maradhat el 
az otthonsütött finomságok börzéje 
sem. Ali például rétessütésben je-
leskedik. Mindezek mellett már két 
alkalommal is megszervezte kutyais-
kolásainak a Kiskőrös Kupa versenyt, 
amelyen a magyarországi munkaku-
tya sportágban elismert külsős bíró 
segédletével „szoktatták” az ebeket 

a versenyhelyzetekhez, hogy így az 
idegenben megrendezett versenye-
ken is kellő rutinnal rendelkezzenek. 
Sőt, egy alkalommal országos meg-
mérettetés helyszíne volt a Kiskőrösi 
Kutyaiskola, melynek precizitásáról, 
magas színvonaláról a mai napig is 
ódákat zengenek a kutyás berkek-
ben.
A június 29-én megtartott 25 éves 
jubileumi ünnepségen Domonyi 
László polgármester is elismerően 
szólt Szentgyörgyi Alajos tevékeny-
ségéről és a kutyaiskolában folyó 
munkáról. Mint elárulta, egy kép-
zés erejéig ő is elvitte kutyájukat 
Ali kutyaiskolájába. Filus Tibor, a 
Képviselő-testület Kulturális, Turisz-
tikai és Sport Bizottságának elnöke is 
méltatta a kimagasló munkát, majd 
a két városvezető és Ali, minden volt 
és jelenlegi kutyaiskolás gazdinak 
emléklapot nyújtott át. A legtöbbet 
segítők ajándékokat is kaptak, illet-
ve Herédi Attila, Szebenyi Arnold, 
Székesné Szkenderovits Erzsébet, 
Szabadi Enikő, valamint Bódogh 
Csaba oktatói címben részesült.
Az ünnepi perceket és a közös 
fotózkodást kutyás bemutató kö-
vette, majd a régi történetek felele-
venítése közben megkóstolhattuk a 
kutyaiskolás lányok/asszonyok által 
készített finomságokat.
Köszönjük a szép napot, a sok-sok 
élményt, azt, hogy megint bepillan-
tást nyerhettünk egy igazán összetar-
tó közösség életébe, ünnepi perceibe.

Boda Zsuzsa

Matusik Sándor elnyerte „A 2022. év 
magyarnóta - szerzője” díjat. 
Az Artisjus Egyesület által kiadott 
Artisjus-díj célja a kortárs magyar 
zeneművészeti alkotótevékenység elis-
merése és ösztönzése. Sándor nótáiban 
és harmonikajátékában már számta-
lanszor gyönyörködhettünk rendez-
vényeinken, vagy a szlovák programo-
kon, hiszen tagja a Kiskőrösi Szlovák 
Népdalkör és Citerazenekarnak.
Ahogy mondják: már gyermekkorá-
ban vonzódott a muzsikához. Hétéves 

korában kezdett el zenélni, 
mikor egy alkalommal az 
édesanyjával Budapesten járt 
és addig kérlelte, amíg kapott 
egy nyolc basszusos harmoni-
kát. Hazafelé a vonaton már 
játszott rajta s az utasok rend-
kívül csodálkoztak, amikor 
megtudták, hogy csak aznap 
kapta.
A nótákat legelőször édes-
apjától, annak testvéreitől, 
sógoraitól tanulta egy - egy 
névnap, szüret, vagy disznótor 
alkalmával. A kottaolvasást 8 
éves korában tanulta meg, ez 
időtől 18 éves koráig a helyi 
úttörő zenekarban trombitált, 
előbb Esz-, majd B trombitán. 

Egy alkalommal séta közben talált egy 
összhangzattan könyvet. Ezt tanulmá-
nyozva sajátította el azt a tudást, ami a 
zeneszerzéshez kell.
Első saját dala 17 éves korában szüle-
tett. A következők már nóták voltak. 
1989-ben a Jákó Vera dalversenyre 
beküldte a „Siratgatom boldogságom” 
című dalt, melyet Madarász Katalin 
művésznő adott elő és a közönség sza-
vazata alapján a második lett.
Jelenleg Madarász Katalin, Budai 
Beatrix, Gáspár Anni, Farkas Ro-

zika, Benedekffy Katalin és Éliás 
Tibor énekművészek éneklik dalait a 
Dankó Rádióban.
Eddig minden Nóta Olim-
pia döntőjében szerepelt 
legalább egy dala.  Az 
utolsó, Nógrádi Tóth 
István énekes által ren-
dezett Nóta Olimpián 
különdíjat kapott 
a „Magyarnak len-
ni büszkeség” című 
szerzeménye, melyre 
azt mondta Nógrádi 
Tóth István, hogy ez 
már nem is nóta, hanem 
himnusz. Az 2021. október 
17-én rendezett I. Nemzetközi 
Nóta Olimpián két dala is a 21 dön-
tős között volt és a csárdás kategóriát a 
„Kacsából nem lesz liba” című nótája 
meg is nyerte.
Hogy születnek a nóták? Erre a kérdés-
re Sándor ezt válaszolta: „Volt, hogy 
a szőlőből hazafelé kerékpároztam és 
2-3 kilométeren keresztül dúdoltam 
egy dallamot (Perdül a lábam). Ha 
a fülemben cseng egy dallam, az ép-
pen végzett tevékenységemet abbaha-
gyom, gyorsan leírom. Volt, amikor 
a dallam és volt, amikor a szöveg lett 
előbb kész. Írtam dalokat időseknek 

(Hová lettél ifjúságunk?), fiataloknak 
(Itt a május), édesanyámnak (Látlak-e 

még édesanyám?), édesapám-
hoz (Aranyszívű édesapám), 

mulatozókhoz (Átmula-
tom az éjszakát), s a ma-
gyarokhoz (Magyarnak 
lenni büszkeség). Az 
Artisjus-díj a pályám 
eddigi tetőpontja, de 
remélem nem ért ezzel 
véget. Szeretnék még 
minél több olyan dalt 
írni, melyet a nótasze-

rető közönség szeretettel 
hallgat.  Dallamos, elgon-

dolkodtató, szívhez szóló 
szövegű nótákat. Köszönetet 

mondok mindazoknak, akik eddigi 
pályámon segítettek, biztattak, támo-
gattak, valamint a jelölést a díjra és a 
szakmai elismerést!”
Sándor elárulta, hogy nagyon sok ked-
velt nótája van a saját szerzeményei 
között, de talán a szívéhez a feleségé-
nek írt nóta áll a legközelebb, melynek 
címe: Te vagy az én boldogságom.
Gratulálunk a díjhoz, kérjük, hogy 
még sok magyarnótával örvendeztes-
sen meg minket a fellépéseken, ren-
dezvényeken!

Boda Zsuzsa

GÓLYAHÍR ROVATUNK: MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

Turán Tamás

édesanyja: Pozsonyi Dóra
édesapja: Turán Gábor
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2022. június 03.
születési súly, hossz: 2910 g, 49 cm

A picurkáról csupán egy nagy felbontású fotót és a születési adatokat
– név, apa-anya neve, születési hely, idő, súly, hossz – kérjük.

Ugyanígy szeretnénk hírt adni a házasságkötésekről is egy jó fotóval.

GÓLYAHÍR ROVATUNKBA
SZERETETTEL VÁRJUK
A KISKŐRÖSI ÚJSZÜLÖTTEK FOTÓIT!

A megjelenés mindkét rovatban INGYENES!  email: boda.zsuzsa1@gmail.com

Ha van vicces fotó, az is jöhet!

Horváth Naren 
Barnabás

édesanyja: Huber Tímea
édesapja: Horváth Attila 
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2022. június 09.
születési súly, hossz: 3650 g, 53 cm 

Juhász Kristóf

édesanyja: Turán Izolda
édesapja: Juhász Károly
születési hely: Szeged
születési idő: 2022. május 11.  
születési súly, hossz: 3730 g, 53 cm

Olajos Szofi

édesanyja: Andriska Szilvia
édesapja: Olajos Ottó
születési hely: Budapest
születési idő: 2022. május 11.
születési súly, hossz: 2950 g, 50 cm

JUBILEUM
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BÚCSÚZUNK

K ISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

TERASZ KÉSZÜLT ÁRNYÉKOLÓVAL
Összefogtak az erdőtelkiek az óvodáért

ELKÖSZÖNTEK KEDVES ISKOLÁJUKTÓL A BEM ISKOLA VÉGZŐS DIÁKJAI

A nyolc együtt töltött év lezárása volt 
június 18-án a ballagás a Kiskőrösi 
Bem József Általános Iskola végzősei 
számára, akiktől Lasztovicza László 
főigazgató (ovális fotó) köszönt el.
A bevonulás, a zászlóátadás, a hetedi-
kesek beszéde és műsora után a nyolca-

dikosok búcsúztak el kedves műsorral 
iskolájuktól. 
Ezt követően a jutalomkönyvek, és az 
emléklapok átadása következett.
Lasztovicza László, valamint Hor-
váth A. Gézáné főigazgató-helyettes 
a végzős osztályok szmk vezetőinek 

– Nagyné Gyökér Dóra, Balogh 
Erzsébet (8.a), Cserni Erika, Dávid 
Mária (8.b), Váczi-Wachsmann Il-
dikó, Tóth Pálné (8.c) – munkáját 
virágcsokorral köszönte meg.
A „Jó tanuló-jó sportoló-díjat” 
Kis Laura (8. c) kapta, aki 
kitűnő bizonyítványa 
mellett országos kara-
te bajnok lett. (bal 
oldali kiskép) 
Bem-díjat Dicsa 
Dominika (8.c) 
osztályos diák érde-
melte ki.
Jutalomkönyvben ré-
szesültek: 
Vizler Tamás – kiváló 
tanulmányi eredményéért, 
közösségi munkájáért és a megyei 
biológia versenyen elért kimagasló 
eredményéért.
Náray Flóra – kiemelkedő szorgalmá-
ért, közösségi munkájáért és a megyei 
biológia versenyen elért eredményéért.
Tóth Milán – kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért és szorgalmáért.
Weimper János és Karalkov Flóra – 
a Wattay középiskola által szervezett 
informatika versenyen elért kiemelke-
dő eredményeikért.

Gubán Milán és Kovács Kevin az or-
szágos földrajz versenyen elért kiemel-
kedő eredményért.
A megyei biológia versenyen elért ki-
emelkedő eredményéért dicséretben 

részesült: Dicsa Dominika, 
Kalapos Dorina, Kecs-

keméti Réka és Végh 
Bálint.
Vlcskó Bálint ki-
emelkedő sporttel-
jesítményéért.
Középfokú szóbeli 
angol nyelvvizsgát 
tett Gubán Milán 

és Kovács Kevin. 
A főigazgató két nyug-

díjba vonuló pedagó-
gus kollégától is elköszönt, 

Mészáros Valériától és Tímárné 
Opauszki Erzsébettől, akik az EMMI 
által adományozható Pedagógus Szol-
gálatért Emlékérem díjat vették át.
Horváth A. Gézáné főigazgató-he-
lyettes, a budapesti központi peda-
gógus-napi ünnepségen Németh 
László-díjban részesült kiemelkedő 
nevelő-oktató munkájáért. 
Az elismerésekhez, díjakhoz gratulá-
lunk!

Boda Zsuzsa

ELBALLAGOTT EGY ÉVFOLYAM A KEVI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBÓL
Osztályfőnökök: Czinkóczki Tibor, 
Pohankovics Ágnes, Patka Edit.
A hetedikesek nevében Katona Imre 
köszöntötte a ballagókat és Mészá-
ros Katica mondott búcsúbeszédet 
június 17-én, az evangélikus temp-
lomban tartott ballagási ünnepsé-
gen. A nyolcadikosok közül Dicsa 
Márk mondott köszönetet és Har-
sányi Rozina búcsúbeszédet. Lelki 
útravalóval Pethő-Szűcs Mária is-
kolalelkész vértezte fel a végzősöket.
Emléklapot és könyvjutalmat kaptak 
Grausza Jánosné tagintézmény-ve-
zetőtől (ovális fotó) és Czinkóczki 
Tiborné tagintézmény-vezető he-
lyettestől: kitűnő tanulmányi ered-
ményéért és példamutató magatar-

tásáért Boros Katalin, Harsányi 
Rozina Anna, Laczi Benedek, 
Rácz Milán (8.a), Benedek Tama-
ra, Kudron Csenge (8.b). Közössé-
gi munkáért: Madácsi Kitti 
(8.c). Az evangélikus 
iskolák országos tör-
ténelem versenyén 
elért eredményéért 
Harsányi Rozina 
Anna, Kis Han-
na Petra, Laczi 
Benedek (8.a). 
A sportban nyúj-
tott kimagasló ered-
ményéért Benyik 
Csenge, Dicsa Márk, 
Gombár Gergely Csaba, 
Grausza Ádám, Fazekas Ákos, 
Megyeri Ádám, Rohoska István, 
Fábián Roland, Farkas Krisztián 
(8.b), Szabó Attila Patrik (8.a). 
Alapfokú nyelvvizsgát tettek angol 
nyelvből: Andriska Máté, Csővári 
Balázs, Grausza Ádám, Harsányi 
Rozina Anna, Kis Hanna Petra, 
Rohoska István, Torgyik Alex (8.a) 
és Karalkov Ferenc József (8.b).
Komplex középfokú nyelvvizsgáért: 
Boros Katalin, Koczkás Tamás, 

Laczi Benedek (8.a), Dán István 
Tamás (8.c).
Harsányi Rozina és Kis Petra ze-
nei szolgálataiért Pethő-Szűcs Mária 

iskolalelkész adott át ajándé-
kot.

Szilágyi Sándorné 
tanárnő emlékére 
alapított díjat Var-
ga Bettina kapta 
(8.b).
A Petőfi Iskola 
Alapítvány elis-
merő Petőfi-díját 

Harsányi Rozina 
Anna (8.a) (kis fotó) 

vehette át Opauszki 
Jánosné elnöktől.

A ballagáson zenei szolgálatot 
adtak: Kis Hanna Petra – fuvo-
lán közreműködött Sáfár Andrea, 
zongorán kísérte Vikorné Hajas 
Matild, a 7 és 8. osztályosok kó-
rusa, Győri Emma (5.o) és Győri 
Gábor, a 8. osztályosok közösen 
és a tanári kórus. Szavalt: Katona 
Márk, Dicsa Márk és Koczkás 
Tamás.
Mindenkinek gratulálunk!

Boda Zsuzsa

„Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után.”
(Zsoltárok könyve 42,3a)

Ma reggel, amikor felébredtem, alig 
tudtam levegőt venni, nyelni szinte 
egyáltalán nem tudtam, mivel teljesen 
ki volt száradva a szám, sőt a torkom is. 
Első dolgom az volt, hogy a lehető leg-
gyorsabban vízhez jussak. Meg s ittam 
két nagy pohárral. Eddig is tudtam, 
hogy a víz lételem, de valahogy most 
még inkább átéltem ennek valóságát, 
fontosságát.  
Nyár van. A rádión, televízión és új-
ságon keresztül is figyelmeztetik az 
embert a hidratálásra, a kellő folyadék 
bevitelre. Fontos a folyadék, a víz be-
vitele a szervezetbe, mert ha erre nem 
figyelünk oda, könnyen megtörténik a 
baj. Ájulás, rosszullét, szédülés, gyenge-
ség, kiszáradás. 
A víz az élet feltétele. Ha van víz, van 
élet, van növekedés. Éppen ezért a víz 
Izraelben az élet jelképe volt. Ma is az. 
Ahol nincs víz, ott nincs élet, nincs zöl-
dellés, nincs hajtás, nincs növekedés. 
Ahol van víz, ott élet van. 
Amennyiben a víz az élet jelképe, az élő 
víz az el nem fogyó, a teljes, az örök élet 
jelképe a Bibliában. aki merít az élő víz-
ből annak életébe árad ez az örök élet. 
Az élő víz forrását hajlamosak vagyunk 
elhagyni. Ennek következtében lesz 

sivataggá, pusztává az életünk. De a 
szomjazó embert az Úr nem víztároló 
építésére hívja, hanem Önmagához, a 
Forráshoz, ahonnan mindannyian me-
ríthetünk erőt, felfrissülést, lelki frisses-
séget, életet, örök életet. 
Az élő vizet maga Jézus hozta el ne-
künk. Ő most is hív, neked akarja 
ajándékozni önmagát, hogy szomjadat 
oltsa, hogy életet ajándékozzon. 
Legyen meg bennünk a zsoltároshoz 
hasonlóan az Istenben felfrissülni akaró 
vágy azért, hogy életünk legyen. 
Túrmezei Erzsébet A forráshoz című 
versében e képen mutat rá Jézus Krisz-
tusra, min az örök élet forrására: 
„…Szomjaznak, életre, szeretetre,
irgalomra és bocsánatra, jóságra, 
igazságra, örömre, igazi szabadságra.
Szomjazók számlálhatatlan serege! 
Mi lesz velük, ha rád nem találnak?!...
Boldog, akit már megtaláltál,
s nem posványok mérgező vizét issza!
Ahogy ígérted, nem szomjazik soha 
többé, 
és belsejéből szeretet, öröm, irgalom, 
jóság: élő víz fakad.
Krisztus-forrás, te áldott, drága, tiszta, 
keresd tovább a szomjasakat!”

Arató J. Lóránd

Február ötödikén rendezték meg 
az Erdőtelkiek bálját. A Kiskőrösi 
Óvodák Erdőtelki tagóvodájába járó 
gyermekek szülei mindig is rendkí-
vül jó közösséget alkottak az Erdő-
telken élőkkel együtt. Az Erdőtele-
kért Alapítvány összefogásával most 
a bálon befolyt bevételből a bejárat-
nál egy árnyékoló-esővédő tetőzetet 
építettek. Így a kicsinyek, ha esik, 
ha fúj, ha erősen tűz a nap, védett 
helyen tudnak levegőzni az udva-
ron. Az árnyékoló/esővédő egészen 

a kiskapunál kezdődik és az épület 
bejáratánál szélesedik ki. Így a talaj 
sem lesz esőáztatta, illetve az utcától 
a bejáratig védve vannak a csapadék-
tól, vagy az erős napsütéstől. 
Az alapítvány kuratóriumának tag-
jai, valamint az óvónők ezúton is 
köszönetet mondanak a tombola-
jegyeket lelkesen vásárló szülőknek, 
vendégeknek, valamint mindazok-
nak, akik a tombolatárgyakat fel-
ajánlották.

B. Zs.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

TÓTH SÁNDOR
(KAMUTI)

temetésére eljöttek, őt utolsó földi útján elkísérték,
gyászunkban, mélységes fájdalmunkban osztoztak.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
 S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett,
 Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
 De szívünkben él, és örökké ott marad.”

Családja
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A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ELLENSZEREIEGY ÉVTIZEDDEL EZELŐTT SZERVEZTÉK MEG AZ ELSŐ DUTRA TALÁLKOZÓT
Idén tehát jubilált az azóta nemzetközi méretűvé nőtt rendezvény

A legenda ismét életre kelt, immár 10. alkalommal. Persze ehhez kelle-
nek a dutrások is, vagyis a Kis Zsolt elnökletével működő Kiskőrösi Dutra 
Baráti Kör Egyesület – Gyalog Tamás, Barkóczi László, Ba László, Belák 
József, Krecs Gábor, Csermák Pál, Major Péter, Fogt Norbert, Baranyi 
Zsolt – és segítőik. Színvonalas és látványos programsort állítottak ösz-
sze a X. Kiskőrösi Dutra Nemzetközi Találkozóra. A megnyitón Belák Jó-
zsef szóvivő köszöntötte a vendégeket, majd a baráti kör munkáját és 
a Dutra találkozó jelentőségét Szedmák Tamás alpolgármester, Gáspár 
Ferenc, a NAK megyei elnöke, valamint Font Sándor országgyűlési kép-
viselő méltatta. Több mint száz jármű sorakozott fel az Úttörténeti Mú-
zeum udvarán.

Az elmúlt két évben a pandémiás 
helyzet miatt ősszel szerveztük meg 
a találkozót, idén azonban vissza 
tudtunk térni a jól bevált pünkösdi 
időponthoz. 
Többszáz látogatónk volt, akik kö-
zül sokan vidékről és külföldről ér-
keztek, hogy velünk töltsenek egy 
hétvégét – mondta Kisné Csővári 
Andrea, aki a kezdetektől besegít a 
szervezésbe. 
A péntek a találkozás örömének 
megünneplésével, valamint a már 
megérkezett gépmonstrumok sorba 
állításával telt, szombaton a meg-
nyitót látványos felvonulás követte 
a város utcáin. Vasárnap az erőverse-
nyeket – betonhenger húzás, a kis-, 
majd a nagy Dutrák húzóversenye, 
a Dutra és emberek közötti kötél-
húzás – és a Dutra karusszel (tánc) 
bemutatókat néztük meg, ez utób-
bi koreográfiáját Gyenei Sándor 
állította össze. Idén is csatlakozott 
a rendezvényhez a Kiskőrösi Egész-
ségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézmény Tanyakavalkád elnevezé-
sű, családoknak szervezett – pályá-
zati támogatással (EFOP-1.5.3-16-
2017-00102) megvalósuló, „Együtt 
egy szebb jövőért” elnevezésű prog-
ramjával. A szakmai megvalósítók 
Péczkáné Hegedűs Mária, Tóthné 
Almási Éva, Banyári Anett, Ta-
kácsné Megyeri Andrea voltak, 
akiknek a tartalmas programokat 
megvalósító tevékenységét dr. Kál-
layné Major Marina intézményve-
zető koordinálta. 
Ugyancsak csatlakoztak a Dutra 
találkozóhoz az Egészségfejlesztési 
Iroda munkatársai is, László Luca 
EFI koordinátor és Szűcs Zoltán 
az egészséges életmód témakörében 
adtak tanácsokat és különféle szű-
rővizsgálatokat is végeztek. Egy má-
sik sátorban pedig Rigó Zsuzsanna 
adott gyermeknevelési és párkapcso-
lati tanácsokat.
Jövő pünkösdkor újra találkozunk! - 
búcsúztak el a géplovasok egymástól, 
akik közül sokan a hétköznapokban 
is hadra fogják nagy becsben tartott 
Dutrájukat.

szöveg és fotó: Boda Zsuzsa,
fotó: Csatai Ede 

A rendezvényt támogatták: Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara, Kiskő-
rös Város Önkormányzata, Agro-
Twin Kft., Kőrös-Net Kft., Wald 
– Trans Kft., BL-Metál-Kőrös Kft., 
Kossuth Pinceszövetkezet, Kun-
ság – Szesz Zrt., Csermák és Társa 
Kft., Materiál Plastik Kft., Druk-
Ker Kft., Jona-Drink Kft., Kőrös-
Gáz Depo Kft., Noga Dekor Kft., 
Gardenor Kft., Alf Plusz Kft., BéKo 
Kft., Vass Bor-Italház, Szomor Mé-
hészet, Bartha Károly, Litauszki Ist-
ván, Kecskés József, Márkó Tamás, 
Nagy Vilmos, Fazekas Tamás, Aszó-
di János, Pálinkás Zoltán, Haskó Ist-
ván, Gmoser István, Csvila Tamás, 
Török Tamás, Gyenesi Sándor, Csa-
tai Ede, Nani & Anita, valamint a 
családtagok. 

Időnként megesik, hogy félrecsúszik kettőnk közt a beszélgetés, és csaló-
dottan, megbántva, feldúltan vagy sírva hagyjuk ott társunkat. Vajon hol 
rontjuk el és mi lehet a megoldás?

Felfokozott érzelmi állapotban humo-
ros hangvételünk sértheti a másikat. 
Ha társunk érti békeidőben a viccet, 
rosszul érintheti viszontagságos idők-
ben. Szólj inkább lágy hangon, légy 
egyenes, főleg, ha valami igen fontos 
témát szeretnél körbejárni.
Testbeszéded nem ugyanazt sugároz-
za, mint amit mondasz. Félreérthető 
lesz egy sóhaj, egy karba tett kéz, egy 
szánalmas tekintet. 
Még ha néha nehéz is, kontrolláld, 
mit tesz a tested, miközben érveket 
hozol fel vagy véleményezel valamit 
egy vitában. Egyszerre több dologra 
figyelsz: a gyerek, a tennivalók, a te-
lefoncsörgés, a híradó a tv-ben. Ha 
komoly dolgokat és nézőpontokat 
beszéltek át, minimalizáld a külső ha-
tásokat. Így könnyebben „halljátok” 
egymást, és juttok közös hullámhossz-
ra. Ha kell, kérj néhány percet, míg 
befejezed a munkád, de utána légy je-
len teljes mértékben a beszélgetésben!
Úgy gondolod, párodnak tudnia 
kéne, mit gondolsz. Ez a hozzáállás 
csak további nézeteltérésekhez fog 

vezetni. Vállald fel nyíltan, kedvesen. 
Így esélyt adsz társadnak arra, hogy 
megértsen, lépést tartson veled és kö-
zösen nyugvópontra jussatok. 
Kerülsz minden olyan szituációt, 
amiben sebezhetővé válhatsz. A mi-
nőségi kommunikáció, egymás igazi 
megértése, a kapcsolat növekedése 
nem megy a sebezhetőség felvállalása 
nélkül. A bizalom és a közelség építé-
se azt jelenti, ki kell lépnünk a kom-
fortzónánkból. Ez elengedhetetlen az 
erős, egészséges házastársi kapcsolat-
hoz.
Időnként utat nyitunk indulata-
inknak vagy nem megfelelő módon 
akarjuk kedvesünk elé tárni elképze-
léseinket, amivel barikádot építünk 
kettőnk közt. Ha minél kevesebbszer 
szeretnénk ezt a hibákat elkövetni, 
tudatosan kontrolláljuk szavainkat, 
tetteinket, testbeszédünket.

Kertai Nóra
képzésben levő pár- és családterapeuta

30/6643293
kertaipnora@gmail.com

A VASÚT MEGÉRKEZÉSE KISKŐRÖSRE 
Közkívánatra folytatjuk sorozatunkat

Kiskőrös nagyközség először 1872-ben kapott hivatalos megkeresést az 
építendő vasút ügyében, s az 1875-ös budapesti tárgyalásokon képviselői 
is jelen voltak. A Duna bal partján haladó nyomvonal településeit Zichy 
Nepomunk János főrendiházi tag képviselte, ő javasolta az érintett elöl-
járóságoknak, hogy a sikeres lobbitevékenység érdekében tegyenek fel-
ajánlásokat. Kiskőrös képviselőtestülete ekkor ingyen földterületet, 1 000 
kézinapszámot és 1 000 kocsifuvart ajánlott fel. Pár év múltán azonban 
úgy nézett ki, hogy mindez kevésnek bizonyul, s az 1879-es egyeztetésre a 
képviselőtestület már olyan meghatalmazással látta el a küldötteket, hogy 
azok „minden lehetőt adjanak meg” a vasútépítés céljaira. Így a napszám 
5 000-re, míg a kocsifuvar 2 000-re emelkedett, ráadásul utóbbit Hartáról 
kellett teljesíteni

Sajátos helyzet állt elő 1881-ben, az 
építkezések megkezdésekor. Nagyon 
hamar kiderült ugyanis, hogy az elöl-
járóság és a képviselőtestület ekkor 
már nem kívánt több kedvezményt 
biztosítani, sőt, megpróbáltak spó-
rolni az egyéb költségeken, ennek 
pedig leginkább méltatlan viták let-
tek a következményei. Példának oká-
ért amikor az ideérkező mérnökök 
elkezdték kijelölni a pálya nyomvo-
nalát, továbbá hozzáfogtak (volna) a 
munkálatokhoz szükséges kubikgöd-
rök ásásához, az elöljárók közölték, 
hogy utóbbiakra nem vonatkoztatha-
tó az ingyenesen felajánlott földterü-
let. Ezután még a minisztériumhoz is 
küldöttséget menesztettek, igazukat 
azonban nem tudták kiharcolni.
Persze nem nyugodtak bele a döntés-
be, ráadásul amikor kiderült, hogy 
a földkisajátításokkal kapcsolatos 
költségeket is a településnek kell vi-
selnie, a tulajdonosokat felszólították 
ugyan az együttműködésre, azonban 
megtagadták az építési engedély ki-
adását a vasutat építő vállalkozás felé. 
Ennek a dolognak szintén miniszteri 
leirat és dorgálás lett a vége. Az utol-
só „érdekérvényesítő” próbálkozás 
kimenetelével kapcsolatban nincse-
nek információink, itt arról volt szó, 
hogy a szerződés szerint a felajánlott 
kocsifuvart Hartáról kellett teljesí-

teni, de az építő vállalkozó szerette 
volna elérni, ha helyette Uszódról 
szállítottak volna Kalocsára, hiszen 
a szárnyvonal építése párhuzamosan 
zajlott. Ezt a módosítást az elöljáró-
ság azzal utasította el, hogy „nincs 
hol elhelyezni télvíz idején a lova-
kat”. Nyilvánvalóan arról volt szó, 
hogy eszük ágában sem volt az álta-
luk nyújtott segítséget Kalocsa részé-
re átengedni.
A kiskőrösi állomás helyéül az épít-
tető két lehetséges helyszínt javasolt, 
az egyik a jelenlegi, a másik pedig 
valószínűleg a Rákóczi utca vége lett 
volna, mint tudjuk, az előbbi való-
sult meg. Az indóház a vonal egyik 
legszebb épülete lett, hasonlóan a 
szabadkaihoz és a kiskunhalasihoz. 
Az izraelita temető már akkoriban 
is ott volt az állomásépület szom-
szédságában, a lefektetett sínpályák 
azonban elvágták a községtől, új oda-
vezető utat kellett kijelölni. Ez lett 
egyben az Izsáki úti átjárótól induló 
vágóhídhoz vezető út, a mai Bánffy 
utca, valamint a Drégely utca. Végül 
szükség volt egy vasútállomáshoz ve-
zető útra is, ez a mai Kossuth utcától 
indul és a vásártérből hasították ki. 
(fotó: Kiskőrös állomásépülete a szá-
zadforduló környékén – Nemes Adrien 
gyűjteménye)

Turán István

sassy.hu

TISZTELT LÁTOGATÓINK!

ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY A KÖNYVTÁR IDÉN NYÁRON
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG A SZOKÁSOS NYITVATARTÁSI REND

SZERINT LESZ NYITVA.

UGYANAKKOR JÚLIUS 01. ÉS AUGUSZTUS 20. KÖZÖTT 
SZOMBATONKÉNT ZÁRVA TARTUNK.

KÉRJÜK ÉS KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET.
A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/B.
Tel.: +36 78 311 955  |  mail: konyvtar@psvkkiskoros.hu
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DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGGEL ZÁRULT AZ AMATŐRÖK BAJNOKSÁGAINTÉZMÉNYI 
BOZSIK TORNÁT RENDEZTEK

A program keretében általános is-
kolás diákok részére kispályás lab-
darúgó tornát rendeztek a kiskőrösi 
Városi Sporttelepen június 1-jén. 
A program célja, hogy olyan gyerme-
keket is bevonjanak a labdarúgásba, 
akik nem igazolt játékosok.
A kiskőrösi Bem József Általános 
Iskola csapatának edzője, Bárány 
Mihály elmondta, hogy a Bozsik 
programok két szálon futnak, in-
tézményi- és egyesületi keretek 
között, négy korcsoportban. Nem 
számolnak eredményeket, nincsenek 
helyezések, csokoládé jutalmazás-
ban részesülnek a fiatalok, a szezon 
végén pedig emlékérmet kapnak. 
A szezonban ősszel három szabad-
téri, télen három teremtorna és a 

tavaszi időszakban még négy torna 
szerepelt a programban. A térségből 
a soltvadkerti általános iskola és Kis-
kőrösről a Bem (felső fotó) valamint 
a Petőfi (alsó fotó) csapatai vesznek 
részt a tornákon. A szakemberek fi-
gyelik folyamatosan a tehetségeket és 
az ügyesebb játékosokat megpróbál-
ják bevonni az egyesületi keretekbe. 
Az előírások szerint a tornák al-
kalmával 60 perc tiszta játékidőt 
kell teljesíteniük a gyermekeknek. 
Az iskolákat a játékos és csapatlét-
számok függvényében az Intézményi 
Bozsik Program támogatja sportfel-
szerelésekkel, ami éves viszonylatban 
százezer forintot is meghaladó összeg 
lehet.

Filus. T. 

MEGRÁZTÁK AZ ÉREMFÁT SPORTLÖVŐINK
Az MDLSZ Steel Challenge Országos Bajnokságát Felsőtárkányban ren-
dezték meg nemrégiben. A városunkban működő lövészklubot hat junior 
és kettő felnőtt hölgyversenyző képviselte. Utánpótlás nevelésünkre büsz-
kék lehetünk, ezt folyamatosan alátámasztják az eredmények. 

Maglódi Norbert lett a legeredmé-
nyesebb versenyzőnk, dobogón, vagy 
közvetlenül mellette végzett és négy 
országos bajnoki címmel térhetett 
haza, amiből egyet a felnőttek közt 
szerzett. Most utoljára indulhatott 
juniorként és bizony szépre sikerült az 
időszak lezárása. A mögötte lévő két 
év alatt mentalitásának és tehetségé-
nek köszönhetően elképesztő eredmé-
nyeket ért el. 
Hölgyversenyzőink Christine és Szil-
via pedig csodásan teljesítve hozták a 
bajnoki címeket, dobogót érő ered-
ményeket. Idén újra letették névje-
gyüket a közel 160 nevező közt. 
A JP Team Sportlövész Egyesület 
eredményeivel ezúttal is meghálálta 
a városnak és városvezetésnek, hogy 
fennmaradhatott a lőtér. Külön 
köszönetet mondok a városi lőtér 
környezetében lakóknak, mivel a 
felkészülés alatt többször edzettem 
a gyerekeket a megszokottól eltérő 
időpontban. A mi sikereink nekik is 
köszönhetők! 

Maglódi Attila,
az egyesület alelnöke

• Maglódi Norbert – Felnőtt kategória:
1. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék - Orszá-
gos Bajnok
2. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
4. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
4. hely. Kiskaliberű pisztoly optikai irányzék

Junior kategória:
1. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék Or-
szágos Bajnok
1. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék Orszá-
gos Bajnok
1. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék Or-
szágos Bajnok
• Kohut Zalán – Felnőtt kategória:
3. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
Junior kategória:
2. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
2. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
3. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
• Maglódi Tamara – Junior kategória:
3. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
• Tóth Zsámboki Dávid – Junior kategória:
3. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
5. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
4. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
• Drexler Christine – Lady kategória:
3. hely. Kiskaliberű pisztoly optikai irányzék
3. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
3. hely. Pisztolykaliberű puska optikai irányzék
• Maglódiné Tóth Szilvia – Lady kategória:
1. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék Or-
szágos Bajnok
1. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék Orszá-
gos Bajnok
2. hely. Pisztolykaliberű puska optikai irányzék
• Gulyás Kevin – Junior kategória:
4. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
7. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
• Horváth Győző – Junior kategória:
5. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
6. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék

A Kiskőrösi „Fakupa” Városi Kispályás Amatőr Labdarúgó Bajnokság 
küzdelmei befejeződtek és az alapszakaszt követően a rájátszás küz-
delmeiben kialakult a végeredmény a felsőházban és az alsóházban is. 
A járványhelyzet előtti időszakban legutóbb 2020. október 19-20-án lép-
tek pályára a csapatok az „A” és a „B” ligában. Ennek a küzdelemsorozat-
nak az eredményhirdetése elmaradt, melyet most pótoltak a szervezők, 
a Hagyományok Házában június 3-án megtartott ünnepélyes eredmény-
hirdetés alkalmával. 

A vacsorát a bajnoki küzdelme-
ket akkor szervező Kőrösszolg Kft. 
támogatásának köszönhetően fo-
gyaszthatták el. Hosszú kihagyás 
után új alapokra helyezve indult el 
ismét az amatőr labdarúgók küzde-
lemsorozata a Kiskőrösi LC szerve-
zésében. Az első fordulót a csapatok 
2021. szeptember 20-án játszották 
le a Városi Sporttelepen, ahol vil-
lanyfényes találkozók voltak az őszi 
fordulók során.

A csapatok tavasszal már a Szabad-
idő Park pályáin játszottak, mely 
során az alapszakaszban 13, a ráját-
szásban pedig 6 csapatos felsőházi és 
alsóházi küzdelmek során dőltek el 
a helyezések. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen az önkormányzat 
részéről Filus Tibor, a Kulturális, 
Turisztikai és Sport Bizottság elnö-
ke köszönte meg minden résztvevő-
nek a bajnokságban való szereplést. 
A kupákat, érmeket, a különdíjakat 
és az egyéb elismeréseket a 2020-
as bajnoki szezonnal kapcsolatosan 
a Kőrösszolg Kft. képviseletében 
Szűcs Zoltán, a 2021/2022-es baj-
noki évad díjait pedig a Kiskőrösi 
LC alelnöke, Somlyai Péter adta át. 

A szervezők megköszönték a baj-
nokságban közreműködő három 
játékvezető, Tóth István, Apró Fe-
renc és Filus Tibor munkáját is.

Kiskőrösi Amatőr Kispályás
Labdarúgó Bajnokság – 2020
„A” liga végeredmény (20 mérkőzés):
1. Agroline
2. Néró SC 
3. Protokon 
4. Oázis italdiszkont 
5. Pénzügyőr
6. Sráczok 

Gólkirály: Borsos Tamás – 34 gól 
(Agroline).
Legjobb kapus: Odrobina Tamás 
(Agroline)
Legjobb mezőnyjátékos: Szlovák 
Pál (Néró SC)
Legsportszerűbb csapat: Protokon

„B” liga végeredmény (21 mérkőzés):
1. Szupercsapat 
2. KLC apuk 
3. Pénzügyőr 2 
4. Kiskunvíz 
5. V.I. Plast 
6. Warriors 
7. Békorona 
8. Falábúak 

Gólkirály: Batánovics Krisztián – 
67 gól (Warriors)
Legjobb kapus: Lucza Tibor (KLC 
Apuk)
Legjobb mezőnyjátékos: Bíber Ta-
más (Szupercsapat)
Legsportszerűbb csapat: Pénzügy-
őr2

2021/2022
Alapszakasz – 13. forduló után:
1. Agroline
2. Sráczok 
3. BL Metál 
4. Néró SC 
5. Protokon 
6. Pénzügyőr 2 
7. Pénzügyőr 1 
8. Warriors  
9. V.I.Plast 
10. Szupercsapat 
11. KLC Apuk 
12. Falábúak 
13. Békorona 

A rájátszás végeredménye a felső-
házban:
1. Sráczok 
2. Néró SC 
3. Protokon 
4. BL Metál 
5. Pénzügyőr 1 
6. Pénzügyőr 2 

A rájátszás végeredménye az alsó-
házban:
1. Warriors 
2. Békorona 
3. KLC Apuk 

4. V.I.Plast 
5. Falábúak 
6. Szupercsapat 

Különdíjak – alapszakasz
Gólkirály: Suhajda Gergely – 25 
gól (Sráczok)
Legjobb kapus: Odrobina Tamás 
(Agroline)
Legjobb mezőnyjátékos: 
Batánovics Krisztián (Warriors)

Különdíjak – felsőház
Gólkirály: Suhajda Gergely – 15 
gól (Sráczok)
Legjobb kapus: Csatai Krisztián 
(Sráczok)
Legjobb mezőnyjátékos: Szent-
györgyi Ákos (Pénzügyőr 1)

Rájátszás különdíjak – alsóház

Gólkirály: Batánovics Krisztián – 
10 gól (Warriors)
Lengvári Szabolcs – 10 gól 
(V.I.Plast)
Legjobb kapus: Lengyel Tibor 
(Békorona)
Legjobb mezőnyjátékos: Litauszki 
László (V.I.Plast)

A nagy hagyományokra visszanyú-
ló Pünkösdi Kupa kézilabda tornát 
idén 10. alkalommal rendezték meg 
június 3-6-ig. A fiú és lány U11-
U18-as korosztályokban mérték ösz-
sze erejüket a csapatok.
A Kiskőrösi NKSZSE női csapatai 
közül az U13-as gárda egy hét csa-
patos csoportban szerepelt. A gárda 
egy mérkőzést játszott Kecelen az 
első napon, majd szombaton egy 
újabbat, vasárnap és hétfőn 2-2 mér-
kőzést pedig Kiskunhalason. Ebben 
a korosztályban a kiskőrösiek számá-
ra egy kivételtől eltekintve teljesen 
ismeretlenek voltak az ellenfelek. 

Eredményeik:
Esztergomi Oroszlánok KSC - Kiskő-
rösi NKSZSE 12-15
Százhalombatta VUK SE - Kiskőrösi 
NKSZSE 8-13
Balmazújváros - Kiskőrösi NKSZSE 
9-11
Vecsési SE - Kiskőrösi NKSZSE 8-14
Kiskőrösi NKSZSE - NOVA Kézisuli 
12-7
Kiskőrösi NKSZSE - Gézengúz UKC 
15-7

Végeredmény: 
1. Kiskőrösi NKSZSE
2. BLKSE (Balmazújváros)

3. EOKSC (Esztergom)
4. NOVA Kézisuli (Budapest)
5. SZHB VUK SE (Százhalombatta)
6. Gézengúz UKC (Kalocsa)
7. Vecsési SE

A kiskőrösi csapat tagjai: Csatlós 
Anna (k), Csatlós Kata, Csenki Éva 
Kata, Faragó Dorina, Faragó Gré-
ta, Faragó Izabel, Kálmán Anna, 
Peckman Petra, Soproni Enikő, 
Szikszai Amira, Torgyik Lili (k), 
Vida Szonja. 
Fenyvesi Éva edző elmondta, hogy 
ilyen jellegű tornán még nem szere-
peltek, de nagyon jól bírták a lányok 

a sorozatterhelést. Minden mérkőzé-
sen teljes erőbedobással játszottak, 
nem adták fel a néha kőkemény 
küzdelmeket. Valamennyi mérkő-
zésüket meg tudták nyerni. A jó 
egyéni teljesítmények igazi csapattá 
kovácsolták össze őket. A gárda egy 
gyönyörű kupával és aranyéremmel 
tért haza. A legeredményesebb játé-
kosuk, Soproni Enikő különdíjban 
részesült. Az edző köszönetét fejezi 
ki a szülők és a hozzátartozók bátorí-
tó, nagyon sportszerű támogatásáért, 
valamint az egész év folyamán nyúj-
tott segítségéért.

Filus Tibor

PÜNKÖSDI KUPAGYŐZTES LETT AZ U13-AS LÁNY KÉZI CSAPAT

Protokon
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boda.zsuzsa1@gmail.com
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SPORTÉLETMÓD

A NYÁR LEGYEN AZ AKTÍV PIHENÉS IDŐSZAKA! – JAVASOLJA AZ EFI HAJRÁ KŐRÖS! 
UTOLJÁRA

BAJNOK LETT AZ U15-ÖS FIÚ KÉZILABDA CSAPAT
Az évnek ebben a szakaszában felpezsdül a társas élet, a meleg, a nap-
sütés, a hosszabb nappalok aktívabbá teszik szervezetünket és változa-
tosságra, olykor az élmények keresésére buzdít minket, máskor pedig a 
hosszú napok izgalmai miatt egy kis pihenésre. Passzív pihenés alatt azt 
értjük, amikor keveset, vagy nem mozgunk, az agyunk pedig ,,kikapcsol”, 
mint például alvás közben. Aktív pihenés közben mozgunk vagy az elménk 
,,irányítottan pihen”, például olvasunk, zenét hallgatunk, meditálunk, illet-
ve teljesen más mozgásformát választunk, mint a szokásos. Elmehetünk 
például túrázni, biciklizni, kirándulni, úszni, kocogni, kosarazni, a lényeg, 
hogy feltöltődjünk. Az emberi szervezetnek mindkettőre szüksége van, 
ezért adjuk is meg a módját!

Kifejezetten népszerű nyári sport a 
kerékpározás, hiszen amellett, hogy 
rendkívül jól fejleszti a légzési- és 
keringési rendszert, pozitív irányúan 
hat az izomtónusokra és a testalkatra, 
kikapcsol és feltölt, illetve rendkívül 
szórakoztató lehet akár a barátainkkal 
együtt belevágni a tekerésbe. A min-
den évben, Kuti Zoltán által szerve-
zett Trizoli Jótifuti jótékonysági futás 
és bringázás is ezt a célt szolgálja. 
A programokba a fogyatékkal élőket is 
bevonják, lehetőséget adva számukra 
is a sportolásra, a családdal és ismerő-
sökkel való aktív szabadidő eltöltésre.
Fontos azonban, hogy nyár és az 
aktív kikapcsolódás során a kaland-
vágy megnövekedésével az esetleges 
balesetek, sérülések is gyakoribbá 
válhatnak, ezért tudni kell, hogy mi-
ként és hogyan tudunk segíteni egy 
esetlegesen bekövetkező balesetek 
során. A Kiskőrösi Mentő Alapítvány 
elsősegélynyújtó-tanfolyamai és elő-
adásai során ezekre az eshetőségekre 
is kitérnek és tanácsokat, praktikákat 
osztanak meg a segítségnyújtásról. 
Interaktív oktatásaik során gyakorlati 
képzésben is részesítik a résztvevőket, 
legyen szó munkahelyi, háztartási 

vagy közlekedési elsősegélynyújtásról, 
csecsemő, gyermek vagy felnőttnek 
való segítségadásról. Az életmentés 
szinte minden embert érint közvetve 
vagy közvetlenül, az Alapítvány pe-
dig minden lehetőséget próbál meg-
ragadni, hogy a lehető legkorszerűbb 
eszközökkel és a lehető legjobb mó-
don tudják átadni az elsősegélynyúj-
tás módszertanát.
Az igazán tartalmas nyári időszak el-
engedhetetlen eleme a megfelelő al-
vás, a nyáriszünet miatt nem kell haj-
nalban rohanni, reggelit csomagolni 
és a gyermekek is tovább lustálkod-
hatnak. Az elegendő mozgásra szük-
ség van, hiszen az alvás is könnyeb-
ben tud menni és érdemes kiszakadni 
a mindennapok monotonitásából, 
hiszen erre rengeteg lehetőség nyílik 
ebben az időszakban. Fontos azon-
ban, hogy az elegendő pihenés és ren-
geteg mozgás egyensúlyban legyenek, 
hogy a szervezet megfelelően tudjon 
regenerálódni.
A családok számára igen szórakoztató 
elfoglaltság tud lenni ilyenkor a kö-
zös főzés, amelybe nyugodtan be le-
het vonni a gyermekeket is, hiszen a 
felnőttek számára is segítséget tudnak 

nyújtani, ők pedig nagyon fel tudnak 
lelkesülni és büszkék tudnak lenni 
magukra, ha valami felnőtteset csi-
nálnak. Elmaradhatatlan szórakozás a 
nyár folyamán a strandolás, pancsolás 
is. Ez akár locsolóval, felfújható me-
dencével is kivitelezhető, a kis hajók 
garmadájának alapanyagkészlete pe-
dig nem szab határt a képzeletnek. 
Kellemes elfoglaltság lehet például a 
kertészkedés is, melyben az egészsé-
ges táplálkozás mellett a kreativitás is 
szerepet kaphat, ha például szép kerti 
díszek készítésébe fogunk. Lehetősé-
günk támad kihasználni a mezítlábas 
időszakot, kavicsos vagy homokos 
ősvényeket építeni, az egyenetlen 
talajon való járkálás a talpboltozat 
problémáira is orvosság. A csillagné-
zés különösen hangulatos tud lenni 
ebben az időszakban, hiszen nyáron 
több csillaghullás is van, melyek ki-
fejezetten látványosak tudnak lenni.
A napsütéses órák száma, a kedvező 
időjárás, az együtt tölthető idő meny-
nyiségének megnövekedése rengeteg 
feltöltődést segítő programra ad le-
hetőséget, a kalandparkozástól, spor-

tolástól kezdve a kézműveskedésig, 
társasozásig bezárólag gyakorlatilag 
bármire. Mindenképpen érdemes 
megragadni az alkalmat az aktív pi-
henés időszakában arra, hogy minél 
jobban ki tudjuk színesíteni a min-
dennapjainkat és feltölteni magunkat 
élményekkel.

László Luca
EFI koordinátor

VÉGET ÉRT AZ U11-ES BOZSIK TORNA
Az U11-es korosztály számára június 
5-én volt a szezonzáró Bozsik tor-
na a kiskőrösi Városi Sporttelepen. 
A Kiskőrösi LC szervezésében meg-
rendezett programon a térség labda-
rúgó klubjainak gárdái léptek pályára.
A Kiskőrösi LC részéről Sinkó Do-
rián edző elmondta, hogy az U11-es 
korosztály számára az őszi és a tavaszi 
szezonban is 6 Bozsik tornát rendez-
tek. A 35 x 55 méteres játéktéren, 
5 x 2 méteres kapukat állítottak fel, 
így fociztak a gyermekek. Ez volt a 
szezon utolsó ilyen tornája, amelyek 
során a házigazda kiskőrösiek csapata 
Makó Zsolt és Biácsi Gábor edzők 
vezetésével szerepelt. A mérkőzések 4 
játéktéren folytak és az MLSZ előírá-
sainak megfelelően 80 percet játszot-

tak a csapatok. Ebben a korosztályban 
csak játék van, a mérkőzéshelyze-
tek gyakorlása a kiemelt szempont. 
Az MLSZ ajánlása szerint a támadófo-
cit elősegítve a csapatok taktikájában 
a letámadás alkalmazása szerepelt kö-
telezően, hogy a góllövésre helyezzék a 
hangsúlyt. A tornák során az Akasztói 
Focisuli SE, a Bugaci KSE, a Duna-
pataj KSE, a Harta SE, az Izsáki Sár-
fehér SE, a Kiskőrösi LC, a kunszent-
miklósi Miklósi GYFE, a Solti FC, a 
Soltvadkerti TE, a Szalkszentmárton, 
Szentmárton SE és a Kerekegyházi 
SE gárdái szerepeltek. A torna végén 
minden játékos csokoládét kapott, a 
legjobban teljesítő labdarúgók pedig 
oklevél elismerést vehettek át.

Filus Tibor

Itt mindig megtudhatja, melyik az 
ügyeletes gyógyszertár Kiskőrösön:

patikavilag.hu/kiskőrös

Ünnepélyes keretek között búcsúzott el 
Kelemen István a Kiskőrösi LC stúdiósa 
a labdarúgó csapattól és a szurkolóktól. 
A Kiskőrösi LC-Kiskunfélegyháza me-
gyei I. osztályú mérkőzés előtt utoljára 
olvasta fel a két csapatösszeállítást és 
mondta be a mikrofonba, hogy „Hajrá 
Kőrös!”
Több évtizednyi munkáját Kiskőrös 
Város Önkormányzata nevében Filus 
Tibor, a Kulturális, Turisztikai és Sport 
Bizottság elnöke köszönte meg.
Kelemen Istvánnak fiatal kora óta 
meghatározó volt életében a labdarú-
gás. Édesapjával 14 évesen kezdett el 
kilátogatni a kiskőrösi találkozókra. 
Akkor még a Szabadidő Parkban volt 
a labdarúgó pálya. A mögötte álló 45 
esztendőben szinte nem volt olyan 
hétvége, amit kihagyott volna, hogy 
a kiskőrösi focistáknak szurkoljon. 
A hétvégi mérkőzések után hétfőn az 
volt az első teendője, hogy megvette 
az újságot és nézte az eredményeket, 
a tabellát, hogy hányadik helyen áll 
kedvenc csapata. Még az idegenbeli 
mérkőzésekre is elutazott, bármilyen 
távol is játszottak a fiúk. A város 
sportéletében végzett odaadó, jelen-
tős munkáját elismerték. Egy labda-
rúgót formázó emlékszobrot kapott, 
rajta ezzel a felirattal: „Szeretettel a 
csapattól a 35 éves munkáért”. Ta-
valy „Kiskőrös Város Sportjáért” ön-
kormányzati elismerésben részesült. 
Nem csak lelkes szurkolója, de stú-
diósa is volt a Kiskőrösi Labdarú-
gó Klubnak, nélküle 1970 óta el-
képzelhetetlen volt a hangosítás a 
sportpályán. A zenék kiválasztásánál 
figyelembe vette, hogy melyik kor-
osztály lép pályára. Nem csak a klub 
egyszerű stúdiósa, hanem a csapat 
hangja volt, méltán nevezhetjük a 
csapat 13. játékosának. Az elmúlt 45 
esztendőben végzett munkáját az ön-
kormányzat részéről Filus Tibor egy 
ajándékcsomaggal, a KLC részéről 
pedig Dulai János elnök egy klub-
póló átadásával köszönte meg.

A Kiskőrösi KSK férfi kézilabda 
utánpótlás csapatai közül az U15-ös 
gárda az Országos Gyermekbajnok-
ság FU15 Terület Felsőházi rájátszá-
sában szerepelt a tavaszi szezonban. 
Az együttes kiváló teljesítményt 
nyújtott a bajnokság alapszakaszában 
és ennek köszönhetően játszhatott 
tavasszal a felsőházban.
A gárda a hatcsapatos felsőházban 
a kalocsai Gézengúz UKC, a duna-
újvárosi Virág SE, a Sport36-Kom-
ló, a szegedi Tisza Volán SC és a 
dunaföldvári Holler UNFC csapati-
val küzdött meg a helyezésekért. A 
fiatalok felvették a versenyt a nagy-
városok komoly múlttal rendelkező 
csapataival és kiélezett küzdelemben, 
az utolsó fordulóban a szegedi Tisza 
Volán SC és a dunaföldvári Holler 
UNFC elleni győzelmeknek köszön-
hetően megszerezték a bajnoki címet. 
Az éremosztó ünnepséget június 
9-én tartották a kiskőrösi Városi 
Sportcsarnokban. Az önkormány-
zat részéről Pethő Attila képviselő 
köszöntötte a fiatalokat és gratulált 
a sportolóknak a kiváló eredmény-
hez. A klub ügyvezetője, Harangozó 
Péter kiemelte, hogy hatalmas ered-
mény ez a bajnoki cím, hiszen kisvá-
rosi csapatként tudtak tőlük jóval ko-
molyabb lehetőségekkel rendelkező 
egyesületeket maguk mögé utasítani. 
A csapat edzője Kromholcz János, 
sokéves, áldozatos munka eredmé-
nyeként jellemezte az aranyérem 
megszerzését. Kiemelte, hogy a fiúk 
az edzéseken mindig nagy számban 
voltak jelen és ez az odaadó lelkese-
désük akkor sem lanyhult, amikor a 
járványhelyzet alatt vidéken, a foci-
pályán, vagy a futópályán tudtak csak 
edzeni. A szakvezető szerint a ráját-
szásban nagyon kiegyenlített volt a 
mezőny és a keresztbeverések miatt 
az utolsó pillanatokig nyílt volt a baj-

noki címért folyó küzdelem. A leg-
nagyobb riválisuknak a kalocsaiakat 
nevezte, akiket hazai pályán nagyon 
érett és kiváló játékkal tudtak nagy 
gólkülönbséggel legyőzni, ami döntő 
volt a végelszámolásnál. Megemlítet-
te, hogy a bajnokság utolsó harmadá-
ban talán fizikálisan voltak jobbak az 
ellenfeleiknél és a mezőnynél, a fiúk 
betartották a taktikai utasításokat és 
nagyon fegyelmezetten kézilabdáz-
tak. A csapatnál végzett jó szakmai 
munkát dicséri, hogy az együttesből 
a Pick Szegedhez igazolt Vlcskó Bá-
lint és Lukács Péter kapus, valamint 
Szentgyörgyi Zsombor a „kis” Vesz-
prémben folytatja pályafutását.

A Kiskőrösi KSK U15-ös bajnokcsa-
pata:
Hátsó sor (balról): Szentgyörgyi 
Zsombor, Fülöp Félix, Fábián 
Roland, Döme Csanád, Gombár 
Gergely, Grausza Ádám, Megyeri 
Ádám.
Középső sor: Tótyik Áron, Dicsa 
Márk, Harangozó Andor, Vári 
Zsombor, Erdélyi Attila, Vlcskó 
Bálint.
Első sor: Kromholcz János - vezető-
edző, Harangozó Péter - ügyvezető, 
Czinkóczki Tibor - diákolimpiai 
edző, Lukács Péter, Horváth Noel, 
Pivarcsi Roland.

KISKŐRÖS
ÉS A TÉRSÉG

R Á D I Ó J A  
A honlapon élőben, ONLINE is!
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A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket 
egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai 
megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,0–9,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 104–223 g/km.km.

A MEGÚJULT ŠKODA KAROQ. INDULHATUNK?

KÉVÉS AUTÓ
6230 SOLTVADKERT, KOSSUTH L. UTCA 112.

AZ ÚJ EMLÉKEK   
 FELFEDEZÉSRE VÁRNAK.
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A „VELÜNK MOZDULJ” DIÁKSPORT EGYESÜLET TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJA
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 10 napos tábort szerveztek

A Nemzeti Tehetségprogram kereté-
ben a testi-kinesztetikus területen te-
hetséges diákok részére 10 napos prog-
ramsorozat valósult meg Lakiteleken, 
2022. június 16-2022. június 26 kö-
zött. A kiskőrösi „Velünk mozdulj” 
Diáksport Egyesület, NTP-SPEC-21-
0098-as kódszámú nyertes pályázatá-
nak köszönhetően 20 sportoló diák, és 
6 felnőtt vett részt a testi-kinesztetikus 
területre fókuszáló programokban. 
A tábor során szikrázó napsütésben te-

vékenykedhettek a sportolók. A „Ve-
lünk mozdulj” Diáksport Egyesület 
elnöke, a tábor vezetője, Bányásziné 
Lukács Margit elmondta, hogy min-
den nap edzések, és mozgásprogramok 
segítették a táborlakók ügyességének, 
sportági tudásának, és erőnlétének fej-
lődését. Napi programként szerepeltek 
ökölvívó, valamint labdarúgó edzések, 
és a TISZAGYM Sportközpontban 
végzett erősítések. Ezeken kívül, kenu-
túra Tiszaugon, úszás a Tősfürdő úszó-

medencéjében, erdei túrák, military 
edzés, sor-és váltóverseny szerepelt 
a tevékenységek palettáján. Fitness 
boksz edzés is színesítette a progra-
mot, Lazarov Katalin és Lazarov 
Viktor fitness edzők irányításával. 
A fitness boksz edzést nyitottá tették 
minden érdeklődő számára, ingyenes 
részvétellel. Közös edzés valósult meg 
június 18-án Hideg László, a Hideg 
László Ökölvívó Egyesület elnökének, 
és Tisza Zoltán ökölvívó edzőnek a 

közreműködésével. Hideg László mo-
tivációs jelleggel, példaképként is állt a 
sportolók előtt, valamint minden este 
szakmai megbeszélés zajlott a sportban 
tehetséges diákok felkészítésének aktu-
ális kérdéseiről. 
A napközben elvesztett kalóriák után-
pótlására a vacsorán kívül, fánk és 
palacsinta parti, valamint pizza evés 
szolgált. A résztvevők június 26-án, fá-
radtan, de sok felejthetetlen élménnyel 
gazdagodva hagyták el Lakiteleket. 
A táborvezető kiemelte, hogy ezúton 
is köszönetet mond Tiszaug pol-
gármesterének, Káré Gábornak, a 
Tőserdei Kultúrközpont vezetőjének, 
Honti Attilának, Tisza Dánielnek, 
a TISZAGYM Sportközpont tulajdo-
nosának, Bussay Péter lakiteleki vál-
lalkozónak, valamint minden kisérő 
pedagógusnak, és egyéb segítőnek az 
önzetlen támogatásáért!
Az integrált keretek között zajló prog-
ramsorozat, az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, és a Nemzeti Tehet-
ségprogram támogatásának köszönhe-
tően valósult meg.


