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TÖBB UTCÁBAN IS MEGÚJUL  
A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER
Napjainkban egyre gyakoribb, hogy 
özönvízszerű eső zúdul a városra. 
A hatalmas vízmennyiség megáll az 
utakon, a régi csapadékvíz elvezető 
rendszer nehezen birkózik meg vele. 
Szükségessé vált tehát a rendszer 
megújítása. A „Záportározó kiala-
kítása és csapadékvíz elvezető rend-
szerek rekonstrukciója Kiskőrösön” 
című projekt keretén belül a csapa-
dékvíz elvezetés hatékonyságának 
növelése céljából, a Klapka utcában, 
a Dózsa György utcában, Hrúz M. és 
Tompa M. utcában szükségessé vált 
a már meglévő, de funkcióját nem 
az elvárásoknak megfelelően teljesítő 
zárt csapadékvíz elvezető rendszerek 
rekonstrukciója. A munkálatokat a 
közbeszerzési eljárás során nyertes 
ajánlattevő cég, az ÉKISZ Építőipari 
Kft. végzi. 
A kivitelezési munkálatokról Nánási 
Imre építésvezető a következőket 
mondta: Az érintett területeken je-
lenleg az alábbi csapadékvíz elveze-
tő rendszerek találhatók: funkcióját 
nem teljesítő zárt csapadékcsatorna, 
nyílt vízelvezető árok átereszekkel, 
illetve szikkasztó árkok, melyek nin-
csenek összekötve. A területen föld 

medrű csapadékcsatorna, valamint 
zárt csatornaszakaszok vannak. A ki-
épített csapadékvíz elvezető műtár-
gyak állapota rossz, a csatorna több 
helyen a folyásiránnyal ellentétesen 
lejt, sérült, törött. Szükséges a meg-
lévő földmedrű árkok és csatornák 
szintjének egységes lejtéssel történő 
átépítése, mélyítése, szintbe hozása 
és burkolása. A tervezett ütemet tart-
juk, most a Klapka utcában cseréljük 
ki a régi csöveket új, 60 cm átmérőjű 
vízelvezető csövekre. Az érintett te-
rületen a nagyobb csőátmérő és régi 
csatornától való szinteltérés miatt 
szinte az összes keresztező közmű-
vet ki kell váltanunk, az új csatorna 
szintje alá kell átépítenünk. A Klap-
ka utcában a régi hálózat cseréjét a 
Tavasz utcától a Bem József utcáig 
fogjuk elvégezni. Az átépített csa-
tornaszakasz vízelvezető képessége 
növekedni fog. 

Nagyon köszönjük a lakosság és az 
ott élők türelmét, reményeink sze-
rint két hónapon belül a kapubejá-
rók helyreállítását is beleértve vég-
zünk a Klapka utcában és folytatjuk 
a munkát a többi utcában.  

Kiskőrös Város belterületén folyó csapadékvíz elvezető rendszer 
rekonstrukciója miatt a központi buszpályaudvar megközelítését 
szolgáló Alkotmány utca időszakonként lezárásra kerül.

A buszpályaudvar az Alkotmány utca lezárása esetén az Alkotmány 
utcával párhuzamosan futó Bem József, Kiss Ernő utcákon keresztül 
megközelíthető.
A munkálatok befejezéséig megértésüket és szíves türelmüket 
kérjük.

Kiskőrös Város Önkormányzata

Az NKM Áramhálózati Kft. az ügyfelek folyamatos és minőségi 
áramellátása érdekében gallyazási munkákat végez a hálóza-
tok biztonsági övezetében márciusban Kiskőrösön.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése miatt rövid 
időre szükséges az egyes hálózati szakaszok kikapcsolása.
 
A munkák idején időszakos áramszünet lesz márciusban  
Kiskőrösön több utcában.

Az NKM Áramhálózati Kft munkatársai minden esetben igye-
keznek az áramszünetek időtartamát a lehető legminimálisabb 
mértékre csökkenteni azért, hogy az ügyfelek a legkevesebbet 
érezzék a munkavégzésből.

A tervezett áramszünetek pontos idejéről és az érintett utcákról 
ügyfeleink a https://www.nkmenergia.hu/aram/aramszunet 
oldalon tájékozódhatnak.

A FŐTÉREN FELNYESIK A FÁKAT
A Kőrösszolg Nonprofit Kft. munka-
társai ifj. Dulai György csoportvezető 
vezetésével az év minden hónapjában 
folyamatosan rendben tartják környe-
zetünket. A téli hónapokban az úgy-
nevezett „természeti pihenőidőben” 
gondozzák az idősödő fákat, lenyesik 
az elkorhadt, élettelen ágakat. Mag-
lódi József vállalkozó emelőkocsijával 
segít, hogy elérjék a magasabb ágakat 

is. Minderre azért is szükség van, mert 
a városközpont rekonstrukció során 
sok, beteg, életveszélyes, öreg fát ki-
vágtak és a helyükre elültetett fiatal 
ostorfák lombkoronájának növeke-
déséhez is kell a hely. A munkálato-
kat Csányi Norbert városi főkertész 
irányításával végzik, a lenyesett galy-
lyakat, ágakat a Kőrösszolg Nonprofit 
Kft. munkatársai el is szállítják.

ELFOGADTÁK A KÉPVISELŐK  
A VÁROS IDEI KÖLTSÉGVETÉSÉT

A februári képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi pontja mindig 
a város aktuális évi költségvetésének megvitatása, elfogadása. Hatalmas 
apparátus dolgozik azon, hogy a képviselők elé egy olyan költségvetés ke-
rüljön, amely zavartalanul tudja biztosítani a város működését. A bizott-
sági üléseken már átbeszélték és megalkották a képviselők és a külsős 
bizottsági tagok döntéshozatalra a város költségvetését.

Domonyi László polgármester a 
februári képviselő-testületi ülésen 
elmondta: A költségvetési kiadások 
főösszege 6 milliárd 176 millió 496 
ezer 186 forint. A finanszírozási ki-
adások 1 milliárd 144 millió 464 
ezer 139 forint. A költségvetési bevé-
telek főösszege 2 milliárd 861 millió 
481 ezer 952 forint, a finanszírozási 
bevételek 4 milliárd, 459 millió 478 
ezer 673 forint. Így összesen 7 milli-
árd 320 millió 960 ezer 625 forint az 
a keretünk, amiből gazdálkodhatunk 
2020-ban.

Nagy örömmel mondhatjuk, hogy a 
helyi bevételek jelentősen emelked-
tek az elmúlt évben. Hihetetlen nagy 
ugrás, hogy az iparűzési adó összege 
vállalkozóinknak köszönhetően az 
elmúlt évi 820 millió forintról közel 
1 milliárd forintra nőtt.
Köszönjük a kiskőrösi vállalkozók-
nak, hogy mindennapos életükkel, 
tenniakarásukkal komolyan veszik 
azt, hogy megtermelt javaikkal és a 
befizetett adójukkal településünket, 
a helyi értékeket, ezzel a városunk 
értékét is erősítik, valamint növelik 
az itt élők komfortérzetét. 
Elértünk egy 1 milliárd 111 millió 
forintos összes adóbevételt vállalko-
zóinknak és a lakosságnak köszön-
hetően. Ez az összeg meghaladja a 
2010-es adóbevételünk dupláját. 
Mindezt tettük úgy, hogy a kommu-
nális adóbevételünk 62 és fél milli-
árd forintról 61-re csökkent. Ennek 
oka összetett. Egyrészt a nyugdíjas 
korosztálynak kérésükre megfelezzük 
a kommunális adóterhet, másrészt 
sajnos csökkent a lakosságszám is.  
A Központi Statisztikai Hivatal ada-
tai szerint 2006-ban 15 ezer 280-an 
voltunk, most 2020-ra a lakosság-

szám mintegy ezerrel csökkent. Min-
den reményünk megvan arra, hogy 
ez megváltozzon, a Kormány gyer-
mek- és családsegítő intézkedései-
nek, a munkaadó vállalkozásoknak, 
erős gazdaságunknak köszönhetően.
A város első embere elmondta, hogy 
a jövőben törekednek a turizmus, 
valamint a városmarketing fellendí-
tésére. 
Büszke vagyok városunkra és nagyon 
örülök, hogy Kiskőrösnek ilyen 
költségvetése születhetett. Jó együtt-
működni a közös cél érdekében, jó 
érzés, hogy vállalkozóinkra, lakosa-
inkra mindig számíthatunk. Ennek 
eredményeképpen bevételeink 54 
százalékát tudjuk fejlesztésekre köl-
teni, és intézményeink működtetése 
is stabil alapokon áll- hangsúlyozta a 
polgármester.
Domonyi László köszönetet mon-
dott az intézményvezetőknek, hogy 
a költségvetési keret lehetőségeit fi-
gyelembe tartva állították össze az 
irányításuk alatt álló intézmények 
költségvetését. Kiemelte, hogy a 
Kőröskom Kft. és a Kőrösszolg Kft. 
ügyvezető igazgatójával is átbeszélték 
a város működtetésének pénzügyi 
hátterét, az egyes területekre átcso-
portosított pénzösszegek felhaszná-
lásának lehetőségeit. 
Elhangzott, hogy a városban műkö-
dő sportegyesületeket is igyekeznek 
támogatni. A támogatások mellett 
a helyiségek, termek használata és 
üzemeltetése szintén a város büdzsé-
jét terheli, ami így összességében 
mintegy 100 millió forint. Ma Kis-
kőrösön 693 fő sportol rendszeresen, 
90 százalékuk a gyermek és ifjúsági 
korosztályba tartozik. Ezzel a város-
vezetés az egészséges életmód kiala-
kítására, megtartására törekszik.
Domonyi László: Nem mondom, 
hogy könnyű év előtt állunk, hi-
szen régóta tervezett beruházásaink 
elkezdődtek, amelyek igen komoly 
pénzügyi hátteret kívánnak. Az el-
következendő két évben alaposan át-
gondolt pénzügyi manővereket kell 
elvégeznünk.
A képviselő-testület a polgármesteri 
beszámolót követően elfogadta Kis-
kőrös Város 2020-as költségvetését.

M E G H Í  V Ó

Kiskőrös Város Képviselő-testülete
április 15-én (szerda) 17,00 órakor a Városháza Dísztermében 

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 54. §-a, valamint a munkatervében foglaltak szerint.

A közmeghallgatáson tájékoztató hangzik el
a Város 2020. évi költségvetéséről, a lakóhelyi környezet állapotának 
alakulásáról, valamint lehetőség nyílik arra, hogy az állampolgárok
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői előterjesszék közérdekű

kérdéseiket és javaslataikat.
Kérem, hogy részvételükkel segítsék a fórum munkájának eredményességét!

Domonyi László
polgármester

ALÁÍRÁSSAL A SZÉKELYSÉG 
IDENTITÁSÁÉRT SAJÁT SZÜLŐFÖLDJÉN
Székelyföldért megmozgatjuk Európát! 

A Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdeké-
ben, hogy Európa hagyományos nemzeti közösségei, köztük a székelység 
is megtarthassa identitását a saját szülőföldjén. A nemzeti régiókért in-
dított polgári kezdeményezést 6 év pereskedés után az Európai Bizottság 
2019. április 30-án vette nyilvántartásba. A kezdeményezés tárgya, hogy 
az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a 
régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátossá-
gok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. 

Izsák Balázs: A Székely Nemzeti Ta-
nács már megalakulásakor leszögezett 
két fontos dolgot:
1. Egyetlen célja Székelyföld auto-
nómiájának a kivívása.
2. E cél megvalósításáért kizárólag a 
jog és a demokrácia eszközeivel fog 
élni.
Az első perctől világos volt, hogy a cél 
eléréséhez szükség lesz a külpolitika 
eszközeire is, élnünk kell a nemzet-
közi szerződések és szervezetek adta 
lehetőségekkel is. Már 2008 elején 
határozat született arra nézve, hogy 
a Székely Nemzeti Tanács kezdemé-
nyez egy uniós szintű szabályozást az 
Európai Unióban élő, szülőföldjükön 
őshonos, számbeli kisebbségben élő 
népek és népcsoportok jogaira vonat-
kozóan, különös tekintettel az önren-
delkezés jogára. A Lisszaboni Szerző-
dés megkötése után természetes volt 
számunkra, hogy amint arra a konk-
rét lehetőség megnyílik, élni fogunk a 
polgári kezdeményezés lehetőségével, 
megtalálván ehhez a partnereket Eu-
rópa-szerte. Ebből a célból született a 
tanács 2011. júniusi ülésén az a két ha-
tározat, amelyek közül egyik feltérké-
pezi a potenciális szövetséges nemzeti 
régiókat, kimondva, a kezdeményezés 

alapelvét: Európai népei egyenlőek, a 
másik pedig túl azon, hogy kimondja: 
a Székely Nemzeti Tanács élni kíván az 
Uniós polgári kezdeményezés lehető-
ségével, rögzíti azt is, hogy konkrétan 
mi a kezdeményezés tárgya.
Tudatában vagyunk annak, hogy az 
európai nemzeti régiók összlakossága 
bár igen jelentős, ennek ellenére nem 
lesz könnyű összegyűjteni az egymillió 
aláírást.
Ha ön egyetért céljainkkal, ha úgy érzi, 
hogy szűkebb hazája, de egész Európa 
érdeke is, hogy nemzeti sajátosságokat 
őrző régiói megerősödjenek, jogköre-
ik bővüljenek, több önállósággal ren-
delkezzenek, hogy meg tudják őrizni 
történelmi hagyományaikat és mind-
eközben ne szenvedjenek gazdasági 
hátrányokat, kérjük, töltse ki a rövid 
adatlapot.
Az európai polgári kezdeményezés 
egyedülálló módja annak, hogy az 
uniós polgárok irányt szabjanak az EU 
jövőjének azáltal, hogy fontos közér-
dekű ügyekben az Európai Bizottságot 
jogszabályjavaslat benyújtására kérik 
fel. Ha egy kezdeményezést legalább 
egymillióan támogatnak EU-szerte, a 
Bizottság dönt arról, hogy milyen lé-
péseket tegyen.

Környezetbarát kertészeti technológiák, biotermesztés
módszereinek ismertetése, népszerűsítése.
– �lmvetítés
– vetőmag, illetve palántabörze
– receptek, tapasztalatok megvitatása

Kertbarát kör

A nyarat terepgyakorlatokkal, kirándulással
és egymás kertjeinek megtekintésével töltik. 
A foglalkozásokat kéthetente csütörtökönként
17 órai kezdéssel a művelődési központban tartják.

Szeretettel várják
újabb tagok jelentkezését!

FÓKUSZBAN

Az egymillió aláírást
2020.05.07-ig kell összegyűjtenünk!

Aláírásával segítse Ön is a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését, mert elégséges 
aláírás darabszám elérése esetén az Európai Parlament köteles foglalkozni az üggyel!

Ön is segíthet az alábbi linken:
https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative
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EGY IGAZI ÁLLÓCSILLAGMEGSZÜLETTÉL, 
MEGÉRKEZTÉL, DE JÓ!

1970. szilveszterén vált országosan 
ismertté, amikor éjfél előtt pár perc-
cel a Bergendy együttessel előadta a 
Mindig ugyanúgy című dalt a Ma-
gyar Televízióban.
Ez kereken 50 éve volt!
A Bergendy lemezeladási példány-
számokat döngetve, számtalan azóta 
is élő slágerrel ajándékozta meg a 
közönséget. (Sajtból van a Hold, Jöjj 
vissza vándor, Love, stb.)
A Bergendy együttest követően 
Demjén Rózsi szólólemezt ké-
szített, amelyről a címadó Fú-
jom a dalt, valamint a Sohase félj 
és a Mikor elindul a vonat című  
dal számtalan rádióállomás azóta is 
játszott népszerű slágere. Ezt követte 
a 80-as években a V’Moto-rock kor-

szak, amely korát megelőző progresz-
szív zenekarként ontotta magából a 
korszak dalait. (Gyertyák, Jégszív, El 
kell, hogy engedj, Fekszem az ágyon, 
stb.)
A V’Moto-rock korszakkal párhuza-
mosan 4 film címadó dalával tarolta 
a hazai könnyűzenei piacot: Szere-
lem első vérig, Szerelem második 
vérig, Moziklip, Honfoglalás.
Ebből a formációból Menyhárt  
János zeneszerző, gitáros a 80-as évek 
végén kezdődő Demjén szólókar-
rier meghatározó szereplőjévé vált.  
A korszak kezdetét a Szabadság ván-
dorai című lemez fémjelezte.
Demjén lemezeinek eladási száma 
több millióra, koncertjei pedig több 
ezerre tehetők, melynek csúcspont-

jaként minden év december 30-án, 
(immáron 23. alkalommal) a buda-
pesti Arénát tölti meg.
Munkássága elismeréseként számta-
lan szakmai és állami kitüntetés tu-
lajdonosa.
A 2019-es év azonban nem úgy in-
dult, hogy ez a zseniális zeneszerző, 
énekes, előadóművész karrierje to-
vább folytatódik. Combnyaktörés és 
agyérgörcs után minden koncertjét 
lemondta. Egy kivétel volt a decem-
ber 30-i Aréna koncert, amire hála 
Istennek felépült és a koncert maga 
egy eufórikus népünnepéllyé vál-
tozott. Ezt a hangulatot és látvány-
világot szeretné a 2020-as Demjén 
turnéra átültetni, amelynek Indulj, 
új csodákat látni… a címe.

RENDKÍVÜLI

Weiszhaupt Marc Benett
született: Detmold (Németország), 
2020.január 7.
édesanyja: dr. Weiszhaupt Edina
édesapja: dipl-ing Juhász Varga Gábor
születési súly, hossz: 
2750 gramm, 48 cm

Füredi Délia
született: Kecskemét, 2020. január 20.
édesanyja: Páldeák Éva
édesapja: Füredi Balázs
születési súly, hossz: 
4000 gramm, 53cm

a KÉPÚJSÁGBAN 

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

KINCSTÁRI START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA NYITÁS, 
START-SZÁMLA ÁTHELYEZÉS

Személyes megjelenés szükséges a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán és
• 2005. december 31. napja után született gyermekek esetében a szülő vagy hozzátartozó személy-azonos-
ságának (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú gép-
járművezetői engedély) és lakcímének igazolására szolgáló okmányok, továbbá a gyermek lakcímkártyájának 
bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, adóazonosító jelének ismerete;
(A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak, illetve közeli hozzátartozónak minősül többek között a gyer-
mek, szülő, nagyszülő, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.)
• 2006. január 1. napja előtt született gyermekek esetén a szülő vagy hozzátartozó és – a szülő egyetértő 
nyilatkozatával – a 16. életévét betöltött gyermek személyazonosságának és lakcímének igazolására szolgáló 
okmányok bemutatása, a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, a gyermek lakcímkártyájának 
és eredeti adóigazolványának vagy az adóazonosító jelét igazoló hivatalos dokumentumnak a bemutatása.
Ezen gyermekek számlájára a számlanyitást követő 30 napon belül legalább 25.000 forint befizetést kell teljesí-
teni. A 16. életévét betöltött gyermek számlanyitásához a szülő egyetértő nyilatkozata szükséges.
• Hozzátartozói számlanyitás esetén szükséges közölni a családi pótlékra jogosult szülő személyazonosító 
adatait, és nyilatkozni a szerződésben a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról és arról, hogy a szülő 
jogosult a gyermek után családi pótlékra.
A Start-számla Kincstárhoz való áthelyezéséhez szükséges intézkedésekről, az áthelyezés esetleges következ-
ményeiről kérjen tájékoztatást a Start-számla jelenlegi számlavezetőjétől.
A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő egyéb kérdésekben írásban kérhet felvilágosítást az alábbi 
címen.
E-mail: baba@allamkincstar.gov.hu

KINCSTÁRI START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA

Tisztelt jelenlegi, illetve leendő Ügyfelünk!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a Kincstári Start-értékpapírszámlán történő megtakarítás előnyeiről 
és a számlanyitáshoz, valamint a számla-vezetéshez kapcsolódó információkról.
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság elérhetőségei:

Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

Állampénztári Iroda
Számlavezetési és Értékkezelési Osztály

Telefon: 76/487-365
Fax: 76/416-872
Cím: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.

NYITVATARTÁSI IDŐ:

Hétfő 8:00-16:00
Kedd  8:00-16:00

Szerda  8:00-18:00
Csütörtök 8:00-16:00

Péntek  8:00-14:00

A www.allamkincstar.gov.hu honlapon, illetve a WebKincstáron keresztül igénybe vehető 
kényelmi szolgáltatásaink:

✓ Ügyfél-regisztráció – számlanyitás elősegítése
✓ On-line időpontfoglalás szolgáltatás
✓ Hírlevélre való feliratkozás

Honlapok és további elérhetőségeink:
www.allamkincstar.gov.hu

www.allampapir.hu
https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu/

api.bac@allamkincstar.gov.hu
Magyar Államkincstár

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

Számlavezetési és Értékkezelési Osztály

ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS ÉS START-SZÁMLA
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény lehetővé teszi Start-számla nyi-
tását bármely magyar állampolgárságú, Magyarországon lakóhellyel rendelkező gyermek számára, 18. 
életévének betöltéséig. A Start-számlán elhelyezett követelés illeték- és adómentes. 
A törvény értelmében az állam minden, az előbbi feltételeknek megfelelő 2005. december 31. napja után 
született gyermek számára egyszeri életkezdési támogatást – jelenleg 42.500 forintot – biztosít, amely 
a gyermek születését követően automatikusan a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) 
vezetett Kincstári letéti Start-számlán kerül elhelyezésre.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében a gyermek születését követő 
7. évben a jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján 44.600 forint, illetve a 14. évben ismét 44.600 
forint támogatás jár.
A Kincstári letéti Start-számlán lévő összeg további befizetésekkel nem növelhető, erre a Kincstári Start 
értékpapírszámla megnyitása után van lehetőség.
A 2006. január 1. napja előtt született gyermekek nem jogosultak az egyszeri életkezdési támogatás 
összegére, de számukra is nyitható Kincstári Start értékpapírszámla,
melyre befizetések teljesíthetők.
Kincstári Start-értékpapírszámla nyitása és vezetése díjmentes. A korábban hitelintézeteknél vagy 
befektetési szolgáltatóknál megnyitott Start-számlák változatlan formában és kondíciók mellett fenn-
maradhatnak vagy szabadon áthelyezhetők a Kincstárhoz. Áthelyezés előtt mindenképpen érdeklődjön 
annak feltételeiről a jelenlegi számlavezetőnél.
A természetes személyek általi befizetés összege után az állam évente további támogatást nyújt, mely a 
naptári évben befizetett összeg 10%-a, legfeljebb 6.000 forint.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a nevelésbe vett gyermekek további 
állami támogatásra jogosultak, mely a naptári évben befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 12.000 forint. 
A települési önkormányzat – saját hatáskörében meghatározott feltételekkel – szintén befizethet a gyer-
mek Kincstári Start-értékpapírszámlájára, de ezen összegeket illetően az állami támogatás nem érvé-
nyesül.
Egy gyermek egyidejűleg csak egy Start-számlával rendelkezhet! 

KINCSTÁRI START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ÉS BABAKÖTVÉNY 
Speciálisan a Kincstári Start-értékpapírszámlára vásárolható Babakötvény egy olyan egyszerű és átlát-
ható befektetési forma, amely a befektetési piacon kiemelkedő hozamot biztosít.
A konstrukció lényegesen megkönnyíti a szülők és a hozzátartozók számára gyermekeik megtakarítá-
sainak kezelését.
A Babakötvény legfőbb jellemzői:
• 1 forintos alapcímletű;
• 19 éves futamidejű;
• Változó kamatozású, az éves kamatozás
mértéke az előző év átlagos fogyasztói
árindexe, növelve 3% kamatprémiummal;
• Kamatjóváírás az első sorozat – 2032/S –
esetében minden év december 2. napján, a
következő sorozatok esetében a kamatjóváírás
minden év február 1. napján esedékes;
• A gyermek születési évéhez igazodó állampapírsorozat,
amely folyamatosan, a futamidő végéig
megvásárolható;
• Automatikus befektetés lehetősége. Az esedékes kamat és a befizetések összege automatikusan, a 
gyermek születési évéhez igazodó sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre, tőkésítésre.
A Babakötvény első sorozata kizárólag a 2014. január 31. napjáig született, a Kincstárnál Kincstári 
Startértékpapírszámlával rendelkező gyermek javára vásárolható. A 2014. január 31. napja után született 
gyermekek részére a születési évükhöz igazodó, évente kibocsátásra kerülő 19 éves futamidejű Babaköt-
vény vásárolható.
A számlanyitás éve nem befolyásolja a gyermek részére megvásárolható Babakötvény kondícióit, hiszen 
az minden esetben a gyermek születési évéhez igazodik, függetlenül a számlanyitás időpontjától.
A Babakötvény a számlatulajdonos 18. életéve betöltésének napján, de legkorábban a számlanyitástól 
számított 3. év elteltével váltható vissza. Visszavásárlás esetén a fiatal felnőtt részére a Kincstár a név-
értékkel és a felhalmozott kamatokkal növelt összeget fizeti ki, a jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint.
A 2013. december 1. napját megelőzően, a Kincstárnál vezetett Kincstári Start-értékpapírszámlán nyil-
vántartott, állampapír formájában meglévő követeléseket a szülők az adott állampapír lejáratáig megtart-
hatják, a lejáratot követően, valamint a futamidő közbeni kamatok vonatkozásában a követelés automati-
kusan a 2032/S sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre.
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ÚJ BORTÖRVÉNY KÉSZÜL
A rendszerváltás óta a harmadik bor-
törvény készül - mondta a Hegyköz-
ségek Nemzeti Tanácsának főtitkára 
az M1 csatorna szombat reggeli mű-
sorában február 29-én.
Brazsil Dávid elmondta: az ag-
rártárcával közösen olyan közpon-
ti adatbázist kívánnak létrehozni, 
amelyben naprakész adatok lesznek.
A szakembernek a műsorban fel-
vetették, hogy Nagy István agrár-
miniszter kiemelte: az új törvény-
nyel céljuk a jelenlegi kiskapuk  
bezárása is.

Brazsil Dávid hangsúlyozta: a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsa már ta-
valy lépéseket tett egy kiskapu be-
zárására: hivatalos hatósági mustfok 
méréséket végeztek, annak eljárás-
rendjét a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatallal (Nébih) közö-
sen dolgozták ki.
Ezt szeretnék az idén az ország min-
den borvidékére kiterjeszteni. A cél 
az, hogy legyenek mustfok határér-
tékek, így a jelenlegi önbevallást job-
ban tudják ellenőrizni - közölte.

(forrás: MTI)

Tájékoztatjuk a bortermelőket, hogy a
XXIV. Kiskőrös Városi Borverseny

április 23-án kerül megrendezésre
a Szentpéteri Borházban

Nevezési feltételek:

• minden kiskőrösi pincében tárolt bor nevezhető és / vagy a kiskőrösi 
borvidéki körzet területén termett szőlőből származik

• minták mennyisége: borfajtánként 3 db 0,75 l-es palack (vagy más 
forgalmi kiszerelés)

• mintaleadás időpontja: április 21. (kedd) 900-1500 óra között
• mintaleadás helyszíne: Szentpéteri Borház Kiskőrös, Rákóczi u. 2.
• nevezési díj: cégeknek 1.000 Ft/minta
  magántermelőknek 500 Ft/minta

A versenyen kerül kiválasztásra Kiskőrös Város Bora, mely megtisztelő 
címet az idevonatkozó szabályzatban leírtak teljesítése alapján egy éves 

időtartamra adományozza a szakmai bizottság.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadás május 24-én 1600 órakor a 
Városalapítók Napja rendezvény keretében lesz.

További tájékoztatás a hegyközség irodájában (Luther tér 1.) vagy a 
78/414-721-es telefonszámon kérhető.

Rendezők
Kiskőrös Város Hegyközsége

Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend
Kiskőrös Város Önkormányzata

BORVERSENY FELHÍVÁS

A konfirmációi hónap 
eseményei az evangélikus 
gyülekezetben:

április 17-19 
Konfirmandus kirándulás
április 21. 15.00 óra 
Konfirmációi vizsga az evangélikus 
imaházban (utána főpróba)
április 26. 9.00 óra
Ünnepi konfirmációi istentisztelet 

Az ünnepre tekintettel április 26-án, sem 
a templomban, sem délelőtt a szórvá-
nyokban nem lesz más istentisztelet!

DÁMÁK ÉS LOVAGOK, AKIK KISKŐRÖST, A LOVAGVÁROST MEGSZEMÉLYESÍTIK...

Kiskőrös különleges helyet foglal el a Jeruzsálemi Szent János Szuverén 
Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) és a Rend 
Magyar Nagyperjelsége rendszerében, amellyel a kapcsolat több mint 10 
évvel ezelőtt kezdődött. Örülünk, hogy lovagrendünk tagja a város polgár-
mestere, Sir Domonyi László, aki több ciklus óta nagyon eredményesen 
vezeti Kiskőröst. Ugyancsak itt él és működik egy másik ismert lokálpatri-
óta, a sikeres üzletasszony Lady Török Erzsébet (ovális fotó) a lovagrend 
Humanitárius igazgatója, aki évek óta odaadóan és nagylelkűen támogatja 
a város és a körzetébe tartozó települések rászoruló gyermekeit, ezzel ki-
veszi a részét a rend egyik legfontosabb tevékenységéből a humanitári-
us munkából. Ehhez erős szociális érzékenységgel bíró személyekre van 
szükség, ahogy Kiskőrösön is tapasztaljuk.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén 
Máltai Lovagrend Autonóm Perjel-
ségek Szövetsége tagjává kizárólag 
meghívás alapján lehet válni, ezt a 
nagy megtiszteltetést Lady Erzsébet a 
korábbi időszakban kifejtett jelentős 
karitatív munkájával érdemelte ki, 
mellyel hosszú évek során támogat-
ta a rászorulókat. 2019 karácsonyán 
Kiskőrös mellett több településen 
ismét sok nehéz sorban élő gyermek-
nek és fiatalnak nyújtott tanulmányi 
támogatást a KMFAP, amelynek 
pénzügyi alapja évekkel ezelőtt jött 
létre külföldi és magyar lovagtársak 
adományainak köszönhetően. A kez-
deményezés célja, hogy hatékonyan 
járuljon hozzá az árva, félárva és ne-
héz körülmények között élő gyerme-
kek oktatásához és képzéséhez.

A Rend nagy jelentőséget 
tulajdonít az oktatás-
nak, mint az életesélyt 
nagymértékben elő-
segítő és meghatá-
rozó tényezőnek. 
Magyarországon 
évek óta különösen 
sok gyermek részesül 
az alapítványból, arra 
törekedve, hogy opti-
mális módon osszuk el 
az e célt szolgáló támogatást. 
Lady Török Erzsébet segíti e cél gya-
korlati megvalósítását és felkérésére 
a térség iskoláinak vezetői javaslatot 
tesznek a leginkább támogatásra szo-
ruló különböző korú gyermekekre. 
A gyermekek életét, családi körül-
ményeit és iskolai eredményeit a 
tanárok leírásaiból ismerhetjük meg. 
Ebből egyértelműen kiderül, hogy a 
súlyos szociális problémák és kihívá-
sok ellenére a gyakran egyedülálló 
szülők, nagyszülők a lehető legjobb 
nevelést és gondoskodást biztosítják 
a gyermekeknek, amit a kiváló tanul-
mányi eredmények és egyéb területe-
ken elért sikerek és ambiciózus célok 
is bizonyítanak. A támogatást a jövő-
ben is folytatni kívánja a lovagrend.
A Jeruzsálemi Szent János Rend a 
Szentföldön született, 972 évvel ez-

előtt, s mind a mai napig őrzi nemes 
hagyományait és elvárásait a tagjai-
val szemben, akik a rend lovagjai és 
dámái. A rend nagy korszaka Máltán 
volt, ahol a lovagok 268 dicső évet 
töltöttek és máig tartó nyomot és 
maradandó emlékeket hagytak ma-
guk után. Érdekes módon a rend 
másik aranykora Amerikában volt a 
XX. században, ahol a gazdasági, az 
üzleti, társadalmi, a tudományos és 
művész világ kiemelkedő képviselői 

lettek Rendünk megbecsült tagjai. 
Mi sem bizonyítja ezt job-

ban mint, hogy az USA 
kongresszusa három 
különböző évben zaj-
lott ülésszakán tűzte 
napirendjére Lovag-
rendünk történetét és 
jelen tevékenységét. 
Erről fennmaradtak a 

kongresszusi beszámo-
lók, amire nagyon büsz-

kék vagyunk. Mint ahogy 
büszkén valljuk magunkat 

nagyszerű elődeink követőinek és 
mindent megteszünk, hogy méltók 
legyünk hozzájuk és a mai modern 
világban tovább vigyük az általuk 
képviselt értékrendet és lovagi eré-
nyeket, amelynek alapja a humani-
tás, a szolidaritás, az egyenlő esélyek 
és bánásmód, a tolerancia, a kulturá-
lis nyitottság, alázattal végzett szol-
gálat az adott társadalom érdekében 
és a rászorulók lehetőségeink szerinti 
támogatása tekintet nélkül nemre, 
fajra, vallásra, annál is inkább, mert 
rendünk tagjai között szinte minden 
nagy vallás megtalálható.
Ezek a legfontosabb követelmények, 
amelyeket elvárunk tagjainktól, s 
nemcsak a Rendbe lépéskor, hanem 
már előtte is meghatározó vonás 
kell legyen az életükben, hiszen ez a 

személyiségüket alapvetően jellem-
zi. Nos ez az alapvető a Rend mai 
tevékenységében, s nem az avatási 
ceremónia, amelyet különböző or-
szágokban, rendszerint történelmi 
helyszíneken tartunk, ahol új lova-
gok és dámák kerülnek a rend sora-
iba.
Az elmúlt években visszatértünk 
Máltára és az Egyesült Államokba 
is. S abban a privilégiumban van ré-
szünk, hogy Máltán a Rend tagjai ál-
tal a XVI.-XVII. században épített és 
működtetett kórház, a korábbi Sacra 
Infermeria (amely akkoriban egész 
Európa legmodernebb kórháza volt) 
a helyszíne az avatásainknak. Ez az 
ikonikus lovagi intézmény ma már 
Mediterranean Conference Centre 
néven ismert, ahol kézzel tapintha-
tó Málta és a lovagok történelme és 
leírhatatlan érzés a falai között len-
ni nekünk és a leendő tagjainknak, 
magunkra öltve jelképeinket a vörös 
köpenyt, a testvériség jelképét, rajta 
a máltai kereszttel és nyakunkban 
viselni a nyolccsúcsú máltai keresz-
tet, ami a lovagok pajzsát jelképezi, 
s óvja viselőjét, mint egy igazi pajzs.
Humanitárius munkánkat pedig 
alábbi mottónk szellemében végez-
zük, amely szerint:
„A nagylelkűség legnagyobb jutalma 
maga a nagylelkűség.”

Lady Popper Anna
(fotók: 2019 novemberi avatás Mál-
tán – kis kép: Lady Török Erzsébet, Sir 
Popper György, Lady Popper Anna)

Akik 2019 karácsonyán támogatták a 
gyermekeket: Endrődi Ferenc, Turú Gá-
bor, Bognár Zsolt, Lavati Imre, Dóczi 
Tamás, Kukucska Sándor, Domonyi 
László, Szabó Gyula, Barna György, 
Nagy László, Ázsia Áruház, BL-Metál-
Kőrös Kft., Nuszpel József, Török Zsu-
zsa, Lady Török Erzsébet, Fantázia 
Ház, Csányi József, Vas Bor Kft.
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KULTURÁLIS

Óvodai felvételi idôpontok
ÁPRILIS 20-ÁN ÉS ÁPRILIS 21-ÉN 

8-17 ÓRA KÖZÖTT

Jelentkezni elsősorban abba az óvodába kell, amelynek kör-
zetében a gyermek lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevé-
re kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt
• a gyermek társadalombiztosítási igazolványát
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását 
a törvény szankcionálja.

BOUNTY BÁL A BATTHYÁNYBAN

MOHÁCSIS ZENEBUTIK

EZER ÁLDÁS SZÁLLJON RÁ!

90 ÉVES MOSOLYA SZÍVMELENGETŐ

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IS CSATLAKOZOTT 
AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYHEZ

Február 8-án a télből a nyárba hív-
ta vendégeit a Batthyány úti óvoda 
SZMK és nevelőtestülete. Aki ezen 
az estén a Fortuna étterem ajtaján 
belépett, az egy kókuszpálmás ten-
gerparton találta magát, ahol virág-
füzéres hölgyek és urak fogadták. 
Kóstolhatott kókuszlikőrt és „kó-
kusztejet”, napozhatott a pálmafák 
alatt, és a nyaralást fotózással is meg-
örökíthette. Mindenki kapott egy fa-
latot az „Édenkert ízéből” vagyis egy 
Bounty csokit.
A vacsora finomságait Németh Pali 
és a Fortuna csapata biztosította, a 
talpalávalóról DJ Pop Csabi (Kúti 
Csaba) gondoskodott. Természe-
tesen a vacsora után a műsor sem 
váratott magára: lelkes anyukák és 
óvó nénik lejtettek csábító táncot, 
melyet Bözs tanított be a szorgos 
tánckarnak. Éjfélkor a tombola sem 
maradhatott el, majd hajnalig tartott 
a mulatság.
Köszönjük mindazoknak az önzet-
lenségét, akik bármilyen formában 
támogatták jótékonysági bálunkat! 
A befolyt összeget óvodánk további 
szépítésére fordítjuk.
Vendégváró csapat: Brada Tamás, 
Brada Tamásné, Csere Andrea, 
Geiger Helga, Hangya Szilvia, 
Markó Szilárd, Szőgyi Adrienn
Táncos csapat: Csőváriné Kovács 
Gabriella, Dicsa Regina, Hodován-
Varga Erzsébet, Matuszkáné 

Lakatos Nikoletta, Nagy Ist-
vánné, Pásztor-Markella Eszter, 
Szvetnyikné Szlama Krisztina.
Támogatóink: Akasztói Horgászpark, 
B Dekor, Biloscsuk Izabella Tűzijáték 
és Virágüzlet, Bim-Bam Cukrászda, 
Bio Life Garden, Brada Kitti, Csepi 
Könyvesbolt, Csodabogyó Családi Böl-
csőde, Csővári 2003 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., Divino Kft., EDDA 
Művek, Fábián Dekor, Gardenor 
Kertcentrum, GAS Jeans Kiskőrös, 
Grausza Mihály, Gudman Csilla, 
Hufbau – Akker Építőpont, Irigy 
Hónaljmirigy, Írisz Optika, K&H 
Bank és Biztosító, Kecskeméti Vadas-
kert Nonprofit Kft., Kiskőrösi Róna-
széki Fürdő, Kiss és Társai Kft., Kőrös – 
Fény Villamossági Szaküzlet, Luxfood 
Kft. Gombár Norbert, Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft., Pálinkás At-
tila, Pizza Phone, Retro Jeans Devergo 
Jeans - Kiskőrös, Schneider Vegyesbolt, 
Sipi – Ker Bt. Mezőgazdasági - Vas - 
Műszaki Áruház, Strand Büfé Torgyik 
Mihály, Szabó Róbert, Szegedi Vadas-
park Nonprofit Kft., Szentgyörgyi Szi-
lárd, Takácsné Hornyák Anita, Tar-
kabarka Játszóház, TESCO Kiskőrös, 
Torony – Tál Kft. Ba Zsolt, Turánné 
Lengyel Ágnes, Tutti Fotó Kft., Unikén 
Kft., Varga Ferenc Frigyesné Zöldség - 
Gyümölcs Kereskedés, Varga Zsolt, Vá-
rosi és Társa Kft., Vassné Farkas Irén 
Nu Skin Eastern Europe Kft., Zsíros 
Zoltán. 

A Kiskőrösi Óvodák Mohácsi utcai 
tagóvodája SZMK bálját február 
első napján rendeztük a Fortuná-
ban.  A vendégköszöntő welcome 
drink elfogyasztása után a dekoratív  
Zenebutik sarokban lehetősége volt 
bárkinek fotót készíteni párjával, 
vendégeivel. Urbánné Szabó Rózsa 
tagóvodavezető köszöntőt mondott 
és bemutatta a zenét szolgáltató  
Dj Fábián Zsoltot is. A Zenebutik 
műsor adta az ötletet mind a deko-
rációhoz, mind a szülők, óvodapeda-
gógusok műsorához, mely az ízletes 
vacsora után következett. A fiatal óvó 
nénik, és szülők nagyon sok energiát 
fektettek a műsor megvalósításába, 
mely igazán remekül sikerült.
Szereplő szülők:  Karczagi Edina, 
Csipkereki Kitti,  Szmutka Balázs 
Betti, Krizsán Terézia, Andriskáné 
Timi, Balogné Alexa, Bokros 
Krisztina, Tereánszkiné Erika, 
Óvodapedagógusok: Urbánné Sza-
bó Rózsa, Kratokné Lukács Má-
ria, Parragné Vajas Beáta, Czirok-
né Gyuricza Aranka, Berta Anett, 
Albert Amina.
A dekorációt köszönjük Szmutka - 
Balázs Bettinek, és Farkasné Tóth 
Beatrixnek, a támogatók megke-
reséséért köszönet Hajnal-Kovács 
Boglárkának.
A bál bevétele a Mohácsi Óvodát Se-
gítő Alapítványt gazdagítja.
Köszönet támogatóinknak:
Áfész (Coop), Ágnes Galéria, Art Cafe, 
Otthonunk és Kertünk (Ba Irén), Bad 
Boys, Berkecz Mónika,  Játékbolt 
(Balázs Pálné), Bim-Bam cukrászda, 
Budapest Bank Nyrt., Club Pizzé-

ria, Csepi Könyvesbolt, Diego, Druk-
ker Kft., Elektro Favorit, Fantázia 
Üzletház, Fanti Léggömb,  Fashion 
Butik, Fókusz Optika, Fritti Sport, 
Gardrób, GAS farmer, Gyöngy Papír-
bolt, Hargita Patika, Györgyi Butik, 
Hakan Kebab, Hárs Patika, Hazai 
Hús Kft.,Akker Hufbau, Írisz Optika, 
István Borház, Japi zöldségbolt, Jona 
Drink, Kálóczi Nóra szolárium, Katy 
Cipő és Táska, Kiskőrösi Lőtér, Kiss és 
Társa Kft., Király Csemege, Maglódi 
János Baromfibolt, Korona Pizzé-
ria, Materiál Plastik Kft., Mikusné 
Hadvina Mária textilbolt, Minden-
mentes bolt, Multicomp, Mustáng, 
Nashira kozmetika, Oázis Italdisz-
kont, Otthon Bt., Panoráma függöny, 
Pizzaphone, Present Bt., Rákóczi Cse-
mege, (Reál), Rubos Fotó, S. Oliver, 
Goods Market, Sipi Ker Kft.,  Style 
77, Fröccs, Regéczy Optika, Fábián 
Dekor, Turu Balázs (Kontroll Diéta ), 
Szekeres Pálinka Soltvadkert, Sámelné 
Lakatos Éva kozmetikus, Szek-Lász 
Kft.(OMV), Szőgyi Műanyag, Tanár 
Úr kérem Papírbolt, Tempó, Teréz 
Gyógycikk, Totyika (Tóth László), Tu-
rán Festékbolt, VAN Kristály és Ott-
hon Design, Vas - Bor Kft., Vodafone, 
Vénusz Kultúrcikk,  Anita Optika (Ke-
cel), Design Center, Kiss Ernő Autó, 
Azimut Kft., WPC Market Kiskőrös, 
Ungvári Ferenc, JP.Shooting Team, 
Korzó Kávézó, Akker Tüzép, Helen 
Doron, Hunyadi Márk (Best Print), 
Kőrös Fény Kft., Akasztóri Horgász-
park, H-L Otthon Kft., EVRO-Kőrös 
Kft., Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő, Bús 
Eszter masszőr, Vancsik Tünde masz-
szőr, Tesco Kiskőrös.

Nyuladalom 
a művelődési központban!

Április 9-én csütörtökön, a tavaszi szünet első napján
húsvéti kézműves foglalkozásainkra, nyuszisimogatásra

és tojáskeresésre várjuk szeretettel a gyermekeket!

A kézműves délelőtt 9 órakor kezdődik  
a Petőfi Sándor Művelődési Központban,  

ahol a nyuszisimogatást követően kezdetét veszi  
a tojáskeresés is a szabadban. 

Az ezért járó jutalmat már  
a János Vitéz Látogatóközpontban vehetik át a gyermekek,  

s hangolódhatnak tovább húsvét ünnepére.

Gyere te is, szeretettel várunk! 

A kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődé-
si Központ ebben az évben már 14. 
alkalommal csatlakozott az országos 
„Kultúrházak éjjel-nappal” többna-
pos mozgalomhoz. Február 14 és 
15-én a legkisebbektől a szépkorú 
korosztályig invitáltak mindenkit a 
testi frissességet adó és szívet-lelket 
melengető programjaikra. 
Pénteken Lajkóné Kovács Regina 
vezetésével a Csiribiri babatornán 
mozoghattak együtt mamák és a 
babák, másnap Horváth Huber 
Tímea regenerálta az édesanyák és 
csecsemőik izmait a Kangatréning 
„órán”. 
A „Kiskunsztságok 2020” kiállítás 
keretén belül láthattunk a 2013-
ban alakult Kiskunszt Fotóklub 
tagjainak legújabb fotóalkotásaiból 
válogatást. A klubtagok a régió leg-
jobb fotósai, képeiken a hétköznapi 
ember látásmódjától eltérő megkö-
zelítésben jelenik meg a bennünket 
körülölelő csodás természet, de az 

úgynevezett életképekből is többet 
megnézhettünk. (kis kép: Rózsa Ti-
bor: „Z” című fotója) A megnyitón 
Szabadi-Maglódi Kitti, a művelő-
dési központ igazgatónője méltatta a 
fotósokat - Anda Pétert, Beischlag 
Szilviát, Bíró Róbertet, Békési 
Imrét, Daróczi Csabát, Ferincz Já-
nost, Kis Csabát, Márki Leventét, 
dr. Nagy Editet, Rékasi Ramónát, 
Rózsa Tibort, Sasvári Ágotát, vala-
mint Schnürlein Zsuzsannát.
A felnőtteket szombaton Dulai 
György táncoktató vezette be a kü-
lönböző társastáncok rejtelmeibe.

Pivarcsi Jánosné Ba Ilona, 1930. 
február 22-én született Kiskőrösön. 
Szülei földműveléssel foglalkoztak, 
édesanyja háztartásbeliként nevelte 
négy leányát és fiát. Ica néni volt a 
legidősebb gyermek. A testvérek kö-
zül 80 éves Zsuzsanna húgával még 
ketten élnek. Ica néni már több mint 
28 éve özvegy, férje is tősgyökeres 
kiskőrösi volt.
Egy felsőcebei tanyán laktak, ahol a 
földek a tanya körül helyezkedtek el 
és a földek, a szőlőterület művelése 
mellett állattartással is foglalkoztak. 
Napjainkban keresztfia, Szentgyör-
gyi János segíti a teendőkben és 
nagy segítséget jelent számára szo-
ciális segítője, Polereczkiné Ildikó. 
Szeret televíziót nézni, a kert, a virá-

gok a hobbija. Sok-sok örömöt talál 
a mai napig a kertészkedésben. Ica 
néni szemüveg nélkül olvasgat, na-
gyon jó kedélyű és energikus. 
90. születésnapján Domonyi László 
polgármester is szeretettel köszön-
tötte.
A Jóisten adjon számára még sok 
egészségben, szeretetben eltöltött 
esztendőt!

Mester Istvánné Farkas Etelka 
1930. február 3-án született Bócsán.
Szülei földműveléssel foglalkoztak, 
édesanyja mindemellett a gyerme-
keket is nevelte. Nem volt könnyű 
dolga, hiszen gyermekei hatan voltak 
testvérek, négy fiú és két leány. Etel-
ka néninek napjainkban sajnos már 
nem él egyetlen testvére sem. Ő fel-
nőttként költözött Kiskőrösre. Föld-
műveléssel, napszámosként kereste 
kenyerét, majd a Kiskőrösi Területi 
Szövetségnél takarítói állást kapott. 
Házasságából öt gyermeke született, 
négy fiú és egy leány. A nehéz mező-
gazdasági munka után éjszakánként 
sokat varrt, vasalást vállalt, hogy 
gyermekeit tisztességgel felnevelje. 
Ma két gyermeke él Kiskőrösön,  
Ő a legkisebb fiával lakik egy ház-
tartásban. Kiskőrösön élő másik fia 
segít a bevásárlásban és az ügyek 
intézésében. A többi gyermeke Mis-
kolcon, Nagykőrösön és Szegeden 
lakik. Nyolc unokája és öt déduno-
kája született.
Etelka néni nyugdíjba vonulása után 
nagy figyelemmel és érdeklődéssel 

fordult a természetgyógyászat felé. 
Még egy talpmasszázs tanfolyamot 
is elvégzett.
A mai napig a természetes gyógymó-
dokat tanulmányozza, nagy szeretet-
tel és odafigyeléssel segít a családban 
és az ismerősökön is tudása és ta-
pasztalata alapján. Nagyon szereti a 
virágokat is.
90. születésnapján Domonyi László 
polgármester is köszöntötte, a vi-
rágcsokor és az ajándék torta mellé 
Orbán Viktor miniszterelnök Em-
léklapját is átadta az ünnepeltnek. 
Isten éltesse még sokáig Etelka nénit, 
gyermekei, unokái és dédunokái kö-
rében!
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MESEMONDÓK  
A KÖNYVTÁRBAN

HARMINC ÉVE MAZSORETT

Február 6-án a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtárában 
ismét megrendeztük a több évti-
zedes múltra visszatekintő Városi 
és Térségi Mesemondó Találkozót.  
A zsűri tagjai voltak: Schiller Kata-
lin nyugdíjas magyar szakos pedagó-
gus - örökös zsűrielnök, Torgyikné 
Balogh Noémi óvodapedagógus és 
Bali Kinga könyvtáros. Összesen 16 
alsós, és 11 felsős vett részt a prog-
ramon. Helyben a két általános is-
kolából, valamint az EGYMI-ből 
és a gimnáziumból (7-es) érkeztek 
mesemondó gyerekek, a térségből 
pedig Imrehegyről, Kaskantyúról, 
Kecelről, Soltvadkertről, Páhiról és 
Tázlárról. A zsűri és a közönség sok 
szép népmesét hallhatott a verseny-
zők színvonalas előadásában.

A helyezettek könyvjutalmat kap-
tak. A Kőröskom Kft., jóvoltából 
szendvicsebédet (tízórait) kaptak a 
gyerekek. Itt is szívből köszönjük tá-
mogatásukat. Az eredményhirdetés 
után az alsós és felsős első helyezet-
tek elmondták meséiket a Kiskőrös 
Televízió kamerája előtt is.
Az első helyezettek továbbjutottak 
a megyei Mesemondó Találkozóra, 
ahol szintén szép eredményt értek el. 
Polereczki Léna 2. osztályos tanuló 
nádori, Katona Imre 6. osztályos ta-
nuló pedig kincstárnoki rangot szer-
zett a megyei versenyen.

Ritterné Rohoska Zsuzsanna 
gyermekkönyvtáros

Az idén megalakulásának harminca-
dik évét ünneplő kiskőrösi mazsorett 
csoport, a hagyományokhoz hűen is-
mét teltházas bemutató estet tartott 
februárban a művelődési központ 
színháztermében. A nagy sikerű 
show műsorban bemutatkozott az 
Orchidea, a Gyöngyszem, a Napfény 
és a Csillagfény csoport. A lányokat 
Gmoser György művészeti veze-
tő, valamint Kelemen Annamarie 
és Gubacsi Zsófia készítették fel.  
A tizenhat műsorszám zenéjét is 
ők választották és a koreográfiát is 
kidolgozták. A fiatalos hangulat, a 
csoportos és a szóló műsorszámok 
egyaránt learatták a babérokat.  
A lányokat és a közönséget Szedmák 
Tamás alpolgármester köszöntötte. 
Méltatta a lassan három évtizedes 
munkát, az ezidő alatt megszerzett 
számtalan kiváló minősítést és köszö-
netet mondott mindenkinek, aki a 
lányok szerepléseihez, fellépéseihez, 

kimagasló eredményeihez bármilyen 
formában hozzájárult. 
A közös nyitószámot követően a leg-
kisebbekből álló Orchidea csoport a 
magyar népmesék világába röpített 
el minket. A lányok 1., 2. és 3. osz-
tályosok, jelenleg az I. korcsoport-
ban forgatják a botot. Ebben a fel-
állásban szeptember óta dolgoznak 
együtt. A Kiskőrösi Mazsorett Fesz-
tiválon még nem versenyeztek, de a 
szünetben szerepeltek, és nagy sikert 
arattak boszorkányos számukkal. 
Debrecenben mérettetik 
meg majd magukat első 
ízben. 
A Napfény csoport 
lányai már 7-8. osz-
tályosok, öt éve dol-
goznak együtt, két 
éve Gmoser György 
mellett Kelemen 
Annamarie segítségé-
vel. Tavaly Hevesen és 
Kiskunfélegyházán verse-
nyeztek, ahol arany oklevelet 
érdemeltek ki, illetve a Kiskőrösi 
Mazsorett Fesztiválon II. korcso-
portban a legjobb tamburmajornak 
járó díjat is elhozhatta Baticz Laura.  
Szívesen szerepelnek városi rendez-
vényeken, így láthattuk már őket a 
Nyáresti Fúvósmuzsikán, a szüreti 
napokon, illetve nagy sikert arattak 
a soltszentimrei falunapon is. Izga-
tottan várják a Debreceni Mazsorett 
Fesztivált, és remélik, hogy a jövő-
ben külföldön is megcsillogtathatják 
tudásukat. 
A Csillagfény csoport tagjai már 8-9 
éve dolgoznak együtt, igazi összetar-
tó csapat. Tavaly Hevesen, Török-
bálinton és Kiskőrösön mérettették 
meg magukat felnőtt korcsoport-
ban, ahol show és pompon kategóri-
ában is kiemelt arany oklevelet ítélt 
nekik a szakmai zsűri. Mindemellett 
a legjobb koreográfiáért, illetve a leg-
jobb tamburmajornak járó díjjal is 
gazdagodtak, utóbbit Gubacsi Zsófi 
érdemelte ki. Előző évben a Nyáresti 
Fúvósmuzsikán, a Szüreti Napokon, 

a Kakasfőző Fesztiválon, a Kiskőrösi 
Mazsorett Fesztiválon és az idei Új-
évi Koncerten láthattuk őket táncol-
ni. Nyáron Franciaországban jártak, 
Mendében, ősszel pedig Krakkóba 
utaztak négy napra, mindkét helyen 
nagy sikert arattak. Idén terveik kö-
zött szerepel a debreceni és a hajdú-
nánási fesztivál, melyekre nagy erő-
vel készülnek.
A Gyöngyszem csoport tagjai 5-7. 
osztályos lányok, akik mindig lel-
kesen tanulják az új elemeket, for-

gatásokat. Jelenleg II. kor-
csoportban versenyeznek, 

tavaly Kiskunfélegyhá-
zán, Törökbálinton és 
Kiskőrösön álltak zsűri 
elé, és szereztek arany 
és kiemelt arany okle-
veleket. Mindemellett 
pompon kategóriában 

a legjobb koreográfiáért 
járó díjat is megszerezték, 

ami szintén nagy elismerés-
nek számít. A lányok 4 éve dol-

goznak együtt, 3 éve Gubacsi Zsófi 
is segíti Gmoser György munkáját. 
Kiskőrös Város Fúvószenekarával is 
szerepeltek már együtt több alka-
lommal, például a Szüreti Napokon 
és a Nyáresti Fúvósmuzsikán is. Az 
idei évben a kiskunfélegyházi és a 
hajdúnánási fesztiválon fognak ver-
senyezni.
Duót táncolt a színpadon Hadnagy 
Csenge és Nagy Bianka, valamint 
Szőgyi Regina, Baticz Laura, Du-
lai Petra, Gubacsi Zsófi szólópro-
dukciójában is gyönyörködhettünk 
és az elmaradhatatlan „világító bo-
tos” táncban is, amit most a Csillag-
fény csoport adott elő a Hungária 
együttes ritmusos számára.
Az est folyamán Szenohradszki 
Adél, egykori „mazsis” konferált. 
Többek között neki, a fellépőknek, 
valamint a szülőknek, Kiskőrös Vá-
ros Önkormányzatának, a házigazda 
művelődési központ kollektívájá-
nak, támogatóiknak is köszönetet 
mondott a mintegy kétórás, pergő 
bemutatkozás után Gmoser György 
művészeti vezető.
Köszönjük lányok, ez megint szuper 
est volt!
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IRODALMI
ROVATUNK: 

Szűcs Brigitta Z.
Három év múlva 2023 január else-
jén ünnepeljük világhírű költőóriá-
sunk, Petőfi Sándor születésének 
200. évfordulóját. Ennek tisztele-
tére indítottuk el újságunkban a 
kiskőrösi költőket, írókat bemutató 
sorozatunkat.

Mondatok, szavak, betűk. Kérdőjelek, 
vesszők. Igék, ragok, tárgyak, alanyok. 
Felkiáltójelek, szóközök.  Villanások, 
pillanatszilánkok indította zuhatag. 
Örökkévaló meztelen kis pillanatok, 
melyek szemérmesen megbújnak a 
szívemben, majd az ujjaimat irányít-
va, egy billentyűzet gombjait gyors 
egymásutániságban nyomogatva vál-
nak a világ materiális részévé.
A pillanatok parányi tűk, melyek 
fennakadnak lelkem húrjain és ki-
kívánkoznak, mert kétségbeejtően 
szépek vagy tiszteletet parancsolóan 
szomorúak.
Újságírói munkám, írói próbálkozá-
saim legszebb része, hogy ott lehetek 
mások kétségbeejtően szép pillanata-
inál. Hogy a látottakból végül a pa-
píron egy a lelkemen átszűrt történet 
lesz a tünékeny és mulandó valóság-
ból.
Felemelő érzés, ha csak egyetlenegy 
ártatlan kis mondatom is beférkőzik 
valakinek a lelkébe és az idő múlásá-
val is elő-előkerülhet a boros poharak 
felett a cigarettafüstben...

Hivatalosan irodalomszerető író, új-
ságíró, kiadványszerkesztő, sajtószóvi-
vő, rendezvényszervező és marketinges 
vagyok. Amint írni tudtam, naplót ve-
zettem egy csíkos füzetbe. Tizenkilenc 
évesen ugyan élelmiszeripari tartósító 
és analitikus osztályban érettségiztem, 
de az írás és újságírás világa már akkor 
is minden másnál jobban foglalkoz-
tatott. Ennek megfelelően diplomát 
már a Szegedi Tudományegyetem 
kommunikáció-médiatudomány sza-
kán szereztem. Jelenleg munkaidőben 
marketingesként dolgozom az idén 
30 éves Akker-Plus Kft.-nél, munka-
időn túl pedig kulturális élményeimet 
gyarapítom, illetve írói képességeim 
igyekszem csiszolni. 
Első nyilvános szépírói bemutatkozó 
estem Kalocsán volt 2012 januárjá-
ban. Írásaimmal azóta több váloga-
tásban megjelentem. Portásélet című 
írásom a Kecskeméti Médiacentrum 
és a Forrás irodalmi folyóirat novella-
pályázatán második helyezést ért el. Jó 
és rosszkedvemben is írok. 
Hiszek abban, hogy egy jókor, jó 
helyen lévő mondat hangulatokat, 
kapcsolatokat, embereket emelhet, 
menthet meg. Ezért veszem a bátor-
ságot, hogy rendszeresen klaviatúrát 
ragadjak.

Próbáljad méltányolni!
— Honnét szalasztották ezt a figurát? 
Ez az ünneplő nadrágja?
— Mami!
— Mami, mami! A jogász jobb volt. 
Fésültebb.
— Nárcisztikus volt.
— Szeretem a virágokat.
— Elhervadtam mellette.
— Megijednék tőle reggelente.
— Punk. És?! Nekem tetszik.
— Meddig?
— Megkérte a kezem!
— Nemet mondtál?
— Nem.
— Megnő addig oldalt a haja?
— Nem akarja megnöveszteni!
— Mit akar tőled?
— Hogy legyek a fodrásza.
— Haha. Tisztességes?
— Szeret.
— Az elején mind azt mondja.
— Egyenes ember.
— Egyik se az.
— Hagyd abba!
— Te hagyd abba! Vegyél rétest!
— Én, amikor te csinálod?
— Te kezdted, azzal, hogy idehoztad.  
A káposztásból is vegyél.

— Akkor is hagyd abba!
— Anyád tudja?
— Dehogy tudja. Neked akartam először 
bemutatni.
— Hogy engem utáljon, ne ezt a tarajost.
— Nem azért.
— Tudom, hogy azért.
— Ha te elfogadod, ő is elfogadja.
— Mi szól mellette?
— Hegymászó.
— Azok korán halnak.
— Mami!
— Nem könnyű leállni, na.
— Nagyon nem.
— Egyáltalán nem. De megpróbálom.
— Imádom, hogy próbálod.
— Próbáljad méltányolni!
— Rendben.
— Semmi sincs rendben. 
— Hogy érted?
— Tudod, hogy hogy értem.
— Nem tudom.
— De tudod.
— Féltesz.
— Na, ugye, hogy tudod?! Engedd be 
a macskát!
— Ő is bejöhet?
— Be, persze.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Önöket, hogy március 2-tól 

a Kiskőrösi Szakorvosi Rendelőintézet informatikai rendszerében 
átállás miatt fennakadás várható!

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
Új helyszínen

„Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-tani!”
(József Attila: Születésnapomra, 
1937. április 11.)

A magyar költészet napját József Atti-
la születésének emlékére ünnepeljük 
minden év április 11-én. A Kiskőrö-
si Petőfi Sándor Evangélikus Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium tanárai, diákjai, a 
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, 
valamint a verskedvelő kiskőrösiek 
2010 óta egész napos versmondással, 
felolvasással tisztelegnek a vers ünne-
pe előtt.
Ebben az évben április 15-én, szerdán 
várjuk a verseket szerető érdeklődő-
ket, hogy mondjanak, olvassanak, 
hallgassanak Petőfi Sándor, József 
Attila és Szabó Lőrinc költeményeket. 

A helyszín a szülőház udvarában lévő 
néprajzi látványtár, versmondásra 10 
és 22 óra között van lehetőség.
Kérjük, hogy osztályok vagy nagyobb 
létszámú baráti társaságok előzete-
sen jelezzék részvételi szándékukat 
Boldoczki Sándorné Tündénél  
(fotón) vagy a múzeumban.Alsó tagozatosok helyezései:

1. Polereczki Léna KEVI általános isko-
la, 4. osztály
2. Németh Csongor Kecel, 2. osztály
3. Monory Erzsébet Bem József Általá-
nos Iskola, 2. b.
Különdíj:
Molnár Barnabás Ábel Kaskantyú, 
4. osztály
Mezőfi Nimród, KEVI ált. isk. 2. osztály
Valach Nikolett, Bem iskola, 4. c.
Felső tagozatosok:
1. Katona Imre, KEVI 5. c.
2. Ötvös Balázs Páhi, 5. osztály
3. Mezei Léna Tázlár, 8. osztály
Különdíjak:
Bálint Martin KEVI 5. c.
Lengyel Tibor KEVI 5. c.
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FIGYELEMRE MÉLTÓ

Gyurkovics Tibor: 
Próba

Jézus próbakő.
Jézusra mindenkinek választ kell 

adnia.
Az üveges váróteremben állva

erre felel az utazó, a pap, a bandita.
Jézus próbakő.

Nagy, csillogó teher,
amit elvisz az ember,

vagy nem visz el.
Megkettőzött bizonytalanság,

emberszabású ábra,

felirat a szeretetről,
s a zsidók királya.

Jézus olyan, amilyen.
Nincs vele senki,

de a randevún el kell hallgatni őt,
vagy az arcát meg kell figyelni.

Jézus olyan,
mint egy kereszt.

Két karja ki van tárva,
s átmetszi egy függőleges.

MÁRCIUSI ÚTMUTATÓ
Jézus Krisztus mondja: 
„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, 
mikor tér vissza a ház ura; este vagy éjfél-
kor, kakasszóra vagy reggel; ha váratlanul 
megérkezik, nehogy alva találjon titeket! 
Amit pedig nektek mondok, azt mindenki-
nek mondom: Vigyázzatok!”
(Márk evangéliuma 13,35-37)

Böjt van. Hamvazó szerdán elkez-
dődött az egyházi esztendő leghosz-
szabb, hat hetes, csendes, Istenre 
figyelő, meditációs időszaka. Már 
nem hátrafelé, karácsony ragyogásá-
ra tekintünk vissza, hanem Isten a fi-
gyelmünket a keresztútra, a passióra, 
Jézus Krisztus szenvedésére, megvál-
tói művére irányítja. Illene ilyenkor 
az egész világnak lecsendesednie, jó 
volna, ha a léptek is halkabban ko-
pognának. Jó volna az embernek 
újra a tükörbe nézni, elszámolnia 
önmagával, tetteivel Isten előtt.
Erre indítanak az evangélium szavai 
is. Jézus ismét egy képet használ, egy 
emberről, aki messzi idegenbe távo-
zott s a házát távolléte alatt szolgáira 
bízta. Kiadta mindenkinek a maga 

munkáját, az ajtóőrnek is megparan-
csolta, hogy vigyázzon. És éberségre, 
vigyázásra inti őket, mert nem tudni, 
mikor jön vissza, éjjel vagy kakasszó-
kor. Vagyis a legváratlanabb órában.
Valamikor voltam katona, őrségben 
is voltam nemegyszer. A legnehezeb-
bek mindig a kora hajnali, a szürkü-
let órái voltak. Akkor nagyon nehéz 
volt ébernek maradni. De a jó kato-
na kitart, különböző praktikákkal 
ébren tudja tartani magát.
Erre a vigyázásra int most minket 
is a mi Urunk. Az idő kereke forog, 
megállíthatatlanul megy előre. Nap-
ról napra közelebb van a beteljese-
dés, Isten még hátralévő ígéreteinek 
a megvalósulása. Jézus Krisztus visz-
szajön – ez biztos. Mert Isten szava-
tartó. Eljön majd a nagy számadás 
napja, mindenkiről ki fog derülni 
fehéren-feketén az igazság.
De Isten gyermekei abban bíznak, 
hogy a kereszt árnyéka eltakarja majd 
bűneiket Isten szeme előtt. Jézus ke-
resztje az egyetlen reménységünk.

Lupták György

origo.hu

VÁLTOZÁSOK 
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

2020. január 1-től Kecskeméti Pál 
eddigi parókus lelkész látja el az igaz-
gató-lelkészi teendőket.

Lupták György 40 év lelkészi, ebből 
37 év kiskőrösi szolgálati év után, áp-
rilis 23-án nyugdíjba vonul.

Kecskeméti PálKecskeméti Pál Lupták GyörgyLupták György

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
április 9-én, Nagycsütörtökön: 
- 19:00 órakor az imaházban úrvacsorás istentisztelet
április 10-én, Nagypénteken:
- 8:00 órakor gyónás és úrvacsoraosztás a templomban
- 9:00 órakor passióolvasás Tabdiban
- 10:00 órakor passióolvasás a templomban
- 11:00 órakor passióolvasás Erdőtelken
- 16:00 órakor passióolvasás a Jó Pásztor otthonban
- 19:00 órakor istentisztelet az imaházban
április 12-én, Húsvét ünnepén:
- 6:00 órakor feltámadási ünnep a temetőben
- 8:00 órakor istentisztelet a templomban
- 9:00 órakor istentisztelet és úrvacsora Tabdiban
- 10:00 órakor istentisztelet és úrvacsora a templomban
- 11:00 órakor istentisztelet és úrvacsora Erdőtelken
- 15:00 órakor istentisztelet és úrvacsora Kecelen
- 16:00 órakor istentisztelet és úrvacsora a Jó Pásztor otthonban
- 18:00 órakor imaóra az imaház kistermében
- 19:00 órakor istentisztelet az imaházban
április 13-án, Húsvét hétfőn:
- reggel lesz úrvacsora, tovább pedig a megszokott rend szerint

Jézus szalmaszál
amibe kapaszkodunk

Jézus szakadék
amibe lezuhanunk

Jézus kötél
amit elengedünk

Jézus remény
amivel emelkedünk

Jézus hangszer
amivel megszólalunk

Jézus zene
amit elhallgatunk

Jézus tenyér
amivel adakozunk

Jézus kenyér
amit elfogadunk

Jézus penge
ami megsebesít

Jézus gyenge
aki megerősít
Jézus hatalom

a végeken
Jézusnak odaadom

az életem.

Gyurkovics Tibor: 

Jézus
OLVASÓI ÉRZÉSEK, GONDOLATOK

Az első szó a háláé, a köszöneté. Kö-
szönjük a szervezőknek, hogy a Ma-
gyar Kultúra Napjára egy rendkívül 
tehetséges, sokoldalú, kiváló előadót 
hívtak meg kis városunkba. 
Tarics Péterről van szó, aki kiérdemelte 
a Magyar Kultúra Lovagja címet is – 
méltán.
Csodálattal töltött el bennünket em-
berfeletti munkakedve és munkabírá-
sa, aki a tanítás mellett előadást tartott 
és tart itthoni és külhoni magyar kö-
zösségeknek, könyveket, színdarabokat 
ír, kötetekhez társszerző, szerkesztő, 
lektor. Előadóestjei anyagából lemezek 
jelentek meg, dokumentumfilmeket 

készített, kiemelkedő történelmi szemé-
lyek és az 56-os forradalom kutatása is 
fűződik nevéhez. Ezek mellett színész-
ként is szerepel saját színdarabjaiban.
Könyveinek minden sora igaz, azok 
alapos kutatás eredményei, melyeket 
pontos leírással meg is ad olvasói szá-
mára.
Kiskőrösi előadásán arról is meggyő-
ződhettünk, hogy remek előadó, aki 
mondanivalójának erejével, igazságá-
val magával ragadja a közönséget. Sze-
mélyében egy nagyon kiváló, tehetséges, 
sokoldalú, magyarság- és igazságszerető 
embert ismertünk meg.

Hamar Józsefné

VENDÉGÜNK VOLT TARICS PÉTER 
ÍRÓ A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
hívta életre a címet, mellyel a kultúra 
területein lovagiasan tevékenykedők 
munkáját kívánta elismerni. 
A cím átvétele ünnepélyes keretek 
között a Magyar Kultúra Napja Gá-
lán történik. 
2019-ben 194 személyre érkezett ja-
vaslat, azok értékelését 5 földrész 18 
országában felkért 291 tag végezte. 
A kitüntetések átvétele a budapesti 
Stefánia Palota - Honvéd Kulturá-
lis Központ színháztermében 2020. 
január 18-án 36 személy - köztük 
Tarics Péter (újságíró, író, előadó-

művész, pedagógus, okl. politikai 
szakértő) – által megtörtént. 
A méltatás szerinti lovagias tettei: 
több, mint 1600 előadás a Kárpát-
medence és a nyugati magyar közös-
ségek részére, 16 könyv, 14 kötethez 
társszerző, szerkesztő vagy lektor, 11 
színdarab, 11 lemez, 27 dokumen-
tumfilm az elszakított részeken élő 
magyarok helyzetéről; 35 éve kutatja 
gróf Széchenyi István, Mindszenty 
József, Latinovits Zoltán és Bolyai 
János életművét illetve az 1956-os 
forradalom és szabadságharc törté-
netét.
Tarics Péter hozzánk a Magyar Kul-
túra Napja programjainak záró ese-
ményére érkezett a könyvtárba, és az 
ősszel megjelent Tanúságtétel, (i)gaz-
ság, végítélet című 1956-os könyvé-
nek bemutatóját hallgathattuk. Fe-
lejthetetlen estét töltöttünk együtt. 
Nagyon köszönjük, gratulálunk! 

Boldoczki Sándorné

CSERKÉSZLÁNYOK LÁTOGATÁSA KISKŐRÖSÖN 1929-BEN
Az 1923-as Petőfi centenáriumot 
követően Kiskőrös nagyközség értel-
miségi és műkedvelő rétegei körében 
megfogalmazódott az igény, hogy a 
fővárosban már 1876 óta működő 
Petőfi Társasághoz hasonlóan létre 
kellene hozni egy olyan helyi cso-
portot, amelynek elsődleges feladata 
lenne a költő kiskőrösi kultuszának 
ápolása. Az elképzelés igen hamar 
valósággá vált, 1924-ben megalakult 
a Petőfi Irodalmi Kör, amelynek el-
nöke Zoltán János lapszerkesztő, 
alelnöke pedig dr. Tepliczky Aladár 
ügyvéd lett. Az egyesület igen ha-

mar tagjai között tudhatta a község 
szinte teljes lokálpatrióta rétegét. A 
szilveszteri ünnepségek hagyomá-
nyának megteremtése és az irodalmi 
összejövetelek tartása mellett az év-
tized második felében meghirdették 
a „Tegyük nemzeti zarándokhellyé 
Kiskőröst” című programot, ennek 
keretében pedig számos kiránduló 
csoport érkezett a településre.
1929. június 2-án látogatott el 
Kiskőrösre az Országos Cserkész-
leány Szövetség 80 fős delegációja, 
Lindenmeyer Antónia elnök asszony 
vezetésével. A két háború közötti idő-
szakban ez a mozgalom igen jelentős 
társadalmi szerepet töltött be. Foga-
dásukra kivonultak a község úri asz-
szonyai és tanárnői, úgy, mint Koren 
Mártonné, Sallainé Ignácz Ilona, 
Vozárik Antónia, Barcsay Emma, 
valamint a polgári iskola cserkészei 
nevében Fecske István cserkésztiszt 
is. A vendégek kalauzolását Zoltán 
János vállalta, akinek tárlatvezetése 
mellett a hölgyek megtekinthették 
Petőfi Sándor szülőházát, az új és 
az öreg Petőfi szobrokat, láthatták 
a parókián a keresztelési bejegyzést, 
illetve a nagy költő verseiből szavala-

tokat is hallhattak. Délben a Csön-
gős iskolában pihentek meg, majd az 
ebéd elfogyasztása után az evangéli-
kus temetőben meglátogatták Petőfi 
dajkájának, Kurucz Zsuzsannának a 
síremlékét, amelyet 1926-ban az iro-
dalmi kör állítatott.
Mindeközben a Sárkány József utca 
melletti vásártéren a Kováts Gyula 
vezette Önkéntes Tűzoltó Testület 
rendezésében igazi népünnepély vet-
te kezdetét, ahová a cserkészlányok 
szintén kilátogattak. Bodrics Dezső 
cigányprímás és bandája húzták a 
talpalávalót, a jó hangulat közepet-
te a tűzoltók néhány hölgyvendéget 
táncba is vittek. Közösen elénekelték 
Petőfi Befordultam a konyhára című 
megzenésített versét, majd a csoport 
maradandó élményekkel gazdagod-
va visszasétált a vasútállomásra, ahol 
sűrű kendőlobogtatások közepette 
elbúcsúztak vendéglátóiktól, és az 
este 7 órai személyvonattal hazautaz-
tak Budapestre.
Az eseményről dr. Kováts Vilmos 
több fényképfelvételt is készített, 
ennek a sorozatnak az egyik darabját 
láthatja az Olvasó mellékletként.

Turán István

A  D O H Á N Y Z Á S R Ó L
N A P J A I N K B A N

A  K I S K Ő R Ö S I  P R A X I S K Ö Z Ö S S É G

H á r o m  g e n e r á c i ó v a l  a z  e g é s z s é g é r t

p r o g r a m  k e r e t é n  b e l ü l

M e g h í v j a  Ö n t :

c í m ű  e l ő a d á s á r a

E L Ő A D Ó :  D R .  B A R K Ó C Z I  I L O N A  

tüdőgyógyász, osztályvezető főorvos
BKMK Kalocsai Szent Kereszt Kórház
telephelye

I D Ő P O N T :  2 0 2 0 .  M Á R C I U S  1 7 .  ( K E D D )  
                        1 8 . 0 0  Ó R A

H E L Y S Z Í N :  C S Á S Z Á R T Ö L T É S I  Á M K  
                 K Ö N Y V T Á R
 

A  R E N D E Z V É N Y  I N G Y E N E S

6 2 3 9  C S Á S Z Á R T Ö L T É S ,  K O S S U T H  L . U . 1 .
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• 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 

SZÁMÍTÓGÉP ÁLOM

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

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 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 légkondicionált buszjáratok 60 km-es körzetből  

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

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

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

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

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

Előnyt
jelent

ÉRTÜNK

KISTÉRSÉGI PRAXISKÖZÖSSÉG: „HÁROM GENERÁCIÓVAL AZ EGÉSZSÉGÉRT” 

A „Három generációval az egészsé-
gért” program megvalósítása által 
lehetőség nyílik az egészségügyi 
alapellátás fejlesztésére, emel-
lett az alapellátásban résztvevők 
együttműködését állítja központba, 
bevonva ugyanakkor a szakellátást, 
az Egészségfejlesztési Irodákat, 
valamint a területi és települési ön-
kormányzatokat. A pályázat célja 
elsősorban a prevenció, a szív- és 
érrendszeri betegségek megelő-
zése, a rizikófaktorok felmérése, a 
lakosság egészségtudatosságának 
erősítése, az onkológiai szűrése-
ken való részvétel növelése, a do-
hányzás megelőzése és a leszokás 
támogatása, valamint a gyerekek 
egészséges életre nevelése. 

Térségünk nyertes háziorvosai praxis- 
közösségben dolgoznak együtt: 
védőnőkkel, szakellátókkal, a Kis-
kőrösi Egészségfejlesztési Irodával, 
dietetikussal, gyógytornásszal, vala-
mint pszichológussal, így még jobb 
munkát tudnak végezni az egész-
ségfejlesztés és betegségmegelőzés 
terén a helyiek igényihez igazodva.  
A konzorciumot alkotó praxisok 
(háziorvosok): dr. Rigler Kálmán 
(Császártöltés), dr. Suhajda János 
(Kecel-Imrehegy), dr. Percs End-
re (Kecel), dr. Percs Ágnes (Kecel, 
gyermekorvos), dr. Skríbanek Zol-
tán (Tázlár – fotón) 
A projektbe bevont szakemberek:
Tagai Tímea – gyógytornász
Bán Róbert – gyógytestnevelő
Kelemen Emese – pszichológus
Kállay Julianna – dietetikus
dr. Barkóczi Ilona – pulmonológus
dr. Nádaskay Márta – kardiológus 

Dr. Skríbanek Zoltán: „Konzor-
ciumunk kiskőrösi és kiskunhalasi 
szakemberekkel dolgozik együtt, akik 
könnyen mozgósíthatóak projektünk 
programjai alkalmával. A pályázati 
felhívásban kiírt négy területre 3-3 
szakembert „felvételiztettünk”, majd 
belőlük választottunk ki egyet-egyet, 

akikkel már több mint fél éve együtt 
dolgozunk. Ez idő alatt Kecel, Tázlár, 
Császártöltés lakosai már többször is 
találkozhattak velünk, háziorvosok-
kal, szakembereinkkel, illetve prog-
ramjainkkal is. Úgy gondolom, hogy 
az emberek elégedettek a munkánk-
kal, ezért is állok optimistán ahhoz, 
hogy mentálhigiénés és pulmonológiai 
előadásainkra is nagy lesz majd az 
érdeklődés. Célunk, hogy a lakosság 
egészségügyi mutatói javuljanak, hogy 
minél több ember éljen egészségesen és 
minél tovább. Jelenleg az idős emberek 
egészségügyi mutatói a legrosszabbak. 
Azonban büszkén mondhatom, hogy 
prevenciós projektünknek köszönhető-
en, egy nagyon eredményes időszakot 

tudhatunk már most magunk mögött. 
Prevenciós tevékenységeink eredménye-
képpen sok esetben sikerült még időben 
kiszűrnünk az esetleges elváltozásokat, 
betegségeket. Bízom benne, hogy a 
projekt befejeztével mindez nem sza-
kad meg, hiszen az újabb pályázatnak 
köszönhetően még több praxisközösség 
tud csatlakozni a projekthez, így gya-
korlatilag lassan az egész országra ki-
terjedő program valósulhat meg. Ezzel 
az ellátási móddal egyfajta új szemlélet 
kezd kialakulni. A „Három generáci-
óval az egészségért” projekt legnagyobb 
sikere abban lesz majd a leginkább 
mérhető, ha Magyarország egészség-
ügyi mutatói már a közeljövőben ér-
zékelhető javulást fognak mutatni”

Ingyenes márciusi előadásaira is minden érdeklődőt
szeretettel vár a Kistérségi Praxisközösség:

Dr. Barkóczi Ilona tüdőgyógyász, osztályvezető főorvos előadása 
„A DOHÁNYZÁSRÓL NAPJAINKBAN”

címmel március 17. (kedd) 18.00 órai kezdettel
a Császártöltési ÁMK Könyvtára (Császártöltés, Kossuth L.u.1.)

Kelemen Emese klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta 
„UTAK A LELKI EGÉSZSÉGHEZ”

című előadása március 24. (kedd) 18.00 órai kezdettel
a Keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház (Kecel, Szabadság tér 17.) 

Alma eladó 
termelőtől!

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

Idared, Jonagored,
Jonagold, Golden, Starking

facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös

+36 70 619 3910

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK, HASZNOS INFORMÁCIÓK

ELADÓ
ÉRETT SZERVES TRÁGYA

KISZÁLLÍTVA,
IGÉNY ESETÉN BESZÓRVA.

06-20/4787-082

EZ + AZ

Hátrányos helyzetű, de tehetséges 
gyerekek igényelhetnek 2020-ban 
is tanulást segítő számítógépet 
vagy okos eszközt.
A Mátrix Közhasznú Alapítvány 
felzárkóztatást és esélyegyenlőséget 
biztosító támogatói programja ré-
vén hátrányos helyzetű családban 
élő, 10-14 év közötti gyerekek kap-
hatnak komplett (hasz-
nált, de még jó állapotú) 
számítógépet vagy lapto-
pot, vagy tábla pc-t vagy 
más okos készüléket. A 
támogatásra jelentkez-
het az osztályfőnök által 
minden olyan 10-14 év 
közötti gyermek, akinek 
2 vagy több kiskorú test-
vére van, legutóbbi fél-

évben a tanulmányi átlaga a 4-est 
eléri, otthonában nincs megfelelő 
minőségű számítógép. A jótékony-
sági programba felajánlók - támo-
gatók is csatlakozhatnak.
A www.matrixalapitvany.hu web-
oldalon ismerhető meg az infor-
matikai adományozó program 
minden részlete.

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK AZ IRODA
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FBH-
NP Hulladékkezelő Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati iro-
dája 2020. március 01. napjától új 
helyre költözik a városban. Ettől a 
naptól kiskőrösi ügyfélfogadásun-
kat az eddigi Kiskőrös, Árpád utca 
8. szám helyett új irodánkban, a 
Kőröskom Nonprofit Kft. épületé-
ben – 6200 Kiskőrös, Petőfi Sán-
dor út 108. – alatt tartjuk.
Köszönjük megértésüket!

FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.

telefon:
+36-79/524-821; 
+36-79/524-820
fax: +36-79/572-052

e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
levelezési cím:
6521 Vaskút, 0551/2. hrsz

A BÍRÓSÁGHOZ FORDULHATNAK
Márciustól a bírósághoz lehet for-
dulni a gyermekkel való kapcsolat-
tartásra vonatkozó előírások megsér-
tése esetén.
A gyámhatóság helyett a bíróság 
előtt lehet kezdeményezni 2020. 
március 1-től a gyermekkel való kap-
csolattartásra vonatkozó határozatok 
végrehajtását, miután az Országgyű-
lés 2019. december 17-én elfogadta 
az erről szóló 2019. évi CXXVII. 
törvényt.
A bírósági hatáskörbe tartozó új, 
polgári nemperes eljárást a kapcso-
lattartásra jogosult és kötelezett sze-
mély is megindíthatja a határozatban 
foglaltak megszegésétől számított 30 
napon belül.

A bíróság azt vizsgálja, hogy a ké-
relmezett fél a határozatban foglal-
takat felróható módon megszegte-e. 
Amennyiben ez megállapítható, a 
bíróság elrendeli a végrehajtást, és 
egyben önkéntes teljesítésre hívja fel 
a felet.
Az önkéntes teljesítés elmaradá-
sa esetén a bíróság a törvényben 
meghatározott jogkövetkezménye-
ket alkalmazhatja a mulasztó féllel 
szemben: rendőrségi közreműkö-
dést kérhet, vagy indítványozhatja 
a szülői felügyelet megváltoztatását, 
illetve feljelentést tehet kiskorú ve-
szélyeztetése miatt.
(forrás:kormanyhivatal.hu)

Pénzügyi és számviteli ismeretekkel rendelkező 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK.

(Pályakezdők jelentkezését is várjuk)

telefon: +36-30/4757-764
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LETÖRT AZ „ÖREG PETŐFI” FEJE

Mivel nagy költőnknek nem adatott 
meg az öregkor, amúgy is 1932-ben, 
amikor az eset történt, már jócskán 
túl járt volna századik életévén; így ez 
a csonkulás Petőfi Sándor 1862-ben 
emelt első köztéri szobrával, az „öreg 
Petőfi”-vel történt, ami egykor a 
„csöngős” iskola előtt állt Kiskőrösön.
A Félegyházi Hírlap az okát is tud-
ni véli Petőfi „fejvesztésének”: „Mi 
félegyháziak ezen szobor pusztulásá-
ban nem egyszerű természeti tüne-
ményt látunk, hanem ennél jóval töb-
bet, halhatatlan költőnk tiltakozását a 
kiskőrösi származás ellen.”
Mi, kiskőrösiek viszont elfogadjuk 
több mint másfélszáz év legrango-
sabb Petőfi-kutatóinak véleményét: a 
költő városunkban látta meg a nap-
világot. Ezért be kell érnünk kevés-
bé szenzációs magyarázattal. Hetven 
év természeti viszontagságai bizony 
alaposan kikezdhették a Gerenday 
Antal műhelyéből kikerült, homok-
kőből készített alkotást. Annak ide-
jén csak erre a gyengébb minőségű 
anyagra tellett a közadakozásból.  
A sóskúti homokkő egyébként a job-
bak közé tartozik kategóriájában, de 
a természet erőivel ez is kevésbé da-
colhat, mint a márvány vagy a gránit.
Az időjárás romboló munkájának 
lehettek előjelei, hiszen már 1930-
ban hírek jelentek meg, hogy tetőt 

építenek a szobor fölé, és bevonják 
valami konzerváló anyaggal. A Ma-
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
(MANSZ) gyűjtést is indít a nemes 
cél érdekében. Az első adományt egy 
győri leánynevelő intézettől kapják.
1932 márciusában a szobor feje meg-
reped, és tisztogatás közben vagy más 
változat szerint koszorúk levételekor 
kettétörik, és a hátsó része leesik. Ek-
kor derül ki, hogy a nyaknál is van 
egy repedés, tehát egy szélroham 
végleg elpusztíthatja az em-
lékművet. Zoltán János, 
a helyi Petőfi Sándor 
Irodalmi Kör elnöke 
azonnal jelentést tesz 
a Petőfi Kaszinónak, 
és indítványozza, 
emeljék le a fejet az 
oszlopról, és a városi ta-
nács keressen kapcsolatot 
a Műemlékekre Felügyelő 
Országos Bizottsággal, hogy ve-
gyék a szobrot a nyilvántartott, gon-
dozásba vett nemzeti műemlékek 
közé.
Bár megjelentek olyan hírek is, hogy 
a fejet egy helyi kőműves vagy kőfa-
ragó mester vette le az oszlopról, va-
lójában e kényes, nagy szakértelmet 
igénylő feladatot és a leszedett részek 
becsomagolását Falusi Filus Mihály 
keceli születésű, akadémiát végzett 
szobrászművész hajtja végre, aki-
nek a műveit kiállították a Műcsar-
nokban és a Nemzeti Szalonban is.  
A téves hír azért terjedhetett el, mert 
a gazdasági válság miatt valóban rá-
kényszerült nem művészi munkák 
elvállalására is.
A szobor sérülése széles visszhangot 
kap a sajtóban, még a Délamerikai 
Magyarság is tudósít róla. A Műem-
lékek Országos Bizottsága viszont 
elutasító választ ad: „… sem műér-
tékénél, sem anyagának minőségénél 

fogva a szobrot nem lehet műemléknek 
nyilvánítani.” Erre a MANSZ a Pe-
tőfi Társaság közbenjárását kéri, de e 
tekintélyesebb egyesület is ugyanezt 
a választ kapja. 
Ebből az irányból tehát anyagi tá-
mogatásra a város nem számíthatott. 
Zoltán János az szobor egykori alko-
tójának fiához, Gerenday Bélához 
fordul: „Magam mint Kiskőrös Petőfi 
kultuszának egyik igénytelen munká-

sa, s az itteni Petőfi Irodalmi Kör-
nek érdemtelen elnöke arra 

gondoltam, hogy a meg-
csonkult ősi szobor sérü-
léseinek kijavíttatására 
mély tisztelettel és biza-
lommal méltóságodat, 
az emlékmű egykori 
nagynevű alkotójának 

áldozatkészségéről ismert 
kiváló fiát kérem fel.”

Az „áldozatkészség” kieme-
lése eléri célját. Az alkotó iránti 

fiúi kegyeletétől és Petőfi iránti tisz-
teletétől vezérelve Gerenday ingyen 
vállalja a munkát. A szakszerűség 
sem szenved csorbát. Kapcsolatba 
lép a Műemlékek Országos Bizott-
ságával, amely – miután már nem 
kerül pénzébe – szakmai tanácsaival 
segíti a felújítást.
A hírek már augusztusban a restaurá-
lási munka közeli befejezéséről szól-
nak, holott újabb nehézségek léptek 
fel. A szobor feje a gondos csomago-
lás ellenére is a vasúti szállítás során 
több darabra hullott szét. 
Gerenday Béla szobrásztanár és fia, 
Gerenday Antal építészmérnök ala-
pos munkát végeznek, és a szintén 
megrongálódott talapzat javítását is 
elvállalják. A szétesett szobor össze-
állítása rézcsapok segítségével tör-
ténik, minden egyes darabba több, 
hozzáméretezett nagyságú rézcsapot 
helyeznek el, a fejbe még külön egy 
aránylag nagy és erős rézrudat illesz-
tenek azért, hogy súlyát ne csupán 
a meggyengült nyak tartsa. Minden 
egyes darab összeillesztésére külön-
leges ragasztó anyagot használnak.  
A Láczay-Fritz Oszkár professzor spe-
ciális módszerével konzervált szobor 
a restaurátorok szerint még évtizede-
kig ellenállhat az időjárás viszontag-
ságainak, csak télire kell beburkolni. 
A helyreállított, különös becsű erek-

lyét Budapest érdeklődő közönsége 
is megtekintheti a Gerenday-cégnél.
A szobrot végül csak 1934-ben ál-
lítják vissza talapzatára, szintén Fa-
lusi Filus Mihály irányításával. Az 
újraavatás május 10-én, áldozócsü-
törtök délutánján történik. A hír-
adások szerint gyalog, szekéren „va-
lóságos népvándorlás” indul meg a 
környékbeli településekről és tanyákról.  
A Kiskőrösre érkező sokaság betölti 
a szobor előtti teret. Az ünnepi be-
szédet Zoltán János mondja. Egyéb 
műsorszámok mellett a Petőfi Tár-
saság nevében Gyökössy Endre köl-
tő (fotón) erre az alkalomra írott,  
A ledőlt szobor című versét szavalja el.

„Áll a szobor, mert Kiskőrös öle
Harmadszor is megszülte hű fiát
S a kőszív bátran muzsikál tovább is,
Belezengi a vihogó világba,
Hogy él a dal, hogy él a költő 
S a földre vert magyar az égre néz,
Hittel és karral kinyújtózkodik
S lepattan róla rabhatárok lánca.”

A kor szellemének megfelelően a 
megcsonkult szobor újjászületése 
a Csonka-Magyarország feltáma-
dásának reményével fonódik össze. 
Ugyanezen a napon jelölik meg - 
szintén a Gerenday-cég által készített 
márványtáblával - Petrovics István 
mészárszékének egykori helyét. Itt 
Hulvey István evangélikus lelkész 
mond beszédet. A város nevében 
Vargha Sándor főjegyző veszi át a 
szobrot és az emléktáblát. A nap vé-
gén a MANSZ rendez zenés, táncos 
előadást a színházteremben.
A Gerenday családot az eredeti alko-
tó unokája, Gerenday Antal képvi-
seli, aki így emlékezik az eseményre: 
„Furcsa helyzetbe kerültem. Legitimis-
ta létemre beszédet kellett mondanom 
az »Akasszátok föl a királyokat« költő-
jének szoboravatásán.”

Csekély művészi értéke miatt Petőfi 
első köztéri szobrát - amióta csak fel-
állították - sokan leszólták az idelá-
togatók közül. Kiskőrös népe viszont 
megszerette, és ragaszkodott az „öreg 
Petőfi”-hez. Zoltán János így jellemzi 
ezt a viszonyt Gerenday Bélának írott 
levelében: „1927-ben a város újabb 
ércből való szobrot is állíttattatott 
ugyan a költőnek, a tradíció tiszteleté-
ben felnövekedett bennszülött lakosság 
azonban még ma is a nagynevű mes-
ter avatott vésője alól kikerült egyszerű 
emlékműben látja megtestesülve a köl-
tőfejedelem halhatatlan géniuszát.”

Fodor Tamás

ALBÉRLETET 
KERESEK!

06-30/787-5799

A  K I S K Ő R Ö S I  P R A X I S K Ö Z Ö S S É G
Három gene rác ióva l  a z  egész ségé r t

p rog ram ke re t én  be lü l

Megh í v j a  Ön t :

U T A K  A  L E L K I
E G É S Z S É G H E Z

c í m ű  e l ő a d á s á r a

E L Ő A D Ó :  K E L E M E N  E M E S E
klinikai szakpszichológus,
pszichoterapeuta
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 

I D Ő P O N T :  2 0 2 0 .  M Á R C I U S  2 4 .  ( K E D D )  
                        1 8 . 0 0  Ó R A
H E L Y S Z Í N :   K E C E L  V Á R O S I  K Ö N Y V T Á R

                 É S  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z

A  R E N D E Z V É N Y  I N G Y E N E S

„Szeretteim én már elmegyek
  küzdöttem, de már nem lehet.
  Az örök haza vár, Isten veletek,
  a lelketek mélyén mindig ott leszek,
  sose felejtsetek!”

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindenkinek,

akik szeretett fiam

KURUCZ GÁBOR
(38 éves)

temetésén részt vettek. 
A rokonoknak, barátoknak, a borászat vezetősége és dolgozóinak, 

az ismerősöknek és a szomszédoknak.

ICIRI-PICIRI FARSANGOLÓK
Február 25-én a bölcsőde is mulato-
zástól volt hangos, a legapróbbak is 
farsangi mulatságot rendeztek.
Már a reggeli után elkezdődött a 
mulatság. Jelmezbe öltözve táncol-
tak, énekeltek, játszottak a gyere-
kek. A délelőtti jókedvű mulatozás 
után jöhetett a pihentető alvás. 
Ébredés után megérkeztek a szü-
lők, testvérek, nagyszülők és együtt 
búcsúztatták tovább a telet. Volt 
nagy eszem-iszom, hiszen a szülők 
rengeteg süteményt, szendvicset, 
üdítőt hoztak, amit együtt fogyasz-

tottak el a gyerekekkel. Ezt követte 
a késő délutánig tartó közös tánc, 
mulatság.
Aczél-Németh Angéla bölcsődeve-
zető a dolgozói kollektíva nevében 
ezúton is köszönetet mond a szü-
lőknek a rengeteg hozzájárulásért, 
tombolatárgyért. Külön köszönet 
a Tesco-Globál Zrt.-nek, a sok 
nagyértékű ajándékért, amelyeket 
szintén tombolatárgyként lehetett 
megnyerni. A bevételből napvitorlát 
szeretnének vásárolni, amit a vízper-
metező fölé fognak elhelyezni.
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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: +36-78/311-955

Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa  |  +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné

Hirdetésfelvétel:
Dúcz Annamária  |  +36-70/617-9945
hirdetes@vira.hu

Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó János

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

GÉPI ELŐMETSZÉS SZŐLŐBE!
SZŐLŐÜLTETVÉNYEK GÉPI ELŐMETSZÉSÉT, 

ZÚZÁSÁT VÁLLALOM KISKŐRÖS
ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN!

NEM CSAK MOSER MŰVELÉSŰT!
06-20/9240-302

KISKUNMAJSÁRA KERÜLT AZ IDEI 
BORVÁROS KÉZILABDA KUPA

Február 8-án, szombaton már a 
XXII. Borváros Kupát rendezték 
meg Kiskőrösön, a Városi Sport-
csarnokban. A nagy múltra vissza-
tekintő férfi kézilabda tornát évről 
évre a bajnokság kezdete előtt egy 
héttel rendezik. Tehát jó főpróbát 
jelent a csapatoknak a bajnoki nyi-
tány előtt.
Az idei tornán négy csapat vett részt. 
A Kiskőrös NBII-es felnőtt és ifjúsá-
gi együttese, illetve a szintén NBII-
es Kiskunmajsa és a megyei első 
osztályban szereplő EUROSCALE 
Kecskemét gárdája. A tornát végül 
a Kiskunmajsa csapata nyerte meg, 
legyőzve a döntőben a hazai Kiskő-
rös együttesét.

A csapatoknak és a különdíjasoknak 
az okleveleket, kupákat és érmeket 
Kiskőrös Város Önkormányzata 
nevében Filus Tibor, a képviselő-
testület Kulturális, Turisztikai és 
Sport Bizottságának elnöke adta át 
az eredményhirdetésen.

Beniczki Dávid

A TORNA EREDMÉNYEI:
Első elődöntő: Kiskunmajsai KC – Kiskőrösi KSK Ifi 36-25
Második elődöntő: Kiskőrösi KSK – EUROSCALE Kecskemét 22-21
Bronzmérkőzés: Kiskőrösi KSK Ifi – EUROSCLAE Kecskemét 17-23
Döntő: Kiskőrösi KSK – Kiskunmajsai KC 24-31
Különdíjasok:
Gólkirály: Matánovity Olivér (Kiskunmajsai KC)
Legjobb kapus: Petróczi-Kiss András (Kiskőrösi KSK)
Legjobb játékos: Benkő Péter (Kiskunmajsai KC)
Legjobb hazai játékos: Thiesz Tamás

SPORTOLTAK A PARASPORT NAPJÁN
A Magyar Parasport napjáról a 
Trizoli Jótifuti Egyesület tagjai kö-
zös sporttal emlékeztek meg. Mint 
azt Kuti Zoltán, az egyesület el-
nöke elmondta, a Kecskeméten és 
Kiskőrösön megtartott rendezvé-
nyen öt kerekesszékes tagjuk vett 
részt, mely köszönhető a jó időnek, 
s annak hogy évek óta hűségesen 
jönnek eseményeikre. Ötvenöten 
pattantak nyeregbe, vagy vettek 
magukra futócipőt Kecskemétről, 
Kiskőrösről, Kiskunhalasról, Szé-
kesfehérvárról, Tiszaújvárosból, 

Kalocsáról, Kecelről, valamint Solt-
vadkertről. 
Kuti Zoltán: Köszönöm minden-
kinek, akik időt, pénzt, fáradtságot 
nem kímélve velünk voltak. Kö-
szönjük az EFI Kiskőrös, a Scitec és 
a Maraton Sport támogatását!
Akik ott voltak remek időjárással, 
jó barátokkal találkoztak. Morvai 
Friderika, Sanyi, Ati és Chicco! 
Nektek kivételes szeretettel köszö-
nöm! És újra velünk volt Vitéz Ist-
ván István Chicco aki újra bringára 
pattanhatott.

Felnőtt társastánc tanfolyam  
a művelődési központban 

Csütörtökönként  
18-19 óra között

FOLYTATÓDNAK AZ EFI PROGRAMJAI
Lajkóné Kovács Regina védőnő évek óta tart kisgyermekeknek mozgás-
fejlesztő foglalkozásokat, ahol a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt mozog-
hatnak a picik. A Csiri-biri torna amellett, hogy rengeteg örömteli percet 
okoz a kicsiknek, észrevétlenül fejlődik a gyerekek mozgása és nyitottabbá 
válnak a világ felé. Könnyebben beilleszkedhetnek a közösségekbe, gye-
rektársasághoz szoknak, bátrabbak és kezdeményezőbbek lesznek. 

A 45 perces foglalkozások során, a 
gyerekek változatos mozgásformák-
kal és izgalmas mozgásfejlesztő eszkö-
zökkel ismerkedhetnek meg, melyek 
fejlesztik a figyelmüket, egyensúlyér-
zéküket, koordinációs készségüket és 
ritmusérzéküket. Megfigyelhető, ho-
gyan viselkednek a picik társaságban, 
hogyan reagálnak váratlan helyzetek-
re, képesek-e irányított gyakorlatokat 
végrehajtani, valamint figyelmüket 
rövid ideig egy bizonyos dologra 
összpontosítani.  
A tornák minden héten, szerdán és 
pénteken vannak a Petőfi Sándor 
Művelődési Központban, ahol 1 és 
4 év közötti, járni tudó gyerkőcöket 
vár Regina. Az EFI közreműködésé-
vel minden hónap utolsó szerdáján a 
„Csiri-biri” torna ingyenes.
Februárban több mozgásos családi 
programon is részt vehettek az érdek-
lődők.
Pásztorné Molnár Judit és Pásztor 
Gyula testnevelők a gyermekes csa-
ládok részére ismét megrendezték a 
Mozdulj! családi vetélkedőt, melyet 
február 21-én tartottak a KEVI Pető-
fi Sándor általános iskolája tornater-

mében. Az eseményen a gyermekek 
szüleikkel, nagyszüleikkel mozog-
hattak együtt, végezhettek játékos 
feladatokat és mókázhattak a délután 
során.
A Trizoli Jótifuti Egyesület, Kuti 
Zoltán vezetésével megrendezte a 
Farsangi jelmezes Jótifutit, melyre 
február 23-án került sor. A rendez-
vények nagyon vidám hangulatban 
teltek, ahol a családok és a résztvevők 
minőségi időt tölthettek el közösen.
Az év során rengeteg hasznos, izgal-
mas és tartalommal teli foglalkozással 
várjuk a Kiskőrösi Járás lakosságát. 
Különböző mozgásos rendezvénye-
ink mellett, elsősegélynyújtó tan-
folyamokat szervezünk, továbbá 
számos pszichológiai és dietetikai 
előadáson vehetnek részt. Program-
jainkra mindenkit szeretettel várunk!
Aktuális programjainkról tájékozód-
hatnak az Egészségfejlesztési Iroda 
Kiskőrös Facebook oldalán, telefo-
non a 78/415-920-as telefonszámon 
vagy pedig személyesen az Egészség-
fejlesztési Irodában.

Jaszanovics Dóra
EFI-irodavezető

MÁRCIUS
18. szerda 10.00 Szlávik-Kupán Emese dietetikus előadása
25. szerda 16.15 Csiri-biri torna (Pető� Sándor Művelődési Központ)

ÁPRILIS
1. szerda 10.00 Szlávik-Kupán Emese dietetikus előadása 
22. szerda 18.00 Török Zsuzsa - Családi életciklusok című előadása (Soltvadkert)

RENDSZERES TORNÁINK:
hétfő 17.00  FittBody Fiataloknak (Fritti Sport) 
szerda 10.00 Nyugdíjas torna (Fritti Sport) 
csütörtök 8.00 Preventív mozgásszervi torna (Shredx Fitness)
csütörtök 17.00 Gymball (Shredx Fitness)
Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

Bár egyelőre a télikabátot még nem 
akasztottuk a fogasra, minden remé-
nyünk megvan arra, hogy nemsokára 
beköszönt a tavasz. Tudniillik a KEVI 
Petőfi Sándor általános iskolájának 
alsósai nemrégiben hangos kolompo-

lással, kerepléssel, félelmetes maszko-
kat öltve járták be a város központját, 
hogy messzire űzzék a telet. A télűző-
tavaszcsalogató gyermekek kiabáltak, 
sikítoztak, hogy a farsangfarkának se 
híre, se hamva ne maradjon.

JÉGVARÁZS ÉS KÍSÉRLETEK

Február 4-én került megrendezés-
re az EGYMI-ben az idei év első 
klubnapközije, Jégvarázs címmel. 
A napközis pedagógusok ismét ki-
tettek magukért, érdekes, változatos 
programokkal várták a tanulókat. 
Kézműves tevékenység keretein belül 
készíthettek a gyermekek szívószállal 
fújható hógömböt, festhettek téli 
képet gyertyás technikával. Nagyon 
élvezték a foglalkozásokat és büszkén 
mutogatták egymásnak az elkészült 
műveket. Lehetőségük volt jeges 
kísérleteket végezni, amit nagyon 
érdekesnek találtak és örömmel pró-
báltak ki. A mozogni vágyók sorver-
senyen vehettek részt, a többiek pe-
dig mozizhattak az egyik teremben, 
Az öt legenda című animációs filmet 
tekinthették meg.
A program elérte célját, hiszen a dé-
lután folyamán az iskola apraja-nagy-
ja együtt tevékenykedett, segítették 
egymást és türelmesen kivárták, míg 
sorra kerültek egy-egy feladatnál. 
A pedagógusok is elégedetten zárták 
a programot, hiszen a mosolygós 
gyermekarcok biztosították őket a 
rendezvény sikeréről.

Krafcsik-Pataki Kata
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AZ AGROLINE ISMÉT A BAJNOK

VERETLEN KISKŐRÖSI GYŐZELEM
Az Ifjúsági 

Zsubori tornán

Az amatőr labdarúgó csapatok az 
utolsó meccsekre „hagyták” a dön-
tést a dobogó végső sorrendjéről. 
Több képlet is volt arra, hogy milyen 
sorrendben foglalják el a csapatok a 
dobogó három fokát.
A Matéza csapata a forduló előtt egy 
esetleges győzelemmel még remény-
kedhetett a bajnoki cím elnyerésé-
ben, de egy vereséggel visszacsúszva 
vagy a BL Metál győzelme esetén 
akár bronzéremmel vigasztalódhat-
tak volna.
A sorsolás annyiban kedvező volt 
számukra, hogy a BL Metál előttük 
játszott, így már a riválisuk által le-
játszott meccs eredményének tuda-
tában léphettek pályára. 
A BL Metál végül egy gólokban gaz-
dag mérkőzésen vereséget szenvedett 
a hasonló játékerőt képviselő, és 
szintén a megye 1-es focistáit nélkü-
löző Pénzügyőr gárdájától. Így a BL 
Metál a Matéza meccstől függetle-
nül a bronzérmet szerezte meg, míg 
a Matéza a második helynél hátrébb 
nem végezhetett.
Ezen előzmények után a Matéza - 

Agroline meccs az arany és az ezüst-
éremről döntött. A bajnoki címet vé-
gül az Agroline csapata szerezte meg, 
mely a „bajnoki döntőn” gólt sem 
kapva, 3-0-ra nyert. Ezzel a győze-
lemmel az is eldőlt, hogy az Agroline 
veretlenül nyerte meg a bajnokságot.
Összegezve a lejátszott meccseket 
megállapítható, hogy két részre sza-
kadt a mezőny. A korábban megren-
dezett kétcsoportos bajnokságokat 
alapul véve, a korábban „A” ligában 
szereplő csapatok a „B” ligás mezőny 
ellen hol könnyebben, hol nehezeb-
ben, de hozták a kötelező győzelme-
ket. Az előbbieket figyelembe véve az 
alsóházi mezőnyt a Kurz - plast gár-
dája nyerte meg, akik kizárólag csak 
a náluk előrébb rangsorolt „A” ligás 
csapatoktól szenvedtek vereséget.
Gólkirály: 22 góllal Bányai Máté 
(PROTOKON)
Legjobb kapus: Váczi Szabolcs 
(MATÉZA)
Legjobb játékos: Rakiás Milán 
(AGROLINE)
Legsportszerűbb csapat: NÉRÓ SC

Fotók és szöveg: Kincses Szilvia

Harmadik alkalommal rendezték 
meg a Zsubori Zoltán Ifjúsági - 
Serdülő Emléktornát a kiskőrösi 
sportcsarnokban. A kupa elhunyt 
névadója nagy támogatója volt a kis-
kőrösi NKSZSE utánpótlás csapata-
inak, mindkét lánya napjainkban is a 
női csapat tagja. 
A kupán két kategóriában – ifjúsági 
és serdülő – játszottak a csapatok. If-
júsági korosztályban veretlenül vég-
zett az élen a kiskőrösi NKSZSE csa-
pata. Második lett a Gézengúz UKC 
Kalocsáról, a harmadik helyet a Bajai 
KSE csapata szerezte meg. A góllö-
vő listán a hazaiak közül Kornóczi 
Natália szerepelt a legjobban 11 

góllal, mögöt-
te csapattársa, 
Schiszler Hanna 
végzett 10 góllal. 
A Legjobb kapus 
címet a kiskőrösi 
Hell Krisztina 
érdemelte ki bra-
vúros védéseivel, 
Gólkirálynő lett 
Horváth Fanni  
(Gézengúz),  

a Legjobb hazai játékos Kornóczi 
Natália, a Legtechnikásabb játékos 
elismerést pedig Schiszler Hanna 
kapta.
A serdülőknél a Bácsbokodi NKSE 
került ki győztesen, a Kiskőrösi 
NKSZSE csapata a második helyet 
szerezte meg, a dobogó harmadik 
fokán a Bácsalmási PVSE állhatott. 
Itt a legtöbb kiskőrösi gólt Fazekas 
Laura és Tóth Kincső szerezték, 
mindketten 9 alkalommal cselezték 
ki az ellenfél hálóőrét. A Gólkirály-
nő címet Kollár Lilla (Bácsbokod), 
a Legjobb kapus díjat a kiskőrösi 
Boldizsár Nikita kapta, a Legjobb 
hazai játékos pedig Csepregi Judit 
lett. A díjakat a kupanévadó bátyja, 
Zsubori Mihály, valamint Domo-
nyi László polgármester adták át.
Szép volt lányok!

Agroline

Matéza

BL Metál


