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A Bem iskola alsós farsangi bálján:
Fülöp Tímea és Kemény Niobé Anna 3. c, valamint Demeter Cecília (1.c)

„Nagy mulatság van itt ma,
  ezerféle maskara
  perdül-fordul, integet
  búcsúztatja a telet!”
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Jól gazdálkodik a városvEzEtés a bEfizEtEtt adóforintokkal
A városházán mondott köszönetet Domonyi László a vállalkozóknak

fókuszban

2

többéves hagyomány, hogy a kiskőrös büdzséjét a legnagyobb mértékben 
gazdagító vállalkozóknak az újesztendő első hónapjában köszönetet mond 
a városháza dísztermében a polgármester az önkormányzat nevében. a fo-
gadásra érkező vendégeket Domonyi László polgármester és Pohankovics 
András alpolgármester fogadta. az eseményt megtisztelte jelenlétével 
Font Sándor országgyűlési képviselő, valamint Rideg László, a megyei 
közgyűlés elnöke is.

Január 26-án este a megjelentek 
pontos képet kaptak a polgármes-
tertől arról, hogy jó kezekben van 
a város vezetése. A befizetett adófo-
rintok komoly segítséget jelentenek 
Kiskőrös működésének zavartalan 
fenntartásában.
A polgármester prezentációjában 
taglalta Kiskőrös 2017-es fő bevételi 
mutatóit. Mint kiemelte, a mintegy 
kétmilliárdos működési és költség-
vetési bevétel felét a helyi adók közel 
egymilliárd, pontosan, 921 millió 
937 ezer forint összegben teszik ki. 
A helyi adók nagy része, közel 800 
millió forint az iparűzési adóbevé-
tel. Ez köszönhető az egyre jobban 
fejlődő iparágazatnak a meglévő 
mezőgazdasági vállalkozások adó-
forintjai mellett. De köszönet illeti 
az adófizető polgárokat is, hiszen a 
kommunális adóbevétel az elmúlt 
évben meghaladta a 64,5 millió fo-
rintot, és a gépjárműadóból befolyt 
bevétel 57 millió 318 ezer forint 
volt. Az idegenforgalmi adóbevéte-
lünk is évről-évre magasabb. Ez ta-
valy majdnem elérte már a 9 millió 
forintot. A kiadások elemzésére is 
rátért a polgármester, aki elmondta, 
hogy a befolyt összegekből a pályá-
zati önrészeken kívül a város a leg-
többet felhalmozási célú, valamint 
dologi kiadásokra fordít, a többi ki-
adás pedig például a személyi alapú 
juttatások és ezek járulékai, vagy a 
szociális kiadások és természetesen 
tartalékolniuk is kell. 

Rideg László gratulált és elismerően 
szólt a városvezetés előremutató te-
vékenységéről, megemlítette azokat 
a beruházásokat, amelyekre a közel-
múltban nyert pályázati támogatást 
– például csapadékvíz-elvezetés, új 
piaccsarnok kialakítása, óvodafej-
lesztés, Izsáki úti kerékpárút kiépí-
tés – Kiskőrös.
Font Sándor is méltatta a kiskőrösi 
önkormányzat törekvéseit, kiemel-
te, hogy Kiskőrös fejlődése szink-
ronban van az országos gazdasági 
felfelé ívelő, dinamikus fejlődési 
eredményekkel.  
Szabó Krisztina, a város nagyren-
dezvényeit koordináló Publicity 
Aim Kft. ügyvezető tulajdonosa az 
idén újjátelepítésének 300. évfordu-
lóját ünneplő Kiskőrös emlékévének 
programjait emelte ki, megszólítva a 
helyi vállalkozókat. 
Az állófogadáson Sallai Erzsébet, 
a KEVI gimnáziumának tanulója 
ének előadásával, Szappanos Emese 
József Attila költeményeiből össze-
állított szavalatával, Juhász Áron, 
a KEVI általános iskolájának diákja 
pedig trombitajátékával örvendez-
tette meg a hallgatóságot.
Az est állófogadással folytatódott, 
ahol a Fürtös vendéglő gondosko-
dott a finom falatokról, az inniva-
lók pedig helyi termékek voltak. 
A vacsora után még sokáig folyt a 
beszélgetés Kiskőrös jövőjéről, a vá-
rosvezetés és a helyi vállalkozások 
együttműködési lehetőségeiről.

INGYENES HALLÁSSZŰRÉS
március 23. (péntek), 10:00 és 12:00 között
Kiskőrösön, a Petőfi Sándor Művelődési Központnál
(6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/A.)
Ha nem megfelelő az időpont Önnek,  
hívjon bennünket:
06-30/449-9079
a vizsgálat csupán néhány percig tart, 
és semmiféle fájdalommal 
vagy kötelezettséggel nem jár.
amennyiben kíváncsi hallásának állapotára, 
szeretettel várjuk!

bővült az 
értéktár

autót kapott a polgárőrség

ÖsszEállt a kiskőrÖs 300 Emlékév programJa
A honlapon is tájékozódhatunk

Elfogadták a városatyák az Aczél 
István építészmérnök elnökletével 
működő Kiskőrösi Települési Érték-
tár Bizottság elmúlt félévi beszámo-
lóját. A bizottság tagjai a „Kiskőrösi 
Szüret és Szlovák Nemzetiségi Na-
pok” megnevezésű nemzeti értéket 
felvették a települési értéktárba a 
kulturális örökség szakterület kate-
góriában. Javasolták a megyei érték-
tár bizottságnak is felvételre. Eddig 
28 értéket vettek fel a Kiskőrösi 
Települési Értéktárba, közülük 12 
megyei érték is.
További információk 
Kiskőrös Város honlapján:  
www.kiskoros.hu/kiskorosi-
telepulesi-ertektar)

A legutolsó képviselő-testületi ülésen 
Pohankovics András alpolgármes-
ter beszámolt a 2018 májusától 2019 
májusáig tartó Kiskőrös 300 Emlék-
évre összeállított programsorozatról. 
Mint mondta, az emlékév koordi-
nálására megalakult emlékbizottság 
tagjai létrehozták az albizottságokat 
és minden területen meghatározták 
a tervezett programokat, „begyűjt-
ve” az intézmények, civil szervező-
dések, egyesületek, magánszemélyek 
által javasolt elképzeléseket. Így a 
város már hagyományos nagyren-
dezvényei, programjai mellett több 
mint száz, az újjátelepítés 300. év-
fordulójának tiszteletére szerveznek 
majd rendezvényeket, programo-

kat, amelyek saját, illetve pályázati 
forráslehetőséggel valósulnak meg. 
A város költségvetésében is különí-
tettek el az emlékévre mintegy 62.5 
millió forintot, így még az időköz-
ben besorolt programokat is meg 
tudják valósítani. Az emlékév „arca” 
Kautzky Armand Jászai Mari-díjas 
színművész, aki szívesen felvállalta a 
nagyrendezvényeken való részvételt, 
konferálást. A város honlapján pedig 
folyamatosan követhetőek lesznek az 
események, illetve a facebookon a 
„Kiskőrös képekben” oldal alakul át, 
„Kiskőrös 300” néven lesz elérhető.  
Az emlékbizottság február közepén 
dolgozza ki a városalapítók napjának 
rendezvénytervét, melyet az idén 

négynaposra terveznek, rendkívül 
sok magas színvonalú programmal. 
A záróeseményen például Boldoczki 
Gábor kiskőrösi születésű, világhírű 
trombitaművész ad majd koncertet. 

Még a nyáron döntött úgy a Balogh 
István (a fotón jobboldalt) vezette 
kiskőrösi polgárőr egyesület veze-
tőségének pár tagja, hogy új autót 
vásárolnak annak érdekében, hogy 
a külterületen is jobban el tudják 
látni a vállalt feladatukat. Álmuk a 
vállalkozói, illetve a lakossági támo-
gatásoknak köszönhetően valóra vált, 
hiszen nemrégiben vettek át a helyi 
Autó-Motor Trade Kft. Renault/
Dacia Márkakereskedésében egy 
vadonatúj, ötsebességes, elsőkerék-
meghajtású Dacia Duster gépjármű-
vet. Az ünnepélyes alkalmat megtisz-
telte jelenlétével Csizovszki László 
r.alezredes, kiskőrösi rendőrkapi-
tány (a fotón baloldalt), dr. Fekecs 
Dénes ny. r. alezredes, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, 
valamint Pohankovics András al-
polgármester, akik a további sikeres 
együttműködés reményében gratu-
láltak a polgárőröknek az új autóhoz 
és eredményes járőrözést kívántak.      

Több kiírt pályázati feltételnek nem 
felelt meg az egyesület, illetve, ahol 
sikeresen pályáztak, akkora volt az 
igény, hogy várakozó listára kerül-
tek, így pályázati támogatással nem 
sikerült gépjárművet vásárolniuk. 
Egy régi Lada Niva gépjárművük 
már volt, de ez az autó az évek eltel-
tével egyre több karbantartást, javí-
tást kívánt, ami már jelentős anyagi 
ráfordítással járt. Ezért 2011-ben 
eladták a Nivát, most pedig döntöt-
tek egy új autó beszerzése mellett. 
Az elmúlt hat esztendőben az egye-
sület tagjai saját autóikkal látták 
el a külterületi szolgálatot. Szent-
györgyi Csaba, az egyesület titkára 
vállalta fel a támogatások koordi-
nálását. Össze is gyűlt a szükséges 
összeg, amihez mintegy 140 önzet-
len támogató járult hozzá, egyhar-
madában három vállalkozó és az 
önkormányzat, kétharmadában pe-
dig vállalkozások, magánszemélyek 
segítettek.
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a magyar kultúra napJát 
ünnEpEltE a város

ElsÖprő sikErt aratott 
somogyiné marika kÖnyvE

Kiskőrös kulturális intézményei és 
a város önkormányzata összefogá-
sával igazán tartalmas ünnepsorozat 
részesei lehettünk a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából.
A könyvtár szervezésében Somogyi 
Györgyné Marika „Judit szerelmei” 
című kötetének bemutatóján vehet-
tünk részt a Zsinagógában.
A művelődési központ várostörté-
neti sétát szervezett a János Vitéz 
Látogatóközponttal karöltve, mely-
nek során Turán István történész, 
az utóbbi intézmény vezetője kala-
uzolta végig a „Petőfi-sétányon” az 
érdeklődőket, megosztva a város- és 
Petőfi Sándor feleségéhez, Júliához 
kapcsolódó irodalomtörténeti érde-
kességeket is, miután Sutus Etelka, 
a művelődési központ igazgatója 
beszélt az esemény jelentőségéről. 
(fotónkon az indulás pillanata) 
Az emlékmúzeum emeleti kisgalé-
riájában Petőfi – Arany – Tompa 
az irodalom és a barátság jegyében 
című kiállítást tekinthették meg a 
betérők tárlatvezetéssel. 
A Szó-La-M AMI növendékei és ze-
nepedagógusai ünnepi hangversenyt 
adtak elő magyar szerzők műveiből. 

A megjelenteket Soltiné Samu Zsu-
zsanna intézményvezető köszöntöt-
te, majd Szappanos Tamás szavalta 
el a magyar Himnuszt, melynek 
kéziratát 1823. január 22-én tisztáz-
ta le végső formába Kölcsey Ferenc 
költő. E jeles esemény tiszteletére és 
emlékére ünnepeljük 1989 óta min-
den évben a Magyar Kultúra Napját. 
Kispálné dr. Lucza Ilona múzeum-
igazgató emlékbeszéde után kezde-
tét vette az ünnepi hangverseny, 
melyen az iskola tanárai, növendé-
kei  – Oroszi Attila, Juhász Áron, 
Vikor Jázmin, Breznyán Kinga, 
Krizsán Karolina, Cseh-Szakáll 
Ivett, Tóth Renáta, Farkas Vik-
tor, Slajkó Anikó, Rohoska Réka, 
Aszódi Zsombor, Ocskai Roland, 
Szappanos Tamás, Breznyán Git-
ta, valamint Kubas Bence, Mar-
kó Balázs, Szentgyörgyi Ábel, 
Kudron Máté és felkészítő tanáruk 
Boldoczki Róbert - mellett a Far-
kasné Gombár Ildikó vezényelte 
Exaudi kórus, valamint szavalatával 
Kovács Karina, a KEVI gimnáziu-
mának diákja is közreműködtek.  
(Még több fotó az eseménysorozat-
ról Kiskőrös város facebook oldalán)

Nagyon kevesen vannak a 
városban, akik ne ismer-
nék Somogyiné Ma-
rikát, a Bem iskola 
egykori pedagógusát, 
igazgató-helyettesét. 
A tanítóképző főis-
kola elvégzése után 
történelem – földrajz 
szakos diplomát is szer-
zett, nyugdíjazásáig peda-
gógusként tevékenykedett. 
Azt azonban már kevesebben tudják 
róla, hogy lelkes zene- és irodalom-
rajongó. Olyannyira, hogy ő maga 
is „tollat ragadott”, hogy megírja 
gondolatait. 2011-ben néhány ver-
se megjelent az „Ember a versben” 
című antológiában, pár hete pedig 
napvilágot látott első prózai kiad-
ványa „Judit szerelmei” címmel.  
A könyvbemutató író-olvasó ta-
lálkozó méltó nyitánya volt az idei 
„Magyar Kultúra Napja” rendez-
vénysorozatnak. Igaz, az előre meg-
hirdetett időponthoz képest kicsit 
„csúszott” a program kezdete, de 
csak azért, mert a szervező könyv-
tári kollektívának kellett egy kis 
idő, míg a zsúfolásig megtelt Zsi-
nagóga épületében tudtak annyi 
széket biztosítani, hogy mindenki 
le tudjon ülni. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel azonban pár nappal 
később újra megismételték a könyv-
bemutatót.
Két nagy szerelem volt az életemben: 
a férjem és a hivatásom – mondja 
a nyugalmazott pedagógus írónő.  

Az életem során átélt él-
ményekből merítettem a 

könyv megírása közben, 
38 izgalmas történeten 
keresztül, melyek hű 
lenyomatát adják a 
megélt kornak.  
Dr. Dedák István 

egyetemi tanár, a könyv 
lektora írta: A könyv az 

1960-as évektől a rend-
szerváltásig kíséri nyomon 

Judit – a vidéki tanárnő – életének 
fordulatait, küzdelmeit, szerelmeit. 
A könyv lektoraként nehéz volt a 
technikai feladataimra összpontosí-
tanom, mert a cselekmények szála, 
a gondolatok egymásba fűzése végig 
lekötik a figyelmet, nem lehet belő-
le máshova kalandozni, kizáródik a 
külvilág az olvasó számára. És a jó 
írások mindig ilyenek.
A Zsinagógában Turán Istvánné 
Margó könyvtárigazgató köszön-
tötte az írónőt és baráti közönségét, 
majd szemelvények hangzottak el a 
műből az írónő, Margó, valamint 
Szabadszállásiné Irénke egykori 
pedagóguskolléga tolmácsolásában.
A találkozó végén természetesen le-
hetőség volt kötetlen beszélgetésre 
Marikával, illetve a könyv dedikál-
tatására is. 
A lebilincselően izgalmas, tanulsá-
gos és érdekfeszítő, mindemellett 
érzelmektől sem mentes, akár kor-
történeti írásnak is betudható köny-
vet az érdeklődők a Csepi könyves-
boltban megvásárolhatják.

kiskőrÖs város HírEi,
fontos napi infomációk:
FAcebooK: KISKőRöS váRoS
www.KISKoRoS.hu   

tErmElői piacot épít kiskőrÖs
megyei körútra indult Rideg László, a bács-kiskun megyei közgyűlés el-
nöke. minden nap más járási központban találkozik a polgármesterekkel 
az elnök. a járási fórum második állomása volt a kiskőrösi polgármesteri 
Hivatal. rideg lászló a települések vezetőivel az önkormányzatoknak kiírt 
pályázatokról, az azokkal kapcsolatos problémákról és a felvetődő kérdé-
sekről tárgyalt.

A találkozó helyszínén a rendezvényt 
fogadó város polgármestere Domo-
nyi László a következőket mondta:
– Nagyon örülünk annak, hogy Kis-
kőrösön az önkormányzat által be-
adott pályázatok nyertek. Már csak 
a szerződéseket kell aláírni, erre 1-2 
héten belül sor kerül és utána kez-
dődik az érdemi munka. Kiskőrösön 
két nagy projekt áll legközelebb a szí-
vemhez, az egyik az óvoda fejlesztése, 
amire óriási szüksége van a városnak. 
Azt látjuk, hogy a városban egyre 
több gyermek születik, ezért ellátá-
sukat meg kell oldanunk bölcsődei 
és óvodai szinten is. A másik nagyon 
fontos dolgunk a kistermelői piac ki-
alakítása. Azt gondolom, hogy Kis-
kőrös kellően nagy város már ahhoz, 
hogy megérdemeljen egy modern 
termelői piacot egy fedett, de nem 
zárt területen. A piacra egyébként 
az igény óriási, a környezetét sokkal 
jobbá kell tenni 2018-19-re. A piac 
korszerűsítését, bővítését a mostani 

kistermelői piac mellett levő hasz-
nálaton kívüli kereskedelmi áruház-
ban és annak környezetében tudjuk 
megvalósítani. A projekt keretében a 
meglévő piac elbontásra kerül, par-
kolókat építenek, a meglévő csarnok 
teljes körű átalakítása várható, 8 db 
nagy és 40 db kis elárusítóhely jön 
létre és 85 db külső elárusító hely ki-
alakítása is megtörténik.
Az egyeztető fórum végén a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke a 
következő gondolatokkal búcsúzott:
– A Kiskőrösi járásban is szinte az 
összes önkormányzatoknak kiírt 
pályázat nyertes lett. A megyében 
a polgármesterekkel történő meg-
beszélések, egyeztetések is arra irá-
nyulnak, hogy a pályázatok megva-
lósításával kapcsolatos kérdésekre is 
választ adjunk, illetve a problémákat 
a megyei önkormányzat szakmai se-
gítségével orvosoljuk. A polgármes-
terek nyitottak az együttműködésre, 
ami a mi dolgunkat is megkönnyíti. 

a magyar mEzőgazdaság sikErpályán!
a mezőgazdaság elmúlt évekbeli fejlődéséről tartott gazdafórumot Font 
Sándor választott országgyűlési képviselőnk, az országgyűlés mezőgaz-
dasági bizottságának elnöke „szövetségben a magyar mezőgazdaságért” 
címmel, január 30-án, a pátria emeleti előadótermében.

Országgyűlési képviselőnk a mező-
gazdasággal kapcsolatos leglénye-
gesebb információkat osztotta meg 
prezentációs előadásában a jelenlé-
vőkkel a 2010-2017 es évek 
közötti időszakról, vala-
mint beszélt a jövőbeni 
tervekről is.
Bemutatta a Minisz-
terelnöki Kabinet-
iroda tájékoztató 
kiadványát, amely a 
fenti időszakban az 
agrár- és élelmiszer-
ágazat területén elért 
legfontosabb eredménye-
ket tartalmazza. Elsősorban a 
kiadványt szeretném bemutatni, de 
természetesen egy ilyen rendezvény 
lehetőséget teremt arra, hogy az 
aktuális kérdéseket megbeszéljük a 
gazdálkodókkal, elmondják, hogy a 
jövőben milyen elvárásokat támasz-
tanak felénk, illetve ők mit szeret-
nének tenni – mondta a képviselő a 
fórum előtt megtartott sajtótájékoz-
tatón.
A mezőgazdaság stratégiai ágazat 
Magyarországon – hangsúlyoz-
ta a képviselő a fórumon – sokkal 
nagyobb figyelmet érdemel, mint 
amennyit 2010 előtt kapott. Azóta 
évről-évre kimutathatóvá vált a nö-
vekedés mértéke, amely hozzáadó-
dott a magyar gazdaság teljesítő ké-
pességéhez, annak ellenére, hogy az 
időszakban két igen nehéz évünk is 
volt. A fagykár és a jégkár az emlí-
tett két évben súlyosan érintette a mi 
térségünket is. A többi esztendőben 

viszont olyan eredményeket produ-
kált a mezőgazdaság, amely minden 
elképzelésünket felülmúlt. Mint azt 
Font Sándor kiemelte, szinte min-

den területen folyamatos 
„csúcson van” a mezőgaz-

daság, ez különösen az 
export-import egyen-
legben észrevételez-
hető. Természetesen 
– mivel a magyar 
mezőgazdaság igen 

sokrétű és szerteágazó 
– ezért egy-egy ágazat-

nak „előfordultak nehéz 
pillanatai”, de a rendkívü-

li intézkedésekkel sikerült újra 
stabilizálni ezeket az ágazatokat. A 
szántóföldi növénytermesztésben 
mintegy 60, az élelmiszerterme-
lésben és az állattenyésztésben 40 
százalékos a növekmény 2010 óta 
a kibocsájtás tekintetében. Mint 
elhangzott, elérték az ágazatban a 
teljes foglalkoztatottságot és jelentős 
bérnövekményt is fel tudnak mutat-
ni. A mezőgazdaság tehát a magyar 
gazdaság egyik legbiztosabb és leg-
meghatározóbb talppontjává vált az 
elmúlt 8 év alatt.
Font Sándor kiemelte, hogy az uniós 
általános források mellett egyre na-
gyobb a hazai támogatás is. Ez azt 
jelenti, hogy az EU megengedi a tag-
országoknak bizonyos szintig, hogy 
mindenki támogassa saját mezőgaz-
daságát, és ebből mi nagymértékben 
kivesszük a részünket és a maximáli-
san adható hazai forrásokat tesszük 
mellé. 
Az Országgyűlés Mezőgazdasági 
Bizottságának elnöke beszélt még a 
vidékfejlesztési program jelentőségé-
ről, illetve a magyar mezőgazdaság 
további fejlesztési pontjairól, mint 
például a jégkár-elhárítási rendszer 
teljes országos kiépítéséről, vagy a 
mezőgazdasági termékek feldolgozá-
sának fokozásáról.    

TAVASZI CIPŐ ÉS RUHAVÁSÁR

Női sportcipő és vászoncipő
2 pár 1500,- Ft 

Legújabb modellek
1500, - Ft

Időpont: 2018. március 15. (csütörtök)
7-16 óráig

Helye: Kiskőrös, Piactér

a polgári Esték következő 
programja a művelődési központ 
kamaratermében, a kiskőrösön 

már nagy sikerrel bemutatkozott 
Pálfy Margit 

színművésznő előadásában
május 4-én, pénteken 18.00 órai 

kezdettel 
„KuSSoLtAt A SoRS” 

címmel előadói est
latinovits zoltán emlékezetére

Szerkesztette és rendezte:
Szokoly tamás

tisztelettel hívunk és várunk mindenkit!
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lakossági fórumok kiskőrÖsÖn
kiskőrös város polgármestere és a választókerület önkormányzati képvise-
lője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2018. évi költségvetésről, 
a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális 
kérdésekről. szeretettel várunk minden felelősen gondolkodó kiskőrösi vá-
lasztópolgárt!

Domonyi László
Kiskőrös Város polgármestere

1. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Pohankovics András
Helyszín: Petőfi Sándor általános iskola
Időpont: 2018. március 13. (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: 2018. február 27. (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: 2018. március 27. (kedd) 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: 2018. április 5. (csütörtök) 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: 2018. április 3. (kedd) 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: 2018. március 1. (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. folyamatos házszá-
mok, 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: 2018. március 22. (csütörtök) 18 óra
Baross Gábor, Bartók Béla, Bethlen Gábor, Kolozsvári utca páros oldal 8. házszámtól, Kolozsvári 
utca páratlan oldal 35. házszámtól, Kun, Madách, Rákóczi Ferenc utca páratlan oldal 75. ház-
számtól, 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: 2018. március 8. (csütörtök) 18 óra
Damjanich János utca páratlan oldal 1-13. házszámok, Damjanich János utca páros oldal 2-24. 
házszámok, Hunyadi János, Jókai Mór, Kilián György, Kolozsvári utca páratlan oldal 1-33. házszá-
mok, 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, Bán-
ffy utca, Dinnyés dűlő tanya, Drégely utca, Felsőkommaszáció tanya, Izsáki út, Öregszőlő tanya, 
Szűcs József utca, Szücsidűlő tanya, Vasútállomás, Vasúti őrház

7. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Szedmák Tamás
Helyszín: Alsócebei Általános Iskola (régi)
Időpont: 2018. március 6. (kedd) 18. óra
 Alsócebe, Felsőcebe, Középcebe, Feketehalom

8.sz. VÁLASZTÓKERÜLET
Képviselő: Markó Ferenc
Helyszín: Wattay Középiskola
Időpont: 2018. március 20. (kedd) 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. házszámtól, 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, Wesselényi Miklós, Zrínyi Miklós
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ki Hinné, Hogy már 90?
Ünnepelt a Cebei család

Hazafiéknál marcipánból 
van az üllő és a kalapács

a zEnEiskola nÖvEndékEinEk 
Első félévi ErEdményEi

HEJE-HuJa vigadalom 
a bEm iskolában

kErEplővEl űzték El 
a tElEt a pEtőfi iskolások

a cebei családban nagy ünnepre készültek január 15-én. a családfő, cebei 
András ugyanis ezen a napon töltötte be a 90. életévét. a jeles alkalomból 
Domonyi László polgármester és baranyainé Szabó Katalin anyakönyvve-
zető is felkereste a szépkorú ünnepeltet otthonában. andrás bácsi korát 
meghazudtolva sietett a vendégek fogadására.

Felidéződtek a régmúlt idők emlé-
kei, mesélt gyermekkoráról, amit 
Cebén, tanyájukon töltött. Felesé-
gével, Opauszki Ilonával 1956-ben 
kötött házasságot, közös életüket 
is a tanyán kezdték. Négy gyerme-
ket – András, Márta, Gusztáv és 
Éva – neveltek fel hitben, szeretet-
ben, szorgos munka mellett. Épület-
anyag- és tűzifa fűrészeléssel foglal-
kozott, büszkén mesélt munkájáról, 
modernnek számító munkagépeiről. 
Az akkori rendszer azonban nem 
nézte jó szemmel anyagi gyarapo-
dását, és bevonta működési engedé-
lyét, amire a mai napig fájdalommal 
gondol vissza.
Ezután a mezőgazdaságban keres-
ték meg a kenyérre valót, szőlőt és 
gyümölcsfákat telepítettek Kaskan-
tyún és Cebén. Szőlő, gyümölcs-
és bor értékesítésből tartották el a 
családot, mind a négy gyermeküket 
kitanítatták és szakmát adtak a ke-
zükbe, hogy önállóan is tudjanak 
boldogulni az életben. Időközben 
építkezésbe is kezdtek, a kitartóan 
végzett sok munka meghozta gyü-
mölcsét, a hetvenes évek elején be-

költöztek városközponti családi há-
zukba. Egész életükben Istenhitük 
segített számukra, hogy legyőzzék a 
megpróbáltatásokat, a hétköznapok 
nehézségeit és gyermekeiket is en-
nek szellemében nevelték.
Sajnos felesége már elhunyt, de 
András bácsi azóta sem él egye-
dül, Márta lánya űzi el édesapja 
magányát, de családjának többi 
tagja is rendszeresen megfordul  
otthonukban.
Igaz, a gyerekek kérésére a szőlőbe 
már nem traktorral jár, de a Suzuki 
mindig startra készen áll, ha András 
bácsi ki akar menni a birtokra. So-
sem hagyta el magát, keményen dol-
gozott, Istenbe vetett hite és családja 
ragaszkodó szeretete mellett talán ez 
is hozzájárul ahhoz, hogy ma is kivá-
ló egészségnek örvend. No és a kis-
kőrösi gyógyvíz, mert a jó idő beáll-
tával szinte naponta kijár a strandra. 
Meg is köszönte a polgármesternek, 
hogy a városvezetés minden nyug-
díjas korú kiskőrösinek ajándékba 
adott egy fürdőbelépőt.
András bácsi! A Jóisten tartsa meg 
még sokáig ilyen frissen, egészsége-
sen és tettre készen családja köré-
ben- mondta el jókívánságait a vá-
ros első embere, akivel az ünnepelt 
jóízűen falatozott kedvenc sütemé-
nyéből, a zserbóból, és az ajándék 
csokitortából sem sok maradt.

Venyige zúzást 
Vállalok

Kolozsvári Gábor
30/364-5009

A Hazafi család is ünnepelt 
nemrégiben. Bár Sanyi 
bácsit 82. születésnap-
ján, január 11-én már 
megköszöntötték, 
de Ilona lánya nem-
régiben látogatott 
haza Angliából, így a 
kedvéért másodszor is 
megtartották a szülina-
pot. Sanyi bácsi felesége 
remek fogásokat készített 
az ünnepi ebédre.  Aki ismeri Hafi 
mamit, vagyis Szedmák Ica nénit, 
nem is csodálkozik ezen, hiszen 
a szlovák szervezet nagy rétessütő 
asszonya a téli összejövetelekre is 
konyharemekekkel teli kosárral ér-
kezik. 60 éve múlt a nyáron annak, 
is, hogy egymásnak örök hűséget  
fogadtak. 
A Hazafi házaspár három gyermeket 
nevelt fel szeretetben. Ilona lányuk, 
Andor és Evelin nevű gyermekeivel 
Angliában él, ott született Andor 

családjában a legkisebb déd-
unoka, az alig fél eszten-

dős Dominik is. Kati 
lányuk is két unokával 
örvendeztette meg 
szüleit, Gergővel és 
Renátával, ahol már 
két dédunoka is van, 

Konor és Lili. Sándor 
fiuk sem maradt nőt-

len, fia, Dániel az ötödik 
unoka.

Sanyi bácsi lakatosként kereste meg 
a kenyérre valót, de nagyon szeretett 
mindent, ami a fémmunkával kap-
csolatos, kovácsmunkát, hegesztést 
is elvállalt, amolyan ezermesterként. 
Ha valahol valami elromlott, biztos 
őt kérték meg a javításra. Ezért is ke-
rült fel a tortára a marcipán üllő és 
a kalapács. 
Isten áldja meg a családot és kívá-
nunk az ünnepeltnek egészséget, és 
még sok szeretettel, boldogsággal  
teli évet.

kertbarát kör indult a művelődési házban  
Donáthné Belák katalin, a keVi gimnáziuma  

mezőgazdasági szakoktatója vezetésével. 

A találkozókat kéthetente csütörtökönként 17 órai kezdettel tartják. 
Szó volt már a kertkialakításról, a vetésterv elkészítéséről,  

a növénytársításokról, a fajtaválasztásról.  
Megbeszélték, hogyan kell a palántákat nevelni,  

mi is az a biodinamikus szemlélet. 

Legközelebb március 8-án várják az érdeklődőket, 
a téma: metszések, oltások.

Március 22-én a tavaszi vetésekről, a talajmunkákról, a gyomokról 
és a gyomirtásról lesz szó.

Minden kertbarátot, érdeklődőt szeretettel invitál összejö-
veteleikre a csoportvezető.  

A XIV. Országos Lubik Imre Trom-
bitaverseny területi válogatóján 
Gmoser István növendékei képvisel-
ték a Szó-La-M Alapfokú Művészeti 
Iskolát: Juhász Áron (fotó), Ocskai 
Roland, Gmoser Kata és Maska 
Alexa.
Az országos döntőben Juhász Áron 
III. helyezést ért el, Ocskai Roland 
szereplését emléklappal jutalmazta  
a zsűri.
A felkészülés során és a versenyek 
alkalmával Pelsőciné Barna Mária 
zongorakísérő segítette a növendé-
kek munkáját. 
Kalocsán, a Szendrey Imre emlékére 
rendezett XV. Bács-Kiskun Megyei 
Zongoristák Találkozóján is szépen 
szerepeltek a kiskőrösi növendé-
kek. Nívódíjat kapott Hodolits 
Erzsébet (tanára: Pusztai Virág).  
A zsűri Kiemelt Nívódíjjal jutal-
mazta Maglódi Tamara (tanára: 
Vikorné Hajas Matild), Viczián 
Kinga és Breznyán Gitta (tanáruk: 
Balázs-Nagy Gabriella) valamint 
Aszódi Zsombor (tanára: Pusztai 
Virág) játékát. 
Breznyán Kinga (tanára: Balázs-
Nagy Gabriella) a Kiemelt Nívódíj 
mellé korcsoportjában kiérdemelte 
a legszínvonalasabb produkcióért 
járó különdíjat is.
Kiskunhalason rendezték meg a 
Kiskőrösi Tankerületi Központ Mű-

vészeti Iskoláinak Zenei Versenyét. 
5 iskola 34 hangszeres és magánéne-
kes növendéke mutatta be tudását. 
Egy-egy korcsoporton belül vonós, 
fa- és rézfúvós, billentyűs, vala-
mint magánénekes produkciókat 
hallhatott az érdeklődő közönség 
és a bíráló bizottság. A zsűri tagjai 
értékelésük során fő szempontnak 
a szuggesztív előadást, a művek stí-
lusos és korhű megformálását tar-
tották. 
Iskolánk 9 növendéke vett részt a 
hagyományteremtő versenyen.
Dicséretben részesült Szentgyörgyi 
Anna (fotó) (tanára: Sáfár Andrea) 
és Aszódi Zsombor (tanára: Pusz-
tai Virág).
Nívódíjat kapott Deák Tünde (ta-
nára: Farkasné Szabolcsi Ildikó).
Kiemelt Nívódíjat érdemelt 
Breznyán Kinga (tanára: Balázs-
Nagy Gabriella), valamint Gmoser 
Kata és Maska Alexa (tanáruk: 
Gmoser István).
A zsűri a Kiemelt Nívódíj mellett 
az egy-egy mű kiemelkedően magas 
színvonalon történő előadásáért Kü-
löndíjjal jutalmazta Juhász Áron és 
Ocskai Roland (tanáruk: Gmoser 
István), valamint Slajkó Anikó 
(tanára: Soltiné Samu Zsuzsanna) 
játékát.

Soltiné Samu Zsuzsanna 
intézményvezető

A KT Bem József Általános Isko-
lában sem maradhatott el a télűző 
mulatozás. Az idén műsoros estre 
készülnek az iskolai osztályok, ezért 
a farsangra nem tanultak be cso-
portos produkciókat, hanem most 
egyéni jelmezekbe bújtak. A február 
másodikán megtartott alsós farsan-
gi bálon megjelentek az aulában a 
mesehősök, több focicsapatra való 
labdajátékos is összejött, a katonák-
ról és a hercegkisasszonyokról már 

nem is beszélve. A tombolahúzást 
itt is nagy izgalom előzte meg, az 
osztályokban pedig csak úgy roska-
doztak az asztalok a sok finomságtól. 
A maskarások apró meglepetést, a 
zsűri – Lasztovicza László igazgató,  
Lukács Kata DÖK elnökhelyettes, 
Váczi Kinga SZMK vezetőségi tag 
– által kiválasztott legötletesebb jel-
mezesek pedig oklevelet is kaptak.  
A felsősök február 16-án búcsúztat-
ták el a telet.  

Már biztos nem jön vissza a tél, 
mert városunk oktatási intézménye-
iben gondoskodtak a gyermekek az 
elűzéséről. A KEVI Petőfi Sándor 
Általános Iskolája alsósaira az egész 
város felfigyelt február 8-án, hiszen 
kereplőkkel és dudákkal felszerelkez-
ve jártak egy kört a városban „félel-
metes” álarcok mögé bújva és ijesztő 
jelmezeket öltve magukra. Az iskolá-

ba visszatérve a 4/a osztályos lányok 
táncbemutatójával kezdődött meg a 
farsangi dínom-dánom. A mulatság 
pénteken a felsősöknek is kijárt, az 
anyukák, nagymamák jóvoltából 
finomsághegyek vártak mindenkit 
a büfében, illetve az osztálytermek-
ben, a tombolán pedig értékes nye-
reményekkel lettek gazdagabbak a 
szerencsések. 
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malaca volt a fődíJnyErtEsnEk
Gazdaköri városi disznóvágás másodszorra

régen természetes volt, hogy tavasszal akár 2-3 választási malac is került 
a disznóólba, hogy télre szépen kigömbölyödjenek. a disznóvágásra ösz-
szehívták a családot, kakasszóra megjelent a böllér is. mielőtt azonban a 
malacvisítás belehasított volna a hajnali pirkadatba, az áldomást is meg-
itták, részint azért, mert a nagy hidegben igencsak jólesett a házi pálinka, 
részint pedig a disznó tiszteletére, hiszen az állat a család éves húsadag-
jának nagy részét biztosította. aztán míg a férfiak elvégezték a tisztítást 
és a darabolást, addig az asszonyok előkészítették a levesbe való zöldsé-
get, a kolbászhoz, hurkához a fűszereket és a tepsiket a pecsenyehúshoz. 
darálták a hájat, tisztították a beleket… a kemence is átmelegedve várta, 
hogy végezhesse a dolgát. napjainkban sajnos azonban már csak elvétve 
vállalkoznak a családok arra, hogy disznót neveljenek, vágjanak és feldol-
gozzanak. Ezért is döntött tavaly úgy a kiskőrösi gazdakör, hogy évente 
„látványdisznóvágást” rendeznek kiskőrösön.

Sem helyük, sem idejük az állat felne-
velésére, pedig a házias ízeknek nincs 
párja. Mértékkel fogyasztva az egész-
ségünk ellen sem vétünk – mondta 
Font Sándor országgyűlési képviselő, 
aki Somogyi Zoltán főszervező meg-
hívására részt vett a Kiskőrösi Gazda-
kör második alkalommal szervezett 
Városi Disznóvágásán február 3-án.
Domonyi László polgármester is 
kivette részét a munkálatokból, mint 
ahogyan azok a gyerekek is, akik 
segítettek a kolbászhús gyúrásában 
Nézőné Zsuzsi tanító nénivel együtt.
Domonyi László: Még az előttünk 
lévő generáció tagjai is kiválóan ér-
tettek a tartósításhoz. Édesanyám 
például a sült húst zsírral rétegezve 
tette el a bödönbe, ami aztán a csa-
ládi ünnepnapokon, vagy szüretkor 
felmelegítve igazi csemegének számí-
tott.
Míg a férfiakat Zoli koordinálta, ad-
dig az asszonyokat a program másik 
főszervezője, Torgyikné Danis Évi 
fogta össze. A 227 kilós hízó feldol-
gozási munkálatai összehangoltan 
zajlottak, megsült a hagymás vér, pi-
rult a pecsenyehús, a kolbász, a hur-
ka, rotyogott a töltött káposzta, sőt, 
a toros vacsorához pöszörgött az or-
jaleves és elkészült a paradicsomszósz 
– zmácsenka – és a hájas süti is. 
A 75 tagú gazdakörből húszan jöttek 
el, hogy elkészítsék a finomságokat, 
így olajozottan mentek a munkála-
tok. Még az időjárás is alkalmazko-
dott a programhoz, szakadó hóesés se-
gített megidézni a hajdanvolt időket.  
A gyerekeknek a művelődési központ 
kollektívája biztosított hasznos idő-
töltést a Pátria épületében, míg be-
szaladtak megmelegedni. Kézműves 
foglalkozáson készíthettek malacos 
figurákat. Ahogyan tavaly is, a gazda-
körösök a Jó Pásztor Szeretetotthon 
lakóinak egy csoportját is meghívták 
egy toros ebédre. 
Estére sem hagyott alább a jókedv, a 
Kultúrházak éjjel-nappal programjá-
hoz társulva a művelődési otthonban 
százfős toros lakomán lehetett jóllak-
ni az autentikus ételekből, melyeket 
a Szivárvány Néptáncegyüttes tagjai 
tálaltak fel a vendégeknek. 
A tombolán pedig mi is lehetett vol-
na más a fődíj, mint egy élő malacka, 
amelyet Lomjánszkiné Ibolya vihe-
tett haza.

A nap még most sem ért véget, a talp-
alávalót Markó Nani és Kothencz 
Lali húzta a toros vacsora után majd-
nem kivilágos kivirradtig.

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!

Szőlőt és gyümölcsöst 
bérelnénk!

 Érdeklődni: 
06/20-262-0449

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

szakmunkásokat keres felvételre.
Érdeklődjön a 06-20/9443-541-es 

telefonszámon!

nyuszi ült a fűbEn
országos nyúlkiállítás kiskőrösön

Második alkalommal kapott ott-
hont egy hétvége erejéig Kincses 
Éva (jobb felső kép) szervezésében 
Kiskőrösön a Magyar Nyúltenyész-
tők Országos Egyesülete égisze alatt 
szervezett Országos Nyúlkiállítás, 
amely már nyolcadik volt a sorban. 
A Piac téri nagy épületben berende-
zett kiállításon mintegy 644 nyulat 
nézhettek meg az érdeklődők a törpe 
fajtáktól kezdve a többkilós „óriás” 
nyulakig, miután az osztrák zsűri ki-
osztotta pontszámait a tapsifülesek 

fajtajellegének alapos szemrevéte-
lezésével. A nézelődés után a gyer-
mekek nem unatkoztak, ingyenes 
arcfestés, kézműves foglalkozások, 
ásványbemutató- és vásár, valamint 
nyuszi-simogató várta őket, sőt, egy 
előzetes rajzversenyt is meghirdettek 
a számukra. Az idei évben először fő-
zőversenyt is rendeztek a szervezők, 
amelyre a benevezett 9 csapat ver-
senyzői remek nyúlhúsból készült, 
változatos fűszerezésű ételkülönle-
gességekkel rukkoltak ki.

ÖrÖk érték a Házasság
Hálát adok érted Urunknak, Istenünknek! Köszönöm, hogy megismerhettelek, 
hogy szeretsz. A Mindenható Atya arcának fénye ragyogja be életed! Vezessen 
téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az Út, az Igazság, az Élet! A Szentlélek Isten 
irányítsa lépteidet, a szeretet és a hűség útján! Áldjon meg téged a szentháromsá-
gos egy Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen.

A „Házasság hete” kezdetének al-
kalmából celebrált szentmisét a ka-
tolikus templomban február 11-én 
Seffer Attila esperes atya. Köszön-
tötte a házaspárokat, akik egymásra 
mondtak áldást a misén. A szív a sze-
retetet jelképezi. A misét követően a 
házaspárok egymás iránti szeretetük 
jeléül „szívekkel teli” léggömböket 
engedtek a magasba. Az ökumeni-
kus országos programhoz csatlakoz-
va „Olaj a tűzre” címmel a katolikus 

közösségi teremben a következő hét-
re interaktív előadást is szerveztek a 
kapcsolatukban frissülni vágyó há-
zaspároknak. 

(fotók: Supka Éva)

MáRcIuS 24. SZoMbAt
14-18 óráig

tojásfadíszítés a petőfi téren 
hozott, névvel feliratozott tojásokból.

fészekkeresés, nyuszisimogatás.
a tavalyi nagysikerű kezdeményezés 

után, több mint ezer tojás került a város 
tojásfájára. 

Kiskőrös 300. évfordulójának évében 
háromezer tojás a cél! 

gyűjtsétek, fessétek és hozzátok el egy 
örömteli tavaszi nap keretében, 

a petőfi szobor melletti
fát díszítjük ismét! 

szeretettel várjuk a családokat,
gyerekeket, nagyszülőket, mindenkit! 

Kiskőrös Városért Alapítvány 

TOJÁSFA 300 KISKŐRÖS
HÁROMEZER TOJÁSSAL

kiskőrös 2018-ban ünnepeli újratelepítésének,
így születésének 300. évfordulóját.
A kerek évfordulót a Kőrös-Körül Nők egyesület egy 
horgolt rózsákból álló csokorral szeretné megünnepelni.

Ebben számítanak a helyi asszonyok és lányok mellett 
az ország ügyes kezű hölgyeire is, járuljanak hozzá 
kiskőrös 300 horgolt fehér és vörös rózsából (zöld 
szárral, levéllel) álló csokrához, amit május 19-én, a 
születésnapon adnának át. az elkészült virágokat a 
művelődési központba kérik eljuttatni, névvel és címmel, 
ha van, email címmel együtt. a kész kompozícióról fotót 
küldenek minden készítőnek!

300 év – 300 rózsaszál
hoRgoLjuNK vIRágcSoKRot!
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kÖzEl

lélEkápoló
padlóképes alkalom nőknek

kÖnyv és filmaJánló

Házasság HEtE 2018
az elköteleződés hete

lutHEr mondJa...

„A házasság nem csupán természetes do-
log, hanem Isten legédesebb és legkedvesebb  
adománya.”

Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma-
gáról, 158.o., Gyula, 1991.

13

Gary Chapman:
A házasság négy évszaka
Az évszakok körforgása akárcsak 
a természetben, a házasságban is 
újra és újra megismétlődik. Időről 
időre beköszönt a tél, amikor a há-
zastársak zárkózottak, magányosak 
és elégedetlenek; máskor viszont 
nyitottan, reményteljes várakozással 

tekintenek a tavaszi megújulás elé. 
Aztán a nyár melegében sütkéreznek 
és kényelmesen, gondtalanul élvezik 
az életet; majd az ősz újra bizony-
talanságot, közönyt és aggodalmat 
ébreszt. De hogyan lehet ezeket a 
változásokat átvészelni és a kapcsolat 
javára fordítani? 
Tűzálló (Szerelempróba)
Válságba került a házasság. A férj 
tűzoltó, de lángokban álló házassága 
a porig égés küszöbén van. Édesapja 
tanácsot ad neki, ami egy 40 napig 
tartó szeretetpróba. Ez idő alatt kell 
bizonyítania, hogy rendbe lehet hoz-
ni egy megégett, üszkös és romok-
ban álló házasságot is.

Sőt inkább nagyon is közel van hoz-
zád az ige: a szádban és a szívedben; 
teljesítsd hát azt! (5Mózes 30,14)
Sokan vagyunk úgy, hogy szeret-
nénk látni Istent. Meggyőződni, 
megtapasztalni, kitapintani Őt. Egy 
olyan globális kultúrában, ahol már 
szinte minden a látványon múlik, 
ez a vágy teljesen érthető. Az in-
doeurópai gondolkodás eleve erre 
alapozódik. A „videó” (latinul: vi-
deo) szavunk, a latin „video” igéből 
származik, azt jelenti: látni. De ez a 
szó a hindu vallásban is megtalálha-
tó szanszkrit eredetű „vidjá” kifeje-
zéssel is rokon: mely bölcsességet, 
tudást jelent. Magyarán úgy véljük, 
akkor kerülünk közel a bölcsesség-
hez, ha meglátjuk a dolgokat és a 
nagyobb összefüggéseket.
A Bibliában a látásnál sokkal fon-
tosabb ismeretforrás: a szó. Az Ige. 
A hit hallásból van. Megbizonyoso-
dást nem a fizikai szemünkkel való 
megtapasztalás útján szerezhetünk, 
hanem az Ige által. Előbb hallunk. 
„Így szól az ÚR!” Isten szavát, Igéjét 
kell a szívünkbe fogadni. S mivel a 
szív bibliai értelemben nem pusztán 
az érzelmek központja, hanem az 
akarat és a döntések, a kívánságok és 
a gondolatok, azaz az ÉN, az egész 
személyiségünk központja, ez azt is 
jelenti, hogy Isten Szava az énünk 

közepében szeretne hatni, hogy Is-
ten a szívünkbe szeretne költözni, 
benne lakni.
Az Ige pedig létezést, történést, cse-
lekvést kifejező szó. Isten Szava élő 
és ható. Általa megtörténnek azok a 
dolgok, amiket el sem tudtunk vol-
na képzelni korábban. Az Ige elkezd 
bennünk dolgozni, cselekedni. For-
mál, reformál és transzformál min-
ket. A mi életünkön keresztül teszi 
láthatóvá magát. Nem úgy, hogy két 
szép szemünkkel megpillantjuk Is-
tent a tükörben, hanem a hatás által. 
Akinek a szívében Isten Igéje él és 
cselekszik, azt az Ige megváltoztatja. 
Azon az emberen kezd kirajzolódni 
az isteni jellem. Máshogy beszél. 
Megtisztulnak szavai. Átok és rossz-
indulat helyett áldás és jóság jön ki 
a száján. Máshogy gondolkodik. Ki 
tud törni a látható világ korlátain, 
és betekintést nyer a lelki-szellemi 
valóságba és annak a teljes életre 
kiható összefüggéseire. Máshogy 
viselkedik. Kontrollálatlan érzései 
helyett szép lassan határozott, Isten 
előtt megérlelt döntések irányítják 
tetteit. 
Isten szeretnéd látni? Előbb engedd 
Őt megszólalni a szívedben. Aztán 
hagyd, hogy formáljon, és láthatóvá 
válik benned és rajtad.

Farkas Sándor

Közlemény
Köszönetet mondunk mindazoknak a kedves adózó állampolgároknak,

akik adójuk 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyháznak adták.
Emlékeztetőül közöljük, hogy egyházunk technikai száma: 

0035
Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak, akik 2016. évi adójuk má-
sik 1%-ával a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség „Evangélikusok a 

Családért” Alapítványát támogatták. Ennek összege 2016-ban 166.690,-
Ft volt. A támogatásból ágyakat vásároltunk a Jó Pásztor Evangélikus 

Szeretetotthon részére.
Ebben az évben is várjuk támogatásukat Egyházunk

és az Alapítvány javára!
Alapítványunk neve: Evangélikusok a Családért Alapítvány – Kiskőrös.  

Az alapítvány adószáma:
18341591-1-03

Közel két évtizede Angliából in-
dult el ez a kezdeményezés, amely 
Valentin-nap környékén minden 
évben egy hétig a házasság és a csa-
lád fontosságára kívánja irányítani a 
figyelmet. 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. „A házasság Isten csodá-
latos ajándéka és gondoskodása az 
ember számára, amelyben a felek 
megtapasztalhatják 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 sa-
ját elhatározásából elkötelezi magát, 

hogy egymás bátorítására, segítésére 
és védelmére törekszik egész életé-
ben. Ilyen módon a házasság felelős-
ségteljes, biztonságos és meghitt kö-
zösséget jelent számukra, és áldásul 
szolgál életük minden más területén 
is.” Idén a házasság hetének arcai:  
Zámbori Soma színművész és fele-
sége dr. Fazekas Rita mediátor. 
Bővebb információt a Házasság he-
téről: www.hazassaghete.hu
Gyülekezetünkben néhány éve szo-
kás, hogy a házasság hetének va-
sárnapján a 10 órás istentiszteleten 
megáldjuk azokat a párokat, akik a 
gyülekezetünkhöz tartoznak vagy 
gyülekezetünkben kötöttek házas-
ságot. Ez az alkalom idén február     
18-án volt az evangélikus templom-
ban. 

figyElEmrEméltó

1%

Kérjük adójának 1%-ával támogasson minket!
Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja

Adószám: 19042099-1-03
Elnök: Fadgyas István  06-78/413-343

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!

Kérjük adójának 1%-ával támogasson minket!
Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja

Adószám: 19042099-1-03
Elnök: Fadgyas István  06-78/413-343

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!

„ Még ma sem értem én;
hogy pár kavics mindörökre bezárhat,
föld alatt a hazád és a házad,
ugyan, hogy érteném.”

Február 27-én egy éve, hogy

Nagy Árpád 
okleveles építészmérnök, szerető férj, édesapa, nagypapa,
a „Kiskőrös Településfejlesztéséért-díjjal” elismert szakember,
79 éves korában, örökre itthagyta e földi létet.
Barátaink, ismerőseink! Köszönjük, ha emlékeztek, emlékeznek Rá!
                                                                                                           Családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága halottunk  

Mlinkó Sándor 
temetésén részt vettek, virágokkal 

és részvételükkel próbálták fájdalmunkat enyhíteni.

Szeretem a színeket, a kendőket, 
textileket. Jól esik játszani velük, al-
kotni, beléjük képzelni helyszíneket, 
életeseményeket, érzéseket, hangula-
tokat. Látszólag egy barna sál, de le-
het az életemben lévő sivatag, a sárga 
kör alakú asztalterítő nappá, meleg-
séggé, életerővé változik. A tüllken-
dőből virág nyílik, a kis jelentéktelen 
kavics a nagy képben értelmet nyer. 
Miközben te és én játszunk, közös 
kép születik. MI születik. Mindany-
nyian benne vagyunk, de leginkább 
Ő, aki megáll a középen, a szívünket 
érinti, szól hozzánk, alakít, formál, 
reakcióra késztet, üzenetet hoz és 
továbblendít. Jézust keressük, Jézust 
várjuk. Énekelünk, dúdolunk, tán-
colunk, adunk és kapunk, egymás-
ra hangolódunk, zenét hallgatunk, 

vagy csak csendben nézzük a gyer-
tyákat. Befelé figyelünk, imádko-
zunk, megosztunk, vagy magunkban 
maradunk. Nem sietünk, nem roha-
nunk, nem tervezünk, nem akarunk. 
Csak úgy vagyunk. Engedjük, hogy 
Isten szeretete simogassa rendbe a 
rohanásban összekuszálódott ideg-
szálainkat.  
Az első ilyen alkalmat ádventben 
tartottuk. Szeretettel várok minden 
felnőtt nőt, anyát, feleséget egy böjti 
padlóképes áhítatra az evangélikus 
imaházba, Istennel és egymással kö-
zösségben lenni, töltődni, kikapcso-
lódni március 21-én is.
További részletek a Kiskőrösi Evan-
gélikus Gyülekezet facebook oldalán 
az események között olvashatók. 

Farkasné Gombár Ildikó

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

„Gólyahír”, esküvő,
házassági évforduló

osztálytalálkozó?

Kérjük, támogassa
adója 1 százalékával
a Kiskőrös Város Fúvószenekarát
és Mazsorett Csoportját Támogató
Egyesületet!

Adószám: 18341333103

várjuk a jelentkezőket 
ingyEnEs rovatunkba!
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nEm kallódnak El nyáron 
a roma gyErmEkEk

kÖnyv szülEtEtt fEróról 
a békés művészről

ismét fotókat látHattunk

és tE Hogy vagy?
Aki válaszol: Jakupcsek Gabriella

a tEHEtségszárnyak 
kibontakoztatása

napJaink

Kiskőrösön egy egyedülálló kez-
deményezésnek köszönhetően, ifj. 
Kunhegyesi Ferenc, a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke ötlete 
alapján, az önkormányzat támogatá-
sával hozták létre az elmúlt év nya-
rán első alkalommal id. Kunhegyesi 
Ferencről elnevezve „Ferkina király” 
udvarát. Az egész napos foglalkozá-
soknak köszönhetően a roma gyer-
mekek nem csak felügyelet alatt van-
nak, hanem fejlesztő-, művészeti-, 
illetve kézműves foglalkozásokon is 
részt vesznek. Feró szeretne hagyo-
mányt teremteni a tavalyi „itthoni 

táborból”, elképzelései szerint ön-
zetlen segítőinek köszönhetően a 
régi napközi épületében minden 
nyári szünetben lehetőségük nyílik 
a tavalyi jól sikerült pár hét megis-
métlésére. A nyáron elkészült leg-
jobb műhelymunkákból a művelő-
dési házban kiállítást is berendeztek, 
amelyet nemzetiségi műsorral tettek 
hangulatossá. Az eseményen Domo-
nyi László polgármester nagyra ér-
tékelte a kezdeményezést és további 
sikereket kívánva biztosította Ferót, 
hogy a városvezetés segítséget nyújt 
nekik a jövőben is. 

A művészettörténész könyvíró saját 
elmondása szerint igyekezett elvo-
natkoztatni a baráti kapcsolattól és 
aszerint objektíven megírni köny-
vét, hogy bemutassa, a roma művé-
szet az egyetemes kultúrába hogyan 
illeszkedik be. Ágnes egykoron 
osztályfőnöke, illetve magyartanára 
volt Ferónak, aki már kora ifjúságá-
ban bontogatta tehetsége szárnya-
it. Majd később, 2010-ben, Ágnes 
megnyitotta művészeti galériáját, 
ahol az évek során a kettejük között 
már kialakult barátságnak köszön-
hetően Feró az elsők között állítha-
tott össze tárlatot alkotásaiból. 
A művelődési központ zsúfolásig 
megtelt kamaratermében megtar-
tott könyvbemutatón Sutus Etel-
ka, az intézmény igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket, majd Ágnes 
röviden ismertette Feró életútját 
és munkásságát. Mint mondta, a 

művészet mellett elkötelezett roma 
fiatalember nem csak a festészet, de 
korábban a táncművészet terén is 
megmutatta tehetségét. 
Lászlóné Ági: Feró hosszú utat tett 
meg a kiskőrösi vasútállomással 
szemben lévő vályogházból elin-
dulva az általa választott, meg-
próbáltatásokkal és előítéletekkel 
nehezített alkotói pályán. - Majd 
beszélt a mesterekről, az indítta-
tásról, a roma művészet különleges 
gyönyörűségéről is, amelyet – mint 
mondta – Feró, hitvallásnak is beil-
lő szavaival lehet a legjobban kife-
jezni. „Én úgy gondolom, hogy Péli 
és Szentandrássy olyan festőóriások, 
akiket Leonardóval, Michelange-
lóval lehet egyszerre említeni… 
Elsősorban földlakó vagyok, má-
sodsorban cigány. Nekem ez nem 
ügy, nem kérdés, de úgy gondolom, 
kötelességem is ezt felvállalni, ha szó 
esik róla.”
A könyvbemutató-sorozat után 
Feró alkotásaiból kiállítás nyílt az 
Ágnes Galériában, ahol Feró 2009-
2017 között készült képeit mutatta 
be a galéria tulajdonosa, Lászlóné 
Takács Ágnes Zsuzsanna. Január 
26-án pedig a Duna TV Életkerék 
című kulturális műsor adásában is 
láthattuk Ferót, a kiskőrösi roma 
festőművészt. A kiskőrösi könyvbe-
mutatón Domonyi László polgár-
mester is méltatta a művészt és meg-
köszönte Ágnesnek az életműkönyv 
megjelenését. Megható pillanata 
volt az eseménynek, amikor Feró 
egyik tanítványa és Schaffer Ist-
ván, az EGYMI intézményvezető-
helyettese a diákönkormányzat és a 
nevelőtestület nevében átnyújtották 
a „Békés művész” elismerő oklevelet 
Ferónak. Az eseményt Supka Éva 
moderálta.

Feró sokat köszönhet nemrégiben 
elhunyt édesapjának. id. Kunhegyesi 
Ferencnek. Az iránta érzett hálát fe-
jezte ki a „Legyen meg a te akaratod” 

című képével.

„ifj. kunhegyesi ferenc művészete péli tamás és szentandrássy istván 
nyomdokain” címmel írt könyvet feró munkásságáról Lászlóné takács ág-
nes Zsuzsanna művészettörténész, melyet kiskőrösön kívül kecskeméten, 
kiskunhalason, sőt, budapesten is bemutattak az érdeklődő közönségnek. 
a könyv ágnes közelmúltban írt szakdolgozatának tömörítése.

a pedagógiai szakszolgálat működésében új szakfeladatként jelent meg a 
kiemelten tehetséges gyerekek/tanulók gondozása, az intézményben egy 
főállású dolgozó, Pécsi Nóra (fotó) klinikai szakpszichológus látja el ezt a 
feladatot. az intézmény keretein belül tehetségazonosítás történik, mely a 
tanulóval és a szülővel folytatott interjúkon, a gyermek munkáinak elem-
zésén alapul, ezen kívül különböző tesztek, kérdőívek eredményei jelentik 
a diagnosztikai támpontot. négy azonosítási kritériumot kell figyelembe 
vennünk a vizsgálati módszerek alkalmazása során, hogy komplex képet 
alkothassunk a gyermekről, és szakmailag megalapozott véleményt tud-
junk adni azzal kapcsolatosan, hogy tehetségesnek minősül-e: 1. átlag fe-
letti intellektuális képességek, 2. átlagot meghaladó speciális képességek, 
3. kreativitás, 4. feladat iránti elkötelezettség.

A tehetséges gyerekek felis-
merése sok esetben nehéz-
séget okoz a pedagógu-
sok számára, elsősorban 
társaiktól eltérő gon-
dolkodásmódjuk, illet-
ve a társuló magatartási 
és figyelmi problémák 
miatt. Sok esetben in-
kább pszichés problé-
mák miatt jelentkeznek a 
szülők intézményünkbe, és a 
megismerés folyamata során válik 
nyilvánvalóvá a szakember számára, 
hogy tehetségígéretről van szó. Az 
elmúlt évekhez képest ebben a tanév-
ben nőtt a tehetségazonosításra váró 
tanulók száma, azonban tovább kell 
munkálkodnunk azon, hogy minél 
szélesebb körben történjen infor-
mációáramlás a tehetséges tanulók 
sajátosságaival kapcsolatban. Több 
oktatási intézményben tervezünk 
tájékoztató előadásokat, hogy a felis-
merésben segítsük a pedagógusokat. 
Amennyiben vizsgálataink alapján 
egy tanuló tehetségígéretnek minő-
sül, erről írásban szakszolgálati szak-
vélemény készül, ebben javaslatot 
teszünk a számára megfelelő tehet-
séggondozási formára. A tehetség-
gondozást érdeklődési területtől füg-
gően a gyermeket oktató szaktanár, 
de művész és mesterember is elláthat-
ja. Az országos szinten meghirdetett 
fejlesztő programokba vagy mentor-
programokba való irányítás is előse-
gítheti a tanuló pozitív irányú tehet-
ségútját. A mentorral való folyamatos 
kapcsolattartás egy hosszú folyamat, 
akár egy egész életen át tartó, bizalmi 
kapcsolaton alapuló támogatás, mely 
nyomon követi a tehetséges gyermek 
életútját. 
Az ösztönzés, felismerés, az egyénre 
szabott bánásmód fontos feltétele 
a tehetség kibontakoztatásának. A 
gyermekben szunnyadó adottság 
ugyanis nem egyenlő a megvalósult 
képességgel, azt gondozni is kell és fo-

lyamatosan nyomon követni. 
Ezt a fontos alapelvet kell 

szem előtt tartanunk a 
tehetséggondozás során. 
A gondozási folya-
matban segítséget 
nyújthatunk mind a 
tehetséggondozást vég-

ző szakember, mind az 
osztályban tanító peda-

gógusok számára, hogy mi-
lyen formában foglalkozzanak 

egyénileg a tehetségekkel, hogyan 
emeljék ki pozitív tulajdonságaikat. 
Ennek a különleges bánásmódnak 
példája lehet a tempóban való gaz-
dagítás, melynek során a tananyagot 
a tanulóra szabottan állítják össze a 
pedagógusok, gyors tanulási tempó-
jához igazodva kiegészítő feladatokat 
is kaphatnak a tanórákon. Javaslato-
kat tehetünk az oktatási intézmények 
felé, hogy a tehetségeknek legyen le-
hetőségük óralátogatásokra érdeklő-
désüknek megfelelő, magasabb fokú 
osztályokban, intézményekben. 
A tehetséges gyermek esetében a ké-
pességpotenciálok kibontakoztatása 
mellett, az érzelmi problémák, belső 
feszültségek, alkalmazkodási zavarok 
is nagy terheket jelenthetnek, mivel 
érzékelik, hogy eltérőek társaiktól 
és környezetük gyakori negatív visz-
szajelzései is intenzív feszültségeket 
idézhetnek elő bennük. Mindezek 
kezelése érdekében pszichológus 
végzettségű szakemberek vezetésével 
lehetőséget biztosítunk személyi-
ségfejlesztő és önismereti csoportos 
foglalkozások megszervezésére, ahol 
ezen különleges gyermekek lelki ne-
hézségei is megoszthatóak és átdol-
gozhatóak játékos gyakorlatok for-
májában.                (Gyarmathy Éva)

„A tehetség is a természet azon értékei közé 
tartozik, amely gondozást kíván. Nem 
kapálást, nyírást, permetezést, csak dús 
termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a 
növekedéshez.”

Márki Levente – Pihenőpont Rózsa Tibor – A festékkeverő

A Kiskunszt Fotóklub időről-időre 
megmutatja egy-egy sikeres időszak 
„termését”. A Kultúrházak Éjjel-
Nappal országos mozgalomhoz 
csatlakozva a kiskőrösi művelődési 
központ kiállítótermében nemrégi-
ben ismét bepillantást nyerhettünk 
a klubtagok - Békési Imre, Bíró 
Róbert, Daróczi Csaba, Ferincz 
János, Kis Csaba, Márki Levente, 
dr. Nagy Edit, Rékasi Ramóna, 

Rózsa Tibor, Sasvári Ágota, va-
lamint Schnürlein Zsuzsanna – 
munkásságába. A fotókat, valamint 
a művészeket Supka Éva méltatta, 
majd megnyitotta a kiállítást. Ezt 
követően a fotósok „műhelytitkaik-
ba” avatták be a kíváncsi közönséget, 
akik egy-egy kép előtt hosszasan 
időzve elemezték a kifejező, szemet-
szívet gyönyörködtető és melengető 
felvételeket.

A Kultúrházak Éjjel-Nappal or-
szágos mozgalomhoz csatlakozva, 
a kiskőrösi művelődési központ-
ba a Kőrös-Körül Nők Egyesület 
meghívására érkezett városunk-
ba Jakupcsek Gabriella február 
2-án. Azt már megszoktuk, hogy 
Jakupcsek mindig kérdez, mégpe-
dig úgy, hogy „az elevenünkre talál”. 
Kényes kérdéseket feszeget, emberi, 
férfi-nő, szülő-gyermek kapcsolatok 
olyan részleteire kíváncsi, amit sok-
szor még magunknak sem merünk 
őszintén megválaszolni. A rendkívül 
intelligens, nagytudású, tapasztalt 
műsorvezető új könyvében olyan 
kérdéseket feszeget, mint például, 
hogy hogyan neveljünk életre való, 
boldog, sikeres, mindemellett kitel-
jesedett életet élő, sorsával megelé-
gedett gyermeket? Mit tegyünk, ha 

boldogtalan kapcsolatban élünk? 
Honnan és hogyan merítsünk erőt 
a számunkra kellemetlen helyzetek 
túléléséhez, vagy éppen ahhoz, hogy 
„ki tudjunk szállni” és tovább tud-
junk lépni? Mégpedig emelt fővel!
Aki eljött sok kérdésre okos választ 
kapott. Az író-olvasó találkozót Sup-
ka Éva koordinálta.
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"mEgérkEztél, 
dE Jó!..."

van Egy Jó 
rEcEptEd?

Hogyan mondJam El nEkEd?

családias

Hatvani Krisztián
édesanyja: Almási Ilona Kitti
édesapja: Hatvani Krisztián
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2017.december 18.
súly, hossz: 3350 gramm, 53cm.

a kiskőrösi  
verébfészek jazzklub  

programajánló:

heLySZíN:
közúti szakgyűjtemény

MáRcIuS 2.
vendég: vörös Niki Quartet  

(vörös niki,vörös lászló, 
csuhaj-barna tibor, Jeszenszky 

györgy)

áPRILIS 6.
vendég: Sárik Péter és Falusi 

Marianna (dalolva szép az élet, 
csak el ne dzsesszük c. műsor)

MájuS 4. 
vendég: Muddy Shoes band  
(fekete Jenő,nagy szabolcs, 
pengő csaba, mezőfi istván)

Épületek kivitelezése, 
felújítása, hőszigetelése

Érdeklődni: 
06/30-389-1534

horváth gábor prepare/Enrich tanácsadó, addiktológiai konzultáns volt 
a vendége a páróra párkapcsolati klubnak 2018.01.30-án. a program az 
Egészségfejlesztési irodában került megrendezésre, az iroda és a Heted-
napi adventista Egyház jóvoltából. Hogyan fejezzem ki azt, ami nekem fon-
tos? Hogyan mondjam el úgy, hogy meg is értse? Hogyan tudassam vele 
úgy, hogy ne sérüljön általa(m)?

Kommunikációnk során ösztönösen, 
vagy akár tudatosan választjuk azt a 
mintát, ami belénk vésődött az évek 
folyamán: az agressziót, az aláren-
delődést, a manipulálást. Azonban 
egyikük sem biztosítja az egyenran-
gú párkapcsolatot. Konfliktusainkat 
kezelhetjük agresszív módon, alkal-
mazkodóan, lehetünk elkerülők, és 

kereshetjük a kompro-
misszumokat. Az ag-
resszív mindig győzni 
akar: „Az legyen, 
amit én akarok!” 
Az alkalmazkodó 
lemond bármiről a 
békesség kedvéért: 
„Legyen, ahogy 
akarod!” Az elkerülő 
nem mond le a maga 
vágyáról, de kerüli 
a konfliktushelyzetet: 
„Amivel nem foglalkozok, 
az nem fáj!” A kompromisszum-
keresők közösen elfogadható meg-
oldást keresnek; ám nincs biztosíték 
arra, megoldódik-e a konfliktus, ha 
„adok, ha te is adsz, és lemondok, ha 
te is lemondasz”.
Ha nem tudjuk a belső feszültséget 
önmagunkban oldani, ha belső har-
cainkban nem jutunk dűlőre, akkor 
mások felé fogunk törünk ki. Má-
sokra zúdítjuk a fel nem dolgozott 
problémáink által létrejövő negatív 
érzelmeinket. Konfliktusainkban a 
problémák csupán tünetek, az alap-
vető gond a nem megfelelő kommu-
nikáció. Saját fájdalmainkon, saját 
szűrőinkön keresztül tekintünk a 
társunkra, a kapcsolatra, így nem 
tudunk egymáshoz kapcsolódni. Pe-
dig legtöbbször mindkét nézőpont-
nak igaza van. Érzelmi intelligencia 
hiánya okozza azt, ha egy szituációra 

nem tudunk a másik szemszögéből 
is rátekinteni. Egyetlen módja a ki-
egyensúlyozott kommunikációnak 
és így a kapcsolatnak, ha a prob-
lémamegoldó stratégiát alkalmaz-
zuk, melyben mindkét fél érdekei, 

szükségletei, meggyőződései 
megjelennek. Kölcsönösen 

elfogadják a másik fél 
önérvényesítési vá-

gyait, készek együtt-
működni társukkal. 
A közösen elfo-
gadott megoldás 
mellett mindkét fél 
elkötelezett. 
Ehhez sokat kell fi-

gyelni. Igazán meg-
ismerni önmagunkat. 

Társunkban pedig fel 
kell fedeznünk a gyönyörű 

pillangót, aki maga is ugyanolyan 
változásokon megy keresztül, mint 
jómagunk. Hinnünk kell, hogy ő is 
a kapcsolatunkért dolgozik.  
A jó párkapcsolat alappillére, hogy 
azt kutatom, mivel tudom én érez-
tetni a párom felé, hogy szeretem, 
a javát akarom. Óriási feszültséget 
okoz az ellentéte, mikor tudni vé-
lem, mit kellene a másiknak tenni, 
de elfelejtkezem arról, mit tudnék 
én tenni a közös harmóniáért. Va-
lódi szeretetkapcsolatot úgy tudunk 
létrehozni, ha tudatában vagyunk 
annak, hogy a másik megértő felém 
fordulása, szeretete, figyelme nem 
jár nekem, hanem a feléje tett meg-
nyilvánulásaim következményei. 
Döntsük el még ma: A kapcsolat 
fontosabb számunkra, mint a min-
ket szembeállító probléma!

Kertai Nóra

rovatunk lényege, hogy valaki leír 
egy jó, kipróbált receptet, és egyben 
felkéri egy ismerősét, hogy kedvenc 
ételének receptjét ossza meg az ol-
vasókkal. most Lengyel babi ajánlja 
a rózsafánk receptjét. 

Hozzávalók kb. 30 darabhoz: 50 g 
vaj/margarin, 2 tojás + 2 tojássárgá-
ja, 1 ek. tejföl, 2 ek. rum, 1 csipet só, 
300 g finomliszt, 50 g porcukor, 1 
tojásfehérje, zsiradék a sütéshez, va-
níliás porcukor.
A vajat/margarint felolvasztjuk, 
hagyjuk langyosra hűlni. A tojásokat 
és a tojássárgákat elkeverjük a tejföl-
lel, rummal és a sóval.
A lisztet és a porcukrot egy tálba szi-
táljuk, hozzáadjuk a tojásos tejfölt, 
majd az olvasztott vajat/margarint, 
fakanállal összekeverjük, végül a 
gyúródeszkára szedjük, és lazán ösz-
szegyúrjuk.
3 mm vékonyra nyújtjuk, és 3 külön-
böző átmérőjű pogácsaszaggatóval 
korongokat szúrunk ki a tésztából.
A korongok szegélyét 5-6 helyen, 
1 cm mélyen bevágjuk, a két alsó 
közepét megkenjük tojásfehérjével. 
Kissé elforgatva, hogy a bevágások 
ne kerüljenek egymás fölé, egymásra 
teszünk 3-3 eltérő átmérőjű koron-
got, a közepüket fakanálnyéllel be-
nyomjuk.
Nagyobb lábasban felforrósítunk há-
romujjnyi zsiradékot. Mérsékeljük a 
tüzet, a kisebb koronggal lefelé óva-
tosan beleteszünk 6-8 fánkocskát. 
Mindkét oldalukon aranybarnára 
sütjük őket (2-2 perc), papírkendőre 
téve felitatjuk az olajat.
Megszórjuk vaníliás porcukorral, a 
„rózsakelyhekbe” 1-1 kanál lekvárt 
púpozunk. 
És akit felkérek: Patka István

Figyelmeztet a tél!

Megjött a tél. Havazik. Min-
denki örül? Aki szereti a telet 
alig várja az első havat, aki 
rabja a téli sportoknak keresi 
a havas pályákat, helyeket. Aki 
nap mint nap az utakat járja, 
kevésbé örül a télies körülmé-
nyeknek, a háztulajdonosok a 
mezőgazdaságban tevékeny-
kedők a hó káros hatásától tar-
tanak, nem minden ok nélkül.

Cikkünkben csupán a tél káros ha-
tásaira szeretném felhívni a figyel-
met, gondolva arra, ha már megtör-
tént a baj, mit és hogyan tegyek.
Természetesen, biztonságunk ér-
dekében a kár enyhítésében meg-
fontolandó a biztosítás megléte, 
azonban írásom inkább a figyelem 
felkeltésére irányul.. 
Bár a mostani időjárásunk alapján 
nem jellemzőek a hónyomás károk, 
de nem szabad elmenni szó nélkül 
mellette.
Már csak azért sem, mert nem csak 
direkt kárként beszélhetünk róla, 
hanem felelősségi kárként is. Mert-
hogy a lecsúszó hó komoly baleseti 
faktor.

 Nézzük először is, hogy a hó mikép-
pen tud kárt okozni. Hogyan kelet-
kezik a hónyomás?
1. A tetőszerkezeten lerakódó hó 
súlya okoz kárt. Vagyis, a hó súlya 
alatt a tető beszakad, az előtető le-
szakad, a tető összerogy, az autó 
teteje benyomódik. Ez a statikus 
hónyomás.

2. A tetőszerkezeten megcsúszó hó 
sodró hatása okoz kárt. Magával vi-
szi a cserepeket, a hófogót, ereszcsa-
tornát. Ez a dinamikus hónyomás.
3. A havas úton, járdán elcsúszunk 
sérülést balesetet szenvedünk ez le-
het a felelősségi kár.
Mire érdemes figyelni?
– ne álljon olyan helyre járművével, 
ahol látható a hó leszakadásának 
esélye a tetőről, faág, gally törésé-
nek lehetősége a hó, vagy a rárakó-
dott jég súlya alatt.
– gyalogosként lehetőleg a hótól, 
jégtől megtisztított járdán közleked-
jen, figyeljen a környezetére, mert a 
háztetőkről is lezúdulhat a hó. 

Mezőgazdasági károk
A hó azon kívül, hogy betakarja és 
ezáltal melegen tartja a földet, a ve-
tést, károkat is tud okozni.
A zárt hóréteg, különösen, ha a te-
teje megolvad és megfagy, lezárja a 
levegő útját a növényekhez. Ezt úgy 
mondják, hogy bepállik a növény, 
mert nem tud szellőzni.

Ha túl sok hó rakódik a faágakra, 
azok letörhetnek. Bár, ilyen kárt 
ónos eső is tud okozni.
A kátyú kár.
Azt gondolná, hogy Önt nem érhet 
kátyú kár? A statisztikák ugyan-
akkor azt mutatják, hogy minden 
harmadik embernek volt már olyan 
kátyú kára, amikor megsérült az 
autója! 

A tél elintézi nekünk, hogy az uta-
kon sok kátyú legyen. A hó alól elő-
bukkanó utakon gyakori jelenség 
a hatalmas lyuk. Százezres darab-
számban... A legfontosabb: mit kell 
tenni, ha kátyú kára van?
Természetesen dokumentálni kell a 
káreseményt. Ez általában könnyen 
megoldható.
A telefonokban ott a fényképező-
gép. És ne csak az autót fényképez-
ze, a kátyú fotózása is szükséges.
Ha valaki utazott még az autóban, 
akkor van tanú. Ha nem utazott 
senki, akkor keressen egyet.
Rendőrt is hívhat, ha kijön…
És, ha elgurult a dísztárcsa, ne fe-
lejtse el megkeresni.
A fényképek nem csak a képet tar-
talmazzák, hanem technikai ada-
tokat is. Úgymint a fényképező gép 
(telefon) adatait és, ami Önnek fon-
tos, hogy mikor készült a kép. Ezt 
hívják EXIF adatoknak.
A lényeg, hogy először messzebbről 
fotózza körbe a helyszínt, majd kö-
zelebbről is.
Fényképezze körbe az autót, de a 
kátyú se maradjon ki. Ha volt fék-
nyom, akkor azt is. Ha ütközött va-
lamivel (korlát, fa, oszlop, esetleg 
másik autó), akkor azt is. A terep-
tárgyat ne csak közelről, hanem a 
környezetét is. Legyen látható, hogy 
hol helyezkedik el a baleset helyszí-
nén, merre van a kátyú tőle?
Ha településen történik a baleset, 
akkor fotózza le az utcatáblát, ház-
számot, ahol történt.

Segítségre van szüksége? Keressen 
bennünket, szakértői tanáccsal lát-
juk el.

Mielőtt bekövetkezne a kár, érdek-
lődjön, kérdezzen bennünket ne-
hogy késő legyen!

Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz 
Kft. Kiskőrös Petőfi tér 9.

Alma kiskőrösi
termelőtől eladó!

Idared, Jonagored, Golden

Ingyenes házhozszállítás
20 kilogrammtól

Kiskőrösön. 

tel.: +36-70/619-3910

Köszönet Alapítványi Támogatásért

A  „Kiskőrösi EGYMI”   mellett működő „Játékkal a Tudásért „ Alapítvány kuratóriuma 
köszönetét fejezi  ki azoknak, akik adójuk 1%-ával, illetve készpénzzel támogatták  

2017.évben alapítványunkat. 1%-os támogatásunk: 232,977 Ft. 

A befolyt összeget fejlesztőeszközök vásárlására, valamint kirándulásra kívánja 
fordítani. Köszönjük támogatásukat és kérjük további segítségüket is, minél több 

segítséget tudjunk nyújtani az intézmény gyermekeinek.

Adószámunk: 19048631-1-03

Kiskőrös, 2018. január 25
Markó Ibolya 

kuratórium  elnöke
Kérjük adója 1%-ával,

támogassa egyesületünket,
a Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesületet!

Adószámunk: 19551607-1-03

Kedves Kézilabda Barátok,
Szülők és Szimpatizánsok!

kezilabda_2018_A5.pdf   1   2018.01.25.   16:14:59

programaJánló
február 27-én 17.00 órakor

Efi – gyetvai gellért 
szociológus: iskolai 

végzettségünk befolyásolja- e 
párkapcsolatunk minőségét?

március 5-én 17.00 órakor
Efi – dr. gáspár róbert 

gyógyszerész tanszékvezető 
docens (szeged): a csontritkulás 

a táplálkozás tükrében

március 19-én zsinagóga
dr. demény János: tegyük 

rendbe hormonháztartásunkat
a táplálkozás segítségével!

március 20-án 17.00 órakor
Efi – orvos-tóth noémi 

pszichológus: Hozott anyagból 
dolgozunk – szüleink hatása

a kapcsolatunkra

Vörös Niki
fotó: szerelempark.hu
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kőrÖs-kÖrül 
az Egészségért – 2018-ban is!

találkoztak az ÖrEgdiákok
1967-ben a Petőfi általános isko-
lában három 8. osztály ballagott. 
Annak idején a 6. osztályig négy 
osztályban tanultak a diákok, majd 
a négy helyett három osztályba osz-
tották szét őket. (Így lehetett ott 
Schiller Kati két találkozón is). A 
katolikus templom előtt gyülekez-
tek, tettek egy városnéző túrát a Já-
nos Vitéz Látogatóközpont vezetője, 
Turán István lebilincselő idegenve-
zetésével, amit ezúton is köszönnek. 
Sokan közülük a ballagás óta nem is 
voltak Kiskőrösön, így érdeklődve 
figyelték, városunk milyen hatalmas 
fejlődésen ment át. Az öregdiákok 

– Kiss István, Oroszi Sándor, 
Nédó Éva, Király Erzsébet, Volák 
Anna, Sike Katalin, Csővári Má-
ria, Rápolti Éva, Árvai István, 
Berta Somogyi András, Gráner 
Gyula, Slajkó István, Kúti János, 
Líbor Mária, Földi Erzsébet, Tu-
rán Ilona (ő szervezte a találkozót), 
Nagy Katalin, ülnek: Duchai Jó-
zsefné, Lőrincz Tiborné, Farkas 
Anna, Bürgés Erzsébet, guggol: 
Kéhl Mária.
Az egykori 42 fős osztályból tizen-
ketten sajnos már nem tudtak el-
menni a találkozóra. Róluk, csendes 
főhajtással emlékeztek meg.

2018. február 2.
Kiskőrös Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
„BIOMASSZA ERŐMŰ PROJEKT KISKŐRÖSÖN” 

Több mint 249 millió Forintból fejlesztik 5 önkormányzati intézmény 
fűtési rendszerét 

Kiskőrös Város Önkormányzata Magyarország Kormányának felhívására, 
az önkormányzatok és 100% önkormányzati tulajdonban álló gazdasá-
gi társaságok számára, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra 
való áttérés megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megjelent „TOP-3.2.2-15” kódszámú pályá-
zati felhívásra projektjavaslatot nyújtott be, amely TOP- 3.2.2-15-BK1-
2016-00002 azonosítószámmal, 249 860 529 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert.

A projekt keretében a polgármesteri hivatal udvarában egy 1,8 megawat-
tos biomassza erőmű kerül megépítésre és távvezetéken keresztül Kis-
kőrös Város Önkormányzata öt közintézményének (Batthyány Óvoda, a 
Polgármesteri Hivatal, a Pátria épülete, a Zeneiskola és a Művelődési ház) 
fűtését kívánják megoldani korszerű és alacsony széndioxid kibocsátású 
fűtési rendszerrel. A pályázat keretein belül a helyben elérhető megújuló 
energiaforrások hasznosítására kerül sor faapríték felhasználásával. 
A beruházás kivitelezésének munkálatai várhatóan 2018. nyarán kezdőd-
nek és várhatóan 2019. első félévében fejeződnek be.

A projektről bővebb információt a www.kiskoros.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester
Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu  

Március 23-án az István Borházban
Nevezni lehet: Kadarka (fehér, 
rose, siller, vörös) és Kadarka bor 
más fajtával történt házasításával 
(cuvée).
Nevezési határidő: március 14.
Minta leadási határidő: az István 
Borház Kft. telephelyén, március 
01-től március 14-ig munkanapo-
kon 8-17 óráig
Minta mennyisége: 4 darab 0,75 
literes palack / fajta.
A palackon kérjük, tüntesse fel:
• a termelő nevét, címét, telefonszá-
mát
• a bor pontos fajtáját, színét, évjá-
ratát, termőhelyét
• cukortartalom szerinti besorolását.
A borverseny ideje alatt támo-
gatóink jóvoltából szőlészettel, 

borászattal kapcsolatos kiállítást 
tekinthetnek meg az érdeklődők, 
15 órától nyílt borkóstolást szerve-
zünk a benevezett borokból, melyre 
mindenkit szeretettel várunk.
További információ, vala-
mint a nevezési lap letöltése:  
www.istvanborhaz.hu  
és a www.hnt.hu weboldalakon

2018. február 2.
Kiskőrös Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
  
„KISKŐRÖSÖN ÚJ, HAT CSOPORTSZOBÁS ÓVODA ÉPÍTÉSE” 

Több mint 384 millió Forintból épül az új óvoda

Kiskőrös Város Önkormányzata Magyarország Kormányának felhívásá-
ra, a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a 
nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vál-
lalkozások számára, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődei ellátás), 
valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgál-
tatások minőségi fejlesztésének  megvalósítása érdekében a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent „TOP-1.4.1-
15” kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, amely 
TOP- 1.4.1-15-BK1-2016-00027 azonosítószámmal, a Projektjavaslat 
megvalósítására 384 412 328 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt keretében a kiskőrösi Thököly utcai, valamint a Mohácsi utcai 
összesen 5 csoportos óvoda kiváltására kerül sor, egy új hat csoportszo-
bás óvoda építésével. Az új óvoda épülete a Kőrisfa és Budai Nagy Antal 
utca kereszteződésében épül a tervek szerint. A tervezett fejlesztéssel az 
alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve 
munkafeltételeit javítják. A közintézmény akadálymentes kialakításával a 
település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő 
megtartó lehetőségének növelése is megvalósul. A korszerűsítéssel, az 
Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott feladatokhoz 
illeszkedő komplex fejlesztés segíti a településszerkezetre épülő közszol-
gáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítását. A be-
ruházás kivitelezésének munkálatai várhatóan 2018. nyarán kezdődnek 
és várhatóan 2019. első félévében fejeződnek be.

A projektről bővebb információt a www.kiskoros.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester
Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu  

2018-ban is folytatjuk népszerű, so-
kak által látogatott programjainkat, 
és az igényeket felmérve újdonságok-
kal is szolgálunk. Rendszeres, térítés-
mentes tornáinkra: a tartásjavító és a 
preventív mozgásszervi tornára, va-
lamint a nyugdíjas tornára, a jógára 
és a pilatesre rövid idő alatt betelnek 
a helyek, ezért várólistát vezetünk. 
Érdemes időnként érdeklődni, mert 
bár kis mértékben, de előfordul le-
morzsolódás. Ebben az évben újdon-
ságként – és kihasználva a Kiskőrös 
sportlétesítményeiben rejlő lehető-
ségeket – felnőtteknek úszótanfolya-
mot szervezünk, s tervezünk szintén 
a felnőtteket megszólító korcsolya-
oktatást is. 
Már közel félszáz partnerrel: intéz-
ményekkel, egyesületekkel, civil 
szervezetekkel és egyházakkal mű-
ködünk együtt, akikkel társulva 
egyebek mellett futó és kerékpáros 
programokat, generációs sportvetél-
kedőket szervezünk. Immár hagyo-
mánnyá vált tavaszi és őszi fitt na-
punkat idén is megtartjuk, terveink 
szerint neves edzőkkel, s ahogyan az 
elmúlt években, 2018-ban is talál-
kozhatnak velünk a sportágválasztó 
majálison, valamint az idén 300 éves 
Kiskőrös és a járás egyes települései-
nek nagyrendezvényein.
Sokan küzdenek túlsúllyal: a 
dietetikai tanácsadás és az egészséges 
táplálkozásról szóló előadásaink mel-
lett 2018-ban számukra tervezzük 
fogyókúrás klub indítását, ahol szak-
ember koordinálásával és a közösség 
támogatása mellett változtathat élet-
módján, aki erre elszánja magát.

A krónikus betegséggel – szív- és ér-
rendszert érintő vagy cukorbetegség-
gel – küszködőket betegklubjainkba 
invitáljuk.
A szenvedélybetegségek megelőzése 
jegyében tervezünk neves szakembe-
reket meghívni, a dohányzásról való 
leszokást segítő programsorozatot 
indítani.
A lelki egyensúly is egészségünk 
szerves része: a lelki egészség témájú 
előadássorozatunkon havi rendsze-
rességgel aktuális, minden generá-
ciót érintő témával várjuk Önöket. 
Ebben az évben a lelki támogatás új 
elemeként gyásztanácsadást is sze-
retnénk nyújtani a veszteséget átélt 
embertársainknak, és természetesen 
idén is tervezünk neves szakembere-
ket meghívni a lelki egészség téma-
körében.
Az egészséges életmódra nevelés je-
gyében az óvodásokat és az iskoláso-
kat ebben az évben is megszólítjuk 
egészségfejlesztő programjainkkal, 
szervesen bekapcsolódva a nevelési-
oktatási intézmények életébe.

Az idősödő korosztály bevonását és 
közösségben tartását is célul tűztük 
ki, kifejezetten nekik szóló program-
jainkkal.
2018-ban egyik kiemelt célcsopor-
tunk a nők, akiknek egészségtuda-
tosságán alapul a család tagjainak 
egészségi állapota.
Az irodában előzetes bejelentkezés 
alapján beutaló nélkül, térítésmen-
tesen egész évben elérhető az egész-
ségiállapot-felmérés és az életmód-
tanácsadás.

Érdemes folyamatosan figyelemmel 
kísérni aktuális programjainkat ki-
helyezett plakátjainkon, honlapun-
kon, facebook oldalunkon.

Szeretettel várunk mindenkit, aki 
fontosnak tartja testi-lelki egészsé-
gét, és szeretne közösséghez tartozni!
Kőrös-körül az egészségért!

Kovács Nikoletta 
EFI-koordinátor

Vagyonőrt keresek Kiskőrösre!
Élelmiszer üzlet őrzésére.

Érvényes vagyonőri igazolvány és különbözeti vizsga.
(tanúsítvány megléte szükséges)

Érdeklődni: 20/2585-330

VÁLOGATÁS 
A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA 
PROGRAMJAIBÓL

FEBRUÁR

13. Kedd 17.00  Lelki egészségnevelés a családban – Étkezési és testképzavarok 

 • Török Zsuzsa pszichológus előadása 

20. Kedd 17.00  Egészséges táplálkozás előadás – Hogyan védjük szívünket? 

 • Dr. Demény János előadása (Zsinagóga)

23. Péntek 16.00 Családi vízi csata (Kiskőrösi Tanuszoda, Kiskőrös, Erdőtelki út 17.)

24. Szombat 13.30 Télűző futó- és kerékpáros találkozó (Petőfi tér)

27. kedd 17.00 Lelki egészség a párkapcsolatban 

 – Iskolai végzettségünk hatása a párkapcsolatunk működésére 

 • Gyetvai Gellért előadása (EFI)

MÁRCIUS

20. kedd 17.00 Lelki egészség a párkapcsolatban – Hozott anyagból dolgozunk 

 - szüleink hatása a párkapcsolatunkra

 • Orvos-Tóth Noémi előadása

FEBRUÁR

13. Kedd 17.00  Lelki egészségnevelés a családban 

 • Török Zsuzsa pszichológus előadása az evészavarokról

20. Kedd 17.00  Egészséges táplálkozás előadás

 • Demény János előadása

27. kedd 17.00  Lelki egészség a párkapcsolatban

 • Gyetvai Gellért előadása

Az Egészségfejlesztési Iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

MOZGÁSOS PROGRAMOK:

DECEMBER
3. vasárnap    14.00 Kergesd meg a Mikulást! (Petőfi tér)
4. hétfő    8.15 Tartásjavító torna (EFI)
4. hétfő    17.00 Pilates (Fritti Sport)
5. kedd    10.00 Nyugdíjas torna (EFI)
6. szerda    8.00 Gerinctorna (EFI)
11. hétfő    8.15 Tartásjavító torna (EFI)
11. hétfő    17.00 Pilates (Fritti Sport)
12. kedd    10.00 Nyugdíjas torna (EFI)
13. szerda    8.00 Gerinctorna (EFI)
14. csütörtök18.00 Jóga (Budai Nagy A. u. 43.)

Programjaink ingyenesek, részletes információk a 06 78 415 920-as
telefonszámon és az EFI facebook-oldalán érhetőek el.

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA.

a kiskőrösi Egészségfejlesztési iroda (Efi) ötödik éve áll a kiskőrösiek és 
a járás lakosságának szolgálatában. azért dolgozunk, hogy minél több 
emberben tudatosodjon: magunk tehetünk legtöbbet egészségünkért. 
közhely, de igaz: könnyebb a bajt megelőzni, mint utóbb orvosolni. Ennek 
jegyében állítjuk össze éves programjainkat, melyeknek középpontjában a 
testi-lelki egészség megőrzése és a közösséghez való tartozás öröme áll.

ELéRHETőSéGEINK:
Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös
6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

Tel.:  06 78 415 920
 06 70 324 0473
 06 70 324 0488
e-mail: efi.kiskoros@gmail.com
web: http://efi.kiskoros.hu/
facebook: Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

az adód 1%-ával varázsoljunk 
együtt mosolyt

a beteg gyermekek arcára!

adószám: 18356076-1-03

XXIII. Kadarka Nemzetközi

Nagydíj Borverseny
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félévi bEmutatóra Hívták vEndégEikEt a néptánccsoportok
Január utolsó hétvégéjén két alka-
lommal is félévi bemutatóra invitálta 
az érdeklődőket a Szó-La-M Alapfo-
kú Művészeti Iskola és a Hétszínvirág 
Oktatási és Kulturális Alapítvány, 
hogy bepillantást nyerhessenek a 
gyermek néptánccsoportok mun-
kájába. A zeneiskola keretein belül 
Horváth Katalin és Kaponya Lász-
ló művészeti vezető – koreográfusok 
több korcsoportban is foglalkoznak 
a gyermekek néptánc oktatásával. 
A két lebilincselő, „A Kárpát-meden-
ce táncai” címmel előadott műsoros 
produkció során bemutatkozott a 
Töpörtyűk, a Tökmagok, a Kis-
Csicsergők, valamint a Csicsergők 
Gyermek és Ifjúsági Néptánccso-

port. Az első napon vendégként az 
idén fennállásának 40. évfordulóját 
ünneplő Szivárvány Néptáncegyüt-
tes is fellépett. A koreográfiákhoz 
Pogrányi Miklós (hegedű) zenekara 
– Mészáros Vince (brácsa), Fazekas 
Bálint (nagybőgő) biztosította a 
talpalávaló muzsikát. 
A vendégeket mindkét teltházas es-
ten Horváth Katalin műsorvezető 
köszöntötte, majd átadta a konferá-
lást Szappanos Emesének (kis kép) 
aki maga is az ifjúsági néptánccso-
port tagja.
A nézők fergeteges előadás részesei 
lehettek, annak ellenére, hogy a be-
mutatott produkciók év végéig még 
csiszolódnak, részleteiben kiforrnak. 

Láthattunk kalocsai, szilágysági, rá-
baközi, szatmári táncokat, szlovák 
gyermekjátékot. A legnagyob-
bak új, székelyföldi ruhá-
jukat is megmutatták, 
a Csicsergők lánykara 
„Virágzik a cseres-
nyefa” címmel szé-
kelyföldi lánytáncot, 
a legénykar táncosai 
pedig Legénykedők 
címmel székelyföldi 
verbunkot jártak. A fi-
náléban előadott „Székely-
földi páros táncok” is elsöprő 
sikert aratott. 
A gyermekek arcán az előadások 
során tükröződött a néptánc irán-

ti szeretetük. Az 1978-ban alakult 
Szivárvány Néptáncegyüttes is min-

denkori kötelességének érzi 
az ősök hagyatékának 

megóvását, átörökítését. 
Ennek érdekében helyi 
gyűjtésen alapuló ko-
reográfiákat állítanak 
színpadra, szem előtt 
tartva az autentikus 
kiskőrösi viselet jel-

legzetességeit.
Remélhetőleg ez az elkö-

teleződés a gyermekekben 
is kialakul, és a későbbiekben 

megmarad, így Kiskőrösön folyama-
tos lesz az utánpótlás a néptánccso-
portokban.

Szabó János (Janika), Digner Ta-
más, Hlavács István, Makány 
László, Viczián György, Varga 
Zoltán, Szentgyörgyi János, vala-
mint Szikszai Soma nagy kézilab-
da rajongók. Amikor csak tehetik, 
közösen ellátogatnak egy-egy nívó-
sabb meccsre. Az évek óta összetar-
tó csapat még külföldre is szívesen 
utazik, ha valamelyik közeli ország-
ban EB, vagy VB kézimeccseken 
szurkolhatnak. Idén január 13-án is 
bepakoltak Janika kisbuszába és el-
utaztak a mintegy 280 kilométerre 
lévő horvátországi Varasdra, hogy 
ott szurkoljanak a magyar férfi kézi-
labda csapatnak. Ugyanis a magyar 

csapat a kontinenstorna D-csoport-
jába került, amelynek mérkőzéseit 
a magyar-horvát határtól negyven 
kilométerre fekvő városban rendez-
ték meg. A kiskőrösiek szombaton a 
magyar-dán meccset (25:32), hétfőn 
a magyar-spanyol mérkőzést (25:27) 
izgulták végig. A mieinken nem 
múlt, becsülettel kitettek magukért, 
a 4500 fős arénában jelenlévő mint-
egy 3 ezer magyar szurkolóval együtt 
hangosan buzdították a hazai színek-
ben versenyző csapatunkat. A nagy 
izgalmat napközben városnézéssel 
vezették le és már most szövögetik 
a franciaországi VB-re való kiutazás 
terveit. 

HaJrá magyarország!


