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Feltűzték a szalagot
a KEVI gimnáziuma végzőseinek
A címlapon Szentgyörgyi Noémi Kitti és Maska Mirabella 12/A osztályos tanulók
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Ünnepi beszédet mondott 
Font Sándor képviSelő

A polgármester átAdtA 
A városi kitÜntetéseket

„A mAgyArok istenére 
eskÜszÜnk!”

Petőfi szülővárosában kitünte-
tést átvenni annyit jelent, 
mintha valaki megkapta 
volna települése Kos-
suth-díját - kezdte 
beszédét üdvözlő és 
gratuláló szavai után  
Font Sándor, térségünk 
választott országgyűlési 
képviselője, a Magyar Or-
szággyűlés Mezőgazdasági 
Bizottságának elnöke. 
Március 15. egyik legnagyobb nem-
zeti ünnepünk- folytatta a képviselő – 
az volt akkor is, amikor még nem iga-
zán engedték, hogy megünnepeljük. 
„Sokat köszönhetünk azoknak a pe-
dagógusoknak, akik a múlt évszázad-
ban sem feledkeztek meg Petőfi Sán-
dor: Nemzeti dal című költeménye 
megszületésének körülményeit és a 
hadjáratokat, valamint azok kiemel-
kedő honvédő személyiségeit, hősi 
tetteit megismertetni a diáksággal. 
Font Sándor ezt követően méltatta a 
48-as hősök példamutató cselekede-
teit, kiemelve, hogy sokszor kisebb-
ségben az ellenséggel szemben is bát-
ran szembe szálltak a hazát fenyegető 
zsarnokokkal, elnyomókkal. Beszélt 
a megfutamodó Jellasicsról, a dicső-
séges tavaszi hadjáratról, Görgeyről, 
a „Kárpátok ölelésének” előnyei-
ről, ám az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc végkime-
netelének szempontjából 

hatalmas hátrányáról. 
Petőfi elvesztéséről, Se-
gesvárról, s az utolsó 
székelyföldi színtérként 
ismert Nyergestetői 
hősökről… 
A képviselő a jelenkor-

ban élők feladatait az 
egykori hősökkel párhu-

zamba vonva zárta szavait: 
Nem kérdéses, hogy március 15. 
emléke arra tanít minket, hogy füg-
getlenség és szabadság nélkül Ma-
gyarországnak nincs jövője. Ahogy 
1848-ban, úgy ma is meg kell 
küzdenünk hazánkért, habár más 
veszélyek fenyegetnek bennünket. 
Úgy tűnik, hogy nem csak a sza-
badságunkat és a függetlenségünket 
akarják elvenni tőlünk, hanem már a 
nemzeti identitásunkat, kultúránkat 
és gyermekeink jövőjét is azzal, hogy 
bevándorló országot akarnak csinál-
ni országunkból. Mindaz, amiért a 
történelem során mi magyarok küz-
döttünk, amiért az elmúlt években 
megdolgoztunk, mindaz a jövő és 
biztonság, amit gyermekeinknek kí-
vánunk – veszélybe kerülhet. Nem 
hagyhatjuk. Nekünk Magyarország 
az első. És reméljük minden igaz, 
magyar lelkületű embernek.

március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepi prog-
ramja a Batthyány emléktábla és az 1848-as emlékmű megkoszorúzásá-
val vette kezdetét. A városvezetés nevében koszorút helyezett el Domonyi 
László polgármester és Pohankovics András alpolgármester.

Ezt követően a városháza dísztermé-
ben elismeréseket adtak át. A rendez-
vényt Szappanos Tamás szavalata, 
valamint Slajkó Anikó és Rohoska 
Réka, a Szó-La M AMI növendéke-
inek fuvolajátéka tette még emléke-
zetesebbé. A méltatásokat Kuti Luca 
és Szappanos Tamás olvasták fel. 
Az ünnepi percek után a megem-
lékezés a művelődési központban 
folytatódott, ahol Font Sándor 
országgyűlési képviselő méltatta a 
48-as hősöket. Az emlékező beszéd, 
valamint Téglás Vajk, a KEVI Petőfi 
Sándor Általános Iskolája 8. b osz-
tályos tanulójának szavalata után a 

KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolá-
ja 5. a, valamint 5. b osztályos tanuló-
inak lélekemelő műsora következett, 
melyben felelevenítették az akkori 
eseményeket. Felkészítő tanáraik 
Dózsáné Kelemen Ilona, Romfáné 
Flaisz Anita, valamint Néző Vivien 
voltak. Az ünnepi programsort ko-
szorúzás zárta. Kísérőrendezvények: 
A Petőfi szülőház udvarán 17 óráig 
non-stop Petőfi versek hangzottak el, 
a János Vitéz Látogatóközpontban 
pedig „Dobozkép” pályázat ered-
ményhirdetése, díjkiosztója zajlott. 
A pályamunkákból berendezett ki-
állítás március 30-ig tekinthető meg.

Érdeklődni: 
Szentgyörgyi Alajos 

ezüstkoszorús mesterkiképzőnél
telefon: 06-20/973-3597

A Kiskőrösi Kutyaiskola 
kezdőknek és haladóknak 

tanfolyamot indít 
április 7-én szombaton 

14 órai kezdettel
az Erdőtelki úton lévő kutyaiskola területén

példAmutAtó

petőfi Sándor szülővárosában évente egy alkalommal az 1848/49-es For-
radalom és Szabadságharc ünnepéhez kötődően adja át Domonyi László 
polgármester a városvezetés nevében a kitüntetéseket. mint azt a polgár-
mester kiemelte, a petőfi kultusz jegyében városunk meghatározó esemé-
nye március 15. ünneplése, ezért adják át1992. óta ezen a napon a városi 
elismeréseket mindazoknak, akiknek sokat köszönhet a város.

A képviselő-testület „Kiskőrös Város Díszpolgára” 
címet adományozott Lupták György evangélikus 
esperes, püspök-helyettes, a Kiskőrösi Evangélikus 
Egyházközség igazgató lelkésze számára. 
A település legújabb díszpolgára 1953. április 23-
án született Budapesten. Az általános iskola elvég-
zése után a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban 
folytatta tanulmányait. Ezt követően diplomázott 

a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar–ének-zene szakán. Az 
Evangélikus Teológiai Akadémián tanult tovább, majd a budapesti Deák téri 
templomban szentelték lelkésszé1980-ban. Segédlelkészi éveit 1980 és 1983 
között Tolna megyében töltötte. 1982-ben kötött házasságot Hanvay Máriá-
val. Öt gyermekük született: Sára, Orsolya, Gergely, Dóra és György.
1983 óta feleségével együtt Kiskőrösön szolgál. Először, mint segédlelkész, 
1984 óta parókus lelkész, jelenleg pedig a gyülekezet igazgató lelkésze.
2006 óta a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye esperese.
2012 és 2017 között a Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és 
Missziói Bizottságának elnöke.
2016 óta a Déli Evangélikus Egyházkerület püspök-helyettese. Az MKIE 
(Magyar Keresztyén Ifjúsági Egyesület) „újraalapításában” részt vett. Később 
bekerült a KIE választmányába. 1996–ban az MKIE elnökévé választották. 
Az országos szervezettel egy időben alakult meg a kiskőrösi KIE-csoport is, 
amelynek szintén ő volt a vezetője. 2012-től a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evan-
gélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Igazgatóta-
nácsának elnöke, a Soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola 
Igazgatótanácsának tagja.
20 éve vezetője a Gospel Sasok Énekegyüttesnek. 1989-től 2003-ig Kiskőrös 
Város Önkormányzatának választott képviselőjeként is tevékenykedett és a 
kulturális bizottság elnöke volt.
2001-ben Kiskőrös város önkormányzatától „Kiskőrösért” okleve-
let és emlékérmet, 2007-ben a Kiskőrös-helyőrségben végzett tábo-
ri lelkészi szolgálatáért, Honvédelemért kitüntető cím III. osztálya”  
érdemrendet, 2008-ban a Bács-Kiskun megyei Közgyűléstől a „Bács-Kiskun 
Megyéért”díjat, 2011-ben a Déli Evangélikus Egyházkerülettől „Tessedik  
Sámuel” díjat kapott.

Kiskőrös város képviselő-testülete „Kiskőrösért” 
díjat adományozott Csányi József, a KiskőrösTv 
és a Kunság Média Kht. tulajdonosának.  
Csányi József iskolái befejeztével 1975-től a Me-
zőgép Vállalat Kiskőrösi Gyáregységénél diszpé-
cser munkakörben dolgozott. Itt ismerkedett meg 
feleségével, Pivarcsi Ibolyával, akivel 1977-ben 
indították el közös jövőjüket. 1979-ben kezdte 

első vállalkozását fóliás virágkertészettel, amit a családdal közösen 1981-
től virágüzlettel bővített. Ismertségének köszönhetően megbízták a Futball 
Baráti Kör elnöklésével. 1992-re az NB II.-ig menetelt a csapat. 1997-ben 
megvásárolta és felújította a városi kábelhálózatot, melyet üzemeltetett és fo-
lyamatosan fejlesztett a tavaly őszi eladásig. 1998-ban elindította a Kiskőrös 
Televíziót, 2000-ben a Kunság Rádiót. Az általa létrehozott Kunság-Média 
Kht. közművelődési szerződés útján 2000 júliusától működteti a Petőfi Sán-
dor Művelődési Központot, ahol kialakította a Tourinform irodát is. A helyi 
vállalkozókat összefogva felélesztette a Vállalkozói Klubot, tavaly óta a Kis-
kőrösi Teniszklub elnöke. A családszeretete feleségével, Ibolyával, fiai Norbi 
és Szabolcs iránt mindig fontos volt számára, boldogságát három fiúunokája 
koronázza meg.

„Kiskőrös Város kultúrájáért” díjat kapott Fodorné 
Faragó Krisztina, a KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolája tanára, zenepedagógus.

„Kiskőrös Város ifjúságának oktatásáért és nevelé-
séért” díjat vett át Bárányné Panta Beatrix, a KT 
Bem József Általános Iskola tanítója, fejlesztőpeda-
gógus.

„Kiskőrös Város egészségügyi és szociális ellátásá-
ért” díjat adományoztak Bánátiné Torgyik Judit 
orvosi asszisztens, ápolónő részére.  

„Kiskőrös Város nemzetközi kapcsolatainak fejlesz-
téséért” díjban részesült Deák Ferenc, a polgár-
mesteri hivatal nyugalmazott dolgozója.

„Kiskőrös Város sportjáért” díjat adományoztak  
Bognár Erika, Európa-bajnok és világbajnoki 
bronzérmes birkózónak.

„Kiskőrös Város sportjáért” díjat vett át Szentgyör-
gyi Alajos, a Kiskőrösi Kutyaiskola alapítója, tulaj-
donos-vezetője.

„Kiskőrös Város közéletéért” díjat adományoztak  
Varga Attila részére, a Kiskőrösi „Gondűző” Bor-
lovagrend alapító tagjának.

„Kiskőrös Város gazdaságáért” díjat vehetett át az 
Akker Plus Kft. képviseletében Turú Gábor, a kft. 
egyik tulajdonosa.

Az elismerésekhez gratulálunk!

Az ünnepségről fotóinkat és a méltatások
teljes szövegét kiskőrös város facebook

oldalán, valamint honlapján megtalálhatják.
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sok A kóbor eb A városbAn – HA ugAt, nem HArAp?
Mit kell tudnunk Az orSzággyűléSi képviSelő válASztáSról? FelelőS

télen megszaporodik az utcákon kóborló ebek száma. elszöknek otthon-
ról, vagy egyszerűen kiteszik a szűrüket? A legtöbbjük barátot keres, en-
nivalót, biztonságot, egy jó szót, simogatást. vannak azonban agresszív 
viselkedésű állatok is. Mit tehetünk, ha kóbor ebet látunk? A témában 
megkérdeztük a szakembereket: Szentgyörgyi Alajost, a kiskőrösi kutya-
iskola vezetőjét, Gubik Ibolyát, a Megóvlak állatbarát Alapítvány elnökét, 
valamint Grúber Károlyt, a kiskőrösi többcélú kistérségi társulás keceli 
ebrendészeti telepének vezetőjét.

FELHÍVÁS 
KISKŐRÖS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ 

EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt ebtartó, ebtulajdonos!

Kiskőrös Város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szó-
ló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 42/B. § (1) bekezdésére 
tekintettel 2018. évben ebösszeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az 
ebtartóknak ebenként egy, a törvényben meghatározott adattartalmú adatla-
pot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésre bocsátani.
Kiskőrös Város Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás be-
szedését, az ebösszeírás célja kizárólag a törvényi előírásoknak való megfelelés.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatokat fent említett nyomtatvány kitöltésével 
adhatja meg, ezzel eleget téve törvényi kötelezettségének.
Felhívom szíves figyelmét, hogy egy nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak 
bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa is, úgy az állatok 
számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges.
A nyomtatvány letölthető a www.kiskoros.hu oldalról, valamint hozzájut-
hat a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtődobozon lévő 
tárolórekeszből, illetőleg a földszint 2. sz. irodában Varga Anikó gazdaság-igaz-
gatási referenstől.
A nyomtatványt a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalba kérjük legkésőbb 2018. 
november 30. napjáig visszajuttatni, elérhetőségeink a következők:
• Postai úton: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
• Személyesen leadható a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal földszint 2. sz. irodájá-
ban Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens részére, vagy a Kiskőrösi Polgár-
mesteri Hivatal előcsarnokában elhelyezett gyűjtőládába dobva;
• ügyfélkapun keresztül,
• vagy az igazgatas@kiskoros.hu e-mail címre.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy
• 2013. január 1. napjától a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján 
a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve 
tartható. 
• A Törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az 
ebösszeíráskor köteles az ebre vonatkozó adatokat az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani.
• Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) be-
kezdése és a 3. melléklet d) pontja alapján a kötelező adatszolgáltatás elmu-
lasztásának jogkövetkezménye 30.000,- forint pénzbírság.
• A korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Együttműködését köszönjük!
Tisztelettel:  Domonyi László

polgármester

Gubik Ibolya: Megdöbbentet-
te Kiskőrös állatbarát közössé-
gét nemrégiben, egy, a Petőfi 
téren történt kutyás tragédia. 
A szemtanúk szerint egy sza-
badon sétáló németjuhász ku-
tya támadott meg a gazdijával,  
pórázon sétáló kis testű kutyust. 
Sajnos a kicsi sérülései olyan sú-
lyosak voltak, hogy a gondos or-
vosi ellátás sem tudta megmente-
ni az életét.

Sokszor a nyitott kapun kirohanó 
kutya támad kutyával sétáló gaz-
dira. Olyan esetről is tudunk, ahol 
nem csak a kutyus, hanem a gazdá-
ja is megsérült. Elgondolkodtató, 
hogy mi van akkor, ha egy gyermek 
sétál arra éppen a kis kedvencével!? 
Sajnos tapasztalatunk, hogy telente 
rengeteg az utcákon lévő „gazdás”, 
de otthonról elkóborolt eb. Őket 
is érheti sérülés, több balesetről is 
tudunk, amikor kutyákat ütöttek 

el autósok, ilyenkor a járműben 
is komoly kár keletkezhet. Meg-
kérdőjelezhető a gazdik felelősség-
teljes gondolkodása. A kapu azért 
van, hogy csukva, zárva legyen, a 
kutya ne tudjon kijönni az utcára. 
Akinek nincs kerítése, annak nem 
kell kutyát tartania. A séta során is 
a gazdája mellett a helye, mégpedig 
szájkosárral. A Megóvlak Állatba-
rát Alapítvány tagjai megtesznek 
minden tőlük telhetőt, a kóbor, 
vagy sérült ebeket állatorvoshoz 
visszük és igyekszünk szerető gaz-
dit keresni nekik. Sajnos azonban 
egyre több a munkánk. A „tele-
pünk” szinte állandóan teltházzal 
működik, saját otthonainkban is 
több kutyusról gondoskodunk.
Szentgyörgyi Alajos: Nemrégiben 
elütött egy autó egy németjuhász 
kutyát. A gondos orvosi ellátásnak 
köszönhetően megmentették az 
életét, de mivel a kutyában nem 
volt chip, így elég nehéz volt meg-
találni a gazdáját. Ez sajnos már 
nem az első eset. Rengeteg a nem 
megfelelő körülmények között 
tartott, elszabadult, elcsavargott, 
fajfenntartó ösztöneitől vezérel-
ve, vagy a tűzijáték pukkanásától 
megijedt, otthonról „meglépett” 
kutya. Kiszaladnak a kerékpárosok 
elé, megtámadják a gyalogosokat, 
akár vadkárokat, autóbaleseteket 
is okoznak. A felelős állattartás ott 
kezdődik, hogy a körülményeink-
hez leginkább megfelelő házi ked-
vencet válasszuk ki. Ha pedig már 
hazavittük, onnantól kezdve fele-
lősséggel tartozunk érte, gondos-
kodnunk kell róla. Olyan körül-
mények között kell tartani, hogy 
ne tudjon elszökni. A chip elen-
gedhetetlen, de akik kóbor kutyát 
fognak be, közülük csak kevesen 
rendelkeznek leolvasó készülékkel. 
Ezért tegyünk a kutyánk nyakába 
széles, fényvisszaverő nyakörvet, 
rajta egy bilétával, amire rávéset-
tük a telefonszámunkat. Így bárki 
találja meg elkóborolt kutyánkat, 
azonnal tud bennünket értesíteni. 
De mi történik a befogott kutyák-
kal? Erre a keceli ebtelep vezetője, 
Grúber Károly ad választ: Járá-

sunk 15 településének összefogá-
sával 2011 óta működik Kecelen 
az ebrendészeti telep, melynek 
fenntartási költségét a lakosság-
szám arányában állapították meg. 
A tagdíj Kiskőrös vonatkozásában 
meghaladja az éves másfél millió 
forintot. Mindemellett a befogott 
ebek után is költségek terhelik a te-
lepülést, ez kutyánként több mint 
10 ezer forintot jelent.  A befogás, 
a kiszállás, a telepre bekerült álla-
tok orvosi vizsgálata, oltása pénzbe 
kerül. Ha beazonosítható a kutya 
gazdája, az önkormányzat szabály-
sértési eljárást indíthat ellene, a 
hatóságnak jogában áll a költségek 
behajtása „kutyával való veszélyez-
tetés” jogcímen. Kiskőrösről min-
den évben mintegy 25-30 eb kerül 
a keceli telepre, 2017-ben például 
28 kutyát hoztak be.
Minden önkormányzatnál van egy 
kapcsolattartónk, így aki a saját 
településén kóbor ebet lát, az ne 
minket hívjon, hanem az önkor-
mányzatot értesítse. A közterület-
felügyelő, illetve kutyatámadás 
esetén a rendőrség, vagy az állator-
vos teszi meg a szükséges lépéseket. 
Ha van chip az állatban, akkor azo-
nosítható a gazdája. Ezért is nem 
megyünk ki lakossági bejelentésre, 
hogy azonnal befogjuk a kóbor 
ebeket. A „befogás” előtt meg kell 
győződni az azonosíthatóságról és 
értesíteni az állattartót. A telepre 
behozott ebek 15 nap karanténba 
kerülnek, állatorvosi vizsgálaton, 
féregtelenítési eljáráson esnek át, 
veszettség elleni oltást kapnak, utá-
na elvihetők, örökbe adhatóak. Az 
eredetileg kialakított 20 kennelt 
nemrégiben pályázati támogatással 
újabb 16 „férőhellyel” bővítettük. 
Bár a törvény erre lehetőséget ad, 
fennállásunk óta még egyetlen 
egészséges ebet sem kellett elaltat-
nunk, mivel nagyon jó kapcsolatot 
ápolunk a Kiskunhalason műkö-
dő, Bíró Brigitta vezette Mancs a 
kézben Kutyamentő Alapítvány-
nyal. Ennek a jó kapcsolatnak kö-
szönhetően kerülnek a karantén 
lejárta után szerető gazdákhoz a 
telep kutyái.  

01. számú szavazókör – Árpád u. 4. (Petőfi gimnázium)
Árpád utca, Attila utca, Kálvin János utca, Liget utca (páros házszámok), Martini utca, Petőfi Sándor tér,
Safári József utca, Szent István utca (páros házszámok), Tomori Pál utca, Víztorony köz
02. számú szavazókör – Petőfi u. 7. (Petőfi általános iskola)
Alkotmány utca, Báthori István utca, Batthyány Lajos utca, Bem József utca, Csányi utca, Dankó Pista utca,
Dobozi utca, Dózsa György út, Kapisztrán János utca, Kiss Ernő utca, Lenkei utca, Luther Márton tér,
Március 15. utca, Nagy Imre tér, Okolicsányi utca, Petőfi Sándor út, Petrovics István utca, Pozsonyi utca,
Szarvas utca, Szent László utca, Táncsics Mihály utca
03. számú szavazókör – Thököly utca 21. (Thököly utcai óvoda)
Bajtárs utca, Bajza József utca, Balassi Bálint utca, Budai Nagy Antal utca, Deák Ferenc utca, Gyöngy utca,
Határ utca, Nap utca, Pillangó utca, Thököly Imre utca, Tüskös utca
04. számú szavazókör – Thököly utca 21. (Thököly utcai óvoda)
Akácfa utca, Arany János utca, Bánk utca, Béke utca, Bocskai István utca, Esze Tamás utca, Ifjúság utca páratlan 
házszámok, Katona József utca páratlan házszámok, Mező utca, Mohácsi utca, Paál László utca, Remerenció tanya, 
Szegfű utca, Szép utca, Úttörő utca
05. számú szavazókör – Mohácsi u. 41. (Mohácsi utcai Óvoda)
Bacsó Béla utca, Csokonai Mihály utca, Esze Tamás utca, Gorkij utca, Ifjúság utca, József Attila utca,
Katona József utca, Mező utca, Mohácsi utca, Mohácsi utca, Móricz Zsigmond utca, Pajtás utca
06. számú szavazókör – Batthyány u. 2. (Batthyány utcai Óvoda)
Alkotmány utca, Batthyány Lajos utca, Deák Ferenc utca, Kodály Zoltán utca, Komáromi utca, Liszt Ferenc utca, 
Okolicsányi utca, Pozsonyi utca, Radnóti Miklós utca, Rét utca páratlan házszámok, Vattay János utca
07. számú szavazókör – Hrúz Mária utca 2/1 (Speciális iskola)
Batthyány Lajos utca, Borostyán lakópark, Dózsa György út, Erdőtelki út, Hrúz Mária utca, Kisfaludy Sándor utca,  
Komáromi utca, Május 1. utca, Rét utca páros házszámok, Tavasz utca, Tompa Mihály utca, Vadvirág utca, Vízmű utca
08. számú szavazókör – Nyárfa u. 35. (Erdőtelki Óvoda)
Agárhalom tanya, Bokor utca, Diófa utca, Erdő utca, Erdőtelek tanya, Fenyves utca, Malom utca,
Nyárfa utca, Ökördi tanya, Siványdűlő tanya, Sövény utca, Venyige utca 
09. számú szavazókör – Vasvári u. 2. (Bem József Általános Iskola)
Berzsenyi Dániel utca, Hatvani Lajos utca, Kacsóh Pongrác utca, Kassai utca, Kölcsey Ferenc utca,
Kurucz Zsuzsanna utca, Lehel utca, Mester utca, Rákóczi Ferenc utca, Szendrey Júlia utca
10. számú szavazókör – Vasvári u. 2. (Bem József Általános Iskola)
Ady Endre utca, Erkel Ferenc utca, Kossuth Lajos út, Liget utca, Mészáros Lőrinc utca, Mikszáth Kálmán utca, Soós 
utca, Széchenyi István utca páros házszámok, Szent István utca páratlan házszámok,Vasvári Pál utca,Virág utca  
11. számú szavazókör – Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda)
Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Bethlen Gábor utca, Kolozsvári utca, Kun utca, Madách Imre utca,
Rákóczi Ferenc utca, Szigligeti utca, Temesvári utca, Vörösmarty Mihály utca
12. számú szavazókör – Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda)
Délibáb utca, Honvéd utca, Meggyes utca, Nagyatádi Szabó S. utca, Nyíl utca, Pásztor utca, Róna utca, Uzsoki utca
13. számú szavazókör – Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Központ)
Alsócebe tanya, Alsókommaszáció tanya, Bánffy utca, Dinnyésdűlő tanya, Drégely utca, Feketehalom tanya, 
Felsőcebe tanya, Felsőkommaszáció tanya, Izsáki út, Középcebe tanya, Masina dűlő, Öregszőlő tanya,
Szűcs József utca, Szücsi-dűlő tanya, vasútállomás, vasúti őrház  
14. számú szavazókör - Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Központ)
Damjanich János utca, Hunyadi János utca, Jókai Mór utca, Kilián György utca, Kolozsvári utca, Kossuth Lajos út, 
Mátyás király utca, Mészáros Lőrinc utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Sárkány József utca,
Soós utca páros házszámok, Széchenyi István utca páratlan házszámok
15. számú szavazókör - Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola)
Béke utca, Gábor Áron utca, Gagarin utca, József Attila utca, Kinizsi Pál utca, Klapka György utca,
Kőrisfa utca, Petőfi Sándor út, Szabadkai utca, Szőlő utca, Toldi Miklós utca
16. számú szavazókör - Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola)
Aradi utca, Árpád utca páros házszámok, Bajcsy-Zsilinszky utca,  Balogh Ádám Laktanya, Damjanich János utca, 
Gárdonyi Géza utca, Hársfa utca, Kertész utca, Korvin utca, Nádasdy utca, Petőfi Sándor lakt., Piac tér, Segesvári 
utca, Szondy György utca, Wesselényi Miklós utca, Zrínyi Miklós utca

A köztársasági elnök 2018. április 8. 
napjára tűzte ki az országgyűlési kép-
viselők általános választását. Ezen a 
napon reggel 6 és este 7 óra között vá-
lasztjuk meg az új Országgyűlés 199 
képviselőjét (106 egyéni választókerü-
let, 93 lista). A választás egyfordulós, 
szavazni egyéni jelöltre és országos párt-
listára lehet. Országos listát az a párt, 
vagy pártszövetség állíthat, amely leg-
alább 27 egyéni választókerületben ön-
állóan jelöltet állított és a párt legalább 
9 megyében és a fővárosban is jelöltet 
állított. A választási kampány, a válasz-
tást megelőző 50. nappal indult (2018. 
február 17.) és a választás befejezésé-
ig, vagyis április 8-án 19 óráig tart. 
A szavazóhelyiségek bejáratától szá-
mított 150 méteres távolságon belül 
– közterületen – választási kampány-
tevékenység a szavazás napján nem 
folytatható.

Ki szavazhat?
Aki a központi névjegyzékben nem 
szerepel, az nem szavazhat. A választó-
polgárok a névjegyzékbe történt felvéte-
lükről szóló értesítést 2018. február 19. 
napjáig kapták meg a Nemzeti Válasz-
tási Irodától (NVI). Az értesítő tartal-
mazza annak a szavazókörnek a címét 
és sorszámát, ahol a szavazás napján a 
választópolgár leadhatja szavazatát és 
a választópolgár nemzetiségének meg-
jelölését. Az a választópolgár, aki nem 
kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszí-
tette, a Helyi Választási Irodától (HVI) 
2018. április 6. napján 16.00 óráig új 
értesítőt igényelhet.

Szavazás átjelentkezéssel 
Átjelentkezéssel az a választópolgár 
szavazhat, aki a szavazás napján, Ma-
gyarország területén, de a magyarorszá-
gi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő 
helyen tartózkodik. A választópolgár 

legkésőbb 2018. április 6. napján 
16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, 
illetve visszavételét a lakcíme szerinti 
névjegyzékbe.

Mozgóurna igénylése
Aki a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, de egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartá-
sa miatt a nem tud elmenni a sza-
vazóhelyiségbe, kérhet mozgóurnát. 
Mozgóurnát a választópolgár írásban 
kérhet 2018. április 6. napján 16.00 
óráig a HVI vezetőjétől, a szavazás 
napján 15.00 óráig a szavazatszám-
láló bizottságtól (SZSZB). Minden 
szavazókörben működik SZSZB. 
A mozgóurna iránti kérelem benyújtá-
sának módja:
• meghatalmazott útján is be lehet 
nyújtani teljes bizonyító erejű magán-
okiratba foglalt meghatalmazással.
• ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, 
amelynek szavazóköri névjegyzékén a 
választópolgár szerepel. Így, ha a válasz-
tópolgár átjelentkezéssel szavaz, és emi-
att másik település kijelölt szavazóköré-
nek névjegyzékébe kerül áttételre, akkor 
azon település HVI-hoz nyújthatja be 
a kérelmét, ahol szavazni fog. Annak, 
aki a szavazást megelőző második nap 
16 órát követően kér mozgóurnát, a ké-
relmet ahhoz a SZSZB-hoz kell eljut-
tatnia, amelynek névjegyzékén szerepel, 
legkésőbb a szavazás napján 15.00 
óráig. Ha a kérelmet elektronikus úton 
nyújtják be, vagy a kérelmet a szavazást 
megelőző második nap 16 órát követő-
en, de még a szavazás napja előtt a HVI 
veszi át, a kérelem SZSZB-hez történő 
továbbításáról a HVI gondoskodik. 

Nemzetiségi lista
Aki bolgár, görög, horvát, lengyel, né-
met, örmény, roma, román, ruszin, 
szerb, szlovák, szlovén, vagy ukrán 
nemzetiséghez tartozónak vallja ma-
gát, és regisztrált is, akkor lehetősége van 
arra, hogy az országgyűlési választáson 
a pártlista HELYETT nemzetiségének 
listájára szavazzon. 
Egy választópolgár csak egy nemzetiség 
tagjaként szerepelhet a központi név-
jegyzékben. A választási eredménytől 
függően a nemzetiségek kedvezményes 
mandátumot szerezhetnek, vagy nem-
zetiségi szószólót küldhetnek az Ország-
gyűlésbe.

Szükséges okmányok
Szavazni a következő érvényes 
igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
• lakcímet tartalmazó (régi típusú) sze-
mélyazonosító igazolvány, vagy
•lakcímigazolvány ÉS személyazonosító 
igazolvány vagy
• útlevél vagy
• 2001. január 1. napját követően kiál-
lított vezetői engedély.
Részletesebb tájékoztatásért fordul-
jon a polgármesteri hivatalban mű-
ködő HVI-hoz, vagy látogassa meg a 
www.valasztas.hu weboldalt, amely 
helyeken a kérelmek benyújtására is le-
hetőség van.

Kiskőrös Helyi Választási Iroda
6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1.
telefon:
+36-78/513-120/237-es mellék
+36-78/513-120/212-es mellék
e-mail:
valasztasi.iroda@korosnet.hu
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300 évvel ezelőtt telepítették újrA kiSkőröSt
Sajtótájékoztatóval kezdődött a tricentenáriumi emlékév

300 év – 300 Horgolt feHér 
és piros rózsAszál

eliSMeréSeket AdtAk át A tiSztújító közgyűléSen

A nőket köSzöntötték

1718. május 19-e. A jelenkori kiskőrös újraalapításának dátuma.  
A tricentenárium alkalmából a város vezetése, az évforduló jelentőségéhez 
méltó módon, „kiskőrös 300” néven emlékévet indított. Mindennek részle-
teit a nyitóünnepséghez kapcsolódó sajtótájékoztatón ismertették a szer-
vezők március 7-én, a városháza dísztermében.

A sajtótájékoztató első akkord-
jaként levetítettek egy kisfil-
met, melyben Domonyi László  
polgármester mutatta be a tele-
pülést, kiemelve a mezőgazdasági, 
ipari, valamint turisztikai értéke-
ket, majd a város első embere kö-
szöntötte a jelenlévőket.
„Úgy döntött a város vezetése és az 
emlékév koordinálására szervező-
dött „Kiskőrös 300 Emlékbizott-
ság” hogy egy éven keresztül – a 
város újjátelepítésének évforduló-
jától, 2018. május 19-től kezdve 
mintegy 100, a tricentenáriummal 
kapcsolatos programmal ünnepel-
jük meg a jeles jubileumot. Így sze-
retnénk kifejezni tiszteletünket és 
hálánkat a felvidékről betelepített 
szlovák őseinknek, akiknek szor-
galmas, becsületes és kitartó mun-
kájának köszönhetően Kiskőrös 
benépesült és elindult a fejlődés út-
ján. Nemzedékünknek kötelessége 
a múltra emlékezni, megőrizni a 
szlovák kultúrát és hagyományo-
kat, hiszen, ha valaki nem becsüli 
meg a gyökereit, a múltját, annak 
jövője sem lesz” – hangsúlyozta. 
1529 után, az oszmán hadjára-
tok következtében, a középkori 
Kyskeres település elpusztult. A vá-
ros, Kiskőrös újratelepítése a terü-
let akkori birtokosainak, a pomázi 
Wattay családnak köszönhető. Az 
1718. május 19-én aláírt telepítési 
szerződés értelmében, a Felvidék-
ről evangélikus vallású szlovák te-
lepes családok érkeztek, s ezzel új 
fejezet kezdődött a település máig 
tartó történetében.
„Mi most nem csak a települé-
sünket, nem csak a felvidékről 
betelepített 700 szlovák csalá-
dot és leszármazottaikat ünne-

peljük, hanem háromszáz éves 
történelmünket, múltunkat és 
azokat a nemzedékeket is, akik-
nek segítségével eljutottunk idá-
ig. Nekik köszönhetően lehet 
most 2018-ban Petőfi szülőhelye, 
Kiskőrös járási székhely, a térség  
meghatározó városa” - összegezte 
az emlékévnek szentelt kiemelt je-
lentőséget Domonyi László.  
Az ünnepségen felszólalt Font 
Sándor, a város országgyűlési kép-
viselője is, aki megerősítette, hogy 
Kiskőrös mindig is kiemelkedő 
volt a járás többi települése között. 
Hiszen azáltal, hogy az elmúlt 300 
év alatt eljutott oda, ahol jelenleg 
tart, a térség egyik legmeghatáro-
zóbb, legfejlettebb, legsokszínűbb 
településévé nőtte ki magát. Mint 
mondta, éppen két évtizede, hogy 
az Országgyűlésben képviselhe-
ti városunkat és térségünket, így 
hosszú ideje tudja nyomon kö-
vetni Kiskőrös fejlődését. Mindig 
is büszke volt a népviseletbe öltö-
zött szlovákságra. Annál is inkább, 
mivel anyai nagyanyja tősgyökeres 
kiskőrösi családból származott, aki-
vel sokszor látogatták meg együtt a 
kiskőrösi – szlovák nyelvüket és öl-
tözetüket hűen őrző – rokonságot. 
A képviselő kiemelte: „A kiskő-
rösi szlovákság mögött lévő 300 

év nem telt zavartalanul, sok ne-
hézséggel kellett megküzdeniük a 
betelepítéstől kezdve, a rendszer-
változtatás előtti időszak megpró-
báltatásait is beleértve. A kiskő-
rösiek azonban kitartóak voltak, 
ennek köszönhetően virágoztatták 
fel településüket, melynek megha-
tározó megélhetési forrása ma is a 
mezőgazdaság, de mindemellett az 
ipari fejlesztésekre is gondot for-
dítottak. Ez a kitartó szorgalom 
és a tulajdonukhoz, hagyománya-
ikhoz való ragaszkodás viszi a kis-
kőrösieket előre, és építik, szépítik 
fáradhatatlanul városukat a jelen-
korban is. Bízom benne, hogy ez 
az inspiráció erőt ad számukra a 
következő 300 esztendőhöz és 600 
év múlva a ma élőkre fog visszate-
kinteni olyan büszkén a jövő gene-
rációja, mint ahogyan a jelenkort 
építők tekintenek vissza eleikre”-  
mondta Font Sándor.
A „Kiskőrös 300 Emlékév” kere-
tében nem maradnak el a hagyo-
mányos rendezvények sem, így 
többek között a Városalapítók 
Napja és Országos Rétesfesztivál, a 
Petőfi Kulturális Fesztivál, illetve a 
Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nem-
zetiségi Napok, vagy a megszokott 
gasztronómiai programok, így az 
őszi kakasfőzés és a városi kemence 
köré szervezett sütés sem. A nagy-
szabású, sztárfellépőkben gazdag 
programokon kívül, több újító 
ötletet is ismertettek az emlékévért 
felelős emlékbizottság tagjai a saj-
tótájékoztatón.

Mindenekelőtt bemutatásra ke-
rült a „Kiskőrös 300 Emlék-
év” arca, kulturális nagykövete,  
Kautzky Armand. A színművész 
elmondta: örömmel vállalta a fel-
kérést, hiszen Petőfi Sándor szülő-
városáról lévén szó, ezzel ápolható 
szívügye, a magyar kultúra. Hoz-
zátette, hogy reményei szerint, a 
fiatalokhoz is könnyebben eljuttat-
ható ily módon a magyar költészet, 
és megmutatható annak szépsége, 
sokszínűsége. Utóbbit különböző 
Petőfi versrészletekkel illusztrálta.
A sajtótájékoztató záróakkordja-
ként fellépett a város legjelentősebb 
szlovák hagyományőrző csoportja 
is, a Gmoser Györgyné vezette 
Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi 
Népdalkör és Citerazenekar, akik a 
zenei bemutatkozást követően igazi 
szlovák finomságokat is kóstoltat-
tak a résztvevőkkel. A heróka és a 
rétes Kautzky Armadnak is nagyon 
ízlett. (alsó képen Barkócziné Ica 
nénivel és Szűcsné Marcsival)
A tartalmas délutánt Supka Éva, a 
Kiskőrös Városért Alapítvány kura-
tóriumának elnöke moderálta.

Nem mindennapi javaslat-
tal állt elő Grünwaldné 
Takács Aranka, egy ír-
országi ötlet alapján. 
A Kőrös-Körül Nők 
Egyesület szervezésében 
és támogatásával hor-
goljanak a város újra-
telepítésének 300. szüle-
tésnapjára egy 300 horgolt 
rózsából álló virágcsokrot!  
Országosan is meghirdették az 
elképzelésüket és maguk is megle-
pődtek azon, milyen sokan jelent-
keztek az akcióra, még külföldről 
is. A munka dandárját azonban a 
kiskőrösi hölgyek végzik, akik nem 
csak a művelődési központban meg-

tartott közös összejövetele-
ken, hanem otthonukban 

is kitartóan horgolják a 
fehér és piros rózsákat, 
amelyek majd zöld 
szárukkal és levelükkel 
kiadják a nemzetiszín 
csokrot. Csányi Ibo-

lya mestervirágkötő, az 
egyesület elnöke fogja a 

300 rózsaszálat gyönyörű 
csokorrá kötni a városalapítók 

napjára, ahol átnyújtják majd aján-
dékként a városvezetésnek. Remélhe-
tőleg a gyönyörű rózsacsokor méltó 
helyen még sok-sok éven keresztül 
hirdeti a nemes cél érdekében történt 
összefogást. 

Hirsch Imre képviselő szer-
vezésében, a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából kö-
szöntötték a hölgyeket 
a művelődési köz-
pontban. A megjelen-
teket Szemkeő Péter 
verssel fogadta, majd 
Sáfár Andrea és Cseh-
Szakál Ivett, a Szó-La-M 
AMI képviseletében ör-
vendeztették meg a jelenlévő-
ket fuvolajátékukkal. Szappanos 
Tamás – a legutóbbi Nagy Attila 
Szavalóverseny győztese – Bella 
László két saját költeményét sza-
valta el, majd végezetül Szemkeő 

Péter „nyújtott át” egy nők-
ről szóló irodalmi csokrot  

a jelenlévőknek. Hirsch 
Imre köszöntőjét kö-
vetően a program 
meghívott vendégei –  
dr. Angeli Gabriella, 
valamint Mesterházy 

Attila országgyűlési 
képviselő – beszéltek a 

nők mindennapi kihívá-
sairól. A rendezvényt kötet-

len beszélgetés zárta, a jelenlévőket 
megvendégelték és természetesen a 
hölgyek nem tértek haza üres kézzel, 
mindenkit virággal köszöntöttek a 
jeles ünnepen.

Tisztújító közgyűlést tartott a 94 
fős Kiskőrös Helyőrség Nyugál-
lományúak Klubja a Szarvas Fo-
gadó nagytermében. A megjelen-
teket – köztük Szedmák Tamás 
képviselőt a városvezetés részéről, 
dr. Kovács György nyá. ezredest,  
a BEOSZ DAR elnökét, Csa-
ba Tibort, a jogutód MH 93. sz. 
Petőfi Sándor VV zászlóalj pa-
rancsnokát, Csizovszki László r. 
alezredest, a Kiskőrösi Rendőrkapi-

tányság vezetőjét, valamint Durgó 
Tamás őrnagyot, a MH Hadki-
egészítő Toborzó Iroda vezetőjét  
- Gottfried Béla, a klub újraválasz-
tott elnökhelyettese köszöntötte, 
majd a legutóbbi közgyűlés óta el-
hunyt bajtársak emlékére, egyper-
ces, néma tiszteletadással hajtottak 
főt. Fadgyas István elnök – akinek 
ismét bizalmat szavazott a tagság  
– megtartotta beszámolóját a mö-
göttük lévő évről és felvázolta az 

elkövetkezendő hónapok terveit.  
A pénzügyi-számvizsgálói jelentést 
Lehoczki Péter ismertette. 
A nyugállományú helyőrségi klubta-
gok egész évben tartalmas hétköz- és 
ünnepnapokat élnek. Január ele-
jétől december végéig szinte min-
den hétre esik egy-egy programjuk.  
Havonta megbeszélést tartanak, 
mindemellett megemlékeznek nem-
zeti ünnepeinkről, rendszeresen 
gondozzák a katonasírokat, kirán-

dulni járnak, tartják a kapcsolatot 
más települések bajtársi klubjaival, 
ott vannak az adventi téren, a városi 
rendezvényeken. Kiskőrös újratele-
pítésének 300. évfordulója program-
sorozatának szervezéséből is kiveszik 
részüket.
A tisztújító közgyűlés végén elisme-
réseket adtak át a feladatok elvégzé-
sében kiemelkedően jeleskedő tagja-
iknak, majd a találkozó a fehér asztal 
mellett folytatódott tovább.
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rendSzereSen Ad táMogAtáSt A kiSkőröSi teSco

SAjtóBeSzélgetéS A BeMBen

zene mindenkinek!

nincS utAzáS kiállítáS 
kiSkőröSiek nélkül

pörögtek A MAzSi lányok

A kiskőrösi Tesco áruház már sok-
szor ajándékozott játékokat a helyi 
bölcsődének. Öt éve rendszeresen 
támogatják az intézmény rendezvé-
nyeit, a farsangot, a családi napot 
finomságokkal, üdítővel és tom-
bolatárgy felajánlással is színesítik.  
Évente több alkalommal járulnak 
hozzá a Megóvlak Állatbarát Ala-
pítvány gyűjtőakcióihoz, illetve  
rendszeresen élelem adományt jut-
tatnak a Sorsok Háza javára az or-
szágos „Élelmiszermentés” akció 
keretén belül. A Földművelésügyi 
Minisztérium adatai szerint hazánk-
ban az élelem mintegy harmada a sze-

métbe kerül, miközben sok család-
nak kevés pénz jut élelemvásárlásra.  
Az élelmiszerpazarlás és -veszte-
ség csökkentéséért az FM a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesülettel 
2014-ben fórumot kezdeményezett, 
melyhez csatlakozott a Tesco Ma-
gyarország áruházlánc – mondja 
Pribelszki Péter, a kiskőrösi Tesco 
áruház vezetője. Aki elmondta, hogy 
közel 64 tonna, megközelítőleg  
162 ezer adagnak megfelelő élelmet 
adtak már át a rászorulóknak. Leg-
inkább pékáru és zöldség-gyümölcs 
kerül a ládákba, de ha valamelyik 
ünnepi időszakban több napra be-

zárnak, akkor húsárut is tudnak 
adományozni. A kiskőrösi áruház 
munkatársai minden munkanap 
végén összegyűjtik a már nem el-
adható, de emberi fogyasztásra még 
alkalmas élelmet és a Sorsok Háza  
számára eljuttatják.

Igyekszünk minden szervezettel, 
intézménnyel, alapítvánnyal, ci-
vil szerveződéssel jó és folyamatos 
kapcsolatot kialakítani és a kere-
teinknek megfelelően támogatni 
azokat – hangsúlyozta az áruházve-
zető. Előfordul, hogy olyan termék 
jelenik meg áruházunk polcain, 

amely valami okból nem eladha-
tó, de kár lenne megsemmisíteni.  
Így tudtunk például most a bölcsőde 
számára „szlovák nyelven megszóla-
ló” és a motorikus mozgást fejlesztő 
kisvonatokat ajándékozni.

A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar 
Adományozói Fórum és az Ökotárs 
Alapítvány közreműködésével ne-
gyedik alkalommal hirdeti meg az 
„Ön választ, mi segítünk” című pá-
lyázatát, melynek célja a helyi kö-
zösségek támogatása. A pályázatról 
további információkat a www.tesco.
hu weboldalon találhatnak.

Sajtóbeszélgetésre hívta a média 
képviselőit a Kiskőrösi Tankerületi 
Központ a KT Bem József Általános 
iskolába. A Kiskőrösi Tankerületi 
Központ négy járás tankerületének 
összevonásával 2016. november 
30-án alakult meg és 2017. janu-
ár 1-jétől kezdve ellátja köznevelési 
intézményeinek fenntartói és mű-
ködtetői feladatait is. A tankerületi 
központ önálló gazdasági szerve-
zettel rendelkezik – ismertette a 
sajtótájékoztatón Vágó Ferencné 
tankerületi igazgató. Mint megtud-
tuk, a központ 5,4 milliárdos költ-
ségvetésből gazdálkodott az elmúlt 
évben. Minden intézmény önálló 
költségvetési kerettel rendelkezik. A 
kommunikáció napi szintű, a közös 

munka jó hangulatú, az információ-
áramlás és a visszacsatolás hatékony. 
A tankerülethez 41 intézmény tarto-
zik, a tanulók összlétszáma megköze-
líti a 8500 főt. Ebből 6515 gyermek 
általános iskolás, 608 középiskolás, 
1160 tanuló részesül művészeti ok-
tatásban, 148 gyermek kollégista.  
A közalkalmazottak létszáma 1068 
fő. Tavaly 262 millió forintot köl-
töttek karbantartási munkálatokra, 
50 milliót eszközbeszerzésre, 112 
millió forintot pedig a nevelő-okta-
tó munkát segítő szakmai anyagra. 
2017-ben összesen 80 pályázatot 
nyújtottak be, amelyeken több mint 
4,6 milliárd forintos támogatást 
nyertek. A Kiskőrösi Tankerületi 
Központ rendelkezik az intézmé-
nyek biztonságos működtetéséhez 
szükséges feltételekkel, a szakos ellá-
tottság megoldott, az infrastruktúra 
fejlesztése folyamatos. 
Lasztovicza László, a kiskőrösi Bem 
iskola igazgatója elmondta, hogy egy 
EFOP pályázatnak köszönhetően 
545 millió forintból a közeljövőben 
8 tanteremmel bővül az intézmény, 
tovább korszerűsítik a fűtésrendszert 
és tervezik a műfüves pálya befedését 
is. Bemutatta intézményét Markó 
Ibolya, az EGYMI igazgatója is.

Mérlegképes könyvelőt, 
vagy felsőfokú számviteli végzettséggel rendelkező kollégát 

keresünk a KőrösKom Kft-hez.

Jelentkezni önéletrajzzal személyesen 
a kft. telephelyén – Petőfi út 108. – 

vagy az info@koroskom.hu email címen lehet.

Nem mindennapi hangversenyt ren-
dez a kiskőrösi Szó – La – M AMI 
rézfúvó tanszaka. Az intézmény, 
fennállása óta meghatározó szere-
pet játszik a város zenei életében, 
valamint a helyi és környékbeli gye-
rekek, fiatalok zenei –és más művé-
szeti tevékenységekre való nevelésé-
ben. Növendékeik eredményesen 
szerepelnek a különböző regionális 
versenyeken, közülük sokan választ-
ják élethivatásuknak a zenei pályát 
és nem csekély azoknak a neves mű-
vészeknek a száma, akik a kiskőrösi 
iskolában sajátitották el a zeneművé-
szet alapjait. 
Boldoczki Róbert, az iskola harsona 
művész tanára, az est szervezője el-
mondta, hogy a hangversenyen azok 
a növendékei adják a műsor gerincét, 
akikkel már 8-10 éve foglalkozik, és 
akik most érték el azt a szintet, amely 
a közönség elvárásainak leginkább 
megfelel. Legutóbbi szakmai sikerü-
ket nemrégiben az Abonyban rende-

zett országos rézfúvós kamarazenei 
minősitő versenyen érték el, ahol a 
fiatalokból álló együttes produkció-
ját „Arany” minősitéssel jutalmazta 
a zsűri. – Valójában növendéke-
im tehetsége, szorgalma és a közös 
munka öröme inspiráltak arra, hogy 
egy rendhagyó repertoárt bemu-
tató hangversenyen együtt álljunk 
szinpadra. Szeretném bebizonyitani, 
hogy a zenével kisiskolás koruk-
ban megismerkedő gyerekekből 
nagyszerű előadókat lehet nevelni.  
Ez számomra – zenepedagógus-
ként – egyfajta visszaigazolást jelent, 
ugyanakkor jelentős értéket képvisel 
– emelte ki Boldoczki Róbert. 
A koncert közönsége nem csak a 
klasszikus értelemben vett komoly-
zenei műveknek lehet fültanúja. 
Több stílus, népszerű, ismerős dal-
lamú dal, jazz, pop-rock sláger réz-
fúvós feldolgozása is hallható lesz 
trombitára, harsonára, tubára, vala-
mint tenorkürtre hangszerelve.

Nem múlhat el február mazsorett 
est nélkül a művelődési házban, 
ahol Gmoser György művészeti ve-
zető növendékei bemutatják tudá-
sukat. A megjelenteket Supka Éva,  
a Kiskőrös Város Mazsorett Cso-
portját és Fúvószenekarát Tá-
mogató Egyesület elnöke üd-
vözölte és köszönetet mondott 
a lányoknak, a szülőknek, a tá-
mogatóknak, valamint Gyuri  

évtizedes művészeti vezetői tevé-
kenységéért, majd átadta a mik-
rofont Szenohradszki Adélnak, 
aki konferált az est folyamán.  
A műsorban fellépett a Csillagfény, 
az egy éve újjáalakult Napfény, 
a Gyöngyszem, a Vadmacskák,  
valamint a legifjabbakból álló Kris-
tály mazsorett csoport. Egyéni 
számot adott elő Szőgyi Regina,  
Dulai Petra és Gubacsi Zsófia.

Másodszorra képviselte városunkat 
március elején egy kiskőrösi delegá-
ció, a Bács-Kiskun megyei telepü-
lésekkel közös standon a budapesti 
Utazás Kiállításon, hazánk és a kelet-
közép-európai régió legjelentősebb 
turisztikai seregszemléjén. A látoga-
tók a Hungexpo területén mintegy 
25 ezer négyzetméteren válogathattak 
a különféle irodák, múzeumok - köz-
tük a kiskőrösi János Vitéz Látogató-
központ - kínálatából.
A megyei sajtótájékoztató Rideg 
László, a megyei közgyűlés elnö-
kének beszédével kezdődött, majd 
bemutatták lakóhelyüket a résztvevő 
települések polgármesterei. A prog-
ramon jelen volt Domonyi László 
polgármester is.
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megérkeztél, 
de jó!

mulAttAk 
A BölcSiSek

vAn egy jó 
recepted?

kiSkőröS vároS hírei,
FontoS nApi inFoMációk:
fAcebooK: KISKőröS vároS
www.KISKoroS.hu   

Farsang utolsó napjainak egyikén a 
bölcsőde is mulatozástól volt han-
gos, hiszen a legapróbbak is őrzik a 
hagyományokat.
Már a reggeli után elkezdődött a 
mulatság. Jelmezbe öltözve táncol-
tak, énekeltek, játszottak a gyere-
kek. A délelőtti fárasztó mulato-
zás után következett a pihentető 
alvás. Ébredés után megérkeztek 
a szülők, testvérek, nagyszülők és 
együtt búcsúztatták tovább a telet. 
Volt nagy eszem-iszom, hiszen a 
szülők rengeteg süteményt, szend-
vicset, üdítőt hoztak, amit együtt 
fogyasztottak el a gyerekekkel. Ezt 
követte a késő délutánig tartó kö-
zös mulatság.
Aczél-Németh Angéla bölcsőde-
vezető a dolgozói kollektíva nevé-
ben ezúton is köszönetet mond a 
szülőknek a rengeteg hozzájáru-
lásért, amit erre a napra szántak.  
A bevételből öltözőszekrényeket 
fognak vásárolni.
Jelenleg a bölcsődében 100%-os 
feltöltöttséggel 46 gyermek nevelé-
sét, gondozását végzik. Lenne még 
igény városunkban a bölcsődei el-
látásra, hiszen már a szeptemberi 
nevelési évre is többen jelentkez-
tek, mint ahány férőhelyes az in-
tézmény.

Léka Édua
édesanyja: Petróczi-Kiss Éva
édesapja: Léka Szilárd
születési idő: 2018. január 26. 
születési hely: Kalocsa
súly, hossz: 4050 gramm, 52 cm

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

Rovatunk lényege, hogy vala-
ki leír egy jó, kipróbált recep-
tet, és egyben felkéri egy isme-
rősét, hogy kedvenc ételének 
receptjét ossza meg az Olvasókkal.  
Most Patka István ajánlja a „Ká-
posztás malacsült” receptjét. 
István rendszeresen süt-főz a kis-
kőrösi gasztronómiai rendezvénye-
ken, sokszor a város kemencéjében 
is. Érdemes mellészegődni, mert ha 
kikerül a kemence forró torkából 
a megsült tepsiremeke, aki közel 
van, azok közül bizony senki sem 
marad éhes. Így volt ez a legutóbbi 
kemencés fesztiválon is, ahol ká-
posztás malacsültet készített Kis-
kőrös városközponti „négytorkú” 
kemencéjében. Nos, Pista: hogyan 
készítetted?
„A malachúst feldaraboltam, kö-
rülbelül 4-5 centi vastag szeletekre. 
Befűszereztem sóval, borssal, még 
összetört fokhagymával is jól be-
dörzsöltem. Egy napig a hűtőszek-
rényben letakarva hagytam a húst a 
fűszerekkel pácolódni. A nyers fe-
hérkáposztát már előtte egy héttel 
legyalultam, sóval, borssal és egy 
kevés őrölt köménnyel fűszereztem 
és érleltem.
A sütés előtt a tepsit kizsíroztam, 
3 ujjnyi vastagon beterítettem az 
alját a káposztával, erre ráraktam 
a fűszerezett malachús darabokat, 
körülbelül 1 deci fehérbort öntöt-
tem rá és alufóliával letakartam. 
Betettem a kemencébe és mintegy 
fél óra múlva levettem róla a fóli-
át és pirosra-ropogósra sütöttem a 
malachúst. A sült-párolt káposz-
tával együtt tálaltam. Ha valaki 
otthoni sütőben készíti el, valószí-
nűleg tovább kell párolódnia a hús-
nak, míg megpuhul. Jó étvágyat!”
És akit felkérek: Duman Hakan

Közlemény
a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó 

óvodai beiratkozás rendjéről

Kiskőrös város önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(vIII.31.) eMMI rendelet 20.§ alapján a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével össze-
függő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető 
fel. Az óvodába be kell íratni minden olyan gyermeket, aki 2018. augusztus 31. 
napjáig betölti a harmadik életévét. 
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyer-
meket (2,5 éves kisgyermeket) is, aki a harmadik életévét a felvételétől szá-
mított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvé-
telét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus  
31. napjáig tart.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntar-
tású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvoda-
vezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek  
az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoz-
tatása, sajátos helyzete indokolja.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (viii. 31.) eMMi rendelet 20. § (2) bekezdése 
alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha 
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratko-
zás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegy-
zőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszony-
ban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben 
külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

jelentkezni elsősorban abba az óvodába kell, amelynek körzetében a gyermek 
lakik vagy ahol szülője dolgozik.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és spe-
ciális ellátásuk a kiskőrösi óvodák valamennyi tagintézményében biztosított.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője írásban értesíti a szülőket legkésőbb 
2017. május 23-ig. Az óvodavezető felvétellel kapcsolatos döntése ellen a köz-
léstől számított 15 napon belül eljárás indítható. Az eljárást megindító kérel-
met kiskőrös város jegyzőjéhez (6200 kiskőrös, petőfi tér 1.) kell benyújtani. 

Az óvoDázTATáSI KöTeLezeTTSéG neM TeLjeSíTéSe eSeTén 
ALKALMAzhATó joGKöveTKezMényeK

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértések-
ről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi ii. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 247. § (1) bekezdés a) 
pontja az alábbiak szerint szankcionálja:
„az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, 
szabálysértést követ el.”
 A szabálysértést elkövető a Szabs. tv. 11. § (1) bekezdése alapján pénzbír-
sággal sújtható, amely legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb 
összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabály-
sértések esetén háromszázezer forint.

A Képviselő-testület a 2018/2019-es nevelési évre a Kiskőrösi óvodák  
tagóvodáinak felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:

bATThyány óvoDA (6200 KISKőröS, bATThyány u. 2.):

Ady endre utca, Agárhalom tanya, Alsócebe tanya, Alsókommaszáció tanya, 
árpád utca, Attila utca, Batthyány lajos utca, Bem józsef utca, Berzsenyi 
dániel utca, Borostyán lakópark, csányi utca, damjanich jános utca, dankó 
pista utca, dózsa györgy út, erdőtelki út, erkel Ferenc utca, Felsőcebe tanya, 
Felsőkommaszáció tanya, gárdonyi géza utca, holló jános utca, hrúz Mária 
utca, kálvin jános utca, kassai utca, kisfaludy Sándor utca, kiss ernő utca, 
klapka györgy utca, komáromi utca, kölcsey ferenc utca, középcebe tanya, 
liget utca, luther Márton tér, Masina dűlő, Május 1.utca, Március 15.utca, 
Martini utca, Mészáros lőrinc utca, Mikszáth kálmán utca, nagy imre tér, 
öregszőlő tanya, petőfi Sándor tér, petrovics istván utca, rákóczi Ferenc 
utca, remerenció dűlő, rét utca, Safári józsef utca, Szarvas utca, Szent ist-
ván utca, Szent lászló utca, tavasz utca, tomori pál utca, tompa Mihály 
utca, vadvirág utca, vízmű utca, vasvári pál utca, víztorony köz
 
MohácSI óvoDA (6200 KISKőröS, MohácSI u.41.):

Akácfa utca, Alkotmány utca, Arany jános utca,Bacsó Béla utca, Bajza jó-
zsef utca, Balassi Bálint utca, Bánk utca, Bocskai istván utca, csokonai vitéz 
Mihály utca, esze tamás utca, gorkij utca, határ utca, ifjúság utca, józsef 
Attila utca, katona józsef utca, kodály zoltán utca, liszt Ferenc utca, Mező 
utca, Mohácsi utca, Móricz zsigmond utca, okolicsányi utca, paál lászló 
utca, pajtás utca, pozsonyi utca, radnóti Miklós utca, Szegfű utca, tüskös 
utca, úttörő utca, Wattay jános utca 

SzűcSI óvoDA (6200 KISKőröS, ráKóczI u.146.):

 Bánffy endre utca, Baross gábor utca, Bartók Béla utca, Bethlen gábor utca, 
délibáb utca, drégely utca, hatvany lajos utca, honvéd utca, hunyadi jános, 
izsáki út, jókai Mór utca, kacsóh pongrác utca, kilián györgy utca, kolozs-
vári györgy utca, kossuth lajos utca, középcebe tanya, kun utca, kurucz 
zsuzsanna utca, lehel utca, madách imre utca, mátyás király utca, meggyes 
utca, Mester utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, nagyatádi Sza-
bó istván utca, nyíl utca, öregszőlő tanya, pásztor utca, rákóczi Ferenc utca, 
róna utca, Sárkány józsef utca, Soós utca, Szendrey júlia utca, Széchenyi 
istván utca, Szigligeti utca, Szilágyi Frigyes köz, Szűcs józsef utca, temes-
vári utca, uzsoki utca, virág utca, vörösmarty mihály utca 

ThöKöLy óvoDA (6200 KISKőröS, ThöKöLy u.15.):

Aradi utca, bajcsy-zsilinszky utca, bajtárs utca, báthory utca,  béke utca, 
Budai nagy Antal utca, damjanich jános utca, deák Ferenc utca, dobozi 
utca, feketehalom tanya, gábor áron utca, gagarin utca, gyöngy utca, Hárs-
fa utca, józsef Attila utca, kapisztrán jános utca, kertész utca, kinizsi pál 
utca, klapka györgy utca, korvin utca, kőrisfa utca, nádasdy utca, nap utca, 
petőfi Sándor út, pillangó utca, Segesvári utca, Szabadkai utca, Szép utca, 
Szondi györgy utca, Szőlő utca, táncsics Mihály utca, temető tér, thököly 
imre utca, toldi Miklós utca, Wesselényi Miklós utca, zrínyi Miklós utca 

erDőTeLKI óvoDA (6200 KISKőröS, nyárfA u.35.):

Agárhalom tanya, Bokor utca, diófa utca, erdő utca, Fenyves utca, Malom 
utca, nyárfa utca, ökördi tanya, remerenció dűlő, Sivány dűlő, Sövény utca, 
venyige utca

A KISKőröSI óvoDáKbAn A 2018/2019-eS neveLéSI évre 
A feLvéTeLI jeLenTKezéS IDőPonTjA:

2018. április 23. (hétfő) 8 és 17 óra között 

és 2018. április 24. (kedd) 8 és 17 óra között tart.

Az óvodAi beirAtkozáskor be kell mutAtni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított  
 személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
• a gyermek társadalombiztosítási igazolványát
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
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eMlékező

Az Együtt a Daganatos Gyerme-
kekért Alapítvány nevében kö-
szönjük a gyászoló családnak, a 
gyászolóknak, hogy Petróczi-Kis 
András temetésén a család ké-
résére a virágra szánt összeggel  
alapítványunkon keresztül a leg-

súlyosabb betegséggel küzdő gyer-
mekeket támogatta. A 415 ezer 
forintot a daganatos gyermekek 
július 3-án kezdődő táborozására 
fordítjuk.

Takácsné Stalter Judit
az alapítvány elnöke

Gyászol a must, búsul a szőlő, és sóhajtoz-
nak mind, akik jókedvűek voltak. 

(Ézsaiás 24,7). 
Ezek a szentírási szavak nyomják  
a lelkemet azóta, hogy megdöbbenve 
hallottam Szűcs Sándor kollégánk 
halálhírét. A KEVI gimnáziumának 
aulájában gyertyák égnek a fény-
képe mellett, s amikor megállok,  
megállunk előtte kollégái, diákjai, a 
csönd kiált bennünk, mégsem tud 
megszólalni.
1980-ban szerzett borász szakmun-
kás érettségit Budapesten, majd a 
Kertészeti Egyetemen tartósítóipari 
üzemmérnökként és mérnökborász-
ként diplomázott 1986-ban. Ezután 
az Izsáki Hungaszekt Borász-pezsgő 
Üzemében dolgozott gyártástechno-
lógus, minőségellenőr munkakör-
ben 1997-ig, majd a soltszentimrei 
KUTE Kft-nél palackozó üzemveze-
tő volt 2003-ig. 

Innen jött tanítani iskolánkba.  
15 évig volt a borászképzés szaktaná-
ra, tanpincénk vezetője, a gyümölcs-
pálinka tanfőző műhely működtetője. 
Kidolgozta a borász és a bor-és pezs-
gőgyártó technikusképzés helyi tan-
tervét. Minden tudást, amit évtizedek 
tapasztalatával megszerzett a borászat, 
a sommelier, a pálinkakészítés és az 
élelmiszeripari technológiák terén, 
átadta diákjainak. De nem akárhogy! 
Megfűszerezte a szakma iránti alázat-
tal és a szőlő és a bor iránti szereteté-
vel! Rendszeresen vitte diákjait hazai 
és nemzetközi borversenyekre szerte 
Európában. Országos szakmai vizs-
gaelnökként és szintvizsga-elnökként 
tevékenykedett. Kedvenc szakterüle-
te volt a szőlőfeldolgozás, a reduktív 
borkészítés és a borkóstolás. 
Most gyászol a must, búsul a szőlő, 
és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek 
voltak. Hiányzik Sasa. Itt e földön 
többé nem kóstolunk vele bort, és 
nem tudja megosztani velünk örö-
mét, tudása gyümölcsét. De van egy 
reményünk. Jézus azt mondta: Én va-
gyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki 
énbennem marad, és én őbenne, az 
terem sok gyümölcsöt. (János 15,5) 
Reményünk, hogy Isten szőlőskertjé-
ben és borpincéjében tovább folytat-
hatja szakmai pályafutását és megta-
lálja élete teljes örömét. 
Élete földi gyümölcsei, diákjai, 
barátai, kollégái búcsúzunk Tőle.  
Isten kegyelmébe ajánljuk Őt. Adjon 
neki örök békességet Jézus Krisztus 
által. Legyen áldott az emlékezete!

Farkas Sándor iskolalelkész

A Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-
zsef Könyvtár „Nem középiskolás 
fokon” című sorozata keretében  
Dr. Tóth Ágnes az MTA Kisebb-
ségkutató Intézetének munkatársa 
tartott előadást az „1945 és 1950 kö-
zötti kényszerű népességmozgásokról 
Kelet-Közép-Európában” címmel. 
A rendezvénynek a városi könyvtár 
adott otthont.
Az akasztói származású kutató az 
első világháború utáni, etnikai elve-
ket mellőző, nagyhatalmi rendezés 
elemzésén át jutott el a második vi-
lágháborút követő tragikus kitelepíté-
sekig és lakosságcserékig. Bár a Párizs 
környéki békék tartalmaztak kisebb-
ségvédelmi paragrafusokat, a Népszö-
vetség ezeknek nem tudott érvényt 
szerezni. Az előadó főként Csehszlo-
vákiára fókuszált, hiszen az ott történ-
tek befolyásolták legközvetlenebbül a 
Magyarországot is érintő népesség-
mozgásokat. A szudétanémetek és a 
felvidéki magyarok jogainak korlá-
tozása vezetett el a müncheni pak-
tumhoz és az első bécsi döntéshez, a 
német- és magyarlakta területek el-
csatolásához, majd végeredményben 
Csehszlovákia feldarabolásához.
Az emigráns Benes-kormány már a 
háború alatt célul tűzte ki a németek 
és magyarok kitelepítését a felsza-
badult Csehszlovákiából, nehogy a 
kisebbségi kérdés újból ürügyet szol-
gáltasson államuk megcsonkításához. 
Ehhez el is nyerte előbb a Szovjet-
unió, majd a nyugati nagyhatalmak 
hozzájárulását is.
Tóth Ágnes ugyanakkor cáfolta az 
ún. Potsdam-legendát, miszerint a 
győztes nagyhatalmak a potsdami 
konferencián kifejezetten kötelezték 
volna Kelet-Közép-Európa országait 
a németek kitelepítésére. Csak lehe-
tővé tették, főképp azért, hogy a már 
megindult „vad elűzések” kíméletlen 
brutalitását valamilyen rendezett ke-
retek közé szorítsák. Ezért a nemzeti 
kormányok, többek között a svábo-
kat kitelepítő magyar kormány fele-
lőssége nem hárítható át kizárólag a 
nagyhatalmakra. A II. világháború 
végén Csehszlovákiában a némete-
ket és magyarokat kollektív bűnössé 
nyilvánították. A szudétanémeteket 
áttelepítették Németországba, ha-
sonlóképpen kívántak eljárni a jog-
fosztott magyarsággal is, de erre nem 
kaptak nemzetközi felhatalmazást, 
tárgyalásra utasították a csehszlovák 
kormányt Magyarországgal. A há-
borúban vesztes, szovjetek által meg-

szállt ország nem lehetett egyenrangú 
fél. A lakosságcsere egyezményben 
nem érvényesült az arányosság elve. 
A csehszlovák hatóságok fenntar-
tották a jogot, hogy ők jelöljék ki a 
kitelepítendőket, főleg a tehetőseb-
beket, és rajtuk kívül – ellentételezés 
nélkül – kiutasíthassák a koncepciós 
eljárásokban háborús bűnösnek nyil-
vánított személyeket. Ugyanakkor 
a nemzeti szuverenitást megsértve 
ők szabadon agitálhattak, toboroz-
hattak a magyarországi szlovákok 
között, akik önként jelentkezhettek 
a lakosságcserére.A svábok kitelepí-
tése nem teljesen független a fenti 
folyamattól, hiszen kellett a hely az 
innen és máshonnan is elűzött ma-
gyaroknak, például a bukovinai szé-
kelyeknek. Itt is szempont volt a te-
hetősebb svábok házainak, földjeinek 
megszerzése. A Magyar Kommunista 
Párt és a Nemzeti Parasztpárt kép-
viselte legagresszívabban a kollektív 
bűnösség elvét. A szociáldemokraták 
és a kisgazdák is elfogadták a kitele-
pítést azok esetében, akiket a bíróság 
elmarasztal. Végül az elűzéshez annyi 
is elegendőnek bizonyult, hogy vala-
ki az 1941-es népszámláláson német 
anyanyelvűnek vagy német nemzeti-
ségűnek vallotta magát. Két hullám-
ban 170 000 németet telepítettek ki, 
akiknek mindenüket hátra kellett 
hagyniuk. Egy lebombázott, éhező 
országba érkeztek, amelynek rajtuk 
kívül még 13 millió elűzött németet 
kellet befogadnia. A magyarországi 
sváboknak nem létezett korábban élő 
kapcsolata az anyaországgal. Falusiak 
voltak egy urbanizált társadalomban, 
nem beszélték az irodalmi németet, 
katolikusként evangélikus vidékre 
kerültek. „Magyarországon büdös 
sváb vagyok, itt meg magyar cigány” 
- nyilatkozta keserűen egyikük. Nem 
csoda, hogy ezrével szöktek vissza 
hazájukba, annak ellenére, hogy ott 
megbélyegezték, kifosztották őket.
A nagyszámú közönséget egyaránt 
megragadta az előadó lendületes stí-
lusa, a nagypolitikai összefüggések 
szakszerű felvázolása és a tragikus 
egyéni sorsok drámai bemutatása.

Fodor Tamás

Jézus Krisztus mondja: 
„Halott voltam, de íme, élek örökkön 
örökké, és nálam vannak a halál és a 
pokol kulcsai.” 

(Jelenések könyve 1,18)

Gyermekkorom egyik vissza-visz-
szatérő tragikus emléke… Édes-
apámmal ülünk a pesti villamoson. 
Egyszer a villamos csenget, majd 
hirtelen fékez és ezt követően azon-
nal megrázkódott a kocsi, mintha 
köveken gurult volna a kerék… 
Megállás után leszálltunk. Elkere-
kedett szemekkel néztem, hogy a 
villamoskocsi alatt ott feküdt egy 
idős asszony, az aszfalton egy le-
vágott testrész, mellette szétgurult 
gyógyszerek. Szegény, patikából 
siethetett hazafelé. A kép kitöröl-
hetetlenül belém égetődött, első 
találkozásom a halállal. Édesapám 
persze azonnal elvonszolt onnan 
engem, de a rettenetes látványtól 
már nem tudott megkímélni. Ak-
kor szembesültem először azzal, 
hogy igen, az ember meg is halhat, 
ez az élet egyszer véget is érhet.
Azóta már sokszor találkoztam a 
halállal. Nem mindig ilyen brutá-
lisan persze. Elsirattam szüleimet is 
már, legjobb barátomnak vittem a 
koporsóját is. Őt huszonkilenc éves 
korában ragadta el a rák – azóta 
sem találtam olyan barátot, mint 
ő volt. És hivatásomnál fogva sok 
száz koporsó mellett kellett énekel-
nem, vigasztalnom, bátorítanom. 
Többször kérdezték tőlem, meg 
lehet-e szokni? Nos, nem lehet. 
Nem minden temetés érint ugyan 
közvetlenül, de ha az ember már 
több évtizede lelkésze egy adott kö-
zösségnek, egyre gyakrabban temeti 
azokat, akiket közelről és jól ismert, 
és akiknek a halála egyre inkább 
megrendítő. És egyre gyakrabban a 
vigasztaló maga is vigasztalásra szo-
rul, úgy bizony.
Mert csontjainkba lett égetve, hogy 
a Mindenható nem az elmúlásnak 
teremtett minket, hanem az élet-
nek. Sőt, az örök életnek. Ez volt az 
eredendő szándéka, hogy legkedve-
sebb teremtményeivel, velünk, em-
berekkel vegye körül magát soha el 
nem múló örömben és boldogság-
ban. És ezt mi tudjuk, - ahogyan azt 
is, hogy Istennek ez a terve miat-
tunk hiúsult meg. Mi rontottunk 
el mindent azzal, hogy okosabbak 
akartunk lenni. És így van ez ma is, 
egyre csak okoskodunk, mindent 

jobban akarunk tudni – és képesek 
vagyunk még a Teremtő létezését 
is kétségbe vonni. Ezért, emiatt ér 
egyszer véget az életünk – Isten így 
állít meg az istentagadásban. 
De adott egy másik utat is! És húsvét 
erről szól. Mert nem akarja, hogy 
eltűnjünk az örök kárhozatban. 
Adott még egy esélyt. Azt mond-
ja: ha hiszed, hogy Jézus Krisztus, 
akiben Isten lett emberré, miat-
tad, helyetted és éretted halt meg 
nagypénteken, akkor kapsz egy új 
lehetőséget, hogy részed lehessen 
majd az el nem múló életben. Jé-
zus Krisztusban emberré lett Isten, 
meghalt, de föl is támadt. És ez 
utóbbit kár kétségbe vonni, mert az 
első húsvét után szinte azonnal, sok 
száz ember találkozott az élő Krisz-
tussal. És hogy él ma is, legékesebb 
bizonyítéka az élő Egyház. Mert egy 
halott emlékezete nem tartott volna 
életben kétezer éven át semmilyen 
emberi szervezetet, mint amilyen 
az Egyház. És él, mert ma is Ő tud 
igazán vigasztalni, ma is Vele lehet 
elrontott életet újra kezdeni. Az élő 
Jézussal való találkozás változtatta 
meg sok millió embertársunk életét 
a történelem folyamán – és ez ma is 
ugyanúgy lehetséges! 
Eric Clapton rockzenész ismert 
dala a „Tears in heaven” – „köny-
nyek a mennyben”. Kisfia tragi-
kus halálára írta. És arról énekel 
a dalban, hogy a mennyben nem 
lesznek könnyek, mert nem lesz 
miért sírni, nem lesz betegség, ott 
nem fogunk megöregedni. Semmi 
sem lesz ott, ami elronthatná az élet 
örömét! És a mennyei Atya oda hív 
és vár minket. Jézus Krisztusban 
legyőzte a halált, - igen, a mi halá-
lunkat is. Ha e tényben hittel meg-
kapaszkodunk, akkor van esélyünk 
a folytatásra. Akkor életünk ko-
porsóira nem úgy nézünk, mint az 
élet végállomására, ahonnan nincs 
tovább. Tudásunkká válik, hogy a 
halál csak egy kapu, amin átlépve 
az Istenben bízókat Jézus Krisztus,  
a Feltámadott várja! 
A katolikus dalszerző, Sillye Jenő 
húsvéti dalával kívánok áldott, bol-
dog feltámadási ünnepet!

Lupták György

Csak álltak szótlanul,
a dárda földre hullt,
itt más erő az Úr,
itt más erő az Úr!

Az éj az hosszú volt,
de eltűnt már a Hold,
a hajnal felsikolt,
a hajnal felsikolt:

Föltámadt! Allelúja!
Föltámadt! Allelúja!

Elég volt már, elég,
fénnyel hinti az ég
az új nap reggelét.
az új nap reggelét.

Virágban áll a rét,
virágos úton át
valaki jön feléd.
valaki jön feléd.

Föltámadt! Allelúja!
Föltámadt! Allelúja!

Virágban áll a rét,
virágos úton át
Jézus jön feléd,
Jézus jön feléd!

(Sillye Jenő)

Magyar költők verseiből, és több 
zenetörténeti korszak szerzőinek 
kórusműveiből komponált elő-
adásra hív minden érdeklődőt a 
keceli Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége (KÉSZ). Imre Károly 
és Imre Balázs megyei és országos 
szinten is elismert kulturális ér-
tékteremtők szavalatokkal, prózai 
alkotásokkal, gondolataikkal jár-
ják körül keresztény emberlétünk 
fontos kérdéseit.  Az Ambrosius 
Énekegyüttes – tagjai a Kiskőrösi 

Petőfi Sándor Evangélikus Gimná-
zium tanárai: Bata Lászlóné Sike 
Orsolya, Farkasné Gombár Ildi-
kó, Farkas Sándor, Németh Mi-
hály – katolikus és protestáns egy-
házzene megszólaltatásával segíti 
az Isten-ember kapcsolat mélyebb 
megértését. 
Az előadói est április 19-én, csü-
törtökön, 18 órakor lesz a kece-
li Szentháromság templomban. 
Minden érdeklődőt szeretettel  
várunk!

evA n g é l i k u s o k  o l d A l A

fotó: www.kistk.hu
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tAroltAk félegyHázán
A kiSkőröSi giMnAziSták

SzAlAgot kAptAk A kevi giMnáziuMánAk végzőSei
„Mindig örüljetek! Legyetek derűsek! Mindenért hálát adjatok!”

elSődlegeS

hosszabb szünet után, a Szent Benedek gimnázium, Szakképző iskola és 
kollégium kiskunfélegyházi petőfi Sándor tagintézménye vállalta a petőfi 
nevét viselő iskolák országos találkozójának megszervezését. valaha vá-
rosunkból indult ez a kezdeményezés. Most is részt vállalt a rendezésben 
a kiskőrösi székhelyű országos petőfi Sándor társaság, és természetesen 
kiskunfélegyháza önkormányzata is támogatta hagyomány újraélesztését.

A március első két napján zajló, 
fesztiváljellegű rendezvényen há-
romfős csapatok adhattak számot 
Petőfi életének és verseinek beha-
tó ismeretéről. Az iskolák legjobb 
szavalói is megmérettek. Kötelező 
versként A Dicsőséges nagyurak- at 
adták elő, majd következett egy sza-
badon választott vers. Képzőművé-
szeti pályázatot is kiírtak, amelynek 
kiállítás-megnyitója és díjkiosztója 
is színesítette a programokat.
Iskolánk tanulóit Kaposvári Éva 
tanárnő készítette fel és kísérte el 
Kiskunfélegyházára. Második hely-
nél egy kategóriában sem adták 
alább. Az irodalmi vetélkedőt meg-
nyerte a Magyar Csilla, Rohoska 
Réka, Farkas Viktor összeállítású 
csapat. Farkas Viktor második lett 
a szavalók között, és szintén máso-
dik díjjal jutalmazta a zsűri Mizsei 
András alkotását a képzőművészeti 
pályázaton. Ilyen részeredmények 
után nem csoda, hogy az összetett 
verseny első helyét is a kiskőrösi 
petőfisek szerezték meg. A vendég-
látók gazdag programmal készültek. 
Az első nap a versenyzőket és kísé-
rőiket fogadta a város polgármeste-
re, megkoszorúzták Petőfi szobrát, 
megtekintették a múzeum kiállí-
tását, amelynek már tétje is volt, 
hiszen a másnapi vetélkedőn hely-
történeti kérdésekre is választ kellett 
adni. Praznovszky Mihály három 
„irodalomtörténeti feleség”-ről, 
Szendrey Júliáról, Fráter Erzsébet-
ről (Madáchné) és Mauks Ilonáról 
(Mikszáthné) tartott előadást.
Második nap délelőtt zajlott az 
irodalmi vetélkedő. A zsűri elnöke 

Kispálné dr. Lucza Ilona múze-
umigazgató asszony, az Országos 
Petőfi Sándor Társaság elnöke volt. 
A változatos feladatok egyaránt 
próbára tették a versenyzők lexi-
kális tudását és kreativitását. A fe-
ladatok összeállításában részt vettek 
a félegyházi diákok is, hiszen aligha 
tanár agyából pattant ki az ötlet, 
hogy írják át Petőfi Aranyhoz írt 
híres episztoláját mai szlengbe. Aki 
pedig Lord Byront eszperente nyel-
ven is felismerhetően körül tudja 
írni, jövőre nevezhet a versenyre. 
Délután következtek a szavalók. Itt 
Praznovszky Mihály töltötte be a 
zsűrielnök tisztét. Este egy megle-
hetősen formabontó, kétszemélyes, 
interaktív „A helység kalapácsa” elő-
adás zárta programokat.
Diákjaink nagyon jól érezték ma-
gukat az oldott légkörű találkozón. 
Lányainkat különösen meghatotta 
a félegyházi fiúk igyekezete, akik 
érkezésükkor hatan is ajánlkoztak 
csomagjaik cipelésére. Talán nem 
csorbítja az ifjak udvariasságának 
értékét, ha megjegyezzük, a szinte 
kizárólag fiúkat oktató iskolában 
ritka szenzációnak számítottak a 
nőnemű vendégek. A találkozónak 
nemzetközi jelleget adott, hogy Kis-
kunfélegyháza testvérvárosa, Seges-
vár is képviselte magát egy csapattal. 
A mieink főleg velük barátkoztak 
össze. A kiskunfélegyháziak ven-
dégszeretetükkel, gazdag és ötletes 
programjaikkal magasra helyezték 
a mércét a következő évi szervezők-
nek, akik történetesen mi, kiskőrö-
siek leszünk.

Fodor Tamás

Vagyonbiztosítás 
a károk oldaláról

A korábbi cikkben a hó a hónyomás, a téli mezőgazdasági hó és fagyve-
szély, illetve a kátyúkárokról esett szó.
most beszéljünk egy kicsit a vagyonbiztosítások esetében lehetséges ve-
szélyekről, károkról, azok bejelentéséről. sokszor okkal, ok nélkül a károsul-
tak panaszkodnak a biztosítókra. Lassú, nehézkes a kárrendezés menete, 
„nem fizet a biztosító”. Néha apró dolgokon is elcsúszhat egy az ügyfél szá-
mára fontos szolgáltatás, a káresemény rendezése.
mint tudjuk, a vagyonbiztosítások csoportjában a legismertebb módozat a 
lakásbiztosítás és a vállalkozói vagyonbiztosítás.
melyek a leggyakoribb károk? A természeti károk esetén a vihar, a villám-
lás, a viharos szél, az özönvízszerű eső, továbbá a csőtörés, robbanás által 
okozott káresemények.
mit kell tennünk a káresemény észlelésekor, és az után?
Van-e kötelezettségünk?
Elég egy emailt írni a biztosítónak, vagy ennél többet is tehetünk?
Nézzük sorjában:
Van kötelezettségünk, (csak a legfontosabbak) mint:
• kárenyhítés
• kárbejelentés
• a kárhelyszín megőrzése
• iratok bemutatása
Kárhelyszín rögzítése: ha már megtörtént a kár, két dolgot biztosan  
tehetünk:
• fényképet készítünk. Előbb távolabbról, hogy a kárhelyszín jól látható le-
gyen, majd a károsodott tárgyakról közelről, hogy a sérülés mértéke később 
is dokumentálva legyen.
• maradványok megőrzése: a sérült, megégett, összetört szekrény, tárgy, 
üveg, felrobbant gázpalack, stb… megőrzése, hogy a kárszakértő is láthassa.
szakvélemény, árajánlat, számla.
mindenki azt gondolja, hogy ez egyszerű dolog, a mester ad egy árajánlatot 
ezt beküldöd a biztosítónak és mehet a kárkifizetés.
sajnos az esetek nagy részében nem így történik. Ennek is vannak szabályai.
Szakvélemény:
• ki készítette,
• mikor készítette,
• kinek készítette,
• milyen célból készítette és
• legyen aláírva az alján
A szövegtörzsben pedig a lényeg:
• mi a szakvélemény célja,
• mit vizsgál,
• hogyan vizsgál (amennyiben lényeges)
• mi a megállapítása
tehát a tartalom célja egyértelműen az, hogy pontosan megállapítható le-
gyen, hogy az a szakvélemény
• használható-e a kárhoz és
• használható legyen, amit megállapít
Árajánlat:
Az eleje, ugyanaz, mint a szakvéleményé:
A tartalom pedig vizsgálhatóan mondja meg, hogy mennyibe kerül a hely-
reállítás, javítás.
A biztosító is a vagyon kárrendezés során tételesen és részletesen meg-
bontott árajánlatot szeretne látni. mert ezt megvizsgálva döntheti el a kár-
térítési összeget.
Számla
A számla tartalmát törvény határozza meg, akár kézi, akár gépi számláról 
beszélünk. 
A kárügyben benyújtott számla lehet egyösszegű is, ha van mögötte egy 
részletes árajánlat.
rövid ismertetőmben a kár oldaláról próbálom bemutatni a biztosító mű-
ködését és a károsult kapcsolatát a kárbejelentési folyamatban. remélem 
tudtam segíteni, ha mégsem szívesen állunk rendelkezésére.

Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft. / Fuchs Tibor

Sokunk számára egy átlagos nap volt 2018. március 10. A kevi petőfi Sán-
dor gimnáziuma 102 végzősének viszont minden bizonnyal életük egyik 
kiemelkedő napja, a szalagavatójuk ünnepe. ez a nap ugyanis vízválasztó 
számukra az ifjúkor és a felnőttkor között. A kis kék szalag ezernyi jelen-
téssel bír. egy korszak végét zárja le, miközben megnyit egy újat, összeköti 
az osztályközösségeket, emlékeztet a középiskolában eltöltött évekre és 
hirdeti: viselője készül az érettségét bizonyító vizsgapróbára. Az iskola 
felújított sportcsarnokában megrendezett ünnepélyes szalagtűzést meg-
tisztelte jelenlétével többek között font Sándor országgyűlési képviselő, 
rideg László, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Domonyi László pol-
gármester is.

A 11. évfolyamosok igazi 
fiatalos, pörgős, vidám, 
színvonalas műsorral 
búcsúztatták az iskola 
végzőseit, melynek ki-
emelkedő fénypontja 
a kétszer is eltáncolt, 
a magyar virtust hűen 
tükröző csárdás volt. 
Műsoruk az élet mély-
ségeiről és magasságairól, 
az elérendő célokról, a jövő 
nagy kihívásairól szólt, arról, hogy 
hogyan lehet mindezeket tiszta lé-
lekkel, becsületesen, teljes erőbe-
dobással megélni.
A gimnázium hagyományához 
hűen az osztályfőnökök – Szabó 
Márta 12/A, Németh Mihály 
12/C, Szabó Gabriella 12/D, va-

lamint Horváth András 
12/E – tűzték fel ta-

nítványaik szíve fölé 
egyenruhájukra, az 
iskola névadója, Pe-
tőfi Sándor arcképes 
jelvényével ellátott 
kis kék szalagot.

Az iskolavezetés és 
a fenntartó nevében  

Farkas Sándor iskolalel-
kész látta el lelki útravalóval 

a diákokat: „Mindig örüljetek! 
Legyetek derűsek! Ha Istent tu-
dod érinteni a mostban, a felhők 
ellenére is érzékeled a napot, és  
az öröm a bánat ellenére is ott le-
het a szíved mélyén.
Szüntelen imádkozzatok! Minde-
nért hálát adjatok! Mondhatnánk 

Kowalsky szavaival is: Sajnálom, 
bocsáss, köszönöm és szeretlek.  
A negatív dolgokat felülírni pozi-
tívval. A rosszat jóval gyógyítani. 
Ez az Isten akarata a ti javatokra!
Egy fiatal sok mindenen tépelő-
dik. Mi lesz belőlem, sikerül-e az 
érettségi, felvételi, találok-e olyan 
munkát, amit meg is fizetnek és 
jól is érzem magam benne? Lesz-e 
párom, milyen lesz vele, tudjuk-e 
majd egymást kitartóan szeret-
ni? Boldog leszek-e? Elégedett? 
Milyen nehézségekkel kell majd 
szembenéznem? Tudok-e örülni az 
életnek? Meglátom-e benne a bu-
lit, a szépet, a jót? Értelmes életet 
fogok-e élni?
Kívánom nektek, hogy minél in-
kább benne tudjatok élni a jelen-
ben, Isten jelenlétében, és áthasson 
titeket a hétköznapok szentsége. 
Most annak az egyszeri szent pilla-
nata, hogy feltűzik ruhátokra isko-
lánk szalagját.”
A megható ünnepélyes pillanato-
kat követően a végzősök felkérték 
szüleiket egy keringőre, a gyermek-
kor utolsó búcsútáncára a felnőtt-
kor küszöbén.

Fotók: Kiskőrös város
facebook oldalán

KisKőrös Városi 
Polgárőr EgyEsülEt

Kérjük, segítse munkánkat, 

adója 1% -ával 
támogasson minket!

Adószámunk: 18366721-1-03

Köszönjük bizalmát!

Meghívó fotókiállításra

fabó ferenc és Józsa fábián 
„A KISKUNSÁGTÓL A KALAHÁRIIG” című 

(könyvbemutatóval összekötött) 
természetfotó-kiállítás megnyitója lesz a kiskőrösi

művelődési központ kamaratermében

ÁPRILIS 9-én (hétfőn) 18 órakor
A kiállítást megnyitja, valamint 

Józsa Fábián „Umzingeli, az álmodó vadász” című regényét
bemutatja: Dr. Kurdi János művészettörténész.

A regényből diákok olvasnak fel részleteket, 
a megnyitón fellépnek a művészeti iskola tanulói is.

A kiállítás megtekinthető április 20-ig, nyitva tartási időben.
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FejleSztéSek, korSzerűSítéS
A MentőálloMáSon

HogyAn kerÜld el te is 
A SzívBetegSéget?

héjA-náSzút

húzok pár vonAlAt
Furák Attila kiállításaújabb mérföldkőhöz értünk, és végre január 1-től folyamatos 24 órában 

működik nálunk is az esetkocsi szolgálat. ez több fejlesztéssel is együtt 
járt, ugyanis most már 27 életmentő dolgozik a mentőállomáson.  Az eddi-
gi 11 mentőápoló és 11 gépkocsivezető mellett 5 mentőtiszt is folyamatos 
szolgálatot teljesít. nemrégiben megérkezett az új Mercedes esetkocsi  is, 
ami már aznap éjszaka munkába is állt és egy súlyos közúti baleset sérült-
jeinek mentésében vett részt- ad tájékoztatást munkájukról farkas Gyula, 
a kiskőrösi Mentőállomás vezetője.

2011-ben Sped-Med Kft. tá-
mogatásával Mentőorvosi Kocsi 
„MOK” kezdte el a működést, ami 
igazolttá tette a magasabb szintű 
mentőegység fontosságát és létjo-
gosultságát Kiskőrösön - hangsú-
lyozta. 2012-től Kiskőrösi Mentő 
Alapítvány is céltudatosan az eset-
kocsi-projekt beindítását tűzte ki 
célul és annak eszközeit támogatá-
sokból, adományokból elkezdtük 
beszerezni.   Az Országos Mentő-
szolgálat vezetésével céljaink egy 
irányba mutattak, így négy évvel 
 ezelőtt az első Mercedes Sprinter 
esetkocsi napi 8 órában szolgálat-
ba is állt. Az első években a tiszti 
feladatokat és a kiskőrösi bajtársak 
szakmai felkészítését Balogh Edit 
és Fekete Krisztián látta el.

 � Folytatódott a fejlesztés?
Alapítványunk is folytatta az esz-
közbeszerzéseket, majd 2015-ben 
megérkezett a modern Wolksvagen 
Crafter mentőautónk, ami újabb 
fontos mérföldkő volt a mentő-
ellátás fejlesztése területén. 2017 
nyarától egy újabb OMSZ-os fej-
lesztésnek köszönhetően napi 12 
órára növekedett az esetkocsi szol-
gálatainak száma, és az év végére 
sikerült feltölteni az engedélyezett 
mentőtiszti állományt 5 főre. Így 
a 2018-as évet az esetkocsi szolgá-
lat 100%-os működésével tudtuk 
kezdeni. A szakmai fejlesztéseken 
túl a mentőállomás épülete is kor-
szerűsödhetett, melynek egy részét 
a mentőszolgálat pályázati forrás-

ból finanszírozta, valamint 2017-
ben több elemét a felújításnak az 
alapítvány vállalta át. Így a belső 
falfestés, a nyílászárók cseréje, a 
légkondicionálás és a konyha fel-
újítása is támogatóknak köszönhe-
tően valósulhatott meg.

 � További tervek?
A Kiskőrösi Mentő Alapítvány 
szeretne vásárolni egy újraélesztést 
segítő Lucas II. mellkas komp-
ressziós gépet 4 és fél millió fo-
rint értékben. A berendezés egy 
újbóli szívleállás esetén mester-
ségesen végzi a mellkas komp-
ressziót. Tervünk, hogy idővel 
mind a három mentőautónkon  
legyen egy ilyen készülék. Mind-
emellett szeretnénk vásárolni egy 
új, korszerű Oxylog 3000 lélegez-
tető gépet is. Oktatásokra, szakmai 
továbbképzésekre küldjük dolgo-
zóinkat, bemutatókat és állapotfel-
méréseket szervezünk. Májusban 
véradást és nyílt napot is tartunk a 
mentőállomáson.
A Kiskőrösi Mentő Alapítvány 
nem működési céllal jött létre. Az 
Országos Mentőszolgálat fejleszté-
sei mellett azokat a hiányosságokat 
kívánják pótolni, amelyeket a mű-
ködtető nem tud azonnal finanszí-
rozni. A támogatóknak köszönhe-
tően a Kiskőrösi Mentőállomás így 
azon mentőállomások közé tarto-
zik, ahol lehetőségük van megvásá-
rolni ezeket a felszereléseket is, így 
évről-évre egyre magasabb színvo-
nalú ellátást tudnak nyújtani.

Amennyiben szeretnék támogatni Kiskőrösi Mentő Alapítványt:
Számlaszám: Fókusz Takarék: 52500075-11023115
Az adó 1% felajánláshoz az adószám: 18369353-1-03

Dr. Demény jános, az eleki életmódközpont belgyógyásza tartott előadást 
a zsinagógában az egészségfejlesztési iroda táplálkozással az egészsé-
gért életmódklubjának keretében. A program az eFi és a hetednapi Adven-
tista egyház támogatásával jött létre.

Magyarország világviszonylatban 
első helyen áll a szív- és érrendsze-
ri betegségek okozta halálozásban. 
Ma a férfiak átlagosan 64-65, a nők 
71-72 évet élnek meg. 
A Blue Zones régiókban (Okinawa 
szigete, hetednapi adventisták Dél-
Kaliforniában, Szardínia szigete, 
rurális Kína) viszont nem ismerik 
sem a szívbetegségeket, sem a rákot.
A szív- és érrendszeri betegségek ke-
zelése és megelőzése több tényező 
összjátéka, úgy, mint a zsírszegény 
vegetáriánus étrend, a dohányzás 
elhagyása, a megfelelő stressz - ke-
zelés (fel kell dolgoznunk negatív 
élményeinket és el kell hagynunk  
negatív érzéseinket), a mérsékelt 
testmozgás (napi min. 30 perc in-
tenzív edzés, vagy napi 10 ezer lé-
pés intenzív séta), valamint a társas 
és érzelmi támogatottság.
Az emberek zöme 40-50% zsira-
dékot visz be táplálékában, rend-
kívüli módon befolyásolva ezzel a 
szív egészségi állapotát. A szív- és 
érrendszeri betegségekért nagy-
mértékben a zsírban levő LDL-
koleszterin a felelős. 
Szív- és érrendszeri betegek, vala-
mint akik megelőzni szeretnék a 
betegség kialakulását, igyekezze-
nek 1,8 mmol/l alá csökkenteni 
LDL koleszterin-értéküket. 
A Lifestyle Heart Trial dié-
tát 10:10:80 diétának is isme-
rik, ugyanis 10% zsír, 10% 
fehérje és 80% szénhidrát be-
vitelből áll, melyeket kizárólag  
zöldségekből, gyümölcsökből és 
gabonafélékből nyerünk.
A mi konyhánkban is találhatóak 

koleszterinszintet csökkentő, ere-
inket védő ételek: a fokhagyma 
(napi 4 gerezd nyersen 3 hónapon 
át fogyasztva 18-19%-kal csök-
kenti a koleszterinszintet), a vö-
röshagyma, a cékla (az érrendsze-
ri és rákbetegségre való hajlamot 
ötszörösen csökkenti), a zabkorpa 
(30 g zabkorpa 17-18 %-kal) és a 
citrom/lime (napi 2 citrom vagy 4 
kivi vagy 1 kaliforniai paprika, sa-
vanyú káposzta). 
C-vitaminhiány áll a plakkok ki-
alakulásának hátterében.
Kockázati tényező továbbá a ma-
gas vérnyomás és a hasi elhízás.  
Az ideális vérnyomás 115mg/l, 
mely elérhető sok zöldség-gyü-
mölcs és minimális sófogyasztással. 
Vegán étrend mellett 3 nap 
alatt rendeződik a vérnyomás.  
A hasi elhízás Ornish diétával 
szintén rendezhető. Ezen kí-
vül részleges böjttel, amikor  
is rendszeresen nem étkezünk az 
ebéd és a következő nap reggelije 
között.
Érrendszeri probléma a visszér-
panasz is. Fogyasszunk termé-
szetes formában rengeteg C, va-
lamint D vitamint. Narancshéj  
fogyasztásával és rendszeres test-
mozgással rendbe hozhatóak visz-
szereink.
Az előadás végén a jelenlevők meg-
kóstolhatták, milyen különleges 
és sokféle ízvilága van a vegetári-
ánus pástétomoknak.A receptek 
hamarosan feltöltésre kerülnek a 
facebook: Táplálkozással az egész-
ségért klub oldalán. 

Kertai Nóra

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!

A Szó-la-M AMi  „iskola galériájában” furák Attila rajztanár, grafikusmű-
vész alkotásaiból nyílt tárlat, amely április 30-ig tekinthető meg. A kiállí-
tás-megnyitón babucsikné zeikfalvy Anna grafikusművész méltatta kollé-
gája munkásságát. Mint mondta: Attila művei arra késztetnek bennünket, 
hogy megálljunk, gondolkodjunk, engedjük, hogy minket is elárasszon a 
nyugalom a csendet megjelenítő képei láttán. A megnyitó után a jelenlévők 
az alkotó tárlatvezetésével tekinthették meg a képeket.

Furák Attila: A képzőmű-
vészet iránti fogékony-
ságomat gyermekkori 
rajztanáromnak, Borsi 
Sándornak köszön-
hetem, aki mérhe-
tetlen kitartással és 
szorgalommal hozta 
létre magas nívójú kép-
zőművészeti szakkörét, 
gyermekkorom színterén, 

a Csongrád megyei Apát-
falván.  Az érettségi után 

évekig ostromoltam 
a Képzőművészeti és 
Iparművészeti Főiskola 
(számomra) bevehetet-
len kapuit.  A művészet 
iránti mély vonzalom 

sodort a tanári pálya 
felé is, így – kissé irányt 

váltva-2006-ban vehettem 
át diplomámat Szegeden, an-

gol-rajz szakos tanárként. Már a fő-
iskolán kialakult bennem a grafika 
iránti mély vonzalom, s ugyan rövid 
ideig foglalkoztam festészettel is, 
ezek megmaradtak technikai jelle-
gű kísérletezéseknek. Nagyon sokat 
köszönhetek Babucsikné Zeikfalvy 
Annának (Kiskőrösön csak Anna 
néninek), akinek mind a szakma-
isággal, mind az élettel szemben 
tanúsított mély alázata példa értékű 
számomra. Ő bátorított és segítette 
első lépéseimet a megye képzőmű-
vészeti vérkeringésébe való beke-
rüléskor. S, hogy mi is érdekel a 
rajzban? Gyakorlatilag az alkotás 
maga. A legritkább esetben indul 
a rajzom valamiféle koncepcióval. 
A bármilyen irányba tovább épít-
hető vonalak adják meg számomra 
az alkotás élvezetét. Legtöbb raj-
zom formai alapját két szélsőség, a 
fekete és a fehér, az igen és a nem 
egymásnak való ütköztetése adja, s 
a célom nem más, mint hogy eme 
szélsőségek lapon szétterülő „csatá-
jából” egyfajta harmónia szülessen 
meg. Hófehér lap és tus – nem te-
szek mást, mint húzok pár vonalat, 
ha van egy kis időm, többet.

Szilvási Evelin nem ismeretlen a 
kiskőrösiek körében, már írtunk 
sikereiről. Igaz, dr. Lányi Borbála 
unokája egyre ritkábban jön haza 
látogatóba a mamáékhoz, hiszen a 
21 esztendős ütőhangszeres tanuló 
„nagy fába vágta a fejszéjét”, meg-
írta élete első önálló szerzeményét 
kürtre és vibrafonra, összeállította 
első klipjét és még egy különleges 
kottát is tervezett, melyet művészi 
kivitelben a kiskőrösi Druk-ker 
Kft. nyomdája készített el.

Csodálom a vibrafon hangját – 
meséli Evelin – szeretem. Meg-
nyugtat és inspirál ennek a legin-
kább a jazz műfajt képviselő, de 
a komolyzenében is egyre inkább 
jelen lévő ütőhangszernek a hang-
ja. Mindemellett a romantikus 
regények és versek szerelmeseként 
imádom Ady: Héjanász az avaron 
című, érzelemdús költeményét, 
amely témát adott számomra  
a darab megírásához. A kürt el-
lentétje és kiegészítő hangszíne a 
vibrafonnak minden tekintetben.  
A puha és dús „kürthangzás” – 
amibe Fröschl Éva Lilla, duó-
partnerem révén szerettem bele 
– ellensúlyozza a vibrafon fényes, 
kopogós hangszínét, tökéletes har-
móniát alkotva együtt. 

 � A különleges kottakialakítás 
hogy jutott eszedbe?
Előadóként mindenki ismeri a me-
chanizmust: megveszem a kottát, 
lefénymásolom, fogom a celluxot, 
és végül összeragasztom az oldala-
kat. Miért kellene az eredeti kottát 
betenni az archívumba, ha egyszer 
használni is lehetne? Nagyon sokat 
köszönhetek a Druk-ker nyomdá-
nak, akik tökéletesen kivitelezték 
az elgondolásomat, hogy harmoni-
kahajtással kerüljön bele a partitú-

ra és szólamkotta egy mappaként 
is használható borítóba a verssel 
együtt. 

 � A design is fontos volt? 
Szeretem az esztétikus dolgokat, 
számomra egy dallam nem csak 
hangi értéket képvisel. A vizuális 
eszközökkel lehetőségünk nyílik 
közelebb hozni a hallgatót ahhoz 
a zenéhez, ami a szerző és előadó 
fejében olyan egyértelműen alkot 
egy világot. Erre figyelek minden 
hangversenyen, erre törekedtünk 
egyébként a klipünkben is.

 � Mit jelent számodra a siker?
Az internet segítségével sok helyre 
eljutott a kotta. Számomra ez a si-
ker egy visszaigazolás, hogy igen is 
van értelme éjt nappallá téve dol-
gozni és küzdeni azért, hogy eljus-
son a szép és a jó az emberekhez 
ebben a harcokkal teli világban. 
Hogy ki, vagy mi adja az erőt? 
Nekem Isten, neked a zene, nekik 
az élmények. Mindenkinek meg 
kell találni a saját örökké tápláló 
forrását. Remélem az én zeném is 
egy ilyen forrás annak, aki játssza 
és hallgatja. Hiszen mi másért csi-
náljuk, ha nem azért, hogy adjunk? 
Boldogságot, örömöt, szeretetet.

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!

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Emlékezzünk!
JESZTL JÓZSEF

egykori önkéntes tűzoltóparancsnokra, 
aki 41 éven keresztül töltötte be ezt a posztot. 

Emlékezzünk a felejthetetlen édesapára, 
nagyapára, dédapára, 

aki 2017. március 23-án, 
életének 89. évében hagyott itt bennünket.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Szerető családja
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győzeleM hAzAi pályán

felkészÜltek A szezonrA

kiMAgASló úSzóeredMények

Xvi. WAttAy kézi kupA

étkezési zAvArAink

tArtAlmAs efi rendezvények

A február hónap aktuális témája az 
étkezés. Még tart a farsang, mely 
elképzelhetetlen tánc és lakoma 
nélkül, és ez a disznótorok ideje 
is. Ugyanakkor erre a hónapra esik 
a nagyböjt kezdete is, amely ez-
zel szemben mértékletességre int. 
Hogy manapság mennyire könnyű 
végletekben gondolkodni a táp-
lálkozásról, és megélni azt a min-
dennapokban, arról is hallhattak 
az érdeklődők Török Zsuzsa kli-
nikai szakpszichológus étkezési és 
testképzavarokról tartott, vetített 
képes előadásában. Mint elmond-
ta, nemcsak a nők, de a gyerekek 

is veszélyeztetettek, s nem könnyű 
felismerni, hogy egy gyerek csupán 
válogatós, vagy pszichés okokból 
utasítja el az ételt, esetleg szelektív 
evő vagy fóbiás típusú evészavar-
ban szenved. A felnőtt (férfiakat 
is!) érintő, leggyakoribb étkezési 
zavarok  testképzavarral társulnak, 
ezek az anorexia nervosa,  a buli-
mia, az orthorexia nervosa, illetve 
egyre gyakoribb a sportoláshoz 
kötődő testkép- és evészavar vagy a 
túlevés problémája. Török Zsuzsa 
pszichológus kitért az evészavarok 
felismerésének, megelőzésének és 
kezelésének részleteire is.

Februárban 35 programot kínált a 
kiskőrösi Egészségfejlesztési iroda 
a település és a járás lakosainak.  
Új programként felnőtteknek 
szóló úszótanfolyamot hirdetett, 
melyet oly nagy érdeklődés öve-
zett, hogy néhány óra alatt betelt a 
létszám. Pásztor Gyula testnevelő, 
edző az oktatás mellett lelkesítette 
is a csapatot, az első alkalom végé-
re az évtizedes víziszonnyal küsz-
ködők is vidáman csobbantak.  
A 15 alkalmas tanfolyamot ősszel 
is meghirdeti az iroda.
A művelődési központ által szer-
vezett, véradással is egybekötött 
egészségheti rendezvényhez társul-
va az EFI munkatársai egészségi-
állapot-felméréssel és életmód-ta-
nácsadással várták az érdeklődőket. 
A résztvevők testzsír- és testtömeg 
– index - mérést vehettek igénybe 

a Kalocsai Járási Hivatal Népegész-
ségügyi Osztálya Kiskőrösi Kiren-
deltségének munkatársai, Ürmös 
Noémi és Szentgyörgyi-Balogh 
Eszter közreműködésével, és taná-
csokkal látta el őket Szlávik-Ku-
pán Emese dietetikus.
Az Eltájolók TSE által szervezett 
III. Télűző futó és kerékpáros talál-
kozó idén is az Egészségfejlesztési 
iroda közreműködésével valósult 
meg. A résztvevők viccesebbnél 
viccesebb álarcokban és jelme-
zekben teljesítették a futóknak 
és kerékpárosoknak kitűzött 3,5, 
illetve 7 km-es távot, majd a cél-
ba érkezést követően gyümölcs-
csel, müzliszelettel pótolhatták az 
elvesztett energiát és forró teával 
melegedhettek át. A rendezvény 
célja a közösségi élményen túl a tél 
elűzése volt.

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA 
PROGRAMJAI

MÁRCIUS
 
27. kedd 17.00 
 A nő a 21. században 
 • Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása (EFI)

ÁPRILIS 

10. kedd 17.00
 A modern kor gyermekei – nevelés a 21. században 
 • Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása (EFI)

13. péntek 18.00 
 Testi mesék és szexfüggőség 
 • Hevesi Krisztina előadása (művelődési központ)

14. szombat 
 • Bringabarátság bringatúra

RENDSZERES TORNÁINK:

hétfő 8.00  Tartásjavító torna (EFI)
kedd 10.00  Nyugdíjas torna (EFI)
szerda 8.00  Preventív mozgásszervi torna (EFI)
szerda 17.00  Preventív mozgásszervi torna (EFI)
csütörtök 18.00  Pilates (Fritti Sport)

Tornáinkra előzetes bejelentkezés szükséges 
• személyesen, 
• a 06 78 415 920-as telefonszámon 
• vagy az iroda facebook-oldalán üzenetben: 
 https://www.facebook.com/egeszsegfejlesztesiiroda.kiskoros

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

sport

Bravúros, eseményekben gazdag 
játékot játszott a Kiskőrösi KSK 
NB II-es férfi kézilabda csapata 
a tavaszi forduló Kondoros KK 
csapata ellen játszott hazai mecs-
csén. Hosszú idő óta újra pályára 
lépett Szabó Balázs (Balu), volt 
NB I/B-s játékosunk is, aki rend-
kívül jól irányította a védelmet.  
A kiskőrösiek a vendégek ellen 
26:24 (14:15) arányú győzelmet 
arattak: Csernák – Gucsi 2, Bara-
nyai 3, Wágner 1, Vass 2, Reczer, 
Dózsa T. 5. Csere: Polyák (k), 
Szabó T. 8, Thiesz, Kulcsár, Ha-
rangozó G. 3, Szentgyörgyi S., 
Borbényi 1, Szabó B. edző: Hor-
váth András. Mint azt Harangozó 
Péter csapatvezető elmondta, az ifi 
csapat is megérdemelten győzött. 
Félidő: 18:9, a végeredmény 41:23. 

A felnőtt csapat esetében már a be-
melegítésnél lehetett látni, hogy 
rutinos csapat áll fel a kiskőrösiek 
ellen. Bár az elején még mi vezet-
tünk, a két félidő nagy részében 
fej-fej mellett haladt a szoros küz-
delem. A kondorosiak kispadján 
azonban nem volt elég „muníció”, 
így a második félidő közepére érez-
hetően elfáradtak. Ekkor Horváth 
András edző jól megforgatta a csa-
patot, és a fiúknak sikerült lefarag-
niuk az ötgólos hátrányt, majd Ha-
rangozó Gergőnek köszönhetően 
a vezetést megszerezték és kétgólos 
győzelemmel zárták a mérkőzést.  
Az utolsó negyedben Wágner An-
tal egy „ütközés” során hatalmas 
ütést kapott a tarkójára, ezért a 
mentők elvitték, de azóta már re-
mélhetőleg jobban van. 

A KEVI gimnáziuma csapatának 
győzelmével zárult az idén 16. al-
kalommal megrendezett Wattay 
fiú kézilabda kupa február 15-
én. A szervezők célja a verseny 
életre hívásával nem kevesebb 
volt, mint hogy népszerűsítsék a 
kézilabda sportágat a diákok kö-
rében, valamint lehetőséget biz-
tosítsanak a megfelelő színvonalú 
mérkőzésekre és a versenyzésre.  
A négy benevezett csapat kör-
mérkőzéses rendszerben verseny-
zett – tudtuk meg Fenyvesi Éva 

főszervezőtől. Nagyon izgalmas, 
az utolsó pillanatig kiélezett 
verseny zajlott. A sportszerű, 
küzdelmes játék végén a KEVI 
csapata mögött a Wattay vég-
zett (fotó), harmadik lett a kis-
kunhalasi Rákóczi, negyedik a  
bajai MNÁMK csapata. 
Legjobb játékos: 
Bezsenyi Ákos (KEVI)
Legjobb kapus: 
Vizi Valentin (Wattay)
Legjobb hazai játékos: 
Barna Imre Márk (Wattay)

A Kiskőrösi NKSZSE korosztályos 
csapatai a tavalyi sikeres év után 
megkezdték felkészülésüket az idei 
szezonra. Állóképesség fejlesztés, 
erősítés és gyorsaság fejlesztés sze-
repelt a kezdő edzéseken. Felké-
szülésünket még a Bem iskolában 
kezdtük, amit köszönünk az iskola 
vezetésének, hiszen minden csapa-
tunk tudott edzeni. Az egy másik 
történet, hogy a kis teremben két 
csapatnak együtt kellett edzeni a 
nagy igénybevétel miatt. Serdülő 
csapatunk felnőtt – megyei baj-
nokságban szereplő – együttesek-
kel játszott felkészülési mérkőzése-
ket. Nemesnádudvaron döntetlent 
(30:30) játszottunk, majd 35:28 

arányú vereséget szenvedtünk. Ka-
locsán 34:31-re nyertünk. Ifjúsági 
csapatunk 43:15-re legyőzte János-
halma hasonló korú csapatát. U13-
as II. osztályú játékosaink Kiskun-
halason, egy nemzetközi tornán 
vettek részt, ahol a házigazdáktól 
20:14-es vereséget szenvedtünk. 
Székelyudvarhelyt már lényegesen 
jobb játékkal 15:12 re legyőztük, 
majd Zsombó csapatát imponáló 
játékkal vertük 21:10 arányban. 
A keresztbeveréseknek köszönhe-
tően harmadik helyen végeztünk. 
Mérkőzésről-mérkőzésre javult a 
játékunk, pl. Lukács Kata lett a 
torna legjobb kapusa.

Czérna János edző

A Czérna team, a kistérségi úszó 
versenyen minden korcsoportban 
elérte, hogy versenyzői a megyei 
fordulóban megmutathassák, hol 
tartanak most. Mára már tudjuk: 
a megyei élvonalban. 
A megyei diákolimpián febru-
ár 12-én, minden tanuló a saját 
iskolájának a nevezése alatt in-
dult, az eredményekből látha-
tó, ezek a gyerekek jó kezekben  
vannak, és aktív munkájukkal szé-
pen haladnak előre. 
II. korcsoport: Simon Jázmin két 
számban is indult a versenyben, 
gyors úszásban 7., mellúszásban 
9. helyezett lett. Fülöp Félix mell-
úszásban 9. helyet ért el. 
III. korcsoportban Kovács Tamás 
mellúszásban 6., hátúszásban 5. 
helyezést ért el. Németh Vivien 
gyorsúszásban 11. és hátúszásban 
7. helyen ért a célba. Tóth Esz-
ter és Fülöp Marcell 5. helyezést 
szereztek gyorsúszásban, és 1. 
helyezést értek el mellúszásban, 
így mindketten egyéni számban 
indulhatnak az országos döntőn. 
Tóth Eszter és Németh Vivien 
váltóban is úsztak, ott második  
helyezést értek el. 
IV. korcsoportban Fődi János 
mellúszásban 2. helyezett lett, igen 

minimális különbséggel. A váltó-
ban a csapatát erősítve első helye-
zést értek el, így az országos verse-
nyen érte is szurkolhatunk. 
Összességében elmondható, hogy 
a kis csapat minden tagja a me-
gye első 10 legjobb eredményét 
elért úszója közt van. Czérna Já-
nos értékelése alapján, minden 
versenyzője átlag fölött úszott,  
saját csúcseredményeiket érték el a 
verseny során. 
Az országos megmérettetésen Eszti 
és Marcell egyéniben, János vál-
tóban ugrik vízbe. Szurkoljunk 
nekik, hogy ott is tudják kihozni 
magukból a maximumot!
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A szerbiai hk Spartak és a liptószentmiklósi old Boys csapata nyerte az 
idei, immár hatodik classic Winter jégkorong tornát kiskőrösön.
fegyelmezett, és meglepetésekkel teli jégkorong tornát zárt idén is a kis-
kőrösi rajz Attila jégpálya február utolsó hétvégéjén, az immár klasszi-
kus nemzetközi classic Winter jégkorong tornával, melyen hat külföldi és 
négy magyar old boys csapat mérte össze tudását és töltött el együtt egy 
kapulövésekben gazdag hétvégét.

A Classic Winter az elmúlt évek-
ben 8 csapattal zajlott. Az idei volt 
az első év, amikor tízre bővült a 
részt vevő csapatok létszáma, ám 
ahogy Szekeres Károly, a szerve-
ző HC Kiskőrös elnöke mondta: 
a mennyiség nem ment a minőség 
rovására.
– Sokat tanultunk az elmúlt 5 év-
ben, mára sikerült kiküszöbölni 
a kezdetleges hibákat, így bátran 
állíthatom, az idei az egyik legsike-
resebb torna – mondta, hozzátéve: 
közel 130 embert láttak vendégül, 

ami komoly feladat volt. A torna 
különlegessége volt az is, hogy 
az eddigiekhez képest a házigaz-
da Kiskőrös is két csapattal, a BL 
Kiskőrössel és a HC Kiskőrössel 
indult a megmérettetésen, melyen 
a székelyföldi HC Morrison, a 
szerbiai HK Spartak, a Debrecen, 
a liptószentmiklósi Old Boys, a 
Szigeti Bikák, a székelyföldi Felcsík 
Stage, a szintén székely Madaras és 
a Hargitai Farkasok vettek részt.
– A torna igazi meglepetése a HK 
Spartak volt. Aki tavaly is részt vett 

a tornán tudja, hogy akkor utol-
sóként végeztek. S lám utolsókból 
lesznek az elsők, idén a szétszórt-
ság tovatűnt, ugyan komolyabb 
csapattal is érkeztek, de játékuk 
is összetettebb volt, ami egészen 
a dobogó legfelső fokáig repítette 
őket az az A-csoportban. A liptó-
szentmiklósiak szintén nagyon jól 
teljesítettek, így ők is elismerésre 
méltó teljesítménnyel jutottak a 
B-csoport élére. A liptói kapus 
munkáját külön kiemelném, egy 
igazolt játékost hoztak, izzadtunk 
is rendesen, mert képtelenség volt 
gólt lőni neki. Ettől függetlenül 
a torna Legjobb Kapusa a HC 
Kiskőrösben játszó Vlcskó Ba-
lázs (bal kis kép) lett – elemezte  
a tornát az elnök.
A kiskőrösi jégkorongsport szerve-
zői is csatlakoztak ahhoz az ünnep-
ségsorozathoz, melynek keretében 
számos rendezvény zajlik az idén 
300 éves Kiskőrösön. A díjátadón 
részt vett Domonyi László pol-
gármester és Pohankovics András 
alpolgármester is. Domonyi Lász-
ló elmondta: a város és ő maga is 
büszke arra, hogy van jégpálya 
Kiskőrösön és ilyen volumenű ren-
dezvényeknek ad otthont, ezzel is 
öregbítve Kiskőrös hírnevét.
– A Classic Winter fontos ren-
dezvénye a városnak. Külön öröm 
számunkra, hogy a városi ünnep-
ségsorozathoz ők is csatlakoztak – 
mondta a polgármester. Egyébként 

neki jutott az a megtisztelő szerep 
is, hogy átadja a Kiskőrös 300 díjat 
annak a csapatnak, amelyik a 300. 
kapura lövést elkövette a hétvégén. 
Érdekesség, hogy összesen több, 
mint 600! kapura lövés történt 
a tornán! A Kiskőrös 300 díjat a  
Barkóczi László vezette torna-
újonc BL Kiskőrös nyerte el.  
A város első emberének szerepe 
azonban itt nem ért véget. Ő dönt-
hette el, ki kapja a Fair Play díjat. 
– Nem volt könnyű dolgom, hisz 
a kiskőrösiek felé húz a szívem, de 
azért döntöttem végül a liptószent-
miklósi csapat mellett, mert egy 
nagyon aktív testvértelepülésünket 
képviselték. A jeges rendezvények 
mellett az egyéb városi rendezvé-
nyeinken is részt vesznek, és nem 
mellesleg a csapatukban tényleg 
csak 40 feletti valódi öregfiúk ját-
szottak – indokolt a polgármester.
A Classic Winter Jégkorong Torna 
támogatóinak ezúton is köszöni a 
segítséget a szervező HC Kiskőrös!
Támogatók: Kiskőrös Város, Do-
monyi László polgármester, Nuszpel 
József (Hotel Imperial Gyógyszál-
ló és Gyógyfürdő), Csányi József 
(Kiskőrös Tv), Bogáromi Zoltán 
(Agro-Wein), Vassné Pivarcsi Má-
ria (Vass Borászat), Kothencz Lajos 
(Thermál étterem), Erdélyi Attila, 
Szentpéteri Attila (Szentpéteri Bor-
pince Kft.), Breznyán Attila, Nagy 
Tamás (Régió Napló), valamint  
a Szerencsejáték Zrt.

óriáSi jégcSAták
A kiSkőröSi clASSic Winteren


