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AZ ADÓZÓKNAK KÖSZÖNHETŐEN A VÁROS MŰKÖDÉSE STABIL
Domonyi László polgármester a városvezetés nevében idén is polgármes-
teri fogadásra hívta a város költségvetéséhez, továbbá rendezvényeihez a 
legnagyobb mértékben hozzájáruló vállalkozókat. Örvendetes tény, hogy 
ez a létszámkeret jelentősen emelkedett, míg 2018-ban 80, addig 2019-
ben 110 vállalkozó tartozik ebbe a körbe. A Városháza dísztermében ja-
nuár 31-én megtartott hagyományos programot megtisztelte jelenlétével  
dr. Kerényi János országgyűlési képviselő, Font Sándor országgyűlési 
képviselő, valamint Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke is. 

Domonyi László elemezte a vá-
ros gazdasági helyzetét, köszönetet 
mondott a vállalkozóknak, akik év-
ről-évre egyre nagyobb mértékben 
járulnak hozzá településünk fejlő-
déséhez az általuk befizetett ipar-
űzési adóval, valamint támogatják 
rendezvényeinket is.
Domonyi László: A 2019. évi bevé-

teli előirányzat (költségvetési és mű-
ködési) összesen 2 milliárd 70 millió 
338 ezer 888 forint volt. Örvende-
tes tény, hogy ebből a helyi adók 
soha nem látott mértéket értek el, 
hiszen adóbevételünk a vártnál jóval 
nagyobb, 1 milliárd, 111 millió 858 
ezer 927 forint. Szeretném kifejezni 
köszönetemet a helyi vállalkozások 

vezetőinek, tulajdonosainak, hiszen 
az iparűzési adóból befolyt bevétel is 
jelentősen, mintegy százmilliós té-
tellel meghaladta az elmúlt évit, kö-
zel egymilliárd, vagyis 982 millió fo-
rintot fizettek be a város kasszájába. 
Ugyancsak köszönöm az adófizető 
polgároknak is az általuk befizetett 
adót, melyből gazdálkodni tudunk, 
városunkat építjük, beruházásaink-
kal településünket fejleszthetjük.  
A kommunális adókból befolyt ösz-
szeg 60 millió 900 ezer, az idegen-
forgalmi adóból befolyt bevételek 
8 millió 800 ezer, a gépjármű adó 
pedig 60 millió 158 ezer 927 forint-
tal gazdagította a város kasszáját.  
A számok alapján látható, hogy a 
város működése stabil.
Domonyi László részletezte a költ-
ségvetési kiadások alakulását a 
2019-es évben: személyi kiadások 
a bevétel 13,67%-a, az ehhez kap-
csolódó járulékok 2,83%, dologi 
kiadások 19,64%, támogatások 
4,31%, szociális jellegű támogatá-
sok 0,28%, tartalék 5,12%, felhal-
mozási célú kiadások 54,15%. Ez 
utóbbit a fejlesztésre, pályázati ön-
erő biztosítására használják fel. Ez 
a kiadások legnagyobb tétele, ami 
mutatja, hogy a bevételek legna-
gyobb részét fejlesztésekre fordítják.
Mint azt a polgármester hangsú-
lyozta, a rendezési terv módosítása 
engedélyeztetés alatt van, nagy va-
lószínűséggel áprilisban lezáródik a 
folyamat. Elmondta azt is, hogy a 
Kormány az építéshatósági felada-
tokat március elsejétől kormány-
hivatali jogkörbe helyezi át, de a 
főépítészi feladatkör, a városképi 
engedélyeztetés, marad a városnál.
A város első embere kiemelte a Kis-
kőrösi Vállalkozói Klub Egyesület 
fontosságát is.
Domonyi László: Major József vál-
lalkozó alapította a klubot a 80-as 

évek végén, majd Csányi József vál-
lalkozó irányította egy ideig, most 
pedig Kiskőrös Város Önkormány-
zata karolta fel a klub újraélesztését, 
az önkormányzat szervezi majd a 
klub összejöveteleit. Szeretném, ha 
minél több vállalkozó csatlakozna 
az egyesülethez, melynek műkö-
dését Font Sándor országgyűlési 
képviselő is segíti majd prominens 
gazdasági szereplők, vezetők meg-
hívásával, akik fontos témákban 
tájékoztatják majd az aktuális tud-
nivalókról a tagokat. Mindemellett 
megismerhetjük egymás tevékeny-
ségét, a vállalkozói szféra gondjait, 
sikereit.
Dr. Ba Mariann, a mintegy har-
minc éves múltra visszatekintő 
Kiskőrös Városért Alapítvány új 
elnöke, az alapítvány sikeres, egyre 
színesebb tevékenységét mutatta be. 
Mint mondta, két fő területen fejtik 
ki tevékenységüket, egyrészt a város 
fejlesztését támogatják, másrészt a 
tehetséges fiatalokat. Mindemellett 
saját programjaikkal színesítik a vá-
rosi rendezvények palettáját.  
Font Sándor a Kormány aktuális 
gazdaságpolitikájáról beszélt, töb-
bek között kiemelte a Kiskőröst is 
érintő fejlesztéseket, úgy, mint a 
fürdőfejlesztési lehetőséget, a Buda-
pest-Belgrád vasútvonal építésének 
folyamatát.
Rideg László a megyei irányítás fő 
célkitűzéseit ismertette, a támogatá-
sok juttatását emelte ki. 
Minden hozzászóló örvendetesnek 
tartotta, hogy a Kiskőrösi Vállalko-
zói Klub Egyesület tagjai a jövőben 
ismét rendszeresen találkoznak, 
majd a köszöntők után a fogadás 
kötetlen beszélgetéssel folytatódott. 
A díszteremben egy asztalon kiskő-
rösi vállalkozások mezőgazdasági 
alapanyagból előállított termékeit is 
megtekinthették.

ÚJ ÁLLANDÓ TÁRLATOT 
RENDEZNEK BE A MÚZEUMBAN

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
eddigi állandó kiállítását a látogatók 
22 évig tekinthették meg. Január 
16-án 17 órai kezdettel egy utolsó 
tárlatlátogatás részesei lehettek az ér-
deklődők Kispálné dr. Lucza Ilona, 
a múzeum egykori igazgatója, az 
Országos Petőfi Sándor Társaság el-
nöke vezetésével, az 1997. december 
31-én felavatott kiállításnak. A régi 
tárlat január 31-ig még látogatható 
volt, azóta szétbontották és új, ál-
landó tárlatot rendeznek majd be 
helyére az emlékmúzeum földszinti 
termeiben.
A kiállítás megújítására a Kubinyi 
Ágoston program keretében a fenn-
tartó Kiskőrös Város Önkormányza-
ta 22 millió forintot nyert az elmúlt 
évben. Mint azt Kispálné dr. Lucza 
Ilona elmondta, az installációs ele-
mek forgatókönyve zömében dr. 
Kerényi Ferenc irodalomtörténész-
nek köszönhető, de segített mun-
kájában Wicker Erika, Kispálné dr. 
Lucza Ilona, Izsák László és dr. Bárth 
János is. Az úgynevezett kultuszrészt 
a múzeum akkori munkatársai dol-
gozták ki, a kivitelező-látványterve-
ző főleg Zalatnai Pál grafikus volt, 
Laczkó Jánossal és a Katona József 
Múzeum Kiállításrendező Csoportja 
közreműködésével. 
A kiállításra a műtárgyakat és a do-
kumentációkat kölcsönözték: Petőfi 

Irodalmi Múzeum, Magyar Nemzeti 
Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, 
Magyar Természettudományi Múze-
um, Országos Evangélikus Múzeum, 
Országos Széchényi Könyvtár, Ka-
tona József Múzeum, Petőfi Sándor 
Társaság, a Kiskőrösi Városi Könyv-
tár, Dulai András, Kováts György-
né, valamint Szilágyi Sándor. 
A kiállítás berendezését támogatták: 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, Kis-
kőrös Város Önkormányzata, Nem-
zeti Kulturális Alap, Petőfi Emlékbi-
zottság.
Az új kiállítás forgatókönyvét Kis-
pálné dr. Lucza Ilona állította össze, 
a tervek szerint Petőfi verskorszakait 
jeleníti majd meg a tárlat. 

ELADÓ
ÉRETT SZERVES TRÁGYA

KISZÁLLÍTVA,
IGÉNY ESETÉN BESZÓRVA.
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AKTUÁLIS

MEGÚJUL A STRAND, 
FEJLŐDIK A KEMPING

Magyarország Kormánya a közeljövő-
ben támogatni fogja a kiskőrösi fürdő 
fejlesztését, ezt Font Sándor ország-
gyűlési képviselő is megerősítette a 
polgármesteri fogadáson elmondott 
beszédében. A Kiskőrösi Rónaszéki 
Fürdő üzemeltetését a Kőrösvíz Kft., 
majd a Kiskunsági Víziközmű Szol-
gáltató Kft. végezte. A koncessziós 
szerződés lejárt, tavaly augusztusban 
a Kőrösszolg Kft. átvette a fürdő üze-
meltetését, így az önkormányzati tu-
lajdonban lévő strand, kemping, va-
lamint tanuszoda üzemeltetése azóta 
a város feladatkörébe tartozik.
A januári képviselő-testületi ülé-
sen Mátyus Zoltán, a Kiskunsági 
Víziközmű Szolgáltató Kft. igazgatója 
számolt be arról az időszakról, amikor 
még a kft üzemeltette a fürdőt. Az év 
második feléről, illetve az átadás-átvé-
tel lebonyolításáról Schäffer Tamás, 
a Kőrösszolg ügyvezető igazgatója 
beszélt a városatyáknak. Mint mond-
ta, mindez zökkenőmentesen zajlott, 
arra törekedtek, hogy a fürdővendé-
gek pihenését ne zavarják. 
A testületi ülésen Simon Gábor, a 
fürdő új vezetője is bemutatkozott. 
(fotó) Mint mondta, a fürdőt vállal-
kozói szemlélettel fogja vezetni. 
Horváth János képviselő azután ér-

deklődött, milyen fejlesztéseket sze-
retnének véghezvinni a közeljövőben. 
Schäffer Tamás válaszában elmondta, 
hogy az alapszolgáltatásokat kívánják 
fejleszteni, de alapos felmérés kell, 
hogy mindezt megelőzze. Az azon-
ban biztos, hogy a tavaszi karban-
tartás során a meglévő létesítmények 
állapotjavítását elvégzik, amire majd 
a fejlesztési elemek ráépülhetnek. Az 
elmúlt öt hónap alatt megszerzett 
tapasztalatok alapján a kemping ko-
moly fejlesztésében is gondolkodnak.  
Mint azt Domonyi László polgár-
mester zárszóként kiemelte, a klí-
maváltozás miatt láthatóan egyre 
nagyobb látogatottságú a fürdő, ezért 
mindenképpen egy nagyobb volume-
nű bővítésben is kell gondolkodniuk.   

ÚTFELÚJÍTÁS, VASÚTÉPÍTÉS A JÖVŐBEN
Font Sándor, a térség országgyűlési 
képviselője, valamint Rideg László, 
a megyei közgyűlés elnöke is beszélt 
a vállalkozóknak a polgármesteri 
fogadáson a várható fejlesztésekről, 
támogatásokról.
Font képviselő gratulált az egy milli-
árdos adóbevétel túllépéséhez, mint 
mondta, ezzel Kiskőrös megőrizte a 
Kecskemét utáni második leginten-
zívebben fejlődő megyei települési 
címét, de kiemelte, hogy ez az adó-
zási morál országosan is példamutató. 
Hangsúlyozta a fürdőfejlesztés fontos-
ságát, megosztotta a hallgatósággal, 
hogy az 53-as főútvonalat a Kiskőrös 
– Kecel – Soltvadkert körforgalomtól 
a Béke utcánál lévő körforgalomig 
még ebben az évben felújítják.

Kiemelte, hogy a régvárt Budapest 
– Belgrád vasútvonal kiépítése két 
éven belül megvalósul, igaz, némi 
kellemetlenséggel jár az utazók szá-
mára az építkezés, hiszen több sza-
kaszon is vonatpótló autóbuszok 
fogják kiváltani a személyszállítást.
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnöke kiemelte, hogy 
Kiskőrös az elmúlt években közel 2 
milliárd megyei támogatásban része-
sült. Bács-Kiskun megyében egyéb-
ként mintegy 500 projektet való-
sítottak meg 70 milliárd forintból. 
A jövőben a megyei önkormányzat 
a diák-ösztöndíj programra helyezi 
a hangsúlyt, de fontosnak tartják a 
borturizmus és a thermál/fürdőtu-
rizmus fejlesztését is.  
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16:00 -17:00 Március 15-e és a békés Petôfi – rendhagyó irodalmi est a Zsinagógában
  Az este házigazdái: a harcias Szabó Borbála és Nényei Pál 
  A vendég: A békés Petôfi Sándor

17:30 -18:30 Fáklyás felvonulás rövid ünnepi ifjúsági mûsorral
  Gyülekezô 17:00-17:30 között a Petôfi Sándor Mûvelôdési Központ elôtt
  17:30-kor indul a fáklyás menet az 1848-as emlékmûhöz.

  Foglaljuk el a Landerer nyomdát!  – A 12 pont és a Nemzeti Dal
  kinyomtatása a Druk-ker nyomda munkatársainak közremûködésével
  a fôtéren összeállított pavilonban. Az érdeklôdôk kipróbálhatják
  a hagyományos, kézi nyomtatást is a helyszínen és elvihetnek
  1-1 példányt a Nemzeti dal és a 12 pont helyben kinyomtatott lapjaiból.

  18:00-tól rövid ünnepi mûsor az 1848-as centenáriumi emlékmûnél

08:00-08:15 Koszorúzás a Batthyány emléktáblánál és az 1848-as centenáriumi emlékmûnél

08:30-10:00  Ünnepi megemlékezés a Petôfi téren 
  „Március... Szeretlek százezer éve!”  Ünnepi mûsor a Petôfi szobornál
  a KEVI Petôfi Sándor Evangélikus Általános Iskola diákjainak elôadásában. 

  Ünnepi beszédet mond: Domonyi László polgármester

  Zárásként koszorúzás Petôfi Sándor, Kossuth Lajos, Jókai Mór
  és Bem József szobránál, valamint Petôfi Sándor szülôházánál.
 
10:00  Istentisztelet az Evangélikus templomban

16:00-17:30 Önkormányzati elismerések átadó ünnepsége
  a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
 
18:00-20:00 Ismerôs Arcok élô nagykoncert a Városi Sportcsarnokban
  A részvétel az érdeklôdôknek ingyenes, de helyjegyet kell váltani
  az elôadásra, melyet megtehetnek a Petôfi Sándor Mûvelôdési Központban, 
  valamint a János Vitéz Látogatóközpontban, munkaidôben.

Március 14.
(szombat)

Kísérôrendezvények március 15-én: Ismert versek alá ismert hangok
Egész nap Petôfi Sándor népszerû versei hallhatók a szülôház udvarán színészek tolmácsolásában

13:00-14:00 János Vitéz Látogatóközpont, Dobozkép Kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Szedmák Tamás alpolgármester

Az ünnepi hétvége
programjai Kiskôrösön
2020. március 14-15.

Március 15.
(vasárnap)

HÍREK

BŐVÜLT A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
A városatyák elfogadták a januá-
ri képviselő-testületi ülésen Turán 
István, a Kiskőrösi Települési érték-
tár elnökének (fotó) beszámolóját a 
bizottság elmúlt féléves munkájáról. 
Mint azt az elnök elmondta, az elő-
ző félévben három kiskőrösi érték 
került be az értéktárba. A „Kiskőrösi 
Református Imaház” megnevezésű 
nemzeti értéket az épített környezet 
szakterület szerinti kategóriába, a 
„Leska István öröksége” megnevezé-
sű nemzeti értéket a kulturális örök-
ség szakterület szerinti kategóriába, 
a „Kiskőrösi Evangélikus Imaház” 
megnevezésű nemzeti értéket az épí-
tett környezet szakterület szerinti ka-
tegóriába sorolták.

Pohankovics András képviselő ja-
vasolta, hogy a városi értékeket vala-
melyik nagyrendezvényünkön kiállí-
tás keretén belül mutassák be.

Az élelmiszer-alapanyag árak növe-
kedése indokolttá tette, hogy a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis és gyermekjóléti ellátások térítési 
díjáról szóló rendeletet módosítsák. 
A TS Gastro Kft. piacfejlesztési veze-
tője azzal a javaslattal élt, hogy 2020. 
január 1. napjától 15%-os mértékkel 
növekedjen az étkeztetés szolgáltatási 
ára. Kérésüket azzal indokolta, hogy 
az élelmiszer-alapanyag költségnö-
vekedések mértéke 2017-ben átla-
gosan több, mint 48%, 2018-ban 
pedig több, mint 22%, és ez a 2020. 
év folyamán tovább fog növekedni. 
Annak érdekében, hogy a jövőben is 

fenn tudják tartani működésüket, és 
a településen élők elégedettségét tud-
ják szolgálni, szükséges az étkeztetés 
szolgáltatási árának emelése. A TS 
Gastro Kft. ügyvezetőjével történő 
egyeztetések során a képviselő-testü-
let a közétkeztetés 9%-os emelésére 
tett javaslatot, melyet a szolgáltató 
elfogadott. Az emelés érinti a böl-
csődei és óvodai gyermekétkezte-
tés, az általános iskolai tanulók és 
a kollégiumban elhelyezett tanulók 
étkeztetésének, valamint az integ-
rált közoktatási intézménybe járók 
étkeztetésének intézményi térítési 
díjait.

EMELKEDTEK A TÉRÍTÉSI DÍJAK

TURÁN ISTVÁNNÉ A RÉGI-ÚJ VEZETŐ
A közalkalmazotti törvényben előír-
taknak megfelelően pályázatot írtak 
ki a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
vezetői posztjára, amelyre a meg-
adott határidőig Turánné adott be 
pályázatot. A pályázó személyét, 
szakmai és vezetési programját a 
szakmai bizottság támogatta, ezért a 
képviselők az igazgatói munkakör el-
látásával újabb öt esztendőre Turán 
Istvánnét bízták meg.

Pályázat benyújtásáról döntött a kép-
viselő-testület a Belügyminisztérium 
által meghirdetett 2020-as közfog-
lalkoztatási programra. A pályázat 
többek között támogatja a bio- és 
megújuló energiafelhasználást, a 
belterületi közúthálózat karbantar-
tását, környezetének rendbetételét, 
az önkormányzat saját területein 

való parlagfű-mentesítést, illetve az 
illegális szemétlerakó-helyek felszá-
molását, a városközponti közösségi 
terek rendben tartását. Újdonság, 
hogy a program támogatást ad a kül- 
és belterületi csatornák karbantartási 
feladatainak elvégzésére, valamint a 
mezőgazdasági utak állapotának ja-
vítására, azok karbantartására. 

PÁLYÁZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSRA

Kiskőrös Város Képviselő-testülete 
2014. óta minden évben megaján-
dékozza a város nyugdíjas lakóit 
egy belépőkártyával, amely egy-
szeri belépésre jogosít a Kiskőrösi 
Rónaszéki Fürdőbe. Ezeket a belé-
pőkártyákat április 30-ig használ-
hatják fel a szépkorúak, hogy akár 
egy teljes napon át pihenjenek, 

kényeztessék magukat a fürdőben, 
élvezzék a kiskőrösi gyógyvíz jóté-
kony hatását. Fontos információ, 
hogy a belépőkártya másra nem 
ruházható át és felhasználásakor a 
személyi igazolványt is fel kell mu-
tatni. Érezzék jól magukat, töltse-
nek el egy kellemes napot, vagy pár 
órát a fürdőben!

ISMÉT MEGKAPTÁK AZ IDŐSEK 
BELÉPŐKÁRTYÁJUKAT A FÜRDŐBE

SZABADI-MAGLÓDI KITTI A 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÚJ IGAZGATÓJA
Sutus Etelka (a fotón bal 
oldalt) a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ eddi-
gi igazgatónője nyugdíjba 
vonult és 2020. január el-
sejétől feladatkörét Szaba-
di-Maglódi Kitti vette át. 
A fiatal, agilis vezető eddig 
is a művelődési központ-
ban dolgozott, így kellő 
gyakorlattal bír a munka-
területen. Lelkes és ambi-
ciózus, eddigi munkaévei 
alatt is már több újszerű ötlettel állt 
elő, például gyermek kézműves fog-
lalkozások, vagy nyári szaktáborok 
koordinálásában vett részt. A jövőre 
vonatkozólag is számtalan program-

ban gondolkodik, mindemellett a 
művelődési központ dolgozói kol-
lektívájával a városi nagyrendezvé-
nyek, programok lebonyolításából is 
kiveszik részüket.   
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FEJLESZTÉS

2020. január 16-án megkezdte működését 

FARKASNÉ DR. FARAGÓ VERONIKA
kunszentmiklósi közjegyző, 

mint Kiskőrös 2. sz. székhelyű közjegyző tartós 
helyettese a nyugdíjba vonult Dr. Wicker Julianna 

közjegyző korábbi irodájában,
Kiskőrösön az Árpád utca 1. fszt. 2. szám alatt.

FELNŐTT TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 
a Petőfi Sándor Művelődési Központban!

Legyen tagja lelkes kis csoportunknak, amely 
minden csütörtökön 18-19 óra között tartja táncóráit 

az emeleti galériában.

Kezdő és gyakorlott párok jelentkezését egyaránt 
szívesen fogadjuk!

A KISKŐRÖSI DELEGÁCIÓ IS RÉSZT 
VETT NASZVAD VÁROSSÁ AVATÁSÁN
Az ünnepi rendezvényen Kiskőrös 
Város Önkormányzatát Pethő At-
tila, a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottságának elnöke és Ungvári 
Ferenc, a bizottság tagja képviselték 
(kis képen).
A két nyelven, magyarul és szlovákul 
zajló rendezvényen Denisa Sakova 
belügyminiszter asszony kiemelte: 
Szlovákiában az ilyen irányú fejlő-
dés teszi lehetővé, hogy az emberek 
szülőföldjükön, szeretteik körében 
tudjanak maradni. Bugár Béla, a 
szlovák parlament alelnöke, Naszvad 
gyors ütemű előrehaladásáról és a he-
lyi lakosok tettrekészségéről beszélt. 
Ladislav Vrtel, a belügyminiszté-
rium heraldikai főtanácsosa ünne-
pélyes szertartás keretében Naszvad 
címerét városi jelvénnyé avatta és 
átadta az erről szóló hivatalos do-
kumentumot, valamint a szlovák 
kormány által jóváhagyott okiratot 
is Molnár Zoltánnak, Naszvad pol-
gármesterének. A város jelképes kul-
csát, Bastrnák  Tibor, a Most-Híd 
szlovákiai párt parlamenti frakcióve-
zetője nyújtotta át.
Molnár Zoltán kiemelte, hogy a 
2019-es év Naszvad számára törté-
nelmi eseményekkel bővelkedett, 
hiszen a városi rang elnyerése mel-

lett, ebben az évben volt 750 éves 
a település, valamint elkészült az új 
termálfürdő is.
A település hivatalosan 2020. január 
elsejétől város.
Denisa Salkova, a helyi önkéntes 
tűzoltó egyesületnek egy új tűzol-
tóautót is átadott, a mely a belügyi 
tárca fejlesztési programjának a ré-
szét képezi.
Az ünnepi okirat átadását kultúr-
műsor követte, melyben fellépett a 
Veselá muzika, Natália Martinská, 
Szabó Julcsi, a Matičiarik folklórcso-
port Érsekújvárból, Peter Šrámek és 
az Elán Forever.

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

POSTÁN KAPTÁK MEG 
A PETŐFI KÖTETET

Mészáros Nolen
született: 2020. január 21-én
születési hely: Szombathely
édesanyja: Kovács Anikó
édesapja: Mészáros Kornél
születési súly: 3850 gramm
születési hossz: 52 cm

Régi hagyomány, hogy azok az egyéves 
gyermekek, akik nagy költőnk, Petőfi 
Sándor születésnapján látták meg a 
napvilágot, átvehetnek a mindenko-
ri polgármestertől egy sorszámozott, 
névre szóló, Petőfi Sándor költemé-
nyeit tartalmazó verseskötetet a szil-
veszter napján megtartott ünnepségen. 
Mint ahogyan azt Domonyi László 

polgármester elmondta, 2019. január 
1-jén 169 kisgyermek született, akik 
közül öten jöttek el szüleikkel az át-
adó ünnepségre.  Akik jelezték, hogy 
szeretnék megkapni a könyvet, de nem 
tudnak eljönni Kiskőrösre, azoknak 
postai úton juttatják el az egyedi kiadá-
sú verseskötetet. A könyv átvétele után 
többen írnak köszönő sorokat, van, 
aki fényképet is mellékel leveléhez. 
Horváthné Szabadi Krisztina Győr-
ből küldte el köszönő sorait és a fotót, 
amin kislányuk Hanna Róza éppen az 
ajándékba kapott könyvet „olvassa”.
Horváthné Szabadi Krisztina: Nagy 
örömmel fogadtuk Petőfi Sándor 
verseskötetét, illetve az emléklapot, 
amit kislányunk kapott. Ezúton is 
köszönjük. 
Kedves Hanna Róza! Olvassátok együtt 
szüleiddel Petőfi nagyszerű írásait! Le-
gyen élmény számotokra minden sora 
költeményeinek!

Értesítjük hirdetőinket, hogy ha
a KÉPÚJSÁGBAN szeretnének 
hirdetést feladni, ezentúl azt a

művelődési központban tehetik meg.

nyitva tartás: 8.00-16.00
ebédszünet: 12.00-12.30

telefon: 78/312-315

A disznótorok összekovácsolják a családot, hiszen ezekre az alkalmakra 
eljönnek a rokonok, mivel elkél minden dolgos kéz. Régen a házi takarmá-
nyon felnevelt hízó javarészt fedezte a család egész éves hústartalékát. 
A Nikléczi Gábor elnök által vezetett Kiskőrösi Gazdakör Egyesület „régi 
motorosa” Somogyi Zoltán, ezt a hagyományt keltette életre a városi lát-
vány-disznóvágások megszervezésével, melyen bemutatják a régi fapara-
zsas pörzsölő működését is a Pozsonyi utca elején Kiskőrös Város Önkor-
mányzata és a Kőrösszolg Kft. társszervezésével. 

A mintegy 170 kilós hízó jó célt 
szolgált áldozatával, hiszen az el-
múlt években bebizonyosodott, a 
disznóvágás, mint hagyományőrző 
esemény összehozza a közösségeket.
Az egyre nagyobb igény miatt már 
előtte való nap is vágtak és feldol-
goztak egy másik jókora hízót is, 
így már kora reggel sült a hurka, a 
kolbász és a pecsenyehús, úgyhogy 
mire elkészült a hagymás-gombás 
sült vér, a többi disznótoros ínyenc-
ség is „eladósorba” került. Nézelő-
dők és vásárlók pedig jöttek bőven. 
Domonyi László polgármester egyik 
kedvelt programja a városi disznótor, 
ezért kora reggeltől késő estig részt 
vett az eseményen, de „benézett hoz-
zánk” Font Sándor országgyűlési 
képviselő, valamint Németh József, 
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség hagyományőrzésért felelős 
séfje is. 
Évről-évre bővül a kisböllérek cso-
portja, akik szintén kiveszik a részü-
ket a munkából. Ugyanúgy darabol-
ják, darálják, gyúrják a kolbászhúst, 
mint a felnőttek, ellesve a „nagyok” 
mozdulatait. Pihenésképpen betér-
tek a művelődési központba kézmű-
ves foglalkozásra is.
Az időjárás is kedvezett a disznó-
vágásnak, a talajra kifolyó víz szin-
te azonnal megfagyott, viszont ez 
a hideg kellett a húsnak. A téliesre 
fordult időt a serény munka és a fel-
állított sparhelt melege segített átvé-

szelni. Nem csak a férfiak jelesked-
tek, az asszonyok is kivették részüket 
a munka dandárjából. Mert bizony 
egy toros vacsorát elkészíteni, a sü-
teményeket megsütni, megteríteni, 
aztán a „romokat eltakarítani” nem 
kis dolog. 173 főre terítettek a városi 
disznótor vacsoráján a művelődési 
központ emeletén, ahol a hagyomá-
nyos disznótoros étkeket – orja leves 
rengeteg zöldséggel és zmacsankával 
(paradicsom mártás) sült hurka, 
sült kolbász, töltött káposzta és a 
végén hájas sütemény – tálalták fel 
a Szivárvány Néptáncegyüttes tag-
jai. Nikléczi Gábor megköszönte a 
fő- és társszervezők kollektívájának, 
valamint minden segítőnek, töb-
bek között Kiskőrös Város Polgárőr 
Egyesülete, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ dolgozóinak 
munkáját. Domonyi László polgár-
mester arra kérte a gazdakör tagjait, 
hogy ezt a hagyományt még sok-sok 
éven keresztül tartsák életben, hi-
szen a látványdisznóvágás nem csak 
a fiatal kiskőrösi generációnak, de a 
hozzánk érkező vendégeknek is ha-
talmas élmény. Az est folyamán a 
Szamba zenekar húzta a talpalávalót 
és a tombolatárgyak is mind gazdára 
találtak. Az alkalomhoz illő dekorá-
ció Ba Irénke ötletességét dicséri.
Szóval a napot összegezve: Ez jó mu-
latság, hatalmas összefogással megva-
lósult munka volt.   

VÁROSI DISZNÓTOR ÖSSZEFOGÁSSAL, 
JÓKEDVVEL, SOK MUNKÁVAL
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Mi kell napjaink Magyarországán a hírnévhez? Elég-e ehhez tizenhat 
könyv, tizenegy színdarab, huszonhét dokumentumfilm, ezerhatszáz önál-
ló irodalmi est szerte a Kárpát-medencében? 

E sorok írója bevallja, de ta-
lán nincs egyedül a kiskő-
rösiek között, eddig nem 
ismerte Tarics Péter 
felvidéki író, újságíró, 
előadó művész, pedagó-
gus és okleveles politikai 
szakértő, a Magyar Kul-
túra Lovagja szerteágazó 
munkásságát.
Január 23-án, a Magyar Kultúra 
Napja keretében zajló rendezvényso-
rozat záró alkalmán pótolhattuk ezt 
a hiányosságot. Délelőtt Tarics Péter 
a gimnázium tanulóival találkozott a 
városi könyvtárban, a délután folya-
mán pedig Kiskőrös érdeklődő pol-
gárai hallgathatták meg e sokoldalú 
személyiség előadását. Köszönet ezért 
mindenek előtt Boldoczki Sándor-
nénak, a Polgári Kör elnökének, 
aki felvette a kapcsolatot az íróval, 
és adományokat gyűjtött az 56-os 
forradalomról szóló művének kiadá-
sához. A rendezvényt támogatta a 
Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesü-
let. Délelőtt és délután is a könyvtár 
igazgatója, Turán Istvánné mutat-
ta be vendégünket a közönségnek.  
A délutáni előadást megtisztelte  
Domonyi László polgármester is, 
aki már számtalanszor tett tanúbi-
zonyságot történelmünk iránti ér-
deklődéséről.
A gimnazistáknak arról beszélt Tarics 
Péter, mit is jelentett számára ma-
gyarként felnőni Csehszlovákiában. 
Mekkora hátrányt jelentett magyar 
anyanyelvűként szlovákul tanulni 
az egyetemen, mert az utóbbi évekig 
ott nem létezhetett magyar nyelvű 
felsőoktatás. Őrizte, büszkén vállalta 
magyarságát, ugyanakkor megüt-
közve tapasztalta, hogy számosan az 
anyaországban, rácsodálkoztak, ho-

gyan beszélhet egy „külföl-
di” ilyen jól magyarul. Ők 

magyarok – hangsúlyoz-
ta, csak a határokat vál-
toztatták meg a fejük fö-
lött, ugyanúgy magyar 
anya szülte őket, mint a 

magyarországiakat. 
Magyarok vagytok, legye-

tek büszkék rá, ezért mindig 
énekeljétek a Himnuszt és a Szó-

zatot! – kérte fiatalokból álló közön-
ségét.
Délután Tarics Péter Tanúságtétel, 
(i)gazság, végítélet című könyvét 
mutatta be, amelynek írásai mind 
az általa harminc éve kutatott öt-
venhatos forradalomról szólnak. 
Találhatunk a kötetben tanulmányt 
a forradalom történéseiről, ’56 vissz-
hangjáról a határon túli magyarság 
körében, az emigrációról és Mind-
szenty József mártíromságáról. Közli 
a szerző két drámáját is. A Mind-
szentyről szóló monodráma címsze-
repét újabban maga játssza.
Több érdekes – feltehetőleg még 
sok vitát kiváltó – megállapítást is 
megfogalmazott a forradalom ki-
törésének körülményeiről és Nagy 
Imre szerepéről. Az egyértelműen 
kiderült, hogy számára a forrada-
lom, de talán a magyar történelem 
legkiemelkedőbb alakja Mindszenty 
József bíboros, aki fáradhatatlanul 
hirdette az igét, és szembesítette a 
világot a kommunista diktatúrák 
valóságával.
Tarics Péter is küldetést teljesít 
könyveivel és előadóestjeivel, hiszen 
múltunk minél jobb megismerése, 
értékeink őrzése feltétele a magyar-
ság megmaradásának a határokon 
túl, de még az anyaországban is.

Fodor Tamás

KULTURÁLIS

NEMZETI IMÁDSÁGUNK ÜNNEPÉN

ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART 
JÓKEDVVEL, BŐSÉGGEL!

TARICS PÉTER 
KÖNYVBEMUTATÓJA

CIMBALOMTÓL PÖNÖGÉIG

A VILÁG RAJTUNK MÚLIK ÉS ÁLTALUNK

XIX. NEMZETKÖZ(T)I MAGYAR FOTÓSZALON 
VÁNDORKIÁLLÍTÁS KISKŐRÖSÖN

A Szó-La-M AMI hangverseny-
termében a KEVI gimnazistáinak 
szavalataival, illetve a zeneiskola 
növendékeinek és tanárainak hang-
versenyével ünnepelték a Magyar 
Kultúra Napját. A megjelenteket 
Soltiné Samu Zsuzsanna intéz-
ményvezető köszöntötte, miután 
nemzeti imádságunkat Martin 
Péter tolmácsolásában meghall-
gatták. A jeles naphoz kötődő 
programsorozatot dr. Filus Erika  
nyitotta meg.
Ha valaminek napot, világnapot, 
vagy emléknapot szentelünk, akkor 

az mindig egy nép, egy ország, vagy 
az egész emberiség számára nagy je-
lentőséggel bíró esemény, melynek 
célja, hogy emlékezzünk és emlé-
keztessünk valamire. Ez az ünnep is 
lehetőséget ad arra, hogy nagyobb 
figyelemmel forduljunk hagyomá-
nyaink felé, erősítsük összetartozás 
– és ön – tudatunkat, kapcsolód-
junk a nemzeti múltunkhoz, és to-
vábbadjuk az utánunk jövő generá-
cióknak a kiemelten fontos szellemi 
értékeinket – mondta beszédében a 
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
igazgató asszonya.

A Magyar Fotóművészek Világszövet-
sége szervezésében jutott el városunkba 
is a vándorkiállítás, mely a világszövet-
ség évente kiírt pályázatára beérkezett 
legsikeresebb fotóiból mutatott be egy 
csokorra valót a Petőfi Sándor Művelő-
dési Központban. Ezekből a képekből a 
társulás egy katalógust is megjelentetett.  
Az idei pályázatra 112 fotós mintegy 
1500 alkotását küldte be különböző 
kategóriákban. Kiskőrösre 44 fotót 
válogattak ki, amelyekből a kiállítást 
berendezték. 

A fotótárlatot Bedi Gyula, a világszö-
vetség alelnöke (kis kép) mutatta be, 
aki mint mondta, a kiállításra elhozott 
fotók alkotóinak jelentős része magyar 
és nemzetközi fotóművész diplomá-
val is rendelkezik. A képek rendkívül 
széles palettát fognak össze a fotózás 
témái közül. A fotók kidolgozása, va-
lamint a képek esztétikai megjelenése 
is kiemelkedő. A kiállítást Domonyi 
László polgármester nyitotta meg, aki 
méltatta a képek szépségét és alkotóik 
egyedi látásmódját.

Irodalmi rovatunkban: Supka Éva
Három év múlva 2023 január elsején ünnepeljük világhírű költőóriásunk, 
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Ennek tiszteletére indítottuk 
el januárban, a kiskőrösi költőket, írókat bemutató sorozatunkat. Olvas-
suk hát februári lapszámukban Supka Éva hitvallását és általa kiválasztott 
kedvenc versét!

Supka Éva: A vers olyan, mint a 
zene. Mindenkié! Mindenki tetszé-
se szerint válogathat és a számára 
legkedvesebb módon értelmezheti. 
Kamaszodó lányként írtam az első 
versemet, addig az édesanyám által 
írottakat szavaltam iskolai rendez-
vényeken, ünnepeken. Tőle örököl-
hettem az írói vénámat és a Jóisten 
megajándékozott további talentu-
mokkal. Rengeteg vers született az 
elmúlt évek, évtizedek alatt. De ezt 
sokkal inkább csak rímfaragásnak 
tartottam és tartom ma is. Aján-
dékba kapott életünkben sok min-
dent kipróbálunk, így a versírással 
is alighanem mindenki kísérletezik 
és nagy sikerélmény, amikor a rímek 
összecsengenek. De azt az érzést, 
amikor nem kell keresni a rímeket, 
mert áradnak a gondolattal, csak az 
ismeri, aki megkapta a talentumot. 
Ennek köszönhetően jelent meg 
első verseskötetem 2018 májusában 
„Szívem kertje” címmel. Hálás va-
gyok Istennek ezért az ajándékért, 
mert színpompás kertet ültethettem, 
melyben létünk örömének, mások 

tiszteletének és megbecsülésének, 
az életigenlésnek, a szeretetnek a 
virágai illatoznak leginkább. Fél-
évszázados múltam virágai ezek, 
melyekhez Kunhegyesi Fero készí-
tette az illusztrációkat és köszönöm 
a Csigaház Alapítványnak, hogy 
gondozta a kötet kiadását. Az pedig 
külön boldogság, hogy születőben 
van Tamás fiam verseskötete is, aki 
nagyszerű íróvá lett.  Jómagam pedig 
gyűjtögetem a következő kötet ver-
seit. Választott versemet üzenetként 
is szánom, szeretettel mindenkinek! 

Rajtunk múlik 

A világ rajtunk múlik és általunk,
ha élünk és nem csak álmodunk,
a világ velünk múlik és felettünk,
mindegy, hogy miként szerettünk,
a világ fordul, és vele mi is megyünk,
mindegy, vakon vagy lát-e a szemünk, 
mindegy, halljuk-e hangot, a nevetést,
vagy várjuk a végét, a szörnyű temetést.   
Öleltél-e már ma, mondtad-e: köszönöm? 
Volt-e a szívedben aprócska öröm? 

Szóltál-e kedvesen a hajlott hátú agghoz, 
lehajoltál-e a virággá lett maghoz? 
Mondtad-e: bocsánat, és azt, hogy szeretlek?
Nyújtottad-e kezed egy síró kisgyereknek? 
Adtál-e mosolyt csak úgy, ok nélkül, 
hagytál-e víg nyomot örök emlékül? 
Keseregve jársz, szavad se értik,
élsz vagy halsz-e, már azt se kérdik.
A világ rajtunk múlik és általunk,
ha kifulladunk, ha fáradunk,
akkor is elmúlik felettünk, 
és már senki nem menti meg helyettünk.

1989 óta január 22-én ünnepeljük a 
Magyar Kultúra Napját, annak em-
lékére, hogy a kézirat szerint Köl-
csey Ferenc költőnk, Szatmárcsekén 
ezen a napon fejezte be nemzeti 
Himnuszunkat, hazafias költésze-
tének kimagasló remekét. Kiskőrös 
Város Önkormányzata és kulturális 
intézményei a jeles ünnephez kö-
tődően többnapos kulturális prog-
ramsorozatot szerveztek. A Petőfi 
Sándor Művelődési Központban  
XIX. Nemzetközti Magyar Fotó-
szalon kiállítása nyílt meg január 
21-én, majd utána szavalatokkal 

színesített ünnepi hangversenyt 
adtak a Szó-La-M AMI, valamint 
a KEVI gimnáziumának növendé-
kei és diákjai a zeneiskola hangver-
senytermében. A Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeumban „Cimbalomtól 
Pönögéig” címmel Csörsz Rumen 
István tartott előadást január 22-
én, végezetül, de nem utolsósorban 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban 
január 23-án, csütörtökön Tarics 
Péter író, újságíró délelőtt a diáko-
kat egy rendhagyó irodalomórára, 
este a felnőtteket új könyvének be-
mutatójára invitálta.

Csörsz Rumen István irodalom-
történész, (kis kép) a Magyar Tu-
dományos Akadémia Iroda-
lomtudományi Intézetének 
főmunkatársa, kutató 
szakterülete a régi ma-
gyar énekelt költészet, a 
18–19. századi közköl-
tészet variálódása, a kö-
zép-európai metrikai és 
dallam rendszerek.
Az előadás a vitathatatlan gé-
niusz, Petőfi Sándor szórakoztató 
műfajú bordalainak irodalmi előzmé-
nyeit vázolta fel. Rámutatott, hogy 
az a dalköltészeti hangnem, amelyet 
Petőfinél oly egyéninek érzünk, va-
lójában az előző nemzedékek kezén 
is sokat csiszolódott. Formálta ezt a 
közköltészeti eredetű hagyományt a 
19. század legelején Csokonai Vitéz 
Mihály és barátja, az idén 200 éve el-
hunyt Pálóczi Horváth Ádám, Faze-
kas Mihály, majd a reformkor népies 
dalköltői, köztük Czuczor Gergely, 
sőt az ifjú Tompa Mihály és Arany 
János is. Az előadás címében szereplő 
Cimbalom Petőfi Sándor példaképe, 
a sokféle hangnemben alkotó Csoko-
nai Vitéz Mihály írói álneve volt, aki-

től a Pönögei Kis Pál néven is alkotó 
városunk szülötte sokat merített. 

Nagy költőink tehát abban 
az időszakban is tanultak 

egymástól, átvettek témá-
kat, rímeket, formákat, 
ismerték más országok 
alkotóinak munkásságát, 
amit szintén felhasznál-

tak saját műveikhez. 
A rendhagyó irodalomórán 

természetesen nemzeti fohá-
szunkról, a Himnuszról is esett szó 
egészen más összefüggésben, mint 
ahogyan azt korábban megszokhat-
tuk. Csörsz Rumen István rávilágí-
tott arra, hogy Erkel Ferenc gyönyö-
rű zenéje előtt a 130. Genfi zsoltár 
vidámabb dallamára énekelhették, 
ami ellensúlyozta a vers komor han-
gulatát, és ha számításba vesszük, 
hogy ekkor van boráldó Szent Vince 
napja is, akkor egészen más kontex-
tusba kerül a szöveg. 
Az előadó az általa felidézett verseket 
énekelve, gitárral kísérve adta elő, 
ami így visszarepítette az érdeklődő-
ket a 18–19. századi dalköltők vilá-
gába. 

dr. Filus Erika



2020. február2020. február

10 11

MUSTSŰRÍTÉS KISKŐRÖSÖN 
A RÉGESRÉGI VILÁGBAN

ÉRTÉKEK, ÉRDEKESSÉGEK, EGYÉNISÉGEK

A FELHŐK FELETT SÜT A NAP

A mustsűrítésről újabban ismét so-
kat hallani, pedig egyáltalán nem 
számít új dolognak Kiskőrösön. 
Igaz, az okok, ami miatt annak ide-
jén a borkészítők és a termelők is e 
felé a feldolgozási forma felé fordul-
tak, igencsak hasonlóak napjaink 
problémájához, tudniillik az 1929-
33-as nagy világválság idején, de 
még az utána következő években is 
szó szerint fillérekkel kínálták meg a 
borkereskedők a termelőket, akár a 
must, akár a bor felvásárlásáról volt 
szó. Hogy segítsék a szőlősgazdákat, 
az állam 1937-ben felépítette az Izsá-
ki úti borpincét, emellett pedig egyre 
több kisebb-nagyobb magán must-
sűrítő telep működött a községben.
Prepszent Istvántól kaptam ezt a 
körülbelül az 1930-as években ké-
szült fényképet, de igazából sem ő, 
sem én nem voltam biztos benne, 
hogy Kiskőrösön készült-e, vagy 
sem. Bár a homlokzaton szereplő 
Balogh Gy[urián] jellegzetesen helyi 
név, azonban az épület sehogy sem 

akarta magát adni, mígnem Kiss 
Béla soha meg nem jelent kéziratos 
munkájában a következő sorokat 
nem olvastam:
„[…] Klein Jakab kereskedő 1917-
ben hatalmas nagykereskedelmi vál-
lalatot akart létesíteni, ezért építette 
fel az állami borpince szomszédságá-
ban azt a hatalmas épületet, amely 
évtizedeken keresztül kihasználatla-
nul hevert. Később Balogh Gyurián 
Géza mustsűrítőt rendezett be az 
épület egyik felében, amely naponta 
200 hl-nél nagyobb teljesítőképes-
ségű volt. Ezen felül magas szeszfo-
kú borokat készítettek, melyeket az 
északi országokba szállítottak. […] 
Strassburger Lászlónak szintén igen 
jól felszerelt szeszfőzője és mustsűrí-
tője volt. Hasonló sűrítővel rendel-
kezett Vészi László is.”
1948-ban a hatalmas épületet álla-
mosították, előbb szeszfőzde, majd 
évtizedeken át a konzervgyár műkö-
dött benne.

Turán István

CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV
Tovább bővült a támogatási rendszer

Január 1-jével indult a Családvédel-
mi Akcióterv intézkedéseinek to-
vábbi két eleme. Az idei évtől azok 
az édesanyák, akik legalább négy 
gyermeket nevelnek vagy neveltek 
fel, életük végéig mentesülhetnek 
személyi jövedelemadójuk fizetése 
alól a kereső tevékenységből szárma-
zó jövedelmük után. A kedvezmény 
a vér szerinti és az örökbefogadott, 
illetve a már felnőtt gyermekek után 
is jár. Továbbá a még nem nyugdíjas 
nagyszülők is jogosulttá válhatnak 
gyermekgondozási díjra (GYED), 

ha vállalják, hogy részt vesznek uno-
kájuk nevelésében, amíg a szülők 
dolgoznak. Ekkor a szülő helyett a 
nagyszülőt illeti meg a GYED. Egy-
szerre csak az egyik nagyszülő, de 
akár több – nem ugyanazon váran-
dósságból született – unoka után is 
felveheti a juttatást.
Bővebb információ és forrás: 
https://csalad.hu/
csaladvedelmiakcioterv/hirek
Az igényléshez szükséges nyomtat-
vány a Magyar Államkincstár webol-
dalán érhető el.

EZ+AZ

A párkapcsolatok mindegyike bejár 
egy fejlődési útvonalat. A fejlődési 
lépcsők új, komplexebb feladatokat 
állítanak a felek elé, és új készségek 
elsajátítását követelik meg tőlük.
A pár tagjai azonban nem egyfor-
ma ütemben fejlődnek kötődés- és 
individuáció szempontjából. Ezek a 
különbségek hozzák magukkal a pár-
kapcsolati kríziseket, elakadásokat, 
melyekből valamilyen módon kiutat 
kell találni. 
A konfliktusaink és kríziseink meg-
oldásai vagy megerősítik a kapcsola-
tunkat, vagy romba döntik azt. 
Mindkét fél hozzájárul ahhoz, hogy 
a párkapcsolati egyensúlyból kizök-
kenjen a kapcsolat, így mindkét félre 
szükség van ahhoz is, hogy rendbe 
jöjjön, sőt ismét szárnyaljon a pár 
lelkileg és fizikailag egyaránt.
Mindannyian jól tudjuk, a kapcso-
latok legtöbbje úgy indul, hogy egy 
férfi és egy nő megismeri egymást, 
és egyre közelebbi kapcsolatba ke-
rülnek egymással. Ebben a rózsaszín 
szakaszban szinte szimbiózisban él-
nek a pár tagjai egymással: állandóan 
egymás körül jár a gondolatuk, a társ 
pozitív vonásait látják csupán, nem 
érzékelik a másik fél negatív megnyi-
latkozásait. Sokszor elveszítik időér-
zéküket, fontosabb lesz a partnerrel 
való találkozás és az együtt töltött 
idő, mint a kötelezettségek. 
Ahogyan a felhők felett mindig süt a 
Nap, úgy lebegnek ők is a föld felett 

néhány méterrel. A külső szemlélő 
úgy látja, mintha ők ketten egyek 
lennének, hiszen önálló gondolatuk 
szinte nincs, mindenben a másik-
nak szeretnének megfelelni, vele egy 
úton járni. A különbségeket távolról 
elkerülik, hiszen az a harmóniába 
éket verne. 
Problémát jelent azonban, ha ez a 
megfelelési vágy olyan mértékű lesz, 
hogy az egyén elveszettnek érzi ma-
gát a kapcsolatban, azaz attól fél szü-
net nélkül, hogy ha vállalja önmagát, 
a társa elhagyja. 
Ugyancsak létrejöhet egy ellenséges, 
és mégis egymástól függő kapcsolat, 
melyben sem egymással, sem egymás 
nélkül nem tudnak létezni.
Sokszor hosszas harcok árán alakul 
ki a feloldás, majd a továbblépés a 
párkapcsolat következő szakaszába. 
Megesik, hogy a felek csak szélma-
lomharcot vívnak egymással, s köz-
ben a kapcsolatból való kilépést fon-
tolgatják. 
Ezen szituációban sokat segíthet, 
ha szaksegítséget veszünk igénybe, 
akivel közösen fel lehet mérni, hol 
hibáztunk, és milyen lépéseket kell 
megtennünk, hogy újra őszintén 
szeretni tudjuk egymást és jól érez-
zük magunkat mindketten a kapcso-
latunkban. 

Kertai Nóra
Prepare/Enrich tanácsadó, pár- és 

családterapeuta hallgató

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Páratlan Páros – komédia, március 4-én, 19 órai kezdettel 
Jegyek már kaphatók.

Nejem a neten - vígjáték, március 18-án
A jegyek, március 2-tól vásárolhatók és foglalhatók.

(A foglalások 3 napig érvényesek)

További információ személyesen a művelődési központban, 
valamint a 78/312-315-ös telefonszámon kérhető.

Kiskőrös az Országjáró műsorban
Kukorica Jancsi, Iluska, török vezér, mostoha - a titokzatos labirintusban… 
Nyugtató víz a Rónaszéki Fürdőben és gyógyító levegő a Szücsi erdőben. 
Gondűző borlovagrend, szaladgálós rétes és heróka… de leginkább János 
vitéz kalandjait követjük itt Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülővárosában- így 
jelentkeztek be a Kossuth Rádió adásában városunkból délelőtt Czifra 
Szilvia, délután Banner Géza műsorvezetők, január 11-én.

A délelőtti és a délutáni adásban 
igyekeztek minél többet megmutat-
ni városunkból, persze nem csupán a 
múlt, hanem a modernkori irodalmi 
szemlélet és szemléltetés is szerepet 
kapott ezen a napon.
Mint ahogyan azt sokan megállapí-
tották, Kiskőrösről talán még soha 
nem állítottak össze ilyen jól meg-
szerkesztett, szinte minden kultu-
rális, gazdasági, gasztronómiai kin-
csünket bemutató többórás adást, 
amit többezren végigkövethettek az 
éterben ezen a napon.
A János Vitéz Látogatóközpontban 
rendezte be a Kossuth Rádió stábja 
állandó stúdióját aznap. Tóth Anett 
intézményvezető és Dajka Adrienne 
múzeumpedagógus bemutatta az in-
teraktív látogatóközpont színtereit, 
múzeumpedagógiai foglalkozásait, 
miközben végigjárták a teljes labi-
rintust az éppen ott tartózkodó szek-
szárdi gyermekcsoporttal. 
Lupták György evangélikus 
püspökhelyettes Petőfi Sándor ere-
deti keresztelési anyakönyvi bejegy-
zését elemezte, felsorolván mindazo-
kat a „bizonyítékokat” melyek arra 
utalnak, hogy Alexander Petrovics, 
vagyis Petőfi Sándor megcáfolha-
tatlanul itt született Kiskőrösön. 
Kispálné dr. Lucza Ilona, az Or-
szágos Petőfi Sándor Társaság elnö-
ke a Petőfi-kultusz fenntartásáról, 
átörökítéséről beszélt. A műsor szo-
kásos feladványai is aznap Petőfihez 
kötődtek.
Az adásban megszólalt a János vitéz 
történetét bemutató egész estés rajz-
film alkotója, Jankovits Marcell, 
valamint az elbeszélő költemény 

más feldolgozói is. A stáb tagjai ellá-
togattak Krámer Iván Petőfi kutató 
és magán helytörténeti relikviagyűj-
tő otthonába, valamint bemutatta 
a szülőházat, a szoborparkot, az 
irodalmi emlékmúzeumot és a „lát-
ványtár” kincseit dr. Filus Erika 
múzeumigazgató. A Kiskőrösi Fo-
tóklub vezetője, Márki Levente ter-
mészetfotós, az Alföld megörökítésre 
ihlető szépségeit „tette láthatóvá” a 
rádióhallgatóknak. Az Eltájolók SE 
által szervezett Petőfi túrát pedig an-
nak életre hívója, Döme Géza mu-
tatta be.
Napjaink aktuális programjait, 
nagyrendezvényeit és a civil szerve-
ződéseket Szedmák Tamás alpol-
gármester részletezte, Simon Gábor 
fürdőigazgató, a Kiskőrösi Róna-
széki Fürdő történetét, szolgáltatá-
sait, a thermálvíz jótékony hatását 
ismertette meg a rádióhallgatókkal. 
Nyúl Mihály szakmai koordinátor, 
a Kiskunsági Nemzeti Park őrkerü-
let vezetője a Szücsi erdőről, annak 
növény- és állatvilágáról mesélt, 
Szöllősiné Baranyai Kata pedig a 
lovaglás öröméről, a természet sze-
retetéről, a lovastherápia jótékony 
hatásáról. Megemlítették Kovács 
Tamás vállalkozót is, aki a floridai 
Hard Rock Casino tetején lévő gitár 
húrjait megjelenítő lézerfény kivite-
lezője volt, ezzel Guiness rekordot 
ért el. Turán István várostörténész 
a Petőfi sétányon kísérte végig a stá-
bot, többek között régi épületeink, a 
városháza, a város címere, valamint 
templomaink történetét, illetve a 
régi evangélikus hagyományokat is 
ismertette. Dr. Ba Mariann elnök, 

a Kiskőrös Városért Alapítvány tevé-
kenységét, Filus János bioszőlész- és 
borász, a kiváló kiskőrösi borokat, 
a szőlőtermelők áldásos munkáját, 
Györk Ernőné, a Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke, a tra-
dicionális szlovák finomságok, a sza-
ladgálós rétes, valamint a hólabda, 
illetve a heróka készítését ismertette. 
Horváth Ilona segítségével, a 20 éve 
szárnyaló Gospel Sasok Énekegyüt-
tes zenei pályafutását ismerhettük 
meg. Laknerné Rózsa nénit is meg-
állították az utcán, aki örömmel szá-
molt be arról, mennyire büszke arra, 
hogy itt élhet. Szabadi-Maglódi 
Kitti, a művelődési központ vezető-
je az intézmény szerteágazó, minden 
korosztályt megszólító, szolgáltató, 
szórakoztató, valamint szabadidős 
tevékenységeit sorolta fel. A Szil-
veszter Társulat vezetője Supka Éva, 
az egy évtizede több teltházas társu-
lati előadások kulisszatitkait osztotta 
meg a hallgatósággal. 
Az Országjáró adásában kalandoztak 
Petőfi Sándor nyomában, bemu-
tatkozott emellett többek között a 
Kőrös-Körül a Művészetért Egye-
sület, bemutatták a Babucsikné 
Zeikfalvy Anna grafikusművész ko-
ordinálásában megrendezett nemzet-
közi grafikai alkotótábor munkáját 
és az ott született zsűrizett alkotások 
kiállítását. Megismerhettük a lokál-
patrióta Kőrös-Körül Nők Egye-
sület tevékenységét Grünwaldné 
Takács Aranka tolmácsolásában, 
aki megmutatta az egyesület támo-
gatásával működő Kiskőrös Rózsája 
Horgolókör gyönyörű munkáit is.
Barkóczi János segítségével „táncra 
perdültek” a fennállásának nem-
régiben 40. évfordulóját ünneplő 
Szivárvány Néptáncegyüttessel, va-
lamint betértek a kortárs, valamint 
a roma képzőművészetet is felkaroló 

Lászlóné Takács Ágnes tulajdo-
nos Ágnes Galériájába is, ahol ifj. 
Kunhegyesi Ferenc festőművész is 
beavatta a hallgatókat munkásságá-
ba. Megszólalt Suba Róbert evezős 
paralimpikonunk, Szászi András 
a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum 
különlegességeiről beszélt, és zenélt 
András, valamint Baranyai János, 
az együtteshez kötődő jazz klub ve-
zetőjének felvezetésével az amatőr 
Szürke Verebek Jazz Bandája is.
A Petőfi sétányt végigjárva a hall-
gatók megismerhették városunk 
nevezetességeit, érdekességeit, híres 
embereit, bepillanthattak a Pető-
fi-kultusz és a helyi szlovákság ha-
gyományaiba. Aki végighallgatta a 
többórás adást, büszkén kihúzhatta 
magát, hiszen az Országjáró show 
széles palettán igen sok kincset érő 
információt hallhattak az adásban 
városunkról. Reméljük a közeljövő-
ben több rádióhallgatót is köszönt-
hetünk majd településünkön.
Szeretettel várjuk őket!
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1. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Pohankovics András
helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola
időpont: MÁRCIUS 19. (CSÜTÖRTÖK) 18 ÓRA
Árpád u. páros oldal 2-16., Árpád u. páratlan oldal, Attila utca, Kálvin János utca, Liget utca 
páros oldal 2-20, Martini utca, Petőfi Sándor tér, Safári József utca, Szent István utca páros 
oldal, Tomori Pál utca, Víztoronyköz, Alkotmány utca 2-18. folyamatos házszámok, Báthory 
István utca, Batthyány Lajos utca páratlan oldal 1-13., Batthyány Lajos utca páros oldal 4-14. 
Bem József utca, Csányi utca, Dankó Pista utca, Dobozi utca, Dózsa György út 1-28. folyama-
tos házszámok, Dózsa György út 30., Kapisztrán János utca, Kiss Ernő utca, Klapka György 
utca páratlan oldal 1-85. házszám, páros oldal 2-76.házszám, Lenkei utca, Luther Márton tér, 
Március 15. utca, Nagy Imre tér, Okolicsányi utca 1-17. folyamatos házszám, Petőfi Sándor 
páratlan oldal 1-23., Petőfi Sándor út páros oldal 2-18., Petrovics István utca, Pozsonyi utca 
páratlan oldal 1-21., Pozsonyi utca páros oldal 8-10., Szarvas utca, Szent László utca, Táncsics 
Mihály utca

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Ungvári Ferenc
helyszín: Thököly Óvoda
időpont: MÁRCIUS 3. (KEDD) 18 ÓRA
Bajtárs, Bajza József, Balassi Bálint, Budai Nagy Antal, Deák Ferenc utca 14- folyamatos ház-
számok, Gyöngy, Határ, Nap, Pillangó, Thököly Imre, Tüskös, Akácfa, Arany János, Bánk, Béke 
utca 50-től folyamatos házszámok, Bocskai István, Esze Tamás utca 17. házszám, Esze Tamás 
utca 20-től folyamatos házszámok, Ifjúság utca páratlan utca 15. házszámtól, Ifjúság utca 22. 
házszámtól, Katona József utca páratlan oldal 23. házszámtól, Mező utca 24-től folyamatos 
házszámok, Mohácsi utca páros utca 62. házszámtól, Mohácsi utca páratlan oldal 81. ház-
számtól, Paál László utca, Remerenció tanya, Szegfű, Szép, Úttörő utca

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Horváth János
helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola
időpont: MÁRCIUS 26. (CSÜTÖRTÖK) 18 ÓRA
Bacsó Béla utca, Csokonai Vitéz Mihály, Esze Tamás utca 1-16 folyamatos házszámok, Esze 
Tamás 18. házszám, Gorkij, Ifjúság utca páratlan oldal 1-13. házszám, Ifjúság utca páros oldal 
2-20 házszám, József Attila utca páros oldal 36. házszámtól, József Attila utca páratlan oldal 
39/1 házszámtól, Katona József utca páratlan oldal 1-21. házszám, Katona József utca páros 
oldal, Mező utca 1-23. folyamatos házszámok, Mohácsi utca páratlan oldal 1-79. házszám, 
Mohácsi utca páros oldal 2-56. házszám, Móricz Zsigmond, Pajtás, Alkotmány 19-től folya-
matos házszámok, Batthyány Lajos utca páratlan oldal 15-45. házszám, Batthyány Lajos utca 
páros oldal 16-50 házszám, Deák Ferenc utca 1-12. folyamatos házszámok, Kodály Zoltán, 
Komáromi utca 32-től folyamatos házszámok, Liszt Ferenc, Okolicsányi utca 19-től folyama-
tos házszámok, Pozsonyi utca páros oldal 12. házszámtól, Pozsonyi utca páratlan oldal 23. 
házszámtól, Radnóti Miklós, Rét utca páros oldal 34. házszámtól, Rét utca páratlan oldal 41. 
házszámtól, Wattay János utca

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Gmoser András
helyszín: Batthyány úti Óvoda
időpont: MÁRCIUS 31. (KEDD) 18 ÓRA
Batthyány Lajos utca páratlan oldal 47. házszámtól, Batthyány Lajos utca páros oldal 52. 
házszámtól, Dózsa György út 29. házszám, Dózsa György út 31-től folyamatos házszámok, 
Erdőtelki út, Hrúz Mária, Kisfaludy Sándor, Komáromi utca 2-31. folyamatos házszámok, Má-
jus 1. utca, Rét utca páratlan oldal 1-37. házszámok, Rét utca páros oldal 2-32/B. házszámok, 
Tavasz, Tompa Mihály, Vízmű utca

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Gmoser András
helyszín: Erdőtelki Iskola
időpont: ÁPRILIS 2. (CSÜTÖRTÖK) 18 ÓRA
Agárhalom tanya, Bokor, Diófa, Erdő utca, Erdőtelek tanya, Fenyves, Malom, Nyárfa utca, 
Ökördi tanya, Siványdűlő tanya, Sövény, Vadvirág u.,Venyige utca, Vadvirág utca

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Pethő Attila
helyszín: Bem József Általános Iskola
időpont: MÁRCIUS 5. (CSÜTÖRTÖK) 18 ÓRA
Berzsenyi Dániel, Hatvani Lajos, Kacsóh Pongrác, Kassai, Kölcsei Ferenc, Kurucz Zsuzsanna, 
Lehel, Mester, Rákóczi Ferenc utca páratlan oldal 1-71. házszámig, Rákóczi Ferenc páros oldal 
2-128. házszámig, Szendrey Júlia, Ady Endre, Erkel Ferenc, Kossuth Lajos út 1-24. folyamatos 
házszámok, Kossuth Lajos út 26-28. folyamatos házszámok, Liget utca páros utca 22. ház-
számtól, Liget utca páratlan oldal, Mészáros Lőrinc 2-37. folyamatos házszámok, Mikszáth 
Kálmán, Soós utca páratlan oldal 1-41. házszámok, Soós utca páros oldal 2-50. házszámok, 
Széchenyi István utca páros oldal, Szent István utca páratlan oldal, Vasvári Pál, Virág utca

6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Szlovák Pál
helyszín: Szűcsi Óvoda
időpont: MÁRCIUS 24. (KEDD) 18 ÓRA
Baross Gábor, Bartók Béla, Bethlen Gábor, Kolozsvári utca páros oldal 8. házszámtól, Kolozs-
vári utca páratlan oldal 35. házszámtól, Kun, Madách, Rákóczi Ferenc utca páratlan oldal 75. 
házszámtól, Rákóczi Ferenc utca páros oldal 130. házszámtól, Szigligeti, Temesvári, Vörös-
marty Mihály, Délibáb, Honvéd, Meggyes, Nagyatádi Szabó Sándor, Nyíl utca, Pásztor utca, 
Róna utca, Uzsoki utca

7. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Szedmák Tamás
helyszín: Wattay Középiskola (Sárkány J. utca)
időpont: MÁRCIUS 10. (KEDD) 18 ÓRA
Damjanich János utca páratlan oldal 1-13. házszámok, Damjanich János utca páros oldal 
2-24. házszámok, Hunyadi János, Jókai Mór, Kilián György, Kolozsvári utca páratlan oldal 
1-33. házszámok, Kolozsvári utca páros oldal 2-6/1. házszámok, Kossuth Lajos út 25. ház-
szám, Kossuth Lajos út 29-től folyamatos házszámok, Mátyás király, Mészáros Lőrinc 38-tól 
folyamatos házszámok, Móra Ferenc, Munkácsi Mihály, Sárkány József, Soós utca páratlan ol-
dal 45. házszámtól, Soós utca páros oldal 52. házszámtól, Széchenyi István utca páratlan oldal, 
Alsókommaszáció tanya, Bánffy utca, Dinnyés dűlő tanya, Drégely utca, Felsőkommaszáció ta-
nya, Izsáki út, Öregszőlő tanya, Szűcs József utca, Szücsidűlő tanya, Vasútállomás, Vasúti őrház
Alsócebe, Felsőcebe, Középcebe, Feketehalom

8.SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Markó Ferenc
helyszín: Wattay Középiskola
időpont: MÁRCIUS 17. (KEDD) 18 ÓRA
Béke utca 1-49. folyamatos házszámok, Gábor Áron, Gagarin, József Attila utca páratlan 
oldal 1-39. házszámok, József Attila utca páros oldal 2-32. házszámok, Kinizsi Pál, Klapka 
György utca páros oldal 78. házszámtól, Klapka György utca páratlan oldal 87. házszámtól, 
Kőrisfa utca, Petőfi Sándor út páros oldal 20. házszámtól, Petőfi Sándor út páratlan oldal 
25. házszámtól, Szabadkai, Szőlő, Toldi Miklós, Aradi, Árpád utca páros oldal 18. házszám-
tól, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balogh Ádám laktanya, Damjanich János utca páratlan oldal 15. 
házszámtól, Damjanich János utca páros oldal 15. házszámtól, Gárdonyi Gáza, Hársfa, Ker-
tész, Korvin, Nádasdy, Petőfi Sándor laktanya, Piactér, Segesvári, Szondi György, Wesselényi 
Miklós, Zrínyi Miklós

A Kiskőrösi Evangélikus 
Egyházközség az interneten:

kiskoros.lutheran.hu

A Kiskőrösi Petőfi Sándor 
Evangélikus Óvoda,

Általános Iskola Gimnázium 
és Szakgimnázium

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu
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FIGYELEMRE MÉLTÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMOK KISKŐRÖSÖN
Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képvise-
lője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2020. évi költségvetésről, 
a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális 
kérdésekről.

Domonyi László
Kiskőrös Város polgármestere

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN FELELŐSEN
GONDOLKODÓ KISKŐRÖSI POLGÁRT!

ÚTMUTATÓ FEBRUÁR HÓNAPRA

RÁDIÓS ISTENTISZTELET 
LESZ MÁRCIUS 15-ÉN

„Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek 
rabszolgái!” 
(1 Korinthus 7,23)

Pál apostol oly korban élt, amikor 
a rabszolgaság intézménye elfoga-
dott volt. Harcban, háborúban le-
igázott népek katonái, – ha életben 
maradtak, általában rabszolgaként 
végezték. Adták-vették őket, gazdá-
juk tulajdonává lettek és többé nem 
rendelkeztek sorsuk felett. 
Az új vallás, a keresztyénség volt 
az, amely elsőként kezdett erről a 
kegyetlen gyakorlatról másképp 
gondolkodni és beszélni. Már csak 
amiatt is, mert gyakran történt meg 
az, hogy egy adott keresztyén közös-

ségnek egyidejűleg tagja lett szabad 
ember és rabszolga is. És azonnal 
átélték ennek a helyzetnek a tart-
hatatlanságát. Ha Krisztus meghalt 
értem is meg őérte is, akkor nem le-
het köztünk ilyen megalázó különb-
ség – gondolták. Pál apostol maga 
küld vissza egy szökött és szökése 
közben keresztyénné lett rabszol-
gát, Onézimuszt régi gazdájához, 
Filemonhoz, hogy fogadja vissza, de 
már, mint testvérét az Úrban. Erről 
az esetről egy rövid levél tanúskodik 
az Újszövetségben.
Ennél többről is szó van azonban. 
Jézus Krisztus élete árán, önmagát 
feláldozva kiváltott minket a bűn 

rabszolgaságából! Nem vagyunk hát 
rabok többé – vagyis nem vagyunk 
kötelesek az ösztöneink szerint élni, 
cselekedni. Megváltottságunk azt a 
szabadságot ajándékozta nekünk, 
hogy Krisztus erejével most már el-
len tudok állni a bűnnek, a kísértés-
nek. Hívő emberként sem leszünk 
hibátlanok és tökéletesek, de Krisz-
tus segítségével, sikerrel tudunk vég-
re szembeszállni gyarlóságainkkal. 
Önfeláldozó halálával tehát széttörte 
a bilincseinket, hogy végre abban a 
szabadságban éljünk-járjunk, ame-
lyet Isten eredendően is szánt ne-
künk!

Lupták György

Idén március 15-e, nemzeti ünne-
pünk és böjt 3. vasárnapja egybe 
esnek. Ezen a vasárnapon a Kossuth 
Rádió Kiskőrösről, az evangélikus 
templomból, élő adásban közvetíti 
az istentiszteletet.
Az istentiszteleten a gyülekezeti fú-
vósok és az orgona kísérik az éne-
keket Kecskeméti Pál igazgató-lel-
kész és Boldoczky Sándor tanár úr 
vezetésével. Az orgonapadon pedig 
Szokody Anikó zongoraművész ül 

majd. Énekel az Exaudi Kamarakó-
rus is. Az istentisztelet liturgiájában 
részt vesz Luptákné Hanvay Mária 
lelkész, az igehirdető az áprilisban 
nyugdíjba vonuló Lupták György 
esperes lesz.
Az istentisztelet a rádióban 10:04 
perckor kezdődik és 10:59 perckor 
ér véget. Kérjük a gyülekezetet, 
hogy helyét a templomban, idő-
ben, legkésőbb 9:45-ig foglalja el. 
Ezen a vasárnapon délelőtt nem lesz 
istentisztelet Tabdiban és Erdőtel-
ken, elmarad a reggel 8 órás isten-
tisztelet is. De mindenkit várunk 
szeretettel a rádiós istentiszteletre!

Indulás a 
böjti úton... 

           

03.01.  
Menj el 

istentiszteletre és kezd 
úrvacsorával a böjti 
időszakot!  

03.02.  
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 1-2. 
fejezetét 

03.03. 
Kerüld az 
édességet, 
csemegéket, 
ízesített italokat az 
étkezések között! 

03.04.  
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 3. 
fejezetét 

03.05. 
Vásárolj 
adakozásra 5 
dolgot! 

03.06. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 4. 
fejezetét 
Állj ellen a 
kísértésnek! 

03.07. 
Add 
vissza, 
ha 
valakitől 
kölcsönkértél 
valamit. 

A világ: őrizd 
szépségét, 
ránk bízta 
Isten, 
gondozd, tarts 
benne rendet. 

03.08.  
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 5. 
fejezetét 

03.09. 
Szedd fel a szemetet a 
házad körül. 
Lomtalaníts! 

                    

03.10. 
Olvasd el Lukács  6. 
fejezetét 
Imádkozz 
tanáraidért/volt 
tanáraidért! 

03.11. 
Vegyél ételt 
valamelyik 

állatmenhelynek. 
 
 

03.12. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 
7. fejezetét 

03.13. 
Rakj rendet a 
ruhásszekrényedben, 
és ami már nem kell 
add oda valakinek. 

03.14. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 8. 
fejezeté 

A tested: a 
Szentlélek 
temploma, 
vigyázz rá! 

03.15. 
Sétálj/fuss egy nagyot a 
friss levegőn ebéd után! 

03.16. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 9. 
fejezeté 
 

03.17. 
Menj el fodrászhoz, 
kozmetikushoz, 
ápold a tested! 

03.18. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 10. 
fejezetét 
                     

03.19. 
Tornázz 
otthon 
vagy csoportban! 

03.20. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 11. 
fejezetét 
Ne nézz televíziót! 

03.21. 
Üljetek 
egy 
asztalhoz, 
tanuljatok meg egy 
új asztali áldást! 

A szellemed: 
irányít, téged, 
figyelj mit 
engedsz bele. 

03.22. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 12. 
fejezetét 

03.23. 
Csak 
munkára 
használj számítógépet, 
telefont. 

03.24. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 
13. fejezetét 

03.25. 
Válassz ki egy építő 
könyvet/verset és 
kezd el 
olvasni!  

03.26. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 
14. fejezetét 

03.27. 
Imádkozz azért, hogy 
csak egészséges 
szellemi dolgokkal 
vedd körül magad! 

03.28. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 
15. fejezetét 

A közösség: 
Jézus így szól: 
azért 
imádkozom, 
hogy egyek 
legyenek. 

03.29. 
Tegyél valami kedveset 
a szomszédodért! 
 

03.30. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 16. 
fejezetét 

03.31. 
Látogass meg 
valakit, aki beteg! 

 

04.01. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 17. 
fejezetét 
Kerüld a pletykát! 

04.02. 
Hívj fel valakit, 
akivel régen 
beszéltél! 

04.03. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 18. 
fejezetét 

04.04. 
Gondold át kit 
bántottál meg az 
elmúlt időben és 
rendezd vele a 
kapcsolatod. 

Lélek: Szeresd 
az Urat, a Te 
Istenedet, 
teljes szívből, 
teljes 
lelkedből… 

04.05. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 19. 
fejezetét 

04.06. 
Tanulj meg egy új 
reggeli/esti 
imádságot! 
 

04.07. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 
20-21. fejezetét 

04.08. 
Kelj fel ma 20 perccel 
korábban és 
imádkozz 
családodért/ 
munkatársaidért! 

04.09. 
Olvasd el: 
Lukács 22. 
fejezetét/Menj el 
istentiszteletre és 
vegyél úrvacsorát! 

04.10. 
Olvasd el Lukács 
evangéliumának 23. 
fejezetét 

04.11. 
Menj ki a 
temetőbe 
szeretteid sírjához. 
Kerülj ma minden 
zajt! 

 

 

04.12. Olvasd el Lukács 
24. részét. Ültess fát, 
virágot és köszönd meg 
az új életet Jézusnak! 

 BÖJTI NAPTÁR 2020 
pastormarcsi, Kiskőrös 
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Köszönjük, hogy adója
1%-ával alapítványainkat támogatja!

Kiskõrösi Petõfi Sándor
Evangélikus Óvoda, Általános Iskola,

Gimnázium és Szakgimnázium

óvoda: Árpád úti Óvodásokért Alapítvány 19551700-1-03
általános iskola: Petőfi Iskola Alapítvány 18350111-1-03
középiskola: Kiskőrösi Középfokú Oktatásért Alapítvány 18365555-1-03

Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Kérjük adója          -ával segítse, támogassa 
egyesületünk munkáját!

Köszönjük, ha megtisztel 
bennünket bizalmával!

adószámunk: 

18341333-1-03

Kiskőrös Város Fúvószenekarát és Majorette Csoportját Támogatók Egyesülete

KISKŐRÖS VÁROSI 
POLGÁRŐR EGYESÜLET

Kérjük, segítse munkánkat, 

adója 1%-ával 
támogasson minket!

Adószámunk: 18366721-1-03
Köszönjük bizalmát!

Az adód 1%-ával
varázsoljunk együtt mosolyt
a beteg gyermekek arcára!

Adószám: 18356076-1-03

1%

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

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

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!

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

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

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!

AMI
ÉLETET
MENT1%

KISKŐRÖSI MENTŐ ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁMUNK:

18369353-1-03

ÉRTÉKTEREMTŐ MUNKÁT VÉGEZNEK 
A NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJÁBAN

Évindító, tisztújító közgyűlésre hívta össze a tagságot január 25-én, 
szombaton a Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja vezetősége. 
A T. S. Gastro éttermében megtartott rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Domonyi László polgármester, Esküdt Lajos ezredes, a BEOSZ elnökhe-
lyettese, dr. Kovács György ezredes, a jogutód MH 93. Petőfi Sándor VV. 
zászlóalj parancsnok-helyettese, Csizovszki László rendőr alezredes, vá-
rosunk rendőrkapitányságának vezetője, valamint Gárdonyi Sándor szá-
zados, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő 1sz. toborzó iroda vezetője. 
A megjelenteket Fadgyas István, a klub elnöke, valamint Gottfried Béla el-
nökhelyettes köszöntötte. 

Fadgyas István: A város egyik legak-
tívabb civil szerveződése egész évben 
tartalmas programokat szervez a tag-
ság számára. Kiemelten jó kapcsola-
tot ápolunk a társszervekkel, más ci-
vil szervezetekkel, például az Ültess 
fát Mozgalom Egyesülettel, a vál-
lalkozókkal, valamint Kiskőrös Vá-

ros Önkormányzatával. Tagságunk 
létszáma 96 fő. Legfőbb sikerünk-
nek érezzük a tagság által elvégzett 
munkát, valamint az elmúlt évben 
a honvédelmi tárca, Kiskőrös Város 
önkormányzata, a BEOSZ, valamint 
az egyesület együttműködésével, tá-
mogatásával létrehozott és a városi 

napok alkalmával átadott kiskőrösi 
Haditechnikai Park.   
Domonyi László: Gratulálok önök-
nek és köszönetet fejezem ki azért, 
hogy a klub tagjai aktív és intenzív 
részvételükkel vették ki eddig is ré-
szüket a városépítő feladatokból. 
Cserébe önök is mindig számíthat-
nak Kiskőrös Város Önkormányza-
tának támogatására. 2020-ra is azt 
kívánom, hogy jó erőben, egészség-
ben, az eddigi gyakorlatnak megfele-
lően megvalósuló együttműködéssel 
folytassuk tovább a közös munkát.
A tisztújítás során a tagok egyhan-
gúlag bizalmat szavaztak Fadgyas 
István ny. őrnagy – elnök, Gottfred 
Béla ny. ezredes – elnökhelyettes, 
Duchai Józsefné ny. őrnagy – titkár, 
Melher Sándor ny. őrnagy – szociá-
lis bizottság vezetője, Benis László 
ny.  zászlós – gazdasági felelős, va-
lamint a pénzügyi-számvizsgáló bi-
zottság elnökének, Lehoczki Péter 
és a tagok: Kovács Imre és Takács 
Antalné számára.
A klub a tagdíjakból, valamint pá-
lyázatokból és támogatásokból tartja 
fenn magát. 

A beszámolók és a 2020-as év ter-
veinek elfogadása után elismerése-
ket adtak át. A Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetség elnöke emlék-
tárgyat adományozott Domonyi 
László polgármesternek, a kiskőrösi 
helyőrség ügyintézői bizottsága ja-
vaslatára, a többéves jó kapcsolat és 
eredményes együttműködés elisme-
réseként. A Magyar Honvédség 93. 
VV. Zászlóalj parancsnoka emlék-
tárgyat adományozott Melher Sán-
dor ny.őrnagynak, Jakab József ny. 
főhadnagynak, valamint Lehoczki 
Péternek. A Magyar Honvédség Ka-
tonai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság parancsnoka 
Emléklapot adományozott Gyalogh 
Sándornénak, Jancsovics Pálné-
nak. A Kiskőrös Helyőrség Nyugál-
lományúak Klubja elnöke Emlékla-
pot adományozott Szabó Ferencné, 
valamint Sáfár Gyula részére. 
Az elismerésekhez gratulálunk! 
A találkozó a finom vacsora elfo-
gyasztását követően baráti beszél-
getésben folytatódott tovább, mi-
közben Duchai Józsefné Marcsi 
katonadalokat énekelt (kis kép). 

Karbantartó (MECHANIKUS / ELEKTROMOS)

Amit kínálunk
• havi bruttó 300 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
•  a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék  

(46% 18:00 és 6:00 óra között),
• negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
• választható cafeteria,
• munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondícionált buszjáratok 60 km-es körzetből  

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

Jelentkezés: munka@hankooktech.com | 06-25/556-036

•  A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / esz-
közeinek karbantartása, javítása, a munkaterületre 
vonatkozó követelményeknek, az elvégzett kép-
zéseknek és tanfolyamoknak megfelelően vizuális 
ellenőrzés

•  Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések, 
ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasí-
tások betartása

•  A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközei-
nek állagmegóvása, tisztán tartatása

Feladatok

•  Középfokú végzettség  
(automatizálás/mechatronikai technikus,  
villanyszerelő stb.)

•  Többműszakos munkarend vállalása
•  Orvosi alkalmasság

Elvárások

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft.,  
jelenleg az ország egyik legjelentősebb beruházója,
az abroncsipar 7. legnagyobb globális szereplője. 
Az immár 885 millió euró összértékű beruházásból, 
az ország közepén épült fel a világ egyik legkorszerűbb 
abroncsgyára, amelynek már a harmadik egysége is felépült.
A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Páhin 3 szobás, összkomfortos családi 
ház eladó! T.: 06/30-389-1534

Kőműves munka, hőszigetelés. 
T.: 06/30-389-1534

Agárhalomban 1,9 ha Bianka kékfrankos 
szőlő eladó érdeklődni: 70/459-0684

1,38, ha zárt almáskert Agárhalomban 
10 éves locsolórendszerrel kiváló fajták-
kal eladó érdeklődni: 30/451-2995

Üzlethelyiség kiadó közvetlenül a piac 
mellett! 25 m2-es 30.000,- Ft/hó + rezsi; 
50 m2-es 60.000,-/hó + rezsi áron. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 70/434-3949

80 m2-es újépítésú irodahelyiség a Vá-
rosközpontban kiadó! Az iroda tagolása: 
4 iroda helyiség, 1 konyha, 1 fürdőszoba 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 70/434-3949

*  APRÓ  *  APRÓ  *  APRÓ  *
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A hír igaz, csak nem Kossuth Lajost, hanem a fiát, Ferencet, és nem ki-
fütyülték, hanem lehettek olyanok is, akik fütyülték. Az állításom máso-
dik részét csak valószínűsítem, hiszen 1910-ben (ekkor történt az eset) a 
sajtó homlokegyenest különbözőképpen tudósított a tömegrendezvények 
létszámáról és hangulatáról.

Az 1910-es választási hadjáratban 
Kossuth Ferenc (kis kép) Duna-
patajra tartva megállt egy kis időre 
Kiskőrösön, mert át kellett szállnia 
a kalocsai szárnyvasútra. Itt csak 
rögtönzött beszédet tartott, és ekkor 
történt vagy nem történt (?) a sajtó 
egy része által felfújt incidens. 
A Pesti Hírlap tudósítása szerint a 
vasútállomáson „rengeteg néptö-
meg” viharos éljenzéssel köszönti a 
politikust, akit Koren Márton evan-
gélikus lelkész üdvözöl. Kossuth Fe-
renc „meghatottan” válaszol, és azt 
hangoztatja, hogy „ellenségeinkkel 
szemben egyetlen fegyverünk az ösz-
szetartás”.
A politikus kiskőrösi fogadtatásáról 
eltérő hírek jelennek meg a korabeli 
sajtóban. Az Újság szerint feltehető-
en Justh Gyula (szakadár független-
ségi vezető) hívei „belé akarták foj-
tani a szót”. A Népszava úgy tudja, 
kifütyülték. Aztán hozza ugyan a 
lap Koren Márton cáfolatát, aki csak 
néhány „felbujtott szocialista okve-
tetlenkedéséről” tud, de saját tudó-
sítójára hivatkozva a baloldali újság 
mégis „hatalmas demonstráció”-ról 
ír, amit csak a csendőrség közbelé-
pése tudott „enyhíteni”. Még azt is 
hozzáfűzik, „hogy Kossuth Ferenc 
egyhamarjában nem mer ennek a vi-
déknek népe előtt megjelenni.” 
Egy nagy tömegben szinte mindig 
akadnak füttyögetők, bekiabálók. 
Akár a hecc kedvéért is, de azt sem 
vitatom, hogy a szocialista érzelmű-
ek az általános választójogot kérhet-
ték rajta számon, a Justh-pártiak 
pedig a függetlenségi eszme eláruló-
ját láthatták benne. Volt-e tüntetés, 
netán csendőrattak? A Pesti Hírlap 
rövidre zárja a vitát:

„Néhány fővárosi lap szenzációs hí-
reket közölt Kossuth Ferenc kiskő-
rösi fogadtatásáról. Zajos tüntetés-
ről, csendőrszuronyok védelméről 
szólanak ezek a tudósítások, ame-
lyekkel az illető lapokat egyszerűen 
felültették.” Elfogultság, a történtek 
nagyítása vagy éppen kicsinyítése 
persze mindkét oldalon elképzel-
hető. Legfeljebb abban bízhatunk, 
hogy Koren Márton nem csak elkö-
telezett Kossuth-párti volt, hanem 
evangélikus lelkészként kényesebb 
lehetett a teljes igazságra, mint egy 
közönséges hírlapíró.
Egyébként a szocialista sajtó rend-
szeresen támadta Kossuth Lajos fiát. 
Ennek érdekes helyi vonatkozása a 
Népszava 1905. decemberi tudósí-
tása a párt kiskőrösi nagygyűléséről. 
Az eset hátteréröl annyit kell tudni, 
hogy az 1905-ös választásokat egy 
koalíció nyerte, amelynek vezető 
ereje a Kossuth Ferenc vezette Füg-
getlenségi és 48-as Párt volt. Ferenc 
József nem hajlandó a győztes koa-
líciót kormányalakítással megbízni, 
amíg le nem mond a hadsereg egy-
ségét veszélyeztető követeléseiről. Ez 
az alkotmányellenes lépés elhúzódó 
politikai válsághoz vezet, amely so-
rán szociáldemokraták is hatalmas 
tömegtüntetéseket szerveznek az 
általános és titkos választójog kivívá-
sáért. A cikkíró elégedetten állapítja 
meg, hogy Pest megye „koalíciós fő 
fészkében”, Kiskőrösön is „szokat-
lanul nagy létszámban jelentek meg 
a párt gyűlésén kisgazdák de még 
hivatalnokok is. A szónok „nép-
csalás”-ként leplezi le a koalíció 
választói joggal kapcsolatos – való-
ban ellentmondásos – politikáját. 
A gyűlés végén a „a falu részeges 

szíjgyártója” egy csendőrőrmester 
és még néhányan Kossuth Ferenc 
éltetésével próbálnak zavart kelte-
ni. Erre Forgács elvtárs kifejti, hogy 
„Kossuth most annak a koalíciós 
mágnáscsőcseléknek az élén ha-
lad, amely főképpen a választói jog 
meggátlására alakult.” A szociálde-
mokrata pártlap megírja még, hogy 
a koalíciósok mindent megtettek a 
gyűlés sikere ellen. Oroszi János ta-
nító vezetésével letépték mindenfelé 
a plakátokat, és majdnem az egész 
gyűlés ideje alatt húzták a haran-
gokat. De a lap tudósítója szerint 
„minden igyekezetük kárba veszett, 
Pest megye népét a megyei nagyurak 
játéka hidegen hagyta…”
Kossuth Ferenc (1841-1914), Kos-
suth Lajos idősebbik fia nyolcéves 
korától emigrációban él. Mérnök-
ként nemzetközi értelemben is hatal-
mas karriert fut be. Apja halála után 
(1894) tér haza, és főleg nevének 
köszönhetően lesz a Függetlenségi és 
48-as Párt vezére. Sokak csalódására 
Kossuth Lajossal ellentétben inkább 
kompromisszumokra hajló, óvatos 
reálpolitikusnak bizonyul. Például 
1906-ban miniszteri tárcát vállal a 
függetlenségi jelszavakat hangozta-
tó, de ezen elvek többségét feladó 
koalíciós kormányban.
Kapcsolata Kiskőrössel nem 
az ominózus „kifütyülés”-sel 
kezdődik, hanem már haza-
érkezése utáni első országos 
körútján érinti települé-
sünket. 1894. december 
17-én a jelenlétében 
avatnak Dunapata-
jon egy Kossuth 
Lajos-szobrot. 
A sajtótudósítá-
sok szerint 
innen Kos-
suth Ferenc 
Kiskőrösre 
indul, hogy 
meglátogas-
sa Sárkány 
József föld-
birtokost, a 
Függetlenségi Párt helyi díszelnökét, 
aki Kossuth Lajos első nagy beteg-
ségénél, 1884-ben már ezer forintot 
ajánlott fel holttestének hazaszállí-
tására. A városba érkezése után az 
ifjabb Kossuth Petőfi szobra előtt 
beszédet mond. Itt-tartózkodásának 
nyomát őrzi a költő szülőházának 
emlékkönyve.
„Elmerengve a költő végzetszerű 
életének emlékei felett, melyekben a 
szerény születés, a dicső élet, s a hősi 

halál egy tökéletes egésszé olvadnak.
1894. dec. 17. Kossuth Ferenc” 
1903-ban a pártja vezérkarával 
együtt ő is fogadja a Dunapatajról 
és Kiskőrösről érkező 600 (!) fős kül-
döttséget, amely a kormány katonai 
javaslatai ellen tiltakozó petíciót ad 
át Apponyi Albert házelnöknek. 
1905- ben Kossuth Ferenc és Ap-
ponyi Albert Szabadkára utazik egy 
nagygyűlésre. Kiskőrösön is meg-
állnak egy rövid időre, és egy száz 
tagú deputáció üdvözlését fogadják. 
1908 novemberében immár, mint a 
vasútért is felelős kereskedelmi mi-
nisztert száz fős küldöttség keresi fel, 
hogy támogatását kérje egy Baja és 
Kiskőrös között létesítendő új vasút-
vonalhoz. Betegsége miatt nem tudja 
a delegációt személyesen fogadni, de 
államtitkára nagy éljenzések között 
megígéri a segítséget. Az ügy ennek 
ellenére valahol mégis elakad.
Kossuth és pártja megbukik az 1910-
es választásokon. Ennek a vidéknek 
a népe, amely a Népszava szerint 
elüldözte Kossuth Lajos fiát valójá-
ban a nagy vereség pillanatában sem 
hagyja cserben, mert megválasztja 
képviselőnek pártja jelöltjét, Muzsa 
Gyulát. Kossuth Ferenc ellenzékbe 
szorul, romló egészségi állapota mi-
att fokozatosan visszavonul a politi-

kától, 1914-ben, még a világhá-
ború kitörése előtt elhunyt.
Kiskőrös és Kossuth Ferenc 

kapcsolatának utolsó ak-
kordja, hogy a helyi lap, 

a Kiskőrös és Já-
rása szép nekro-
lógban búcsúz-
tatja:
Sokat szenve-
dett, mint beteg, 
aki rettenthetet-
len ellentállással 
harcolt a kér-
lelhetetlen halál 
kegyetlen kö-
nyörtelenségével 
szemben. (…) 
Szenvedett, 
mint politikus, 

akinek homlokát a halhatatlan emlé-
kű apa után örökölt dicsőség fényes 
glóriája övezte, s éppen ezért nagyon 
nehéz feladat jutott neki kevésbé 
irigyelt osztályrészül. Egyensúlyozni 
untalanul a Kossuth nevet azzal a 
mérsékelt iránnyal, amely az ő ko-
moly honfiúi és elsőrangú államfér-
fiúi lelkiismeretét kétséget kizáróan 
jellemezte egész politikai pályafutá-
sán.”

Fodor Tamás

VOLTAK EMBEREK, AKIK KIFÜTYÜLTÉK KOSSUTHOT KISKŐRÖSÖN

A férfi kézilabda évtizedek óta meghatározó sportág városunkban. A leg-
kisebbek még csak barátságos meccseken ismerkednek a pályával a szi-
vacslabda keretein belül, de a nagyobbak már kemény csatákat vívnak az 
NB II-es bajnokságban. A kézilabda kiváló sport a csapatszellem kialaku-
lásához, az egymásra utaltság, a csapattársakra figyelés, az összetartás 
szabályainak megtanulásához. A hét csapatba tartozó közel száz játéken-
gedéllyel rendelkező játékos edzéseiről, meccseiről, eredményességéről a 
Kiskőrösi KSK Egyesület vezetőjét, Harangozó Pétert kérdeztük.

A Gyermekbajnokságban a kicsiket 
többek között a technikára, a fegyel-
mezettségre, a szabályokra, a pályán 
való viselkedésre, valamint a taktikai 
fortélyokra tanítjuk edzőtársaimmal, 
Kromholcz Jánossal, Czinkóczki 
Tiborral, Horváth Andrással, il-
letve legfiatalabb edzőtársunkkal, 
Petróczi-Kis Andrással, aki a ka-
pusokat edzi – mondja Harangozó 
Péter. (a csapatfotón, bal szélen fe-
hér pólóban) Rengeteg tehetséges 
játékosunk van, akik nem csak itt 
nálunk, hanem nívós, NB I-es csa-
patoknál is pallérozták már a tudásu-
kat. Például Petróczi-Kis Andris, aki 
D-licenc képesítésű edző, megjárta 
Egert, Füzesabonyt, illetve Haran-
gozó Gergő, aki jelenleg a felsőfokú 
képzésben nappali tagozaton, testne-
velés-történelem szakon tanul, a Ba-
latonfüredi KSE, NB I-es csapatánál 
is edzett. Turi Attila Cegléden töl-
tött el három évet, Ladi Ákos pedig 
három első osztályú klubnál is ját-
szott. De visszajöttek, itt játszanak, 
eredendően a mi neveléseink, edző-
ként bekapcsolódnak abba a mun-
kába, ahol ők maguk megismerték a 
játék alapjait. 

 � A játékosok fiai is kézilabdázók 
lesznek?
Igen, nagyon sok esetben. A csalá-
dok, így a gyermekek is szinte min-
den hétvégén elkísérik édesapjukat a 
meccsekre, átveszik a rangadók han-
gulatát, először csak játszanak a lab-
dákkal a szünetekben, majd a kép-

zésbe is bekapcsolódnak. Az edzők 
közül Horváth András, Kromholcz 
János, Czinkóczki Tibor, valamint 
jómagam fiai is itt ismerték meg 
(vagy a kisebbek reményeink szerint 
fogják) a játék alapjait, Rohoska 
László, Bartha Károly valamikori 
játékosok fiai is, de vannak testvér-
párjaink is – például Kulcsár Feri és 
Peti, Tóth Norbi és Marci, Vlcskó 
Balázs és Bálint.

 � Nézzük az egyes korosz-
tályokat!
A május elsejei sportágválasztókon 
is láthatjuk, hogy nagy a konku-
rencia, Kiskőrösön szerencsére sok 
sportolási lehetőséget kínálunk a 
gyermekeknek. Ennek ellenére el-
mondhatom, hogy nincsenek lét-
számgondjaink, sok csapattagunk 
a kezdetektől a kézilabda sportág 
elhivatottja. Pedig itt sok szabályt 
– hajítómozdulat, labdavezetés, lé-
pésszabály, „kétszerindulás”, passzív 
játék - kell megismerni, betartani, 
megjegyezni a labdajátékon kívül. 
A legfiatalabb játékosokból álló 
U12 csapatunk edzője Kromholcz 
János. Sajnos ebben a korosztály-
ban a környékbeli településeken 
kevés csapatot indítanak, ezért sok-
szor messzire kell utazniuk egy-egy 
meccsre, hiszen a baranyai régióba 
lettek sorsolva. Félidőt, végered-
ményt rögzítenek, de nincs tabella. 
Tavasszal két nagy csoportra osztják 
a csapatokat. Az egyik csoportba 
kerülnek azok, akik több győzelmet 

arattak, a másik csoportba pedig a 
gyengébb csapatok kerülnek és a 
továbbiakban, ebben a felosztásban 
játszanak egymással a nagyjából 
egyenlő erőviszonyokkal bíró csa-
patok. 

 � A többi utánpótlás csapat?
A 2007-es születésű játékosokból 
álló U13-as csapatban is nagyon sok 
ügyes gyermekünk van, akiket szin-
tén Kromholcz János edz. Akár két 
csapatot is kiállíthatnánk, de 4-5 já-
tékost is fel tudunk vinni az U14-be 
játszani. A 2006-2007-es születésű 
játékosokból álló U14-es csapatunk 
is kiváló, nekik és az U15-ös csapat-
nak én vagyok az edzője. 
Az U15 csapatnak szintén sokat 
kell utazni a meccseire, a csoport-
ba bekerült az első osztályú Alsóőrs 
csapata is a harmadosztályba. Több 
jó képességű, tehetségű gyermek 
játszik itt is.
Czinkóczki Tibor által edzett serdü-
lő csapatunk (csapatkép) áll a leg-
szuperebb helyen, csoportjukban a 
másodikak. Az összeszokott csapat 
„magja” öt éve játszik együtt. Csur-
gó ellen egy góllal kaptak ki, ezen 
a meccsen a legjobb góllövőnket 
kiállították, nagy szerepe volt a ve-
reségben a „bírói túlkapásnak” is. 
Nagyon erős csoportba kerültek ők 
is, például a pécsiekkel, Komlóval, 
illetve Csurgó csapatával kell játsza-
niuk. Megjegyzem, sok korosztá-
lyunkban erőn felülinek érezzük a 
csoportbeosztásokat.

 � Az ifik és a felnőttek?
Ifi csapatunk (bal oldali fotó az egyik 
edzésen készült) jelenleg az ötödik 
helyen áll a 14 csapatos, rendkívül 
erős mezőnyű – Tungsram, Nagyka-
nizsa, Komló, Pécs – bajnokságban. 
Nekik még van reményük a dobo-
góra, amelyen már több alkalommal 
szereztek ezüstöt, és egyszer aranyat 
is. A konkurens, rivális csapatoktól 
idegenben kaptunk ki, nagy esé-
lyünk van az itthoni szurkolótábor 
lelkesítésével kísérve a győzelemre.
Felnőtt csapatunk „ezer sebből vér-
zett” már ősszel, mindjárt az első 
meccsen a kapusunk lesérült, az évek 
óta legjobb góllövőnk, Harango-
zó Gergő pedig elülső keresztszalag 
szakadásból lábadozik. Jelenleg két 
csapatot megelőzve a 10. helyen ál-
lunk, reméljük, esélyesek vagyunk a 
bentmaradásra. De büszkék vagyunk 
a csapatra, hiszen csak egygólos vere-
ségeket szenvedtek, vagy döntetlent 
játszottak eddig a bajnokságban. 
Nagyon erős tavaszi szezon előtt ál-
lunk, 3-4 olyan meccsünk is lesz a 
tizenegyből, ami „élet-halál” küzde-
lem lesz. De a cél, hogy tanuljunk, 
gyakoroljunk.       
A bajnokságok félidejét épp, hogy 
elhagytuk, a csapatok már minden-
kivel játszottak egyszer, még bármi 
lehetséges. Az edzők célja, hogy mi-
nőségi játékot láthasson a közönség, 
a csapattagok játékszenvedélyével 
fűszerezve, minél több góllal és győ-
zelemmel. Úgy legyen! Hajrá Kőrős!    

KÖZEL SZÁZ IGAZOLT JÁTÉKOSA VAN A FÉRFI KÉZILABDÁSOKNAK
A cél a jó eredmények mellett a minőségi játék

CLASSIC WINTERCLASSIC WINTER
NEMZETKÖZI JÉGKORONG TORNANEMZETKÖZI JÉGKORONG TORNA
KISKŐRÖSÖN MÁRCIUS 6-7-8-ÁNKISKŐRÖSÖN MÁRCIUS 6-7-8-ÁN

www.kiskoroskori.huwww.kiskoroskori.hu
facebook: HC Kiskőrösfacebook: HC Kiskőrös
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Kiskőrösi hírek

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

Kiadó:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/b
telefon: 06-78/311-955

Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa  |  06-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné

Hirdetésfelvétel:
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!

2020. január

Alma eladó 
termelőtől!

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

Idared, Jonagored,
Jonagold, Golden, Starking

facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös

+36 70 619 3910

Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 2020-ban is számos programmal, előadás-
sal, tornával és városi rendezvénnyel várja a Kiskőrösi járás minden lakosát. 
Célunk továbbra is az egészség komplex módon való megközelítése, az embe-
rek ismeretének bővítése és felelősségtudatuk növelése saját egészségükkel 
kapcsolatban. Az egészségünket számos tényező befolyásolja, életmódunk 
hatalmas szerepet játszik ebben. Célunk továbbra is segíteni a lakosoknak az 
egészségtudatos magatartás kialakításában, egészséggel kapcsolatos isme-
retek bővítésében és növelni az egyén egészsége feletti felelősségtudatát. 
Az egészségtudatosság növelésének leghatékonyabb eszköze a közösség, 
mely támogató hálóként segít minket céljaink elérésében.

Az Egészségfejlesztési Iroda közre-
működése által induló csoportos 
tornák is közrejátszanak, hogy fej-
lesszük egészségünket. A heti rend-
szerességgel tartott tornák segítenek 
abban, hogy elinduljunk ezen az 
úton. Támogatott tornáinkra nem 
csak az idősebb korosztálynak, ha-
nem a fiatalabbaknak is szerettünk 
volna lehetőséget biztosítani. Koráb-
ban is nagy népszerűségnek örvendő 
Preventív mozgásszervi és Nyugdí-
jas torna mellett elindult a Shredx 
Fitness termében a Gymball és a 
FrittiSport-ban a FittBody Fiatalok-
nak. Mindkét újonnan induló tor-
nánkra nagyon nagy volt az érdeklő-
dés. A tornák lendületesek és nagyon 
hatékonyak, azonban mindkét edző 
nagyon fontosnak tartja, hogy a 
gyakorlatok helyesen legyenek kivi-
telezve, ezzel elkerülve a sérüléseket. 
A Gymball és Preventív mozgásszer-
vi tornát Tagai Tímea tartja, míg a 
Nyugdíjas tornát Madácsi Anita, 
FittBody fiataloknak órát pedig 
Sárosi Marika.

Nyugdíjas tornánkon van még né-
hány szabad hely, várjuk az érdeklő-
dők jelentkezését. (felső fotó)
A tornák mellett ötödik alkalommal 
indult el felnőtt úszótanfolyamunk 
Pásztor Gyula vezetésével, ahol 
újabb 20 fő sajátíthatja el az úszás 
alapjait és szeretheti meg ezt a szá-
mos jótékony hatással bíró mozgás-
formát.
Rendszeresen zajló programjaink 
mellett alkalmi rendezvényeink is 
lesznek az év folyamán. Ilyen volt 
januárban a jégpályák éjszakája, me-
lyen több mint 200 fő húzott kor-
csolyát a lábára, hogy együtt csúsz-
hassanak a Rajz Attila Jégpályán. 
Az év során változatos programok-
kal, városi rendezvényekkel és kü-
lönböző témájú előadásokkal várjuk 
Önöket. Aktuális programjainkról 
folyamatos tájékoztatást nyújtunk 
Facebook oldalunkon és plakátjain-
kon, valamint érdeklődhetnek sze-
mélyesen az irodánkban.

Jaszanovics Dóra
EFI-irodavezető

AZ EFI FOLYTATJA JÓ PROGRAMJAIT

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,
HASZNOS INFORMÁCIÓK

Kiskőrös
város főépítésze:
Szabó János
elérhetősége: 
06-30/928-9321
email: foepitesz@kiskoros.hu
Ügyfélfogadás ideje: minden hét 
szerdai napján 9-15 óra között
Ügyfélfogadás helye:
Luther M. tér 1.

Hulladékszállítási közszolgáltatás-
sal
kapcsolatos ügyfélszolgálat
FBH-NP Nonprofit Kft.
Kiskőrös, Árpád u. 8.
csütörtökönként 9.00-12.00
és 12.30-16.00 óra között
Telefon: +36 79 524 821
Fax: +36 79 572 052
e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Kiskőrösi Hulladékudvar
cím: Izsáki út 1783/2. hrsz.
Nyitva tartás
november 1-től március 31-ig
hétfő: 8.00-16.00
kedd: szünnap
szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-16.00
szombat: 8.00-16.00
vasárnap: szünnap

április 1-től október 31-ig
hétfő: 8.00-16.00
kedd: szünnap
szerda: 10.00-18.00
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-16.00
szombat: 10.00-18.00
vasárnap: szünnap

Polgármesteri hivatal:
78/513-120; 78/311-122

Művelődési központ: 78/312-315

Könyvtár: 78/311-955

Orvosi ügyelet: 78/311-260

Szakorvosi rendelőintézet:
78/311-922, 78/311-340,
78/311-484

Védőnői szolgálat: 78/311-704

Mentők: 104; 112; 78/311-104

Tűzoltóság: 105; 112; 78/311-305

Rendőrség: 107; 112; 78/501-400

Áramszolgáltató hibabejelentő:
06-62/565-881

Gázszolgáltató: 06-1/474-9999;
06-20/474-9999; 06-30/474-9999; 
06-70/474-9999

Kiskun-Víz hibabejelentő:
+36-20/9-412-622

Kábeltévé hibabejelentő: 1223 

Városunkban igen széles palettáját kínálják a különféle sportegyesületek 
a választható mozgásformáknak, így nem kell félnünk, hogy a fiatalok min-
dig a számítógép előtt ülnek. Szerencsére nem csak a lehetőség, hanem 
az edzéseket vezető szakemberek és a felkészüléshez szükséges létesít-
mények is adottak. A kiváló, lelkes munka az eredményeken is meglátszik. 
Legutoljára úszóink értek el fényes sikereket, a nemrégiben Kecskeméten 
megrendezett Megyei Diákolimpián, ahonnan szép számban jutottak to-
vább a márciusban lebonyolításra kerülő Budapesti Diákolimpia Döntőbe, 
melyet a Budapest Duna Arénában rendeznek majd meg március közepén.

Bolemányi Lídia, Szentgyörgyi 
Réka, Szőgyi Imola, Tóth Eszter, 
Kelemen Hella, Harangozó Andor, 
Fülöp Marcell, valamint a fotón is 
látható Antal Mirjam, Simon Jáz-
min, Simon Emma, Boldoczki Ró-
bert képviseli majd Kiskőrösről Bács-
Kiskun megyét. (Mögöttük a fotón 
Miszlai Orsolya edzőjük áll, Dicsa 
Dominik betegsége miatt hiányzik a 
fotóról.) Az úszótehetségeket Orsin 
kívül Czérna János és id. Pásztor 
Gyula edzők készítik fel a versenyekre. 
A kiskőrösi úszók 2019-ben 15 ver-
senyen vettek részt, melyekről szép 
sikerekkel tértek haza. Gyakran hall-
hattunk róluk és elért eredményeikről. 
Kevesen tudják viszont, hogy a sikerek 
mögött kemény munka van. Hogy az 

állandó kihívásokat le tudják győz-
ni, sokan közülük heti 6 alkalommal 
edzenek a Kiskőrösi Tanuszoda me-
dencéjében. Fontos megjegyezni, hogy 
a minőségi munka érdekében nem 
is lehet egy edzésen csak maximum 
8 gyermekkel foglalkozni. Tavaly 3 
nemzetközi versenyre is eljutottak. 
Nagy teljesítmény ez annak függvé-
nyében, hogy a lelkes kis csapat mö-
gött nincs egyesület, hanem edzőik és 
a szülők tartják össze lelkesedésükkel 
és nem kis anyagi erőfeszítéssel őket. 
2020-ban is több mint 15 verseny van 
a naptárban. Ezek közül kiemelkedik 
a diákolimpia, amelynek megnyerése 
nem csak dicsőséggel jár, hanem az 
országos döntő első három helyezett-
jét  10 ponttal jutalmazzák, ami a to-
vábbtanulásnál beszámít. Tavaly 100 
méteres gyorsúszásban ezt a számot 
Boldoczki Róbert nyerte. Hatalmas 
gratuláció az úszóknak és edzőiknek, 
sok sikert a márciusi döntőben!

ÚSZÓINK BEKERÜLTEK 
A DIÁKOLIMPIA DÖNTŐJÉBE

Kérjük adója 1%-ával,
támogassa egyesületünket,

a Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesületet!
Adószámunk: 19551607-1-03

Kedves Kézilabda Barátok,
Szülők és Szimpatizánsok!

kezilabda_2018_A5.pdf   1   2018.01.25.   16:14:59

GÉPI ELŐMETSZÉS SZŐLŐBE!
SZŐLŐÜLTETVÉNYEK GÉPI ELŐMETSZÉ-
SÉT, ZÚZÁSÁT VÁLLALOM KISKŐRÖS ÉS 

VONZÁSKÖRZETÉBEN! NEM CSAK MOSER 
MŰVELÉSŰT!

06-20/9240-302

ERDÉSZETI
SZAKIRÁNYÍTÁS

Erdővel kapcsolatos
teljes körű ügyintézést vállalok.

Csányi László erdész
06-30-453-6142

KITÜNTETTÉK BOGNÁR ERIKÁT 
ÉS NEVELŐEDZŐJÉT, TÓTH MÁTYÁST
Bognár Erikáról, a kiskőrösi bir-
kózótehetségről már nem először 
írunk lapunkban. A birkózósport 
helyi csillaga 4 esztendős kora óta 
a sportág megszállottja, kitartásá-
nak és szorgalmának köszönhetően 
kadett Európa bajnoki arany, vala-
mint junior ezüst és világbajnoki 
ezüstéremmel is büszkélkedhet sok 
más igen kiváló eredménye mellett. 
Érdemei elismeréséül 2018-ban 
Domonyi László polgármestertől 
átvette a „Kiskőrös Város Sportjáért” 
kitüntetést. Ifi és junior eredményei 
kimagaslóak, ezért is kapta meg 
nemrégiben a „2019-es év Birkózó 
Élsportolója” címet, első edzője Tóth 
Mátyás, pedig átvehette az „Év Bir-
kózó Nevelőedzője” elismerést. 
2019-ben is számos alkalommal 
bizonyított a kiskőrösi, majd kö-
zépiskolás korában a kecskeméti 
KTE, jelenleg januártól a Budapes-
ti Honvéd SE színeiben versenyző 
sportoló – mondja rendkívül büszke 
nevelőedzője, Tóth Mátyás. 59 ki-
logrammban tagja a junior és az U 
23 válogatott keretnek, ahol súlycso-
portjában a legjobb eredményeket 
érte el a tavalyi évben. A spanyolor-
szági Pontevedrában megrendezett 
Junior Birkózó Európa - bajnokság-
ban 2. helyen végzett, a Szerbiában 
lebonyolított U 23-as Birkózó Euró-
pa – bajnokságon pedig már szeren-
csét próbálhatott az idősebb korosz-
tályban, itt 7. lett. Elnyerte a Junior 
Magyar Bajnok címet, a női magyar 
bajnokságon pedig a 3. helyen állt 

dobogóra kategóriájában. Most tel-
jes erőbedobással készül az októberi 
U 23-as birkózó világbajnokságra. 
A nemzetközi hírű kiskőrösi bir-
kózóversenyző családi indíttatásból 
választotta ezt a sportágat. Édesapja, 
valamint testvére is – aki ma már 
testnevelő tanár és a Kiskőrösi Petőfi 
Birkózó Klub vezetőedzője – a bir-
kózószőnyeg megszállottjai voltak. 
Most a honvédségnél főállású spor-
toló, ami azt jelenti, hogy az alapki-
képzésen túl minden idejét a sport-
versenyekre való felkészülés tölti ki. 
A birkózó és a kondicionáló edzések 
mellett edzőtáborokban, válogató-
versenyeken vesz részt.   
Erika a 2020-as évi tokiói olimpi-
ai játékokra még nem mehet, mert 
nem töltötte be a 20. életévét, de ha 
tovább is „hozza a formát”, 4 év múl-
va Párizsban, nagy a valószínűsége, 
hogy kiskőrösi sportoló képviselheti 
majd Magyarországot a nemzetközi 
sporteseményen.
Hajrá Erika, szurkolunk neked! Sok 
sikert kívánunk és még sok fényesen 
csillogó aranyérmet a gyűjteményed-
be!
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ROPTÁK A SODRÁS BANDA ZENÉJÉRE A NÉPTÁNCOS CSOPORTOK
Tánc- és mozgásszeretet, elhivatottság, barátság, összetartás... mindez 
elmondható a Szó-La-M AMI néptánccsoportjaira, akik január 31-én pén-
teken este és február 1-jén szombaton délelőtt két teltházas előadást is 
tartottak a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében. Pénteken 
késő éjszakába nyúlóan szólt a zene, a Sodrás banda – Pogrányi Miklós 
prímás, a banda vezetője – hegedű, Mészáros Vince – brácsa, Fazekas 
Bálint – nagybőgő – a színpadon táncoló csoportoknak, majd az emeleten 
megtartott táncházban is húzta a talpalávalót. 

A szombati előadást megtisztelte je-
lenlétével Domonyi László polgár-
mester és Vágó Ferencné, a Kiskőrösi 
Tankerületi Központ igazgatója is. 
A megjelenteket Soltiné Samu Zsu-
zsanna, az oktatási intézmény igazga-
tó asszonya köszöntötte, aki méltatta 
a néptánc tagozatban folyó lendüle-
tes, lelkes, magas színvonalú munkát 
és köszönetet mondott a szülőknek, 
valamint támogatóiknak is.
Ahogy azt már az elmúlt négy tanév 
alatt megszokhatták, megtapasztal-
hatták, Horváth Katalin és Kapo-
nya László táncpedagógusok kiváló 
módszertani ismerettel, profi tánctu-
dással vezetik be a csoportjaikat népi 
kultúránk táncos világába. A gyer-
mekek és a fiatalok a táncpróbákon, 
azok közösségformáló ereje mellett 
komoly szakmai tudásra tesznek szert. 
A városi rendezvények, versenyek ál-

landó szereplői, fellépésükkel minden 
alkalommal elkápráztatják a nézőket. 
A „Palánták” kivételével pedig készül-
nek az áprilisi minősítő versenyekre. 
– mondta az igazgató asszony.       
A programban bemutatkoztak a 
„Palánta”, a „Töpörtyűk”, a „Tök-
magok”, a „Csicsergők”, a Kiskőrös 
Néptáncegyüttes, valamint a Szi-
várvány Néptáncegyüttes táncosai. 
A műsor végén Horváth Katalin tan-
szakvezető köszönetet mondott a szü-
lőknek, a tánctanároknak, csoport-
vezetőknek, valamint támogatóiknak 
– Kiskőrösi Tankerületi Központ, 
Szó-La-M AMI, Kiskőrösi Petőfi Sán-
dor Művelődési Központ, Kiskőrösi 
Hétszínvirág Oktatási és Kulturális 
Alapítvány, Atkári Árpád és felesége, 
kiskőrösi Tesco Hipermarket Áruház. 
Köszönjük, ez ismét felemelő, látvá-
nyos, igen színvonalas program volt!

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:
FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
WWW.KISKOROS.HU   


