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Kedves kiskőrösiek!

Hatalmas érdeklődés mellett tartottuk 
meg a szervezőkkel – Kiskőrös Vá-
ros Önkormányzata, Kiskőrös Város 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányza-
ta, Kunság-Média Kft., a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft., valamint a Kőröskom 
Nonprofit Kft. – a XXVIII. Kiskőrösi 
Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok 
rendezvényt. Az előkészítésben, szerve-
zésben, lebonyolításban mintegy szá-
zan vettek részt. A színházi előadástól 
a tűzijátékig nagy volt az érdeklődés, 
megtelt a főtér. Sokan jöttek hozzánk 
más településekről vendégségbe, többen 
az országhatáron kívülről is. 
Örülök, hogy végre több testvértelepü-
lésünk delegációját is üdvözölhettük, 
megmutathattuk nekik, hogy váro-
sunkban az elmúlt két esztendő alatt 
milyen fejlesztéseket valósítottunk meg. 
Tartalmas három napon vagyunk túl. 
Véleményem szerint minden korosztály 
találhatott magának kulturális, vagy 
látványos, illetve szórakoztató, zenei 
programot.
Köszönöm, hogy dr. Simicskó István, 
a KDNP frakcióvezetője megosztotta 
velünk ünnepi gondolatait. Köszö-
nöm, hogy megtisztelte jelenlétével 
rendezvényünket Font Sándor, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, és 
a többi prominens vendégünknek is 
köszönetet mondok, hogy elfogadták 
meghívásunkat.
Köszönöm a főszervező, Kovács Enikő 
munkáját, aki az egész rendezvényt 
összefogta Szabadi-Maglódi Kittivel, 
a művelődési központ igazgatójával, 
illetve a szereplők és a fellépők lelkes be-
mutatkozását, a szervező stáb fáradha-
tatlan munkáját, továbbá a háttérben 
csendesen dolgozók tevékenységét.    

Köszönettel tartozom a társrendezvé-
nyek szervezőinek, hogy önálló prog-
ramelemeikkel hozzájárultak a feszti-
vál palettájának színesítéséhez.
Köszönöm a két felvonulás szervezői-
nek és résztvevőinek a bemutatkozást, 
a Borutca és a kézműves udvar kiállí-
tóinak a jelenlétét. 

Mindig nagy népszerűségnek örvend a 
színvonalas szüreti felvonulás, melyet 
idén is Szöllősiné Baranyai Katalin 
fogott össze, s amelyen több sportegyesü-
letünk, több mint ötven fogat és mint-
egy harminc lovas mutatkozott be. 
A veterán jármű randi, mint az ország 
legnagyobb old car eseménye és a jár-
művek felvonulása is már egy évtizede 
múlt, hogy érdekes színfoltja a szüreti 
fesztiválnak Kecskeméti Károly fő-
szervezésében. 
A Borutcába már délutánonként so-
kan betértek, kóstolták a kiskőrösi 
és környékbeli borászok, borászatok 
borait, esténként a kisszínpadon az 
előadók pedig gondoskodtak a jó han-
gulatról. Talán minden idők legsike-
resebb programjaként könyvelheti el 
Nagy Tamás szervező az idei Borutca 
forgatagát.
Ebben az évben is hatalmas sikert 
arattak gasztroprogramjaink, ki-
emelten a Sztrapacska udvar, mely-
nek varázsáról dr. Nagy Gabriel-
la a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve, 
Györk Ernőné elnökkel együtt gon-
doskodott. Meg lehetett kóstolni a 
szlovákok finomságait, leginkább a 
brindzás és a káposztás sztrapacskát. 
A város kemencéjénél pedig a Kincses 
Mihályné vezette Kiskőrösi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
készítették el sváb ételkülönlegességei-
ket, s vendégelték meg az érdeklődőket, 
valamint a Stadtlengsfelből érkezett 
testvérdelegációt is.
Ismételten gratulálok az új borlova-
goknak, a kitüntetteknek!
Köszönöm vendégeinknek, hogy ellá-
togattak hozzánk, a kiskőrösieknek, 
hogy bekapcsolódtak a szüreti forga-
tagba, s végül, de nem utolsó sorban 
a városközpont lakóinak a türelmet, 
megértést.
Jó érzés volt látni, hogy megtelt a főtér, 
a Borutca, a társrendezvények helyszí-
nei a kikapcsolódásra, szórakozásra, 
kulturális programokra vágyó embe-
rekkel.

Domonyi László
polgármester

A Kiskőrösi Bem József Általános Iskola adott otthon augusztus 31-én 
a magyar köznevelés 13. Nemzeti Tanévnyitó ünnepségének, melyet az 
MTV5 is közvetített. Lasztovicza László főigazgató, mint házigazda után 
beszédet mondott dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhe-
lyettese, dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, valamint Domonyi 
László polgármester. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt többek között 
Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi Központ vezetője, Font Sándor, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, Rideg László megyei elnök, dr. Kerényi 
János, kormánymegbízott, az állami és szakmai képviseletek vezetői. 

Nyitányként Bánföldi Szilárd szín-
művész, Bács-Kiskun Megye Petőfi 
200 Emlékév alkalmából felkért 
média nagykövete adta elő a költő 
Alföld című versét.  
Lasztovicza László főigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket. Beszélt az 
iskola jelenlegi fejlesztéséről, mely-
nek során európai uniós pályázat-
nak és kormányzati támogatásnak 
köszönhetően, 2023 tavaszára több 
mint egymilliárd forintból újulhat 
meg az intézmény. Korszerű, a 21. 
századnak megfelelő oktatási-nevelé-
si környezet jön létre. Ezt követően 
beszélt az iskolában zajló munkáról. 
Majd a gyermekeknek és pedagógu-
soknak is sikereket kívánt az új okta-
tási-nevelési évre.
A tanévet dr. Rétvári Bence minisz-
terhelyettes nyitotta meg. Kiemelte, 
hogy a magyar kultúra és oktatás sok 
kiválósággal büszkélkedhet. Hang-
súlyozta a Petőfi 200 Emlékév je-
lentőségét, amiért a Nemzeti Tanév-
nyitót is Kiskőrösön tartják. A múlt 
és a jelen nemzetközi diáksikereit is 
felsorolta, ami pedagógusainknak és 
a magyar oktatási rendszernek kö-
szönhető. A diákokhoz is lelkesítően 
beszélt, hogyan tudnak felkészülni a 
jövőjükre és felsorolta, hogy a kor-
mány milyen intézkedéseket tett a 
tanítás – tanulás megkönnyítésére.
Dr. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, 
hogy Petőfi Sándor kétségtelenül a 
magyar költészet legnagyobb alakja, 
a nemzet költőjét, szerte a világban 
ismerik. Kiemelte a kormány célját, 
hogy a magyar gyermekek rendel-

kezzenek a boldogulásukhoz szüksé-
ges tudással, ismeretekkel. Életüket a 
klasszikus európai értékrend szerint 
tervezzék leélni, érezzék magukban a 
magyar identitást, otthonuknak Ma-
gyarországot, vagy tágabb értelem-
ben a Kárpát-medencét tekintsék. 
Mint mondta, a kormány mindent 
meg fog tenni, hogy a tanévben ha-
gyományos munkarendben, zavarta-
lan legyen az oktatás.
Domonyi László polgármester ki-
emelte, nagy megtiszteltetés a kiskő-
rösiek számára, hogy az idei Nemzeti 
Tanévnyitó ünnepségnek a Bem is-
kola adhat helyet. Elmondta, hogy 
a világ bármely részén élő magyarok-
hoz szóltak az itt elhangzó szavak, 
összefogva ezzel a hazai és a külhoni 
magyarságot. Beszélt az elhivatott 
pedagógusok személyiségformáló 
munkájának jelentőségéről, Petőfi 
költészetéről. Kiskőrös neves szülöt-
te, a kultúra, a költészet és a magyar-
ság nagykövetévé vált rövid életének 
munkásságával, álljon mindenki előtt 
példaként hazája és a magyarok iránti 
szeretete, elkötelezettsége – mondta, 
majd a diákoknak és a pedagógusok-
nak is eredményes tanévet kívánt.
A tanévnyitót kiskőrösi gyermekek 
előadásai színesítették: Az ünnepi 
fanfárt a Szó-La-M AMI növendé-
keinek előadásában hallhattunk. 
Felkészítette őket Gmoser István 
művésztanár.
A jelenlévők Koczkás Mirjam, a 
KEVI gimnáziumának 12. évfolya-
mos tanulójával énekelték el a Him-
nuszt és a Szózatot.

A Töpörtyű néptánccsoport kis tán-
cosai sárközi játékokat és táncokat 
fűztek össze – művészeti vezetők 
Horváth Katalin és Bőtös Bar-
nabás, a zenei kíséretet Pogrányi 
Miklós népzenész adta, koreográfu-
suk Horváth Katalin és Kaponya 
László volt. A Bem József iskola 3.c 
osztályos diákjai a Légy jó mindha-
lálig musicalból adtak elő egy rész-
letet.

A produkcióra a diákokat Horváth 
A. Gézáné, valamint Bányainé 
Malustyik Edit pedagógusok készí-
tették fel.
Balogh Zsófi, Torgyik Lili, Szent-
györgyi Réka és Kothencz Fanni, a 
Bem iskola 7. osztályos tanulói nép-
dalcsokrokat adtak elő. Felkészítőik: 
Kecskés Lilla, Gauszné Szabados 
Eszter voltak.

Boda Zsuzsa
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MÁRVÁNYTÁBLÁT AVATTAK
DR. POLYÁK JÓZSEF EMLÉKÉRE

PÉLDAMUTATÓ

IFJABB SZENTPÉTERI ATTILA KAPTA EBBEN AZ ÉVBEN
A KISKŐRÖSI SZŐLŐTERMELŐK ÉS BORÁSZOK LEGRANGOSABB DÍJÁT

Lassan több évtizede, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a Kiskőrösi 
Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok alkalmával „Kiskőrös Város Sző-
lészetéért és Borászatáért” díjat adományoz egy kiváló szőlőtermelő- 
borásznak. Ebben az évben ifjabb Szentpéteri Attilának nyújtotta át ezt az 
elismerést Domonyi László polgármester.

Attila a családban már harmadik gene-
rációs borász, a szőlőművelés és borké-
szítés iránti elköteleződését nagyszüle-
itől, valamint édesapjától, Szentpéteri 
Attilától örökölte. Tősgyökeres kiskő-
rösi családból származik, általános is-
kolai tanulmányai után a Soós István 
Borászati Szakközépiskolában érettsé-
gizett és szerezte meg a szőlész-borász 
képzés alapjait, majd a Corvinus Egye-
tem Élelmiszertudományi Karának, 
Bor – Üdítő – Minőségügy Szakirá-
nyán szerzett diplomát. Szakdolgoza-
tát a Tradicionális palackban erjesztett 
pezsgő előállításáról írta. Ez a téma az-
óta is aktívan foglalkoztatja, és édesapja 
támogatásával néhány éve már pezsgőt 
is készítenek pincészetükben a szakdol-
gozatban kifejtett technológiával. 
A Szentpéteri család 65 hektár terü-
leten gazdálkodik, ahol 18 szőlőfajtát 
termesztenek. Ezeknek fele helyi-, a 
másik fele pedig világfajta. 
A Szentpéteri Borpince zászlós szőlője 
a Néró, amelyet ők honosítottak meg 
Kiskőrösön és a Kunsági borvidéken 
egyaránt. Nekik köszönhetően vált si-
keressé szélesebb körben is ez a szőlő-

fajta. A megszerzett tapasztalatnak és az 
ehhez párosult hozzáértésnek köszön-
hetően boraik az országos és nemzet-
közi borversenyek állandó résztvevői.
Évről-évre számos elismerést és nívós 
díjat nyernek el Magyarország és a világ 
neves borversenyein, több különdíjjal 
és nagyaranyéremmel, aranyéremmel is 
elismerték már a Kunsági borrégióban 
működő családi pincészetük munkáját 
és annak eredményeit. Ha csak az idei 
évet nézzük, a Szentpéteri Borpince 
2021-es Néró rozé bora lett Bács-Kis-
kun Megye Rozé Bora, de ezzel a borral 
elnyerték a Kiskőrös Város Rozé Bora 
címet is. Mindezek mellett e bor ki-
válóságát bizonyítja, hogy aranyérmet 
kapott a német, a francia nemzetközi 
borversenyeken, illetve a Kunsági bor-
versenyen és az országos Miklós-napi 
borversenyen is.
Attila, édesapjával a szakmai kérdé-
sekben folyamatosan konzultálva, sze-
mélyes tapasztalataikat és tudásukat 
összevetve alakítja borászati stílusukat, 
boraik egyre tökéletesedő ízvilágát, a 
marketing irányokat, és a nyitást a ha-
zai mellett a külföldi piacok felé.

Ifjabb Szentpéteri Attila fiatal kora 
ellenére aktív szervezője és alakítója a 
kiskőrösi szőlészeti és borászati szak-
mai közösségeknek. Tagja a Kiskőrösi 
„Gondűző” Borlovagrendnek, abban 
aktív résztvevője a szakmai bizottság-
nak. Többek között tagja még a Junibor 
borász társaságnak, résztvevője a helyi- 
és térségi szőlészeti és borászati témájú 
szakmai rendezvényeknek, és elkötele-
zett tagja a Kiskőrösi Kadarka Körnek, 
ahol aktív bíráló bizottsági tag a Kadar-
ka Nemzetközi Borversenyeken. A Kis-
kőrös Városi Borverseny bíráló bizott-
ságának is állandó tagja, mindamellett, 
hogy boraikkal a verseny résztvevője is, 
Kiskőrös Város rendezvényeinek állan-
dó kiállítója pincészetük.
A fiatal borász elkötelezett célja, hogy 
megmutassa a Kunsági Borvidék igazi 

értékeit, kiálljon Kiskőrös és térsége 
megérdemelt borászati jó hírneve mel-
lett. Elhivatott abban, hogy minél iz-
galmasabb, tisztább, minőségi borokat 
készítsen, nem csak a kiskőrösi, hanem 
Magyarország és a világpiac borfo-
gyasztó közössége számára.

Fontosnak tartja a hagyományok meg-
tartását is, a helyi értékek és kultúra 
megőrzését és terjesztését, elkötelezett 
a kiskőrösi szőlészek és borászok kö-
zösségének szakmai fejlődése és lehe-
tőségeinek bővítése mellett. Állandóan 
nyitott az innovációra, az új techno-
lógiákra, úgy az alkalmazott borászati 
segédanyagok, mint a feldolgozási és 
tárolási eszközök, vagy az újfajta eljá-
rások területén.

Boda Zsuzsa

KÓSA LAJOSNÉ ÉS ENDRŐDI FERENC LETTEK AZ ÚJ BORLOVAGOK
A XXVIII. Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok a Kiskőrösi „Gondűző” 
Borlovagrend konferenciájával vette kezdetét a Szarvas Fogadóban. 
A pandémia miatt két év kihagyás után rendezték meg ismét az eseményt. 

A kiskőrösi borlovagokat, valamint a 
közel harminc vendég – köztük két 
szerbiai – borrend képviselőit a házi-
gazdák részéről Béleczki Mihály nagy-
mester, majd a városvezetés nevében 
Domonyi László polgármester – aki 
maga is tagja a borlovagrendnek – kö-
szöntötte.
Koch Csaba borász (bal oldali kis fotó) 
a Magyar Bor Akadémia új elnöke 
beszámolt az akadémia és az új veze-
tőség munkájáról, majd Turán István 
helytörténész az 1945 előtti Kadarka 
szőlőtermesztésről, a borászokról és 
borkereskedőkről tartott fényképes 
bemutatóval egybekötött előadást. 
Zárásként a bor és a költészet kap-
csolatáról hallhattunk érdekességeket 
dr. Tarján Balázs (jobb oldali kis fotó) 
címzetes egyetemi tanár, borszakírótól. 
A beszélgetést Supka Éva moderálta. 

A szakmai napot megtisztelte jelenlé-
tével többek között Csizmazia Da-
rab József, a neves szőlőnemesítő fia, 
valamint Sajgó Gáborné és Kovács 
Róbert, a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetségének alelnökei.
A sokéves hagyományoknak megfelel-
ve a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovag-
rend nagytanácsa a vendég borrendek 
képviselőivel együtt tartották meg 
az ünnepélyes megnyitót követően a 
nagyszínpadon az új borrendi tagok 
avatási ceremóniáját.
Ebben az évben a próbákat kiállva 
és teljesítve Kósa Lajosné Marika, 
a Boranal Kft. laborvezetője, vala-
mint Endrődi Ferenc, az Akker-
Plus Kft. ügyvezető igazgatója eddi-
gi tiszteletbeli tag – nyert felvételt a 
borrendbe.

Boda Zsuzsa

Dr. Polyák József kiváló ember volt. Évekig külföldön élt, ahol megismerte 
majd hazatérve oktatta a harci művészeteket, személyi testőrként híres-
ségeket védett, kaszkadőrként is dolgozott. Elismert volt, neve ismerősen 
csengett mindenki számára, aki valaha is művelte valamelyik küzdőspor-
tot, mindemellett szívén viselte a hátrányos helyzetűek sorsát, több lovag-
rend tagja is lett. Tanítványai, sporttársai, barátai, tisztelői a Küzdősportok 
házának falán márványtáblát avattak a nemrégiben elhunyt MESTER em-
lékére szeptember 2-án.

Dr. Simicskó István a KDNP par-
lamenti frakcióvezetője elismerő 
szavakkal beszélt „Polyák Józsi bácsi-
ról”, akit személyesen is nagyon jól 
ismert. Köszönetet mondott Domo-
nyi László polgármesternek, hogy 
Kiskőrösön, ahol dr. Polyák József 30 
évet leélt az életéből, elismerik tevé-
kenységét. Mint mondta, a Mester 
tudott különbséget tenni a jó és a 
rossz között, ezt kell tenni nekünk is 
és erre kell nevelnünk gyermekeinket 
is. Példaértékűnek nevezte, ahogy a 
kiskőrösiek nem 
feledkeznek meg a 
város híres szülötte-
iről, így dr. Polyák 
Józsefről sem.
Máday Norbert 
kung-fu nagymes-
ter, a Magyar Wing 
Tsun Egyesület ve-
zetője, aki a táblát 
készíttette, könyvet 
is írt a Mesterről, 
az emléktábla avatá-
son még soha nem 
hallott részleteket 
mesélt el Polyák Jó-
zsef életéből. Mint 
mondta, rengeteget tanult tőle, töb-
bek között emberséget, tisztességet, 
elkötelezettséget, becsületet.
Dr. Popper György, a Magyar Ka-
rate Szövetség elnöke is meghatottan 
beszélt dr. Polyák Józsefről, akihez 
1970-től szoros, baráti kapcsolat fűz-
te. Mint mondta, Józseffel 1994-ben 
együtt alapították meg a Nemzetközi 
Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szö-

vetségét, amely azóta a legnagyobb 
nemzetközi civil szervezetté nőtte ki 
magát. Hangsúlyozta, hogy aki ekko-
ra életművet alkotott, méltán érdemli 
meg, hogy márványtáblát állítsanak 
emlékére.
Domonyi László polgármester kö-
szöntötte a jelenlévőket, akik eljöttek 
és tisztelegtek a Mester emléke előtt. 
Beszélt dr. Polyák József érdemeiről, 
végigkövette életét, felsorolta mind-
azokat a területeket, ahol az elhunyt 
maradandót alkotott tartalmas élet-

pályája során. Ki-
emelte a magyar 
harcművészetek 
nagymestere életé-
nek fontos állomá-
sait, felsorolta hazai 
és nemzetközi elis-
meréseit. 
Az emlékezések so-
rát a család nevében 
dr. Kovács Tamás 
ügyvéd beszéde zár-
ta. A Mester veje is 
méltatta dr. Polyák 
József emberi érté-
keit.
Az ünnepi gondo-

latok elhangzása után dr. Simicskó 
István és Domonyi László leleplezték 
az emléktáblát, majd gyermekei Péter 
és Eszter, Font Sándor országgyű-
lési képviselő és dr. Simicskó István, 
Máday Norbert és tanítványai, Domo-
nyi László és Szabó Zoltán, a Kiskőrö-
si Judo Egyesület elnöke elhelyezték az 
emlékezés és a tisztelet koszorúit.

Boda Zsuzsa

KISKŐRÖSRŐL INDULT A PETŐFI BUSZ
A Petőfi Irodalmi Múzeum a Petőfi 
Sándor-emlékév alkalmával tema-
tikus múzeumbuszt indított útjára 
a Petőfi 200 Emlékév nyitónapján. 
Elsődleges céljuk volt, hogy a Pető-
fi Sándor életművét új megközelí-
tésben bemutató utazó tárlat, Ma-
gyarország egész területén, valamint 
határainkon túl is minél szélesebb 
körhöz eljutva élményszerűen levon-
ható, világos konklúziókkal szolgál-
jon az érdeklődők számára.
A járműben berendezett kiállítás 
egyértelműen kapcsolja az értelme-
zést a haladás, sebesség, út, utazás 
fogalmához. Petőfi Sándor alakjának 
és saját maga által is megfogalma-
zott alkotói énjének az állandó úton 

levés – a „hazai” táj és társadalom 
ilyen módon történő megismerése, 
megalkotása – szervesen kapcsolódik 
az életműhöz és az önéletrajzhoz is. 
10 emblematikus gyűjteményi tárgy 
fizikai megjelenítése képezi a kiál-
lítás gerincét, amihez ismert verse-
ket válogattak. A tárgyak az alkotó 
életét meghatározó „keresztutakat”, 
kapcsolatokat idézik meg elindulva 
a nyilvánosság előtt megmutatko-
zó költő első nyilvános arcképétől 
az 1847-ben kiadott Petőfi összes 
költeményét tartalmazó kötetéig. 
Az utazó múzeumbusz szeptember 
28-án délután Pápán fejezi be útját. 

fotó: Szatmári Sára/PIM Petőfi-busz

Judo 6 éves kortól
Szabó Zoltánnal
Tel.: +36-20/214-5099
edzések: szerda, péntek 17.00-18.30-ig

Ovi judo 3-6 éveseknek
Mercs-Borbényi Klárival
Tel.: +36-70/517-4759
edzés: szerda 16.00-16.45-ig

Brazil jiu-jitsu önvédelem
14 éves kortól Ujvári Mátéval
Tel.: +36-20/399-5553
edzések: október 5-től
hétfő, csütörtök 17.00-17.30-ig

Várják a jelentkezőket!
EDZÉSEK A KÜZDŐSPORTOK
HÁZÁBAN.
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SUBA RÓBERT – ISMÉT REMEKELTÉL!SZEDMÁK TAMÁS ÁTVETTE A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉST
Az elismerést Gulyás Gergely miniszter adta át számára Budapesten

Szedmák Tamás, Kiskőrös Város alpolgármestere, Orbán Viktor miniszter-
elnök javaslatára, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. 
Az állami elismerést Novák Katalin köztársasági elnökasszony adomá-
nyozta és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át 
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesben, az államalapítás alkalmából au-
gusztus 19-én megtartott ünnepségen. 

Ezzel a kitüntetéssel ismerték el 
Szedmák Tamás, a Főnix Kulturális és 
Ifjúsági Egyesület alelnökének a Bács-
Kiskun megyei civil szervezetek össze-
fogása, szakmai segítése terén végzett 
10 éves munkáját, melynek eredmé-
nyeként országosan egyedülálló, ma-
gas színvonalú aktivitással működnek 
együtt a megyei civil szervezetek.
2005-ben megalakult a Kiskőrös Ifjú-
ságáért Egyesület, amely a városi civil 
szervezetek összefogásaként is műkö-
dött – kezdte ismertetni munkájukat 
Tamás. Itt nem csak zenés-táncos 
rendezvényeket tartottunk, hanem 
többek között előadásokat, ifjúsági 
táborokat, határon túli magyarságot 
összefogó programokat szerveztünk. 
A gazdasági recesszió idején azonban 
többször is anyagi nehézségekkel kel-
lett szembenéznünk. Abban az időben 
még nem működött a jelenlegihez 
hasonló pályázati rendszer és a gazda-
sági helyzet miatt a piaci alapú mű-
ködés lehetetlen volt egy kisvárosban. 
Az állami támogatásokat inkább a fő-
városi, illetve a megyeközpontokban 
működő szerveződések kapták. A fo-
lyamatos forráshiány végül is a klub 
bezárásához vezetett. 

 � Folytatódott a munka?
2009-ben létrejött a Kiskőrös Kultú-
rájáért Egyesület is, a helyi kulturális 
rendezvények és kezdeményezések 
fejlesztésére. 2011-ben az országgyű-
lés elfogadta az új civil törvényt, így a 
következő évben állami finanszírozás-
sal megalakult a Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum, amelynek 
legfőbb feladata a civil szervezetek 
ingyenes tájékoztatása lett, például a 
pályázati lehetőségek, jogszabályi vál-
tozások, adózási területek 
kérdésében. Megyénkben 
a mi egyesületünk lett a 
címbirtokos, ekkor már 
Főnix Kulturális és Ifjúsági 
Egyesület néven. A kezde-
tektől arra törekedtünk, 
hogy Kiskőrös legyen az 
egyik központ, de ezen 
kívül Kecskeméten, Baján, 
majd Bácsalmáson kezd-
tünk működtetni főállású 
munkatársakkal segítő irodát, ahol az 
ügyfeleink részére nyújtjuk a szolgálta-
tásainkat. 

 � Mi a civil centrum tevékenysége?
A Nemzeti Együttműködési Alapnak 
(NEA) köszönhetően egyre több tá-
mogatás jutott a vidéki szervezetek-
nek. Mi pedig felvettük a megyénkben 
nyilvántartott 3500 civil szervezettel a 
kapcsolatot. Akkor tapasztaltuk, hogy 
a bejegyzett szervezeteknek közel egy-
harmada már régóta nem működött. 
A „letisztázott” nyilvántartás után 
elkezdődhetett az érdemi munka. Be-
mutatkoztunk, tájékoztató fórumokat 
szerveztünk, valamint azóta is havi 
szinten 1500-2000 szervezethez kül-
dünk hírlevelet. Tíz év távlatából lát-
szik, hogy sokkal több lett a beadott, 
formai hiba nélküli nyertes pályázatok 
száma. A pályázati lehetőségek köre is 
bővült, ma már a NEA-n kívül például 

a Nemzeti Kulturális Alap, vagy a Fa-
lusi Civil Alap, a Városi Civil Alap is 
biztosít elsősorban állami, de akár uni-
ós támogatási forrásokat.

 � Melyek a kiskőrösi vonatkozások 
az elmúlt 10 év során?
Még jóval korábban, 2005-ben lét-
rejött egy tőlünk független, úgyne-
vezett Kiskőrösi Civil Szerveződések 
Fóruma nevű kezdeményezés, amely 
azonban nemsokára megszűnt. Mi 
láttuk a rendezvényeinken, hogy sok 
értékes – hagyományőrző, ifjúsági 
stb. – csoport működik települé-
sünkön és szükség lenne egy olyan 
irodára, ahol segítséget nyújthatunk 
a szervezeteknek. Megszólítottuk 
őket, és városunkban is frissítettük 
a civil szervezetek nyilvántartását. 
A 2012 tavaszán bejegyzett 130 kö-
rüli civil szervezetből csupán 50-60 
működött, a többi már jóideje inaktív 
volt. Az aktív szervezetek ezt köve-
tően már részt vettek az új pályázati 

rendszerben, megtanul-
ták a pályázat szakmai és 
formai követelményeit, 
és szinte mindenki nyert 
valamilyen támogatást 
az elmúlt 10 év során. 
A civil szervezetek már 
„mernek nagyban gon-
dolkodni”. A támogatások 
reményében beindultak 
a szervezések, a rendez-
vények. Természetesen az 

önkormányzat is támogatta a civileket, 
viszont az állami támogatási lehetőség-
nek köszönhetően a város büdzséjében 
erre a célra elkülönített pénzforrások 
nagy részét így más célra fel lehetett 
használni.

 � Milyen konkrét eredmények van-
nak a területen?
A tíz év alatt csak a NEA mintegy 430 
millió pályázati támogatást osztott 
ki Kiskőrösön 75-80 szervezetnek. 
Ezt én hatalmas sikernek tartom. 
Egyesületünk munkatársai rengeteg 
munkát fektettek ebbe az eredményes-
ségbe. Szeretnénk, hogy a civil szerve-
zetek minél több olyan programjukhoz 
kérjenek támogatást, ami Kiskőrösön 
valósul meg, ezzel is színesítve város-
unk rendezvényelemeinek palettáját.
A kezdetekhez képest rengeteget fej-
lődtek a szerveződések a pályázatok 
elkészítésében, de természetesen, 

ha igénylik, mi abban is segítünk. 
Átnézzük a beadandó pályázatot, ha 
hibát találunk, felhívjuk rá a figyel-
met. A tíz évvel ezelőtti időkhöz képest 
többszörösére emelkedett a pályázati 
keret. A programokon kívül könyvek 
megjelentetését is támogatják, hagyo-
mányfenntartó rendezvényeket, sport-
eseményeket, szakmai konferenciákat. 
Komoly támogatást kaptak az utóbbi 
időben önkéntes tűzoltóink, a mentő-
alapítvány, de a Kiskőrös Kultúrájáért 
Egyesület zenei, színházi szervezései, 
fesztiváljai is részben ebből a forrás-
ból valósulnak meg. Szintén nagy 
nyertesei az utóbbi 10 évnek a hagyo-
mányőrző szervezeteink, szlovákok, 
néptáncosok. Ki kell emelni, hogy 
a civil információs centrumok teljes 
mértékben politikamentesek. Október 
3-án jelenik meg az új pályázati lehe-
tőség, ahol rendezvényekre, szakmai 
programokra lehet forrást igényelni. 
A megjelenés előtti hetekben a megye 
minden járásszékhelyén fogunk tartani 
tájékoztató fórumokat. Hírlevélben is 
minden fontos tudnivalót hírlevélben 
is ki fogunk küldeni. 

 � Mit jelent számodra ez a kitün-
tetés?
Már májusban gyanítottam, hogy va-
lami készülődik, hiszen Elvira, a fele-
ségem sokszor kezdeményezett olyan 
beszélgetést, amiben az életutam egy-
egy részére volt kíváncsi. Nem sokkal 
később miniszteriális szinten is elhang-
zott, hogy valószínűleg javasolni fog-
nak. A nyár elején kaptam a Minisz-
terelnökség Protokoll Osztályától egy 
értesítést az előterjesztésről. Majd pár 
hétre rá megérkezett a hivatalos levél 
is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 
javaslatára, Novák Katalin köztársasá-
gi elnökasszony aláírásával a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben fo-
gok részesülni.
Rendkívül jó és megtisztelő érzés, de 
nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt 
a kimagasló eredményt a tíz év alatt 
mellettem álló kollektíva, valamint a 
családi háttér – és itt értem szüleim ér-
tékrendjét is – nélkül nem tudtam vol-
na elérni. Ezúton is köszönöm nekik. 
Ezzel a kitüntetéssel mindannyiunkat 
elismertek. Bízom benne, hogy tevé-
kenységünket hosszú távon tudjuk 
még folytatni.

Boda Zsuzsa

Szedmák Tamás 1976. augusztus 31-én született Budapesten. A Petőfi Sándor 
Általános Iskola elvégzése után a Wattay Szakközépiskolában asztalosként vég-
zett, majd 2001-ben munka mellett leérettségizett a Petőfi Sándor Gimnázi-
umban. 2013-ban a Zsigmond Király Főiskola politológia szakán diplomázott.

NEM MINDENNAPI

A müncheni ECA Gyorsasági Kajak-
Kenu Európa-bajnokságon ép és fo-
gyatékossággal élő sportolók szálltak 
hajóba augusztus 18-21. között. 
A férfiaknál Suba Róbert VL2 és 
KL1 200 méter döntőben, mind-
két versenyszámban negyedikként 
ért célba. Az integráltan rendezett 
ECA Gyorsasági Kajak-Kenu Euró-

pa-bajnokságon hazánk az éremtáb-
lázat élén végzett 9 arany-, 4 ezüst-, 
és 4 bronz medál megszerzésével. 
(forrás: Magyar Paralimpiai Csapat)
Gratulálunk Robi, a világbajnokság 
után az Európa-bajnokságon is kivá-
lóan helyt álltál!
Büszkék vagyunk rád!

Boda Zsuzsa

UTCÁKAT ASZFALTOZNAK
A TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00009 
azonosítószámmal „Élhetőbb lakó-
környezet kialakítása Kiskőrösön” 
címmel Kiskőrös Város Önkor-
mányzata által benyújtott projekt 
pozitív elbírálásban részesült. Kidol-
gozták a részletes kiviteli terveket, 

a közbeszerzési eljárásokat is lefoly-
tatták. Kiskőrösön a lakófunkciós 
fejlesztések különösen indokoltak, 
az igény folyamatosan meghaladja a 
szociális bérlakások számát. Ezért a 
város és az önkormányzat minden-
képpen fejleszteni kíván.
Ezt támasztja alá a Délibáb utcai 
Rostás-ház jelen pályázatból történő 
felújítása, melyben 2 szociális bérla-
kás fog megújulni. A másik fejlesz-
tendő ingatlan a Béke utcában talál-
ható. Ide az integrációra felkészített 
két család költöztetése válik lehetővé. 
Az utak aszfaltozására augusztus 
26-án írta alá a kivitelezési szerző-
dést a Farkas Aszfalt Multitrade 
Kft. ügyvezetője, Farkas Béla, 
valamint Domonyi László 
polgármester. 

A szerződés aláírásakor jelen voltak 
még Hubai Sándor (fotó jobb szé-
lén) a kivitelező cég felelős műszaki 
vezetője, valamint Liszkai Pál (fotó 
bal szélén) az önkormányzat, mint 
megrendelő által megbízott építési 
műszaki ellenőr. 

Kiskőrös Város Önkormányzata a 
támogatás keretében az alábbi utcák 
aszfaltburkolattal történő ellátását 
végezteti el: Kiskőrös, Nyíl u. (256,3 
méter hosszan), Névtelen u. (327,5 
méter hosszan), Meggyes u. (280,6 
méter hosszan), Róna u. (89,3 méter 
hosszan), Kolozsvári u. (192,3 méter 
hosszan), Délibáb u. (187,74 méter 
hosszan).

IDÉN ÖKUMENIKUS ÁLDÁSBAN 
RÉSZESÜLT AZ ÚJ KENYÉR ÉS A BOR

Egyáltalán nem nevezhettük meg-
szokottnak az idei Szent István-napi 
ünnepet, hiszen augusztus 20-án, az 
államalapítás ünnepén a katolikus 
templomban Kiskőrös egyházainak 
vezetői együtt kértek áldást a lakosok-
ra, az ország- és városatyák munkájá-
ra, valamint az új kenyérre és a város 
boraira. Arató János Lóránd evangé-
likus lelkész, Pénzes Péter református 
nagytiszteletű lelkipásztor, Győri Gá-
bor baptista lelkipásztor, Seidel Alex, 
a kiskőrösi pünkösdi gyülekezet meg-
bízott vezetője képviselte gyülekezetét 
az ökumenikus ünnepi szentmisén, 
melyet Tóth Tibor katolikus atya ce-
lebrált.
Megtisztelte jelenlétével a misét és az 
azt követő ünnepséget Font Sándor, 
térségünk országgyűlési képviselője is. 

Domonyi László, városunk polgár-
mestere beszédében kiemelte, hogy 
a Jóisten rendkívül szereti Mária or-
szágát, hiszen a magyar kereszténység 
legősibb ünnepére, az államalapító I. 
István királyunk emléknapjára meg-
érkezett a hónapok óta hőn áhított 
csapadék a Duna-Tisza közi homok-
hátságra, így Kiskőrösre is.
Az összefogás soha nem volt ennyire 
aktuális, mint napjainkban- mond-
ta, majd megköszönte az egyházi 
vezetők, a katolikus énekkar ünnepi 
szolgálatát, és az ünnepség szervezői, 
a művelődési központ dolgozói kol-
lektívájának munkáját. Az ünnepség 
után mindenki megkóstolhatta a 
megszentelt és megáldott kenyeret és 
a város borait.

Boda Zsuzsa 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

-bzs-
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PÉLDAMUTATÓ

AZ „ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA”-DÍJAT KAPOTT A JONA-DRINK KFT.
Dedák Balázs Domonyi Lászlótól és Font Sándortól vette át a plakettet

FELEJTHETETLEN

A szüreti napok alkalmával ünnepélyes keretek közt adta át Dedák 
Balázsnak, a Jona-Drink Kft. családi vállalkozás egyik vezető tagjának 
Font Sándor országgyűlési képviselő, valamint Domonyi László polgár-
mester, az „Az Év Széchenyi Vállalkozása” fődíjat. Az ünnepélyes díjátadón 
jelen voltak a vállalkozás alapítói, Balázs szülei, Dedák Pál és felesége 
Marianna is. (alsó fotó)

Örömmel tapasztalom, hogy Kis-
kőrös legtöbb családi vállalkozásá-
nál, ahogy mondani szokták, apá-
ról-fiúra száll a cég vezetése, a már 
kiépített rendszer működik tovább, 
hiszen ott áll tettre készen a fiata-
labb generáció – kezdte méltató 
beszédét Domonyi László. 
Így van ez a Dedák családnál is, 
akik 1987-ben kezdtek el almával 
foglalkozni, majd 17 évvel ezelőtt 
létrehozták a Jona-Drink Kft-t. 
A professzionális munka eredmé-
nyeként pedig több mint 40 vállal-
kozás közül elnyerték „Az Év Szé-
chenyi Vállalkozása”-díjat. Dedák 
Pál és felesége Marianna sokat tet-
tek azért, hogy vállalkozásuk sike-
res legyen, valamint két fiú és egy 
leánygyermekük is a cégnél találta 
meg számításait. Krisztián a vállal-
kozásban a gyártást felügyeli, vala-
mint a raktározást és az árukiadást, 
Fruzsina az ügyviteli-irodai mun-
kákba segített be édesanyjának, 
most azonban otthon van kétéves 
kisfiával.
A családi vállalkozás munkájába 
2005-ben, az akkor 18 esztendős 
Balázs is bekapcsolódott, aki azóta 
is részt vesz a gyártásfelügyeletben, 
valamint az ő feladata a marketing-
vonal. 
Széchenyi Tímea, az „Év Széche-
nyi Vállalkozása-díj” alapítója egyik 
nagyrendezvényünk vendégeként 
Kiskőrösön járt, ahol Balázs meg-
kínálta a neves Széchenyi család 
leszármazottját legújabb termékük-
kel, a szénsavas, 4 féle almából fris-

sen préselt, 100 százalékos, tartósí-
tószer mentes almalével. Tímeának 
nagyon ízlett az egészséges kiskőrösi 
almalé, aminek kóstolása közben 
elbeszélgetett Balázzsal a gyártási 
folyamatról, a családi vállalkozás 
mindennapjairól, sikereiről. Buz-
dította Balázst, hogy nevezzen be 
a díjért kiírt versenybe. Balázs az 
innovációs kategóriában nevezte be 
terméküket, és a zsűritagok olyan 
kiválónak tartották a kiskőrösi 
szénsavas almalét, hogy nekik ítél-
ték oda a fődíjat. 

Ezt az elismerést olyan vállalkozá-
sok kaphatják meg, akik a gyártás 
és értékesítés terén is kimagasló 
teljesítményt nyújtottak az előző 
években.
Balázs többször is közvélemény-
kutatást tartott termékükkel kap-
csolatban a fogyasztók körében. 
Az egybehangzó vélemény az volt, 

hogy a 100 százalékos almalé na-
gyon finom és ízletes, de mivel 
rostos, egy kicsit tömény. A fiatal-
ember elkezdett gondolkodni, hogy 
hogyan lehetne még népszerűbb a 
termékük, mi az, ami még inkább 
kedveltté tenné a fogyasztók köré-
ben. Rájött arra, hogy ha az alma-
lét széndioxiddal dúsítja, egy üde, 
szomjoltó, könnyed rostos innivaló 
lesz az eredmény. A fiatal üzemveze-
tő, termékfejlesztő ezzel az ötletével 
egy egyedülálló rostos italt kísérle-
tezett ki, amelyet rajtuk kívül senki 
nem gyártott. Más, hasonló profilú 
vállalkozás ezzel az újítással még 
nem próbálkozott.
Nemrégiben egy újabb termékkel 
robbantak be a piacra, a vodkás-
szénsavas-rostos almalével. Remé-
nyeik szerint ez is elnyeri a fogyasz-
tók és a szakemberek tetszését.
A Jona-Drink Kft., mint családi 
vállalkozás, nem csak a gazdasá-
gi szektorban teljesít kiválóan, de 
mint lokálpatrióták, a város rendez-
vényeit is rendszeresen támogatják. 
Sőt! A család az egyik fő alapítója 
a népszerű Kiskőrösi Kakaspörkölt 
Főző Fesztiválnak is.

A körülöttünk lévő világ folyama-
tosan változik, a fiatalok kiválóan 
alkalmazkodnak ezekhez a változá-
sokhoz. Példa erre Balázs is, aki el-
fogadó és nyitott az újdonságokra, 
amelyek előrébb viszik a szüleitől 
átvett vállalkozást.
Napjainkban hatalmas jelentőségű 
a gazdaság minden szektorában a 
zökkenőmentes generációváltás. 
A Dedák családban Balázs, szülei 
megszerzett tapasztalataira építve 
fejleszti tovább rugalmasan a céget.
Domonyi László: Köszönöm a vá-
ros érdekében kifejtett önzetlen tá-
mogatásukat, és még egyszer gratu-
lálok a vállalkozás elismertségéhez!
Sok kiemelkedő gazdasági ered-
ményt kívánok Pali és Marianna 
három gyermekének az elkövetke-
zendő évtizedekben. És ugyanilyen 
sikeres cégvezetést kívánok minden 
fiatal kiskőrösi vállalkozónak! 
Szüleink megteremtették a múlt 
eredményeit, amit mi a jelenben ki-
bővítve átadunk gyermekeinknek, 
de a jövőnk a ti felelősségetek! Épít-
sétek jól, gazdálkodjatok sikeresen!

Boda Zsuzsa

PETŐFI SÁNDORHOZ KÖTŐDTEK A PAVERPOL ALKOTÁSOK

A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva 
nyílt paverpol alkotásokból nemzet-
közi kiállítás „Évszakok- napszakok” 
címmel a művelődési központ galé-
riájában augusztus 11-én. A házigaz-
dák nevében a megjelenteket Polyák-
né Csengődi Éva köszöntötte.
A kiállítást megnyitotta és az alko-
tókat, valamint műveiket méltatta 
Szedmák Tamás alpolgármester, 
aki beszélt a Petőfi Emlékév jelen-
tőségéről is. Bemutatta városunkat, 
kiemelten említette a Petőfi-kul-
tuszhoz kapcsolódó eseményeket, 
fejlesztéseket.

A tárlat Litauszkiné Madácsi Márta 
(nagy fotó bal szélén) online kiállítá-
sából állt össze és csatlakozott hozzá 
több alkotó is, kibővítve a kiállítás 
anyagát, ezzel Márti nagy álma vált 
valóra. Ő tervezte és valósította meg a 
kiskőrösi bemutatkozást.
Katonáné Tóth Judit, mint a paverpol 
Kelet európai képviselője méltatta az 
online kiállítást, Litauszkiné alkotói és 
szervezőmunkáját, valamint a Kiskő-
rösön kiállított alkotásokat.
A megnyitón szavalatával közreműkö-
dött Ster Erika és Tamás Máté, ked-
ves kis műsort adtak elő a KEVI Ha-
rangvirág Óvodájának óvodásai, zenei 
játékában gyönyörködhettünk Ung-
vári Pálmának és Turán Balázsnak.
A mintegy 50 hazai – köztük több kis-
kőrösi – és határainkon túl élő alkotó 
műveit láthattuk, amelyeket vándor-
kiállításként mutatnak be Salgótarján-
ban, Budapesten, valamint Győrben 
és szervezés alatt áll egy gyöngyösi 
kiállítás is.

Boda Zsuzsa

Mintegy ötven kiállító képeiből 
és szobraiból nyílt tárlat
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RENDKÍVÜLI

Turán Vencel
édesanyja: Nagy Ágnes
édesapja: dr. Turán Csaba
születési idő: 2022. július 17.
születési hely: Kecskemét
születési súly: 3300 g
születési hossz: 52 cm

GRATULÁLUNK AZ IFJÚ PÁRNAK! MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

XIII. Kiskőrösi
Kakaspörkölt Főző Fesztivál
október 8-án a szabadidőparkban

• SZERVEZŐK: Dedák Pál és Torgyikné Danis Éva – Kiskőrösi Kakas Főző Egyesület,  Kiskőrös Város Önkormányzata
• HANGULATFELELŐS: Markó János (Nani)  • A RENDEZVÉNY HÁZIASSZONYA: Supka Éva

A BEJÁRATI FŐSÁTORNÁL
KAKASPÖRKÖLT ÁRUSÍTÁS IS LESZ.

KÖZÖS TŰZGYÚJTÁS:
reggel 9 órakor

• Soundwitch zenekar
• Szürkeverebek Jazzbandája
• Kothencz Lali
• Markó Nani
• Dörmő Anita
• DJ Komlósi Gyuri

FELLÉPNEK:
• Bogárzó Citerazenekar (Kecel)
• Dzsem Buli Zenekar
• Kiskőrös Város Fúvószenekara
• Kiskőrös Város Mazsorett Csoportjai
• Szivárvány Szlovák Táncegyüttes

A SZÍNPADON EGÉSZ NAP PROGRAMOK
Jelentkezni lehet: Dedák Pál: +36-70/333-2856  |  Torgyikné Danis Évi: +36-20/453-5188Jelentkezni lehet: Dedák Pál: +36-70/333-2856  |  Torgyikné Danis Évi: +36-20/453-5188
SZERETETTEL VÁRJUK A RÉGI ÉS AZ ÚJ CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT!SZERETETTEL VÁRJUK A RÉGI ÉS AZ ÚJ CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT!

A SZÉP IDŐT ÉS A JÓ HANGULATOT BIZTOSÍTJUK, A JÓKEDVÉT ÉS AZ ÉTVÁGYÁT MINDENKI HOZZA MAGÁVAL!

AZ APRÓNÉPET GYERMEKPROGRAMOK,
ARCFESTÉS, LÉGVÁRAK, ÍJÁSZAT,
LOVAGOLTATÁS VÁRJA!

Horváth Héli
édesanyja: Bán Emese
édesapja: Horváth Henrik
születési idő: 2022. augusztus 7.
születési hely: Kiskunhalas
születési súly: 2880 g
születési hossz: 47 cm

Szlenicskó Benett
édesanyja: Kapai Beáta
édesapja: Szlenicskó János
születési idő: 2022. augusztus 9.
születési hely: Kiskunhalas
születési súly: 3970 g
születési hossz: 52 cm

Hadházi Anikó
és Sztranyák Dávid
Kiskőrösön fogadtak

örök hűséget egymásnak
augusztus 19-én.

„Egyetlen leszel a számomra a világon,
  és én egyetlen leszek a te számodra.”
                                        (Exupéry)

FEJLŐDÉS

ÜTEMTERV SZERINT HALAD A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTI KORSZERŰSÍTÉS
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infra-
struktúra-beruházás előre haladásáról tartott sajtótájékoztatót dr. Palkovics  
László technológiai és ipari miniszter, dr. Pafféri Zoltán, a MÁV elnök- 
vezérigazgatója, Font Sándor, Bács-Kiskun megye 3. számú választóke-
rületének országgyűlési képviselője, Bányai Gábor, Bács-Kiskun megye 5. 
számú választókerületének országgyűlési képviselője, a Dél-alföldi Gazda-
ságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, Sárváry 
István, a V-Híd Zrt. vezérigazgatója, részt vett a kínai konzorcium és az ál-
lamvasutak képviselete augusztus 26-án a kiskőrösi vasútállomáson.

A Budapest-Belgrád vasútvonal ka-
pacitásbővítő korszerűsítés alatt álló 
magyarországi szakaszának nagy 
szerepe lesz abban, hogy Magyaror-
szág Közép-Európa teherfuvarozási, 
logisztikai és elosztó központjává 
váljon. Az átfogó fejlesztésen áteső 
összeköttetés a görög kikötőkbe be-
futó áruk számára kínál majd min-
den másnál gyorsabb útvonalat a 
kontinens belseje felé. Budapest és 
Belgrád között 8 óráról 3,5 órára 
csökkenhet a menetidő a személy-
szállító vonatok esetében, sokkal 
sűrűbben fognak közlekedni a vona-
tok, ezáltal akár négyszeresére is nő-
het az utasszám. A jövő közlekedési 
módjaként a vasút jelentős szerepet 
tölt be a klímasemlegességi célok el-
érésében is.
Magyarország jelenlegi legnagyobb 
fejlesztési projektje a Budapest-
Belgrád vasútvonal korszerűsítése-
mondta dr. Palkovics László minisz-
ter. Hangsúlyozta, hogy a projekt sok 
szempontból is kiemelt jelentőségű. 
Többek között, hogy ez az első, re-
ferencia jellegű, az uniós szabályok-
nak megfelelő kínai-magyar projekt. 
Előny továbbá, hogy megnövekszik 
az utasforgalom, egy kifejezetten 
magas színvonalú, kényelmes utas-
szállító mód jelenik meg.
Font Sándor kihangsúlyozta, hogy 
térségünk életét nagyon hosszan be-
folyásoló beruházásról van szó. Nyu-
godtan mondhatjuk-emelte ki, hogy 

a velünk egy korszakban élők ilyen 
nagyságrendű beruházást ezen a tele-
püléssoron, ami a 150-es vasútvonal 
mellett fekszik, még nem tapasztal-
tak. Az országgyűlési képviselő kö-
szönetet mondott a kivitelezőknek, 
hogy a vasútvonal mellett élők szinte 
mindegyik kérését figyelembe vették 
a tervezés során, majd beszélt a beru-
házás, a korszerűsítés részleteiről is.
A kiskőrösi vasútállomáson a sajtó-
tájékoztató napján kezdődött meg a 
vágánystabilizáló nagygépes munka-
végzés, amelyből a résztvevők egy be-
mutatót is láthattak. Ez a gép a vasúti 
pálya „úthengere”, amely az ágyazat 
tömörítését végzi el, óránként 1700 
vágányméteren képes költséghaté-
konyan elvégezni a tömörítési fel-
adatot. Ezen a szakaszon dolgozott a 
MÁV FKG másik vasútépítő nagy-
gépe, a kitérőaláverő-gép is. A jármű 
a folyóvágányok szabályozását végzi, 
a vágányt a megfelelő magasságba és 
irányba állítja, az ágyazati kő kereszt-
alj alá tömörítésének segítségével. 
A munkálatokban részt vesz még a 
V-HÍD vasúti ellenálláshegesztő-
gépe, ami a síneket hegeszti össze, 
és profilra köszörüli – mondta el 
Sárváry István, valamint dr. Pafféri 
Zoltán.
Kiskőrösnél az elmúlt hetekben 
már elbontottak 6100 vágányméter 
hosszú vasúti pályát, 21 váltót (kité-
rőt), a peronokat és az alépítményt, 
továbbá a keskeny nyomközű vasút 
vágányhálózatát is. Mára elkészült 
az új alépítmény, 3500 vágányméter 
vasúti pálya és egy útátjáró. A mun-
kálatok során az állomási vágány-
geometria teljesen átalakul, az eddigi 
egy átmenő fővágány helyett kettő 
létesül, az engedélyezési sebesség az 
átmenő vágányokon 160 km/h lesz. 
Új, korszerű állomásépület, két új, 
fedett peron épül, kialakítják a pe-
ronaluljárót, és az akadálymentes 
megközelítés érdekében liftet is tele-
pítenek. A zajterhelés csökkentésére 
1,7 km hosszan zajvédőfal is épül. 
Mint elhangzott, a kivitelezés 2025-
ben, az előre kitűzött határidőre be-
fejeződik.

Boda Zsuzsa

KISKŐRÖS
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K2 Lab Építész Kft.
1221 Budapest, Kapisztrán u. 27.
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KONTÚR CSOPORT - CRDC  Konzorcium

2002

J1 -  Építészet / J1 - Architecture

Kiskőrös állomás / station

Látványterv - tervezett állapot / Visuals - planned status E-23-J1-01-15-01-M40

M=

Szakasz / Section: Szakasz száma / Number of the section:

23

„A Soroksár (bez.) - Kelebia (országhatár) vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó

beszerzés (EPC - Engineering Procurement Construction szerződés)”

BB200 Konzorcium

Főber - Magyar Mérnök CÉH

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60.

Tel.: +36-1/511-3186

CRE Konzorcium
RM International - CTEC - EEBH
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KONTÚR CSOPORT

E - Engedélyezési terv /
 Approval level design

Üzemeltetői jóváhagyásra benyújtott változat / Version submitted for the Operator's approval2022.06.08.M40

Pál Tamás, Máté Zoltán, Peng Diandong

Cím / Address:

6200 Kiskőrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 99.    hrsz.: 1687/5

Felvételi és biztber épület építése / Construction of the main building

China Railway Design Corporation

No.109, Dongqi Road, Airport Economic Zone, Tianjin

E-mail: crdchungary@crdc.comK F T.

KONTÚR CSOPORT

Szaktervező / Specialist designer:Szaktervező / Specialist designer:

8086 Felcsút, Fő utca 221. info@fejerterv.com

Tervező / Designer:

Kontúr Csoport Kft.
1146 Budapest, Hungária körút 162-168.

E-mail: iroda@konturcsoport.hu

Város (parkolók) felől

Város felől

Madártávlat

Vágányok felől

akadálymentesítés, 
peronaluljáró és lift építése

1,7 km 
zajvédelem kiépítése

P+R

B+R

P+R

B+R

20
P+R parkolóhely

8,9 km vasúti pálya, 
22 kitérő, új biztosítóberendezés

40
B+R parkolóhely

2 fővágány, 
2 új peron 

P+R

B+R

P+R

B+R

útátjárók 
korszerűsítése

P+R

B+R

új, korszerű 
felvételi épület
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SZEPTEMBERI ÚTMUTATÓ

MÚLT ÉS JELEN

K ISKŐRÖSI  E VA N G É LIK US OK  O
LD

A L
A

ÚJRA INDUL A CSALÁDI ISTENTISZTELETA VASÚT MEGÉRKEZÉSE KISKŐRÖSRE – BEFEJEZŐ RÉSZ
Több tragédia is történt 

a kiskőrösi állomásépülettel

Az első világháború időszakában a vonal vasúti forgalma jelentősen meg-
növekedett, hiszen már a Szerbia elleni mozgósítás során is itt robogtak át 
a bakákkal és hadianyaggal megrakott szerelvények. 1917. október 20-án 
még a Konstantinápolyból hazafelé tartó II. Vilmos német császár külön-
vonata is megállt itt néhány percre. Az állomásépületben a háború alatt 
végig vöröskeresztes kórház működött.

A vasútvonal a háborús vereséget és a 
Monarchia széthullását követően el-
vesztette kiemelt jelentőségét, mind-
azonáltal a két háború közti korszak-
ban a legfontosabb szállítási útvonal 
továbbra is a vasút maradt. Már a 
századfordulótól napirenden volt 
az ún. bajai vasútvonal ügye, amely 
végül sohasem valósult meg. A ter-
vek szerint a kalocsai szárnyvonalon 
Kecel állomásnál kiágazva, a mai 54. 
számú főútvonal mentén fektették 
volna le a síneket, ezáltal Kiskőrös 
és Baja között is vasúti kapcsolat jött 
volna létre. 

A második világháború időszakában 
több tragédia is történt az állomás tör-
ténetében. 1944. június 18-19-én itt 
vagonírozták be a kiskőrösi és a kun-
szentmiklósi járások zsidóságát, hogy 
előbb Fülöpszálláson át a kecskemé-
ti gyűjtőtáborba, majd Auschwitz-
Birkenauba deportálják őket. 1944. 
szeptember 1-jén a szövetséges légi-
erő vadászgépei légitámadást intéztek 
a pályaudvaron tartózkodó német 
üzemanyagszállító szerelvény ellen. 
A géppuskatűznek és a robbanások-
nak több halálos áldozata is volt. Vé-
gül a szovjet csapatok bevonulásának 

előestéjén, október 31-én, a vissza-
vonuló magyar katonaság felrobban-
totta az állomásépületet. A tragédiára 
Mácsai Orbán egykori MÁV alkal-
mazott így emlékezett vissza:
„Kiskőrös állomás személyzetét is fel-
szólították a menekülésre. A vezető-
ség elment, a beosztottak maradtak. 
Előzőleg a katonaság aláaknázta a 
fontosabb helyeket (állomásépület, 
víztorony, raktár, váltók, őrhelyeket). 
1944 október folyamán repülő rob-
banó és gyújtóbombákat helyeztek el 
a jelzett helyiségekbe. 1944. novem-
ber 1-jén virradóra az előre nyomuló 
orosz csapatok elől menekülő kato-
nák az épületeket felrobbantották. 
Az orosz csapatok továbbvonulása 
után pár nappal kimerészkedtünk 
a régi munkahelyünkre. Szörnyű 
látvány volt a még pár nappal előb-
bi szép épületeket romokban látni. 
Az állomás és a vízház romhalmazzá 
vált. A raktár déli vége égett le. A vál-
tókezelő őrhelyek is megrongálódtak. 
A vágányzatban, váltókban kisebb 
sérülések voltak. Az orosz várospa-

rancsnok elrendelte a pálya helyreál-
lítását.”
A háborút követően az új állomás-
épület 1952-ben készült el. Szintén 
ebben az évben adták át a forga-
lomnak a Kecskemét-Kiskőrös kes-
keny nyomtávú gazdasági vasutat (a 
Kecskemét-Kaskantyú szakasz már 
1949-re elkészült), átadásán jelen 
volt Bebrits Lajos akkori közlekedési 
és postaügyi miniszter is.
A Budapest-Kelebia fővonal utol-
só jelentősebb átépítése a hatvanas 
években, villamosítása a hetvenes 
években zajlott. Az azóta igencsak 
leromlott állapotú vasút felújításá-
ról és a második vágány kiépítéséről 
2014-ben született meg a nemzetközi 
megállapodás Magyarország, Szerbia, 
Észak-Macedónia és Kína képviselői 
között. A kormányközi egyezményt 
2016-ban fogadta el az Országgyűlés. 
A pandémia miatt több éves csúszás-
sal, 2022. február 1-jén indultak meg 
a munkálatok a Délegyháza és Kis-
kunhalas közötti szakaszon.

Turán István

FELÚJÍTOTTÁK A VÉDETT SÍROKAT
Az elmúlt hetekben több helyi vé-
delem alatt álló sírhely újult meg a 
kiskőrösi evangélikus köztemető-
ben. Az önkormányzat megbízásából 
Fazakas László temetőgondnok és 
csapata felcsiszolták és újrafestették 
a rossz állapotban levő sírköveket, 
valamint a hozzájuk tartozó terület 
rendezése is megtörtént. Megújult 
többek között Leschka István „tu-
dós lelkész” és feleségének Lautschek 

Rebeka bábaasszonynak a sírja, de 
Szalay Antal szolgabíró, 1848-as 
honvédtiszt, Szily Dániel táblabíró, 
Kiss Béla tanító és Petőfi kutató sírja, 
illetve Kurucz Zsuzsanna, Petőfi daj-
kájának síremléke is újszerű és méltó 
állapotba került.
A felújítások a kifogásolható állapot 
mellett azért sem várhattak tovább, 
mivel a Petőfi 200 emlékév részeként 
a városvezetés és az emlékbizottság 
is kiemelten kíván foglalkozni a 
temetőben nyugvó, Petőfi Sándor-
hoz kapcsolódó helyi személyekkel. 
Az Országos Petőfi Sándor Társaság, 
valamint a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum dolgozói minden évben 
Mindenszentek napján felkeresik 
nyughelyüket és gyertyát gyújtanak 
emlékükre. 
Idén a megújult emlékhelyek meg-
látogatására és bemutatására temetői 
sétákat szerveznek, s egy, az itt nyug-
vó személyek életútját bemutató rö-
vid füzet elkészítése is tervben van.

Turán István

„A bölcsesség kezdete az Úr félelme.”
            (Zsoltárok könyve 111,10a)

Minden iskola tárt kapukkal fogad-
ta régi és új diákjait szeptember első 
napján. Az érzelmek sokfélesége je-
lenik meg ilyenkor a diákok arcán. 
Öröm, mely a rég várt találkozások 
beteljesedését fejezi ki. Unottság, ami-
kor a diák csak úgy, vonszolva önma-
gát közelít az iskolához, jelezve talán, 
hogy még javában tarthatna a szünet. 
Izgatottság és kíváncsiság, mely az 
újonnan érkező diákokat szokta leg-
inkább jellemezni, akik izgatottan és 
kíváncsian léptek be az iskola kapuin, 
felfedezve az épület adottságait, az új 
osztálytársakat, tanárokat, házirendet, 
s talán még a tanulás iránti vágy is fo-
kozottabban jelenik meg. 
Az iskola célja, hogy minél szélesebb 
körű tudást adjon át diákjai számára. 
Növekedni tudásban, növekedni böl-
csességben. A kettő szorosan össze-
kapcsolódik, mégsem ugyanaz. Tudást 
szerezni könnyen lehet tanulás útján. 
De hogyan válhatunk bölcsekké? Egy-
általán miként indulhatunk el a böl-
csesség útján?
Szeptember hónap igéje így szól 
hozzánk: „A bölcsesség kezdete az Úr 
félelme.” Igénk a bölcsesség kezde-
tét, kezdeti feltételét határozza meg. 
A bölcsesség akkor jelenik meg ben-
nünk, ha féljük az Urat. A Bibliában 
az Úr félelme nem Istentől való féle-
lem vagy rettegés. Nem valami rossz 
lelkiismerettel való élés, hogy vajon 
mikor sújt le rám az Úr... Az Úr félel-
me Isten személyes ismeretét, szerete-
tét, tiszteletét, komolyan vételét jelen-
ti. Azt, amikor vele jár, hallgat szavára, 
engedelmeskedik neki. Bölcsesség, ha 
tekintélynek fogadjuk el Őt, nyitottak 
vagyunk feléje. 
A bölcsesség kezdete talán abban nyil-
vánul meg leginkább, ha rá tudjuk  

bízni magunkat Istenre, aki nálunk 
sokkal jobban tudja, ismeri a dolgo-
kat. 
Pál apostol szeretethimnuszát tudnám 
párhuzamba állítani a szeptemberi is-
kolakezdéssel, valamint a hónap igé-
jével. Ezt olvashatjuk a szeretethim-
nuszban: „Ha emberek vagy angyalok 
nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs 
bennem, olyanná lettem, mint a zengő 
érc vagy pengőcimbalom. És ha prófé-
tálni is tudok, ha minden titkot ismerek 
is, és minden bölcsességnek birtokában 
vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy-
hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet 
pedig nincs bennem: semmi vagyok. És 
ha szétosztom az egész vagyonomat, és 
testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig 
nincs bennem: semmi hasznom abból.” 
Lefordítva igénkre talán így fogal-
mazhatunk: ha minden órára tisztes-
ségesen felkészülök, ha tanulmányi 
éveimet végig tanulással töltöm, ha 
kitüntető oklevelet kapok tanulmá-
nyi eredményeimért, ha osztályel-
ső vagyok mit sem ér, ha nincs meg 
bennem Úr félelme, az Isten tisztelete 
és szeretete. Ha minden tudás birto-
kában vagy, de nincs meg bennem 
ez a kezdetleges bölcsesség, meglehet 
semmi vagyok, szegény vagyok, belül 
üres vagyok. 
Jézus Krisztus, aki megmutatta ne-
künk életével, halálával és feltáma-
dásával a bölcsesség útját, a szere-
tet parancsával írja szívünkbe ezt a 
bölcsességet: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelked-
ből, teljes elmédből és teljes erődből!” 
(Mk 12,30)
Aki tud így viszonyulni Istenhez, 
az féli Őt helyesen, és az lesz bölcs 
ember.

Arató J. Lóránd

Az első alkalmat szeptember 18-
án, vasárnap a 10 órakor kezdődő 
istentiszteleten tartottuk, hiszen az 
új tanévvel újraindulnak a családi 
istentiszteletek is. A karon ülőktől 
az idősekig mindenkit vártunk sze-
retettel, hogy együtt tanuljunk Isten 
igéjéből, énekeltünk, közösen imád-
koztunk és játékos feladatokkal igye-
keztünk Jézushoz közelebb kerülni.  
Ne akkor hozzuk el a gyerekeket az 
Isten házába, amikor már „tudnak 
viselkedni”. Aki a gyülekezet közös-
ségében nő fel, az szokik hozzá Isten-
hez, a zenéhez és a közös énekléshez, 
a csendhez, az imához, a közösség-
hez, az úrvacsora fontosságához, így 
nő bele az Istennel való együttlétbe. 

Az alkalom után szeretettel vártunk 
mindenkit egy szelet zsíroskenyérre, 
egy pohár teára és jóízű beszélgetés-
re. Ehhez a teát biztosítottuk, szíve-
sen fogadtuk a süteményeket.  
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

-P-Sz M-
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„Szeretettel várunk mindenkit

OKTÓBER 2-ÁN
ARATÁSI HÁLAADÓ

ISTENTISZTELETEINKRE.

Az oltár díszítéséhez
terményfelajánlásokat szívesen

fogadunk október 1-jén
14-17 óra között
a templomban.”
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Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzata a Szlovák Tájház-
ban harmadik éve szervezett egyhetes 
szlovák nemzetiségi tábort augusztus 
8 és 12 között gyermekek számára. 
Mint Györk Ernőné Ildikó elnök, s 
egyben táborvezető elmondta, igye-
keztek minél több élményt nyújtani 
a gyermekeknek ebben az autentikus 
környezetben. A tábor lebonyolításá-
hoz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-
től pályázati támogatást nyertek, így a 
gyermekek számára kedvezményesen 
tudták biztosítani a részvételt. 
Minden napra jutott bőven az új is-
meretekből. Első nap Dr. Filus Erika 
múzeumigazgató részletesen bemu-
tatta a tájházban látható eszközöket, 
bútorokat, viseleteket, beszélt az egy-
kori szlovákság letelepedéséről, min-
dennapi életéről. Az egyhetes tábor a 
„kékfestés” jegyében zajlott. Mivel a 
régi viseletes ruhák javarésze kékfestő 
anyagból készült, ezért gondolták a 
szervezők, hogy témahétként a kék-
festő anyag előállítását, feldolgozását, 
viselését ismertetik meg a gyerme-
kekkel. Meglátogatták a bácsalmási 
kékfestő műhelyt, ahol elleshették a 
kékfestő anyag készítésének műhely-
titkait. Először jegykendőt készítettek 
a táborozók, majd a kapott anyagok és 
mintanyomók segítségével kis terítő-
ket is, utolsó napon pedig örök em-
lékül a nagy, közös terítő is elkészült.
A mozgásra is sok időt fordítottak, 
kerékpáron Ökördi felé 16 kilométert 
letekertek, a Szűcsi erdőben egészen 
Tabdi széléig elsétáltak, felejthetetlen 
órákat töltöttek a Szöllősi tanyán is. 

A tájház udvarán pedig focimeccsek, 
fogócskázás, célbadobás gondosko-
dott az egészséges életvitelről. 
Utolsó nap elmentek az evangélikus 
templomba, ahol Kecskeméti Pál igaz-
gató lelkész beszélt nekik az evangéli-
kus vallású szlovákokról. 
Az ebéd mindig valami finomság volt, 
a délutáni kézműves foglalkozások 

közben pedig saját maguk készítet-
ték el az uzsonnát, például halus-
kát, tarkedlit, szilvásgombócot, vagy 
krumplis pogácsát. A kemencében 
szilváslepényt, illetve kenyérlángost is 
sütöttek.
A táborvezető Györk Ernőné Ildikó 
volt, helyettese Birkás Kálmánné 
Ilike, segítőik: Kispálné dr. Lucza 

Ilona, Barkóczi Jánosné Ica, Cső-
vári János, Valach Sándorné Kati, 
Dulai Györgyné Zsuzsika, 
Pazdernyik Sándorné Marika. 
A gyermekek és a felnőttek egybe-
hangzó véleménye: Jó volt a tájház 
udvarának hűvösében egy régi mesevi-
lágban együtt eltölteni egy egész hetet.                              

Boda Zsuzsa

EMLÉKEZETESVISSZAPILLANTÓ

KISKŐRÖS KUPA MUNKAKUTYA VERSENY HARMADSZORRA
Fennállásának 25 esztendeje alatt 
a Szentgyörgyi Alajos ezüstkoszo-
rús mesterkiképző vezetésével mű-
ködő Kiskőrösi Kutyaiskola tagjai 
több elismert verseny házigazdái, 
lebonyolítói voltak. Az Erdőtelki úti 
kutyaiskolában immár harmadik al-
kalommal rendezték meg a Kiskő-
rös Kupa elnevezésű munkakutya 
versenyt augusztus 28-án.

A megmérettetést az az elképze-
lés hívta életre, hogy a különböző 
képzettségi szinteken lévő ku-
tyák versenykörülmények között, 
de hazai környezetben adhatnak 
számot tudásukról. Ezzel mint-
egy főpróbát tartanak számukra 
az idegenben rendezett versenyek 
előtt. A komoly felkészülést köve-
tő stresszhelyzetet próbálta csök-
kenteni a kupa megrendezésével 
a saját pályán teremtett verseny-
szituációval a kutyák és gazdáik 
számára Alajos.  A kutyák a verse-
nyen három szinten indulhattak. 
A teljesen kezdő szinten hét, az 
IGBH I. – engedelmes munka-
kutya szinten – ugyancsak hét, 
az IGBH II. szinten pedig három 
kutya indult. A „versenyzők” gaz-
dijukkal több hónapon keresztül 
készültek fel a megmérettetésre. 
A kiskőrösi, reggel 7 órakor kezdő-
dő versenyen maga Szentgyörgyi 
Alajos bírált, nem titkolva, hogy 
szigorú rendszerben mért és igen 
magasra tette a mércét. A célja ezzel 
az volt, hogy a kutyák idegenben 
is jó bírálatot kapjanak, öregbítve 
várhatóan jó eredményeikkel a Kis-
kőrösi Kutyaiskola, s ezzel a város 
jó hírnevét.
Szentgyörgyi Alajos: Nagy volt az 
előkészület, bár mindig szép az is-
kolánk, de rendezvényeinkre még 
nagyobb igyekezettel tesszük rend-

be. A sok dolgos tagunknak ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani. 
Érdemes volt főpróbaként megren-
dezni ezt a versenyt, hiszen a nap 
folyamán szépen be is igazolódott, 
hogy a kutyák és gazdijaik a tudásuk 
70-80%-át tudták csak bemutatni 
a stresszhelyzetnek köszönhetően. 
Rengeteg tapasztalatot szereztünk, 
sokat okultunk hibáinkból a jövő-
re vonatkozóan. A versenytársakat 
a sportszerűség, az önzetlenség és 
a baráti hozzáállás jellemezte. Na-
gyon jó volt látni, hogy a teljesen 
kezdők mennyire izgultak, de emel-
lett szépen teljesítettek, valamint a 
haladók már rutinosabb, ám mé-
gis feszültséggel teli versenyzése is 
élményt nyújtott. Sokan nagyon 
szorgalmasan készültek, voltak, 
akik lazábban vették a tréningeket, 
de mint mindig, a szorgalom most 
is hozzájárult a jó eredményhez. 
Az iskola foglalkozásain öt, tíz év 
alatti gyermek is rendszeresen részt 
vesz, ők kitartásukért, szorgalmu-
kért ajándékkal térhettek haza. 
Szeretnék minden versenyzőnek 
gratulálni a felkészüléshez, a részvé-
telhez, további sikeres felkészülése-
ket kívánni a vizsgáikhoz.

Ugyancsak szeretnék minden segí-
tőnek is köszönetet mondani, hogy 
a III. Kiskőrös Kupa létre jöhetett 
és ilyen jó hangulatú, barátságos 
verseny valósulhatott meg.

A verseny megnyitóval kezdődött és 
szinte megszakítás nélkül tartott a 
délelőtt folyamán. Az eredményhir-
detést megelőzően Orcsik István 
sporttárs felajánlásának köszönhe-
tően a kutyaiskolások egy finom 
ebéddel zárták az izgalmas órákat. 
Kovácsné Markó Márta, Fábi-
án Zsuzsanna és Bordiné Szabó 
Tímea készítették a köretet.

A hölgyek finom süteménnyel, az 
urak pedig innivalóval kedvesked-
tek iskolatársaiknak az ebédhez, 
ami után megtartották az ered-
ményhirdetést.

A már több éve kutyaiskolás tag-
sággal rendelkező hölgyeknek, vala-
mint a legfiatalabb férfi és hölgyver-
senyzőnek a Díszműves Bt. ajánlott 
fel díjakat. A versenyzők Szabadi 
Enikő Bomber nevű Hovawart 
fajtájú kutyájának szavazták meg a 
Legszebb kutya-díjat. 

HELYEZÉSEK:
• Kezdő szinten: 
1. Ba Józsefné és Rexi 
2. Gerencsér Nikolett és Junior
3. Nagyapáti Klára és Csülök
• IGBH I. szinten: 
1. Pohankovics Bence és Archibald
2. Madácsi Vivien és Milo
3. Szabó Antalné és Tyson
• IGBH II. szinten: 
1. Bódogh Csaba és Borisz 
2. Székesné Szkenderovits Erzsébet 
    és Csili
3. Szabadi Enikő és Bomber 
Ajándékokkal a rendezvényt támogat-
ták: Tóth-Baranyi Lajos, Versele-Laga, 
Díszműves Bt., Orcsik István, Banner 
Hungária Kft., Szentgyörgyi Bt.

Boda Zsuzsa 

Telefon: 06-20/621-3558

KIADÓ ALBÉRLET!
A József A. úton földszinti,
75 négyzetméteres,
3 szobás, részben 
bútorozott lakás kiadó.  

A lakáshoz tartozik
egy 30 négyzetméteres 
zárható garázs és egy 
különálló kis udvarrész
is. Fűtés konvektorokkal.

DE JÓ IS VOLT EGY HÉTRE VISSZAREPÜLNI AZ IDŐBEN!

SZEKERESNÉ MORVAI 
ERZSÉBETRE EMLÉKEZÜNK

Szegényebb lett a kiskőrösi zenei élet: 
60 éves korában, július 15-én elhunyt 
Szekeresné Morvai Erzsébet „Pötyi”
1962-ben Kaposváron született, az 
általános iskolai tanulmányait Kis-
kőrösön végezte. Baján érettségizett. 
Vállalkozásba kezdett, 1983-ban 
megnyitotta a Pötyi Parfümériát, és 
elkezdte zenei pályafutását is, mint 
énekesnő a Sirocco Együttesben. Ké-
sőbb a Kőrös 5-ösben, majd más zene-
karokkal lépett fel. 2006-ban Szeke-
res Péterrel megalakították a Holiday 
Plusz Zenekart. Tíz év együttzenélés 
következett, mely során még TV mű-
sorban is szerepeltek, fesztiválokon, 
színvonalas rendezvényeken értek el 
sikereket, például a Hupikék Holiday 
zenés gyermekműsorral. 2014-ben a 

Kiskőrös városát Pötyi megajándé-
kozta a Kiskőrösi Sport Indulóval, 
ami minden meccsen lelkesíti a szur-
kolókat. Nem csak énekével segítette 
a kiskőrösi labdarúgást és sportéletet, 
hanem szertárosi munkájával is.
Nyugodjon békében, szívünkben 
örökké élni fog.

Gépi szőlő előmetszést vállalok
Kiskőrösön és környékén.
Pecznyik György: 06-20/9240-302

SZŰCS ANTALNÉ
született Martinek Zsuzsanna

halálának 10. évfordulója alkalmából emlékezünk.
Családja

„Akit szeretünk,
 azt nem felejtjük soha el.”
                    (Shakespeare)
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Kiemelten fontos terület a helyi sportok támogatása és a működésükhöz 
szükséges feltételek biztosítása Kiskőrös Város Önkormányzata számára. 
Az önkormányzati sportfeladatok rendszere az elmúlt években jelentősen 
átalakult és a sportegyesületek tekintetében is több változás volt. A vál-
tozásokhoz igazodva szeretné az önkormányzat aktualizálni a sportren-
deletét és majd a jelen állapotoknak megfelelően dolgozzák ki a település 
sportkoncepcióját, a sportfeladatokat és összehangolják a sportfejleszté-
seket. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének, Filus Tibor-
nak a kezdeményezésére a helyi sportegyesületek vezetői részére egyezte-
tő fórumot hívtak össze augusztus 16-ra a Kiskőrösi LC klubházába. 

Az eseményen megjelent kézilab-
da, jégkorong, birkózó, labdarúgó, 
sportlövő, judo, tenisz és asztalitenisz 
klubok vezetőit Filus Tibor köszön-
tötte a városi vezetés részéről és a kö-
zös gondolkodásra, az összefogásra, a 
lehetőségek és a tervek egyeztetésére 
hívta fel a figyelmet. A képviselő 
kiemelte, hogy minden egyesület 
keresse a támogatási lehetőségeket, 
melyhez a szakmai háttér biztosításá-
ban az önkormányzat minden segít-
séget megad. 
A megbeszélés során az egyesületi 
vezetők elmondták észrevételeiket, 
beszámoltak munkájukról, ered-
ményeikről és felvázolták elképze-
léseiket. Az önkormányzat részéről 
dr. Nagy Gabriella aljegyző asszony 
egy kérdőívet is átadott az egyesü-
letek vezetőinek, amelynek kitölté-
sével a sportkörökről naprakész in-
formációkat kaphat a város vezetése 
a sportrendelet és a sportkoncepció 
kidolgozásához. 
A jégkorongozók részéről jelen lévő 
Szekeres Károly abban kért segítsé-

get, hogy esetenként használhassák 
a labdarúgó pálya területét is edzé-
sekre. A felvetéssel kapcsolatban el-
hangzott, hogy az egyesületek által 
igénybe vett helyiségek, területek 
használatáról, a kapcsolattartók és 
az egyeztetésben érintett személyek 
megnevezésével elkészül majd egy 
szerződés, amely mindenki jogvi-
szonyát és lehetőségeit tisztázza írott 
formában is. A helyi asztaliteniszezők 
működéséről Atkári Árpád elmond-
ta, hogy szeretnének a jövőben egye-
sületi formában szerepelni, melyet az 
egyik klub szakosztályaként képzel-
nének el. Megemlítette, hogy hosszú 
évek óta teremgondokkal küszköd-
nek és kérte, hogy ebben nyújtson 
valamilyen segítséget a részükre az 
önkormányzat. A sportlövők részé-
ről Maglódi Attila számolt be arról, 
hogy az elmúlt 10 évben szinte a sem-
miből építettek fel egy olyan lövész 
klubot, amelyben mostanra 10-14 
utánpótlás korú fiatallal foglalkoz-
nak. A lőteret felújították és kérte, 
hogy az önkormányzat vizsgálja meg 

az éves bérleti díj elengedésének le-
hetőségét. A helyi teniszezőkről Csá-
nyi Szabolcs elmondta, hogy amatőr 
szinten működnek és fedett pálya hi-
ányában nem tudnak olyan szakmai 
munkát végezni, amivel országos 
szinten komoly eredményeket lehet-
ne elérni. Kiemelte, hogy esetükben 
a pályázatok feltétele, hogy legyenek 
országos verseny szintű sportolóik, 
amihez jelenleg nincs csarnokuk, 
kevés az edzőjük és a gyermekeket 
is nehéz bevonni ilyen körülmények 
között. Beszámolt arról, hogy vannak 
elképzelések a kiskőrösi tenisz infra-
struktúra fejlesztéseivel kapcsolat-
ban, de az mintegy 500 millió forin-
tos beruházásból valósulhatna meg. 
Az Országos Tenisz Szövetségnél az 
igénylistán szerepelnek, de kiemel-
te, hogy erre jelenleg nincs forrás a 

szakszövetségnél. A női kézilabda 
csapat nevében Czérna János kérte, 
hogy edzésfeltételeik javulhassanak. 
Megemlítette, hogy a klubjukban 
nagy számban vannak KEVI-s diá-
kok, de sajnos a gimnázium atlétika 
pályáját és a sportcsarnok konditer-
mét sem használhatják. Beszámolt 
arról is, hogy anyagilag nagyon ne-
héz helyzetben van a klub, mert a 
beadott TAO támogatási kérelmük-
ben meghatározott összeg mindössze 
25%-át kapták meg, így az új sze-
zonnak nagyon szűk anyagi hátérrel 
és bizonytalanul tudnak nekivágni. 
A kézilabdával kapcsolatban elhang-
zottakat megerősítette a férfi csapat 
vezetője, Harangozó Péter is, aki 
kiemelte, hogy a klubjuk zsinórban 
a 15. szezont kezdi majd el az ősszel 
az NB II-es bajnokságban. A szak-
mai munkájukat dicséri, hogy a nyár 
során összesen négy utánpótlás korú 
játékos igazolt el tőlük a Pick Szeged 
és a Veszprém csapataihoz, miközben 
a tervük továbbra is az, hogy a klub 
keretiben helyi kézilabdázók szere-
peljenek a csapataikban. A birkózók 
részéről Cseh-Szakál Olivér, a Küz-
dősportok Házában végzett felújítási 
munkálatokról érdeklődött, hogy 
azok következő üteme, illetve folyta-
tása mikorra várható. 
A felvetéssel kapcsolatban dr. Nagy 
Gabriella elmondta, hogy egy 2016-
ban beadott pályázatra még a mai na-
pig nem érkezett vissza a szakszövet-
ségtől az elutasítással vagy a kedvező 
elbírálással kapcsolatban sem válasz, 
az épület belső tereinek a felújítását 
azonban az önkormányzat még idén 
el fogja végezni. 
A tervek szerint az önkormányzat 
negyedévente, félévente szervez majd 
a sportvezetők részére fórumot, hogy 
folyamatos legyen az egyeztetés a 
felmerült igényekkel, problémákkal, 
elképzelésekkel kapcsolatban.

SPORTZENEI

EGYEZTETŐ FÓRUMOT TARTOTTAK A SPORTEGYESÜLETEK VEZETŐINEKISMÉT HATALMAS SIKERT ARATOTT A NYÁRESTI FÚVÓSMUZSIKA

TAKÁTS GÁBOR AZ ÚJ EDZŐJE AZ U11 CSAPATNAK
A Kiskőrösi LC utánpótlás labdarú-
gó csapatai közül az U11-es gárdánál 
Takáts Gábor személyében új edző 
kezdett el dolgozni a nyártól. A fiata-
lok heti három edzéssel készülnek az 
őszi szezonra, melynél Biácsi Gábor 
dolgozik még edzőként.
Takáts Gábor: A klub vezetése ré-
széről felmerült, hogy szükség lenne 
még több edző alkalmazására és így 
került képbe a személyem, hogy az 
U11-es gárdánál vállaljak el edzői fel-
adatokat. Az egyesület és a játékosok 
sem ismeretlenek a számomra, mert 
a fiam már évek óta a Kiskőrösi LC-
nél focizik. A korosztályos csapatok 
edzéseit így szülőként folyamatosan 
láttam és szükség esetén segítettem az 
edzések megtartásában vagy elkísér-
tem a fiúkat egy-egy tornára. Nagyon 
remélem, hogy gyorsan tudunk majd 
hatékony munkát végezni. Számom-
ra a legfontosabb az, hogy a gyerme-

kek rendszeresen mozogjanak, sze-
ressék meg a sportot, a labdarúgást 
és jó közösséget alkossanak. Most 
kezdődik számomra egy edzői tanfo-
lyam, amelyen szeretnék majd sikeres 
vizsgát tenni, így jelenleg Biácsi Gá-
bor mellett dolgozok, mint „tanuló 
edző”. Az U11-es csapat mintegy 15 
fős kerettel rendelkezik, de bízom 

benne, hogy ez a létszám majd to-
vább bővül. A korosztály számára az 
edzések augusztus közepén kezdőd-
tek el és szeptember közepétől már a 
kiskőrösi rendezésű Bozsik tornákon, 
valamint az egyéb helyszíneken meg-
rendezendő kiemelt Bozsik tornákon 
lépünk pályára.

-filus-

Az V. Nyáresti Fúvósmuzsika az előző koncertekhez hasonlóan megtöltöt-
te a főteret augusztus 27-én, szombaton este. Ismét szinte minden zenei 
stílusból „felsőfokon” kaphatott a közönség ízelítőt a Boldoczki Sándor 
zenepedagógus (felső kiskép Sipos Bélával) által 40 évvel ezelőtt alapított 
Kiskőrös Város Fúvószenekara jóvoltából. Régi és új slágerek, filmzenék, 
hagyományos magyar dalok, indulók csendültek fel a zenekar előadásá-
ban, melyet immár harmadik éve Sipos Béla karnagy vezényel. A fúvósze-
nei dallamokat a Gyöngyszem és a felnőtt mazsorett csoportok produkciói 
mellett szólóénekesek előadásai is színesítették. 

A mazsorett lányoknak a koreográ-
fiákat Gubacsi Zsófia és Kelemen 
Annamarie állították össze. Koczkás 
Mirjam, a KEVI végzős diákja (cso-
portképen balról első sorban fekete 
mintás ruhában) a Hamburgi meny-
asszony című hazafias operett Szép 
vagy, gyönyörű vagy Magyarország 
című dalbetétjét adta elő fúvószenekari 
kísérettel. Váczi-Wachsmann Ildikó 
(kis fotó) és Tömösi Tamás (csoport-
képen balról a 3.) együtt énekelték el 
a Bagossy Brothers Company legpo-
pulárisabb slágerét, az Olyan Ő című 
dalt fúvószenekari átirat előadással. 
Az est folyamán Tamás és Ildikó egy-
egy dal erejéig még együtt énekelt a 
fúvósokkal.
Domonyi László polgármester, Kis-
kőrös Város Fúvószenekarának állandó 
támogatója is megosztotta a közönség-
gel ünnepi gondolatait.
A polgármester felelevenítette a Filus 
Lajos vezette Kiskőrösi Vasutas Zene-
karban trombitásként eltöltött éveit, 

mint mondta zenésztársaival együtt 
nagyon szeretett zenélni. Kiemelte, 
hogy az akkori gyermekek ma már 
felnőttek, de a kiskőrösiekben a fúvós 
hangszerek iránti szeretet öröklődik to-
vább gyermekeik, unokáik által. 
Azt tudjuk, hogy a zene örök, de 
itt Kiskőrösön a fúvószene is örök-
hangsúlyozta Domonyi László. Ki-
tűnő zeneiskolánk van, kitűnő peda-

gógusokkal, akik tárt karokkal várják 
a fiatalokat, hogy a zenei tudást át-
adhassák számukra, amivel tovább 
építhetjük a kiskőrösi fúvószenekari 
életet – mondta.
Tavaly novemberben Mórahalmon 
megrendezett II. Nemzetközi Fúvós-
zenekari Versenyen kiemelt első helye-
zést kapott a zenekar. Nagy sikerű újévi 
koncertek, egy emlékezetes Filmzenei 
est, a Magyar Zenei Est és egy nagyon 
jó hangulatú fülöpszállási fellépés áll 
mögöttük. Mint mondták, ősztől sincs 
megállás, hiszen számos koncerttel, 
tervvel készül a csapat a kiskőrösi és 
a szélesebb hazai hallgatóság számára.
A koncert végén a közönség vastapssal 
és felállva köszönte meg a tartalmas és 
szórakoztató zenei estet a fellépőknek.

Boda Zsuzsa

OKTÓBER 6-ÁN,
CSÜTÖRTÖKÖN 19.30 ÓRAKOR
VARGA JUDIT SZERZŐI ESTJE,
A FŐSZEREPBEN BOLDOCZKI GÁBOR

NOVEMBER 10-ÉN,
CSÜTÖRTÖKÖN 19.30 ÓRAKOR 
VIKTORIA MULLOVA, BOLDOCZKI GÁBOR
ÉS A SUISSE ROMANDE ZENEKARA

2023. FEBRUÁR 24-ÉN,
PÉNTEKEN 19.30 ÓRAKOR
RÉGIZENE FESZTIVÁL  |  TROMBA VENEZIANA
BOLDOCZKI GÁBOR
ÉS A WROCLAW BAROQUE ORCHESTRA

2023. MÁJUS 13-ÁN,
SZOMBATON 19.30 ÓRAKOR
BOLDOCZKI GÁBOR, SZERGEJ NAKARJAKOV
ÉS A PRÁGAI SZIMFONIKUS ZENEKAR

BOLDOCZKI GÁBOR
KISKŐRÖSI TROMBITAMŰVÉSZ

KONCERTSOROZATA
A MÜPA-BAN

„Az évad művésze”
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Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 6000 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

Felelős kiadó:
Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft.
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.

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

Felelős szerkesztő:
A Kunság-Média Nonprofit
Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Hirdetésfelvétel:
Petőfi Sándor Művelődési Központ
hétköznaponként 8.00-12.00 
és 12.30-16.00 óra között
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/A
telefon: 06-78/312-315

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

Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Izsáki út 10/B
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó Péter

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!
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SIKERÜLT EGYÜTT TARTANI A NŐI KÉZILABDA CSAPATOT
A Kiskőrösi NKSZSE felnőtt női kézi-
labda csapata heti három edzéssel ké-
szült az őszi szezonra. A megyei I. osz-
tályú bajnokságban szereplő lányoknál 
a tavalyi keretből senki sem távozott.
Az egyesület összesen 9 csapatot mű-
ködtet. A felnőttek edzője Czérna 
János elmondta, hogy a megyei I. osz-
tályban szerepelt tavalyi csapat együtt 
maradt. Kiemelte, hogy egy jó közös-
séget szeretnének kialakítani, amellyel 
folyamatosan tudnak fejlődni és jó 
mérkőzéseket játszani. Megemlítette, 
hogy a vidéki rutinosabb játékosok a 
következő szezonban is a csapat ren-
delkezésére állnak, bátorságot, tartást 
adnak a csapatnak, a fiatalok pedig a 
játék minden elemében sokat tanul-
hatnak tőlük. A bajnokságról elmond-
ta, hogy a leadott nevezések alapján 
az új szezon hét csapat részvételével 
veszi majd kezdetét. A tavalyi évben 
szereplő együttesek mellett új gárda-
ként indul a bajnokságban Szegedről 
a Tisza Volán csapata. Az ifjúságiakról 

megemlítette, hogy a fiatalok az U19-
es országos korosztályos bajnokság III. 
osztályának H csoportjában szerepel-
nek majd, amelyben 12 csapat méri 

össze erejét. Itt az ellenfelek között 
elsősorban budapesti és a főváros kör-
nyékén lévő gárdák lesznek. A felnőtt 
csapat szeptember 18-án kezdte meg a 

bajnoki szezont, az ifjúsági csapat pe-
dig szeptember 11-én, vasárnap lépett 
pályára.

Filus Tibor

A Kiskőrösi KSK férfi kézilabda után-
pótlás csapatai közül az U15-ös gár-
da az Országos Gyermekbajnokság 
FU15 Terület III. csoportban szerepel. 
Az együttes a tavalyi szezonban igen 
jól teljesített, hiszen bajnoki címet 
szereztek. A csapatból többen az új 
évadban is a gárda erősségei lehetnek.
A nyár során több változás is volt a 
játékoskeretben, miután a tavalyi szép 
sikert elért együttesből a Pick Szeged-
hez igazolt Vlcskó Bálint és Lukács 
Péter kapus, valamint Szentgyörgyi 
Zsombor a „kis” Veszprémben foly-
tatja pályafutását. Az együttes heti 
3-4 edzéssel készül az új bajnoki sze-
zonra, melyről Kromholcz János 
edző elmondta, hogy a keretben új 
játékosként számíthat a nyáron leiga-
zolt Kovács Ivánra és Barna Bencére. 
A nyári alapozó edzések gyakorlati-

lag augusztus elején kezdődtek, de az 
együttes nem állt le a tavalyi bajnoki 
szezont követően sem. Május végétől 
folyamatosan edzettek és bejártak a 
sportcsarnokba erősítő gyakorlatokat 
végezni, valamint strandkézilabdáz-
tak is. A nyári alapozó időszakban az 
edzések során leginkább a fizikai erő-
lét fejlesztése kapott hangsúlyt. Bár a 
tavalyi csapatból többen maradtak, 
sajnos az U15-ös gárda alatt közvetle-
nül nincs korosztályos csapata a klub-
nak, így onnan nem jöttek fel fiatalok. 
Az edző megemlítette, hogy a Gyer-
mekbajnokságban regionális szinten 
szerepelnek a csapatok, így az ellen-
feleket mintegy 60 km-es körzetből 
kapják, így többek között várhatóan 
Kalocsával, Kiskunmajsával, Kiskun-
félegyházával, illetve az izsákiakkal kell 
majd megküzdeniük.                              F.T.

Új reményekkel kezdte el a nyári fel-
készülést a Kiskőrösi KSK férfi kézi-
labda csapata. A gárda az új bajnoki 
évadban is az NB II-ben szerepelhet 
majd.
A csapat a tavalyi évhez hasonlóan a 
dél-nyugati csoportba kapott besoro-
lást, ebben az osztályban már zsinór-
ban a 15. szezont kezdhetik el.
A játékoskeretben munkahelyi és 
egyéb elfoglaltságok miatt lesznek, 
akikre nem tudnak majd számítani 
a továbbiakban, őket helyi fiatalok-
kal szeretnék pótolni. A nyár során 
heti három edzéssel és felkészülési 
mérkőzések lejátszásával próbáltak 
minél jobb formába kerülni Horváth 
András edző vezetésével. Az edző el-
mondta, hogy szerinte a tavalyinál 
erősebb bajnokságra kell számítaniuk 

és a gárda képességeit, valamint az 
ellenfeleket tekintve a bennmaradás 
kiharcolását tűzték ki célul. Fontos 
feladatnak tartja, hogy több helyi fi-
atal épüljön be a csapatba, de ameny-
nyiben nem sikerülne helyi erőkből 
megoldani az erősítéseket, akkor a 
környékbeli együttesektől igazoltat-
nak, vagy valamilyen formában kettős 
igazolással szerepeltetnek játékosokat. 
Az NB II. dél-nyugati csoportjában 
12 gárda küzd majd egymás ellen, így 
a kiskőrösiek ellenfele lesz a Csömör 
KSK, a Dunaújvárosi AC, a Hőgyészi 
SC, a Kalocsai KC, a NEKA U23, 
az Expressz Zálog Mecseknádasd, az 
MK Pelikán SC Siklós, a Pécsi EAC, 
a Pécsi VSE, a Rinyamenti KC SE, a 
Nagyatád és a Tungsram SE. 

Filus/Boda

Az évszakváltás alapvetően nem könnyű időszak, persze a hideg és fa-
gyos télből átlépni a melengető, színes tavaszba nem olyan nehéz, mint 
búcsút venni a nyártól. Az őszbe lépve megszűnik a felhőtlen napsütés, 
véget érnek a hosszú nappalok, a lenge öltözéket lecseréljük melegebb 
ruhákra. A szemnek is egyértelmű változások mellett megjelenhetnek ke-
vésbé könnyen észlelhető jegyek is az életünkben, például az energiahiány, 
lehangoltság vagy a fáradtság.

A rövidebb nappaloknak és a kevesebb 
napfény hatására mérséklődik az az 
idő, amit stresszcsökkentő testmozgás-
sal és aktív programokkal tölthetünk, 
kevesebb idő jut a társasági életre, 
megnőhet az aluszékonyság is és ezek 
mind befolyással lehetnek a testi-lelki 

egyensúlyunkra. Fontos tehát, hogy 
magunkat pozitív gondolatokkal meg-
töltve lépjünk át az őszi hónapokba és 
a saját egyensúlyunkat megtartva, tud-
juk élvezni ezt az időszakot is. 
Lehetőségünk nyílik átgondolni a nyá-
ri emlékeinket, újraélni a legszebb pil-

lanataink okozta érzelmeket, hangula-
tokat, illatokat, ízeket, látványt, esetleg 
kirakhatjuk őket kép formájában egy 
jól látható helyre, ahol emlékeztetni 
tudnak minket. Gondoljuk át, milyen 
pozitívumai vannak az ősznek (mint 
például, hogy vége van az allergia-
szezonnak), miket csinálunk szívesen 
ebben az évszakban, milyen lehető-
ségeket tár fel előttünk. Jelöljük be a 
fontosabb napokat, készítsünk tervet a 
teendőinkről, szervezzünk az időjárás-
nak megfelelő programot a társaink-
kal. Ne felejtsünk el lazítani sem! Néha 
szükségünk van arra, hogy kikapcsol-
juk az agyunkat és ne gondolkozzunk 
semmin, erre jó lehetőséget nyújthat 
például a jóga, ha légzőgyakorlatokat 
végzünk, kellemes zenéket hallgatunk 
vagy akár egy hosszú, forró fürdő is 
relaxáló hatású lehet. A lazításról szó-
ló nyár mind a tevékenységeinkben, 
mind a táplálkozásunkban megjelenik, 
ezért érdemes azt átalakítani, apró ét-
rendbeli változtatásokkal megtisztítani 
és megújítani szervezetünket. 
A nyár során az irodánk is a kikap-
csolódásra és a regenerációra fordí-
totta figyelmét, színes és élményteli 

gyermektáborokat tartottunk, figyel-
tünk a mentális egészségre a pszi-
chológiai előadások segítségével. Sok 
mozgást biztosítottak a Mozdulj és a 
10. Trizoli Jótifuti sportos, jó hangu-
latú programok, a nyár felgyorsult 
világából pedig az elsősegélynyúj-
tó előadások sem maradhattak ki. 
A szeptember és az új tanév 
elérkeztével újraindulnak a Csiri-biri 
és az iskolára való felkészítő foglalko-
zások is. Továbbra sem maradhatnak 
el a lélek és az elme egészségét szol-
gáló pszichológiai előadások és prog-
ramok, illetve a nyugdíjas tornák 
egészségmegőrző és egészségfejlesztő 
hatásából sem lesz hiány. 
Irodánk nyitvatartási időben bármi-
kor a rendelkezésükre áll, érdeklődni 
a 78/415-920-as telefonszámon, vagy 
a Kiskőrös, Árpád u. 8. szám alatt álló 
épületben lehet. 

László Luca
EFI koordinátor

„ÉN AZT HITTEM, HOGY TE…” FELTÉTELEZÉSEK
Feltételezéseink, melyek sokszor 
nem is tudatosak, komoly félreérté-
sekhez, konfliktusokhoz vezethetnek 
házasságunkban. 
Melyek a leggyakoribbak és mit te-
hetünk ellenük? 
1. „Szóval te úgy gondolod, hogy 
én…!”
Érzelmi hullámvasúton ülve saját 
énünkben is bizonytalanok vagyunk, 
így gyakran magunkra veszünk dol-
gokat, s – védekező állásba helyez-
kedve – társunk szájába igyekszünk 
adni szavakat. Majd ezekre reagá-
lunk, és nem arra, amit abban a szi-
tuációban ő maga mondott. Nem 
meglepő, hogy nézeteltérés lesz a 
vége. 
Hogyan lehetsz óvatosabb? Reagálj 
kíméletesebben, bármi is legyen a 
feltételezésed. Kérdezősködj érdek-
lődve támadás helyett!
2. „Úgy gondoltam, az a te felada-
tod…!”
Valamit nem sikerült jól egyeztetni, 
így abban a tudatban voltatok, hogy 
a másik megy el a gyerekekért vagy 
fizeti be a számlákat. Az így létrejövő 
személyes frusztráció és alkalmatlan-
ság érzésének együttese a konfliktu-
sok tökéletes receptje. 

Mit lehet tenni? Ne sajnáld az időt 
arra, hogy mindent előre leegyeztes-
setek. Ne maradjanak, „ez megy anél-
kül, hogy megbeszélnénk” felületek.
3. „Pontosan tudom, mit szeret…”
Dupla habbal hoztad neki a somlóit, 
de már nem örül úgy, mint régen…
Az évek során mindannyian válto-
zunk. Sok különböző hatás ér ben-
nünket, így időnként a számunkra 
kedves dolgok is megváltoznak.
Szánj időt arra, hogy a házastársad 
mai énjét is megismerd! Biztosan nem 
akarsz neki csalódást okozni azzal, 
hogy nem a kedvencével kedveskedsz. 
4. „Tudom, mit miért csinálsz…”
Késik a párod. Nem keveset. 
Aggódsz? Csalódott vagy? Ideges-
kedsz? Mérgelődsz? Haragszol? 
Mire hazaér, már felrobbansz. 
Pedig csak beugrott tortáért a cukrász-
dába, hogy ezzel is időt spóroljatok az 
esti programhoz…
Hajlamosak vagyunk a legrosszabbra 
gondolni és a legnegatívabb érzések-
nek utat engedni.
Ám mindkettőtöknek jobb, ha a két-
kedés és a belső feszültség helyett a 
pozitív indítékokra helyezitek a fó-
kuszt. Hogy ne vulkánkitörés, hanem 
öröm lehessen az újra találkozás. 

5. „Olvasnod kell az gondolataim-
ban!”
„Ha szeretsz, tudnod kell, mit akarok, 
mire van szükségem...” 
Hova vezet ez a hozzáállás? Zűrzavar-
hoz, félreértésekhez, vitákhoz. 
Attól, hogy szeret, még nem lát beléd. 
Abból fog a legjobban érteni, amit el-
mondasz neki.
Fejezd ki bátran párod felé, mit sze-
retnél, mire van szükséged, hogy elke-
rüld a kínos helyzeteket, s hogy bizto-
san azt kaphasd, amire vágysz. 

Bár az embert a feltételezései viszik 
újabb utakon előre, a párkapcsolat-
ban nem árt körültekintőbbnek len-
ni: mert amiről úgy véljük, hogy jól 
látjuk, és jól gondoljuk, nem mindig 
bizonyul valósnak. 
Válasszuk a feltételezések helyett a 
kommunikációt! Még azokról a dol-
gokról is, melyek lényegtelennek tűn-
nek. Hisz el akarjuk kerülni a hely-
telen következtetéseket, az alaptalan 
magabiztosságot, a kicsinyes konflik-
tusokat. 

Kertai Nóra
képzésben levő pár- és családterapeuta

06-30/6643-293
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– PÁLYÁZATI KÖZZÉTÉTEL –

Magyarország Kormánya támogatásával
az 1148/2021. számú Kormányhatározat,

és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt
 „Egyházi épített örökség védelme” című,

EEÖR-KP-2021/1-000377 számú pályázaton
 a Magyar Templom-felújítási Program megvalósítása

keretein belül a
Kiskőrösi Baptista Gyülekezet,

Imaházának felújítása céljára nyert 13.304.841 Ft
vissza nem térítendő támogatást.

A beruházás 2022.08.31-én sikeresen lezárult.


