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„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
  Te a népek hajnalcsillaga!...„
                                                   Petőfi Sándor
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a szabadban
való égetés szabálya

A képviselő-testület a „Közösségi 
együttélés alapvető szabályairól” 
szóló rendeletében szabályozza a 
leginkább tavasszal és ősszel aktuális 
növényzet, hulladékok égetésének 
rendjét. 
Növényzet, hulladékok égetése:
A belterületi lakóingatlanon, illetve 
az azt határoló közterületen keletke-
zett avar, száraz kerti és egyéb hulla-
dék az alábbi időszakokban égethető:
• március 01. és április 15. között, 
kizárólag csütörtökön, pénteken és 
szombaton 16:00 órától 18:00 órá-
ig, továbbá

• szeptember 20. és október 20. 
közötti hónapokban, kizárólag csü-
törtökön, pénteken és szombaton 
16:00 órától 18:00 óráig. 
Közterületen égetni tilos.
Az égetés során a helyben keletkezett 
kerti hulladék semmisíthető meg.
Tilos az égetés párás, tartósan ködös, 
esős időben és erős szél esetén.
Az első bekezdésben megjelölt idő-
pontban sem végezhető égetés: a 
település területére is érvényes, köz-
pontilag elrendelt tűzgyújtási tila-
lom ideje alatt, illetve munkaszüneti 
és ünnepnapokon.

fotó: Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tájékoztatjuk a Kedves Ügyfeleinket, hogy
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala 

Földhivatali Osztályán az ügyfélfogadási rendhez képest
a pénztár nyitva tartása az alábbiak szerint változott: 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
 
Hétfő 8:00 – 15:00
Kedd 8:00 – 15:00
Szerda 8:00 – 16:00
Hétfőn, kedden és szerdán
12:15 és 12:45 között a pénztár nem üzemel!
Csütörtök 8:00 – 13:00
Péntek         – 

KISKŐRÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. április 17-én (szerda) 17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST TART
HELYE: VÁROSHÁZA DÍSZTERME

(KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR TÉR 1.)

A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői bármely közérdekű ügyben kérdést, javaslatot tehetnek.

A fórumon tájékoztató hangzik el a város 2019. évi költségvetéséről, 
valamint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁRUNK!

A költségvetés tárgyalása, megvitatá-
sa az egyik legfontosabb tevékenysé-
ge a képviselő-testületnek, hiszen egy 
éven keresztül ez ad majd útmutatót 
számunkra – mondta Domonyi 
László a februári testületi ülésen.
A költségvetés elkészítésén novem-
ber végétől kezdődően dolgozik a vá-
ros pénzügyi apparátusa, egyeztetve 
a hivatali osztályvezetőkkel, az intéz-
ményvezetőkkel, majd a költségveté-
si tervezetet áttárgyalják a bizottsá-
gok, így kerül képviselő-testület elé.
Domonyi László ismertette a költ-
ségvetés bevételi és kiadási főösz-
szegeit: „A költségvetési bevételek 
főösszege 2 milliárd 572 millió 316 
ezer 839 forint, a finanszírozási bevé-
telek 6 milliárd 370 millió 207 ezer 
11 forint. Az összköltségvetésünk, 
amiből városunk működik tehát 8 
milliárd 942 millió 523 ezer 850 fo-
rint.  A költségvetési kiadások főösz-
szege 2019-ben 5 milliárd 921 millió 
976 ezer 441 forint. A finanszírozási 
kiadások összege 3 milliárd 20 millió 
547 ezer 409 forint. Kiskőrös város 
önkormányzata tehát közel 9 milli-
árd költségvetéssel működik majd 
2019-ben.”
A polgármester ezt követően részle-
tezte a kötelező, valamint az önként 
vállalt feladatok finanszírozását, 

valamint kiemelte, hogy a város 
intézményeinek – az Egészségügyi 
Gyermekjóléti és Szociális Intéz-
mény, a polgármesteri hivatal, az 
óvodák, a könyvtár, a Petőfi múze-
um, valamint a kultúra támogatá-
sára – működtetésére 174,2 millió 
forintot kellett még hozzárendelni 
az állami finanszírozás mellé, amiből 
az állam 20 millió forintot átvállalt.

A város első embere ismertette a 
nyertes pályázatokat, beruházásokat. 
Többek között az új, 968 milliós 
óvoda építésére nyertek 377 mil-
lió forint támogatást, a várhatóan 
537 millió forint bekerülésű össze-
gű záportározó tó kialakítására 399 
millió forintot, a 291 millió forint 
bekerülési összegű biomassza erőmű 
megvalósítására 245 millió forintot, 
a Petőfi múzeumot és a Thököly ut-
cai óvoda épületét érintő 161 millió 
forint értékű energetikai beruházásra 
pedig 137 millió forintot. 
Domonyi László hangsúlyozta, hogy 
mindezeket a fejlesztéseket nem tud-
nák megvalósítani vállalkozóink egyre 
magasabb összegű iparűzési adóbe-
fizetése nélkül és megköszönte a la-
kosok pozitív adófizetési morálját is. 
Így minden lehetőségünk adott, hogy 
Kiskőrös töretlenül fejlődjön tovább.   

elfogadták a városatyák 
a 2019-es költségvetést

Kiskőrös töretlenül fejlődik

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Kiskőrös településen a hivatal elnöke által 
2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvétele-

ket végez: a  munkaerő- felmérés és kiegészítő felvételei, a lakosság utazási szokásai,
a háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata témákban.

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. 
(Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.

Munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra 
között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen 

adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredmények-
kel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági 

adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
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ahogyan minden választáson, úgy az európai választásokon való szavazás 
célja is az, hogy aktívan alakítsuk jövőnket. Az Európai Parlament (továb-
biakban EP) képviselőit öt évre, közvetlen választás útján választjuk meg. 
Áder János köztársasági elnök 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte 
ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását.

 � Miért érdemes szavazni?
– Szavazatával Ön befolyásolhatja, 
hogyan dönt az EP az ön minden-
napjait érintő kérdésekben. Az EP 
fontos döntéseket hoz arról, hogy 
miképpen fejlesszük a gazdaságot, 
hogyan szorítsuk vissza az energia-
felhasználást, vagy hogyan gondos-
kodjunk arról, hogy élelmiszereink 
biztonságos forrásból kerüljenek az 
asztalunkra. Szavazatával meghatá-
rozhatja, hogy ki hozza meg ezeket a 
döntéseket, és hogy ezek a döntések 
hogyan befolyásolják azt a világot, 
amelyben élni akar.
– Szavazatával Ön felhatalmazza 
az Európai Uniót arra, hogy meg-
védhesse Önt és családját. Ha a 
problémákat megosztjuk egymással, 
könnyebben találunk megoldásokat. 
Az Európai Unió vezető szerepet ját-
szik például a klímaváltozás leküzdé-
séhez szükséges innováció és beruhá-
zások terén, és azért tevékenykedik, 
hogy megvédje életmódunkat és 
magánéletünket. Szavazatával meg-
adja az uniónak az ehhez szükséges 
felhatalmazást.
– Szavazatával védi a demokráciát. 
Az unió az alapvető jogok és a de-
mokratikus elvek közös tiszteletén 
alapul. Szavazatával Ön gyakorolja 
ezeket a jogokat, saját maga és mások 
érdekében. A mandátumkiosztásban 
csak azok a listák vehetnek részt és 
szerezhetnek mandátumot, amelyek 
több szavazatot kaptak, mint az ösz-
szes listára leadott összes érvényes 
szavazat 5%-a.

SZAVAZÁS
MAGYARORSZÁGON

A szavazók 21 európai parlamenti 
képviselőt választanak majd, ugyan-
annyit, mint a 2014-es választások 
során. Magyarország területe egy 
választókerületet alkot, ami azt je-
lenti, hogy mindenki ugyanarra a 
jelöltlistára adhatja le voksát. Azokra 
a pártokra lehet szavazni, amelyek 

április 19-ig legalább 20 ezer válasz-
tópolgár érvényes ajánlását megsze-
rezték. Magyarországon ún. zárt 
listás szavazás van, ami azt jelenti, 
hogy a listáról a jelöltek a párt által 
eredetileg bejelentett sorrendben 
jutnak mandátumhoz. Amennyiben 
Ön nagykorú (18. életévét betöltött) 
magyar állampolgár, rendelkezik 
magyarországi lakcímmel, nem kell 
regisztrálnia, automatikusan felkerül 
a választási névjegyzékbe.
A magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgárok a lakóhelyük 
szerinti szavazókörben szavazhatnak. 
A szavazókör címét megtalálja az 
értesítőn, melyet április 05. napjáig 
kell megkapnia.
Amennyiben a magyarországi lak-
címmel rendelkező választópolgár 
nem a kijelölt szavazókörben, ha-
nem egy másik magyarországi sza-
vazókörben szeretne szavazni, akkor 
átjelentkezési kérelemmel élhet. Az 
átjelentkezési kérelmet május 22-én 
(szerdán) 16 óráig lehet benyújtani 
személyesen, postán vagy interneten 
a www.valasztas.hu oldalon.
A magyarországi lakcímmel rendel-
kező, de nem Magyarországon tar-
tózkodó választópolgár a választás 
napján, Magyarország külképvise-
letein (nagykövetségein, konzulá-
tusain) is szavazhat. Ilyen kérelmet 
május 17-én (pénteken) 16 óráig le-
het benyújtani személyesen, postán 
vagy interneten a www.valasztas.hu 
oldalon.
A szavazóhelyiségbe a következő do-
kumentumokat kell vinni: Személy-
azonosságot igazoló okmányt (érvé-
nyes személyi igazolványt, útlevelet 
vagy jogosítványt) és lakcímkártyát.

MÁJus 26-Án szAvAzunk Az EuróPAi 
PArlAMEnt MAgyAr tAgJAirA

Az Európai Parlament magyarországi képviselőire
2019. május 26-án reggel 6.00 és este 19.00 óra

között lehet szavazni.

a zeneoktatás régmúltja
Kiskőrös mindig is dalos település volt

A szó-la-M Alapfokú Művészeti iskola 50 éves jubileumi rendezvényeinek 
keretében nyílt lehetőségünk rá, hogy február 21-én betekintést nyújtsunk 
az érdeklődő közönség számára a helyi zeneoktatás régebbi történetébe. 

Tudni kell, hogy Kiskőrös nagy-
község igazi dalos településnek 
számított már a korábbi évszáza-
dokban is, ám intézményes keretek 
között zajló hangszeres és énekes 
képzésről csupán a 20. században 
lehet és érdemes beszélni, itt pedig 
külön ki kell emelnünk az 1910-
es évtizedet, amikorra is már sta-
bilan jelen volt a polgári oktatás 
a lakosság mindennapi életében. 
Itt ugyanis a zenei kultúra az ele-
mi iskolai tananyaggal ellentétben 
hangsúlyos szerepet kapott. Nem 
véletlen, hogy a háborút, majd a 
forradalmi eseményeket követő-
en, a polgári iskolában újrainduló 
tanítás idején, pontosan 100 esz-
tendeje, 1919 februárjában érke-
zett Kiskőrösre Szamossy Ferenc 
zenetanár, aki zeneiskolát is nyitott 
zongora és ének tanszakkal. Sajnos 
a Tanácsköztársaság, majd a román 
megszállás eseményei miatt továb-
bi működése lehetetlenné vált.
A két világháború közti időszak-
ban intézményes keretek közötti 
zeneoktatás nem volt, ám egyrész-
ről meg kell említeni a baptista 
gyülekezetben folyó élénk vonós- 
és fúvószenei kultúrát, továbbá 
Fóti Ferenc pedagógus magán-
tanári tevékenységét. 1930-ban 
ő hozta létre a Kiskőrösi Levente 
Fúvószenekart, amelyet a mai vá-
rosi fúvószenekar legkorábbi előd-
jének tekinthetünk. A negyvenes 
évek elején már létezett Wilhelmus 
Henry holland zongoraművész 
zeneiskolája, ahol zongora és he-
gedű tanszakokon várták a tanulni 
vágyókat. A front átvonulása 

következtében a tanítás megszűnt, 
ám Wilhelmus még a háború után is 
folytatta az oktatást, igaz, már ma-
gántanárként. Az 1950-es években 
szintén magántanári rendszerben 
folyt a településen a zeneoktatás. 
A fúvósokat Filus Lajos, a hegedül-
ni vágyókat pedig Kiss Sándor ta-
nította. 1960-tól az akkori oktatói 
gárdát Fekete Sándor fogta össze, 
létrehozva a Zeneoktatói Munka-
közösséget. Óriási változás volt a 
korábbi évtizedekhez képest, hogy 
itt már a növendékek elméleti 
oktatásban is részesültek, valamint 
év végén bizonyítványt is szerez-
hettek.

A folyamatosan növekvő tanulói 
kör szükségessé tette egy állandó 
zeneiskola létrehozását, amelyet a 
községi és a járási tanács is támo-
gatott. Így jöhetett létre 1969-ben 
Fekete Sándor közreműködésével a 
Kiskunhalasi Zeneiskola Kiskőrösi 
Fiókiskolája, dr. Pethő István és 
felesége, dr. Fodor Katalin irányí-
tásával.

Turán István

kiskunsztságok a kamarában
Kiskunsztságok címmel már nem 
először mutatkozott be a Kiskunszt 
Fotóklub a művelődési központ-
ban. Bíró Róbert, Békési Imre, 
Daróczi Csaba, Ferincz János, 
Kis Csaba, Márki Levente, 
dr. Nagy Edit, Rékasi Ramóna, 
Rózsa Tibor, Sasvári Ágota, 
Schnürlein Zsuzsa tárlatot rendez-

tek be legújabb fotóikból a népes 
számban jelenlévő érdeklődőknek. 
A március 17-én megtartott kiállí-
tás-megnyitón ifj. Kunhegyesi Fe-
renc festőművész méltatta a fotó-
zás mestereit. A programot Farkas 
Krisztián (Kis Cseti) autentikus 
roma tánca tette még emlékezete-
sebbé. (bal oldali kép)

cíMMel nyíliK KiállíTás

Csomák Lászlóné (Cserzsi) textilszobrász
és a kiskőrösi Paverpol Amatőr Alkotócsoport műveiből

a művelődési központ emeleti galériájában. 

Az alkotók újrahasznosított textilekből készített
absztrakt képeiket és szobraikat mutatják be.

Kiállításmegnyitó: március 14-én 18 órai kezdettel,
melyre a szervezők szeretettel hívnak, várnak mindenkit.

Aki a megnyitóról lemarad, az se keseredjen el,
mert az alkotásokat egészen március 29-ig megtekintheti. 

Kiállítók: Jeszenszki Anikó (Jeszy Art),
Huszti ildikó, lechnerné lugossy Gyöngyi,

litauszkiné Madácsi Márta (Mart Art),
Takáts-Tóth ilona

és természetesen az oktató-mester
csomák lászlóné (cserzsi)

„Textilvarázslatok”

Jöjjenek, nézzék, gyönyörködjenek!

közMűvElődési tovÁbbkéPzés

kiskőrösön tartottak tájékoztató előadást a járási települések közművelő-
dési intézményei vezetőinek február 15-én a művelődési központban. Oláh 
Edit (jobb oldali kép), a nemzeti Művelődési intézet bács-kiskun megyei 
igazgatója abból az apropóból hívta össze a kulturális szakma képviselőit, 
hogy tájékoztatást nyújtsanak számukra a 2018 júliusában megváltozott 
közművelődési törvény vonzatairól.

A rendezvényen Domonyi László 
polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket. Kiemelte, hogy mint a 
járási központ polgármestere, na-
gyon sok közművelődési intézmény 
vezetőjét ő is személyesen ismer, 
hasonlóképpen az intézményeikben 
folyó munkát. Magas színvonalúnak 
nevezte a járás kulturális életét, mint 
mondta, a művelődési házak, köz-
pontok ellátják feladatukat, számos, 
színes, illetve tartalmas rendezvény-
nyel várják vendégeiket.
Sutus Etelka (bal oldali kép), a kis-
kőrösi művelődési központ igazgató-
ja is köszöntötte a tanácskozás részt-
vevőit, majd bemutatta a kiskőrösi 
művelődési központot, munkájukat. 
Beszélt programjaikról, a városi ren-
dezvényeken való részvételeikről, az 
intézményben működő klubéletről, 
kulturális eseményekről.  

Oláh Edit elmondta a törvénymó-
dosítás legfontosabb vonzatait, ér-
telmezte a közművelődési intézmé-
nyek alapszolgáltatásait, a közösségi 
intézménytípusok felé támasztott 
követelményeket. Mint például a 
leszabályozott nyitva tartást, a város-
lakók számára nyújtott alapszolgál-
tatásokat.
Fekete Beatrix, az NMI módszerta-
ni referense a kötelezően elkészíten-
dő szakmai munkatervnél bővebb 
tartalmú szolgáltatási terv elkészíté-
sének fontosságáról beszélt, felsorol-
ta annak összeállítási kritériumait.
A továbbképzés résztvevői az előadá-
sok és a kötetlen beszélgetés után 
tettek egy sétát a városközpontban, 
majd ebéd után ellátogattak az inter-
aktív, országosan egyedülálló János 
Vitéz Látogatóközpontba is, amely 
mindannyiuk tetszését elnyerte.     

További információ: 06 30 396 8969
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Az 50 évEs ünnEPi 
rendezvénysorozat folytatódik
több programból álló rendezvénysorozattal ünnepli a kiskőrösi zeneokta-
tás ötvenedik évfordulóját a szó-la-M Alapfokú Művészeti iskola. A zenei 
programok nyitányaként Rónaszéki Tamás hegedűművész, valamint Har-
gitai Imre zongoraművész koncertjét tartották, majd az iskolában végzett 
egykori növendékek adtak hangversenyt. 

Február 21-én, csütörtökön, a 
Tarnówi téri hangversenyteremben 
egy újabb nem mindennapi esemény 
vette kezdetét. Soltiné Samu Zsu-
zsanna igazgató asszony köszöntője 
után meglepetéskoncertet adtak a 
zeneiskola pedagógusai. 
Ezt követően Turán István helytör-
ténész lényegre törő előadását hall-
hattuk a kiskőrösi zeneoktatás 50 
évvel ezelőtti gyökereiről. (erről rész-
letesen az 5. oldalon olvashatnak) 
Kutatásaiból kiderült, hogy akár a 
100 éves évfordulót is ünnepelhet-
nénk, hiszen már az 1910-es évek 
végén is próbálkoztak szervezett ze-
neoktatással a településen.
A programsorozat harmadik része-
ként az emeleti galériában kiállítás 
nyílt Babucsikné Zeikfalvy Anna 
grafikus művésztanár alkotásaiból, 
melyet Furák Attila, szintén mű-
vésztanár méltatott.
Mint mondta, Anna néni több év-
tizedes pályája során országos elis-
mertségi szintre emelte a kiskőrösi 

művészetoktatási intézmény grafika 
tanszakát, ezzel öregbítve az iskola és 
városunk jó hírnevét. 
A nap több fénypontja közül kiemel-
kedett az az évfordulós „kottafüzet” 
bemutatása, mely számtalan fotó-
val, élmények leírásával, statisztikai 
adatokkal összefoglalja az elmúlt 50 
esztendő minden lényeges pillanatát.
Az eseményen az igazgatónő meg-
köszönte mindenkinek a munkáját, 
aki a szervezésben, valamint a NEA 
pályázati és Kiskőrös Város Önkor-
mányzata támogatásával kiadott 
„Zeneiskola Kiskőrös 50” című 
„kottafüzet” létrejöttében segítséget 
nyújtott.

matekból megyei ötödik

eredményes

A matematika tudománya nem min-
denkinek egyszerű. Simon Jázmin, 
a KEVI Petőfi Sándor Általános Is-
kolájának 4.c osztályos tanulójának 
azonban a kisujjában van minden, 
ami ehhez a tantárgyhoz kell, hiszen 
már több alkalommal is bizonyítot-
ta rátermettségét, hozzáértését. Idén 
sem volt ez másként. Ebben az év-
ben már 3. alkalommal vett részt a 
Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
Bács-Kiskun megyei fordulójának 
ünnepélyes eredményhirdetésén. 
Mindig a legjobbak között szerepelt, 
ám most az eddigi legjobb egyéni 
eredményeként 5. helyezett lett. Fel-
készítő tanára: Bajusznácsné László 
Tünde. Gratulálunk a szép telje-
sítményért, eredményért. Jázmin 

mindamellett, hogy elsőtől kezdve 
kitűnő tanuló, a sport terén is kiváló 
eredményeket ér el. Mindezt kitartó 
szorgalmának és lelkes munkájának 
köszönheti.

meseország bírója lett 
katona imi kecskeméten

Katona Imre, a KEVI Petőfi Sándor 
Általános Iskolájának 4. c osztályos 
tanulója megnyerte az iskolai, va-
lamint a városi mesemondó ver-
senyt is, így továbbjutott a megyei 
döntőbe. Ebben az évben már 27. 
alkalommal várták a kis mesemon-
dókat Kecskeméten, a Katona József 
Megyei Könyvtárban. Dr. Kriston 
Vízi József etnográfus, Meseország 
királya és Ramháb Mária, könyv-
tárigazgató, Meseország királynője, 
valamint dr. Kríza Ildikó néprajz-
kutató, a Bölcsek Bölcse előtt me-
sélték el választott meséjüket. Imi 
a „Megnémult királyfi” című me-
sét adta elő. Annyira megtetszett a 
zsűrinek szép mesemondása, hogy 
a 3. helyezést jelentő „Országbí-
ró” címet adományozták számára. 
A díjátadásnál elmondott szóbeli 
értékelésnél külön kiemelték szép 
előadásmódját.
Gratulálunk, további szép, mesés si-
kereket kívánunk!

köszönjük, hogy adója
1%-ával alapítványainkat támogatja!

Eladó! Kiskőrösön az Alkotmány
utcában ’84-ben épült tetőteres

családi ház, nagy melléképülettel.

Műanyag boros tartályok, 25 és 30 hl.
Ára: 10 Ft/l

Autóflex utánfutó műszaki nélkül
jó állapotban. Ára: 85.000 Ft.

Elérhetőség: 06-30/502-0601

Kiskõrösi Petõfi Sándor
Evangélikus Óvoda, Általános Iskola,

Gimnázium és Szakgimnázium

óvoda: árpád úti óvodásokért alapítvány 19551700-1-03
általános iskola: Petőfi iskola Alapítvány 18350111-1-03
középiskola: kiskőrösi középfokú oktatásért Alapítvány 18365555-1-03

kiskőrösi Petőfi sándor Evangélikus óvoda,
általános iskola, gimnázium és szakgimnázium

gazdafórumot tartottak
gazdafórumot tartott a nemzeti agrárgazdasági kamara bács-kiskun me-
gyei szervezete február 19-én a művelődési házban. Az eseményen kö-
szöntötte a megjelenteket Domonyi László, kiskőrös város polgármestere, 
majd a mezőgazdaság aktualitásairól beszélt Font Sándor országgyűlési 
képviselő.

Jelen volt a találkozón Gubán Gyu-
la, a NAK megyei kamara alelnöke 
is. Mint azt Gáspár Ferenc, a NAK 
Bács-Kiskun Megyei Szervezet elnö-
ke elmondta, az előadásokat több 
helyszínen is megtartják, így Kiskő-
rösön kívül Kecskemét után Kalo-
csán, Kunszentmiklóson, Sükösdön 
és Jánoshalmán is. Az előadások két 
fontos témát érintettek. Az ősterme-
lői adózással kapcsolatos jogszabályi 
változásokról Szabó Gábor, a NAV 
Dél-alföldi Tájékoztatási Osztályá-
nak vezetője beszélt, a mező-és er-
dőgazdálkodási földek forgalmáról 
szóló törvény aktualitásait a Nemzeti 
Agrárkamara szakértői ismertették.
Mint elhangzott, a változtatásokkal a 
legfőbb célok: a helyben lakó gazdák 

szerepének erősítése, a versenyké-
pesség elősegítése egy stabil birtok-
szerkezeten keresztül, a visszaélések 
visszaszorítása, a termőföld magyar 
kézben való tartása, a helyi bizott-
ságok feladatainak és eljárásának 
módosítása, a termőföld vásárlás, 
földcsere, haszonbérlet szabályainak 
módosítása – beleértve az elővásárlás-
ra és előhaszonbérletre jogosultakat 
is. A helyi földbizottság a  társadalmi 
kontrollt gyakorolja a földpiac felett. 
Módosul a „helyben lakó szomszéd” 
fogalma is. Január 11-től nem lehet 
felesbérleti és részesművelési szerző-
dést kötni, a már meglévőket pedig 
meghosszabbítani nem lehet, illetve 
azok lejáratkor, de legkésőbb 2028. 
december 31-én megszűnnek.       

Véradás lesz március 27-én a 
Lungo Drom szervezésében a 

művelődési központban
13.30-17.00 óra között,

március 28-án pedig a 
Wattayban 9-12 óra között.

TAJ kártyát, személyi
igazolványt, lakcímkártyát 
mindenki hozzon magával.

városunk

maskarások a bem iskolában
Hagyomány, hogy a KT Bem József 
Általános Iskolában az osztályok cso-
portos produkcióval készülnek az is-
kolai farsangra, mint ahogyan az is, 
hogy mazsorett produkció nyitja meg 
a programot. Februárban az alsósok 

és a felsősök is lázasan készültek a 
nagy eseményre, hatalmas kreativi-
tással, lelkesedéssel... diákok, szülők, 
pedagógusok egyaránt. A csapat-
munka meghozta eredményét, mind 
a két farsang remekül sikerült.

Talán Kiskőrösön nincs is olyan 
család, ahol valamelyik leánygyer-
meknek ne adták volna a Zsuzsan-
na nevet. Ezért, no, meg azért is, 
mert a szlovákok vezetőjét, Gmoser 
Györgynét is Zsuzsannának hívják, 
a Kiskőrösi Szlovákok Szervezete 
1972 óta minden év februárjában 
megtartja a Zsuzsanna bált, pár éve 
már székházukban, a Pátria épületé-
ben. Zsuzsa néni vezetésével műkö-
dő lelkes csoport a város egyik legak-
tívabb szervezete. Pár évig a zahorai 
szlovákok külön is összejöttek ün-
nepelni, de aztán úgy döntöttek, 
ők is csatlakoznak a városközponti 
ünneplőkhöz, mert együtt csak jobb 
a hangulat. Bár már egyre keveseb-
ben népesítik be a táncparkettet, de 

az együttlét, a beszélgetések, a közös 
nótázás, a különféle szlovák progra-
mok máig összetartják őket. Zsuzsa 
néni hosszú évtizedek alatt össze-
gyűjtötte a helyi szlovákság dalait, 
gasztronómiai különlegességeket, és 
a szlovákság életét, hagyományait, 
viseletét bemutató kiállításaik anya-
gából könyvet is készül kiadni.
Domonyi László polgármester eb-
ben az évben is virággal köszöntötte 
a szlovák szervezet Zsuzsannáit, de 
virág járt a finom vacsora szervíro-
zóinak is. Az ízletes falatokról az 
estén Fűz Imre és felesége, Erzsike 
(jobb oldali kis kép) gondoskodtak, 
a nótázáshoz az akasztói Vízkereszt 
citerazenekar és Matusik Sándor 
harmonikán adta a zenei aláfestést.

zsuzsanna bál a szlovákoknál
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szívük fölé tűzték A szAlAgot A WAttAy végzősEinEk is
Március másodikán a Kiskunhala-
si Szakképzési Centrum Kiskőrösi 
Wattay Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma szalag-
avató ünnepségén a végzős diákokat 
ünnepelték, akik megkapták azt a 
szalagot, amely a Wattay középisko-
lában eltöltött éveket szimbolizálja. 
A fanfár és a köszöntő után a műsor 
kezdeteként a 9.A és 9.B osztályos 
tanulók adták elő a wattays szalag-
avatókon már hagyományos Palotás 
táncot, majd egy színes, pergő mű-
sor következett a 10.B, 10.A, 11.B 
és a 11.A osztályok előadásában. 
A nagy ho-ho-horgász, sellők helyett 
a Barbie lányokkal, a kőkorszaki sza-
kik, vagyis a sokszemélyesre bővült 
Flintstone család, a Karib–tenger 
kalózai, élükön Jack Sparrow-val, 
végezetül a mesés India, varázslatos 
táncosaival. 
A fergeteges show után az iskola di-
ákjai nevében Kiss Viktória 11.B 
osztályos tanuló köszönt el a végző-
söktől.
Ezen az estén 124 diák kapott sza-
lagot. Az 5/13.A osztály: pénz-
ügyi-számviteli ügyintéző, valamint 
gazdasági informatikus és irodai 
asszisztens tanulói. Osztályfőnökük 
Ambrus Tamás. A 12.B osztály, 
informatika és ügyvitel ágazati szak-
gimnáziumi tanulói, akiknek osz-
tályfőnökük Horváth István, a 12. 
A közgazdaság és gépészet ágazati 
szakgimnáziumi tanulói. Osztály-
főnökük Horváth-Kőrös Tünde.   
A 3/11/3 osztály, épület- és szerke-
zetlakatos és eladó tanulói. Osztály-
főnökük Kovács Ilona. A 3/11/2 
osztály, hegesztő tanulói. Osztályfő-
nökük Rakonczai Sándor, valamint 
a 3/11/1 osztály, vendéglátó eladó 
és asztalos tanulói, akiknek osztály-
főnökük wattays éveik alatt Tóthné 
Sási Katalin volt.

A végzős tanulók nevében Krizsán 
Zsófia 12.A osztályos tanuló mondta 
el búcsúzó beszédét, Opauszki Lász-
ló 12./B és Szabó Anna 10/A ének-
számával emelte az est színvonalát. 
A szalagavató ünnepséget a végzős 
diákok bécsi keringő tánca zárta, 
mely után a friss szalagos végzősök 
felkérték szüleiket is egy táncra.
(Még több fotó és a köszönet a se-
gítőknek Kiskőrös város facebook 
oldalán.)
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véget ért az utazás kiállítás, 41 éve Magyarország vezető turisztikai vá-
sára, ahol bács-kiskun megye és kecskemét 25 település és 6 szervezet 
példa nélküli összefogásának köszönhetően belföldi díszvendégként mu-
tathatta meg magát a nagyvilágnak. A külföldi díszvendég Algéria volt 
unEsCo világörökségi helyszínek és a római birodalom emlékeinek bemu-
tatásával. A kiállítás vendégei négy napon keresztül számos érdekes prog-
rammal, ital- és ételkülönlegességekkel találkozhattak a megye standján 
és személyesen győződhettek meg arról, hogy bács-kiskun valóban bol-
doggá tesz. kiskőrös várost a János vitéz látogatóközpont csapata kép-
viselte, akik program- és szállásajánlatokkal, látnivalóink és gyógyfürdőnk 
bemutatásával, rétes-, bor- és pálinkakóstolóval várták az érdeklődőket. 
Erre az alkalomra elkészült egy új kiadvány is, mely egyéni látogatók, csa-
ládok, csoportok, kiránduló osztályok részére egy csokorba gyűjtve mutat-
ja be turisztikai attrakcióinkat. 

A kiállítás első napján, a szakmai 
napon, az ünnepélyes megnyitó 
alkalmával Rideg László a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 
köszöntötte a nemzetközi és a hazai 
vendégeket. Ezen a napon Hungex-
po delegációja is ellátogatott a stan-
dunkra, akik megkóstolták többek 
között a Szentpéteri Pincészet Kun-
sági Olaszrizling válogatását, mely a 
megye legjobb fehér bora, a Mátyás 
Pálinkaház Cserszegi Fűszeres szőlő 
pálinkáját, mely a megye legjobb 
pálinkája, a kiskőrösi almalevet és a 
kiskőrösi házi szaladgálós káposztás 
rétest is. Domonyi László Kiskőrös 
város polgármestere beszédet mon-
dott a gasztronómiáról, melyben ki-

emelte, hogy „ha jót akarnak enni, 
és a jó ételhez igazán jót szeretnének 
inni, akkor csak Bács-Kiskun me-
gyébe érdemes ellátogatni. Borban, 
pálinkában a hozzájuk tartozó éte-
lekkel együtt megyénk a legvonzóbb 
területe az országnak.”

A pénteki napon a központi kínáló 
pultnál a kiállítás vendégei megkós-
tolhatták többféle ízben a Kastély 
családnak köszönhetően a kiváló 
kiskőrösi házi szaladgálós rétest. 
A káposztás, mákos, almás, túrós és 
meggyes réteseket 20 perc alatt „el-
kapkodták” az érdeklődők. Szomba-
ton délelőtt 11 órakor a színpadon 
Kautzky Armand színművész, Kis-

kőrös város kulturális nagykövete 
elsöprő sikerrel szavalta el Petőfi 
Sándor Szülőföldemen című versét.  
Vasárnap, szintén a központi kínáló 
pultnál, a kiállítás vendégei mintegy 
három órán keresztül ízlelhették 
meg a Mátyás Pálinkaház kiváló 
pálinkáit. Bőségesen fogyott az irsai 
olivér, birs, vilmoskörte, cserszegi 
fűszeres, szilvapálinkákból min-
denki legnagyobb megelégedésére. 
Mindezek mellett a kiállítás teljes 
időtartama alatt Kiskőrös város 
standjánál folyamatosan meg lehe-
tett kóstolni a Szentpéteri Borászat, 
a Vass Borászat és a Disztl Pince ki-
váló borait is. 

Az Utazás Kiállítás négy napja alatt 
megyénk standján nyereményjáté-
kon való részvételre is lehetősége 
volt a látogatóknak,  minden órában  
másik település pultjánál sorsoltunk 
kvízkérdéseinkre válaszolók között.  
Kiskőrös város pultjánál családi be-
lépőjegyet nyertek a szerencsések 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúze-
umba és az Old Car Museumba. 
A Hotel Imperiál által két fő részére 
felajánlott 3 nap, 2 éjszakás szállás 
utalványt facebook játékkeretében 
fogjuk a későbbiek folyamán kisor-
solni. Reméljük, hogy a szerencsés 
nyertesek hamarosan ellátogatnak 
hozzánk és élményekkel gazdagodva 
térnek majd haza. 

Az összefogásnak, együttgondolko-
dásnak, a kitartó, közös csapatmun-
kának végül meg lett az eredménye, 
hiszen Bács-Kiskun megye standjai-
nál négy napon keresztül állandó volt 
az érdeklődés nemcsak a látogatók, 
hanem a turisztikai szakma részéről 
is. Az Utazás Kiállítás díszvendége-
ként potenciális turisztikai célpont-
ként láthatóvá tettük a megyét a kö-
zös kampányok, közös megjelenések 
segítségével, továbbá bemutatkozási 
lehetőségeket kaptunk az országos 
médiákban is.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Turizmusfejlesztési és Marketing 
NKft. részéről Kárpáti Rita projekt-
menedzser irányította, segítette a 
résztvevő települések és szervezetek 
munkáját a sikeres megvalósítás 
érdekében. Elkészült öt tematikus 
turisztikai kiadvány is, melyek se-
gítségével mindenki megismerheti a 
kiállító települések gasztronómiáját, 
rendezvényeit, látnivalóit, gyógy-
fürdőit, horgásztavait. Ízleld meg! 
kiadványban ételkülönlegességeket, 
bor és pálinka ajánlót találhatunk,   
Csobbanj! katalógusban termál - és 
gyógyfürdőkről, szabadvízi stran-
dokról olvashatunk, a Parti túrázz! 
kiadványban horgász- ,kiránduló és 
vízisport helyek mutatkoznak be, 
a Fedezd fel! katalógusban múzeu-
mok, gyűjtemények, látogatóköz-
pontok találhatóak, a Szabadulj fel! 
kiadványban pedig rendezvények, 
fesztiválok, hagyományőrzés, szóra-
kozás témában találhatunk érdekes 
és színes programokat. Ezek a tájé-
koztató kiadványok, füzetek ingye-
nesen kérhetők a János Vitéz Láto-
gatóközpontban. 

Tóth Anett

A János Vitéz Látogatóközpont csa-
pata és Kiskőrös városvezetése ezúton 
szeretné megköszönni minden kedves 
résztvevőnek a segítséget, Kautzky 
Armand színművésznek, a Kastély 
családnak, a Mátyás Pálinkaháznak, 
a Szentpéteri és a Vass Borászatnak, 
a Disztl Pincészetnek, a Petőfi Szülő-
ház és Emlékmúzeumnak, az Old Car 
Museumnak, a Hotel Imperiálnak, 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Turizmusfejlesztési és Marketing 
NKft. összes munkatársának a renge-
teg szakmai segítséget, felajánlást, be-
fektetett munkát és energiát, támoga-
tást, amit a közös felkészülés és munka 
során nyújtottak. 
Nélkülük az Utazás Kiállításon való 
sikeres szereplés nem valósulhatott vol-
na meg. Köszönjük!

A kiskőrösi stAndon rétEst, borokAt, PÁlinkÁt is kínÁltAk
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MEsélő kéPEk A régi kiskőrösről
Március 15. ünnepének „színeváltozásai”

Múlt és Jövő

Hasznos 
információk

Kiskőrös város főépítésze:
SzAbó JÁnoS

elérhetősége: 06-30/928-9321
e-mail: foepitesz@kiskoros.hu

Ügyfélfogadás ideje:
minden hét szerdai napján 9-15 óra között

Ügyfélfogadás helye:
Luther M. tér 1.

Hulladékszállítási közszolgáltatással
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Hangos kerepléssel, dudaszó-
val, kiabálással vonultak végig 
február egyik napsütéses napján 
a KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolájának alsó tagozatosai a 
városközponton, hogy a népi 
hagyományokhoz hűen elűzzék 
a telet és végre beköszönthessen 
a tavasz.  Bár egyelőre az időjá-
rás még elég hektikus, a tél nem 
adja magát könnyen, azért már 
nem ritkák a 10-15 fok körüli 
nappali melegek sem. Minden 
bizonnyal köszönhető ez a gyer-
mekek maguk készítette farsangi 
jelmezének is, amellyel messzire 
riogatták a hideget és a szelet a 

hangoskodáson kívül. Képün-
kön Dicsa Tiborné Marika ta-
nító néni osztálya, az 1.a „teljes 
harci díszben”.
Aztán a gyermekek visszatérve 
az iskolába, farsangi jelmezbe 
öltöztek és a tanító nénikkel 
együtt kezdetét vették az egész 
napos mulatozásnak.
Ezen a napon „sutba kerültek” 
a füzetek és a tankönyvek, a kis 
tornateremben elkezdődött dj 
Balog Béla apuka zenéjére a 
buli, az osztálytermekben pedig 
tengernyi finomság várta a szü-
lők és a nagyszülők jóvoltából az 
aprónépet.

jelmezes, maskarás jótifuti a városban

Elűzték A tElEt A kEvi AlsósAi

Első alkalommal rendezte meg a 
Trizoli Jótifuti Egyesület Kiskőrö-
sön a Farsangi Jótifutit március 2-án 
szombaton. 
Kuti Zoli ötletgazda, főszervező: 
Mindig nagy öröm beszámolni 
a Jótifutis eseményekről. Az első 
„fársángon” Kiskőrösön 63 remek 
futó, bringás, amatőr, profi, kicsi, 
nagy jelent meg, hogy együtt tölt-
sünk egy vidám délelőttöt. A legfi-
atalabb 2, a legidősebb résztvevő 76 

éves volt. Sok hideg-elűző teendőnk 
nem volt, a mintegy 15-18 fokos 
meleg nem nagyon akadályozott 
senkit hogy kijöjjön. Hála Istennek 
a két kerekesszékes versenyzőnk 
Friderika és Sanyi is ott tudott len-
ni. Külön öröm hogy Ricsi is velünk 
volt ismét. 
Útközben meglátogattuk két tá-
mogatónkat is: a Maraton Sport 
sportszerekkel segít minket, a Shred 
X Fitness és edzőterem edzési lehe-

tőséget biztosít egyesületünk fogya-
tékkal élő sportolóinak. Beszéltem a 
2019-es terveinkről, az előttünk álló 
eseményekről, s arról, hogy júniu-
sig szeretnénk beszerezni a speciális 
kerekesszéket, hogy a Jótifutira 
(június 22.) már készen álljon.

Köszönöm a támogatásokat, az ado-
mányokat, a bátorítást, mindenki-
nek a jelenlétet. Remélem jól érezté-
tek magatokat!

Megszülettél, 
megérkeztél, de jó....

Dicsa Dóra
született: 2019. január 16-án
édesanyja: Domonyi Mónika
édesapja: Dicsa István
születési hely: Kalocsa
születési súly, hossz: 3400 g, 50 cm

Lechner Lara
és Lechner Nina
születtek: 2019. január 10-én
édesanyjuk: Juhász Csilla
édesapjuk: Lechner Béla
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: Lara: 2600 g, 
Nina 1950 g, mindketten 45 cm

Eljegyzés, esküvő, kisgyermek születése, 
jeles születésnap, egyéb családi esemény, 
vagy osztálytalálkozó?

Küldjön fotót INGYENES családi rovatunkba!
e-mail: boda.zsuzsa1@gmail.com
telefon: 06-20/419-1771

Amikor az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 
emléknapja elkövetkezik az esztendőben, talán nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy minden magyar ember szíve megdobban, büszkén emlékezik a régi-
ekre, akik annak idején vállalva a történelmi idők súlyos terhét, a nemzet 
függetlenségéért küzdöttek, bizony bőven erőn felül.

Az egységbe forrt magyarság kivívta 
szabadságát a Habsburg uralom alól, 
az 1849-ben megkoronázott ifjú 
osztrák császár, Ferenc József csakis 
az orosz cári csapatok hathatós segít-
ségével tudott úrrá lenni a helyzeten. 
A szabadságharc eltiprásával azon-
ban az események és a hősök emléke-
zete nem merült feledésbe, akkor és 
azóta sem. Az ún. neoabszolutizmus 
időszakában, vagyis a kiegyezésig 
március 15-e nem véletlenül volt til-
tott ünnep a magyarok számára. Sőt, 
még a reális kompromisszumnak 
nevezett 1867-es eseményeket köve-
tően is inkább csak megtűrt megem-
lékezések zajlottak, sokszor kiváltva 
az uralkodó rosszallását. 
Tudvalevő, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchia időszakában Magyar-
ország számára beköszöntött az oly 
régóta várt fejlődő korszak, s a jólét 
közepette a szabadságharcot annak 
idején leverő ifjú uralkodó a szá-
zadforduló világában már az akkori 
generációk koronás királya, „Ferenc 
Jóskája” lett. 1898-ban, a forradalom 
50. évfordulóján már nem tehette 

meg, hogy mellőzze annak az igény-
nek a teljesítését, hogy hivatalosan 
is engedélyezi az egykori események 
megünneplését. Azonban március 
15-ét még ekkor sem zárta a szívébe, 
ezért a magyar vezetéssel együtt egy 
felemás, kompromisszumos megol-
dást választott: április 11-e, vagyis az 
„áprilisi törvények” szentesítésének 
napja kellett volna, hogy betöltse a 
hivatalos emléknap szerepét.
A hangsúly a kellett volna kifejezé-
sen van. Hiszen bár a naptárakban 
egészen 1927-ig ezt a dátumot is-
merték el, a szívekben továbbra is 
március idusa jelentette a forrada-
lom emlékezetét, s a hagyományos 
megemlékezések is ezen a napon 
zajlottak országszerte. Kiskőrösi fel-
menőink tisztességgel kivették a ré-
szüket a harci eseményekből, továb-
bá a Bach-korszakban, 1862-ben itt 
állították fel a világ első köztéri Pető-
fi szobrát, emlékeztetve a lakosságot 
és az ország népét a település nagy 
szülöttére és a szabadságharc láng-
lelkű dalnokára. Az egykori evan-
gélikus népiskola előtt álló „öreg 

Petőfi” szobor környékét az 1890-es 
években Szilassy Elek főszolgabíró 
parkosíttatta, itt zajlottak a már-
cius 15-i megemlékezések egészen 
1927-ig, amely évben ugyanis el-
készült a főtéren álló egészalakos 
bronzszobor. A következő évtől már 
ott ünnepelt Kiskőrös közönsége.
A századforduló környékéről ma-
radt ránk az egyik legrégebbi, mára 
megsárgult köztéri fényképfelvétel, 
amelyet Melkvi Károly fényképész 
készített, és amely pontosan egy 
ilyen ünnepséget örökít meg szá-
munkra. Tudni kell, hogy ilyenkor 
a templomokban mindegyik feleke-
zet lelkipásztora a forradalom hőseit 
méltatta, majd a lakosok nagy szám-
ban vonultak a régi szobor elé, ahol 
is lezajlott a községi ünnepség, em-
lékbeszédekkel és az elmaradhatatlan 
koszorúzással. Szép hagyomány volt, 
amely hála az Istennek ma is él, Pető-
fi szülővárosa nem felejtette el nem-
zeti hőseit. Reméljük így is marad 
még nagyon sokáig.

Turán István 
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kiskőrösi ÁllÁsAJÁnlAtok 
– március – Izraelről ma az embernek, – főként, 

ha járt már ott vagy épp készül egy 
zarándokútra –, elsősorban a bibliai 
szent helyek jutnak az eszébe. Temp-
lomok, amelyek már vagy 1600 éve 
állnak ugyanott, mint a Születés 
temploma Betlehemben vagy a Szent 
Sír templom Jeruzsálemben. És sor-
ban a többi fontos hely, melyek mind 
az Ószövetséghez, mind az Újszövet-
séghez kötődnek: Tel Dan, Tel Sheva 
és Ábrahám, Tel Megiddo és Jósiás 
király, Názáret és Kána, no meg a 
Genezáreti tó körüli helyek, Jézus 
Krisztus urunk kedves helyszínei. De 
az ember várja a találkozást a „könyv 
népével” is, az Izrael Múzeumban, 
ahol a holt-tengeri tekercsek kiállí-
tott része nyűgözi le a látogatót. Vagy 
a szombat esti sokadalom a „Kotel”-
nél, a siratófalnál, ahol a magyar 
szemnek egzotikus öltözetű ortodox 
és haszid zsidók imádkoznak szünet 
nélkül. De vonzó a modern Izrael is, 
mert kiváló borokat lehet kóstolni a 
Golan Heights Borászatban a Golan 
fennsíkon és mellette egy olíva fel-
dolgozó üzem is kínál a magyar szem 
számára izgalmas látnivalókat. 

Így január-február táján Izrael azon-
ban mással is megajándékozza az arra 
járót. Ha ősszel érkezik a landolni 
készülő gép a Ben Gurion reptérre, 
szembeszökő, milyen száraz is min-
den. Hiszen alapesetben áprilistól 
kezdve egy csepp eső sem esik arrafe-
lé, októberre ezért már minden bar-
na és sárga. Persze, a csepegtető ön-
tözésnek hála, a drága vizet mindig a 
szükséges mennyiségben eljuttatják a 
növényekhez, - de ez még nem teszi 
zölddé a tájat. 
A tél viszont meghozza az ígéret föld-
jére a csapadékot. Igaz, mostanában 
arrafelé is panaszkodnak a szárazság-
ra, de a téli hónapokban mégis több 
eső esik, mint máskor. És ettől egy 
csapásra kizöldül és virágba borul 
a táj! A Hermon majd háromezres 
hegycsúcsait ugyan még hó borít-
ja, de a hólé már bővizű folyókban 
zúdul alá a Jordán völgyébe. S a 
magyar szemnek szokatlan látvány: 
emitt éppen szüretelik a legutoljára 

érő „Valencia-na-
rancsot”, amott meg 
már virágzik az őszibarack. A szőlő-
karokon már jó húsz centis hajtá-
sok ígérik a bőséges termést, a búza 
meg már térdig ér. Májusban lesz az 
első aratás, majd újra vetnek és az 
év végén megint aratnak. Igen, egy 
évben kétszer is. És zöldek a dom-
bok, a hegyek, ameddig a szem ellát, 
mindenütt virágszőnyeg virít. Amit 
a természet elspórol a forró nyári hó-
napokban, most két marokkal adja 
vissza.

És a mezei virágok sorában itthon 
ismeretlen vagy ritkán látott fajok 
vidámítják az arra járót. Az egyik 
„bibliai domb” a Tel Azeka oldalá-
ban, tetején találtam ezeket a csodás 
virágokat, mint a halványlila perzsa 
cikláment (cyclamen persicum), ne-
mesített változata itthon a virágáru-
soknál megvásárolható. A különféle 
szellőrózsák közül messziről észre 
véteti magát a tulipiros, koronás 
szellőrózsa (anemone coronaria). 
Januártól március végéig sárgállik a 
koronás margitvirág (chrysantenum 
coronarium). Különleges máltai ke-
resztet formáz kékszínű szirmaival a 
ricotia lunaria (nem találtam magyar 
nevét). És már messziről kiemelke-
dik a rét növényei közül a pompás 
aszfodélosz (asphodelos aestivus), 
magassága elérheti az egy métert is.
Egy színes csokornyi ízelítő a tej-
jel-mézzel folyó Kánaán természeti 
szépségeiből. Szinte megelevenedik 
a Hegyi Beszéd. Jézus áll ott a tópar-
ton, a virágos mezőn körültekintve 
így tanítja a sokaságot:
„Mit aggódtok a ruházatért is? Fi-
gyeljétek meg a mező liliomait, ho-
gyan növekednek: nem fáradoznak, 
és nem fonnak, de mondom nektek, 
hogy Salamon teljes dicsőségében 
sem öltözködött úgy, mint ezek kö-
zül akár csak egy is. Ha pedig a mező 
füvét, amely ma van, és holnap a ke-
mencébe vetik, így öltözteti Isten, 
nem sokkal inkább titeket, kicsiny-
hitűek?” (Máté 6,28-30).

Lupták György

„Ragaszkodjatok szívből az ÚRhoz,  
 egyedül neki szolgáljatok…”
               (Sámuel 1. könyve 7,3)

Szorongatott helyzetben vagy… In-
nen is, onnan is sarokba szorítanak. 
A körülmények, a helyzet vagy egy-
szerűen csak az emberek. És nem tu-
dod, mit tegyél. Szapora a pulzusod, 
a szíved százhúszat ver, hideg veríték 
ül ki a homlokodra – most mi lesz?
Melyikünk nem élt még át hasonló 
helyzetet? Mert történnek az életben 
váratlan és kellemetlen dolgok, mert 
nem mindig alakul minden úgy, 
ahogy azt elterveztük. És még az is 
megesik, hogy az élet egy jól irány-
zott ökölcsapással egyenesen a pad-
lóra küld. Nem vagyunk egyformák, 
van, aki erős és mindent kibír, a má-
sik meg az első szélfuvallatra össze-
omlik. – Ilyenkor mit teszel?
Kapkodsz fűhöz, fához… Egyik 
lehetőség. Keresed a kiutat. Neki-
gyürkőzöl, megköpöd a markodat, 
hogy aztán most majd megmutasd, 
mire is vagy képes. De az erő elfogy, 

az igyekezet elpárolog és a megoldás 
egyre távolabbi. Vagy megkéred egy 
barátodat, aztán felhívod a másikat, 
bekopogtatsz a harmadikhoz – hátha 
valamelyikük segíteni tud. S részed 
lesz soha meg nem valósuló ígéretek-
ben, zavart mosolyokban, tehetetle-
nül széttárt karokat látsz – és minden 
marad a régiben.
Az egyedüli és hatékony segítség 
Istennél van! Nem véletlenül nevez-
zük őt Mindenhatónak. Mert Ő az, 
aki a szavával teremtette a világot. 
Gondolj csak bele: elég volt ennyit 
szólnia, – legyen, és létre jött a Nap, 
a Föld, az élet – lélegezni, lüktetni, 
mozogni kezdett az egész világ, mert 
Isten így látta jónak.
És ez az Úr az, aki emberré is lett 
Jézusban, hogy egészen közel lépjen 
hozzád, és hogy bizalmat ébresszen 
önmaga iránt benned. Mert szeretne 
segíteni, de azt várja, szólítsd meg, 
kiálts hozzá! Itt van hát a megoldás: 
ne a levegőt markold, hanem keresd 
az Urat és ragaszkodj hozzá!

Lupták György

napiremeny.blog.hu
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„Mikor elmentél kialudt egy csillag
  az Angyalok a mennyországba hívtak.
  De sajnos itt lent elvesztettünk Téged.
  A legtisztább Angyalát a földnek és az égnek”

Köszönetet mondunk mindazoknak akik
TABAJDI LÁSZLÓNÉ

KUDRON MÁRIA 
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

A szerető család

Édesanyám özv. Zahorszki Pálné 
Veszeli Erzsébet 1921. december 
14-én született. 1943. január 20-án 
ment férjhez. (esküvői kép) Édes-
apám testvérével, Zahorszki György-
gyel együtt 1944. március 5-én hősi 
halált halt Oroszországban. Édes-
anyám szülei elveszítették mindkét 
gyermeküket, én pedig félárvaként 
születtem meg 1944. augusztus 
1-jén. (kép gyermekkel) Édesanyám 
egyedül nevelt fel, áldott kezével vé-
dett, óvott, nem hozott nekem neve-
lőapát, amit szívből köszönök neki. 

Sokat dolgozott fáradhatatlanul és 
mégis mindig vidám volt. Akinek tu-
dott, segített, még a kiskőrösi evan-
gélikus imaház építésében is részt 
vett. Istennek legyen hála ezért is! 
A képeken kiskőrösi viseletben látha-
tó, az esküvői fotón ünnepi bácskai-
ban. 93 évesen váratlanul és hirtelen 
kórházba került dr. Urfi László fő-
orvos osztályára. Gondos, figyelmes 
ellátásban volt része, köszönet ezért a 
főorvos úrnak és az osztály dolgozó-
inak. Sajnos elbúcsúzni nem tudtam 
tőle, mert „Amikor Isten látta, hogy 
az út túl hosszú, a légzés túl nehéz 
lett, átölelte és hazaszólította” 2013. 
február 28-án. 
Köszönet mindenkinek, aki jó volt 
hozzá! Tudom „Nem múlnak ők 
el, kik szívünkben élnek”, de az-
óta csend van Feketehalomban… 
még néhány fecske akad és éneklő 
kismadár, azokat is Isten küldi ne-
kem vigaszul. Ezzel a gondolattal 
őrzöm emlékét: „Egyetlen titka 
volt jóságos lelkének, mosoly, hit 
és tiszta szeretet.”
Szívemben őrzöm emlékedet, s akik 
ismerték, kérem, emlékezzenek rá!

Leánya Torgyik Jánosné
Zahorszki Erzsébet   

mosoly, Hit, tiszta szeretet

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
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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

 
  

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola,

Gimnázium és Szakgimnázium 

A KÖLTÉSZET NAPJA 
alkalmából 2019. április 11-én csütörtökön 10-22 óráig 

ADY ENDRE, JÓZSEF ATTILA, PETŐFI SÁNDOR 

műveiből versmondást és felolvasást szervez 

a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban.

  A kedvenc verseket más költőktől is
szívesen meghallgatjuk. 

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit! 

kilencvenedik születésnapja alkalmából árpa Lajos nyugállományú alez-
redest magyarország miniszterelnöke, honvédelmi minisztere és a magyar 
honvédség parancsnoka által is aláírt emléklappal köszöntötték.

Magyarország Kormánya nevében 
küldött, Orbán Viktor miniszterel-
nök által aláírt emléklapot Domo-
nyi László, Kiskőrös polgármestere, 
a honvédelmi miniszter és a Magyar 
Honvédség parancsnokának jókí-
vánságait Gáldonyi Sándor száza-
dos, az MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság Bács-Kiskun megyei irodájának 
irodavezető-helyettese adta át. Az 
egykori bajtársak és kollégák nevé-
ben pedig Gottfried Béla nyugál-
lományú ezredes és Fadgyas István 

nyugállományú őrnagy gratulált az 
ünnepeltnek.
Lajos bácsi jelenleg is remek egész-
ségnek örvend, a vendégeit a háza 
előtt fogadta és kísérte fel emeleti 
lakásukba. Természetesen mindenki 
hozott személyes ajándékot is, Do-
monyi László polgármester például 
egy tortával érkezett – emlékeztet-
ve az ünnepeltet tanult szakmájára. 
(forrás: honvedelem.hu)
Árpa Lajos Brassó megyében, Föld-
váron született, 1929. február 21-én. 
Ötgyermekes családban nevelkedett, 

az édesapja hentes volt, az édesanya a 
gyermekekkel foglalkozott. Nagyon 
fiatalon, 14 évesen hagyta el a szülői 
házat, Jászberénybe került egy cuk-
rászmesterhez, ahol alkalmazottként 
dolgozott és közben tanult. 1947. 
május 28-án kiváló eredménnyel 
végzett cukrászsegédként. Ezt köve-
tően Budapestre került és 1949. no-
vember 16-ig cukrászként két kisipa-
rosnál is dolgozott. Majd a katonaság 
következett életében, és ezt követően 
már a katonai pályán is maradt. El-
végezte a tiszti iskolát. A következő 
években 10-12 helyőrségben telje-
sített szolgálatot. Piliscsaba, Eszter-
gom, Rétság, Aszód, Budapest…. 
1952-ben megnősült, felesége Rácz 

Mária Győrből származik. Házassá-
gukból 2 leánygyermekük született, 
Erzsébet és Annamária. 1956-ban 
a forradalom idején, Budapesten 
szolgált. Ezt követően Szentendrén 
elvégezte a Kossuth Lajos Katonai 
Főiskolát. 1968-ban került Kiskő-
rösre, ahol a vegyvédelmi ezred fő-
tisztje lett. Itt teljesített szolgálatot 
1979-ig, egészen nyugdíjba vonulá-
sáig. Letelepedett, családot alapított, 
dolgozott. Nem is vágyott máshová. 
Mai napig aktív tagja a honvédség 
Kiskőrösi Helyőrségi Nyugállomá-
nyúak Klubjának, részt vesz a prog-
ramokon.
Isten éltesse még sokáig szerettei, 
egykori bajtársai körében!

orbÁn viktor is EMléklAPot küldött ÁrPA lAJosnAk testnek és léleknek
A hetednapi Adventista Egyház kiskőrösi gyülekezete és kiskőrös város 
önkormányzata összefogásában évek óta testet és lelket építő programo-
kat szervezünk meg. idén februárban indult útjára a „házaspárok 12 próbá-
ja” című sorozat, melynek keretében a vállalkozó kedvű házaspárok saját 
életterükben hétről-hétre változatos feladatokat végeznek el, valamint a 
kapcsolatukat fejlesztő kérdésekre keresik közösen a választ.

A próbákra ráhangoló előadást feb-
ruár 4-én tartottuk a Zsinagógában. 
Cserbik János családgondozó Há-
zasság 2.0 c. előadásában elmondta, 
hogy a napi rutin, a munka, a társ 
létének megszokása miatt általában 
2-3 év alatt elindul a „kapcsolat 
kihűlésének” folyamata. Már nem 
olyan erős a ragaszkodás, csökken 
az egymás iránti tisztelet, az együtt 
töltött minőségi idő hossza is minő-
sége is átalakul. De ez még nem azt 
jelenti, hogy új társat kell keresni. 
Csupán azt, hogy frissítenünk kell 
a kapcsolatunkat Házasság 2.0 ver-
zióra.
A hónap egészségügyi témája a Di-
vatdiéták – ÉtTrend vagy étRend? 
volt. Juhász Zsolt dietetikus felvá-
zolta február 25-én a Zsinagógában, 
hogy a ma népszerű diéták több-
nyire mellőzik a tudományos meg-

alapozottságot. Egyes tápanyagok 
mennyiségének eltolásával képesek 
ugyan a fogyást előidézni, ám sok-
szor egyúttal súlyos egészségkároso-
dást is előidéznek. 
Kivételt képez ez alól a vegetáriánus 
vagy vegán étrend, melynek jótékony 
hatásait ma már az orvostudomány 
is igazolja. A teljes értékű húsmentes 
táplálkozásra való váltás segít a be-
tegségek megelőzésében, a megfelelő 
testsúly elérésében és megtartásában, 
valamint vitalitásunk megélésében.
Juhász Zsolt dietetikus márciusi elő-
adásaira várunk minden érdeklődőt 
szeretettel. 

Kertai Nóra 

A Házasság 12 próbájára jelentkezhet a 
hazassag12probaja2019@gmail.com 

email-címen.

tAntÁrgygondozói „roAdshoW” 
Az EvAngélikus közéPiskolÁbAn

Az Evangélikus Pedagógiai-szakmai szolgáltató és továbbképző intézet 
(EPszti) tantárgygondozói évente regionális találkozókon tartják a kap-
csolatot az evangélikus iskolák pedagógusaival. idén, február 22-én az az 
osztályfőnöki munka és a történelem tantárgygondozói, Kovácsné Jakus 
Katalin és dr. Péterfi Gábor kiskőrösre szervezték következő „roadshow”-
jukat, a helyi, valamint a soltvadkerti és bonyhádi tanárok számára.

A program kezdetén Szentgyörgyi-
né Szlovák Mária igazgatónő is-
mertette a KEVI intézményeit, majd 
Farkas Sándor iskolalelkész tartott 
rövid áhítatott a résztvevőknek.
Ezt követően ketté oszlott a csapat. 
Az osztályfőnökök számára a 11. 
A osztályban Osgyániné Németh 
Márta, az Aszódi Evangélikus Gim-
názium igazgatóhelyettese tartott 
„Mi a pálya”címen pályaorientációs 
órát. Ez jóval több volt, mint egy tá-
jékoztató az új felvételi rendszerről. 
A diákok csoportmunkában, játékos 
feladatokon keresztül gondolkod-
hattak el, milyen szempontok figye-
lembe vételével válasszanak pályát, és 
ahhoz milyen képzési formát céloz-
zanak meg jövőre. Természetesen az 
osztályfőnökök külön is megbeszél-
ték a látottakat, hallottakat.
A történelemtanároknak közben 
dr. Péterfi Gábor mutatta be az új 
Nemzeti Alaptanterv tantárgyukat 

érintő változásait. A tananyagcsök-
kentés főleg a középkori és a kora 
újkori egyetemes történelmet érinti 
majd. A legnagyobb újdonság, hogy 
5-6. évfolyamon a jövőben nem a 
hagyományos kronológiai rendben, 
hanem az életmódtörténetre fóku-
szálva, néhány nagyobb tematikai 
egységben kell feldolgozni a tan-
anyagot.
Ezt követően Pohankovics Ágnes, 
az általános iskola, Fodor Tamás, 
a középiskola néhány jó gyakorla-
tával ismertette meg a kollégákat. 
Pelikán István mestertanár pedig az 
infokommunikációs eszközök tör-
ténelemórai használatára mutatott 
példákat.
Természetesen mindkét csoportban 
adódott lehetőség a kötetlenebb esz-
me- és tapasztalatcserére is, ami az 
ilyen jellegű találkozókon legalább 
olyan hasznos és érdekes, mint a szo-
rosan vett szakmai program.
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rEndkívül néPszErűEk Az Efi EgészségMEgőrző foglAlkozÁsAi

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg 
az ország egyik legjelentősebb beruházója,
az abroncsipar 7. legnagyobb globális szereplője. 
Az immár 885 millió euró összértékű beruházásból, 
az ország közepén épült fel a világ egyik legkorszerűbb 
abroncsgyára, amelynek már a harmadik egysége is felépült.

A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk

•  havi bruttó 270 000 Ft átlagkereset (próbaidő után) + juttatások,
• pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  a törvényi előírtnál 10%-kal magasabb műszakpótlék  

(40% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondicionált buszjáratok 60 km-es körzetből  

(23 buszjárat, 5 megyéből),
•  kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•  ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk ön-
életrajzát a munka@hankooktire.com e-mail címre, vagy levélben a 
2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve 
a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezé-
sét. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.
com/hu weboldalon. 
További információ: 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

orroM kruMPli, hAJAM kóC – fArsAng Az EgyMibEn
A gyerekek minden évben repesve 
várják a farsangot. Ilyenkor azzá vál-
hatnak, amivé csak akarnak: szuper-
hős, boxoló, tündér, hercegnő... kép-
zeletüknek semmi sem szab határt.
Február 8-án sem történt ez más-
képp, amikor is az alsós munka-
közösség szervezésében elindult a 
farsangi vigadalom az 1-4. osztályos 
tanulóknak.
A rendezvény fényét emelte, hogy 
rengeteg szülő jelent meg és vette ki 
a részét a játékból. Kreatív felada-
tokkal kezdtek a gyerekek, négy kü-

lönböző állomáson. Volt célbadobás, 
maszkok készítése, farsangi képek 
színezése és a legizgalmasabb fel-
adatnak egyértelműen a zsinórról 
lógó lekváros fánkok elfogyasztása 
bizonyult. Ezt követően ügyességi 
sorversenyre álltak fel az osztályok. 
Gyerek, szülő, pedagógus küzdött 
egymással, rengeteg nevetés közepet-
te. A verseny után a gyerekek felölt-
hették jelmezüket és már indult is 
a bemutató. Egyenként felvonultak 
és bemutatkoztak, nagyon sok kre-
atív, szellemes jelmezt láthattunk.  

A zsűrit egy-egy szülő alkotta min-
den osztályból. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni segítségüket. Az ötle-
tes jelmezekért cserébe minden osz-
tály tortát kapott ajándékba, aminek 
nagyon örültek. A farsang zárásaként 
a résztvevők táncolhattak egy jót, il-
letve aki tombolát vásárolt, az átve-
hette nyereményét.

Célunkat elértük, a tanulók nagyon 
jól érezték magukat és nagyon há-
lásak vagyunk a kedves szülőknek, 
akik részt vettek a rendezvényen és 
segítettek abban, hogy egy izgalmas, 
felszabadult, szeretetteljes délelőttöt 
varázsolhattunk a gyerekeknek.

Krafcsik-Pataki Kata

Az EGyMI-ben már hagyománnyá 
vált, hogy a napközis munkaközös-
ség minden hónapban klubnapközit 
tart a tanulóknak. Célunk, hogy a 
gyerekeket minél több és színesebb 
programmal tudjuk megörvendez-
tetni, melyek általában ünnepna-
pokhoz, vagy az éppen aktuális év-
szakhoz kapcsolódnak. Februárban 
„Varázslatos jégvilág” címet kapta a 
délutáni rendezvény, melyet a hosz-
szú, hideg tél ihletett. A program 
nyitásaként a tanulók száraz jéggel 
végzett kísérleteket tekinthettek meg 
élőben, ami nagyon érdekelte őket. 
Ezt követően részt is vehettek a kí-
sérletekben, melyet szintén nagyon 

élveztek. A délután további részé-
ben hólabda süteményt gyúrhattak, 
főzött gyurmából, csillámporból 
csillagokat és egyéb formákat készít-
hettek. Voltak téllel kapcsolatos tár-
sasjátékok, kirakó és a sportkedve-
lőknek váltóverseny, floorball. Nagy 
érdeklődés övezte az arcfestést is, a 
gyerekek türelmesen álltak sorba.
A program remek hangulatban telt. 
Mivel kulcsfontosságúnak tartjuk a 
szülőkkel való kapcsolattartást, kü-
lön öröm volt számunkra, hogy a 
gyerekekért érkező szülők is bekap-
csolódtak a feladatokba.

Krafcsik-Pataki Kata 

varázslatos jégvilág 

mozgásban

Februárban folytatódtak tornáink, 
melyek nagyon népszerűnek bizo-
nyulnak az idén is.
A tornák jelentőségéről és jótékony 
hatásairól a Fritti Sport vezetőjét és 
a ShredX Fitness gyógytornászát kér-
deztük.

Frittmann éva: „A Fit Gerinc óra 
kimondottan a gerincproblémák-
kal küzdők számára lett kialakítva, 
ezen belül pedig az ülőmunkát vég-
zőknek. Az ülésnél nagyon gyakori, 
hogy a gerinc egy kóros és túlfeszí-
tett helyzetbe van „kényszerítve”. 
Ezeket az ülés okozta fájdalmakat, 
illetve a már kialakult elváltozásokat 
szeretnénk a résztvevőknek meg-
szüntetni az óra gyakorlataival és az 
ott betanított lazítási feladatokkal. 
Karbantartott gerinccel az ülőmun-
ka is könnyebb, kényelmesebb és 
fájdalommentesebb lesz!”
Tagai Tímea: „A preventív mozgás-
szervi torna elsődleges célja a gerinc-
oszlop és a főbb ízületek (váll, csípő, 
térd) kíméletes átmozgatása, vala-
mint az ezeket körülvevő és stabilizá-
ló izmok erősítése és nyújtása. Kor-
tól és nemtől függetlenül bárki részt 
vehet a tornán, akinek nincsenek 
akut panaszai, vagy erős csontritku-
lása. A tornával lassíthatók a gerinc 
degeneratív folyamatai, megtartható 
az ízületek mozgástartománya, te-
hát megelőzésre is éppúgy alkalmas, 
mint az enyhébb problémák kezelé-
sére. Komolyabb panaszokra viszont 
mindig az egyéni, személyre szabott 
torna javasolt.”

A nyugdíjas torna is folytatódik Ma-
dácsi Anitával immár a Frittiben, 
szerdánként, délelőtt 10 órától. Ér-
deklődni, bejelentkezni a recepción 
kell személyesen vagy telefonon.
Lajkóné Kovács Regina védőnő 
több mint három éve tart kicsi gyer-
mekeknek tornát, ahol szüleikkel, 
esetenként nagyszülőkkel együtt 
mozoghatnak a picik.
A Csiri-biri torna során egy vidám, 
mozgalmas foglalkozáson fejlődhet 
észrevétlenül a gyerekek mozgása 
és válhatnak nyitottabbá a lurkók. 
Gyerektársasághoz szokhatnak, bát-
rabbak és kezdeményezőbbek lehet-
nek. Ez egy olyan 45 perces örömteli 
foglalkozás, melyen a szokványostól 
eltérő mozgásformákkal és izgalmas 
mozgásfejlesztő eszközökkel ismer-
kedhetnek meg, mely fejleszti a gyer-
mekek figyelmét, egyensúlyérzékét, 
koordinációs készségét, ritmusérzé-
két, zenei hallását és társas kapcsola-
tait. Megfigyelhető, hogyan viselked-
nek a gyerekek társaságban, hogyan 
reagálnak váratlan helyzetekre, képe-
sek-e irányított gyakorlatokat végre-
hajtani, valamint figyelmüket rövid 
ideig egy bizonyos dologra összpon-
tosítani. Az órákra 1 és 4 év közötti, 
járni tudó, izgő-mozgó kis tornászo-
kat vár Regina. A tornák minden 
héten, szerdán és pénteken vannak 
a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban. Az EFI jóvoltából minden 
hónap utolsó szerdáján a „Csiri-biri” 
torna ingyenes. Bővebben: www.
csiri-biri.hu oldalon vagy a Csiri-Biri 
Kiskőrös facebook oldalon.

Pásztorné Molnár Judit és Pásztor 
Gyula testnevelők az ovisok és kisis-
kolások részére évente több alkalom-
mal szervez vízi és tornatermi családi 
mozgásos programot. Február 22-én 
délután a „Mozdulj!” családi vetél-
kedőre került sor. Az eseményen, 
melyet a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tornatermében tartottak, a 
gyermekek szüleikkel, nagyszüle-
ikkel mozoghattak, végezhettek 
játékos feladatokat. Az ügyességi 
feladatok és sorversenyek teljesítése 
nagyon vidám hangulatban telt, ahol 
a családok minőségi időt tölthettek 
el együtt.
Márciusban a Családi vízi csatára 
kerül sor a fürdő tanmedencéjében, 
ahová szintén sok szeretettel várunk 
kicsiket és nagyokat. 
Idén tavasszal a Trizoli Jótifuti Egye-
sület, Kuti Zolival az élen, Kiskőrö-
sön is megrendezte a Farsangi futást 
március 2-án.
A szervezők célja nem is annyira a 
teljesítmény, inkább az összetartás, 
egymásra való odafigyelés volt, és 

hogy egy családi, baráti programon 
együtt lehessenek, jelmezekben mó-
kázva. Bátran jöhetett bárki, akár 
gyalog, bringával, görkorcsolyával, 
gördeszkával és a kerekes székeseket 
is szeretettel várták.
Az eseményen jótékonykodásra is 
volt lehetőség. Az egyesület hét csa-
ládot és egy gyermekotthont támo-
gat, tárgyadományokat is gyűjtenek. 
Idén pedig egy speciális kerekesszék 
beszerzése a cél, amit remélhetőleg 
a júniusi Jótifutin már ki is próbál-
hatnak. 
Programjainkra szeretettel várjuk a 
Kiskőrösi kistérség lakosságát:
Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csen-
gőd, Fülöpszállás, Imrehegy, Izsák, 
Kaskantyú, Kecel, Páhi, Soltszent-
imre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár.
Aktuális programjainkról telefonon: 
06 (78) 415-920 vagy az Egészség-
fejlesztési Iroda Kiskőrös facebook 
oldalán tudnak érdeklődni.

Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátorA KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI

IRODA PROGRAMJAI

MÁRCIUS
13. szerda 13.00   Betegklub Soltvadkert
     (Egyesített Szociális Intézmény)
13. szerda 15.00   Betegklub Bócsa (Könyvtár)
27. szerda 9.30   Betegklub Kiskőrös
     (Humán Szolgáltató Központ)
27. szerda 16.00   Életmódváltó Klub Bócsa (Könyvtár)
27. szerda 16.15   Csiri-biri torna (Pető� Sándor  
     Művelődési Központ)
28. csütörtök 10.00 Betegklub Csengőd (Família)

RENDSZERES TORNÁINK:
hétfő 17.00  Fitt gerinc speciális torna (Fritti Sport) 
kedd 8.00  Preventív mozgásszervi torna (Shredx Fitness)
szerda 10.00  Nyugdíjas torna (Fritti Sport) 

A Fritti Sport tornáira előzetes bejelentkezés szükséges
a 06 78 415 546-os telefonszámon.
Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

Kiskőrös, Tavasz utca 33. 
alatt 2 és fél szobás
emeleti lakás kiadó.

Érdeklődni:
06-70/907-5115 

Sorsfordító Szolgáltató Központ
Kiskőrös, Rákóczi F. u. 14.

telefon: 06-78/413-745
e-mail:

szolgalat.kiskoros@gmail.com
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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!

sPortosAn

dArts diÁkoliMPiA kiskőrösön
Március 14-én, csütörtökön, 10 órá-
tól a Szarvas Fogadó nagytermében a 
Magyar Darts Szövetség és a Magyar 
Diáksport Szövetség által akkreditált 
területi versenyét rendezi a Hirsch 
Máté vezette kiskőrösi Győztes Kör 
Sport Egyesület. A versenyre bár-
melyik általános- vagy középiskolá-
ból lehetett jelentkezni a testnevelő 
tanár segítségével, illetve érdeklőd-
ni a versenykiírással kapcsolatban. 
Az országos döntőt március 23-án, 
Budapesten rendezik majd meg.
A darts mellett lehetőség van 
floorballozni is egy mobil pályán, 
Jánosi Ferenc és a HC Kiskőrös 
csapatának segítségével. A Győztes 
Kör Sport Egyesület tagjai és a ve-
lük együttműködő szervezetek a 
tavalyi év folyamán már több mint 

ezer gyermekkel ismertették meg a 
dartsot és a floorballt a környékbeli 
iskolákban, intézményekben. Új, ál-
landó klubhelyiségükben, a Szarvas 
Fogadóban várják (fotó) nem csak a 
Diákolimpián résztvevő gyerekeket, 
hanem a későbbiekben – a Facebook 
oldalukon megjelölt időpontokban- 
további versenyekre és edzésekre is az 
érdeklődőket.

A verseny megrendezését többek kö-
zött Kiskőrös Város Önkormányzata 
is támogatta. Bízunk benne, hogy a 
támogatók és az egyesület tagjainak 
segítségével, minőségi színvonalon 
történő rendezéssel öregbítik majd 
városunk hírnevét és örömet okoz-
nak az utánpótláskorú játékosok 
számára.
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Február 15-én rendeztük meg, im-
máron 17. alkalommal hagyomá-
nyos, Wattay kézilabda tornánkat. 
Ebben az évben a fiúk mellett leány 
csapatoknak is szerveztünk versenyt, 
amely 4-4 csapat részvételével, kör-
mérkőzéses rendszerben zajlott. 
Az izgalmas és hosszú nap végén a 
következő végeredmény született:

Leány:
1. Wattay szakgimnázium,
    szakközépiskola (fotó)
2. KEVI gimnázium
    és szakgimnázium
3. II. Rákóczi - Kiskunhalas
4. KSZC kiskunfélegyházi
    szakgimnáziuma

Fiú:
1. KEVI gimn., szakgimnázium
2. Wattay szakgimnázium,
    szakközépiskola
3. II. Rákóczi - Kiskunhalas
4. MNÁMK Baja

Hazai különdíjasok:
Legjobb játékos: Fekete Eszter 
(Wattay) és Bartha Bendegúz (Pe-
tőfi) Gólkirálynő: Borbényi Luca 
(Petőfi). Legjobb kapus: Hell Krisz-
tina (Wattay) Angebrandt Máté
Legjobb hazai játékosok: Nagy 
Dzsenifer és Barna Imre Márk 
(Wattay)

Fenyvesi Éva
testnevelő, felkészítő

már a lányok is versengtek 
Az idEi WAttAy kuPAtornÁn

bognár erika ismét magyar bajnok!
A kiskőrösi Bognár Erika Európa-
bajnok, 59 kilogrammban 2019-es 
U23 női bajnok lett a Budapesti 
Honvéd SE színeiben. Edzője: Ha-
tos Gábor. Az U23-a női bajnok-
ság, kadet kötöttfogású válogatót 
Kaposváron tartották február 3-án, 
vasárnap, a Kaposvári Városi Sport-
csarnokban. 
Az U23-as női országos bajnokságra 
47 hölgy mérlegelt, míg az év első 
kadet kötöttfogású minősítési ver-
senyén 123 fiatal próbált szerencsét. 
A női bajnokságban a Honvéd dup-
lázni tudott, a férfiak válogatóján 
pedig az ESMTK négy aranyat is be-
zsebelt. (forrás: birkozoszov.hu)

Bognár Erika tavaly március 15-én 
vette át a Városháza Dísztermében a 
„Kiskőrös Város Sportjáért” elisme-

rést Domonyi László polgármester-
től. A 19 esztendős sportoló „birkó-
zó családban” nőtt fel. Édesapja és 
bátyja is ennek a sportnak az elköte-
lezettjei. Erika a KEVI Petőfi Sándor 
általános iskolája után Kecskeméten 
kezdte el középiskolai tanulmányait 
és lett a Kecskeméti TE sportolója. 

Általános iskolásként Tóth Mátyás 
edző tanította meg neki a birkózás 
alapjait és indította el sportkarrierjé-
nek pályáján. 2015-ben lett a Magyar 
Birkózószövetség Kadet Válogatott-
jának tagja. 2017-ben a többszörös 
magyar kadet és junior bajnok spor-
toló több bronz és ezüstérem után, 
a Szarajevóban megrendezett kadet-
birkózó Európa Bajnokság 60 kilo-
grammos súlycsoportjában Európa 
bajnok lett. 2016-ban és 2017-ben 
is elnyerte Kecskeméten az „Év spor-
tolója címet, ez utóbbi évben Buda-
pesten is átvehette a Magyar Birkózó 
Szövetségtől „Az Év Női Utánpótlás 
Birkózója” kitüntetést.    

A kiskőrösi teniszpályára
gondnokot keresünk!
Érdeklődni lehet
a 06-30/943-5901-es telefonszámon.

sPort+foCi

fényEsEn Csillog Az Ezüst

kiskőrösi AMAtőr kisPÁlyÁs lAbdArúgó bAJnoksÁg

2019-es tavaszi sorsolása
9. forduló  március 25.  (hétfő)

1.pálya 15.50 néró SC. - Agroline 17.00 oázis - Protokon
2.pálya Sráczok - new Maxx-Team Hufbau-Akker - Pénzügyőr

március  26. (kedd) Békorona
1.pálya 15.50 Pénzügyőr 2 - V-I-Plast 17.00 Kiskunvíz - Szupercsapat
2.pálya Falábúak - Warriors

10. forduló  április  01. (hétfő)
16.50 new Maxx-Team - Hufbau-Akker 18.00 Agroline - oázis

Pénzügyőr - Sráczok Protokon - néró SC.
április 02. (kedd)   Pénzügyőr 2.

16.50 Szupercsapat - Falábúak 18.00 V.I.Plast - békorona
Warriors - Kiskunvíz

11. forduló  április  08. (hétfő)
17.00 Hufbau-Akker - néró SC. 18.10 Sráczok - oázis

new Maxx-Team - Protokon Pénzügyőr - Agroline
április 09.  (kedd)   Warriors

17.00 Pénzügyőr 2 -  Kiskunvíz 18.10 békorona - Falábúak
V.I.Plast - Szupercsapat

12. forduló  április  15. (hétfő)
17.00 Protokon - Hufbau-Akker 18.10 néró SC. - Sráczok

Agroline - new Maxx-Team oázis - Pénzügyőr
április 16. (kedd)   Szupercsapat

17.00 Kiskunvíz - békorona 18.10 Warriors - Pénzügyőr 2
Falábúak - V.I.Plast

HÚSVÉT • 13. forduló  április  23. (kedd) • Falábúak
17.00 Kiskunvíz - V.I.Plast 18.10 Szupercsapat - Pénzügyőr 2

Warriors - békorona
április 24.   (szerda)

17.00 néró SC. - Pénzügyőr 18.10 oázis - new Maxx-Team
Agroline - Hufbau-Akker Protokon - Sráczok

14. forduló  április  29. (hétfő)
17.00 Sráczok - Agroline 18.10 Hufbau-Akker - oázis

április 30. (kedd)   Kiskunvíz
17.00 békorona - Szupercsapat 18.10 V-I-Plast - Warriors

Pénzügyőr 2. - Falábúak
15. forduló  május  06. (hétfő)

17.10 Hufbau-Akker -  Sráczok 18.20 Pénzügyőr -  new Maxx-Team
oázis - néró SC. Agroline -  Protokon

május 07. (kedd)   V.I.Plast
17.10 Szupercsapat -  Warriors 18.20 Kiskunvíz -  Falábúak

Pénzügyőr 2 -  békorona
16. forduló  május 13. (hétfő)

17.20 néró SC. -  Agroline 18.30 oázis -  Protokon
 Sráczok - new Maxx-Team Hufbau-Akker -  Pénzügyőr

május 14. (kedd)    Békorona
17.20 Pénzügyőr 2 -  V-I-Plast 18.30 Kiskunvíz -  Szupercsapat

Falábúak -  Warriors
17. forduló  május  20. (hétfő)

17.20 new Maxx-Team - Hufbau-Akker 18.30 Agroline -  oázis
Pénzügyőr -  Sráczok Protokon -  néró SC.

május 21. (kedd)   Pénzügyőr 2.
17.20 Szupercsapat -  Falábúak 18.30 V.I.Plast - békorona

Warriors - Kiskunvíz
18. forduló  május  27. (hétfő)

17.20 Hufbau-Akker - néró SC. 18.30 Sráczok - oázis
new Maxx-Team - Protokon Pénzügyőr - Agroline

május 28. (kedd)   Warriors
17.20 Pénzügyőr 2 -  Kiskunvíz 18.30 békorona -  Falábúak

V.I.Plast -  Szupercsapat
19. forduló  június  03. (hétfő)

17.20 Protokon-  Hufbau-Akker 18.30 néró SC. -  Sráczok
Agroline -  new Maxx-Team oázis -  Pénzügyőr

június 04. (kedd)   Szupercsapat
17.20 Kiskunvíz -  békorona 18,30 Warriors -  Pénzügyőr 2

Falábúak -  V.I.Plast
PÜKÖSD• 20. forduló  június  11. (kedd) • Falábúak

17.20 Kiskunvíz -  V.I.Plast 18.30 Szupercsapat -  Pénzügyőr 2
Warriors -  békorona

június 12.   (szerda)
17.20 néró SC. -  Pénzügyőr 18.30 oázis -  new Maxx-Team

Agroline -  Hufbau-Akker Protokon -  Sráczok
21. forduló június  17. (hétfő) • Kiskunvíz

1. pálya 17.10 Sráczok -  Agroline 18.20 Hufbau-Akker -  oázis
2. pálya Pénzügyőr -  Protokon new Maxx-Team -  néró SC.
3. pálya békorona -  Szupercsapat V.I. Plast -  Warriors
4. pálya Pénzügyőr 2 -  Falábúak

A Kiskőrösi NKSZSE második he-
lyezést ért el a kiskunhalason megren-
dezett KÖSZI Kupán, a 2004/2005 
születésű csapatával. Kiskőrös-Kecel 
36:3, Kiskőrös-Hajós 34:2, Kiskun-
halas-Kiskőrös 18:13 (10:6). 
Czérna János: A halasiak bátrabban 
és agilisabban kézilabdáztak. Ki-
hagytunk 3 hetest és 10-12 ziccert. 
Ha védekezésben és koncentráció-
ban tudunk javulni, akkor lehetnek 
reményeink a diákolimpiával kap-
csolatban. Gratulálok a csapatnak a 
második helyezéshez!
Csapattagok, első sor: Zsubori 
Réka, Sörös Zsófia, Kollár Csen-
ge, Lukács Kata, Pavlovics Misell. 

Állnak: Szecsődi Zsanett, Markó 
Dóri, Lucza Evelin, Czérna János 
edző, Nagy Alexandra, Jáger Jáz-
min. Hiányzik: Schautek Sára.

A nemzeti együttműködési alap 
támogatásával jött létre

Időpont: 
2019. március 26. 19 óra

Helyszín: 
Petőfi Sándor Művelődési Központ

Támogatói jegyár:

1000 Ft
Kapható a művelődési házban

A Kőrös-Körül Nők
Egyesület 

szervezésében
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A hC kiskőrös nyErt A ClAssiC 
WintEr „A” CsoPortbAn

Három napon keresztül ismét a már 
hagyományos Classic Winter Nem-
zetközi Jégkorong Tornának adott 
otthont a kiskőrösi Rajz Attila korcso-
lyapálya, ahol két csoportban csapott 
össze 10 csapat. A vasárnapi ünnepé-
lyes eredményhirdetésen Domonyi 
László méltatta a Szekeres Károly és 
László Károly szervezésében megva-
lósuló, hét esztendős múltra visszate-
kintő rendezvényt, majd átadták a jól 
megérdemelt díjakat.

Az „A” csoportban 1. helyen végzett 
a HC Kiskőrös, 2. lett a Budapest 
Jégoroszlánok, 3. a HK Spartak, 4. 
a Madaras, 5. pedig a Crazy Beavers. 
A „B” csoportban a győzelmet a 
Morisson HC szerezte meg, 2. lett 
az Old Boys L.M., 3. a Felcsík Stage, 
4. a Székely Mamutok Wien, az 5. a 
Vénfarkasok.
Támogatók: Baranyai János, Nuszpel 
József, Kothencz Lajos, Rubos Zoltán, 
Csíki Sör és a Szerencsejáték Zrt.

mindörökké mazsorett
Félévzáró ABBA show

Látványos ABBA show-val készül-
tek az idei félévzáró bemutató estre 
Gmoser György művészeti vezető 
koordinálásával és felkészítő segítő-
ivel – Dulai Petra, Kelemen An-
namari, Gubacsi Zsófi – Kiskőrös 
város mazsorett csoportjai. A fülbe-
mászó slágereket Horváth Adrián 
kiskőrösi születésű pápai karvezető, 
zeneszerző írta át a Gmoser István 
vezetésével együttzenélő Kiskő-
rös Város Fúvószenekara számára.  
A megjelenteket Supka éva, a 
Kiskőrös Város Fúvószenekarát és 
Mazsorett Csoportját Támogató 

Egyesület elnöke köszöntötte, majd 
kezdetét vette a fergeteges nyitány-
nyal kezdődő műsor. 
Fellépett új koreográfiáival a 
Gyöngyszem, az Orchidea, a Nap-
fény és a Csillagfény mazsorett cso-
port, szóló produkciót mutatott be 
Dulai Petra, Gubacsi Zsófi, Szőgyi 
Regina, Valach Fanni és Batíz  
Laura.
A fellépés végén a mazsorett csopor-
tokat 29 éve vezető Gmoser György 
köszönetet mondott felkészítő segí-
tőinek, Szenohradszki Adélnak a 
konferálásért, Gmoser Istvánnak, a 
mazsi lányokat kísérő zenei aláfes-
tésért, valamint a szülőknek a több 
évtizedes háttérmunkáért, támogatá-
sért, segítségért. 
Mint elárulta, az idei városalapítók 
napja vasárnapjának délutánján 4 
órakor egy ismét fergetegesnek ígér-
kező meglepetés show műsornak 
lehetünk majd részesei, amikor is 
több fúvószenekar – Pápa, Kalocsa, 
Kiskunhalas, valamint Kiskőrös - és 
mazsorett csoport közreműködik, 
mindemellett az Operett színház 
énekesei is fellépnek. 
Mi pedig köszönjük a mozgalmas, 
táncos estét, ismét nagyon jól érez-
tük magunkat!


