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Mintegy kétmilliárdból gazdálkodik a város, melynek közel fele a vállalko-
zók által befizetett iparűzési adó Majdnem egymilliárd forintos iparűzési 
adóbevétellel járulnak hozzá a helyi vállalkozók az önkormányzat büdzsé-
jéhez, ezért is tud ilyen lendülettel fejlődni Kiskőrös- mondta domonyi 
lászló polgármester a már hagyományos év eleji polgármesteri fogadá-
son, amelyen rekordszámban – közel százan – vettek részt a helyi vállal-
kozások vezetői, képviselői. 

A Városháza Dísztermében megtar-
tott programra hivatalosak voltak 
mindazok a vállalkozók, akik saját 
gazdasági sikereiknek köszönhetően 
a város fejlesztését, rendezvényeinek 
megvalósítását a legnagyobb mér-
tékben tudták segíteni. Domonyi 
László polgármester, dr. Turán Csa-
ba jegyző, valamint Pohankovics 
András alpolgármester személyesen 
üdvözölték az érkező vendégeket, 
köztük Font Sándor országgyűlési 
képviselőt, valamint Rideg Lász-
lót, a megyei közgyűlés elnökét.  
A fogadáson beszámolók is elhang-
zottak.
Font Sándor: A vállalkozók az uniós 
és a kormányzati támogatásoknak, 
valamint önerős fejlesztéseiknek kö-

szönhetően cégeik bővítésével több 
munkaerőt tudnak foglalkoztatni, 
így gyakorlatilag megszűnt a mun-
kanélküliség és már több területen 
munkaerőhiányról beszélhetünk. 
Domonyi László: Iparűzési adó-
ból 2018-ban a város kasszájába  
816 millió 953 ezer forint bevéte-
lünk volt, ez mintegy 26 millió fo-
rinttal több, mint 2017-ben. A Kor-
mány családbarát intézkedéseinek, 
valamint a biztos munkahelyi fize-
téseknek köszönhetően az építkezési 
kedv is fellendült. 
Tóth Anett, a János Vitéz Látogató-
központ vezetője: A 2019-es négyna-
pos Utazás Kiállításnak, idén kiemelt 
díszvendége Kecskemét megyei jogú 
város, illetve Bács-Kiskun Megye 25 
településével, köztük Kiskőrös is. 
Városunk létrehozott egy, már mű-
ködő turisztikai honlapot is: www.
kiskorosturizmus.hu 
Dr. Nagy Gabriella aljegyző, a Stra-
tégiai és Városüzemeltetési Osztály 
vezetője: Szeretnénk a Vállalkozói 
Klubot ismét aktívvá tenni. A klub 
keretén belül a vállalkozások veze-
tői megismerhetnék egymás tevé-
kenységét, kinyilváníthatnák, hogy 
az önkormányzat milyen segítséget 
nyújthatna számukra. 
A polgármesteri fogadás színvonalát 
a Kecskeméti Pál vezetésével műkö-
dő Kiskőrösi Evangélikus Fúvósze-
nekar fellépése, valamint Szappanos 
Tamás, a KEVI gimnáziumának 
diákja és Koczkás Mirjam, a KEVI 
általános iskolájának tanulója ének-
előadása színesítette. Az előadásokat 
állófogadás követte, ahol még sokáig 
folyt az eszmecsere a vállalkozók és a 
városvezetés között, Kiskőrös fejlesz-
tési lehetőségeiről.

híreK

A vállAlKozóKnAK Köszönhetően 
lendületesen fejlődünK KisKőrösön ünnepelt 

A tudoMányos társAság

tornAcsArnoKot épít 
A WAttAy Az árpád utcábAn

480 millió forint támogatást 
kaptak a minisztériumtól

a kiskőrösi adófizető 
vállalkozások 
toP 20 (2018) 

1. protokon Kft. 
2. Agro - line Kft. 
3. eckerle industrie Kft. 
4. Kurz plast Kft. 
5. eckerle Automotive Kft. 
6. tek-szol. Kft. 
7. uhu-trans Kf. 
8. druk-Ker Kft. 
9. Kunság-szesz szeszipari zrt. 
10. vinartis Kft. 
11. raiffeisen bank zrt. 
12. Kiskunsági víziközmű-

szolgáltató Kft. 
13. otp és Ker bank nyrt. 
14. Kőrös-net Kft. 
15. varrivál Kft. 
16. Akker- plus Kft. 
17. hufbau holding Kft. 
18. Kereskedelmi és hitelbank zrt. 
19. támaszház Kft. 
20. thermofrucht Kft.
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Babucsykné Z. Anna: Petőfi

A képviselő-testület megszavazta, 
hogy az építkezéshez szükséges terü-
letet ingyenesen az iskola vagyonke-
zelésébe adja, a minisztériumban pe-
dig aláírták a támogatási szerződést, 
így gyakorlatilag „zöld utat kapott” 
és nemsokára egy új tornacsarnokot 
építhetnek a régi helyett a Wattay fő 
épülete mellett az Árpád úton.
Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium 480 millió forint támoga-
tást nyújt a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum részére a kiskőrösi Wattay 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma részére egy 1287 m2 
alapterületű tornacsarnok építése 
céljából. A beruházás járulékos költ-
ségeit a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum biztosítja. A beruházás 

megvalósulását követően az épület a 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
tulajdonába kerül.
A majdani tornacsarnok „küzdőtere” 
mintegy 1000 négyzetméter, amit 
sportpadlóval burkolnak le. A közel 
70 négyzetméteres nézőtér mellett 
kialakítják a fiú és a leány öltözőket, 
valamint a hozzájuk tartozó szociá-
lis blokkot, a gépészeti- és a szertár 
helyiséget.
Franczia László igazgató elmondása 
szerint, ha készen lesz az építmény, 
azt nem csak az iskolai testneve-
lés órák lebonyolítására, valamint 
sportszakköreik megtartására fogják 
használni, szabad kapacitásukat szí-
vesen ajánlják fel a város más sport-
köreinek is.
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TÖMEGVÁZLAT 1

Kiskőrösön előadássorozattal és ki-
állítással köszöntötték a megalaku-
lásának 50. évfordulóját ünneplő 
Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaságot a művelődési ház-
ban nemrégiben. Mint azt Alföldi 
István, (bal kis kép) a társaság ügy-
vezető igazgatója elmondta, a kiállí-
tás anyaga könnyen áttekinthető for-
mában, mindenki számára érthetően 
dolgozza fel a számítástechnika, illet-
ve az infokommunikáció fél évszáza-
dos történetét. Az értékes kiállítás 
Kiskőrösön debütált, a társaság helyi 
vezetője, Sályi Géza László (jobb 
kis kép) jóvoltából, de ezt követően 
más városokba is eljutott. A társaság 
nagy hangsúlyt fektet a tehetséggon-
dozásra, a széleskörű tájékoztatásra, 
illetve annak tudatosítására, hogy a 
mesterséges intelligencia úgy mű-
ködjön, hogy az a javunkra váljon. 
A programon köszöntőt mondott 
Domonyi László polgármester, aki 
mint mondta, hatalmas tempóban 
fejlődik az informatikai világ, de 
felhívta a figyelmet a biztonságos 
számítógép-használat fontosságára. 
Majd Sályi Géza László, a NJSZT 
Bács-Kiskun megyei Területi Szer-
vezet elnöke beszélt Neumann Já-
nos munkásságáról. Az előadások 
sorát Alföldi István folytatta, aki 
az NJSZT elmúlt évét ismertette és 
röviden vázolta a társaság jövőké-
pét. Szót kapott Franczia László, a 
Wattay igazgatója is. Az iskolában 

már régóta működik informatika 
képzés, a diákok ismereteiket ka-
matoztatva készítettek el egy LEGO 
robot bemutatót is. A kiállítást 
Képes Gábor, az NJSZT főmun-
katársa nyitotta meg, aki tárlatve-
zetéssel tette még lebilincselőbbé a 
képekkel és technikai szemléltető-
anyagokkal gazdag szakmai anyagot.  

Kiskőrös Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját

az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére
március 15-én rendezendő városi ünnepségre

8:00  •  Koszorúzás az 1848-as emlékműnél és a Batthyány-emléktáblánál.
8:30  •  Önkormányzati elismerések átadó ünnepsége a polgármesteri  

hivatal dísztermében.
9:45  •  Térzene - Kiskőrös Város Fúvószenekara közreműködésével.
10.00 •  Ünnepi megemlékezés a Petőfi Sándor Művelődési Központ  

színháztermében.
 – Ünnepi beszédet mond Domonyi László Kiskőrös Város  

polgármestere. 
 – Közreműködnek a KT Bem József Általános Iskola diákjai.
 – Koszorúzás Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Jókai Mór és Bem  

 József szobránál, valamint Petőfi Sándor szülőházánál.
 

Kísérőrendezvények

Március 15-én, 9.00–17.00 • Petőfi-versek nonstop a szülőház udvarán 
– a költő 1848 márciusa és 1848 júliusa között született verseit 
kiváló előadóművészek tolmácsolják (válogatás a Petőfi Rádió 
felvételeiből). Válogatás a Petőfi Szülőház gyűjteményéből 

Március 15-én, 13:00 • Dobozkép pályamunkákból összeállított kiállítás  
 megnyitó és díjátadó. Helyszín: János Vitéz Látogatóközpont
 A kiállítás 2019. március 15-től március 31-ig tekinthető meg  
 a János Vitéz Látogatóközpont emeletén.
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220 fölötti hízóból KészülteK A toros étKeK
Felidéződtek a régi disznóvágásos emlékek

iMádoM A friss pecsenyét

Apáról fiúrA száll A jó Kolbász titKA

áldoMásKoccintássAl Kezdődött A iii. KisKőrösi disznótor

Font Sándor országgyűlési képviselő 
eddig mindhárom kiskőrösi városi 
disznótoron itt volt. Igyekeztem 
eleget tenni mindig a kedves invi-
tálásnak – mondja. Ilyenkor nem 
csak hagyományt őrzünk, hanem 
visszaidézzük az emlékeket, hogy 
régen mit hogyan csináltunk. Mivel 
ma már minden más. És a családi íz-
lésvilág is mindenütt más, de egy a 
lényeg: számtalan finom friss étek ké-
szül és a füstre is akasztunk kolbászt, 
szalámit, sonkát bőven, hogy legyen 
mit nyáron is falatozgatnunk. A mi 
családunkban nagy hagyománya van 
a disznóvágásnak. Tanyán nőttem 
fel, egy háromgyermekes családban. 
Több disznót is vágtunk, hiszen az 
ebből származó hús volt a következő 
évi ételek alapja. Novemberben vág-
tuk az elsőt. Ma is minden évben vá-
gunk disznót. Arra a kérdésre, hogy 
mi a kedvenc disznóhúsból készült 
étele, Font Sándor ezt válaszolta:  
A farkától az orráig! Vagyis mindent 

szeretek, ami disznóhúsból készül. 
Imádom az ebből készített kocso-
nyát, természetesen a többi rafinált-
ságot is, például a töltött dagadót… 
Lányaim házassága révén budapesti 
rokonaink is lettek, akik nem győzik 
kapkodni a fejüket, ha olyan kife-
jezéseket használunk például, mint 
gömböc, ami a disznó alaposan meg-
tisztított hólyagjába töltött, mintegy 
kétkilónyi kolbászhúsból készül, 
felfüstölve. Ezt hagytuk a legvégére, 
amikor már minden kolbász, szalámi 
elfogyott, hiszen nagysága miatt so-
káig kellett „érnie”… de ha megérett, 
mennyei nyárvégi finomság, friss, ro-
pogós kérgű kenyérrel, paprikával, 
paradicsommal. A toros vacsora pe-
dig komoly csapás a koleszterinnek, 
mert ilyenkor lehet a legfinomabb 
toros levest, pecsenyét, sült hurkát, 
kolbászt, töltött káposztát enni. Ezek 
az aznapi ételek szenzációsak és meg-
ismételhetetlenek, minden más, nem 
friss húsból készült étel csak utánzat.
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Közhírré adatik, hogy egy 223 ki-
logrammos hízót választott ki a 
Kiskőrösi Gazdakör Egyesület a III. 
Városi Disznótor napjára, hogy min-
denkinek elég legyen a belőle készült 
sok finomság, aki azért jön be a lát-
vány-disznóvágásra, hogy megismer-
kedjen a hagyományokkal és meg is 
kóstolja a tradicionális disznótoros 
ételeket. Mint azt Torgyikné Danis 
Éva, az esemény egyik főszervezője 
elmondta, a településen ahány disz-
nóvágás volt, mindenhonnan elhoz-

ták a vért, mert a sülthagymás vér 
az egyik legkelendőbb disznótoros 
hagyományos étek, nagy az igény 
rá. Így összesen 30 liter vért abáltak 
és sütöttek meg jó kiskőrösi módon 
reggelire. Vagyis megpirították a 
felszeletelt hagymát, a paprikát, jól 
megborsozták, sózták, majorannával 
is megszórták, majd az abált és fel-
darabol vérrel összeforgatták. Épp, 
hogy elég lett ez a nem mindenna-
pi, fenséges, finomságos, egyedi, ki-
hagyhatatlan disznótoros reggeli.  

Nikléczi Gábor, a Kiskőrösi Gazda-
kör egyik meghatározó tagja – a ké-
pen, jobb szélen, Domonyi László 
polgármester és Somogyi Zoltán 
mellett épp áldomást koccint a le-
vágott disznó tiszteletére – édesapja 
is hízlalt sertéseket a család számára 
otthon. Megszokott program volt 
náluk a disznótor minden évben tél 
idején. Amikor már nem tartottak 

disznót az ólban, akkor is vettek más 
gazdától hízót, hogy ne szakadjon 
meg a hagyomány, legyen disznótor 
minden esztendőben. Gábor szíve-
sen emlékszik vissza arra, amikor 
gyermekkorában még alig pirkadt, 
de már mindannyian talpon voltak 
és a böllér irányításával elkezdődött 
az egész napos hagyományos prog-
ram, amit este toros vacsora zárt.  
Ő is apránként sajátította el a tudni-
valókat, először csak a vizet hordta 
a tisztításhoz, később már a bon-
tásban, a darálásban és a kolbász, a 
hurka készítésében is segédkezett. 
Most újra felelevenednek a régi 
emlékek, mindig eljövök a városi 
disznótorokra – mondja. Imádom a 
frissen sült pecsenyehúst, ahhoz fog-
hatót máskor nem tudnak készíteni.  
A többi disznótoros étkek közül az 
elismerésem legmagasabb fokozatát 
a töltött káposzta érdemli ki, amit 
bármikor képes vagyok enni, annyi-
ra szeretem. Ugyancsak megosztott 
első helyen áll nálam a véres hurka, 
főleg, ha úgy sütik, hogy szétreped 
és ahol szétfakadt, ott egy kicsit 
„kérgesre”, ropogósra sül. Nem tu-
dok betelni vele.

Ifjabb Kecskeméti János édesap-
ja – Kecsi – messze földön híres 
disznótoros finomságairól, így nem 
lehet csodálkozni azon, ha fia tőle 
tanult mindent és ő is ugyanolyan 
kiválóan készíti el a disznótoros 
füstöltárut, mint édesapja. Mint 
mondja, már ő is minden titkos 
családi recept birtokában van, sze-
ret a disznókkal foglalatoskodni 
is. Mert az a legfontosabb, hogy a 
hús, mint alapanyag jó legyen, ezt 
pedig úgy lehet elérni, ha a saját 
magunk nevelte disznót a magunk 
termelte szemes takarmánnyal etet-

jük – kukorica, búza, árpa – első-
sorban. A feldolgozás során pedig 
apait-anyait bele kell adni, de leg-
főképpen szívvel-lélekkel kell készí-
teni és jó lesz minden. A fűszerezés 
a „kiskőrösi szokásos”, paprika, só 
fokhagyma, bors, köménymag.  
Az pedig, hogy mindezt milyen 
arányban, no, ez a féltve őrzött 
titok, ami apáról fiúra száll a csa-
ládban. Jani a pikáns, félig érett, 
csípős szalámit kedveli a legjobban. 
Nincs is annál jobb- mondja, mint 
egy karika jó érett szalámi egy falat 
ropogós serclivel.

A reggeli áldomáskoccintással kez-
dődött a III. Városi Disznótor napja 
az Úr 2019. esztendejében, február 
havának a 9. napján. Horváth Kata-
lin és Kaponya László néptánctaná-
rok vezetésével a Szó-La-M AMI és 
a Hétszínvirág Alapítvány csoportjai 
táncházba invitálták az érdeklődő-
ket. A nap szorgos munkával telt, a 
művelődési házban megtartott 130 
fős toros vacsora előtt pedig Somo-
gyi Zoltán, a Kiskőrösi Gazdakör 
Egyesület vezetőségi tagja, vala-
mint Domonyi László polgármes-
ter is köszöntőt mondott, miután 
Szappanos Tamás, a KEVI gim-
náziumának diákja elmondott egy 
víg hangulatú disznótoros verset.  
A vacsorát a Szivárvány Néptánc-
együttes tagjai tálalták fel. Volt ott 
kérem minden, aminek egy toros la-
komán lennie kell: orja leves jó sok 
zöldséggel, főtt hús mácsenkával, 
vagyis paradicsommártással, töltött 
káposzta, sült hurka-kolbász, még 
hájas sütemény is. A cseppet sem 
kalóriaszegény vacsorát a Szamba 
Band muzsikája segített lemozogni 
az alkalmi táncparketten, közben 
a tombolatárgyak is mind gazdára 
találtak.  
Somogyi Zoltán: alapos szervezés 
előzte meg minden évben, így idén is 
a városi disznótort. Az önkormány-
zat sok mindenben segítséget nyújt 
a számunkra, ők biztosítják például 
a Pátria helyiségét, a sütőket, a sát-
rakat, amiket segítenek felállítani 
is. Előzetesen ki kell dolgoznunk a 

részletes programtervet, ki miért fe-
lelős, miből mennyit kell vásárolni, 
a művelődési házban megtartott to-
ros vacsorára kiket hívunk zenélni, 
és bizony a tombolatárgyak beszer-
zése sem könnyű feladat…
Domonyi László: A nap folyamán 
úgy láttam, hogy Danis Évi és So-
mogyi Zoli vezetésével nagyon 
szépen, zökkenőmentesen haladt a 
munka. A hagyományok is nagy sze-
repet kaptak a mai napon, az érdek-
lődők betekintést nyertek egy „házi” 
disznótor folyamatába, előkerült a 
fatüzeléses pörkölő is. A férfiak da-
raboltak, daráltak, abáltak, töltötték 
a kolbászt, a hurkát, a nők pedig a 
napközbeni és a toros vacsora éte-
leinek elkészítéséről gondoskodtak. 
Eleink idejében is disznótoros va-
csorával zárult a nap, megtisztelve a 
segítő rokonokat a sok finomsággal, 
sőt, üres kézzel senkit sem engedtek 
haza, a kóstolóból másnapra is ju-
tott. Sajnos egyre kevesebben tarta-
nak és vágnak otthon disznót, ezért 
is jó, hogy a gazdaköri tagok, az 
önkormányzattal összefogva min-
den évben megtartják a Kiskőrösi 
Disznótort. Köszönöm a gazdaköri 
tagoknak, a hivatali segítőknek a 
szorgos és lelkes munkát, a műve-
lődési ház dolgozóinak, hogy meg-
szervezték a kisböllérek foglalatossá-
gait, a Szivárvány Néptáncegyüttes 
tagjainak pedig, hogy népviseletbe 
öltözve, színesítve a rendezvényt, 
feltálalják a vacsorát.
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ÁPRILIS 29. 19:00 • KISKŐRÖS
VÁROSI SPORTCSARNOK

Jegyek válthatók: a Petőfi Sándor Művelődési Központban 
és a János Vitéz Látogató Központban.

Online jegyértékesítés: www.kiskorosturizmus.hu

zenei

Fennállásának 20 évfordulója al-
kalmából jubileumi országos 
koncertturnéra indult az Ismerős 
Arcok zenekar „Egy vérből va-
gyunk – 20 év, 20 dalban, 20 hely-

színen” mottóval. Január 18-án 
a turné egyik állomásaként hatal-
mas sikerrel a kiskőrösi művelő-
dési házban is színpadra léptek.  
A koncerten felcsendültek az elmúlt 

húsz esztendő már jól ismert, leg-
kedveltebb dalai, amelyek a rend-
szerváltozás utáni években szület-
tek, de hallhattunk a legutolsó cd 
lemezről is dallamokat. 
A letisztult, kifinomult és precízen 
kidolgozott dallamvilágot Nyerges 
Attila értékes gondolatai emelik 
arra a magas szintre, amely évek 
óta jellemzi az Ismerős Arcok zenei 
munkásságát. Zenéjükben a hagyo-
mányos rockzenei hangzás mellett 
felfedezhetők a blues, a jazz, a pop 
és a világzene stíluselemei is. Dalaik 
témái között a legjellemzőbb gon-
dolatok: a család és a hazaszeretet, 
kultúránk, értékeink tisztelete és 
megóvása, valamint a közösségben 
való létezés fontossága.

Az elmúlt 15 év egyik legtöbbet 
koncertező zenekaraként fellép-
tek már a Kárpát-medence szinte 
valamennyi területén, de sikerrel 
turnéztak Kanadában, az Egyesült 
Államokban és Svédországban is. 
A színházteremben felállva énekel-
tük együtt az Ismerős Arcok együt-
tes tagjaival a kiskőrösi jubileumi 
koncert végén a „Nélküled” című 
számot. Nem szégyelltük, hogy vé-
gigcsordultak arcunkon a könnyek, 
ahogy a koncert során több lélekin-
dító szép régi és új zeneszám alatt 
sem...

„S bár a lényeget, még nem értheted,
Amíg nem éltél, nehéz éveket.
Hogy történjen bármi, amíg élünk,  
s meghalunk, 
Mi egy vérből valók vagyunk!”

Köszönjük a koncert létrejöttében 
a támogatást Hufbau-Akkernek, 
köszönjük fiúk – Nyerges Attila, 
Leczó Szilveszter, Práder  
Vilmos, Galambos Nándor, Tánc-
zos István és Kovacsik Tamás 
– a hatalmas élményt, ez nagyon 
felemelő este volt!

nyitvA volt A bíróság
több programot is szervezett a diákok részére a Kiskőrösi rendőrkapi-
tányság a közelmúltban. A prevenciós céllal megtartott előadásokkal, be-
mutatókkal az általános iskolák végzős évfolyamai és a középiskolások 
számára felhívták a figyelmet a rájuk leselkedő veszélyekre, valamint meg-
ismerkedhettek a rendőri nyomozás néhány háttérmunkájával. 

Mint azt Kuti Erika címzetes rendőr 
őrnagy, a kapitányság bűnmegelőzé-
si főelőadója, a programok szervező-
je (jobb kis kép) elmondta, mind a 
„Veszély-vágta” mind a „Nyitott bí-
róság” elnevezésű programjuk ezt a 
célt szolgálta.
Kuti Erika: A „Nyitott bíróság” 
programunkat a KEVI gimnáziu-
mának és szakgimnáziumának 12. 
évfolyamosai számára szerveztük. 
A bíróság épületében a két tárgya-
lóteremben fogadtuk a diákokat. 
Az egyikben az érintett fiatal fel-
nőtt generációt az őket, illetve az 
állampolgárokat megillető jogokkal, 
a tipikusan előforduló élethelyze-
teket szabályozó eljárásokkal, jogi 
rendelkezésekkel ismertettük meg. 
A másik teremben gyakorlati jelle-
gű – krimináltechnikai, fegyverzet-
technikai – bemutatókat láthattak és 
próbálhattak ki; toborzási feladata-
ink teljesítése mellett.
A KEVI Petőfi Sándor általános is-
kolája 7-8. évfolyamos diákjai szá-
mára úgynevezett „Veszély-vágtát” 
tartottak a helyi szakemberek. A hat 
osztály 5 állomáson vett részt, for-
gószínpadszerűen mentek helyszín-
ről helyszínre. Az első állomáson a 

védőnők a szexuális felvilágosításra 
helyezték a fő hangsúlyt, a második 
állomáson a „pártfogó felügyelő” 
– saját munkáját mutatta be, a har-
madik állomáson a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ munkatársainak, 
valamint az iskolai szociális segítő 
munkáját ismerhették meg, a ne-
gyedik állomáson rendőrök fogadták 
őket, ahol a jogaikat, kötelezettségei-
ket ismerhették meg, megtudhatták, 
hogy a 14. életév betöltésével rájuk 
vonatkozóan milyen jogi változá-
sok lépnek életbe, hogyan zajlik egy 
büntetőeljárás menete, illetve, hogy 
mi tartozik a bűncselekmények 
közé. „Hiszem, ha látom!” címmel, 
egy diszkóbalesetet szimuláló filmet 
is megnéztek a diákok. Felhívtuk a 
figyelmet, hogy soha ne üljenek be 
ittas sofőr mellé. Szervezzék meg, 
hogy valamelyikük szülője vigye 
biztonságban haza őket a szórakozó-
helyről.
A rendőrségi programokkal azt akar-
tuk elérni, hogy probléma esetén a 
fiatalok merjenek a helyi szakembe-
rekhez fordulni, ismerjék az elérhe-
tési lehetőségeiket és természetesen 
mindemellett a hiteles információ-
nyújtás.

Kiskőrös Város Képviselő-Testülete 
öt évvel ezelőtt létrehozta a Kiskő-
rösi Települési Értéktárat és ezzel 
párhuzamosan a Kiskőrösi Telepü-
lési Értéktár Bizottságot. Az ötta-
gú bizottság elnöke Aczél István 
építészmérnök (bal kép) januárban 
lemondott. Az Értéktár Bizottsága 
megválasztotta az elnöki poszt betöl-
tésére Turán István helytörténészt 
(jobb kép) aki megfelelő szakértelem-
mel rendelkezik, mindemellett aktí-
van részt vesz Kiskőrös közéletében.  
A bizottság további tagjai: Kispálné  
dr. Lucza Ilona – a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum igazgatója, Turán 
Istvánné – a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár igazgatója, Szabó Márta 

– középiskolai tanár, Farkas Judit 
– a polgármester hivatal intézmény-
üzemeltetési referense. Jelenleg 28 
érték található a Kiskőrösi Települési 
Értéktárban.
Kiskőrös Város honlapjára (www.
kiskoros.hu/kiskorosi-telepulesi-
ertektar) folyamatosan kerülnek fel 
az „Értéktárba” felvett értékek fotók-
kal és leírásokkal.  
A bizottság a „Petőfi témájú kortárs 
képzőművészeti gyűjtemény” meg-
nevezésű nemzeti értéket, valamint 
„Kunhegyesi Ferenc képzőművészeti 
munkássága” megnevezésű nemzeti 
értéket az elutasító választ követő-
en ismét benyújtotta a Bács-Kiskun 
Megyei Értéktárnak felvételre.

A képviselő-testület jóváhagyta  
dr. Horváth Anna fogorvos kérését  
és a doktornő rendelési ideje a követ-
kezőképpen módosul. 

hétfő:  10-18 óra
kedd:  8-15 óra
szerda:  10-18 óra
csütörtök: 8-15 óra
péntek:  nincs rendelés

Kiskőrös Város Önkormányzatá-
nak fenntartásában lévő Egészség-
ügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény Bölcsődéjének vezetője, 
Aczél-Németh Angéla tájékoztatta 
az önkormányzatot a nyári szünet 
tervezett időtartamáról, amely július 
29. napjától - augusztus 09. napjá-
ig tart. A tájékoztatás szerint a nyári 
szünet ideje alatt végzik el a tisztasá-
gi festést, takarítást és a berendezési 
tárgyak fertőtlenítését. A bölcsőde 
felmérése alapján a szülőknek nem 

okoz problémát a nyári szünet ideje 
alatt a gyermekek elhelyezése. A kép-
viselők elfogadták a bölcsőde terve-
zett nyári nyitva tartását.
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elismert tény, hogy a Kiskőrös helyőrség nyugállományúak Klubja tagjai 
egész évben aktív életet élnek. évente több alkalommal is tartanak köz-
gyűlést, ahol kielemzik vállalt és a jövőben tervezett feladataikat, meghall-
gatják a vezetőség beszámolóját, valamint elismerik a közösség fennma-
radásáért kiemelkedően sokat tevékenykedő tagtársaik munkáját.

Együttléteiket, rendezvényeiket 
szinte minden alkalommal megtisz-
teli jelenlétével Domonyi László 
polgármester, Szedmák Tamás, a 
képviselő-testület Művelődési, Köz-
oktatási és Sport Bizottságának elnö-
ke, Csizovszki László rendőr alezre-
des, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság  
vezetője, illetve Hazuga Károly 
nyá. altábornagy, a BEOSZ elnöke, 
dr. Kovács György, nyá. ezredes, a 
BEOSZ DAR elnöke, Miklovicz 
János ezredes, a jogutód MH 93. 
Petőfi Sándor VV zászlóalj parancs-
noka és Durgó Tamás őrnagy, a MH 
Hadkiegészítő 1. sz. toborzóiroda 
vezetője. A tagság létszáma 98 fő.  
A szervezet tagja a Bajtársi Egyesü-
letek Országos Szövetsége (BEOSZ), 
Dél-alföldi Régiójának. Ott vannak 
minden városi rendezvényen, külö-
nösképpen az újratelepítésének 300. 
évfordulóját ünneplő Kiskőrös jubi-
leumi rendezvényein, mindemellett 
saját szerveződési programokat is 
rendeznek, kirándulnak. Rendezvé-
nyeik megtartásában támogatja őket 
Kiskőrös Város Önkormányzata, a 
BEOSZ és a helyi vállalkozások kö-
zül is sokan. 
Tavaly az év lezárásaként idősek napi 
összejövetelt tartottak, ahol Gott-
fried Béla (kis kép) elnökhelyettes 
és Fadgyas István elnök beszámo-
lója után elfogadták a 2019-es év 
terveit, valamint az előző esztendő 
pénzügyi beszámolóját. Duchai Jó-
zsefné Marika szívhez szóló szavala-
ta után a szegedi „Kollégák” együt-
tes – Krizsán Csenge, Virág Anna, 
Kristály Orsolya, Horváth Noémi 
– örvendeztette meg a jelenlévő-
ket zenei műsorával. Kitüntetettek:  
A Honvédelemért kitüntető cím  

III. fokozatát vette át a budapesti, 
központi ünnepségen Sáfár Gyula 
nyá. r. főtörzszászlós, tárgyjutal-
mat pedig Dicsa Mihályné kapott. 
Az év során vállalt tevékenysége és a 
hagyományápolás érdekében kifej-
tett áldozatos, átlagon felüli munká-
ja elismeréseként emléklapot kapott 
a kiskőrösi közgyűlésen: Andriska 
Mária, Flaisz Imre, Jakab József, 
Duchai Józsefné, Lehoczki Péter 
és Szabó Ferencné, Gottfried Béla, 
Gottfried Béláné, Tratter István és 
Melher Sándor. Díszplakettet ka-
pott Nagy István, Árpa Lajosné, 
Benács Józsefné, Nemes Lajosné, 
Duchai Józsefné és Gyalog Béláné. 
A januári közgyűlésen a közösség ér-
dekében kifejtett átlagon felüli mun-
kája elismeréseként emléktárgyat 
adományoztak Gottfried Béla nyá. 
ezredesnek, Melher Sándor nyá. őr-
nagynak, emléklapot Dicsa Mihály-
né és Gyalogh Sándorné részére.  
A DAR elnöke emléktárgyat ado-
mányozott Lehoczki Péter és Flaisz 
Imre nyá. r. főtörzszászlós részére.
Az elismerésekhez gratulálunk, a to-
vábbiakban is sok sikert kívánunk 
összetartó, lelkes, közösségformáló 
munkájukhoz.

KiMAgAsló

 szülőK-nevelőK báljA 
country stílusbAn járvA

Közgyűlést tArtottAK  
A helyőrségi nyugálloMányúAK

vArgA endre lászló KutAtó 
KisKőrösön is tAnított

tArolt A Mezőnyben  
bA irénKe virágcsoKrA

fóKuszbAn

ba Irén kiskőrösi virágkötő mester harmadik helyezést ért el a január utol-
só hétvégéjén, a papp lászló budapest sportarénában tartott esküvő Ki-
állítás részeként megrendezett menyasszonyi csokor versenyen. A virág-
kötők virágkereskedők Magyarországi szakmai egyesülete idén harmadik 
alkalommal hirdette meg ezt a versenyt, amelynek témája a „téli esküvő” 
volt. A megmérettetésen, ahol gyönyörű munkák születtek, 36 mesterkötő 
és virágkötő indult. irénke csodálatos csokra többek közt az inkább csere-
pes virágként ismert két orchidea fajtából készült: phalenopsisból (pillan-
góorchidea) és dendrobiumból (vesszőkosbor).

Ba Irén: „Nem szerettem volna ha-
gyományos kézben kötött csokrot 
készíteni. Azt a megoldást választot-
tam, hogy egy karcsokrot készítek el, 
egy karkötőnek megfelelő módon 
megkötve, amely a menyasszony be-
hajlított karján fekszik, onnan omlik 
alá. Ehhez 3 óra alatt készítettem el 
különböző dekor drótokból a hosz-
szított csepp alakú alapot, majd a 
következő 4 órában elkészítettem a 
csepp alak levéllel bevont hátsó ol-
dalát, végezetül az első oldalt és a 
karon levő orchidea virágos részt.  
A versenymunkákat Móri Imre 
vezetésével, szakmailag elismert 
háromtagú zsűri bírálta szigorú 
szabályok szerint. Az elérhető 100 
pont felé kellett minél inkább töre-
kednünk. Értékelték a technikát, a 
kiírásnak megfelelő-e az elkészített 
munka, szigorúan vették a súly-  

és színarányokat. Az utóbbi időszak-
ban a menyasszonyi csokrok színe a 
fehér mellett a lazac színvilág körül 
forog, de a bíbor is hódít. A csokrok 
formáját tekintve nincs trend, kinek 
mi az álma, van, aki a kisebb, van, 
aki a nagyobb méretű csokor mellett 
dönt. Érdemes szakavatott virágkö-
tőt felkeresni, hogy segíteni tudjon 
mi a legelőnyösebb a menyasszony 
számára! Korábbi években is in-
dultam ezen a versenyen, rengeteg 
tapasztalatot gyűjtöttem, aminek 
úgy érzem, mára beért a gyümölcse.  
A jövőben igyekszem törekedni arra, 
hogy kollégáim is hasonló sikereket 
érhessenek el, hogy minden meny-
asszonyunk „csokorálmát” kifogás-
talanul készítsük el a nagy napra!”
Mi pedig a népes mezőnyben elért 
nagy sikerhez gratulálunk és további 
szakmai elismeréseket kívánunk!

Megemlékezés tartottak a lengyel állam függetlensége visszaszerzésének 
centenáriuma alkalmából budapesten a parlamentben. Az emlékülés a 
lengyel és a magyar himnusz eléneklésével kezdődött. ezt követte a len-
gyel országgyűlés, a szejm elnöke, Marek Kuchcinski megnyitó beszéde, a 
zárszót pedig Kövér lászló, a Magyar országgyűlés elnöke mondta. (alsó 
kép) A program több előadást is tartalmazott. adam Szabelski: lengyel-
magyar barátság fundamentuma, arkadiusz adamczyk: A mi hősünk, a ti 
ellenségetek, Esterházy János: lengyel-magyar szimbólum. Közép-európa 
politikája a két világháború közötti időszakban, valamint Varga Endre lász-
ló: Magyarok és lengyelek két világháború árnyékában és Kovács István:  
A diktatúra kiépítésétől a diktatúra lebontásáig. Magyar-lengyel kapcsolatok 
1949-1989 címmel.

Az előadók közül Varga Endre 
László (2011-től nyugdíjas) élt és 
dolgozott pedagógusként Kiskő-
rösön is (éppen idén volt 20 éve, 
hogy elköltözött), az ő meghívására 
utaztunk az emlékülésre. Krakkó-
ban a Jagello Egyetemen 1978-ban 
végzett történészként. Dolgozott 
Szegeden, a JATE-n, Budapesten a 
Hadtörténeti Intézetben, és a Ká-
roli Gáspár Református Egyetem 
adjunktusa is volt. Tagja a Magyar-
Lengyel Történész Vegyes Bizott-
ságnak valamint a Függetlenség és 
Emlékezet varsói humán folyóirat 
tudományos tanácsának. Hazai és 
nemzetközi konferenciák meghívott 
előadója. 5 könyvnek, 2 történelmi 
dokumentumfilmnek (magyar és 
lengyel) volt tudományos tanács-
adója itthon és Lengyelországban. 
Három könyve jelent meg, kettő 
most készül. 50-60 publikációt írt, 
többször szerepelt a magyar és a len-
gyel médiában. 
Fő műve 2016-ban jelent meg Var-
sóban DWA bratanki (Két jó barát) 

címmel. Dokumentumok és iratok 
a magyar-lengyel politikai és katonai 
kapcsolatokhoz 1918-1920. Tudo-
mányos vélemények szerint e kötet 
nélkül nem lehet megismerni a két 
nép és a közép-európai népek ez idő  
alatti történetét.
Varga Endre László munkája elis-
meréséül több kitüntetésben is ré-
szesült. Ezek közül kiemelkedik a 
2017-ben Krakkóban átvett Lengyel 
Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje és a 2018-ban Budapesten 
átvett Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje. Ezeket a XX. századi ma-
gyar-lengyel történelmi, politikai és 
katonai kapcsolatok kutatásán és 
megismertetésén keresztül a két nép 
barátságának megerősítését szolgáló 
több évtizedes, értékes történészi 
munkája elismeréseként kapta.
Mi is gratulálunk Varga Endre Lász-
lónak a kutatómunka iránti elhiva-
tottsághoz. Kérjük a folytatást, s 
ehhez kitartást, egészséget és áldást 
kívánunk számára.

Boldoczki Sándorné

Január 25-én rendezték meg a 
Mohácsi óvodás szülők, és nevelők 
szokásos éves báljukat, melynek a 
Fortuna vendéglő adott otthont.  
A vendégvárás 18 órától kezdődött, 
a bejáratnál egy welcome drinkkel 
fogadták a vendégeket. A zenéről 
a kiskőrösi Music Story zenekar és  
DJ Fábián gondoskodott. Az ízletes 
vacsora után a bál a szülők és óvó-
nők közös műsorával folytatódott.
Először két anyuka vonatállomá-
son játszódó, kabaréba illő vára-
kozását láthatta a közönség, jó kis  
csattanóval.
Ezt követően a Cotton Eye Joe című 
közismert, és közkedvelt dalra beta-
nult koreográfia nagysikerű előadá-
sa következett, majd folytatódott a 
tánc és a mulatság. Éjfél körül kö-
vetkezett a tombolanyeremények 
kiosztása. Rengeteg értékes ajándék 
talált gazdára, melyeket helyi vál-
lalkozók, és szülők adtak az óvoda 
javára. Köszönet érte! A fődíj töb-
bek között két napi jegy az Akasz-
tói Horgászpark és Halascsárdába.  
A bál reggelig tartó mulatozással  
zárult. Mindenki jól érezte magát.

A bál bevételéből az óvoda és a szü-
lők közössége udvari játékot vásárol, 
mely a hamarosan felépülő új óvo-
dába is áttelepíthető.

Szülők, nevelők

Köszönjük a felajánlásokat: La-
kásfelszerelési-bolt, HL-OTT-
HON Kft., Lakástextil (Petőfi u.), 
ROSSMAN, Teréz gyógycikk, 
Kálóczi Nóra (szolárium bérlet), 
ART CAFE, Fröccs, Fritti Sport, 
Uszoda – Kiskőrösi termálfürdő, 
Halascsárda Akasztó, AKKER-
HUFBAU, Pizzaphone, Csillag-
Hair fodrászat, BIOIBERICA, 
Fornetti, Körös-Net Kft., Király 
pékség, Vénusz kultúrcikk, Fókusz 
Optika, Van Design, Maraton 
sport, Molnár Petra RETRO, Ba 
Irénke virágbolt, Bim-Bam cuk-
rászda, K&P Italház Kft., Oázis 
italdiszkont, ANGRAVI, Fábián 
Helga (fodrász), Regéczy Optika, 
Klub Pizzéria, Kontroll diéta ku-
pon, Csepi könyvesbolt, COOP 
József A. u., Midi László Pizzéria, 
Fodrászkellék szaküzlet, Tanár Úr 
kérem! papír írószer

az őstermelők március 20-ig érvényesíthetik igazolványukat annak 
érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen és az 

őstermelőként történő értékesítési tevékenységüket idén is 
jogszerűen folytathassák.

a március 20-ig történő érvényesítéssel az igazolvány érvényessége 
2019. január 1-ig visszamenőleges, ezáltal biztosítható az őstermelői 

jogviszony folyamatossága.

tekintve, hogy március 20. közeli dátum, és jelentős a még nem 
érvényesített igazolvánnyal rendelkező, őstermelőként nyilvántartott 
ügyfelek száma, ezért kérjük, hogy a várható torlódások elkerülése 

érdekében minél hamarabb – lehetőség szerint már februárban – keressék 
meg a bejelentett állandó lakóhelyük, vagy a tartózkodási helyük szerint 

illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából. 

(forrás: NAK)

Kérjük adója          -ával segítse, támogassa 
egyesületünk munkáját!

Köszönjük, ha megtisztel 
bennünket bizalmával!

adószámunk: 

18341333-1-03

Kiskőrös Város Fúvószenekarát és Majorette Csoportját Támogatók Egyesülete
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Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Egészségügyi, Gyermekjóléti 

és Szociális Intézmény
Kossuth u. 6

Telefon: 78/311-704

dr. Urfi Edit: hétfő, szerda 09.30-11.00
dr. Ginál Judit: hétfő, szerda 11.00-12.00
dr. Kállay Tamás: kedd – 9.30-11.00;
 csütörtök – 10.30-12.00

lAKossági

neMzetKözi Konferencián tArtott előAdást fodorné

MArAdAndó

jAnuárbAn négyen tetteK 
honosítási esKüt

fodorné faragó Krisztina, a Kevi petőfi sándor általános iskolájának mate-
matika tanára előadást tartott a szlovákiai párkányban, a debreceni egyetem 
által szervezett „Matematika és informatika didaktikai kutatások” című konfe-
rencián. Krisztina harminc éve tanítja a város általános iskolásainak a mate-
matikát, most talán úgy döntött, hogy tudományos pályára lép?

– Nem, erről nincs szó – nevet 
Kriszti tanár néni. Nem tervezek 
pályamódosítást. Bennem is felme-
rült a kérdés, mit is keresek neves 
professzorok vagy ifjú doktorandu-
szok társaságában. Valójában nem 
kutatóként, hanem gyakorló peda-
gógusként kaptam felkérést a konfe-
renciára. 
Az MTA-ELTE Korszerű Komplex 
Matematikaoktatás Kutatócsoport 
iskolánkat választotta ki kísérleti 
terepnek „A problémamegoldó gon-
dolkodás fejlesztése” című projekt-
jéhez. Másfél éven keresztül én és a 
gimnázium három matematikataná-
ra, Baranyi Lászlóné, Bartháné Sza-
lai Ildikó és László-Kudron Ildikó 
a kutatás vezetői által összeállított 
óraterveket próbáltuk ki a gyakor-
latban. Óráinkat videóra kellett ven-
ni, ezeket mentoraink kielemezték, 
véleményezték, és felhasználták az 
egyetemi és főiskolai hallgatók ok-
tatásában. 

 � Akkor egyszerű dolgotok volt, 
nem is kellett sokat készülni.

– Téved, aki azt hiszi, hogy könnyű 
egy mások által megálmodott órát 
megtartani. Percre tartanunk kel-
lett az egyes feladatokra megszabott 
időkeretet, és csak a készen kapott 
szemléltető eszközöket használ-
hattuk. Hajtogattunk szakaszokat 
papírcsíkokból, a visszafelé követ-
keztetést egy páros játékon keresz-
tül tanultuk, papír sokszögekből 
gumigyűrűk segítségével építettünk 
testeket. Ezeket a feladatokat előre 
alaposan ki kellett gyakorolnom, 
hogy legalább nekem sikerüljön az 
órán. A program célja a matema-
tikával kapcsolatos görcsök oldása, 
oly módon, hogy az óra minél él-
ményszerűbb, játékosabb legyen, 
lehetőség szerint a diákok maguk is-
merjék föl az összefüggéseket. Nagy 
örömmel kapcsolódtam ebbe a pro-
jektbe, hiszen célja egybe esik az én 
törekvéseimmel. Évek óta magam is 
kerestem a hasonló megoldásokat, 
most szilárd elméleti megalapozást 
kaptam, és további új módszereket 
ismertem meg. A kamera feszélye-

ző jelenléte ellenére jómagam és a 
gyerekek is oldott hangulatban tud-
tunk dolgozni. Párkányba épp azért 
hívtak meg, hogy a gyakorlati meg-
valósításról is beszámoljak.

 � Hányan és kik vettek részt a 
konferencián?
– Körülbelül hatvanan, főként el-
méleti szakemberek a Kárpát-me-
dencei magyarság részéről, de volt 
angol, német és osztrák előadó is. 
Én projektvezetőink előadásához 
kapcsolódtam, és a videofelvéte-
lek részletei alapján mutattam be 
a kész óratervek adaptálását, az új 
megközelítések értékeit és megvaló-
síthatóságát, és azt, hogy ezek által 
miben fejlődtem én és a gyerekek. 
A háromnapos konferencián sok 
tanulságos, egyéb témájú előadást is 
meghallgattam. A feszített program 
ellenére adódott lehetőség kötetlen 
eszmecserére is. Többen megkeres-
tek, hogy én nem ismerem őket, de 
ők már ismernek engem, mert lát-
ták a videós óráimat. Ezek szerint 
„didaktikai segédanyag” lettem. 
Számomra a legértékesebb, egy er-
délyi kolléganővel való beszélgetés 
volt, aki szintén ugyanezeket az órá-
kat tartotta meg.
Külön örömömre szolgált, hogy itt 
is találkozhattam a kiskőrösi gimná-

zium egykori legendás matematika-
tanárával, Dr. Ambrus Andrással, 
a matematikadidaktika nemzetközi 
hírű szakemberével, aki jelenleg 
is készít fel kiskőrösi diákokat to-
vábbtanulásra és versenyekre. Sokat 
jelentett bátorítása. Egy idő után 
azt is megszoktam, hogy egy-egy 
elméleti előadás után barátságosan 
engem kérdezett: „Mit szól ehhez 
egy gyakorló pedagógus?”
A tanultakat kollégáimmal együtt 
igyekszünk, beépíteni a „hétközna-
pi” órákba is, de még vár ránk egy 
komoly házi feladat. Magunknak 
kell megtervezni – a szemléltető esz-
közökkel együtt – egy, a kész órater-
vekhez hasonló felfogású órát, amit 
aztán alaposan kielemeznek mento-
raink és tanítványaik.

Domonyi László polgármester előtt 
január 22-én négy romániai magyar 
mondta el a honosítási esküt a kis-
kőrösi városháza dísztermében. A 
kézdivásárhelyi születésű Gerebe-
nes Jenő (1989)  és felesége, Sánok 
Márta (1988) döntöttek úgy, hogy 
ezentúl magyar állampolgárok sze-
retnének lenni. Velük együtt két 
kiskorú gyermekük, a 2011-ben 

született Gerebenes Viktória Fa-
tima, valamint a 2017-es születésű 
Gerebenes György Barnabás is 
megkapta a magyar állampolgársá-
got. Székelyudvarhelyről érkezett az 
1980-ban született Ficzi Angelica 
és nagykorú fia, Ficzi Imre (1998), 
akik szintén honosítási esküt tettek 
a polgármester és Baranyainé Szabó 
Katalin anyakönyvvezető előtt.

Fogászati röntgen
(nem beutaló köteles)
Kiskőrös, Árpád u. 8.

rendelési idő:
hétfő:  8.00-14.00
kedd: 8.00-17.00
szerda: 8.00-14.00
csütörtök: 8.00-14.00
péntek: 8.00-12.00

lAKossági fóruMoK KisKőrösön
Kiskőrös város polgármestere és a választókerület önkormányzati képvise-
lője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2019. évi költségvetésről, 
a város fejlesztéseiről, működéséről és a kiskőrösi polgárokat érintő aktuális 
kérdésekről.

Domonyi László
Kiskőrös Város polgármestere

1. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Pohankovics András
Helyszín: Petőfi Sándor általános iskola
Időpont: március 19. (kedd) 18 óra
Árpád u. páros oldal 2-16., Árpád u. páratlan oldal, Attila utca, Kálvin János utca, Liget utca 
páros oldal 2-20, Martini utca, Petőfi Sándor tér, Safári József utca, Szent István utca páros 
oldal, Tomori Pál utca, Víztoronyköz, Alkotmány utca 2-18. folyamatos házszámok, Báthory 
István utca, Batthyány Lajos utca páratlan oldal 1-13., Batthyány Lajos utca páros oldal 4-14. 
Bem József utca, Csányi utca, Dankó Pista utca, Dobozi utca, Dózsa György út 1-28. folyama-
tos házszámok, Dózsa György út 30., Kapisztrán János utca, Kiss Ernő utca, Klapka György 
utca páratlan oldal 1-85. házszám, páros oldal 2-76.házszám, Lenkei utca, Luther Márton tér, 
Március 15. utca, Nagy Imre tér, Okolicsányi utca 1-17. folyamatos házszám, Petőfi Sándor 
páratlan oldal 1-23., Petőfi Sándor út páros oldal 2-18., Petrovics István utca, Pozsonyi utca 
páratlan oldal 1-21., Pozsonyi utca páros oldal 8-10., Szarvas utca, Szent László utca, Táncsics 
Mihály utca

2. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Aszódi Pál
Helyszín: Thököly óvoda
Időpont: március 5. (kedd) 18 óra
Bajtárs, Bajza József, Balassi Bálint, Budai Nagy Antal, Deák Ferenc utca 14- folyamatos ház-
számok, Gyöngy, Határ, Nap, Pillangó, Thököly Imre, Tüskös, Akácfa, Arany János, Bánk, Béke 
utca 50-től folyamatos házszámok, Bocskai István, Esze Tamás utca 17. házszám, Esze Tamás 
utca 20-től folyamatos házszámok, Ifjúság utca páratlan utca 15. házszámtól, Ifjúság utca 22. 
házszámtól, Katona József utca páratlan oldal 23. házszámtól, Mező utca 24-től folyamatos 
házszámok, Mohácsi utca páros utca 62. házszámtól, Mohácsi utca páratlan oldal 81. ház-
számtól, Paál László utca, Remerenció tanya, Szegfű, Szép, Úttörő utca

3. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Horváth János
Helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola
Időpont: március 28. (csütörtök) 18 óra
Bacsó Béla utca, Csokonai Vitéz Mihály, Esze Tamás utca 1-16 folyamatos házszámok, Esze 
Tamás 18. házszám, Gorkij, Ifjúság utca páratlan oldal 1-13. házszám, Ifjúság utca páros oldal 
2-20 házszám, József Attila utca páros oldal 36. házszámtól, József Attila utca páratlan oldal 
39/1 házszámtól, Katona József utca páratlan oldal 1-21. házszám, Katona József utca páros 
oldal, Mező utca 1-23. folyamatos házszámok, Mohácsi utca páratlan oldal 1-79. házszám, 
Mohácsi utca páros oldal 2-56. házszám, Móricz Zsigmond, Pajtás, Alkotmány 19-től folya-
matos házszámok, Batthyány Lajos utca páratlan oldal 15-45. házszám, Batthyány Lajos utca 
páros oldal 16-50 házszám, Deák Ferenc utca 1-12. folyamatos házszámok, Kodály Zoltán, 
Komáromi utca 32-től folyamatos házszámok, Liszt Ferenc, Okolicsányi utca 19-től folyama-
tos házszámok, Pozsonyi utca páros oldal 12. házszámtól, Pozsonyi utca páratlan oldal 23. 
házszámtól, Radnóti Miklós, Rét utca páros oldal 34. házszámtól, Rét utca páratlan oldal 41. 
házszámtól, Wattay János utca

4. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Gmoser András
Helyszín: Batthyány úti Óvoda
Időpont: április 2. (kedd) 18 óra
Batthyány Lajos utca páratlan oldal 47. házszámtól, Batthyány Lajos utca páros oldal 52. 
házszámtól, Dózsa György út 29. házszám, Dózsa György út 31-től folyamatos házszámok, Er-
dőtelki út, Hrúz Mária, Kisfaludy Sándor, Komáromi utca 2-31. folyamatos házszámok, Május 
1. utca, Rét utca páratlan oldal 1-37. házszámok, Rét utca páros oldal 2-32/B. házszámok, 
Tavasz, Tompa Mihály, Vízmű utca

4. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Gmoser András
Helyszín: Erdőtelki Iskola
Időpont: április 4. (csütörtök) 18 óra
Agárhalom tanya, Bokor, Diófa, Erdő utca, Erdőtelek tanya, Fenyves, Malom, Nyárfa utca, 
Ökördi tanya, Siványdűlő tanya, Sövény, Vadvirág u.,Venyige utca, Vadvirág utca

5. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Pethő Attila
Helyszín: Bem József Általános Iskola
Időpont: március 7. (csütörtök) 18 óra
Berzsenyi Dániel, Hatvani Lajos, Kacsóh Pongrác, Kassai, Kölcsei Ferenc, Kurucz Zsuzsanna, 
Lehel, Mester, Rákóczi Ferenc utca páratlan oldal 1-71. házszámig, Rákóczi Ferenc páros 
oldal 2-128. házszámig, Szendrey Júlia, Ady Endre, Erkel Ferenc, Kossuth Lajos út 1-24. fo-
lyamatos házszámok, Kossuth Lajos út 26-28. folyamatos házszámok, Liget utca páros utca 
22. házszámtól, Liget utca páratlan oldal, Mészáros Lőrinc 2-37. folyamatos házszámok, 
Mikszáth Kálmán, Soós utca páratlan oldal 1-41. házszámok, Soós utca páros oldal 2-50. 
házszámok, Széchenyi István utca páros oldal, Szent István utca páratlan oldal, Vasvári Pál, 
Virág utca

6. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Harangozóné Balogh Zsóka
Helyszín: Szűcsi Óvoda
Időpont: március 26. (kedd) 18 óra
Baross Gábor, Bartók Béla, Bethlen Gábor, Kolozsvári utca páros oldal 8. házszámtól, Ko-
lozsvári utca páratlan oldal 35. házszámtól, Kun, Madách, Rákóczi Ferenc utca páratlan ol-
dal 75. házszámtól, Rákóczi Ferenc utca páros oldal 130. házszámtól, Szigligeti, Temesvári, 
Vörösmarty Mihály, Délibáb, Honvéd, Meggyes, Nagyatádi Szabó Sándor, Nyíl utca, Pásztor 
utca, Róna utca, Uzsoki utca

7. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Szedmák Tamás
Helyszín: Wattay Középiskola (Sárkány J. utca)
Időpont: március 12. (kedd) 18 óra
Damjanich János utca páratlan oldal 1-13. házszámok, Damjanich János utca páros ol-
dal 2-24. házszámok, Hunyadi János, Jókai Mór, Kilián György, Kolozsvári utca páratlan 
oldal 1-33. házszámok, Kolozsvári utca páros oldal 2-6/1. házszámok, Kossuth Lajos út 25. 
házszám, Kossuth Lajos út 29-től folyamatos házszámok, Mátyás király, Mészáros Lőrinc 
38-tól folyamatos házszámok, Móra Ferenc, Munkácsi Mihály, Sárkány József, Soós utca 
páratlan oldal 45. házszámtól, Soós utca páros oldal 52. házszámtól, Széchenyi István utca 
páratlan oldal, Alsókommaszáció tanya, Bánffy utca, Dinnyés dűlő tanya, Drégely utca, 
Felsőkommaszáció tanya, Izsáki út, Öregszőlő tanya, Szűcs József utca, Szücsidűlő tanya, 
Vasútállomás, Vasúti őrház, Alsócebe, Felsőcebe, Középcebe, Feketehalom

8.sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Markó Ferenc
Helyszín: Wattay Középiskola
Időpont: március 21. (csütörtök) 18 óra
Béke utca 1-49. folyamatos házszámok, Gábor Áron, Gagarin, József Attila utca páratlan 
oldal 1-39. házszámok, József Attila utca páros oldal 2-32. házszámok, Kinizsi Pál, Klapka 
György utca páros oldal 78. házszámtól, Klapka György utca páratlan oldal 87. házszámtól, 
Kőrisfa utca, Petőfi Sándor út páros oldal 20. házszámtól, Petőfi Sándor út páratlan oldal 
25. házszámtól, Szabadkai, Szőlő, Toldi Miklós, Aradi, Árpád utca páros oldal 18. házszám-
tól, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balogh Ádám laktanya, Damjanich János utca páratlan oldal 
15. házszámtól, Damjanich János utca páros oldal 15. házszámtól, Gárdonyi Gáza, Hársfa, 
Kertész, Korvin, Nádasdy, Petőfi Sándor laktanya, Piactér, Segesvári, Szondi György, Wes-
selényi Miklós, Zrínyi Miklós

SZERETETTEL VÁRUnK MIndEn FELELőSEn
GondoLKodÓ KISKőRöSI PoLGÁRT!
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Mi is A házAsság hete?

breznyán gergő lAtinból 
Képviseli MAgyArországot

házAspároK áldásA

februári útMutAtó

Mese, Mese MátKA, pillAngós MAdárKA…

eva n g é l i K u s o K  o l d a l a

hitéleti

A Kiskőrösi evangélikus egyházközség az interneten:
kiskoros.lutheran.hu

A Kiskőrösi petőfi sándor evangélikus óvoda,
általános iskola gimnázium és szakgimnázium

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu

VASÁRNAP                            HÉTFŐ                               KEDD                                  SZERDA                              CSÜTÖRTÖK                               PÉNTEK                                 SZOMBAT

BÖJTI NAPTÁR - 2019.
PethőSzűcsMarcsi 

03.06. 
Hamvazószerda 

03.07. 
Csak munkára használd a 
számító-gépet, telefont. 

03.08. 
Ne egyél ma húsos 
ételt! 

03.09. 
Vegyél 
úrvacsorát!

03.10. 
Kerüld a csemegéket az 
étkezések között! 

03.17. 
Szedd fel a szemetet a 
házad körül. 
Lomtalaníts! 

03.24. 
Ma légy mindenkivel 
nagyon türelmes Adj 
neki esélyt az 
újrakezdésre. 

03.31. 
Tornázz/fuss/frissítsd 
fel a tested! 

04.07. 
Ne hallgass ma a 
pletykákra, ha valakire 
rosszat mondanak, 
állítsd meg őket!

03.11. 
Tegyél valami 
kedveset valamelyik 
szomszédodért! 
03.18. 
Olvasd el Márk 3-4 
fejezetét. 

03.25. 
Ne egyél édességet 

ma!    
 
 
             

04.01. 
Olvasd el Márk 7- 
8.fejezetét 

04.08. 
Menj el a könyvtárba 
és vegyél ki egy 
könyvet és kezd el 
olvasni! 

03.12. 
Szóban is fejezd ki 
családodnak, ha 
hálás vagy nekik. 
03.19. Étkezés előtt 
imádkozz azokért, 
akiknek nincs ételük, 
tiszta vizük! 

 
03.26. 
Gondolj valakire, akit 
nem kedvelsz és 
mondj neki ma 3 
kedves dolgot! 

04.02. 
Add vissza, ha 
valakitől 
kölcsönkértél 
valamit! 

04.09. 
Ma ne nézz 
televíziót! 

03.13. 
Ma csak vizet igyál, 
semmi más italt. 

03.20. 
Kelj ma 20 perccel 
korábban és 
imádkozz a 
családodért! 

03.27. 
Olvasd el Márk 5-6. 
fejezetét. 

04.03. 
Tanulj valamit más 
országról és annak 
kultúrájáról és 
imádkozz az ott 
élő hívőkért! 

04.10. 
Imádkozz a 
tanáraidért /volt 
tanáraidért! 

03.14. 
Vásárolj 5 dolgot 
adakozásra (ételt) 

03.21. Hívj 
fel valakit, 
akivel régen 
beszéltél! 

 
 
03.28. 
Gondold át kit bántottál 
meg az elmúlt időben és 
rendezd vele a 
kapcsolatod! 

04.04.Olvasd el Márk 9-10. 
fejezetét! 

 
04.11. 
Gyújts meg egy gyertyát és 
írd össze a dolgokat, 
amikért hálás lehetsz 
Istennek. 

03.15. 
Ma olvasd el Márk 
evangéliumának 1-2 
fejezetét. 
03.22. 
Ne hallgass zenét az 
autódban. 

03.29. 
Hívj meg valakit ma 
vacsorára. 

04.05. 
Rakj rendet a 
ruhásszekrényedben, 
válogasd ki és 
ajándékozd el, ami már 
ne kell neked! 

04.12. 
Sétálj egy nagyot vagy 
fuss a szabadban. 

03.16. 
Tanulj meg egy új reggeli/esti 
imádságot! 

03.23. 
Látogass meg valakit, 
aki 
beteg! 

 
03.30. 
Ma szánj időt a lelkiismereted 
megvizsgálására. Kérj bocsánatot 
Jézustól a bűneidért/gyónás 

04.06. 
Tarts önvizsgálatot: mit szeretsz 
magadban, min változtatni és 
kérd ehhez Isten segítségét! 

04.13. 
Mosolyogj mindenkire, akivel találkozol 
ma!

04.14.VIRÁGVASÁRNAP 
Menj el sétálni,. Válassz 
egy éneket, ami most 
megszólít téged.  

04.15. 
Gyújts meg egy 
gyertyát és mondd el 
otthon az apostoli 
hitvallást„falatonként
” átgondolva . 

04.16. 
Vegyél ételt 
valamelyik 
állatmenhelynek és 
vidd el. 

04.17. 
Olvasd el 
Márk 11- 
12.fejezetét 

04.18. 
NAGYCSÜTÖRTÖK 
Menj el az esti 
isten-tiszteletre és 
vegyél úrvacsorát! 
Olvasd el Márk 13-14. 
fejezetét! 
 

04.19. 
NAGYPÉNTEK 
Menj ki a temetőbe, 
vigyél virágot 
szeretteid sírjára. 
Kerülj minden zajt. 

04.20 
Ültess fát vagy 
virágot. 

04.21. HÚSVÉT 
Olvasd el Márk 
15-16. fejezetét! 
Kezdj új életet, 
köszönd meg 
Jézusnak, amit 
érted tett! 

Januárban rendezték meg a város 
általános iskoláiban a városi mese-
mondó verseny elődöntőjét. 
A városi versenyt január 31-én tar-
tották a városi könyvtárban, ahol 16 
alsó tagozatos és 8 felső tagozatos 
gyermek mesélt.
A versenyzőket és kísérőiket Turán 
Istvánné könyvtárigazgató köszön-
tötte, aki kiemelte a mese fontossá-
gát, akár úgy, hogy a felnőtt mesél 
a gyermeknek, akár úgy, hogy már a 
gyermek ad elő hallgatóságának egy 

mesét. Mint mondta, a legértékeseb-
bek a népmesék, hiszen hidat képez-
nek a múlt, a jelen és a jövő között.
Bemutatta a zsűri elnökét, Schil-
ler Katalin pedagógust, valamint a 
zsűritagokat, Váriné Szlovák Erika 
óvodapedagógust és Tétiné Jónás 
Aranka könyvtári munkatársat.
A városi mesemondó versenyen a 
kiskőrösi tanulók nagyon szépen 
szerepeltek. 
Az alsó tagozatban a győzelmet Ka-
tona Imre, a KEVI Petőfi Sándor Ál-

talános Iskolája 4. osztályos tanulója 
szerezte meg, felkészítői: édesanyja 
és pedagógusa, Bajusznácsné Lász-
ló Tünde. Második lett Polereczki 
Léna, a KEVI általános iskolája har-
madikosa, az ő felkészítő pedagógusa 
Turákné Harangozó Andrea. Kü-
löndíjat kapott Kiss-Berdó Marcell, 
szintén a KEVI általános iskolája 3. 
osztályos diákja, felkészítő tanára 
Turákné Harangozó Andrea. A fel-
sősök között első lett Csoszó Kata, a 
KEVI általános iskolájából, Petrányi 

Ilona tanítványa. Második helyezést 
ért el 5. osztályos iskolatársa, Dicsa 
Márk, akinek felkészítő tanára Dó-
zsáné Kelemen Ilona volt. Kü-
löndíjban részesült Rácz János, az 
EGYMI 7. osztályos diákja, akit Rá-
kóczi Zita készített fel a versenyre.
Nem csak a helyezetteknek, minden 
résztvevőnek gratulálunk a szereplé-
sért, köszönjük a munkát felkészítő 
pedagógusaiknak és a szülőknek is.
A képen a KEVI általános iskolája 
háziversenyének alsós résztvevői.

hArMAdiK lett KingA rAjzA
Gratulálunk Farkas Kin-
ga, a KEVI Petőfi Sándor 
Általános Iskolája 8. b 
osztályos tanulójának, aki 
a Kecskeméti Szakképzési 
Centrum Kandó Kálmán 
Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája Kondor Béla 
Képző- és Iparművészeti 
Tagozatának „Ellentét” 
című rajzpályázatán 3. he-
lyezést ért el. Felkészítője: 
Benyikné Takács Edina

Gratulálunk és egyben további sok 
sikert kívánunk Breznyán Gergő, 
a KEVI gimnáziuma 11.A osztályá-
ba járó diákunknak, aki az országos 
válogatóversenyen nyújtott teljesít-
ményével bekerült az olaszországi 
Arpinóban megrendezésre kerülő 
nemzetközi latinverseny magyar csa-
patába.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária  
igazgató

(fotó: archívum)

„Megteremtette Isten az embert a maga 
képmására, Isten képmására teremtette, 
férfivá és nővé teremtette őket. Isten megál-
dotta őket…”         1Móz 1, 27-28

A házasság hete programhoz kapcso-
lódóan gyülekezetünkben szokássá 
vált, hogy felolvassuk az előző évben 
házasságot kötött párok neveit és 
megáldjuk mindazokat, akik szeret-
nék megerősíteni egykori elkötelező-
désüket egymás iránt és Isten szerint 

kívánják folytatni kapcsolatukat, le-
gyen bár egy éve, vagy több évtizede 
köttetett házasság. 
Idén is szeretettel hívtunk és vártunk 
minden házaspárt, aki az áldásban 
kívánt részesülni, február 17-én a 
10 órás istentiszteleten. Isten a vele 
való kapcsolat után a házassági kap-
csolatot tartotta a legfontosabbnak, 
ápoljuk, védjük, tápláljuk azt az ő 
áldásával.

Pethő-Szűcs Mária

Közel két évtizede Angliából indult 
el ez a kezdeményezés, amely Va-
lentin-nap környékén minden év-
ben egy hétig a házasság és a család 
fontosságára kívánja irányítani a fi-
gyelmet. A házasság hetét – amely-
hez hazai és nemzetközi szinten is 
számos ismert közéleti személyiség 
csatlakozott kifejezve elköteleződé-
sét a házasság, a család ügye iránt 
– mára 4 kontinens 21 országában 
ünneplik. Hazánkban az országos 
eseménysorozatot 2008 óta rende-
zik meg a keresztyén egyházak és 
civil szervezetek széles körű ösz-
szefogásával, számtalan nagyváros, 
település, közösség részvételével. 
A Házasság Hete Szervezőbizott-
sága által koordinált központi 
programok fővédnöke 2013 óta  

Herczegh Anita, 
a köztársasági elnök 
felesége.
„A házasság Isten csodálatos aján-
déka és gondoskodása az ember 
számára, amelyben a felek meg-
tapasztalhatják a feltétel nélküli 
szeretet, a hűség és az őszinte meg-
bocsátás értékét egy nekik rendelt, 
de nem tökéletes társon keresztül. 
A házasságban egy férfi és egy nő 
saját elhatározásából elkötelezi 
magát, hogy egymás bátorítására, 
segítésére és védelmére törekszik 
egész életében. Ilyen módon a há-
zasság felelősségteljes, biztonságos 
és meghitt közösséget jelent szá-
mukra, és áldásul szolgál életük 
minden más területén is.

(Forrás: hazassaghete.hu)

„Mert azt tartom, hogy a jelen szen-
vedései nem hasonlíthatók ahhoz 
a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz  
rajtunk.” 

Róma 8, 18.

Nincs időnk a fájdalomra, hangzik 
a reklámszöveg. Nincs időnk a szen-
vedésre. Pedig a szenvedés elkerül-
hetetlen. Hozzátartozik az élethez. 
Mostani időkben is vannak szenve-
déseink. Gondolhatunk a keresztyén 
mártírokra. Azokra, akik keresztyén 
hitük miatt szenvednek kínzásokat, 
megaláztatásokat, börtönt. Vagy 
azokra az emberekre, akik háború-
ban szenvednek. 
Olyanok is akadnak, akik balese-
tet szenvednek, elveszítik valamely 
végtagjukat. Lebénulnak, és ágyhoz 
kötöttek lesznek. Az emberi testnek 
kimondhatatlan fájdalmai lehetnek, 
amelyet a rák, vagy valami más be-
tegségek okoznak. 
Mégis azt kell, mondjuk, hogy a 
testi szenvedés nem az egyetlen. 
Olykor úgy tűnik a testi szenvedést 
könnyebb elviselni, mint a lelki 
kínt. Salamon király személyesen ta-
pasztalta, amikor ezt írja: „Az ember 
lelke elviseli a szenvedést, de ha a lé-
lek összetörik, azt el lehet-e hordoz-
ni? (Péld. 18,14) Ilyen szenvedés az, 
amikor a házastás hűtlensége okoz 
szenvedést. Amikor megcsalnak, 
vagy becsapnak emberek. A hitves-
társnak azzal is szenvedést okozunk, 
ha nem becsüljük eléggé. 
Szenvedést okozhat az is, ha meg-
hal az, akit szerettünk. A halál nem 
a testi szenvedést okozza, de a lel-
künkben valami eltörik. Tehetet-
lenek vagyunk vele szemben. Nem 
tudunk a dolgokon változtatni. 

Nem tudjuk meg nem történté ten-
ni. Legnagyobb szenvedést az okoz-
za, hogy tehetetlenek vagyunk vele 
szembe. Kiszolgáltatottak vagyunk.
Szívfájdalmat okoz, ha elhagyott és 
elárult bennünket a legjobb bará-
tunk. Ilyenkor azon csodálkozunk, 
hogy mennyi csapást, fájdalmat, 
szenvedést képes elviselni az ember.
Ezek a szenvedések – magukba néz-
ve – nehezek. De ha az eljövendő 
dicsőséghez mérjük őket, akkor csu-
pán apró szenvedések. Pál apostol 
azt mondja, hogy: „Nem hasonlít-
hatók ahhoz a dicsőséghez, amely 
láthatóvá lesz rajtunk”. Ha már a 
szenvedések ilyen nagyok, milyen 
lenyűgözően nagynak kell lennie 
majd a dicsőségnek.
Egy másik igehelyen az apostol va-
lóságos örömujjongásban tör ki, 
amikor így beszél: „Mert a mi pil-
lanatnyi könnyű szenvedésünk 
minden mértéket meghaladó, nagy 
dicsőséget szerez nekünk”. (2Kor 
4,17) Az evangéliumi példa szerint 
az anya fájdalommal szüli a gyerme-
két, de a megszületett élet kárpótolja 
a szenvedésért. Ha mérlegre tesszük 
a szenvedést és a dicsőséget, a dicső-
ség viszi el a pálmát.
Ha utunk végén Üdvözítőnkre te-
kintünk, akkor e jelenlegi idő szen-
vedései jelentéktelené halványulnak.

Jutalmunkat majd elnyerjük egyszer,
ha mindig az Úr Jézusra nézünk,
próbatételeink nem nehezek,
ha tudjuk, hogy Ő is ott van velünk!
Pillantásunk hű tekintetére
bátorítás további küzdésre.

Kecskeméti Pál
lelkész

illusztráció, forrás: metropolita.hu
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300 év – 300 neMzetiszín horgolt KoKárdA

neMes nyelvi KüzdeleM A WAttAybAn

Megszülettél, 
megérkeztél, de jó!

isten éltesse 
jolánKA néni!

95. születésnApját ünnepelte AnnA néni
Meglepetésbuli a család szeretetével körülölelve

Kilenc évtized – ez Már irigylésre Méltó

eMléKezetes

A Grünwaldné Takács Aranka irá-
nyításával működő „Kiskőrös rózsá-
ja” horgoló csapat új közös munka 
terveit szövögeti.  Már horgoltak 
300 piros és fehér rózsát a város-
alapítók napjára, gyönyörű kará-
csonyfadíszeiket is megcsodálhattuk. 

Most március 15-ére 300 db kokár-
dát horgolnak a Kőrös-Körül Nők 
Egyesület támogatásával. Ezt köve-
tően majd húsvétra rukkolnak ki  
egy meglepetéssel. Egy tojásfával sze-
retnék megajándékozni az újratele-
pítésének 300. évfordulóját ünneplő 

Kiskőrös lakóit. A közös „horgolá-
sos” összejöveteleiket a művelődési 
központban tartják.  
A csoportba jelentkezni lehet a Kőrös-
Körül Nők Egyesület facebook olda-
lán, illetve a művelődési központban 
a 78/ 312-315-ös telefonszámon.

Idén is megrendezte a kiskőrösi 
KSZC Wattay Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium a 
már évek óta hagyományos házi 
nyelvi vetélkedőjét. A nagy érdek-
lődés mellett megtartott verseny 
témája a német és angol nyelvte-
rületek kultúrája, történelme és 
egy csipetnyi nyelvismeret volt.  
A kettő-három fős csapatok nemes 
küzdelem után értékes díjakat vi-
hettek haza, amiket a kiskőrösi Né-

met Nemzetiségi Önkormányzat, 
a Wattay DÖK, valamint a Szak-
munkásképzésért Alapítvány bizto-
sított. Az igényes okleveleket Hor-
váth István, a Wattay pedagógusa  
készítette.
Az angol nyelvi verseny helyezettjei: 
1. helyezettek: Szabó Gréta, Hor-
váth Szabina, Opauszki Viktória. 
2. helyezettek: Vida Ádám, Trepák 
Jákob, Opauszki Ármin. 3. helye-
zettek: Daninger Dóra, Tóth Ka-

rolina, Klajkó Kitti (felső fotó)
A német nyelvi verseny helyezettjei: 
1. helyezettek: Keresztúri Anett, 
Maár Gyöngyi Emília, Zentai 
Máté. 2. helyezettek: Hunyadi 
Krisztofer László, Kirilla József, 
Tóth Bence. 3. helyezettek: Faragó 
Henrietta Márta, Hordós Noémi, 
Rácz Alexandra. (alsó fotó)
Gratulálunk a diákoknak és fel-
készítő pedagógusaiknak az ered-
ményekhez.

Szabó Máté
édesanyja neve: Szabó Krisztina
édesapja neve: Szabó Tamás 
született: 2018.december 19-én 
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 3200 g 47 cm

Kádár Nolen
édesanyja neve: Oroszi Andrea
édesapja neve: Kádár Dániel
született: 2018. október 19-én
születési hely: Kalocsa
születési súly. hossz: 2980 g, 50 cm

Maros Kornél
édesanyja: Tóth Elvira
édesapja: Maros Gábor
született: 2018. november 16-án 
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 3000 g 46 cm

Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Kiskőrös, Petőfi tér 4/b

telefon/fax: 78/311-955 
 78/412-057
email: konyvtar@psvkkiskoros.hu
web:  www.psvkkiskoros.hu

NyITVA TARTÁS:
felnőtt könyvtár
hétfő:  12.00-18.00
kedd:  szünnap
szerda:  8.00-18.00
csütörtök, péntek:  10.00-18.00
szombat:  8.00-12.00

gyermekkönyvtár
hétfő:  12.00-18.00
kedd: szünnap
szerda:  10.00-18.00
csütörtök, péntek:  10.00-16.00
szombat:  8.00-12.00

Takács Istvánné Szarvas Jolán, 
1929. január 8-án született Mikola-
Egriben (Szatmárnémeti mellett, a 
román határnál) egy háromgyerme-
kes család, legkisebb gyermekeként. 
11 évesen árván maradt és hama-
rosan egy lelkész családhoz került 
Szatmárban. A család nagyon sze-
rette, ők vállalták a taníttatását is. 
Ápolónő lett. Mindig nagyon szor-
galmas és jó tanuló volt és az orvosi 
egyetemre készült. Nővére azonban 
Budapestre hívta, hogy segítsen neki 
gyermekei nevelésében. Ezért le-
mondott a tanulásról… de mindvé-
gig az egészségügy közelében maradt, 
a MÁV kórházban dolgozott ápoló-
nőként egészen nyugdíjba vonulásá-
ig. 2011-ben költözött Budapestről 
Kiskőrösre – most Ilona nővérének 
gyermekeinél lakik. Nagyon sze-
ret olvasni, rendkívül jól érzi ma-
gát Kiskőrösön, tagja a Református  
Egyházközségnek.

Téglás Józsefné Nagy Anna három 
leányt nevelő, gazdálkodó család 
első gyermekeként született Bakony-
péterden 1923. november 20-án. 
Húgai közül Mária 7 évvel, Rozália 
pedig 13 évvel voltak fiatalabbak 
tőle. A család nehéz körülmények 
között élt és édesapjukat is korán el-
vesztették. Anna a háborús időkben 
ismerkedett meg Téglás József keceli 
lakossal, mely kapcsolatból házasság 
lett és jóban-rosszban együtt voltak 
44 évig. Három leánygyermekük 
született, akik közül az elsőszü-
lött gyermek egy évesen elhunyt.  
Az ezzel járó traumát nehéz volt 

feldolgoznia a családnak. Erzsébet 
nevű lányuk 1953-ban, Mária pe-
dig 1955-ben született. A lányok 
öt unokával örvendeztették meg a 

családot. Napjainkra a nyolc déd-
unoka is szépen cseperedik. A 12 éve 
özvegy Annus néni 2016-ig Kecelen 
élt, azóta Erzsébetnél, kiskőrösi lá-
nyánál lakik. Pihenésképpen szíve-
sen lapozgatja az újságokat, szereti 
hallgatni a híreket, de a televízióban 
csak egy-egy jó filmet néz meg. A sok 
régi emléket felidéző fotóalbumokat 
nosztalgiázva lapozgatja. Az unokák 
és a dédunokák látogatása napok-
ra szóló élményt jelent a számára.  
A 95. meglepetés-születésnapot Ke-
celen, a Fürtös Vendéglőben ünne-
pelte gyermekei, unokái és déduno-
kái szeretetével körülölelve.

Szlanka Jenő Kiskőrösön szü-
letett 1929. január 30-án egy 
háromgyermekes család 
középső sarjaként. Volt 
egy húga és egy nővé-
re, akik már sajnos 
nincsenek az élők 
sorában. Jenő 
bácsi édesapja ci-
pészmesterként 
igyekezett eltar-
tani családját.  
A gazdasági hely-
zet miatt a har-
mincas években  
Budapestre költöz-
tek, ahol a család-
fő kereskedést nyitott. 
Jenő bácsi így a fővárosban 
töltötte gyermek- és ifjúéve-
it, itt végezte el a kereskedelmi  
iskolát is. Borkereskedőként, üz-
letkötőként szinte az egész orszá-
got bejárta, munkájára mindig 
igényes, pontos, igyekvő ember-

nek ismerte mindenki. Felesé-
gével is Budapesten ismerkedett 

meg, a keceli Pásztor Klá-
rával, aki azóta sajnos 

már elhunyt. Házas-
ságukból egy gyer-
mekük született, 
Tamás, aki vi-
szont két uno-
kával örvendez-
tette meg őket. 
A család azóta 
már kibővült, ma 

négy dédunoka 
aranyozza be nap-

jaikat és hamarosan 
érkezik az ötödik déd-

unoka is.
Jenő bácsi párjával, Katica né-

nivel szeretetben és meghittség-
ben él Kiskőrösön. 

Kísérje Isten áldása a továbbiak-
ban is, tartsa meg Önt még sokáig 
egészségben, boldogságban, hoz-

zon az életébe még sok örömöt és 
derűt – mondta Domonyi László 
polgármester, amikor felköszön-
tötte az ünnepeltet a jeles szüle-
tésnap alkalmából.
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dr. Markó Gábor neve nem ismeretlen a kiskőrösiek számára. itt nőtt fel, itt 
járt általános iskolába és érettségizett a gimnáziumban kiváló eredmény-
nyel Kincsesné éva osztályában. ezeket az éveit a legszebbek között tartja 
számon, ekkor alapította meg a színjátszókört is, aminek több előadása is 
hatalmas sikert aratott. Aztán felvételizett az orvosi egyetemre, a diploma 
megszerzése után megnősült, gyermeke is született, és rendszeresen ha-
zajárnak Kiskőrösre.  

– Elsősorban a család az, ami ideköt 
– mondja. Kisgyermek voltam, ami-
kor ide költöztünk. A gimnáziumi 
éveim felejthetetlenek számomra, 
Éva néni osztályában egy nagyon 
produktív és ösztönző közösségbe 
kerültem. Az akkor köttetett barát-
ságok máig kitartanak. Édesapámék 
azóta is itt élnek, így gyakran jövünk 
haza, akárcsak a testvérem, Niki.

 � Mi történt veled az elmúlt évek-
ben?
– 2007-ben Szegedre kerültem, ahol 
igen tartalmas egyetemi éveimet 
töltöttem. Kutattam, negyedéves 
koromtól patológiát oktattam, a 
Magyar Orvostanhallgatók Egyesü-
letének helyi bizottságában voltam 
elnökségi tag. Ott ismerkedtem meg 
Tímeával, a feleségemmel is, akivel 
a diplomaosztóm után házasodtunk 
össze.

 � Miért költöztetek Székesfehér-
várra?
– Bármennyire is szerettem volna 
Kiskőrösre hazajönni, tudtam, hogy 
amit csinálni akarok, ahhoz egy me-
gyei kórházra van szükség. Néhány 
lehetőséget mérlegelve, végül Szé-
kesfehérvár, illetve az ottani kórház 
mellett döntöttünk. A neurológiai 
osztályon kezdtem dolgozni, ahol az 
általános neurológiai ellátás mellett 
döntően sclerosis multiplex-es bete-
gekkel foglalkoztam. Párhuzamosan, 
leginkább érdeklődésből elvégeztem 
egy közgazdász szakot is. Tavaly, öt 
év „osztályos” munka után kiváló 
minősítéssel szakvizsgáztam a buda-
pesti klinikán, így jelenleg neuroló-
gus szakorvosként folytatom a mun-
kámat Székesfehérváron, a kórházi 
osztályon, általános neurológiai és 
neuroimmunológiai szakrendelésen. 

Jelenleg Úrhidán lakunk, Fehérvár 
mellett egy csendes falucskában. 
Onnan járunk dolgozni. Feleségem 
szülész-nőgyógyászként kezdett el 
dolgozni a diploma megszerzése 
után. Két és fél évvel ezelőtt született 
meg gyermekünk, Dani.

 � Jövőbeni terveid?
– Szakorvosként sem szabad megáll-
ni a fejlődésben. Nem titkolt célom, 
hogy a betegek és a szakma által is 
magasan rangsorolt, elismert neuro-
lógussá váljak. Ehhez folyamatosan 
képzem magam. Rendszeres láto-
gatója, időnként előadója vagyok 
a hazai kongresszusoknak, részt ve-
szek nemzetközi konferenciákon. 
Idén ősszel például a legrangosabb 
sclerosis multipex-szel foglalkozó 
nemzetközi kongresszuson vehetek 
részt Stockholmban. Rövid távú 
célom a folyamatban lévő PhD fo-
kozatom megszerzése. És mindemel-
lett szeretnék magánrendelőt nyitni  
Kiskőrösön.

 �  Kik kereshetnek meg majd a 
rendeléseden?
– Várom a konzultációt, illetve gon-
dozást igénylő neurológiai betegeket 
– agyi keringészavar, fejfájásbetegség, 

demencia, perifériás idegbántalmak, 
epilepszia, Parkinson-kór, Parkin-
son-szindrómák, myasthenia gravis, 
sclerosis multiplex, epilepszia, stb. 
– illetve olyan pácienseket, akiknek 
tünetei alapján felmerül lappangó 
neurológiai megbetegedés, például 
ismeretlen eredetű fejfájás, szédülés, 
memóriazavar, zsibbadás, gyengeség, 
remegés, kettőslátás, fáradékonyság, 
meglassultság. 
Azt ígérhetem, hogy alapos konzul-
táción és vizsgálaton fog részt venni 
a páciens, és a lehető legnapraké-
szebb terápiás tanácsokkal látok el 
mindenkit, aki megtisztel a bizal-
mával.

nApjAinK

úsztAK, fociztAK, tornáztAK, 
jégen siKlottAK

neurológus szAKorvos lett dr. MArKó gábor
Kiskőrösön is várja rendelésén a betegeket

életMóddAl Az egészségért

A cél A lehető legjobb síKosság-Mentesített út biztosításA

Az idei évben is rengeteg változatos programmal és rendezvénnyel készül a 
kiskőrösi egészségfejlesztési iroda a helyi és a környező városok, falvak lako-
sainak. célunk, hogy az emberek tudatában legyenek saját egészségük iránti 
felelősségükkel és képesek legyenek erőforrásaikat hatékonyabban mozgósí-
tani az egészségük megőrzése érdekében. 

A 2018-as év a Szilveszter Kupával 
zárult, mely 24. alkalommal rendez-
tek meg az EFI közreműködésével. 
A karácsonyi sürgés-forgás után ki-
váló szabadidős lehetőséget nyújtott 
a program, a játékosoknak és a né-
zőközönségnek egyaránt. Az amatőr 
kispályás teremlabdarúgó tornán 
16 csapat mérte össze tudását négy 
napon keresztül. A csapatok először 
körmérkőzésben versengtek, majd 
az egyenes kiesési szakasz első köre 
után az elődöntők és a helyosztó 
mérkőzések következtek. Az ese-
ményt ünnepélyes eredményhirde-
téssel zárták, a jutalmak egy részét 
pedig jótékony célra ajánlották fel a 
csapatok.
Januárban az EFI elindította a pre-
ventív mozgásszervi tornát, febru-
ártól pedig a tartásjavító torna vette 
kezdetét. A nagy érdeklődés miatt az 
órákat új, tágasabb környezetbe he-
lyeztük át, a Shredx Fitness termébe, 
ahol Tagai Tímeával mozoghatnak 
együtt a jelentkezők.
Továbbá egy újfajta speciális moz-
gásos órát is indítottunk, mely a 
„Fitt gerinc” nevet kapta. Ezekre 
az alkalmakra azokat vártunk, akik 
irodában dolgoznak, és folyamatos 
ülőmunkát végeznek.
Emellett a márciusban induló nyug-
díjas tornánkkal az idősebb korosz-
tály számára szeretnénk alkalmat 
biztosítani a rendszeres mozgásra. 
Utóbbi két tornánknak a Fritti 
Sport ad otthont.
Mozgásóráinkra mindenkit szeretet-
tel várunk, a nőket és a férfiakat is.
Tovább folytatódik a felnőtt úszó-
tanfolyamunk is, immáron harma-
dik alkalommal. A résztvevők Pász-
tor Gyula testnevelő segítségével 
sajátíthatják el az úszás alapjait és 

válhatnak magabiztossá a strando-
kon és a szabadtéri vizeken. Az úszás 
kitűnő mozgásforma lehet minden 
korosztály számára. A víz felhajtó-
ereje miatt csökken az ízületekre és 
a gerincoszlopra nehezedő nyomás, 
emellett rendkívül pozitív hatással 
van a légzőrendszer működésére.  
A tanfolyamra a fiatalabbak és az 
idősebbek is jelentkeztek, férfiak 
és nők egyaránt. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy nem csak a kiskőrö-
sieket érdekelte a program, hanem 
a környező településekről is sokan 
csatlakoztak az oktatáshoz és egyéb 
rendezvényünkhöz. Ezzel sikerült 
elérnünk azt a törekvésünket, hogy 
a szomszédos településeket is bevon-
juk az EFI programjaiba.
A Jégpályák Éjszakája is az EFI köz-
reműködésével zajlott. A programon 
nagyon sokan voltak jelen, kicsik és 
idősebbek egyaránt. Az est folyamán 
lehetőség nyílt a résztvevők számá-
ra önfeledt siklásra és nyeremény-
játékra is.
A korcsolyázás egy bonyolult sport-
nak tűnik, azonban ha az ember egy 
kis időt és energiát fordít rá, nagyon 
élvezetes rekreációs tevékenységgé 
válhat. E mellett számos jótékony 
hatással is bír. Javítja a szív-és ér-
rendszer, továbbá a légzőszervrend-
szer működését és kitűnően fejleszti 
a koordinációs képességünket is.
Aktuális programjainkról telefonon 
vagy az Egészségfejlesztési Iroda 
Kiskőrös faceebook oldalán tudnak 
érdeklődni, továbbá a kihelyezett 
plakátokon is tájékoztatjuk Önöket.
Az év további részében is szeretettel 
várunk minden érdeklődőt prog-
ramjainkra.

Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátor

A Hetednapi Adventista Egyház 
kiskőrösi gyülekezete által hosszú 
éveken át szervezett életmódklub 
januárban újra útnak indult. A ta-
vaszi félév során négy alkalommal 
Juhász Zsolt dietetikus előadásait 
hallhatjuk. Az elméleti háttér elsa-
játítása után márciustól havi rend-
szerességgel az egészséges ételek el-
készítésének gyakorlati fortélyai is 
áttanulmányozásra kerülnek.
 Az első két előadáson Juhász Zsolt 
dietetikus az inzulinrezisztencia és 
a gluténérzékenység témakörébe 
vezette be az érdeklődőket.
Mint elhangzott, az inzulin felelős 
a szervezet szénhidrát anyagcseréjé-
ért, valamint hat a zsír- és a nitrogén 
anyagcserére is. Az inzulinrezisz-
tencia hosszú távú következménye 
az elhízás, a cukorbetegség, a szív- 
és érrendszeri megbetegedések, az 
infarktus, a stroke, a daganat. 
A kezelés legfontosabb eleme az 
életmódváltás. A rendszeres test-
mozgás, valamint a napi 4-5-szöri 

étkezés. Kerülni kell a cukrozott, 
valamint a fehér liszttel készülő 
élelmiszereket. Ha nem javul a be-
teg állapota, akkor gyógyszeres ke-
zelést kell igénybe venni.
Megtudtuk, hogy a glutén-
érzékenység egy olyan felszívó-
dással járó, autoimmun betegség, 
ami nem gyógyítható, viszont 
szinten tartható. A gluténmentes 
diéta ma sajnos nehezen meg-
oldható, ugyanis szinte minden 
feldolgozott élelmiszer tartalmaz 
gluténszármazékot. Engedélyezett 
a burgonya, a rizs, a kukorica, a 
köles, a szója, a hüvelyesek, az ola-
jos magvak, a quinoa, az amarant, 
a szezám, a karob, a gyümölcsök, a 
zöldségek, a halak, a tojás és a tej-
termékek fogyasztása. 
Február 25-én „Divatdiéták” cím-
mel hallgathatjuk ismételten Ju-
hász Zsolt dietetikus tanácsait a 
Zsinagógában.
Várjuk Önt is szeretettel!

Kertai Nóra

KisKőrös város hírei,
fontos nApi infoMációK:
facEbooK: KISKőröS VároS
www.KISKoroS.hu   

dr. Markó Gábor
neurológus szakorvos
magánrendelése
Petőfi Sándor u. 14.
péntekenként: 16.00-19.00
bejelentkezés: 06-30/474-5967

Az idei tél többször is próbatétel elé 
állította a Kőrösszolg Kft. munkatár-
sait. Az elmúlt telekhez viszonyítva 
ugyanis jóval nagyobb volt a leesett 
hó mennyisége, illetve a hőmérő hi-
ganyszála is sokszor volt közel a mí-
nusz tíz fokhoz. 
Schäffer Tamás ügyvezető igazga-
tó: Ezen a télen több alkalommal 
volt „hóhelyzet”, amit azonban még 
mindig nem neveznék kritikusnak. 
Ugyanis a téli hóeltakarításra, sí-
kosság-mentesítésre jóval nagyobb 
kapacitással vagyunk felkészülve, 
mint amit az idei tél megkívánt. 
Bár most ingadozó az időjárás, de 

március végéig bármikor lehet ismét 
hóra számítani. Jelenleg viszont már 
túlhaladtuk a többéves átlag alapján 
számolt költségkeretünket a síkos-
ság-mentesítési feladatok kapcsán. 
A síkosság-mentesítés irányítását az 
önkormányzat végzi. A stratégiai és 
városüzemeltetési osztály a felelős 
azért, hogy ez a feladatvégzés a le-
hetőségekhez mérten probléma- és 
zökkenőmentes legyen. Minden 
egyes időjárási helyzet mérlegelésre 
késztet minket, hiszen nem mind-
egy, hogy mikor havazik, éjszaka, 
vagy nappal, illetve milyen hőmér-
sékleti viszonyok mellett, mekko-
ra mennyiségű hó esik, a havazást 
lehűlés, vagy felmelegedés, esetleg 
mindkettő követi? Ezek mérlegelése 
mind-mind más síkosság-mentesíté-
si megoldást kíván. Jogszabály dönti 
el, hogy hol milyen síkosság-men-
tesítő anyag használható a környe-
zetvédelmi szempontokra figyelve. 
A piros színű granulátum azonban 
sokkal gyengébb hatásfokú, mint a 
hagyományos útszórósó, amelyet az 
önkormányzati fenntartású gyűjtő 
utakra szórunk elsősorban. Ugyanezt 

az anyagot használja a Magyar Köz-
út Zrt. az állami tulajdonban lévő, 
számozott közutakon – a belterüle-
ten is. A lakóutcákban a letaposott, 
illetve lejegesedett útfelületekben 
és főképpen a kereszteződésekben 
homokot szoktunk az útfelületre 
kijuttatni. Még a havazás megkez-
dése előtt a mennyiségi előrejelzé-
sek függvényében az önkormányzat 
egy-két traktorral kijuttattatja a 
szóróanyagot, ezután a traktorokra 
toló-, illetve húzólapokat szerelnek 
fel, és ugyanezen az útfelületeken 
végigmennek. Emellett a Kőrösszolg 
Kft. üzemeltetésében lévő több kis-
traktorral szintén megkezdjük a 
síkosság-mentesítési feladatokat, a 
belvárosban és kifelé egy-egy utcán. 
Ez érinti például a busz-végállomás-
nak a területét, a közterületeket, a 
gyalogos felületeket, a parkolókat, a 
kerékpárutakat. Ha kell, a kézi hó-
munkások is dolgoznak. Folyamatos 
havazás esetén, amikor a rétegvas-
tagság meghaladja a 3 centimétert, 
a Kőröskom Kft. munkagépei – 2 
teherautó tolólappal, illetve 2 mun-
kagép – is becsatlakoznak a mun-

kavégzésbe és takarítják a kisebb 
utcákat. Sajnos a nappal letaposott 
útburkolatot már nem lehet ezzel 
az eljárással tisztítani. A külterületet 
két „szektorra” osztottuk és a sűrűb-
ben lakott utakat a Kőrösszolg Kft. 
megbízásából két magánvállalkozó 
síkosság-mentesíti. A házak előtti 
járdafelületek síkosság-mentesítése a 
lakosság feladata.  
A célunk mindig az, hogy, hogy az 
időjárási viszonyok figyelembevéte-
lével a leginkább megfelelő stratégiát 
dolgozzuk ki és megpróbáljuk a le-
hető legjobban síkosság-mentesített 
útfelületet biztosítani mind a gyalo-
gosok, mind a gépjárművezetők szá-
mára. A balesetmentes közlekedés 
érdekében mindemellett azonban a 
téli útviszonyoknak megfelelően kell 
közlekednünk mindannyiunknak.

SZőLőÜLTETVényEK
GéPI ELőMETSZéSéT VÁLLALoM 

Kiskőrös és vonzáskörzetében,
új modern gépemmel!

Nem csak moser művelést! 
Érdeklődni: 06-20/9-240-302
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Kiskőrösi hírek

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

Kiadó:
petőfi sándor városi Könyvtár 
6200 Kiskőrös, petőfi sándor tér 4/b
telefon: 06-78/311-955

főszerkesztő:
boda zsuzsa  |  06-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

felelős szerkesztő:
turán istvánné

hirdetésfelvétel:
Kiskőrös, petrovics i. u. 4. i/5.
hétfő:   17.00-19.00
szerda: 17.00-19.00
péntek: 14.30-18.00
hirdetésszervező: Kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: kiskoros.hirdetes@gmail.com

nyomdai munkák:
druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: Markó jános

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

sport+focisport

fél évszázAdos születésnApot 
ünnepel A KisKőrösi zeneisKolA

A zene mindenkié
Egész éves ünnepségsorozattal ün-
nepli a Szó-La-M Alapfokú Művé-
szetoktatási Iskola a kiskőrösi szer-
vezett zeneoktatás fél évszázados 
történetét. Az akkori Állami Zeneis-
kola utódja a Szó-La-M AMI, ahol 
napjainkban oktatják a művészetek-
re fogékony fiatalokat. A 2019-es év 
a jubileum jegyében zajlik, számos 
hangversenyt, kiállítást szerveznek, 
melyen keresztül bepillantást nye-
rünk az iskolában folyó komoly mű-
vészetoktatásba. Kiskőrösön talán 
nincs olyan rendezvény, kiállítás-
megnyitó, előadói est, ahol ne ad-
nának ízelítőt tudásukból – emelve 
a program színvonalát – a zeneiskola 
növendékei, tanárai. 
A jubileumi év rendezvényeinek sora 
a kiskőrösi születésű, Rónaszéki Ta-
más hegedűművész, valamint Har-
gitai Imre zongoraművész közös 
szonáta estjével vette kezdetét január 
16-án. A méltó nyitányt követően 
az első félév második programja-
ként január 19-én volt növendékek 
örvendeztették meg koncertjükkel 
a hallgatóságot, február 21-én Ta-
nári minihangverseny-meglepetés-
koncert, könyvbemutató – Turán 
István történész előadása, valamint 
Babucsikné Zeikfalvy Anna mű-
vésztanár, grafikusművész kiállítá-

sának megnyitója várja az érdeklő-
dőket. Március 14-én a VII. Delley 
József Zongoraetűd versenyt ren-
dezik meg az iskolában, április 11-
én, csütörtökön 18 órai kezdettel 
Boldoczki Róbert harsonaművész 
és barátainak koncertjét rendezik 
meg „Zene mindenkinek 2.0” cím-
mel, június 1-jén szombaton 18 
órakor kezdődik a „Fúvószenekari 
jubileumi” koncert. 
Rónaszéki Tamás és Hargitai 
Imre (bal kis kép) Mozart szoná-
ta koncertestje előtt Soltiné Samu 
Zsuzsanna (jobb kis kép) az iskola 
igazgatója köszöntötte a zsúfolásig 
megtelt Tarnowi téri hangversenyte-
remben a megjelenteket, köztük az 
iskola volt vezetőit, egykori igazga-
tóit – dr. Pethő Istvánt, Boldoczki 
Sándort, valamint Albert Józsefet. 
Külön köszöntötte Domonyi László  
polgármestert, Barkóczi Ferenc 
előző polgármestert, akinek szintén 
sokat köszönhet az iskola, valamint 
Szedmák Tamást, a Művelődési, 
Közoktatási és Sport Bizottság el-
nökét. Mint mondta, nagy öröm-
mel tölti el, hogy sok ismerős arcot 
lát. Ismertette az iskola történetét 
és bemutatta a fellépő művészeket.  
(A csoportképen az iskola tanári kara 
látható.)
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Szervezett formában történő zene-
tanítás a múlt században csak az 
1960-as évektől kezdve alakult ki  
Kiskőrösön.
1969-ben több tényező hatására az 
akkori járási vezetők kezdeményez-
ték, a községi tanács pedig felvállalta, 
hogy helyiséget és tanári státuszt biz-
tosítanak egy leendő zeneiskola létre-
hozásához.
Az új intézmény 1969-ben a kiskun-
halasi zeneiskola fiók-zeneiskolája-
ként kezdte meg működését, négy ta-
nárral – dr. Pethő István és felesége 
Fodor Katalin, Csóti György, illetve 
Filus Lajos – 100 növendékkel.
1972-ben teremtődtek meg a felté-
telek az önálló intézményként való 
működésre, melynek vezetésével Dr. 
Pethő Istvánt bízták meg.
1973-ban az iskola működését az ak-
kor átadott új művelődési ház is segí-
tette. Ekkor már 157 tanulót tanított 
7 tanár.
1977. október 1-jén a Zenei Világna-
pon adtak át a Luther-téri felújított 
épületet, melyben 8 terem és két iro-
da volt. Valamint a művelődési ház-
ban is tevékenykedett a létszámában 
is növekvő intézmény. Új tanszakok 
indultak – oboa, magánének, cselló, 
gitár – megalakultak az iskola zene-
karai: Orff-zenekar, fúvószenekar.
Az első nagyobb sikerek az  
1979 őszén induló országos zeneis-
kola versenysorozattal kezdődtek és 
tartanak napjainkig.
1986-ban az akkori felmérések tükré-
ben, országos viszonylatban az elért 
eredmények alapján 13. helyen állt a 
zeneiskola.
A 90-es évek több változást hozott a 
hagyományos zeneiskola szervezeti 
felépítésében:
1991-ben képző- és iparművészeti 
ágon elkezdődött a grafikaoktatás.
1993-ban Boldoczki Sándor lett az 
iskola igazgatója. Munkássága alatt 
tovább bővült a művészeti ágak sora. 
Táncművészeti ág keretei között nép-
táncot és balettet is tanulhattak nö-
vendékeink. Az akkor már több éve 
működő iskolai fúvószenekar orszá-
gos hírű együttessé nőtte ki magát.
A szervezeti változások az iskola ne-
vében is tükröződtek: 1998-tól Alap-
fokú Művészeti Iskolaként tevékeny-
kedett, majd hivatalos elnevezése 
2003-ban Városi Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény névre módosult.
Az iskola történetében az 1998-as 
év az „újdonságok” éve volt. Az új 
névtábla már a Tarnowi téri felújí-
tott épület falára került, melyet „új” 
igazgató, Albert József vezetésével 
„lakhatott be” a diáksereg és a tanári 
kollektíva. Ekkor lényegesen javultak 
a tanítási körülmények, feltételek.  
A 2000-2001-es tanévben teljessé vált 
az oktatható művészeti ágak palettá-
ja: színművészet- és bábművészeti ág 
keretében drámajáték oktatás indult.
A kis zeneiskolából a 2004-2005-ös 
tanévre jelentős intézmény vált: az 

1025 tanulót 62 tanár tanította, négy 
művészeti ágban. Kiskőrösön ebben 
a tanévben vett részt a legtöbb gyer-
mek szervezett formában működő 
művészeti képzésben.
A növendékek nem csak a város tanu-
lóiból kerültek ki, hanem jelentős volt 
a várost övező települések tanulói-
nak száma is. Oktatás folyt Akasztón, 
Csengődön, Páhin, Tabdin és Soltvad-
kerten is, mellyel az intézmény térségi 
feladatokat látott el.
2006-ban a térítési díjak jelentős 
emelkedése miatt megszűnt a nép-
tánc oktatás. Ez nagyarányú nö-
vendékvesztést eredményezett, az 
intézmény 420 tanulóval és 23 peda-
gógussal működött tovább.
2007-es esztendőben a művészeti 
oktatás is térségivé vált, ekkor kapta 
meg az iskola a „Kiváló” minősítést 
és a név is módosult, Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény lett.
2010-ben egy újabb szakmai kitünte-
tést kapott az iskola: A Magyar művé-
szetoktatásért.
2013-ban a fenntartó a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ lett, a 
működtető pedig Kiskőrös Város Ön-
kormányzata. 
2017-től napjainkban egy kézben van 
a fenntartás és a működtetés, a Kiskő-
rösi Tankerületi központ látja el eze-
ket a feladatokat, az igazgató Soltiné 
Samu Zsuzsanna.
Az 50 év alatt nagyon sok szép ered-
mény született és 75 növendék vá-
lasztotta a művészi pályát élethivatá-
sul, amire nem csak az iskola tanárai, 
hanem mi kiskőrösiek is nagyon büsz-
kék vagyunk.

XXi. KisKőrösi borváros KupA
Hatalmas küzdelemsorozat után szü-
letett meg a végeredmény az egész 
napos bajnokságban február 9-én. 
A csapatokat Harangozó Péter, a 
kiskőrösiek vezető edzője köszön-
tötte, kihirdette az eredményt, majd 
Szedmák Tamás és Pethő Attila 
képviselőkkel, bizottsági elnökökkel 
átadták a díjakat. Első lett a Duna-
újvárosi AC, a második helyen a Kis-
kőrösi KSK végzett, harmadikként 
az Euroscale Kecskemét csapatát kö-
szöntötték, a negyedik helyen pedig 

a Kiskőrösi KSK ifi csapata zárta a 
sort. A Gólkirály: Domak Dániel 
– 18 gól (DAC), a Legjobb kapus: 
Csernák Gábor Kiskőrösi KSK, a 
Legjobb játékos: Borsos Roland 
(DAC), a Legjobb hazai játékos: 
Barna Imre (Kiskőrösi KSK ifi) lett. 
Támogatók: Kiskőrös Város Önkor-
mányzata, Szentpéteri Borpince, 
Boranal Kft., Dr. Kuti Mediterrán 
Szőlészeti és Borászati Kft., Akker-
Pince Kft., Íz és hagyomány Kft., Vörös 
Busz-Trans Kft.   

110 igAzolt játéKos Küzd A KisKőrös KsK csApAtAibAn
Kiskőrösön nagy hagyománya van a 
kézilabda sportágnak. A férfi Kiskő-
rös KSK berkeiben 7 csapat űzi ezt 
a labdajátékot, összesen 110 igazolt 
játékossal-adott tájékoztatást Haran-
gozó Péter csapatvezető.
Harangozó Péter: A jelenlegi NB 
II-es Bajnokság Dél-nyugati csoport-
jában játszó felnőtt csapat tagjait az 
utánpótlás csapataiból neveltük ki. 
Érezhetően erősödik az NB II me-
zőnye, sok a csapatokhoz „felsőbb 
osztályból” igazolt, fizetett, akár 
külföldi játékos is, a tabellán a kis-
kőrösieket megelőző gárdákban. 
Az őszi szezont sérülés miatt a két 
leggólerősebb játékosunk nélkül ját-
szottuk le. A mi filozófiánkba nem 
fér bele, hogy mindenféle kötődés 
nélküli „meccsrejárós” játékosokat, 
pénzért hozzunk ide játszani. Ne-
héz helyzetben vagyunk, erős a me-

zőny, a teremgondok miatt egyelőre 
a csapat hetente legfeljebb három-
szor tud edzést tartani. A felnőtt és 
az ifi csapat szorosan együtt készül, 
több ifistánknak is van felnőtt enge-
délye, a játékrendszerünk ugyanaz, 
mivel mindkét csapatnak Horváth 
András az edzője. Az ifi és a serdülő 
csapatunk sincs könnyű helyzetben, 

hiszen a bajnokságukban ott vannak 
Nagykanizsa, Nagyatád, Barcs erős 
csapatai is. Az ifi csapatunk esetében 
minden tiltakozás ellenére egy gó-
lunkat Komló ellen nem írtak be a 
jegyzőkönyvbe, így a Baranya megyei 
kézilabda szövetség egy ponttal keve-
sebbet írt jóvá a csapatunknak. 
Serdülőink között is vannak páran, 
akik „feljátszanak” az ifibe, de akár 
a felnőttek között is megállják a 
helyüket. Ezért népes csoport edz a 
kedd-csütörtök-pénteki edzéseken. 
A háromszorosára emelkedett orszá-
gos szinten a kézilabdázók száma, itt 
Kiskőrösön is egyre több, ügyesebb 
és tehetséges gyermek választja a ké-
zilabda sportot. 
A felnőtt csapat biztos NB II-es zálo-
ga a 8. hely. Az ifik jelenleg egy 14-es 
csapatszámú csoportban a 6. helyen 
állnak, egy ritka szerencsétlen szezon 

után. A serdülők edzője Czinkóczki 
Tibor. Ők a tízcsapatos csoportjuk-
ban a 4. helyen állnak. Csak a tavalyi 
bajnok Kiskunhalastól és Paks csapa-
tától kaptak ki, a többi csapat felett 
győzelmet arattak 2003-as születésű 
serdülőink. Ők még jövőre is a ser-
dülő bajnokságban fognak indulni. 
Nem látszik elérhetetlennek, hogy a 
bajnokság végén éremmel a nyakuk-
ban fognak végezni. 

Harmadik éve vagyok edzője az U14-
es csapatunknak. A gárda az alapsza-
kaszban a harmadik helyen végzett 
a csoportjában, így a felsőházi ráját-
szásba került, ahol teljesen tiszta lap-
pal indul mindenki. 7 forduló alatt 
14 mérkőzést fogunk játszani a Badó 
régióban, ahová Békés-Csongrád és 
Bács megye legjobb 8 csapata közé 
kerültünk be.
Az U 13-as csapatunkban az U 14-es 
„fiatalabbjai”, a 2006-os születésűek 
szerepelnek és az U 12 „idősebbjei”, 
a 2007-es születésűek. Az edző én va-
gyok, Kromholcz János és jómagam 
kísérjük őket a meccsekre. Nagy se-
gítség Gergő fiam, aki amellett, hogy 
a felnőtt csapat legjobb góllövője, az 
utánpótlás-nevelés edzésein is szá-
míthatunk rá. Bár Szegeden tanul, 
sokat van itthon és ha teheti, a mér-
kőzésekre is elkíséri a csapatot. 

Az U12 és az U11 csapat tagjai 
Kromholcz János edző irányításával 
bontogatják szárnyaikat. Fantaszti-
kus csapat, öt balkezes játékossal, egy 
balkezes kapussal. Rendkívül sokol-
dalú, lelkes, ügyes gárda.
A háttérben mindig számíthatunk a 
szülőkre, nagyszülőkre, akik a lelátón 
is lelkes drukkereink. Mindent kö-
szönünk nekik és támogatóinknak is!
Hajrá Kőrös!            

KISKŐRÖSI AMATŐR TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
 „A” LIGA VéGEREdMényE:

                                   mérkőzésszám
 1. AGRoLInE 10 22 pont 49:19
 2. PRoToKon 10 19 pont 34:28
 3. néRÓ SC 10 18 pont 50:29
 4. MATéZA 10 10 pont 29:36
 5. SRÁCZoK 10 10 pont 27:38
 6. BL METÁL 10   5 pont 22:61

Góllövők:15 gól FÜLEKI ANTAL (NÉRÓ SC)  |  13 gól BÁNYAI MÁTÉ (PROTOKON)
10 gól SUHAJDA GERGELY (MATÉZA)  |  10 gól KEREKES KRISZTIÁN (AGROLINE) 
Legjobb kapus: Odrobina Tamás, legjobb játékos Bányai Máté

 „B” LIGA VéGEREdMényE:

                                   mérkőzésszám
 1. PénZÜGyőR 10 27 pont 47:17
 2. KISKUnVÍZ 10 20 pont 47:41
 3. KoRonA-PIZZéRIA 10 18 pont 31:22
 4. V.I.PLAST 10 10 pont 22:35
 5. FALÁBÚAK 10   6 pont 15:31
 6. KURZ-PLAST 10   6 pont 20:39

Góllövők: 23 gól SZRENKÓ ISTVÁN (KISKUNVÍZ)  |  13 gól MAKÓ ZSOLT (PÉNZÜGYŐR)
11 gól SZABÓ ZSOLT (PÉNZÜGYŐR)  |  11 gól CSÓKA EFRAIM  (PÉNZÜGYŐR)
Legjobb kapus: Kincses Levente, legjobb játékos: Csóka Efraim 

Harangozó Péter

Harangozó Gergő Kromholcz János Czinkóczki Tibor Horváth András
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új vezetőt válAsztAnAK A 
szlováK önKorMányzAt élére

isten, áldd Meg A MAgyArt!

A fröccsben debütált A nos, AvAgy A nincs ott seMMi zeneKAr

Gmoser Györgyné, a Kiskőrösi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke a januári farsangi-nagyma-
ma bálon jelentette be, hogy nem 
indul a választáson, mást jelöljenek 
helyére a szlovákok. Mint mondta, 
a Kiskőrösi Szlovák Szervezet veze-
tését továbbra is vállalja, és amiben 
tud, segít majd az új elnöknek a 
feladatokban.  A találkozón jelenlé-
vő Domonyi László polgármester 
megköszönte Zsuzsa néni önfeláldo-
zó, több évtizedes elnöki tevékenysé-
gét és arra kérte a szlovákokat, hogy 
ugyanilyen rátermett, lelkes vezetőt 
válasszanak, mint ő. 

Hagyománya van a januári nagyma-
ma bálnak is, amely egykoron mint-
egy „szilveszteri mulatságpótló” bál-
ként vonult be a köztudatba. Hiszen 
az óesztendő utolsó napján a legtöbb 
nagyszülő az unokákra vigyázott, 
hogy a fiatalok bulizhassanak. Szlo-
vákjaink felelevenítették a régi báli 
hagyományokat, sorra vették a téli 
időszak szlovák ételeit is. Eljöttek 
az akasztói Vízkereszt Citerazenekar 
tagjai, majd Gmoser András (nagy 
kép bal szélén) gondoskodott a talp-
alávalóról, így a muzsikaszó sem 
maradt el, amire jókedvű nótázásba 
kezdett mindenki. 

A Magyar Kultúra Napját minden 
évben színes programkínálattal ün-
neplik a város kulturális intézmé-
nyei. Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-én fejezte be nemzeti Himnu-
szunkat, ezért ünnepeljük ezen a 
napon 1989 óta a magyar kultúrát.  
A rendezvény nyitányát január 21-én 
a Szó-La-M AMI hangversenyter-
mében tartották,ahol Téglás Vajk, 
a KEVI gimnáziumának tanulója 
elszavalta a Himnuszt, majd Soltiné 
Samu Zsuzsanna igazgató köszön-
tő szavai után Kispálné dr. Lucza  
Ilona, a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum igazgatója emlékező 
gondolataival idézte fel az 1823-as 
esztendőhöz kötve Petőfi Sándor 
munkásságát. A megnyitó beszéd 
után az iskola növendékeinek és ta-
nárainak, valamint a KEVI diákjai-
nak hangversenyét hallhattuk. 
A programsorozat következő napján 
délelőtt a könyvtárban Tétiné Jónás 
Aranka könyvtáros tartott előadást 
a Filadelfia otthon nyugdíjasainak. 
Mint azt Turán Istvánné, a könyvtár 
igazgatója elmondta, az ünnephez 
kapcsolódóan azoknak az idősko-
rúaknak szerveztek programot, akik 
rendszeresen járnak könyvtárba. Ve-
títés, zene, videó bejátszások színesí-
tették a verses és prózai alkotásokban 
bővelkedő együttlétet.

Délután a múzeum emeleti galéri-
ájában Aknay János Kossuth-díjas 
festőművész alkotásaiból nyílt ki-
állítás „Útközben” címmel. A mű-
vészt Domonyi László polgármester 
köszöntötte, a kiállítást Dr. Feledy 
Balázs művészeti író nyitotta meg. 
Méltatta az alkotót Seffer Attila ka-
tolikus esperes atya is. A festőművész 
már adományozott a múzeumnak 
egy festményt, most az „Álom” című 
alkotását hozta el ajándékba.
A művelődési központ színházi elő-
adása zárta a kultúra napi ünnepség-
sorozatot január 23-án este. A szín-
házrajongók a „Boening, Boening, 
avagy leszállás Párizsban” című 
vígjátékot nézhették meg a Pannon 
színház teltházas vendégjátékában.

A tavaly alakult zenekar az indie és 
az alternatív stílusok színterén alkot. 
A négytagú formáció gitárcentrikus, 
olykor szinti alapú dalainak célja, 
hogy kapcsolatot teremtsen az under-
ground és a populárisabb műfajok kö-
zött. Január 12-én mutatkoztak be a 
zsúfolásig megtelt Fröccs kávézóban. 
Az „előzenekart” Márkó Ákos képvi-
selte, egyszálgitáros produkciójában 
feldolgozásokat és saját dalokat hall-
hattunk tőle. A zenekar tagjai: Márkó 
Ákos (Kiskőrös) ének, szólógitár, Ha-
rangozó Péter (Kiskőrös) basszgitár, 
Szekrényesi Dániel Péter (Buda-
pest) szintetizátor, szólógitár, vokál), 

Takács Dániel (Mezőkövesd) dob. 
A kiskőrösiek neve nem ismeretlen 
számunkra, hiszen Ákos és Péter csa-
ládjában is többen elkötelezték magu-
kat a zene mellett. A már több mint 
féléves együttzenélés után a Fröccs-
ben mutatkoztak be először zenéjük-
kel a nagyközönségnek, de a jövőben 
szeretnének máshol is koncertezni. 
Sőt! Ha találnak egy megfelelő stúdi-
ót, akkor nem idegen gondolat tőlük 
egy zenei cd-n való bemutatkozás 
sem. Sok sikert! Amit hallottunk tő-
letek, az alapján mondhatjuk, hogy 
reálisak az álmok! Korosztálytól füg-
getlenül jól éreztük magunkat!

Téglás Vajk


