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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kiskőrösiek!

Szeretettel köszöntöm Önöket az 
újesztendőben! Amikor fordul az év, 
búcsúzik az óesztendő, s elérkezik az 
új, az hagyományosan a számvetés: a 
múlt értékelésének, s a jövő tervezé-
sének ideje. 
A karácsonyi ünnepek ideje alatt volt 
alkalmunk pihenni, feltöltődni, sze-
retteinkkel együtt lenni. 
Az év utolsó napjaiban, a tél csend-
jében megpihenve, befelé és visszafelé 
tekintve ismét átélhettük az elmúlt év 
eseményeit: sikereit, kudarcait, örö-
meit, fájdalmait. 
A még hótiszta újesztendő kezdetén 
ugyanakkor lehetőségünk nyílik arra, 
hogy az előttünk álló évet megtervez-
ve kitűzzük céljainkat, s azok megva-
lósításának lépéseit.
A letűnő 2017-es évre visszatekintve 
úgy látom, ez az év a tervezés, előké-
szítés és a felkészülés éve volt sok-sok 
erőfeszítéssel, küzdelemmel, kitartó 
munkával, emellett szép közösségi al-
kalmakkal.
Az elmúlt év a város fejlődését tekint-
ve kevésbé volt látványos, mint a ko-
rábbiak, viszont a háttérben, hivatalos 
utakon szépen haladnak előre azok a 
terveink, amelyek Kiskőrös folyama-
tos megújulását szolgálják. 
Az előttünk álló, 2018-as esztendő 
már sokkal inkább a megvalósítás éve 
lesz. 
Azok a tervek, melyeket 2016-ban 
elképzeltünk, megálmodtunk, és 
amelyeket 2017-ben elindítottunk, 
2018-ban már láthatóan is megmu-
tatkozhatnak előttünk.
A teljesség igénye nélkül: a kiskőrösi 
bölcsőde fejlesztése, az új, hat csoport-
szobás óvoda építése, a kistermelői 
piac fejlesztése, az épületenergetikai és 
a biomassza erőmű projekt, valamint 
a belvízgondjaink enyhítését szolgáló 
záportározó kialakítása mind-mind az 
egészségesebb és élhetőbb Kiskőröst 
szolgálja.

Kedves Kiskőrösiek!
Különleges év lesz városunk életében 
2018: Kiskőrös alapításának 300. 
évfordulóját ünnepeljük, ugyanis az 

– akkor még község – alapítólevelét 
1718. május 19-én írta alá Wattay 
János és István. 
Az évforduló méltó megünneplé-
sére emlékbizottság alakult, amely  
2018. május 19-től 2019 májusáig 
tartó emlékévet hirdet.
Az egy éven át tartó ünnep tisztelgés 
a városalapító Wattay család előtt és 
emlékezés őseinkre, egyben tiszte-
let Kiskőrös jelenlegi lakosainak, és 
üzenete a jövőbe is utat mutat. Sok 
rendezvénnyel, az eddigieknél is szí-
nesebb programokkal, nagyrendez-
vényeinkre is erőteljesebb hangsúlyt 
helyezve készülünk a 300. évforduló-
ra, melyek alkalmat adnak a szűkebb 
közösségeinken túl is megélni össze-
tartozásunkat.
Az előttünk álló év minden bizonnyal 
új feladatokat és új lehetőségeket hoz, 
valamint nehézségeket és örömöket is. 
Biztos vagyok benne, hogy 2018 em-
lékezetes év lesz nekünk, kiskőrösiek-
nek, és remélem, hogy egy év múlva is 
jó szívvel tekintünk vissza rá.
Miért vagyok ebben olyan biztos? 
Mert múltunk értékeire építjük a 
jövőt, s mert Kiskőrösön a szorgos 
munkának több évszázados hagyo-
mánya van, közösségeinknek pedig az 
összefogás, az együttműködés a legna-
gyobb erőssége, amikor egy közös cé-
lért mozdulnak. Erre számtalan példa 
volt az elmúlt évben-években is. 
Egyéni életünkben is a célkitűzések 
ideje ez, és nagyon fontos, hogy egyé-
ni céljaink összhangba kerüljenek a 
közösségével. Így érhetjük el ugyanis, 
hogy városunk egyre élhetőbb ott-
hon, s a vendégek számára vonzó hely  
legyen.
Azt kívánom, hogy bizalommal 
várjuk a jövőt, és soha ne adjuk fel  
a reményt.
2018 hozzon békességet, egészséget, 
tisztességes megélhetést és boldogsá-
got mindazoknak, akiket szeretünk.
Köszönöm mindenkinek a munká-
ját, erőfeszítését, áldozatvállalását 
és együttműködését, amely nél-
kül nem tarthatna itt a városunk, a  
közösségünk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Petőfi Sándor 200 évvel ezelőtt szü-
letett barátjának, Arany Jánosnak a 
szavaival kívánok nagyon boldog új-
esztendőt mindannyiuknak:

„Mit van mit kivánni még
Ily áldott időben? _ 
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben."

Domonyi László 
polgármester

Legyen boLdog az új esztendő! Bagi LászLó hirdetett igét Új termáLkÚt fÚrásáróL 
döntöttek a képviseLők

in memoriam
Biácsi sándorné és Biácsi sándor

középpontBan

Két közismert embert, a Biácsi há-
zaspárt veszítettük el tavaly év végén. 
Haláluk nem csak a családjuknak, a 
városnak is nagy veszteség, hiszen 
mindketten hosszú évtizedeken ke-
resztül munkálkodtak azon, hogy a 
kiskőrösi fiatalok példájukat, tanítá-
sukat követve váljanak igaz felnőt-
tekké. 
Biácsi Sándorné Erzsike tanítónő 
1938. június 4-én született, 1957-
ben szerzett diplomát. Gyakorló és 
kezdő éveit az Akasztói Általános 
Iskolában végezte, majd 1960-tól 
1993-ig – nyugdíjazásáig – a Bem 
József Általános Iskolában tanított, 
ahol tíz esztendőn keresztül igazgató-

helyettes is volt. Gyémántdiplomáját 
tavaly vette át júniusban. December 
9-én távozott az élők sorából. Biácsi 
Sándor 1934. április 6-án született. 
Kiskőrös Város sportéletében nincs 
olyan, aki ne ismerné nevét és lel-
kesítő személyiségét. 1968-ban tett 
játékvezetői vizsgát. 23 évi edzői 
tevékenysége során hat alkalommal, 
összesen 17 évig vezette a kiskőrösi 
futball csapatot. A megyei bajnoksá-
gokban 40 évig, a kiskőrösi kispályás 
bajnokságban két évtizedig volt já-
tékvezető. Kétszer a Járási Labdarú-
gó Szövetség főtitkárává választották, 
sportújságíróként is tevékenykedett. 
Nyugdíjazása után is segítette az 
utánpótlás-nevelést. A városvezetés 
több évtizedes kiváló munkáját a 
„Kiskőrös Város Sportjáért”-díj ado-
mányozásával ismerte el. December 
11-én követte feleségét.
Emléküket megőrizzük! 

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

a kiskunsági-víziközmű szolgáltató kft., mint a kiskőrösi termálfürdő kft. 
üzemeltetője tavaly októberben jelezte az önkormányzat felé, hogy a kis-
kőrösi termálfürdő 2. számú termál kútjából nem tudott vizet kitermelni. 
a műszaki vizsgálat során megállapították, hogy a kút felújítása elenged-
hetetlen, annak érdekében, hogy eredeti állagát – kapacitását, pontossá-
gát – helyreállítsák, így a kút élettartama megnövekedjen, eredeti műszaki 
állapota, teljesítőképessége teljesen visszaálljon. kiskőrös város önkor-
mányzata a felújításra három szakcégtől kért árajánlatot, melynek ered-
ményeként a vikUv vízkutató és Fúró zrt-vel a vállalkozási szerződést 
megkötötte. a kivitelezési munkálatok elkezdődtek, azonban a vállalkozó 
jelezte, hogy minden erőfeszítése ellenére nem lát reményt arra, hogy a kút 
állapotán javítani tudjon, illetve az olyan jelentős költséggel járna, hogy 
célszerűbb lenne inkább egy új kutat fúratni.

Domonyi László polgármester: 
A decemberi rendkívüli képviselő-
testületi ülésen azonnali hatállyal 
megszavazták a 90 millió forintot a 
várostyák a kútfúrásra, hogy a köz-
beszerzési eljárás lefolytatása után, 
februárban már el tudják kezdeni 
a szakemberek az új kút fúrásának 
munkálatait. Addig, amíg az új kút 
fúrása nem fejeződik be, a meglévő 
3-as, 4-es kutat tudjuk használni, 
így zavartalan a strandfürdő műkö-
dése. Pár évvel ezelőtt elvégeztettük 
az alattunk található termálvíz-le-
lőhelyek feltérképezését és tudjuk, 
hogy elegendő gyógyvíz van abban 
a már bevizsgált hatóanyag-összeté-
telű „lencsében” amelyre most az új 
kutat szeretnénk telepíteni. Váro-
sunknak nagy turisztikai vonzereje a 
termálfürdő, első osztályú minőségű 
gyógyvizünk már országhatárainkon 
kívül is ismert különleges összetéte-
lének köszönhető rendkívüli gyógy-
hatásáról.

Mátyus Zoltán, a Kiskunsági-
Víziközmű igazgatója: Napokon ke-
resztül megpróbáltuk a kutat kitisz-
títani, melynek során rengeteg iszap, 
lerakódás jött felszínre. A leengedett 
kamerán keresztül láttuk, hogy a kút 
szerkezete az elmúlt 20 év alatt el-
korrodálódott. A kiskőrösi gyógyvíz 
a betegségekre jótékony hatással bír, 
ám a fémszerkezeteket agresszív mó-
don tönkre teszi. A tömbszelencék 
szétjöttek, a szűrő több helyen besza-
kadt, ezeken a helyeken áramlott a 
vízbe a talaj és az iszap. Láttuk, hogy 
teljesen reménytelen a mintegy 1000 
méter mélyen található 54 fokos, ki-
váló gyógyhatású termálvizet felhozó 
kút javítása. Várhatóan három hóna-
pot vesz igénybe az ugyanolyan mi-
nőségű vizet biztosító új kút fúrása 
és beüzemelése, így minden remé-
nyünk megvan arra, hogy az idegen-
forgalmi szezon kezdetére visszaáll a 
rend és újra teljes kapacitással tudjuk 
biztosítani a gyógyvizet.    

Ifjú Bagi László lelkipásztor hirde-
tett igét advent harmadik vasárnap-
ján, december 17-én, a Kiskőrösi 
Református Egyházközség templo-
mában, az ünnepi istentiszteleten. 
Abból az alkalomból, hogy ezelőtt 
35 évvel, itt Kiskőrösön iktatták be 
lelkészi szolgálatába, 1982. decem-
ber 5-én. De előtte már egy évvel 
bekerült a kiskőrösi gyülekezetbe, 
hiszen dr. Vincze Ferenc lelkipász-
tor nyugállományba menetele után 
mint teológiai hallgatót rendelte ki 
segédlelkészi szolgálatra 1981. októ-
ber 1-től, a Dunamelléki Egyházke-
rület püspöke, dr. Tóth Károly. 
Az új lelkész alázattal és szeretettel 
pásztorolta a rábízott híveket. Bagi 
László fő feladatának tartotta az if-
júság vallásos nevelését, a hitokta-
tást. Az ünnepi istentiszteletre ezért 
különösen nagy szeretettel várták 
mindazokat, akiket ő konfirmálta-
tott, legfőképpen azokat invitálták, 

akik 1998/1999-ben konfirmáltak. 
Abban az évben, amely Bagi László 
17 év kiskőrösi szolgálatának utolsó 
éve volt. 
Az ünnepi alkalmon Pénzes Péter, a 
jelenlegi református pásztor is üdvö-
zölte elődjét, valamint Bácsi Csaba, 
a gyülekezet gondnoka is mondott 
néhány kedves köszöntő, visszaem-
lékező mondatot.
Az eseményt a Református Énekkar 
szolgálata tette teljessé.      
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A programot Szappanos Emese, 
valamint Csővári Zsombor és a 
Szilveszter Társulat néhány tagjának 
verses – zenés – énekes előadása tette 
meghittebbé. A Kiskőrösi EGYMI 
Utazótanári intézményegysége 
Viedner Mónika koordinálásával 
„Lógj egy napot Kukorica Jancsival” 
címmel hirdetett esszéíró pályázatot 
az integráltan nevelt sajátos nevelési 

igényű tanulók számára. A felhívás 
célja az volt, hogy bemutassa Kiskő-
rös kulturális, turisztikai és gazdasá-
gi értékeit Kukorica Jancsinak, aki 
időutazóként érkezik napjainkba. 
Az eredményhirdetést a kötetát-
adás után tartották. Az alkotásokat  
Katymári Vanda író-költő, a Kis-
kegyed magazin riportere bírálta el. 
A megosztott első helyen két kiskő-

rösi diák – Czár Zsófia és Nagy Zol-
tán (jobb kis kép) a Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium és Szakgim-
názium tanulói – pályaműve végzett.  
A pályamunkákat Szappanos Eme-
se és Csővári Zsombor felolvasták 
a közönségnek. Domonyi László, 
Kiskőrös Város polgármestere a dí-
jak átadásakor bíztatta a tanulókat 
az alkotó munkára és Petőfi Sándor 
költészetének, valamint a város érté-
keinek további megismerésére. Dél-
után négy órakor „Oh mondd meg 
nevemmel, ha felkeres Tompa Mily 
igen szeretlek téged, s őt is veled.” 
(Arany János) című pályázatra ér-
kezett alkotásokból nyílt kiállítás és 
tartottak díjátadást a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum emeleti kisgaléri-
ájában. Kispálné dr. Lucza Ilona 
múzeumigazgató köszöntő szavai 
és Domonyi László beszéde után 
a kiállítást és a kiállító művészeket  
Váraljai Anna művészettörténész 
méltatta, majd kiosztották a pályadí-
jakat. A programon a Kóborzengő Ze-
nekar gondoskodott a jó hangulatról.  
A művelődési házban is folytatódott 
az ünnepi programsorozat. Sup-
ka Éva rendezésében a Szilveszter 
Társulat délután és este is előadta 
Szigligeti Ede: Házassági három 
parancs című színművét. Éjjel fél 
egykor Petőfi Sándor születésének 
megünneplése alkalmából megem-
lékezés tartottak a szülőház előtt.  
Nagy Zoltán szavalata után emlék-
beszédet mondott Dr. Szilágyi Judit 
irodalomtörténész. 

Szilveszter éjszakáján az 1998. de-
cember 21-én kelt okirat alapján 
Kiskőrös város mindenkori polgár-
mestere serleges fogadalmat tesz, 
és teljesítéséről egy év múlva be is  
számol. 
Az elmúlt szilveszteren azt fogadtam 
meg, hogy azért dolgozunk, hogy 
Kiskőrös áthatóan sugallja a Pető-
fi-szellem jelenlétét, ápolt köztéri 
környezetbe érkezzen a látogató, és 
a kiskőrösiek büszkeségévé váljon az 
az együttes, ahol a költő emlékeivel 
koncentráltan találkozhatnak. Ezért 
megígértem, hogy 2017-ben méltó 
környezetet biztosítunk az Európá-
ban egyedülálló műfordítói szobor-
parkban is, megvalósítjuk az öntö-
zést, és a parkosítást a központ többi 
területéhez hasonló szintre hozzuk.
2017. szilveszterén azt fogadom, 
hogy az intézmény költségvetését a 
2018-as évben 500 ezer forinttal nö-
veljük, a várható felújítások és a ki-
állítás megújulása miatt, mert biztos 
hogy felmerülnek olyan előre nem 
látható kiadások amikkel még szeb-
bé és praktikusabbá lehet majd tenni 
az intézmény működését – tett ígére-
tet Domonyi László polgármester a 
Petőfi-kultusz ápolásának jegyében.
Ezt követően a jelenlévők Petőfi 
Sándor emlékének adózva meg-
koszorúzták a szülőházat, majd fél 
kettőkor fáklyás zarándoklat indult 
az evangélikus templomba, ahol 
Lupták György püspökhelyettes év-
kezdő áldása után megtekintették az 
eredeti keresztelési anyakönyvet.

Új sorozatunkban egy-egy jó receptet 
ajánlunk olvasóinknak. Aki a recep-
tet adja, felkér valakit, hogy a követ-
kező számban ő ossza meg egy ki-
próbált finomság receptjét. Elsőnek 
Gyepesné Gabojsza gasztrobloggert 
kértük fel.

Gabojsza: Az erdélyi CSORBA le-
vest ajánlom. 
Hozzávalók 4 főre: 30 dkg hús (bir-
ka, sertés, vagy baromfi) 2 evőkanál 
olaj, 1 nagyobb fej vöröshagyma,  
1 gerezd fokhagyma, 4 db sárgarépa, 
2 db petrezselyemgyökér, 2 szál friss 
lestyán. Továbbá az alábbi zöldségek 
bármelyike, vagy mindegyike: kara-
lábé, pár szem krumpli, maréknyi 
zöldpaszuly, (zöldbab) maréknyi 
zöldborsó, só, frissen őrölt bors,  
2 dl tejszín, (opcionális) pár evőka-
nálnyi friss, vagy 1 teáskanálnyi porí-
tott korpacibere*, ízlés szerint.
 Az olajban megdinszteljük az apróra 
vágott vöröshagymát és a zúzott fok-
hagymát, hozzáadjuk a felkockázott 
húst, sózzuk, borsozzuk, felöntjük 
vízzel és majdnem puhára főzzük. 
Hozzáadjuk a felkockázott zöldsé-
geket, a lestyánt (összehajtogatva) és 
készre főzzük. Belekeverjük a korpa-
cibere friss, vagy porított változatát, 
hozzáadjuk a tejszínt, de azzal már 
nem főzzük. Aprított petrezselyem-
mel, vagy friss, citromos kakukkfű-
vel megszórva tálaljuk. Csípős zöld-
paprikát kínálunk hozzá. 
*Korpacibere: Forrásban lévő 3 li-
ter vizet öntsünk 1 kg búzakorpára, 
ha langyosra hűlt, öntsük befőttes 
üvegbe, tegyünk a tetejére egy szelet 
kenyeret, fedjük le és tegyük meleg 
helyre. Naponta habozzuk le és ke-
verjük meg. 3-5 nap alatt szépen be-
savanyodik és kész a ciberénk. Szűr-
jük le, tartsuk hűtőben, a sűrűjéből 
tegyünk félre a következő adaghoz, 
kovásznak (a második adaghoz már 
kenyér sem kell).
És akit felkérek: Lengyel Babi

A Kiskőrösi Gazdakör főszervezésében immár második alkalommal 
lesz a nagyközönség számára is látványos,  

a népi hagyományokat bemutató  
disznóvágás és disznótor Kiskőrösön

Program:

reggel 7:00 órakor
 

disznópörkölés és bontás böllérek irányításával. 

A helyszínen lehetőség lesz:
- Reggelire sült vér

- Ebédre hurka, kolbász, pecsenye, töltött káposzta vásárlására, 
helyben fogyasztással és elvitelre is.

A feldolgozás teljes folyamata megtekinthető!

07:00 – 15:00 óra között 

a disznó feldolgozása

kolbász-és hurkakészítés fortélyainak bemutatása,  
hagyományos zsírsütés látható.

A látványkonyhán az ebéd és a vacsora
 a hagyományokhoz hűen készül.

10:00 órától 

Kísérő program gyermekeknek: 

kézműves foglalkozás 3-10 éves gyerekek számára a Pátriában

11:00 órától 

kolbászhús gyúrása, töltése

böllérek útmutatásával, 10-14 éves gyerekek részvételével  
(előzetes bejelentkezés szükséges a művelődési központban.)

18:00 órától 

zenés-táncos toros lakoma 
a művelődési központban

kezdetét veszi egy igazán jó hangulatú, a helyben készült  
disznótoros ételekből összeállított, bőséges lakoma, élőzenével.  

A nótázgatáshoz a kiváló hangulatot
Kothencz Lali és Markó Nani biztosítják.

 
Amit vacsorára kínálunk: 

orjaleves, főtt hús zmácsenkával (paradicsomszósz),  
töltött káposzta, sült hurka-kolbász, disznótoros pecsenye,  

szilvalekváros hájas sütemény

A vacsora ideje alatt a büfében lehetőség lesz innivaló vásárlására.

A vacsorajegyek elővételben megvásárolhatók a Szentpéteri Borház-
ban személyenként 4.500 forintos kedvezményes áron.

A részvételi díj a lakoma napján, a helyszínen: 5.000. Ft/fő.

A hideg időjárás se riasszon el senkit, a Pozsonyi utcai program teljes 
időtartama alatt térítés ellenében lehetőséget biztosítunk pálinka, 

valamint forralt bor fogyasztására.

február 3. szombat

December 31. mindig jeles dátum kiskőrös életében. ezen a napon 
egymást érik a város nagy szülötte, a lánglelkű költőóriás, petőfi 
sándor kultuszával kapcsolatos programok. délután a zsúfolá-

sig telt művelődési központ színháztermében köszöntötték a kecskeméti 
Bartuszek Liát, aki a költővel egy napon, január elsején született. 2017-
ben 191 kisgyermek látta meg január 1-jén a napvilágot, a többiek a ha-
gyományt követve, postai úton kapták meg a sorszámozott petőfi kötetet. 
az ünnepélyes alkalomból Supka Éva, a rendezvény háziasszonya üdvö-
zölte a vendégeket, Domonyi László polgármester pedig köszöntője után 
átnyújtotta a sorszámozott verseskönyvet és az ajándékot Lia szüleinek. 
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LéLekemeLő ghymes koncert a kevi kórUsávaL

kodáLy szeLLemiségét 
idézték meg a kórUsok

FürdőbeLépőt 
kaptak 

a nyUgdíjasok

szentpéteri attiLa
kocsis páL-díjat kapott

eLismerték gmoser 
györgyné töBB éVtizedes 

teVékenységét 

hatVan éVe érettségiztek az ország LegjoBB rozé Bora

2018.január

a szívnek, a léleknek és a fülnek egyaránt csodálatos és felemelő élmény volt december 17-én vasárnap, az 
egyedi hangzásvilágot megszólaltató ghymes együttes koncertje az evangélikus templomban, ahol a világzenei 
színpadokon jól ismert zenekar mögött a kevi petőfi sándor általános iskolájának kórusa is színpadra lépett 
Fodorné Faragó Krisztina tanárnő vezetésével.

A szlovákiai magyar zeneszerzők-
ből álló Ghymes együttes egy évvel 
ezelőtt megjelent Mennyből az an-
gyal, valamint a 2007-ben kiadott 
Mendika lemezének dalai csendül-
tek fel a kiskőrösi koncerten, amely 
a zenekar tizenkét állomásból álló 
adventi jótékonysági koncertsoroza-
tának egyik állomása volt.

A mintegy másfél órás koncerten 
egy hihetetlenül felkészült, lelkes és 
fegyelmezett kórus állt állt a profi 
zenészek mögött, akik többször is el-
ismerően nyilatkoztak a gyermekek 
énektudásáról és karnagyuk munká-
járól. Ezt külön is megmutathatták, 
amikor egy karácsonyi korált éne-
keltek el. 

Felemelő este volt ez dallal, verssel, 
angyali kórussal, táplálék szívnek és 
léleknek. Megmutatta az összetarto-
zás, a hit és a hagyományok erejét, 
a karácsonyvárás semmihez sem 
hasonlítható csodálatos hangulatát. 
Emellett pedig életre szóló élményt 
adott negyven gyermeknek és a kö-
zönségnek.                  Subáné K.K.

kétszeresen is kodály zoltán szellemiségét idézve telt idén a kiskőrös vá-
rosért alapítvány szervezésében a már hagyományos, ingyenes adventi 
kórustalálkozó december 16-án, a baptista imaházban. a kecskeméten,  
1882. december 16-án született neves, világhírű, magyar zeneszerző 50 
esztendővel ezelőtt hunyt el.

A megjelenteket Supka Éva, az 
alapítvány elnöke köszöntötte.  
A különleges esten szolgálatá-
val örvendeztette meg a hall-
gatóságot a Szent József Római  
Katolikus Énekkar, a Református 
Gyülekezet Kórusa, az Evangélikus 
Gyülekezet Vegyeskara, az Exaudi 
Kamarakórus, a Gospel Sasok Ének-
együttes, az Evangélikus Quartett, 
a Baptista Énekegyüttes, valamint 
a KEVI Petőfi Sándor Általános  

Iskolája Kicsinyek Kórusa. A kó-
rusok koordinálása és a hangver-
seny végén az összkarnagyi munka  
Szomorné Szepcsik Éva karvezető 
érdeme.
Az adományokat az alapítvány a te-
hetséges fiatalok támogatására for-
dítja. 
Az est folyamán Papp János, a Ma-
gyar Baptista Egyház elnöke hirde-
tett igét.

(fotó: Subáné Kiss Krisztina) 

Hamarosan minden nyugdíjas kis-
kőrösi polgárhoz eljut Kiskőrös Vá-
ros Önkormányzatának Idősek-na-
pi ajándéka, egy egyszeri belépésre 
feljogosító belépőkártya a kiskőrösi 
gyógyfürdőbe. A többéves hagyo-
mányt követve Domonyi László 
polgármester ajánlásával, amelyben 
megköszöni a nyugdíjasok tevé-
kenységét és kéri, próbálják ki híres 
gyógyfürdőnket, kényeztessék, pi-
hentessék magukat a fürdő nyújtotta 
szolgáltatásokat igénybe véve. A ki-
adott belépőkártya 2018. április 30-
ig érvényes.  

ÁLLÁSHIRDETÉS

Kiskőrös Város Önkormányzata 
határozott időtartamú állást hirdet 

Egészségfejlesztési Irodájába 
(továbbiakban: EFI Iroda), 

KOORDINÁTORI 
MUNKAKÖRBEN.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

Képesítési elvárások: 
orvos, pszichológus, mentálhigiénikus, 

védőnő, népegészségügyi felügyelő, 
népegészségügyi ellenőr, egészségfe-

jlesztési szakirányú végzettséggel 
rendelkező szakember, diplomás 
ápoló, OKJ-s ápoló, dietetikus, 

rekreációs szakember, sportoktató, 
gyógytornász

Legalább 3 év, a megszerzett 
végzettség terén szerzett szakmai 

gyakorlat, tapasztalat

Munkakörhöz tartozó főbb 
feladatok:

Dokumentációk kidolgozásában 
történő közreműködés, 

dokumentációk vezetése, 
nyilvántartása, honlap karbantartása, 

információ gyűjtése
Egészségi állapotfelmérés, szűrés

Betérő ügyfelek tájékoztatása, 
kiadványokkal való ellátása, 

meghívása a rendezvényekre, 
állapotfelmérés végzése

Plakátok, szóróanyagok kihelyezése
Rendezvényeken való részvétel,

 az ott megjelenő ügyfelek állapot-
felmérése, tájékoztatása

EFI irodában történő rendezvények 
szervezése, részvétele, 

illetve megbeszélések előkészítése
Civil szervezetekkel, önkormányzatok-

kal, hivatalokkal, hatóságokkal, 
intézményekkel, állapotfelmérésben 
közreműködő háziorvosokkal való 

kapcsolattartás

Munkaidő:
2018.02.01-től 2018.12.31-ig 

napi 4 vagy 8 óra
Kérjük a pályázaton feltüntetni 

a munkaidőt!

A munkavégzés helye:
6200 Kiskőrös, Árpád utca 8.

Benyújtási határidő: 2018.01.26.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 
MÓDJA:

Postai úton: 
Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal, 6200 

Kiskőrös, 
Petőfi Sándor tér 1.
Elektronikusan: 

szemelyzeti.ref@kiskoros.hu
Személyesen: 

Markó Réka
 személyzeti és humánerőforrás 

referens, 
Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 

(6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., 
9-es számú iroda) 

vagy Dr. Nagy Miklós EFI szakmai 
vezetőnél munkaidőben a 

0630-9675-595 telefonszámon.

Alma kiskőrösi
termelőtől eladó!

Idared, Jonagored, Golden

Ingyenes házhozszállítás
20 kilogrammtól

Kiskőrösön. 

tel.: +36-70/619-3910

Szentpéteri Attila borász „Kocsis 
Pál-díj 2017” elismerésben részesült 
az elmúlt években elért kiemelkedő 
szőlész-borász teljesítményéért és 
eredményeiért. A díjat a Kunsági 
Borvidék Hegyközségi Tanácsa ala-
pította. Az emlékplakettet és az el-
ismerő oklevelet a szervezet elnöke, 
Frittmann János adta át a kiskőrösi 
borásznak, aki több évtizedes tevé-
kenységével jelentősen hozzájárult 
a borvidék jó hírnevének öregbíté-
séhez. 
A kecskeméti születésű, Kossuth-
díjjal elismert szőlőnemesítőről el-
nevezett „Kocsis Pál díj” azoknak a 
kunsági szőlész borász szakemberek 
teljesítményét díjazza, akik az ország-
ban és külföldön az alföldi szőlőter-
mesztés, az alföldi bor, a borkultúra 
és a kulturált borfogyasztás széles 
körű népszerűsítéséért a legtöbbet 
tette az adott évben. A „Kocsis Pál 

díj” odaítélése választással történik. 
Az első fordulóban széles szakmai 
közvélemény megkérdezése alapján 
ajánlásokat lehet tenni a jelöltekre. 
A jelölt listán szereplő szőlész – bo-
rász szakemberek közül a legtöbb 
jelölést kapott tíz személy kerül be 
a második körbe. A második körben 
a Kunsági Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa Igazgatóválasztmánya tagjai 
szavazhatnak. Gratulálunk a magas 
szakmai elismeréshez!

Hatvan éves érettségi találkozóju-
kat tartották az 1957-ben végzett 
diákok. Nagy szeretettel emlékez-
tek meg volt tanáraikról, osztály-
társaikról, s mindazok emléke előtt 
is adóztak, akik már nem lehettek 
közöttük. Bőven akadt mesélniva-
lójuk. Tanáraik közül Fuchs József 
és dr. Rátkai Sándor is el tudott 

jönni a találkozóra. Az osztálytár-
sak közül pedig Gacs Tibor, dr. 
Fazekas László, Hajnák Erzsébet, 
dr. Márin István, Primusz Má-
ria, Suba Erzsébet, Apró Katalin, 
Villányi Mária, Balogh László, 
dr. Szenohradszki János, Ocskai 
Erzsébet, Kurucz Katalin, Varga 
Ilona, Csejtei István.

Kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési Központ

KözMűvelődéSi feladatoK ellátáSára,  
felsőfokú végzettséggel rendelkező női munkatársat 

keresünk. 

A fényképes önéletrajzokat a  csj@koroskabel.hu
e-mail címre várjuk.

A „Nemzetiségekért-díjjal” ismerte 
el Orbán Viktor, Magyarország mi-
niszterelnöke Gmoser Györgyné, 
az Országos Szlovák Önkormányzat 
Közgyűlésének tagja, a Kiskőrösi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, a Kiskőrösi Szlovák Szerve-
zet vezetője, valamint a Kiskőrösi 
Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar vezetője több évti-
zedes, a kiskőrösi és a Bács-Kiskun 
megyei szlovákság népi értékeinek, 
hagyományainak megőrzéséért vég-
zett áldozatos tevékenységét.
Az elismerést Balogh Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere és Sol-
tész Miklós, az egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkár adta át a fővárosban 
megtartott központi ünnepségen. 
Gmoser Györgyné Zsuzsa asszonyt 
mindenki ismeri a városban. Lelke-

sen, szabadidejét és energiáját nem 
kímélve közel fél évszázada összetart-
ja a helyi szlovákságot, programokat, 
fellépéseket szervez, koordinálja a 
népi hagyományok őrzését. Olyan 
nagyrendezvények fűződnek nevé-
hez, mint a városalapítók napján a 
rétesfesztivál, vagy a szüreti fesztivál 
alatti szlovák nemzetiségi napok. 
Az elismeréshez gratulálunk!

A legmagasabb pontszámmal lett 
„Aranyérmes” a Vass Borászat Néró 
rosé bora, a 2017-es Miklós-napi 
Országos Rozé Borversenyen. A 
borverseny elnöke, dr. Kállay Mik-
lós, a Szent István Egyetem Szőlé-
szeti és Borászati Intézet emeritus 
professzora vezette a zsűrit.
A versenyre több mint háromszáz 
bort neveztek be, így igazán kima-
gasló és kiváló a kiskőrösi borászat 
rosé borának eredménye.
Mint azt Vassné Pivarcsi Mária, 
a Vass Borászat tulajdonos veze-
tője elmondta, harmadik éve, 
hogy a Néró szőlőfajtából rosé 
bort készítettek. Az idén új bor-
fajtaként már a Néró vörös bor 
is kikerült a borászat pincéjé-
ből, hiszen az egyre inkább 
terjeszkedő szőlőfajtából 
készült borra van igény a 
fogyasztók körében. Az elő-
ző éveket összehasonlítva az 
országos megmérettetésen 
is egyre több a Néró bor.
A Vass Borászat Néró rosé 
bora rubinvörös/pink szí-
nű, nem csak színében, 
illatában és ízében is in-
tenzíven magában hordoz-
za a fajtajelleget. A szőlő 
cukorfoka magas volt, a 
savak alacsonyak, ezért 
nagyon kell figyelni, hogy 

megőrizzük és szinten tartsuk. 
A kevesebb csapadék és a hosz-
szú ősz miatt a szőlő színanya-
ga is intenzív volt, ezért a gyors 
feldolgozásra kellett törekedni.
A Vass borászat Kékfrankos 

rosé bora is évek óta jó he-
lyen végez a Miklós-napi 
borversenyen. Marika ki-
emelte, hogy nem a „ver-
senymatricák begyűjtése” 
számára a cél, hanem az, 
hogy tudja, borai hol he-
lyezkednek el az országos 
ranglistán, így nyugodt, 
hogy a fogyasztóknak a 
szakemberek által is elis-
mert, jó minőségű termé-
ket tud adni.

Gratulálunk a rangos 
szakmai elismeréshez!
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házassági három parancs

„megérkeztéL, 
de jó!...”

a BaBák összetartják a mamákat

50 éves taLáLkozó
Ezentúl gyakrabban összejönnek

BoLdogságot 
kívánUnk!

haVat hozott 
a protokon mikULás

Felhőtlen kikapcsolódást, vidámsággal teli délutánt és estét ajándékozott 
a kiskőrösieknek és a petőfi szilveszter vendégeinek a szilveszter társulat 
év végi előadása, szigligeti ede házassági három parancs című vígjátéka.

Új pénztárnok és ellenőr érkezik a só-
hivatalba, akik – minő véletlen – is-
merik egymást. Ám ismerik egymást 
a velük érkező feleségeik is, sőt mint 
kiderül, korábban mindketten a má-
sik szíve hölgyének csapták a szelet.
Az igazán könnyed, helyenként a 
bohózatba is átcsapó, zenés betétek-
kel színesített előadás, mostanáig 
háromszor töltötte meg a művelő-
dési központ színháztermét, hiszen 
a szilveszteri két előadás után január 
5-én ismét színpadra léptek városunk 
amatőr színészei.
A Petőfi Szilveszter 2017-ben Petőfi 
Sándor, Arany János és Tompa Mi-
hály barátsága köré szerveződött, így 
a színházi előadást is egy fiktív Pető-
fi-Arany levelezés vezette be, melyet 
Szemkeő Péter és Csővári Zsombor 
tárt a közönség elé.
A Supka Éva által rendezett darab-
ban főszerepben láthattuk a visz-
szatérő Hunyadi Editet, az eddig 
csak kisebb feladatokat vállaló Sutus 
Annát, a kihagyhatatlan alapember 
Répási Imrét, valamint a nagyszerű-
en debütáló soltvadkerti Medveczki 
Jánost. Sinkó Natália, Kovács Már-
ti, Csatai Gábor és Csővári Zsom-
bor két szobalány – inas párt alakí-

tottak, de színpadra lépett Supka 
Éva és Szemkeő Péter is.
A korábban használt paravánokat új-
szerű festett díszlet váltotta fel, mely 
ifj. Kunhegyesi Ferenc és csapatának 
keze munkáját dicséri. Név szerint 
Feró mellett Gyalog Attila, Walter 
Borka, Vincze Dorka és Krecs Eliza 
vitt színeket a vászonra.
Nélkülözhetetlen tagja az összetartó, 
elkötelezett csapatnak Polgár Ta-
más, aki a technikáért felel, és óriási 
segítségére volt a társulatnak Gmoser 
András és Sári Tamás, akik a zenei 
alapokat készítették el.
A rengeteg próba meghozta a gyü-
mölcsét. Szilveszter estére minden és 
mindenki a helyére került, a Petőfi 
Szilveszter résztvevői pedig az elmúlt 
évek egyik legjobb darabjának minő-
sítették az előadást.

szöveg: Subáné Kiss Krisztina
fotók: Suba Sándor

Támogatók: Szentpéteri Borház, 
Wald-Trans Kft., Prepszent István ré-
giségkereskedő, Csányi József, Sipiker 
Gazdabolt, Petőfi Sándor Művelődési 
Központ, Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeum.

A Protokon Kft. december 3-án 
vasárnap délután hívta és várta Mi-
kulás ünnepre a kisgyermekes csalá-
dokat a Petőfi Sándor Művelődési 
Központba. 
Meg is telt a színházterem, hiszen 
több mint 200, 14 év alatti gyermek 
várta izgatottan a nagy-szakállú ér-
kezését. A Mikulás Uzsonnája című 
vidám, interaktív műsor végén a 
Télapó személyesen adta át az idén 
jól viselkedő gyerekeknek a meg-
érdemelt, mindenféle finomsággal 
megrakott csomagot.
A szervezők ezúttal nem csak a 
gyerekeket lepték meg.  Minden 
Protokon dolgozó felülhetett arra 
a gyönyörűen kivilágított Mikulás 
vonatra, mely csak erre a délutánra 
érkezett a városba, és amely körútja 
során természetesen a cég telephe-

lyét is útba ejtette. Mindeközben a 
kicsiknek arcfestéssel és csillámteto-
válással kedveskedtek, amit renge-
teg gyerkőc nagy boldogsággal ki is 
használt.
Lent a téren a város kemencéje mel-
lett felállított sátorban frissen sült 
pogácsát, forró teát és forralt bort 
kínáltak a dolgozóknak, hogy senki 
ne fázzon a hirtelen beköszöntött 
télben.
A napot még szebbé tette a délelőtt 
lehullott friss hó, mely igazi év végi, 
meghitt és ünnepi kulisszát varázsolt 
a Mikulás érkezéséhez.
A Protokon Kft. reméli, hogy az 
ünnepek mindenkinek békében és 
szeretetben teltek, és kíván nagyon 
boldog, sikerekben gazdag  új évet 
Kiskőrös minden lakójának.

SKK

A PROTOKON Kft. 
kiskőrösi telephelyére munkavállalókat keres az 

alábbi munkakörökbe:

HEGESZTŐ
CSISZOLÓ

FESTŐ FELRAKÓ
SZERELŐ
RAKODÓ

Jelentkezni lehet:

Személyesen:  6200 Kiskőrös, Pető� S. út 99. 
Telefonon:  78/514-700, 78/514-777 
E-mail:  nelli.baranyi@life�tness.com

„Dolgozz Velünk”

véradásra hívják  
az önkénteseket!

A véradás helye: 
Kiskőrösi Művelődési 

Központ

ideje: 
február  13-14-én 
9-13 óra között

 
Kérjük, arcképes igazolvá-

nyát, a TAJ kártyát és a lak-
címkártyát hozza magával!

Molnár Benedek
édesanyja: Sinkovicz Nikolett
édesapja: Molnár Ádám
születési idő:2017. szeptember 26.
születési hely: Kiskunhalas
súly: 4000 gramm, hossz: 55 cm

Lévay Bendegúz
édesanyja: Dulai Beáta
édesapja: Lévay Tamás
születési idő: 2017. november 25.
születési hely: Budapest
súly: 3950 gramm, hossz: 54 cm

Emlékeznek még olvasóink arra a fo-
tóra, amin kismamák voltak lefény-
képezve akkor még pocaklakóikkal? 
Nos, azóta a kicsik megszülettek, de 
az anyuka csapat azóta is összetart. 
Közös programokat szerveznek, ami-
ket babák-mamák nagyon élveznek. 
Mikulás nap alkalmával például a 
Fröccsben találkoztak és kis aprósá-

gokkal lepték meg egymást. Sokat 
játszottak, beszélgették, kicserélték 
a gyermeknevelés terén szerzett ta-
pasztalataikat. Szóval, nagyon jól 
érezték magukat a gyermekek az első 
Mikulás ünnepen. Jól el is fáradtak. 
 A képen: Horváth Éva és kisfia Ko-
vács Kristóf, Flórián Fanni és Patai 
Lotti, Kecskés Lilla és Kudron Ta-

más, Varjasi-Bordás Bettina és ik-
rei Varjasi Mirella és Varjasi Tibor, 
Krizsánné Kupusz Ivett és Krizsán 
Dominik, Maros-Tóth Elvira és 
Maros Botond, Soós Ildikó és 
Polereczki Dávid, Hangya-Fenyős 
Helga és Hangya Regina, Farkas 
Ágnes és Sirok Szófia, Tóth Laura 
és kisfia Maglódi Miron

A Petőfi Iskolában 1967-ben vég-
zett 8.b. osztály hajdanvolt tanulói -   
Balázs Mihály, Torgyik János, Ka-
tona Imre, Szabó Gyula, Nagy Mi-
hály, Szenohradszi József, Pálfalvi 
Erzsébet, Sike Endre, Szabóné Ba 
Ilona, Fodor Erzsébet, Podobniné 
Turán Ilona, Norkné Szabó Ju-
lianna, Ridegné Pazdernyik 
Ilona, Kastélyné Szőgyi Zsu-
zsanna, Kissné Harcos Mária, 
Kutiné Líbor Julianna, Turánné 
Kiss Anna, Szabóné Polereczki 
Ilona, Somogyiné Lesták Er-
zsébet, Hőgyéné Lomjánszki 
Ilona, Csernyikné Róth Ildikó, 
Csanádyné Tapodi Mária – a Pető-
fi szobornál beszéltek meg egymás-
sal randevút nemrégiben.

Rövid sétát tettek a megszépült főté-
ren, majd Torgyik János sétakocsi-
kázásra vitte őket, hogy akik régen 
jártak Kiskőrösön, azok is megnéz-
hessék, milyen szép lett városunk az 
elmúlt évek alatt. A kocsikázás végén 
a Kurta Kocsma étteremben finom 
ebéd mellett beszélgettek, meséltek 
egymásnak és nosztalgiáztak a régi, 
az évek múlásával megszépült emlé-
keikről.
Előző nap ketten koszorút helyeztek 
el az iskolában kialakított emlékhe-
lyen, Károlyi Sándor osztályfőnökük 
és hat elhunyt osztálytársuk emlékére.
A 40 fős létszámú osztályból 22-en 
tudtak eljönni, de megbeszélték, 
hogy a következő találkozásra nem 
kell ennyi évet várni.

„Fogd meg lelkem, hogy pihenjek
örömödben dédelgetve,
érezd szívem, hogy érezzem, bennün-
ket repít mennyekbe,
öleld vállam, tudjam, biztos
kezekbe tettem életem,
fogd a kezem, vezess mindig,
s én hagyom, hogy vezesd léptem.”

(Kósa Gabriella)

„Gólyahír”, 
esküvő,

házassági 
évforduló?

várjuk a jelentkezőket 

ingyenes rovatunkba!

Opauszki Szabina és Fazekas Tamás
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a rákosi- diktatúra viszontagságai 1949-56
ezzel a címmel tartotta Turán István helytörténész kiskőrös 1945 és 1956 közötti történetéről szóló sorozatának 
harmadik, utolsó előadását. ezúttal a rákosi-korszak volt a téma. ahogy a szovjet hadsereg magyar területre 
lépett, megkezdődött a kommunisták „helyzetbe hozása”, de a teljes hatalomátvételre csak 1948-ban, a hideghá-
ború kiéleződésével került sor. a „fordulat” évében végleg felszámolták a többpártrendszert, az mdp megalaku-
lásával a másik munkáspártot, a szociáldemokratákat is lenyelték a kommunisták. 1949-ben alkotmányban rög-
zítették az egypártrendszert, az augusztus 20-i kihirdetéssel pedig egy csapásra sikerült egy nemzeti és vallási 
ünnepet, szent istván napját is eltüntetni a naptárból.

kapcsoLatUnk védőbástyái

Vegyes Vagy nöVényi étrend?

oLvasónk írta…
„ Oh természet, oh dicső természet…”

Érdeklődni Szabó Szilvia termelésvezetőnél lehet a 06 30 510 0487 telefonszámon, 
vagy személyesen 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 80. telephely címen.   

Önéletrajzát várjuk az allas@hmei.hu e-mail címre.

 VARRÓNŐ    

FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

AMIT KÍNÁLUNK:

• munka- és formaruha készítése önállóan és csoportos munkában

• szakmunkás végzettség 
• varrónő munkakörben szerzett tapasztalat
• ruhakészítés folyamatának ismerete
• kézügyesség

• biztos munkahelyi háttér,
• hosszú távú munkalehetőség,
• változatos munkakörülmények,
• béren kívüli juttatás,
• munkaruha,
• folyamatos képzés,
• igény esetén munkába járás megszervezése vállalati busszal,
• jogosultság a MH által fenntartott egészségügyi létesítmények igénybe vételére,
• jogosultság a MH által fenntartott kulturális és rekreációs központok 

igénybe vételére

• Kiskőrös

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

A HM EI Zrt. munkatársat keres 

munkakörbe, határozatlan időre, napi 8 órában, 2 műszakban

A pártállam kiépülését az 
1950-es tanácstörvény 
tette véglegessé. Szovjet 
mintára minden egyes 
állami és közigazga-
tási szervnek megvolt 
a megfelelője a párt-
struktúrában, a faj-
súlyos döntések pedig 
ezen a szinten születtek.
Kiskőrös első tanácselnö-
ke Ocskai István volt, majd 
1951 és 1955 között Torgyik Pál, 
1955 és 1963 között Szabó Gyula 
töltötte be ezt a pozíciót. Érdekes 
módon a régi kommunisták háttér-
be szorultak. Az előadó szerint azért, 
mert a harmincas években letartóz-
tatták őket, és az akkori kihallgatási 
jegyzőkönyvek jó ürügyet szolgál-
tathattak egy olyasféle vádra, hogy 
Horthy rendőrsége beszervezte őket. 
Inkább meghúzták magukat, ezért 

nem is kerültek a figyelem 
célkeresztjébe.

Az ötvenes években 
Kiskőrösön kicsiben 
mindaz megtörtént, 
ami szerte az ország-
ban: beszolgáltatások, 
kuláküldözés, erősza-
kos téeszszervezés kon-

cepciós jellegű eljárások. 
A közönség az előadás 

végén személyesen is kézbe 
vehette a Kiskőrösi Járásbíróság bi-

zonyíték-nyilvántartóját, amelyben 
túlnyomórészt a „közellátás bizton-
ságának” akadályozása vagy „feke-
tevágás” volt a „bűncselekmény”, s 
többnyire jelentéktelen tételek, pl. 
néhány szál kolbász szerepelt a le-
foglalt bizonyítékok között.
Turán István előadásában azt is ki-
emelte, hogy a diktatúrának meg-
volt a saját, helyi színezete is. Rákosi 

kifejezetten gyűlölte a Duna-Tisza 
köze parasztságát, amelyben külö-
nösen erősen élt a magántulajdonosi 
szemlélet, ezért lehetett 1919-ben is 
az ellenforradalom fő központja. „…
az itteni kulákság nem először fürdik 
kommunista vérben,” - hangoztatta 
többször a kommunista pártvezér. 
A téeszszervezés különösen nagy 
akadályokba ütközött Kiskőrösön, 
mert a területeknek csak a 12%- a 
volt nagyüzemi termelésre alkalmas 
szántóföld. Ennek az aránynak a 
megváltoztatására mindent meg-
tettek, négyszeres adót vetettek ki a 
borra, hogy ellehetetlenítsék a szőlő-
termelőket. Mindezzel nagy károkat 
okoztak, hogy aztán 1953-ban újra 
„felfedezzék”, hogy a térség adottsá-
gai a szőlő-és bortermelésnek ked-
veznek.
Azt ugyan még az iparosítás lázában 
égő kommunista pártvezetés is fel-
ismerte, hogy Kiskőrös nem lehet a 
„vas és acél városa”, de nagy lépéseket 
tettek abba az irányba, hogy felszá-
molják a korábban virágzó kisipart, 
és a KTSZ-be tereljék az iparosokat.
A kiskőrösi járás ellenállását mu-
tatja, hogy folytonosan lemaradás-
ba került a „beadási versenyben”.   
Ez vezetett térségünk legnagyobb 
koncepciós peréhez 1953 februárjá-
ban. A járási vezetés, hogy elkerülje 
a felelősségre vonást, meghamisítot-
ta az beszolgáltatási adatokat, de ez 
olyan „jól sikerült”, hogy éppen ebbe 
buktak bele. A korszak retorikája sze-
rint a járás az „ellenség kezébe került”, 
az addigi megbízható Fülöp Gyula 
járási tanácselnökről hirtelen kide-
rült, hogy „sötét múltú kulák és hor-
thysta katonatiszt”. Jellemző, hogy 

az erőszakos téeszszervezés túlzásait 
is a bukott vezetők nyakába varrták.  
Az ügyben súlyos ítéletek születtek.
A Tito-ellenes hisztéria közepette ju-
goszláv határ közelsége megnövelte a 
község stratégiai jelentőségét. Rend-
kívül gyorsan 1949 és ’51 között két 
laktanyaépületet is emeltek. Ezek a 
„békeelhelyezési objektumok” 1953-
ig állandó riadókészültségben éltek, 
nagyban leterhelve az állomány fizi-
kai és idegi állóképességét.
A kiskőrösi egyházi iskolákat is ál-
lamosították, de minden valláselle-
nes propaganda és a hívő emberek 
elleni retorzió sem tudta a kiskőrösi 
lakosság nagyobb részéből a vallásos 
hitet kiölni. Az evangélikus egyház 
tekintélyét bizonyítja, hogy sikerült 
megmenteni a hívek adományaiból 
épített imaházat, pedig maga a Nép-
hadsereg vetett szemet rá. A „kleri-
kális reakció” elleni harc hevületében 
olyan vádak is elhangzottak, hogy a 
papok cukorkával csábítják be a gye-
rekeket az imaházba.
A korszak kevés pozitívuma közé 
tartozik a Petőfi Emlékmúzeum 
megnyitása. Az már megint a kor-
szellemre jellemző, hogy az állandó 
kiállítás azért kaphatott kedvező ál-
lami hátszelet, mert a kommunisták 
kisajátították a költő életművét, és a 
radikális forradalmárt megtették a 
bolsevik eszmék előfutárának.
Az előadás után a közönség még so-
káig tanulmányozhatta a korszak ki-
állított dokumentumait. A könyvtár 
jóvoltából a kiskőrösi „kártevőket” 
leleplező cikket fénymásolatban is 
megkaphatták az érdeklődők.

Fodor Tamás

Árvai Pálma lelkésznő és 
Prepare/Enrich tanács-
adó volt az Egészség-
fejlesztési Iroda pár-
kapcsolati klubjának 
vendége december 
4-én. 
Párkapcsolatunk egy 
várhoz hasonlítható, 
melyre csak úgy, mint a 
régmúltban, sok veszély és 
ellenség leselkedik. Azonban 
kellő odafigyeléssel megóvhatjuk 
kapcsolatunkat, családunkat a külső 
és belső támadásoktól.
Védőbástyáink a tudatosság, az őszin-
te, mély kommunikáció, valamint a 
határaink meghúzása és megtartása.
Az esküvőre minden pár tudatosan 
készül, ám utána sajnos elmarad a tu-
datos folytatás. Hogyan legyünk hát 
tudatosak? Vegyünk részt évente egy-
szer párkapcsolaterősítő tréningen 
vagy házaspároknak szóló táborban; 
igyekezzünk önmagunk és társunk 
jobb megismerésére. Az igazán jól 

működő kapcsolatokban a 
kommunikáció nem sab-

lonos, nem felszínes, 
hanem tudunk egy-
mással érzelmekről és 
intimitásról is beszél-
getni. Kapcsolatunk 
gyenge határai jelentik 

a legnagyobb veszélyt. 
Húzzuk meg saját hatá-

rainkat: mondjuk el őszin-
tén, ha valamivel megbántott 

párunk. Ne dühöngjünk, hanem 
osszuk meg vele, mi esett rosszul, így 
esélyt adunk a fejlődésre. Tudassuk 
egymással vágyainkat, igényeinket, 
hisz azzal esélyt adunk a megoldásra. 
Ha mindent megtettünk, még sem 
sikerült a kapcsolatunkat a vágya-
inknak megfelelően kormányozni, 
ne ugorjunk azonnal fejest az isme-
retlenbe. Ne féljünk segítséget kérni! 
Pártanácsadó szakemberek, párterá-
piás könyvek és filmek állnak rendel-
kezésünkre. 

Kertai Nóra

A mellékelt képpel szeretnék 
rávilágítani írásom lényegére  
(a kép lombhullás után, ősszel ké-
szült, ezért sajnos nem elég látvá- 
nyos az újjászülető élet megmutat-
kozása).
Utcánk közterületén – a kiskőrösi 
Klapka utcában – láncfűrésszel, tő-
ből kivágtak egy fát, mert menthe-
tetlenül beteg volt. De a gyökerek 
élni akartak és ezt be is bizonyí-
tották, mert nem sokkal később 
tucatnyi hajtás jelent meg a fa tö-
vén olyannyira, hogy később, már 
gyéríteni kellett, hogy a legerősebb  
hajtás erősödhessen. Az idő mú-
lásával ezt a hajtást vaspálcához  
kötöttem, locsoltam, gondoztam. 
Adjunk Neki egy esélyt, mert 
MEGÉRDEMLI! Mentsük meg, 
ami menthető, hacsak egy nyárra is! 
– hiszen az élet (szemmel láthatóan) 
újjászületett…

Csengődi Lajos

Kiskőrösi telephelyű galvanizáló üzembe 
munkatársakat 

keresünk.
Bejelentett versenyképes fizetés.

Tel: 30/9274-269

Lénárt Gitta nyersétel tanácsadó 
Tények és tévhitek a táplálkozás-
ról című előadását december 11-én 
tartották a Zsinagógában az Egész-
ségfejlesztési Iroda és a Hetednapi 
Adventista Egyház szervezésében és 
finanszírozásában. 
A vegyes étrenden (húsételek és nö-
vények) élők megszokásból, hagyo-
mányok iránti elköteleződés miatt 
választják e táplálkozási módot.  
A változtatás szükségességét igye-
keznek elhárítani. A vegetáriánusok 
és a vegánok sokkal tudatosabban 
hoznak döntést arról, mit miért vagy 
miért nem fogyasztanak. 
Az ember csak húsevéssel megbete-
gedne. Megbetegítené a rosthiány 
miatti bélmozgás hiánya, a rossz bél-
flóra, a húsban levő túlzott mennyi-
ségű könnyen emészthető fehérje, 
salakanyag, telített zsiradék. Sem-
milyen anatómiai tényező nem in-
dokolja húsfogyasztásunkat. Ugyan 
képesek vagyunk a hús megemészté-
sére, de csak a növényi ételek teszik 
ezt lehetővé számunkra. Emésztő-

rendszerünk működését a növényi 
rostok biztosítják. Az étel feldolgo-
zása csak akkor megy végbe egy teljes 
nap alatt, ha elegendő növényi rostot 
viszünk be. 
Egészségünk és gyógyulásunk érde-
kében igyekezzünk minél inkább 
kiiktatni étrendünkből a húsfogyasz-
tást, hiszen mára már köztudottá 
vált, hogy sok krónikus betegség (pl. 
vastagbélgyulladás, székrekedés, ma-
gas vérnyomás, cukorbetegség) egy-
szerűen a húsfogyasztás elhagyásával 
gyógyítható, illetve megelőzhető. 
Az előadás során Lénárt Gitta főzés-
sütés mentes mákos bejglivel és pa-
radicsomszószos cukkinis spagettivel 
lepte meg az érdeklődőket. Receptek 
megtalálhatóak a facebook Táplálko-
zással az egészségért klub oldalán.
Találkozunk legközelebb január 30-
án az Egészségfejlesztési Irodában  
17 órakor Horváth Gábor: Hogyan 
mondjam el neked? című előadásán. 
Várunk mindenkit szeretettel.

Kertai Nóra

Tel.: 0620/ 5733-513
Ár: 680ft+Áfa/m2
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LUther mondja...
...a megtérésről

„Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: 
„Térjetek meg!” – azt akarta, hogy a hívek 
egész élete bűnbánatra térés legyen.” 

(1. tétel a 95 tételből, 1517) 

„Az ördögnek foglya voltam, Halálban 
elveszetten, Így kínozott minduntalan 

A bűn, melyben születtem; És mind 
mélyebbre süllyedtem, Jó nem volt az 
életemben, A bűn vont hatalmába.

A jó cselekedet, erény Nem segített én-
rajtam, Nem enyhített lelkem sebén, A 
jót bárhogy akartam. A kétségek terhe 
alatt Nékem csak a halál maradt És a 
pokol borzalma.

De végre nagy gyötrelmemet Az örök 
Úr megszánta, Irgalmára emlékezett: 
Szívét felém kitárta. Jó Atyaként for-
dult hozzám, Egyszülöttét feláldozván, 
Ki néki legdrágább volt.”

(Luther Márton: 
Jer, örvendjünk keresztyének – 2-4. versek)

13

karácsony táján a keresztyén ember gyakran kalandozik el, legalább gon-
dolatban a júdeai kisváros, betlehem felé. mert ki ne ismerné ennek a vá-
rosnak a nevét? jézus krisztus, a világ megváltója itt született, nagyjából 
kétezer évvel ezelőtt… rongyos istálló, pásztorok, angyalseregek, három 
királyok, a csúf, gonosz heródes király – ugye, mind-mind ismerősek! ma 
betlehemben azonban merőben más kép fogadja az oda látogató turistát, 
zarándokot.

A mai Betlehem Palesztinában talál-
ható, a Palesztin Autonóm Területek 
egyik városa, Jeruzsálem tőszom-
szédságában, mintegy 27 ezer la-
kossal. Jeruzsálemtől (és Izrael többi 
részétől) magas betonfal választja el, 
melyet őrtornyok és sorompóval, va-
lamint egyéb biztonsági berendezé-
sekkel ellátott közúti „határátkelők” 
szakítanak meg. Izrael ezt a védel-
mi rendszert önvédelme érdekében 
építette ki, s ezzel akadályozza meg 
szinte teljes sikerrel a rossz szándé-
kú behatolást. Mivel az Izrael és a 
Palesztin Autonóm Terület között 
fennálló megállapodás értelmében 
Izrael turistái jó részét átadja a pa-
lesztinoknak (hogy nekik is legyen 
bevételük), ezért az első három éj-
szakát Betlehemben töltöttük és 
reggel-este átkeltünk ezen a határon. 
Betlehem egyébként teljesen bizton-
ságos város, esténként lehet sétálgat-
ni, bevásárolni az éjfélig nyitva tartó 
boltokban. A város ezer szálon függ 
Izraeltől, onnan kapja az áramot, 
az ivóvizet, lakosai majd mind oda 
járnak át naponta dolgozni. A bet-
lehemi szállodák általában jobbak, 
mint az izraeliek – újabb építésűek, 

korszerűbbek. A kiszolgálás is rend-
kívül udvarias.
Különleges hangulata van a betlehe-
mi reggeleknek… Az ember kiáll az 
erkélyre s hallgatja a nyüzsgő keleti 
város zaját. Eminnen egy katolikus 
templom harangjai szólnak, amon-
nan a müezzin hív kora reggeli imá-
ra a minaret tetején lévő hangszó-
rókból, - hja, a korral haladni kell! 
A város kiismerhetetlenül zegzugos, 
nincs főutcája, ami segíteni kicsit is 
a tájékozódásban. Az utcák össze-
vissza kanyarognak, jobbra, balra, 
dombra föl, dombról le. Észre se 
venni, de máris a szomszéd városban 
vagyunk, Beit Jala-ban. Telefonálni 
meg nagyon drága, a Jawwal nevű 
telefontársaságnál a tarifa Magyaror-
szágra 889 Ft/perc!
És aztán ott van a templom, a Szü-
letés Temploma. A világ legrégeb-
ben működő temploma. Még Nagy 
Konstantinusz császár (aki a Római 
Birodalomban elsőként tette állam-
vallássá a keresztyénséget) édesanyja, 
Szent Ilona kezdte el építtetni ez-
előtt 1700 éve, 326-ban. A templom 
sok viszontagságon ment keresztül, 
de azóta is áll és őrzi Jézus Krisztus 
születési helyét. Tatarozását most 
fejezték be, ami nem volt egyszerű 
feladat, mivel a templomot egyszerre 
három egyház, a Római Katolikus, a 
Görög Ortodox és az Örmény Apos-
toli Ortodox Egyház is felügyeli.  
A templom arra a barlangra épült, 
ahol Jézus megszületett. Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy a nagy templomon 
belül található egy kisebb építmény, 
ez rejti magában a Születés Barlang-
ját. Oly kicsi, hogy az egyik oldalon 
lehet belépni egy meredek lépcsőn, a 
másik oldalon meg található a kijá-
rat. Itt mindig sokat kell várni, egy-
részt mert sok a zarándok, másrészt 
a fenntartó három egyház közben  

végzi a maga miséit. S ezalatt a za-
rándok türelmesen áll és vár – néha 
három-négy órán át is. De ha az 
ember némi tülekedés árán sikere-
sen lejutott, egy ortodox kegyhelyet 
talál, sok lámpással, drapériával és 
füstölővel – semmi nem emlékeztet 
az elképzelt istállóra. És mindenki 
letérdel, hogy megérinthesse a fe-
hér márványpadlón a tizennégy ágú 
ezüst csillagot a latin nyelvű felirat-
tal: „Itt született Szűz Máriától Jézus 
Krisztus”.
Bizony, erős hit kell ahhoz, hogy 
ezen a helyen, amely a keresztyén 

világ egyik legszentebb helye kellene 
legyen, – meg ne inogjon a zarándok 
hitében a sok emberi gyarlóság lát-
tán… No de éppen ezért is kellett, 
hogy Isten önmagát áldozza föl a ke-
reszten az emberek bűnei miatt.
De mégis. Az ember azon a földön 
járt, lába azt a földet tapodta, ame-
lyen Jézus Krisztus is járt-kelt. És 
ez önmagában nagy élmény. Aki ki 
tudja magában kapcsolni a világ za-
varó tényezőit, az valóban gazdagab-
ban, hitében is megerősödve térhet 
haza a Szentföldről. 

Lupták György

„Én adok majd a szomjazónak az élet 
vizének forrásából ingyen.” 

(Jelenések könyve 21,6)

Isten szólni akar hozzánk, szólni 
akar hozzád is, kedves olvasó! A re-
formáció elévülhetetlen vívmánya és 
öröksége, hogy az ige mindenkinek 
az anyanyelvén – nekünk magyarul – 
szólhat, hogy a lehető legjobban meg 
tudjuk érteni.
Jó volt az elmúlt évben ünnepelni, 
emelkedett hangulatban emlékez-
ni és hálát adni. A 2018. év igéje 
azonban a maga világosságával a tör-
ténelmi távlatokon túlmutat, a leg-
fontosabb kincset állítja elénk. Bár 
idén többnyire lekapcsolódnak a ref-
lektorok, de nincs okunk a szomor-
kodásra. A szomjazónak nem reflek-
torfényre, nem ünnepi ruhára van 
elsősorban szüksége, hanem szomját 

oltó tiszta és élő vízre. Van forrás, 
ahonnan meríthetünk! Hálásak lehe-
tünk, hogy eleink a mi figyelmünket 
is felhívták erre. Ez a forrás azóta is 
adja az éltető vizet, amelynek értéke 
felbecsülhetetlen.
Ennek a forrásnak a vize, bár meg-
fizethetetlen, számunkra mégis in-
gyen elérhető. Dietrich Bonhoeffer, 
a múlt század neves evangélikus 
teológusának gondolataira utalva is 
tudatosíthatjuk, hogy a kegyelem 
ingyenessége nem azt jelenti, hogy 
az olcsó lenne. Nagyon is drága, Jé-
zus Krisztus az életével fizetett érte, 
irántunk való szeretetéből!
Az újesztendőben is éljünk ezzel a le-
hetőséggel és naponta merítsünk az 
élet vizének forrásából!

Szemerei János püspök 
(részlet a bibliaolvasó
útmutató előszavából)

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

Gyülekezeti programok
Imahetek
 január 7-21-ig

Kérjük figyelni a templomi hirdetéseket!

Teaesték
 óvodások családjainak: január 29-én, 17 órakor
 iskolások családjainak: (1., 2. és 3. osztályosok), január 30-án, 17 órakor
 iskolások családjainak: (4., 5., 6. és 7. osztályosok), január 31-én, 17 órakor
 konfirmandusok családjainak: február 1-jén, 17 órakor A KEVI Petőfi Sándor Általános 

Iskolája térségi történelem versenyt 
hirdetett általános és középiskolás 
diákok számára. A verseny első két 
fordulója során a diákoknak írásbeli 
feladatlapot kellett kitölteniük tör-
ténelmi és bibliaismereti témában. 
A döntőn a tíz legjobb eredményt 
elért csapat vehetett részt. Iskolánkat  
5 csapat képviselte.
A versenyen harmadik helyezést ért 
el a 6. a osztály csapata (felső kép) 

Boros Júlia, Breznyán Kinga, Mar-
kó Réka, Tóth Eszter
A versenyen második helyezést ért el 
a 8. b osztály csapata (alsó kép)
Krahulecz Viktória, Németh Lau-
ra, Podobni Nóra, Téglás Vajk
A Soltvadkerten megrendezett 
Kistértési Angol Verseny 6. évfolya-
mán, első helyezést ért el Boros Jú-
lia 6.a osztályos tanulónk. (felső kép 
jobb szélen) Felkészítője: Benéné 
Mihalkó Valéria

Egészséghét a Petőfi sándor Művelődési Központban 
február 12-17-ig

12 – én:  16:30 –17:00  •  Meridián torna 
 18:00     •  Tartásjavító torna 
      (mindenki hozzon magával polifoam matracot!)
13 – án:  9:00  – 13.00  •  Véradás
  9:00  – 13:00  •  Egészségfejlesztési Iroda: 
    egészségfelmérés és életmód-tanácsadás
14 - én: 9:00  – 13.00  •  Véradás
15 – én:  10:00 –11:00  •  Zöldségszobrászat óvodásokkal
  17:30  •  Jóga nyílt nap
16 – án:  10:00  •  Csiribiri babatorna nyílt nap

12
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városUnkban tartották 
az óVodai toVáBBképzést

a kiskőrösi egymi-bőL 
indULnak „a jövő útjai…”

jUbiLeUmi újévi koncert 
zenéveL, tánccaL

kiskőrösiek 
Lettek

figyeLemre méLtó

a kiskőrösi óvodák intézménye részt vett az eFop -3.1.1.14.2015.00001 
kisgyermekkori nevelés támogatása képzési projektben, november 22-24 
között. a képzés címe: „környezettudatosságra nevelés hátrányos hely-
zetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai 
programba” volt. a projektről Répásiné Lovász Márta intézményvezetőt 
kérdeztük.

Nagy szakmai elismerés számunkra, 
hogy az Oktatási Hivatal pályáz-
tatás útján a Kiskőrösi Óvodákat 
választotta a gyakorlati képzés hely-
színének, elismerve a horizontális 
ismeretátadás eddigi eredményeit, 
mely a munkaközösségekben fo-
lyik – mondta az óvodaigazgató.  
A képzés a Kiskőrösi Óvodák Moh-
ácsi óvodájában zajlott, ahol 19 óvo-
dapedagógus, háromnapos elméleti 
és gyakorlati képzésben vehetett 
részt. A képzést Katus Györgyné, az 
Oktatási Hivatal munkatársa vezette.

 � Mi volt a továbbképzés koncep-
ciója?
A továbbképzés egyik sajátossága, 
hogy az óvodapedagógusok a saját 
élményű gyakorlatokon, a képzésbe 
ágyazott hospitáláson majd az azt kö-
vető szakmai megbeszélésen keresz-
tül sajátítják el azokat a pedagógiai 
ismereteket, képességeket és attitű-
döket, melyek birtokában alkalmas-
sá válnak az esélyteremtő módszerek, 
az „Alapprogramban” rögzített hát-
ránycsökkentő szerep pedagógia el-

méletének gyakorlati alkalmazására. 
Az előadás és a szituációs gyakorla-
tok mellett bemutató foglalkozást is 
láthattunk.

 � Melyik csoportban? 
A bemutató foglalkozást Kerekesné 
Varga Erzsébet a Kiskőrösi Óvo-
dák Környezet- és természetvédelmi 
munkaközösségének vezetője tar-
totta, a Mohácsi óvoda Napraforgó 
csoportjában. 

 � Mivel gazdagodtak a résztvevők 
ebben a pár napban?
A továbbképzésen resztvevők meg-
ismerték a Kiskőrösi óvodák pe-
dagógiai programját, az itt zajló 
környezettudatosságot kialakító 
tevékenységeket az óvodai nevelés 
folyamatában. Tájékozódtak a zöld 
óvoda programról, és a környezet-
tudatosság szerepéről a hátránycsök-
kentő nevelőmunkában. Kiskőrös 
Város Önkormányzata partnerként 
támogatta a képzést, a záró rendezvé-
nyen Szedmák Tamás, a Művelődési 
Közoktatási és Sport Bizottság Elnö-
ke köszöntötte a résztvevőket.

A KisKunszT 
FoTóKlub 

tagjainak képeiből

 nyílik kiállítás

 
a Művelődési Központban 

február 2-án 17 órakor 

Minden érdeklődőt 

szeretettel várnak.

December elején a városháza díszter-
mében öten tettek honosítási esküt 
Domonyi László polgármester és 
Baranyainé Szabó Katalin anya-
könyvvezető előtt. Őtvös Mária, 
Fehér Ambrus, Fehér Henrietta 
Székelyudvarhelyről, Lakatos At-
tila, valamint Lakatos Magdolna 
Barótról honosult.

immáron 21. alkalommal szervezte meg nemrégiben az egységes gyógy-
pedagógiai módszertani intézmények országos egyesülete a kiskőrösi 
egymi-vel karöltve országos szakmai konferenciáját. a rendezvény célja 
ebben az évben is a szakmai segítségnyújtás volt a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok/gyógypedagógusok számára.  
a már hagyományossá vált rendezvényre 39 település 45 köznevelési in-
tézményéből regisztrált 170 érdeklődő. a mottó ez alkalommal az „együtt-
működés – integráció – esélyteremtés” volt, utalva a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek jövőjéért érzett közös felelősség vállalásra.

A résztvevők a délelőtt folyamán az 
óvodában, az általános iskola alsó és 
felső tagozatán és a készségfejlesztő 
iskolában vehettek részt órákon/
foglalkozásokon.  Ezek mellett moz-
gásfejlesztés és logopédiai terápia 
megtekintésére is lehetőség nyílt.   
10 órakor a SZÓLAM Alapfokú 
Művészeti Iskola pedagógusainak 
műsorát követően a vendégeket 
a Kiskőrösi EGYMI igazgatója  
Markó Ibolya, és az EGYMI Orszá-
gos Egyesülete elnöke dr. Benczéné 
Csorba Margit köszöntötte. A prog-
ramot Vágó Ferencné, a Kiskőrösi 
Tankerületi Központ igazgatója nyi-
totta meg.  A plenáris előadások sorát  
Hajnal Gabriella a Klebelsberg Köz-
pont szakmai elnökhelyettese indí-
totta, aki megújult intézményfenn-
tartás mellett a hátrányos helyzetű 
gyermekek ellátásának fontosságáról 
beszélt. Dr. Kiss László az EMMI 
szakszolgálati és gyógypedagógiai re-
ferense az utazó gyógypedagógiai há-
lózatok aktuális kérdéseiről adott tá-
jékoztatást. Dr. Zászkaliczky Péter, 

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai karának dékánja a gyógypeda-
gógus képzés jelenkori kihívásairól 
szólt. Az Oktatási Hivatal főosztály-
vezetője, Dr. Szikora Ágnes, a pe-
dagógus minősítés, a tanfelügyelet és 
az intézményi önértékelés témájában 
adott tájékoztatást. Az előadások so-
rát Bereczki-Fodor Enikő generá-
ciós és ifjúsági szakértő zárta, akitől 
az „x, y, z” generációk sajátosságairól 
nyerhetett információt a hallgatóság. 
A délután folyamán öt szakmai 
műhelyben folytatódott a munka.  
A halmozottan sérült tanulók ellátá-
sa, a készségfejlesztő iskola, a digitá-
lis tananyagokkal való élményszerű 
tanulás, az utazó gyógypedagógiai 
hálózatok integrációt segítő szerepe 
és a Békés Iskolák program olyan té-
máknak bizonyultak, amelyekre igen 
sok érdeklődő jelentkezett. 
A NEA-TF-17-M-0327 sikeres pá-
lyázat által támogatott konferencia 
a visszajelzések alapján tartalmas és 
hasznos ismeretket adott a résztvevő 
pedagógusok számára.

Januártól Kertbarát kör indul 

kéthetes gyakorisággal a művelődési központban 

Belák Katalin vezetésével. 

Témák: 
virághagymák, vetőmagok cseréje, biogazdálkodás,

befőzés, tartósítás stb.
Szeretettel várják a kertbarátokat. 

Alakuló találkozás: január 25-én 17 órakor. 
A későbbiekben is lehet csatlakozni a csoporthoz.   

2017. december 15-től kormányablakká történő átalakítás miatt határozatlan ideig szünetel 
az ügyfélfogadás  a keceli és soltvadkerti okmányirodában. A két kirendeltség ügyintézői Kis-
kőrösön a kormányablakban látják el feladataikat, fogadják az ügyfeleket.
Mint azt már előzőleg is hírül adtuk, 2017. december 20-tól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
ügyfélszolgálata is a kormányablakban kapott helyet, egy fő ügyintéző, heti két napban várja 
a lakosságot adóügyei intézésének céljából. A NAV ügyfélszolgálat közvetlen telefonvonallal 
nem rendelkezik, itt csak személyes ügyintézés lehetséges.
Kormányablaknál és NAV-nál az adott ügytípus ügyintézéséhez sorszámhúzás szükséges. 
Azt, hogy mikor következik az ügyfél és melyik ablaknál intézheti ügyét, a külső folyosón és 
az ügyféltérben elhelyezett monitorokon tudja nyomon követni.
Átmenetileg megnövekedett ügyfélforgalomra, zsúfoltságra kell számítani, hiszen a kiskő-
rösi kormányablak jelenleg ellátja Kiskőrös, Soltvadkert, Kecel valamint ezen városok von-
záskörzetében élő ügyfeleit, valamint a NAV ügyfélszolgálatra is sok ügyfél érkezik, ezért a 
lakosság megértését és türelmét kérjük, míg a kivitelezési munkálatok tartanak. 

Köszönjük!
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala

KorMÁNyAblAK oSztÁly elérhetőSégei:

Gépjármű ügyintézés: 06 78/ 795-216;    06 78/ 795-266
Személyi okmány ügyintézés: 06 78/ 795- 256;    06 78/ 795- 258
(Személyi igazolvány ügyek; lakcímigazolvány ügyek; lakcímváltozási ügyek;Vezetői enge-
dély ügyek; egyéni vállalkozói igazolvány ügyek; Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa; 
Útlevél ügyek; NeK adatlap felvételezése; Ügyfélkapu ügyek)
Kormányablakos ügyintézés: 06 78/ 795- 257;    06 78/ 795- 262;    06 78/ 795- 263
[egészségügyi vonatkozású ügyek; Szociális és családtámogatási ügyek; Kereskedelmi és 
szolgáltatási ügyek; építésügyi és vállalkozási ügyek; tAJ-kártya, európai egészségbiztosítási 
Kártya igénylése; Közhiteles ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatás (papír alapú tulajdo-
ni lap másolat; ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat)]

e-mail: kormanyablak.kiskoros@bacs.gov.hu
fax: 06  78/ 795- 030
előzetes időpontfoglalás telefonon: 1818 hívószám, interneten: www.idopontfoglalo.hu

NAV ÜgyfélfogAdÁSi idő:

Szerda:  08.00 – 12.00  és 13.00 – 15.30 
Csütörtök:  08.00 – 12.00  és 13.00 -  17.00
Közvetlen telefonos elérhetőség nincs!

Jubileumi, 10. Újévi Kon-
certtel köszöntötte Kis-
kőrös Városa a 2018-as 
esztendőt az év első 
napjának délután-
ján a művelődési ház 
színháztermében.  
A Gmoser István kar-
nagy vezette Kiskőrös 
Város Fúvószenekara 
többféle zenei stílusból 
összeválogatott műsorral 
örvendeztette meg a közönséget. 
Supka Éva, a Kiskőrös Város Fú-
vószenekarát és Mazsorett Csoport-
ját Támogató Egyesület elnökének 
köszöntője után Domonyi László 
polgármester mondta el újévi, sze-
rencsét, boldogságot, boldogulást 
kívánó gondolatait. 
Az ünnepi programban szólót ját-
szott az Országos Trombitaverse-
nyen 3. helyezést elért ifjú és tehetsé-
ges virtuóz, Juhász Áron – Gmoser 
István tanítványa. Hagyomány, hogy 
a zenekarból távozó növendékektől 
emlékkupával köszönnek el, idén 
Slajkó Anikótól (bal kis kép) – Sol-
tiné Samu Zsuzsanna tanítványa 
– búcsúzott az egyesület nevében a 
karvezető. Gmoser György két évti-
zede művészeti vezetője a városban 

működő mazsorett csopor-
toknak, idén sem maradt 

el a fellépésük, szemet 
gyönyörködtető pro-
dukcióikkal kivívták 
a közönség elisme-
rését. A fülbemászó, 
ismert dallamok köz-

ben színpadra léptek a 
társastánc képviselői is.  

Markó Milda és Dulai 
György (ovális kép) szinte 

lebegtek a levegőben a „Herkules-
fürdői emlék” hangversenykeringő 
zenéjére. Sajnos minden jónak vége 
szakad egyszer, így a 2018-as Újévi 
Koncertnek is, de a Seben Pál által 
szerzett „Kiskőrösi induló”, valamint 
a ráadásként előadott Szamosmenti 
induló dallamát is még vastapssal kí-
sérte végig a hálás közönség. 
Köszönjük, lányok, fiúk, igazán jól 
indult ez az év is veletek!

Érdeklődni Szabó Szilvia termelésvezetőnél lehet a 06 30 510 0487 telefonszámon, vagy  
személyesen 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 80. telephely címen.   

Önéletrajzát várjuk az allas@hmei.hu e-mail címre.

 BETANÍTOTT VARRÓNŐ    

FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

AMIT KÍNÁLUNK:

• munka- és formaruha készítése önállóan és csoportos munkában

• általános iskolai végzettség
• betanított varrónő munkakörben szerzett tapasztalat
• ruhakészítés folyamatának ismerete
• kézügyesség

• biztos munkahelyi háttér,
• hosszú távú munkalehetőség,
• változatos munkakörülmények,
• béren kívüli juttatás,
• munkaruha,
• folyamatos képzés,
• igény esetén munkába járás megszervezése vállalati busszal,
• jogosultság a MH által fenntartott egészségügyi létesítmények igénybe vételére,
• jogosultság a MH által fenntartott kulturális és rekreációs központok 

igénybe vételére

• Kiskőrös

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

A HM EI Zrt. munkatársat keres 

munkakörbe, határozatlan időre, napi 8 órában, 2 műszakban
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karácsonyi ünnepség a 
közszoLgáLat nyUgdíjasainak

háLaadás-napi  party
támogatták a gyermekeket

LiptoszentmikLós szépen FejLődik

gyere hozzánk víziLabdázni!

Bemes angyaLok
az evangéLikUs imaházban

jókedvű szLovákos évzárás
LakomávaL, mUzsikávaL

Minden év decemberében műso-
ros délutánra hívja intézményeinek 
nyugdíjasait az önkormányzat, hogy 
együtt készüljenek lelkiekben az év 
legszebb ünnepére, a karácsonyra. 
Ez a nap alkalmat ad arra is, hogy 
a szépkorúak rég nem látott, már 
szintén nyugdíjas kollégáikkal talál-
kozzanak, egykori intézményveze-
tőikkel a fehér asztal mellett megbe-
széljék az utóbbi időszak fejlődéseit, 
változásait. A képviselő-testület ne-
vében Harangozóné Balogh Zsó-
ka, a művelődési, közoktatási és 
sport bizottság elnöke köszöntötte a 
Szarvas étterem nagytermében meg-
jelenteket az idei ünnepen. A kará-

csonyi műsort az EGYMI diákjai, a 
Harangvirág Evangélikus és a Kis-
kőrösi Óvodák óvodásai, a KT Bem 
József Általános Iskola 3. osztályo-
sai, a KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolája, a Wattay diákjai, valamint 
a Szó-La-M AMI növendékei adták. 
A nyugdíjasokat Domonyi László 
méltatta és kívánt nekik áldott, bol-
dog ünnepet, valamint egészségben, 
szeretetben gazdag újesztendőt.  
A jelenlévők egyperces néma fő-
hajtással adóztak az élők sorából 
már eltávozott kollégáik, szeretteik  
emléke előtt. A műsor után az ön-
kormányzat megvendégelte nyugdí-
jasait.

A hagyományokhoz hűen idén is az 
evangélikus imaházban tartották a 
Détári Ferencné elnökletével mű-
ködő Kiskőrös és Környéke Mozgás-
korlátozottak Egyesülete karácsonyi 
összejövetelét. A sorstársaknak a KT 
Bem József Általános Iskola 3. osztá-
lyos tanulói kedveskedtek „Karácso-
nyi angyalok” című ünnepváró mű-
sorukkal. A gyerekeknek a műsort 
betanították: Rohoska Ferencné, 
Mészáros Valéria és Maska László-

né pedagógusok. A kedves, szívhez 
szóló műsor után az elnök asszony az 
aktuális tudnivalókról tájékoztatta a 
tagságot, majd ünnepi gondolatait is 
megosztotta. Az összejövetel szere-
tetvendégséggel zárult. Az egyesület 
tagjai rendszeresen találkoznak egy-
mással, megünneplik a karácsonyt, 
a farsangot, kirándulnak, mind-
eközben élvezik egymás társaságát, 
elfelejtik a hétköznapok búját-baját. 
Mert együtt lenni mindig nagyon jó!

Az angol munkaközösség minden 
évben megszervezi a KEVI Pető-
fi Sándor Általános Iskolájában 
a Hálaadás-napi partyt, melyet  
Patka Edit tanárnő koordinál.  
A gyerekek az angol nyelvhez kötő-
dően az órákon megismerkednek a 
történelmi háttérrel és előzetes fel-
adatot is kapnak. Idén az „Új világ” 
angol telepeseinek hajó-makettjét 
kellett elkészíteniük, amivel szerin-
tük átszelték az óceánt, hogy Észak-
Amerikába jussanak. A versenyen 
első lett Takács Máté és Slajkó 
Áron (6.a), második Benyik Roland 
(5.c), harmadik Patka Sarolta (5.b).  

A partyn zajló csapatverseny ered-
ménye: első a 7. b osztály, máso-
dik a 8. a osztály, a harmadik he-
lyen pedig a 8. c osztály végzett. 
A verseny mellett természetesen 
idén is nagy sikert aratott a ha-
gyományos angol karamellás alma, 
hosszú sor állt a büfénél is, ahol a 
szülők árusították finomságaikat, 
de buliban a diszkókirálynő és a 
diszkókirály-választás sem maradt 
el, ahol minden címet az 5.b-sek 
„vittek”. Diszkókirálynők lettek:  
Herczeg Vanessza, Patka Sarolta, 
Pálinkás Petra, a diszkókirály pedig  
Nagy András.

Évzáró összejövetelét ebben az év-
ben is megtartotta a Kiskőrösi 
Szlovákok Szervezete a Pát-
ria épületében.  Gmoser  
Györgyné Zsuzsika, a 
szervezet vezetője érté-
kelte az évet és elmondta 
a közeljövő fő feladatait 
is. Kiemelte, hogy 2018-
ban nagy feladat előtt áll a 
város és a szlovákok közössége 
is, hiszen számtalan programot szer-
veznek az újjátelepítés 300. évfordu-
lója alkalmából.

És hát most sem maradtunk éhesek! 
Az elnöki beszéd után kezdő-

dött a mulatsággal egybekö-
tött „szlovákos” lakoma.  
A Mikulás is „elküldte” 
mindenkinek az ajándé-
kot. Az akasztói Vízke-
reszt Citerazenekar is pen-

gette rendesen, mindenki 
bekapcsolódott az éneklésbe, 

no, meg Matusik Sándor sem 
hagyta a sarokban a harmonikáját! 
Csak így maradjon meg a jókedv 
még sok-sok éven át!

a jeruzsálemi  szent jános szuverén máltai Lovagrend autonóm per-
jelségek szövetsége – röviden máltai Lovagrend – évek óta támogatja 
karácsony környékén a hátrányos helyzetben élő gyermekeket. kiskőrös 
kiváltságos helyzetben van, hiszen a közel ezer éves, világszerte elismert 
nemzetközi rend lovagvárosa és Sir Domonyi László polgármesteren kívül 
többen is tagjai a szövetségnek, mint például Lady Török Erzsébet, illetve 
Sir Polyák József. a karácsonyi adományozási ünnepséget a városháza 
dísztermében megtisztelte jelenlétével H. G. Prof. Popper György nagy-
perjel helyettes, magyarországi nagyperjel, felesége, Lady Popper Anna, 
valamint Sir Bánó István Miklós és Sir Kotlár Attila.

Simon Gábor – jelenleg is kecskeméti senior vízilabdázó - edző vezeté-
sével újra beindul a vízilabdasport kiskőrösön. a közösség újrakovácso-
lódott, de létszámhiánnyal küzdenek, így várják a csapatba mindazokat, 
akik szeretnék ezt a sportot űzni. Lányok is játszhatnak a serdülő-, illetve 
ifi korosztályban, úgyhogy „mindkét nem részére, több korosztályban is 
nyitott a pálya”.

A kiskőrösi ünnepséget Lady Török 
Erzsébet (a képen áll) koordinálta 
és szervezte meg. Mint mondta, az 
intézményvezetők segítettek a rászo-
ruló gyermekek kiválasztásában, így 
19 általános- és középiskolás árva, 
félárva, illetve rendkívül hátrányos 
körülmények között élő gyermek-
nek tették szebbé a karácsonyünne-
pet. A jelenlévőkkel a polgármester 
és a nagyperjel is megosztotta szívhez 
szóló gondolatait.
Prof Popper György elmesélte a lo-
vagrend létrejöttének körülménye-
it, valamint annak vezetője – Sir 
Helme Antar – élettörténetét, aki 
a szegénysorból rendkívüli szorgal-
mas tanulással, kitartó munkával 
sikeres üzletemberré küzdötte fel 

magát, és támogatója lett a hasonló 
sorsú gyermekeknek, nem felejtve, 
honnan indult. A fiatalok Sir Bánó 
István lovagtiszt édességajándéka 
mellé pénzadományt kaptak. Lady 
Török Erzsébet kiemelte, hogy több 
vállalkozó is első szóra csatlako-
zott a lovagrend adományozásához, 
így ismerve el a nemes gesztust. 
A lovagrend vezetősége és a szerve-
ző Lady Török Erzsébet ezúton is 
köszönetet mond: Barkóczi János, 
Barkóczi László, Soltész János 
(Hajdúsámson), Ázsia Áruház, 
Nuszpel József, Turú Gábor, End-
rődi Ferenc, Bognár Zsolt, Szabó 
Gyula, Major Attila, Nagy Lász-
ló, Dóczi Tamás, Lehőcz József és 
Lavati Imre számára. 

Megjelentek 
a „Határtalanul!” program 

2017. évi  
nyílt pályázati felhívásai:

HAT-17-01 
Tanulmányi kirándulás 
hetedikeseknek

HAT-17-02 
együttműködés szakképző iskolák 
között

HAT-17-03 
együttműködés gimnáziumok 
között

HAT-17-04 
kárpátaljai akcióprogram

bővebb infó: www.emet.gov.hu

Simon Gábor szinte az egész éle-
tét uszodában töltötte. Három évet 
játszott első osztályú sportolóként, 
de mint profi játékos, külföldön is 
megmutatta tudását. A Kecskeméti 
Sportiskola vezető edzőjeként évekig 
képezte a megyeszékhely vízilabda 
csapatának utánpótlását. 
Kiskőrösön hetente háromszor más-
félórás edzéseket tartok, amelynek 
része az úszásoktatás, az erőnlét fej-
lesztése és a labdajáték. Jó lenne, ha a 
13-14-15 éves korú, egy korosztályba 
tartozó gyerekekből össze tudnánk ál-
lítani legalább egy csapatot. Ez mint-
egy 20-25 gyermeket jelent. Akkor 
már tudnánk indulni bajnokságban 
is – mondja az edző. 
Az új edző a szülőkkel együtt azt 
szeretné elérni, ha Kiskőrösön is ki-
alakulna egy vízilabda szakosztály, 

megalakíthatnának egy egyesületet. 
Ekkor támogatások, pályázatok el-
nyerésére is lehetőségük nyílna. A po-
zitív fejlődést látva már most segíti a 
kialakulófélben lévő csapatot (fotón) 
a Magyar Vízilabda Szövetség, illetve 
az OMV benzinkút.    
Jó lenne, ha városunkban is kialakul-
na egy olyan csapat, akik az „öröm-
vízilabdázás” mellett köteleznék el 
magukat. Az edző és a jelenlegi csa-
pattagok szülei szeretettel várják a ki-
alakulófélben lévő csapatba a jelent-
kezőket az uszodában edzésidő alatt.
Edzések: hétfő, szerda és csütörtöki 
napokon délután fél 4 és 5 óra között. 
A sport mellett cél a közösségi élet 
fenntartása is, a szülők összekovácso-
lása, ennek érdekében tervezik pél-
dául rendszeres összejövetelek, illetve 
nyaranta edzőtáborok szervezését is.

Testvérvárosunkban, Liptoszent-
miklóson járt december ele-
jén egy kiskőrösi delegáció –  
dr. Nagy Gabriella aljegyző, 
Nikléczi Gábor és Horváth Bor-
bála képviselők – Pohankovics 
András alpolgármester vezetésével. 
Ján Blcháč, liptoszentmiklósi pol-
gármester nagy szeretettel fogadta 
testvérvárosaik, köztük Kiskőrös 
delegációját. Ismertette új energe-
tikai projektjüket, ami a városháza 
felújítását érintette. A hivatal újon-
nan kialakított dísztermét is megte-
kintették a jelenlévők, ami szintén a 
legutolsó fejlesztéseik közé tartozik. 
Ez a terem lesz a helyszíne a közpon-
ti közösségi rendezvényeiknek és há-
zasságkötő teremként is funkcionál 

majd. Liptoszentmiklós védőszentje 
Szt. Miklós, ezért a polgármesteri 
fogadás után stílszerűen egy „beöl-
tözött” Mikulás vezette el a vendé-
geket a város főterére, ahol a nagy-
színpadon, a testvérvárosi delegációk 
– kiskőrösi, cseh, lengyel, szlovén, 
valamint a szlovák Galánta – veze-
tőinek bemutatása 
után megtartották 
a Liptoszentmiklósi 
Napok ünnepélyes 
megnyitóját. A kis-
kőrösiek ezt köve-
tően megtekintették 
Janko Kráľ költő 
múzeumát, ahol 
részt vettek egy kö-
szöntőn az újonnan 

kialakított étteremben megtartott 
díszvacsora előtt. Másnap a télies 
hangulatban, gyönyörű hóesésben 
kirándultak a Chopok csúcsára, ki-
próbálták a nyitott és a zárt lanovkát 
(sífelvonó), megtekintették a turisz-
tikai fejlesztéseket, majd a kirándu-
lás után véget ért a közös program.

napjaink
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mesterségük címere: 
jégkorong edző

naszVadot VisszaVárják 
a kUpagyőztes kiskőrösiek

jótékonysági 
haLfogó Verseny

a Legjobb a néró sc!

segített a 
Vöröskereszt

a czérna Úszó team nagy 
péLdamUtató kihívása

gratULáLUnk erika!

Prakab Szilárd (jobb kis kép) és Joey Fabec (bal kis kép) személyében két 
új edző pezsdíti fel ebben a szezonban a hc kiskőrös csapatainak minden-
napjait- olvashatjuk a kiskoroskori.hu internetes oldalon. a két fiatal edző 
célja más és más, munkájuknak köszönhetően pedig sokat fejlődhetnek a 
kiskőrösiek. a 31 éves prakab szilárd édesapja is jégkorongozó volt, így 
érthető, hogy nem esett messze az alma a fájától, és bár más pályákon is 
kipróbálta magát szilárd, hivatása végül a jégkorong és az edzőség lett.

– Édesapám, az erdélyi Csíkszere-
dán annak idején maga gyártotta 
a hokiütőket. Persze, hogy az első 
pillanattól kezdve szerettem a jeget 
és a korongot is. 18 éves koromig 
játszottam is az ottani csapatban, és 
a pályaválasztásom is ezirányú lett. 
A csíkszeredai testnevelési egyete-
met elvégezve otthon segédedző-
ként kezdtem foglalkozni az U8-as 
korosztálytól az U16-ig mindenféle 
életkorú gyermekkel. Ez így ment 
2010-ig – mondja Szilárd. Majd 
megtudjuk tőle, hogy egy vargabetű 

azért íródott a történetébe. – 2010-
ben jött egy gondolat, egy sugallat, 
ami egészen Angliáig sodort. Ki 
akartam próbálni magam az élet és 
a világ más területén is. Így adódott, 
hogy még autókereskedésben is dol-
goztam a briteknél, de visszahúzott a 
szívem a hazai jégre.
Mire Szilárd visszatért volna a csík-
szeredai klubhoz addigra viszont 
megváltozott a helyzet. A tornata-
nárként végzett, jégkorongedzőként 
élő és dolgozó édesapja megvált a 
klubtól. Így alakult, hogy 2016 au-
gusztusában már Szilárd is a debre-
ceni alakulathoz csatlakozott.
– Szekit, vagyis Szekeres Károlyt 
édesapám ismerte. Hallotta, hogy 
az elmúlt években hogyan építet-
te fel Kiskőrösön a semmiből a 
jégkorongsportot és a jégpályát.  
A beszélgetések során az is kiderült, 
hogy a kőrösi klub nyitott új edzők 
érkezésére. Innentől már viszonylag 
egyenes út vezetett a Rajz Attila Jég-
pálya jegére – teszi hozzá Szilárd, aki 

beszélgetésünkkor is már teljes gálá-
ban, vagyis jégkorong felszerelésben 
várja a délutáni edzésre érkező nö-
vendékeket.
– Gyerekekkel bánni felelősség és 
sok-sok türelem kérdése, de én na-
gyon szeretek velük foglalkozni.  
A szülők pontosan tudják milyen az, 
amikor egy kicsinek egy számára új, 
ismeretlen dolgot újra és újra meg 
kell mutatni, el kell magyarázni, 
hogy megértse, hogy megtanulja és 
örömét lelje benne. Számomra ez az 
egyik legfontosabb: úgy megtaníta-

ni őket az alapokra, hogy élvezzék, 
amit csinálnak. Persze, bízom abban 
is, hogy a munkánkat látva, megis-
merve újabb családok döntenek úgy, 
hogy ránk és erre az alázatra, tisztes-
ségre és becsületre nevelő sportágra 
bízzák gyermeküket.
Szilárd hosszú távú terveit a klub is 
segíti, támogatja. Ugyanakkor azt 
is fontosnak tartják, hogy a gyere-
kek megismerjék az európai mellett 
az amerikai hoki különbségeit is.  
Épp ezért van itt most egy a floriadai 
egyetemen tanult fiatal is, aki már 
négy évesen korcsolyázott, öt évesen 
pedig hokizott. Joey Fabec sport-
menedzsernek tanul most az álla-
mokban, és az egyeteme delegálta 
Európába, hogy tapasztalatgyűjtő 
program keretében tanuljon és ta-
nítson is. A fiatal edző néhány hó-
napot tölt Magyarországon. Tőlünk 
a szerbekhez megy majd tovább. 
Viszont amíg itt van, részt vesz az 
edzéseken és segíti a klub munkáját 
a toborzás tekintetében is.

A Sri Chinomy 12 órás Éjszakai 
Úszás versenyt Székesfehérváron 
rendezték meg. A versenyen hét lel-
kes fiatal is indult Kiskőrös színei-
ben. A verseny mottója ez volt: Szár-
nyald túl önmagad! Elmondhatjuk, 
ez nagyon szép eredménnyel sikerült 
is a „Czérna Team” csapatnak. A fel-
nőtt mezőnyben hat gyermek és egy 
felnőtt 33 ezer 850 métert úszott, 12 
óra alatt. A versenyen fél órás váltás-
ban úsztak a versenyzők, este 8 és 
reggel 8 óra között. A gyerekek kö-
zül hárman, ifj Fődi János (14 éves 
– Kiskőrös) Tóth Eszter (12 éves – 
Kiskőrös) Fülöp Marcell (12 éves – 
Soltvadkert) négyszer ugrott a vízbe. 

Simon Jázmin (9 éves – Kiskőrös), 
Kovács Tamás (12 éves – Akasztó) 
Fülöp Félix (10 éves – Soltvadkert) 
és Fődi János (az egyetlen kiskőrösi 
felnőtt) háromszor fél órát úszott.  
A csapat kitartásával, és elszántságá-
val a 7. helyezést érte el, a 18 csapat 
közt. A legnagyobb eredmény nem 
az elért helyezés, leúszott méterek 
száma volt, hanem a csapatszellem, 
az összetartás és a kitartás, amiért 
ez a csapat példaként állhat mások 
előtt. Bebizonyították, hogy igenis 
lehet közös erővel csapatot építeni, 
eredményt elérni, egymásért tenni. 
A felkészítésben Czérna János mun-
kája, szeretete segítette a csapatot.

Bognár Erika „Az év utánpótlás 
sportolója” elismerést vette át Buda-
pesten, a Danubius hotelben meg-
rendezett birkózó karácsony 
ünnepségen. A KTE kis-
kőrösi illetékességű spor-
tolója – edzői: Tihanics 
Tibor és Bábszky 
Gergely – 2017-ben a 
kadet Európa-bajnoki 
címe mellé világbajno-
ki bronzérmet és kadet, 
valamint junior korosz-
tályban országos bajnoki 
címet is szerzett, így senki előtt 
nem volt kérdés, hogy méltán vette át 
ezt a nemes kitüntető címet.
Tóth Mátyás: Nagyon büszkék 
vagyunk Erikára, aki az elmúlt 
évben számos nemzetközi ver-

senyen bizonyította kiválóságát.  
A svédországi Klippanban, Európa 

második legrangosabb versenyén 
bronzérmet nyert, amit a 

romániai versenyen elért 
aranyérem követett.  
A kadet és a junior 
válogatott tagjaként 
jutott ki Szarajevóba, 
ahol Azerbajdzsán, 
Fehéroroszország, 

Olaszország és Észt-
ország versenyzőjét is 

maga mögé utasította, 
így lett kadet Európa-bajnok!  

A világbajnokságot Athénben ren-
dezték meg, itt kazah, amerikai és 
orosz ellenfeleit legyőzte, az indiaitól 
vereséget szenvedett, így világbajnoki 
bronzérem került a nyakába.

sportosan

testvérvárosunkban, a szlovákiai naszvadon immár 11. alkalommal ren-
dezték meg a „polgármesteri kupát”, ahol városunk is képviselteti magát 
minden évben. ezen a tornán a házigazdákon kívül naszvad összes test-
vérvárosa indít csapatot, így két csoportra bontva összesen 8 csapat mér-
te össze erejét január első szombatján. a kiskőrösiek nagyigmánddal, a 
hazai colour team-mal és az old star naszvaddal kerültek egy csoportba.

A másik csoportban a naszvadi Oszi 
Team, a Felsőszentiván, Rém és a 
szintén hazai Sport Klub Naszvad. 
A csapatok 5+1-es felállással játszot-
tak egyszer 20 perces játékidőben. 
A mieink immár „zsinórban” har-
madszorra nyerték meg a kupát, 
amihez ezúton is gratulálunk. Az 
elődöntőben a Sport Klub Naszvad 
ellen, a döntőben a nagyigmándiak 
ellen arattak 2:1-es győzelmet. A 
csoportmérkőzésekben ez utóbbi 
csapattól 3:1-re kikaptak, de még 
így is elég volt az összesített ered-
mény a kupagyőzelemhez, ugyanis 
az Old Star Naszvad ellen 3:0-s, 
a Colour Team felett pedig 5:1-
es győzelmet arattak.  Egy gála-
mérkőzés is színesítette a tornát, 
amelyben 60 év feletti játékosokból 
álltak össze a csapatok, ahol pályá-
ra lépett a naszvadi polgármester, 

dr. Haris József is. Mint azt, dr. 
Turán Csaba, a kiskőrösi csapat 
kapitánya elmondta, a színvonalas 
torna rengeteg nézőt vonzott. Rend-
kívül örülnek a kupagyőzelemnek, 
de elsősorban a találkozónak, amely 
nagymértékben hozzájárul a hosszú 
évek óta tartó baráti kapcsolatok 
ápolásához. Aznap este hazautazott 
a kiskőrösi gárda, akik szeretettel 
várják a naszvadi csapatokat a városi 
napokra, amikor is nálunk rendezik 
a szintén már hagyományos testvér-
városi „Polgármester kupát”.
A kiskőrösi csapat tagjai: Pethő At-
tila, dr. Turán Csaba, Nikléczi Gá-
bor, Molnár Zoltán, dr. Csanády 
Zsolt, Rózsavölgyi Zsolt, Kovács 
László, Dulai János, Szlovák Pál, 
Somlyai Péter, Mokriczkij Viktor, 
Turancsik László, Dedák Balázs, 
Füleki Antal.

A kiskőrösi sportcsarnok felújítása 
még nem fejeződött be, ezért elma-
radt a Kiskőrösi Teremlabdarúgó 
Bajnokság és a Szilveszter Kupa is. 
Négy kiskőrösi csapat – Sráczok FC, 
Viplast, Korona Pizzéria, Néró SC 
– azonban beneveztek a Soltvadkert 
Fakupa Kispályás Teremlabdarúgó 
Bajnokságba, amelyben tíz csapat 
mérte össze erejét a futsal szabályai 
szerint. A Néró SC a döntőig me-
netelt, ahol a Gra-plast csapata lett 
az ellenfele. A Néró SC 4:3-as vég-
eredménnyel diadalmaskodott. A 
rendkívül izgalmas fordulatokkal 
tarkított meccs félidejében még 3:0-

ra vezetett a Gra-Plast. A Néró azon-
ban beerősített és óriási bravúrral, 
rendkívül sportszerű mérkőzésen, 
fegyelmezett, ám mégis „csupaszív” 
küzdelemben megszerezték a kupát. 
Góllövők: Dedák B., Balogh, Szlo-
vák, valamint Szentpéteri (a csapat 
szponzora). 
Néró SC: Dedák Balázs, Dulai 
János, Szlovák Pál, Lesták Márk, 
Somlyai Péter, Szentpéteri Attila, 
Balogh Tamás, Dedák Krisztián, 
Csermák Dávid, Füleki Antal, 
Kovács József, Hlavács Zsolt, Ró-
zsavölgyi Zsolt, valamint dr. Turán 
Csaba csapatvezető.

Jótékonysági horgásznap-versenyt 
rendeztek karácsony előtt a Roberto 
Horgászparkban. A sporttársak és 
az adományozók önzetlenségének 
jóvoltából két családnak is szebbé 
tudták varázsolni az ünnepet. Az 
adományok jó helyre kerültek, a hár-
masikres Szita-Csermák család, vala-
mint Litauszki György és családja 
vehették át a főszervező – ötletgazda 
Retkes Zoltántól az összegyűlt kará-
csonyi ajándékra valót. Az egész nap 
tartó jókedvű összejövetelen halfogó 
tudományukról is bizonyságot tettek 
a résztvevők. Estére elkészült a vacso-
ra is, amit az adományok átadása és a 
díjkiosztó ünnepség követett. A leg-
több halat ezen a napon Holler Imre 
fogta, ő kapta meg a „2017-es év leg-
önzetlenebb horgásza”-díjjal járó ku-
pát is. Második lett Flórián István 

József, a harmadik Oroszi Norbert, 
a negyedik Tompa Ferenc, az ötödik 
helyen pedig Eger Richard végzett. 
A támogatóknak köszönhetően sen-
ki sem ment haza üres kézzel. Külön 
köszönet jár azoknak, akik egész nap 
segítették Retkes Zoltánt, hogy el-
érje nemes célját. Fő segítői voltak: 
Fejes János, Kisnagy Sándor, Vida 
Tibor és Illés Barbi.
Támogatók: Roberto Horgászpark, 
Retkes Zoltán, Ficánka Horgászbolt 
és Kisállatkereskedés, Barkóczi Csalá-
di Gazdaság, Vadászi Margit, Mihók 
György, Kisnagy Sándor, Fire Carp 
webáruház, Kaponya László, Dovit 
Kft., „Totyó mester”, Aqua Garant 
pellet – Németh Gábor, Mamuzsics 
György.
További fotók a programról:
Kiskőrös város facebook oldalán

„Legyen nekik is szebb a karácsony” 
szlogennel már évek óta hagyomány, 
hogy a kiskőrösi Tesco áruházban 
ünnep előtt gyűjtést szervez a Ma-
gyar Vöröskereszt Sutus Etelka ve-
zette kiskőrösi szervezete. Ebben az 
évben 875 kg tartós élelmiszert gyűlt 
össze és osztottak szét az aktivisták 
egységcsomagokba. Az ajándékokat 
rejtő 73 csomag az önkormányzat 
segítségével jutott el a rászorulókhoz.

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!
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a trizoLi jótiFUti 
egyesüLet 2018-ra 

terVezett programjai

a céL: minéL többen 
szeressék a kéziLaBdát

FEBRuÁR  • 03. Donovali túra
 • 17. Trizoli Farsang Kecskemét
 • 24. Harasztosi Magura
MÁRCIuS  • 10. Ausztria
ÁPRILIS  • 07 - 08. Virágvasárnap Szokolya
 • 12. Bringabarátság kerékpártúra
 • 29. Révbér Pusztafutás
MÁJuS  • 01 és 21. Nyárlőrinc
 • 05. Szabadka - Halas
 • 12. Bécs – Pozsony (függőben)
 • 26. Melk – Krems (függőben)
 • 30. A „Kihívás napja”
JúNIuS  • 02 - 03. Plitvice
 • 08 - 10. Erdély túra 
 • 16 - 17. Kiskunhalas bringás felvonulás
 • 23 - 24. Trizoli Jótifuti
 • 30 - 07. 01. Lunz-tó, Ybbstall bringa
JúLIuS  • 14. Bringabarátság bringatúra
 • 27 - 29. Tarvisio
AuGuSZTuS  • 03-05. Passau – Grein Dunamenti bringa
 • 11. Hohe Wand
 • 25. Szabadka
 • 26. Nyakvágó
SZEPTEMBER    • Kirchschlag – Léka – Kőszeg Burgenlandi várak bringa
 • 09. Halasi Szüreti bringás felvonulás
 • 21- 23. Isztria
 • Kiskőrös – Akasztó Bringásünnep
 • Bringás Reggeli
 • Rehab CM
OKTóBER  • 14. Bringabarátság
 • 26 - 28. Isztria 2. bringás 
NOVEMBER  • 10. Libafutam
DECEMBER  • 01. Advent Zakopane
 • 08. Imperial Miki félmaraton
 • 14 - 21. Adventi faház Kiskőrös, főtér
 • 31. Krakkó - Zakopane

A kisiskolás bajnokságban szereplő 
csapatainkat a 2007-2008-2009-es 
születésű játékosaink alkotják. Ezek-
ben a korosztályokban az MKSZ a 
versenyekkel elsődlegesen nem ered-
ményeket, eredményességet kíván 
megállapítani, hanem a kézilabdás 
sportolók számára a szakmai fejlő-
déshez szükséges mérkőzés tapaszta-
latot, a „mérkőzésrutin” megszerzé-
sének lehetőségét kívánja biztosítani. 
Így, bár rögzítik a mérkőzések félidei 
és végeredményeit, sem tabellát, 
sem góllövőlistát nem készítenek az 
elért eredményekből. A Kiskőrösi 
NKSZSE U10-es csapatát 14 játékos 
alkotja, akik 7 mérkőzést játszottak 
le és 4 győzelem mellett 1 döntetlent 
és 2 vereséget értek el Tompa, Kecs-
kemét, Kiskunhalas, Tiszakécske, 
Lajosmizse és Kunszentmiklós csa-
patai ellen 68 lőtt és 51 kapott gól-
lal.  Az U9-es csapatunk – akik még 
a szivacskézilabda szabályai szerint 

játszanak – 6 mérkőzésen vannak túl 
és 2 győzelem, 4 vereség a mérleg. 
A legfiatalabbak januárban kapcso-
lódnak be a küzdelmekbe az MKSZ 
Kisiskolás Játékprogram keretében. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
létszámuk jelentősen emelkedett, 24 
játékos alkotja az U7-U8-as keretet.
Decemberben egy kis ajándékkal 
kedveskedtünk játékosainknak, va-
lamint megtartottuk a hagyományos 
év végi fotózásunkat, ami a 105 já-
tékosunkat figyelembe véve jelentős 
szervezést igényel és sajnos egyéb 
programok miatt mindig vannak hi-
ányzók az összképről.
Célunk továbbra is töretlenül az, 
hogy minél több gyermekkel szeret-
tessük meg a kézilabdázást és az el-
kezdett úton tovább haladva minden 
korosztálynak, hamarosan felnőtt 
játékosainknak is a játéklehetőség 
biztosítása.

László Zsolt edző

AZ EFI KÍNÁLATÁBÓL

JANUÁR
 
23. Kedd 17.00  Lelki egészségnevelés a családban – Depresszió? 
 • Török Zsuzsa pszichológus előadása 
30. Kedd 17.00  Lelki egészség a párkapcsolatban 
 • Horváth Gábor: Önérvényesítés kapcsolatainkban

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.


