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Pohankovics andrás alpolgármester,
dr. Turán csaba jegyző,
rideg LászLó, a bács-kiskun Megyei közgyűlés elnöke,
valamint doMonyi LászLó polgármester 
kiskőrös fejlődésére koccintottak.
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KIsKőrösI díjazott

napjaInKegymásért

Disztl Gábor évek óta számos elis-
merést kapott boraira, legutoljára 
két Kékfrankos rozé bora is aranyat 
érdemelt a kunszentmiklósi XVIII. 
Országos Rozé Borversenyen 188 
pincészet 334 bora között. A kiskő-
rösi őstermelő családi vállalkozásban 
foglalkozik szőlőtermesztéssel, borá-
szattal. Mint mondja, bár mindkettő 
bora Kékfrankos volt, a két különfé-
le termőtalajnak köszönhetően más-
más lett az egyes borok íze, színe, 
összharmóniája. A soltvadkerti út 
melletti kötöttebb talajon termelt 
szőlőből „erősebb” rozét tudott ké-
szíteni, de mint az elért eredmény 
is mutatja, a „gyengébb” öregszőlői 
homokos talajon termett szőlőből 
készült bor is aranyat ér a megfelelő 
technológiai kezeléssel.
A tapasztalt borász elmondta. hogy a 
bor meghálálja, ha már „szőlő korá-
ban” is nagy odafigyeléssel foglalkoz-
nak vele. Mindemellett a szüret ide-
jére is nagyon oda kell figyelni. Akár 
a gyorsabb gépi szüretet választják, 
akár kézzel szüretelnek, előfordul-
hat, hogy a levegő hőmérséklete már 
eléri a 25-30 fokot, ilyenkor bizony 
szükséges a szőlő gyors feldolgozása, 
a must hűtése, a reduktív technoló-
gia feltételeinek maradéktalan bizto-
sítása.
Gábor 8 éve készít bioborokat, ame-
lyeknek egyik kritériuma, hogy a 
szőlő – termőterületeken kizárólag 
réz és kén alapú növényvédő szereket 
használhat. Csak a saját ültetvényein 
termelt szőlőt dolgozza fel, így bo-
rospalackjainak címkéin feltüntethe-
ti az „oltalom alatt álló földrajzi jelö-
lést” és az „ökológiai termék” logot.
Számos versenyen bizonyítottak 
már borai, a Miklós-napi rozé meg-
mérettetésről és a Kadarka Nem-
zetközi Nagydíjról már több bronz 

és ezüst minősítéssel tért haza, a 
Hungarikum borok és pezsgők or-
szágos versenyén 2012-ben rozéja 
aranyat kapott, de több alkalommal 
is érmes helyen szerepeltek borai a 
Pusztai Bio Borversenyen és Kiskő-
rös Város Borversenyén is.

2014-ben Brüsszelben, a The 
Bruxelles – Champetre elnevezésű 
rendezvényen a kistermelői csomag-
ban helyet kapott a kóstoltatásra 
szánt borok között 2013-as Cser-
szegi fűszeres bora. Borászatában 
leginkább folyó borokat árusít, de 
palackos borait is elérhető áron kí-
nálja. A több éves tapasztalatnak 
köszönhetően a Disztl Pincészet által 
forgalmazott borok kiváló minőség-
ben kerülnek a vásárlókhoz, akik a 
bio borokat egyre inkább keresik.

tIszteletfogadás a város 
legnagyobb támogatóInaK
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Hatodik alkalommal kaptak meghívást az év eleji polgármesteri fogadás-
ra azok, akik a legnagyobb mértékben támogatták a várost és a városi 
rendezvényeket az elmúlt évben. a fogadást január 27-én este tartották 
a városháza dísztermében. a programot megtisztelte jelenlétével Rideg 
László, a megyei közgyűlés elnöke is.

Domonyi László polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd pre-
zentációval alátámasztott előadásban 
vázolta a városvezetés 2007-2014-es 
projektciklusban megvalósítandó 
terveit. Mint kiemelte: városunk az 
uniós lehetőségek kihasználásában 
eddig is rendkívül sikeres volt, Kis-
kőrös a megye második legintenzí-
vebben fejlődő települése a megye-
székhely után, s ez nagymértékben 
köszönhető vállalkozóink együttmű-
ködő, beruházó, fejlesztő kedvének. 
Hangsúlyozta, hogy a Területi és Te-
lepülésfejlesztési Operatív program 
keretében összességében 780 millió 
támogatási igénnyel nyújtottak be 
projektjavaslatokat. 
A legnagyobb adófizetők és támo-
gatók körében már presztízst élve-
ző fogadáson mintegy kilencvenen 
vettek részt. A polgármesteri beszéd 
előtt a Szó-La-M AMI növendéke: 
Nagy Viktória egy népdalcsokor 
előadásával, A KEVI gimnáziumá-
nak tanulója, Szappanos Emese 
pedig szavalatával örvendeztette meg 
a közönséget. Ezt követően Kiskőrös 
első embere bemutatta a fejlesztések-

ben leginkább tevékenykedő felelős 
beosztásokban dolgozó kollektívát 
– dr. Turán Csaba jegyzőt, Kovács 
Enikő polgármesteri titkárt, dr. 
Nagy Gabriella aljegyzőt, Aszódiné 
Nedró Éva közigazgatási osztályve-
zetőt, dr. Polereczki Csilla, a stra-
tégiai és városüzemeltetési osztály 
helyettes vezetőjét, Szenohradszki 
Éva, az építéshatósági csoport veze-
tője, valamint Szlanka Pálné, (bal 
alsó kép) a pénzügyi osztály vezetőjét 
– akik magas szintű szakmai hozzá-
értéssel segítik a képviselő-testület 
tagjainak munkáját, koordinálják a 
helyi vállalkozások és az önkormány-
zat közös, felelősségteljes és építő jel-
legű tevékenységét. 
Végezetül Domonyi László még egy-
szer köszönetet mondott a vállalko-
zóknak, valamint a város rendezvé-
nyeit, programjait támogatóknak és 
kérte, hogy a jövőben is ilyen ered-
ményesen működjenek együtt a vá-
ros érdekében. A pezsgős koccintás 
után a fogadáson résztvevőket állófo-
gadáson vendégelték meg, ahol még 
sokáig folytak a város előmenetelét 
szolgáló baráti beszélgetések.
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aranyérmes bIoboroK

A harmincadik. Ez volt annak a 
fényképnek a címe, amellyel má-
sodik helyezett lett Herczeg Judit 
a Flora virágfesztivál fotópályáza-
tán. Rajta kívül még egy kiskőrösi 
pályázó adott be képeket, Katona 
Dániel, a Bem iskola tanulója, aki-
nek igyekezetét oklevéllel ismerték 
el. A 29 versenyző közül egyébként 
ő volt a legfiatalabb. Az ünnepélyes 

eredményhirdetést január 23-án tar-
tották a keceli művelődési házban a 
Magyar Kultúra Napja rendezvény-
sorozat részeként.
A főszervező-ötletgazda Gyalogné 
Klajkó Eszter szintén kiskőrösi, 
mint ahogyan a zsűri egyik tagja, 
Kecskeméti Károly amatőr fotós is, 
aki régebben szintén nyert díjat ezen 
a versenyen.
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1. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
képviselő: Pohankovics András
helyszín: Petőfi Sándor általános iskola
időpont: március 14. (kedd) 18 óra
Árpád u. páros oldal 2 - 16., Árpád u. páratlan oldal, Attila utca, Kálvin János utca, Liget utca 
páros oldal 2 - 20, Martini utca, Petőfi Sándor tér, Safári József utca, Szent István utca páros oldal, 
Tomori Pál utca, Víztoronyköz, Alkotmány utca 2 - 18. folyamatos házszámok, Báthory István 
utca, Batthyány Lajos utca páratlan oldal 1 - 13., Batthyány Lajos utca páros oldal 4 - 14. Bem 
József utca, Csányi utca, Dankó Pista utca, Dobozi utca, Dózsa György út 1 - 28. folyamatos ház-
számok, Dózsa György út 30., Kapisztrán János utca, Kiss Ernő utca, Klapka György utca páratlan 
oldal 1 - 85. házszám, páros oldal 2 - 76.házszám, Lenkei utca, Luther Márton tér, Március 15. 
utca, Nagy Imre tér, Okolicsányi utca 1 - 17. folyamatos házszám, Petőfi Sándor páratlan oldal 
1 - 23., Petőfi Sándor út páros oldal 2 - 18., Petrovics István utca, Pozsonyi utca páratlan oldal 
1 - 21., Pozsonyi utca páros oldal 8 - 10., Szarvas utca, Szent László utca, Táncsics Mihály utca

2. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
képviselő: Aszódi Pál
helyszín: Thököly óvoda
időpont: február 28. (kedd) 18 óra
Bajtárs, Bajza József, Balassi Bálint, Budai Nagy Antal, Deák Ferenc utca 14- folyamatos házszá-
mok, Gyöngy, Határ, Nap, Pillangó, Thököly Imre, Tüskös, Akácfa, Arany János, Bánk, Béke utca 
50-től folyamatos házszámok, Bocskai István, Esze Tamás utca 17. házszám, Esze Tamás utca 20-
től folyamatos házszámok, Ifjúság utca páratlan utca 15. házszámtól, Ifjúság utca 22. házszám-
tól, Katona József utca páratlan oldal 23. házszámtól, Mező utca 24-től folyamatos házszámok, 
Mohácsi utca páros utca 62. házszámtól, Mohácsi utca páratlan oldal 81. házszámtól, Paál László 
utca, Remerenció tanya, Szegfű, Szép, Úttörő utca

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

4. sz. VÁLASZTÓKERÜLET 
képviselő: Gmoser András
helyszín: Batthyány úti óvoda
időpont: március 7. (kedd) 18 óra
Batthyány Lajos utca páratlan oldal 47. házszámtól, Batthyány Lajos utca páros oldal 52. ház-
számtól, Dózsa György út 29. házszám, Dózsa György út 31-től folyamatos házszámok, Erdőtelki 
út, Hrúz Mária, Kisfaludy Sándor, Komáromi utca 2 - 31. folyamatos házszámok, Május 1. utca, 
Rét utca páratlan oldal 1 - 37. házszámok, Rét utca páros oldal 2 - 32/B. házszámok, Tavasz, 
Tompa Mihály, Vízmű utca

4. sz. VÁLASZTÓKERÜLET – Erdőtelek
képviselő: Gmoser András
helyszín: Erdőtelki iskola
időpont: március 9. (csütörtök) 18 óra
Agárhalom tanya, Bokor, Diófa, Erdő utca, Erdőtelek tanya, Fenyves, Malom, Nyárfa utca, Ökördi 
tanya, Siványdűlő tanya, Sövény, Vadvirág u., Venyige utca, Vadvirág utca

5. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
képviselő: Pethő Attila
helyszín: Bem József általános iskola
időpont: március 2. (csütörtök) 18 óra
Berzsenyi Dániel, Hatvani Lajos, Kacsóh Pongrác, Kassai, Kölcsei Ferenc, Kurucz Zsuzsanna, Lehel, 
Mester, Rákóczi Ferenc utca páratlan oldal 1-71. házszámig, Rákóczi Ferenc páros oldal 2 - 128. 
házszámig, Szendrey Júlia, Ady Endre, Erkel Ferenc, Kossuth Lajos út 1 - 24. folyamatos házszá-
mok, Kossuth Lajos út 26 - 28. folyamatos házszámok, Liget utca páros utca 22. házszámtól, Liget 
utca páratlan oldal, Mészáros Lőrinc 2 - 37. folyamatos házszámok, Mikszáth Kálmán, Soós utca 
páratlan oldal 1 - 41. házszámok, Soós utca páros oldal 2 - 50. házszámok, Széchenyi István utca 
páros oldal, Szent István utca páratlan oldal, Vasvári Pál, Virág utca

6. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
képviselő: Harangozóné Balogh Zsóka
helyszín: Szűcsi óvoda
időpont: március 21. (kedd) 18 óra
Baross Gábor, Bartók Béla, Bethlen Gábor, Kolozsvári utca páros oldal 8. házszámtól, Kolozs-
vári utca páratlan oldal 35. házszámtól, Kun, Madách, Rákóczi Ferenc utca páratlan oldal 75. 
házszámtól, Rákóczi Ferenc utca páros oldal 130. házszámtól, Szigligeti, Temesvári, Vörösmarty 
Mihály, Délibáb, Honvéd, Meggyes, Nagyatádi Szabó Sándor, Nyíl utca, Pásztor utca, Róna utca, 
Uzsoki utca

7. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
képviselő: Szedmák Tamás
helyszín: Wattay középiskola (Sárkány J. utca)
időpont: április 4. (kedd) 18 óra
Damjanich János utca páratlan oldal 1 - 13. házszámok, Damjanich János utca páros oldal 2 - 24. 
házszámok, Hunyadi János, Jókai Mór, Kilián György, Kolozsvári utca páratlan oldal 1 - 33. házszá-
mok, Kolozsvári utca páros oldal 2 - 6/1. házszámok, Kossuth Lajos út 25. házszám, Kossuth Lajos 
út 29-től folyamatos házszámok, Mátyás király, Mészáros Lőrinc 38-tól folyamatos házszámok, 
Móra Ferenc, Munkácsi Mihály, Sárkány József, Soós utca páratlan oldal 45. házszámtól, Soós 
utca páros oldal 52. házszámtól, Széchenyi István utca páratlan oldal, Alsókommaszáció tanya, 
Bánffy utca, Dinnyés dűlő tanya, Drégely utca, Felsőkommaszáció tanya, Izsáki út, Öregszőlő ta-
nya, Szűcs József utca, Szücsidűlő tanya, Vasútállomás, Vasúti őrház

7. sz VÁLASZTÓKERÜLET – külterület
képviselő: Szedmák Tamás
helyszín: Alsócebei általános iskola (régi)
időpont: március 28. (kedd) 18. óra
Alsócebe, Felsőcebe, Középcebe, Feketehalom

8. sz. VÁLASZTÓKERÜLET
képviselő: Markó Ferenc
helyszín: Wattay középiskola
időpont: március 16. (csütörtök) 18 óra
Béke utca 1 - 49. folyamatos házszámok, Gábor Áron, Gagarin, József Attila utca páratlan oldal 
1 - 39. házszámok, József Attila utca páros oldal 2 - 32. házszámok, Kinizsi Pál, Klapka György utca 
páros oldal 78. házszámtól, Klapka György utca páratlan oldal 87. házszámtól, Kőrisfa utca, Petőfi 
Sándor út páros oldal 20. házszámtól, Petőfi Sándor út páratlan oldal 25. házszámtól, Szabadkai, 
Szőlő, Toldi Miklós, Aradi, Árpád utca páros oldal 18. házszámtól, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balogh 
Ádám laktanya, Damjanich János utca páratlan oldal 15. házszámtól, Damjanich János utca páros 
oldal 15. házszámtól, Gárdonyi Gáza, Hársfa, Kertész, Korvin, Nádasdy, Petőfi Sándor laktanya, 
Piactér, Segesvári, Szondi György, Wesselényi Miklós, Zrínyi Miklós

aKtUálIsfóKUszban

KIstraKtort,
sószórót vennéneK
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Pályázat benyújtásáról döntöttek 
a képviselők legutóbbi ülésükön a 
„Külterületi helyi közutak fejleszté-
se, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásá-
hoz szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című pályázati kiírásra. 
Kiskőrös Város Önkormányzata úgy 
határozott, hogy a pályázati kiírás 
tartalmi és formai követelményeit fi-
gyelembe véve útfelújításra, karban-
tartásra alkalmas vontatást igénylő 
munkagép és erőgép beszerezésére 
nyújt be pályázatot, maximum 10 
millió forint összegű támogatás el-
nyerésére. A projekt keretében 1 db 
Goldini Ronin kistraktort és út-
karbantartást szolgáló eszközöket 

– gyomirtó, speciális sószóró be-
rendezés – kívánnak beszerezni. A 
fenti feladatok megvalósítását célzó 
projekt teljes költsége kb. 13 millió 
forint. A pályázatban elszámolható, 
vissza nem térítendő támogatás ma-
ximális összege 10 millió forint, a 
pályázat intenzitása 85%-os. Mint 
azt Domonyi László elmondta, ez a 
kistraktor nagy segítség lesz majd a 
külterületi kerékpárutak karbantar-
tásában, mivel olyan erős, hogy a ré-
zsűkaszát is el bírja vontatni. Hirsch 
Imre képviselő kérdésére: a megvá-
sárolt munkagép és útkarbantartó 
eszközök az önkormányzati kft. tu-
lajdonába fognak-e kerülni, a polgár-
mester egyértelmű igen választ adott. 

vIgyázat! CsalóK!
Bács-Kiskun megyében is megjelen-
tek azok, akik a katasztrófavédelem-
re hivatkozva, figyelmeztetnek, hogy 
mindenki számára kötelező az érzé-
kelő-, riasztó készülékek beszerzése, 
azok használata, majd „a tájékozta-
tásért” több tízezer forint összeget 
kérnek.
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság ezúton hívja fel 
a lakosság figyelmét arra, hogy a ké-
ményseprő-ipari tevékenységről szó-
ló jelenlegi szabályozás szerint a meg-
lévő lakóépületek esetében nem áll 
fenn szén-monoxid-érzékelő alkal-
mazására vonatkozó kötelezettség. 
A katasztrófavédelem nem bízott 
meg sem céget, sem pedig magánsze-
mélyt a nevében történő tájékozta-
tásra és eljárásra, hatósági ellenőrzé-
seit mindig saját állományával, nem 
pedig alvállalkozók, megbízott cégek 
útján végzi. Az igazgatóság lakossági 
felhívásait saját hivatalos honlapján, 
valamint a médiában teszi közzé.
A katasztrófavédelem munkatársai 
soha nem kínálnak eladásra tűzvé-

delmi eszközöket, berendezéseket, 
kereskedelmi tevékenységet nem 
folytatnak.
Kérjük, bármilyen visszaélést ta-
pasztal, értesítse a helyi rendőrséget, 
vagy: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
Főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-
tály Kecskemét
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302
Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-
27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 
33/30-98, Mobil: +3620/560-5146
(Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság)

illusztráció (static.regon.hu)

Közlemény
Kiskőrös Város területén a kommunális hulladék heti rendszerességgel 

történő elszállítását alvállalkozóként a Kőröskom Kft. végzi. 
Felhívjuk Kiskőrös Város lakosságának figyelmét az alábbiakra:

•	 2016-tól	 nagyobb	 kapacitású	 gépkocsival	 végezzük	 a	 hulladékszállítást,	 így	 a	 korábbi	 
 évekhez képest a megszokott időpontnál hamarabb érünk az egyes szolgáltatási 
 helyekhez. Kérjük, hogy korábbi kiértesítésünknek megfelelően a szállítási nap reggelén  
 6 óráig helyezzék ki szabványos edényeiket ingatlanuk elé. 
•	 A	 hulladéktároló	 edénybe	 csak	 a	 megengedett	 súlyú	 hulladékot	 helyezzék	 el 
 (80 l-es: 25 kg, 120 l-es: 30 kg, 240 l-es: 50 kg), mert nagyobb megterhelés esetén 
 a kuka pereme, füle az ürítéskor letörhet, amiért felelősséget nem tudunk vállalni. 
 Mivel a kukák törése az utóbbi időben többször előfordult, a túlsúlyos edényeket nem 
 fogjuk üríteni.
•	 A	 téli	 időszakban	 a	 szemét,	 összetételétől	 függően,	 nedvességtartalma	miatt	 az	 edény	 
 falához tapadhat, így az ürítés csak részlegesen történik meg. A hideg miatt a műanyag  
 rideggé válik, ezért kerüljük a túlzott rázatást, hogy megelőzzük a törést. 
•	 A	hulladékot	nem	tudjuk	maradéktalanul	üríteni,	ha	az	beleszorult,	beleragadt	az	edénybe. 
•	 A	 nem	 megfelelő	 minőségű	 és	 elhasználódott	 edények	 töréséért	 felelősséget	 nem 
 tudunk vállalni.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a vegyes hulladék szállításával kapcsolatos
észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken jelezzék:

Kőröskom Kft.  Kiskőrös, Petőfi út 108.
78/415-680  |  20/9670-285  |  20/3207-817  |  info@koroskom.hu

A hulladékszállítással kapcsolatos egyéb szerződéses ügyek
és a szelektív hulladék elszállítása az FBH-NP Nonprofit Kft. hatáskörébe tartoznak:

FBH-NP Nonprofit Kft.
6521 Vaskút, külterület 0551/2. hrsz.  |  e-mail: szallitmanyozas@fbhkft.hu 
ügyfélfogadás: heti egy alkalommal, csütörtökön 9.00-16.00 óráig a Kiskőrös Árpád u. 8. sz. alatt

  Köszönettel:   Schäffer Tamás András
                  Kőröskom Kft. ügyvezető igazgató
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Kemény tél, Csúszós UtaK

Bár a Kőröskom Kft. és a Kőrösszolg 
Kft. munkagépei folyamatosan taka-
rították az utakat, mégis majdnem 
kifogott rajtuk az idei tél. Ugyanis a 
januári zord időjárás alaposan felad-
ta a leckét. Hiába sóztuk az utakat, 
járdafelületeket, a kerékpárutakat, a 
természetes olvadási folyamat nem 
indult be az alacsony, sokszor mínusz 
10-15 fok körül – mondta Schäffer 
Tamás, a két kft. ügyvezető igazgató-
ja, hiszen mint köztudott, a mínusz 
4 fok alatti hőmérséklet nem olvaszt-
ja fel a jeget.
A dolgozók feladata a városközpont 
területeinek tisztántartása, a főtér, a 
főteret övező térfalak melletti járdák, 
illetve a piac és a volt Julius Meinl kör-
nyékének területén a hóeltakarítás, 
illetve a síkosság-mentesítés. Itt már 
a havazás előtt megtörtént az elősó-
zás és folyamatosan figyelemmel kí-
sérték a munkások, hogy mikor kell 
újra utólagos sózással a kialakult jég-
bordás felületet csúszásmentesíteni. 
Mint az a legutóbbi testületi ülésen 
– Hirsch Imre képviselő felvetésére, 
miszerint nagyon csúszósak az utak 
és a járdák – is elhangzott, nem csak 
gépekkel, hanem kézi erővel is dol-
goztak az emberek, az újra és újra-

képződő jeget a járdákon szinte na-
ponta homokkal is felszórták, hogy 
megelőzzék a baleseteket.
A közterületet, utakat az illetékesek 
teszik rendbe, de Domonyi László 
polgármester hangsúlyozta, hogy az 
érvényben lévő rendeleti szabályo-
zás szerint a saját házunk előtti járda 
tisztántartásáért, csúszásmentesíté-
séért mi, a tulajdonosok vagyunk a 
felelősek.

Szintén Hirsch képviselő részéről 
hangzott el, hogy az egészségház 
udvarán katasztrofális az állapot, fel 
kell hívni a fenntartó figyelmét, hogy 
tegyen rendet! Amit tudunk, megte-
szünk-mondta a város első embere, 
a nagy gyűjtőutakat, kereszteződé-
seket, gyalogátkelőhelyeket tisztán 
tartjuk, ha a kapacitás engedi, be-
segítünk az egészségház udvarának 
csúszásmentesítésébe, és sorra kerül-
nek a kisebb utcák is, de sajnos erre 
már nem sok lehetőség marad. Az új 
főteret nem sózzuk, itt a homokszó-
rást, illetve a kálisó műtrágya szórást 
alkalmazzuk.
Most enyhült az időjárás, de még 
nincs vége a télnek, ezért a készültsé-
gi állapot továbbra is tart a városban.

Kiskőrös város polgármestere és a választókerület önkormányzati képvi-
selője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2017. évi költségve-
tésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő 
aktuális kérdésekről. szeretettel várunk minden felelősen gondolkodó kis-
kőrösi választópolgárt!

Domonyi László
Kiskőrös Város polgármestere
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A klub tagjai, valamint vendégeik 
a közgyűlés megkezdése előtt néma 
tiszteletadással adóztak az elmúlt év-
ben elhunyt bajtársaik – Melher Sán-
dorné, Derla János, Kóka Sándorné, 
Oláh Imre, Grünwald Imre és Rácz 
György – valamint a nemrégiben 
buszbalesetet szenvedett magyar di-
ákok és kísérőik emlékének.
Ezt követően Fadgyas István el-
nök (lent bal kis kép) megtartotta 

megtartotta évi első közgyűlését a Kiskőrös Helyőrség nyugállományú-
ak Klubja január 28-án a szarvas fogadó nagytermében. a megjelen-
teket – köztük meghívott vendégeiket Domonyi László polgármestert, 
dr. Kovács György nyá. ezredest, a bajtársi egyesületek országos szövet-
sége dél-alföldi régiójának elnökét, Miklovicz János ezredest, a kiskőrösi 
helyőrség jogutódjának, a mH 93. petőfi sándor vv zászlóalj parancsnokát, 
Csizovszki László r. alezredest, a Kiskőrösi rendőrkapitányság vezetőjét, 
valamint Gáldonyi Sándor századost, a magyar Honvédség Hadkiegészítő 
1. sz toborzó Iroda vezető-helyettesét. – Gottfried Béla, az egyesület el-
nökhelyettese köszöntötte.

500 éves a reformáCIó

aKtív életet élneK a HelyőrségI nyUgállományúaK

évfordUló

A reformáció jelentőségéről, az em-
lékév programjairól Font Sándor 
országgyűlési képviselőt kérdeztük - 
aki a Soltvadkerti Evangélikus Gyü-
lekezet presbitere- és  személyesen is 
ott volt a megnyitón.

 � – Országgyűlési képviselőként 
vagy inkább presbiterként volt je-
len a rendezvényen?
– Is-is. Bár szeretném leszögezni, 
hogy presbiter hamarabb voltam, 
mint országgyűlési képviselő.

 � – Mit jelentett mindez a képvi-
selőnek, és mit az egyházi tisztség-
viselőnek?
– Nehéz a kettőt különválasztani. 
Egy lutheránus, vagyis evangélikus 
ember számára lélekemelő, sza-
vakkal nehezen kifejezhető volt az 
ünnepség. Nemcsak a kulturális él-
mény miatt, hanem azért is, mert 
egy olyan esemény 500. évfordulója 
állt a középpontban, amely nemcsak 
Európa, de az egész világ számára 
sorsfordító volt. Képviselőként is 
mérföldkőként tekintek a reformá-
cióra, ugyanis a protestáns gazda-
ságetika volt az, ami megalapozta a 
Nyugat gazdasági felemelkedését, 
pénzgazdálkodását és kereskedelmét. 
A reformáció fektette le a modern 
európai demokrácia értékrendszerét 
és elveit, s tette mind nyilvánvalóbbá 
az európai társadalmi berendezkedés 
változásának szükségességét, indí-
totta el a politikai közgondolkodás 
változásait.

 � – Miben rejlett a reformáció át-
ütő ereje?
1517. október 31. a reformáció kez-
dete. Luther Márton ekkor tűzte ki a 
wittenbergi vártemplom kapujára 95 
tételét, mely aztán reformok soroza-
tát eredményezte az élet minden te-
rületén. Luther egy római katolikus 
egyházhoz tartozó pap volt, aki kriti-
kusan figyelte az egyházi felső vezetés 
ügyeit. Főként az akkori egyházi szo-
kásokról, tulajdonságokról mondott 
értékítéletet, amelyek szerinte félre-
vitték az ember és az Isten egymás 
közti kapcsolatát. Szerinte időnként 
elanyagiasodott, időnként korrum-
pálódott az egyház, amely téveszmé-

ket is képes volt terjeszteni, mindezt 
persze Istenre hivatkozva. Luther, 
azok közé tartozott, aki saját maga is 
olvasta az akkor még csak latin nyel-
vű Bibliát. Ekkor kevesen tudták, mi 
is áll benne a teremtésről, Jézusról, 
Isten és ember kapcsolatáról. Azok, 
akik elolvasták azzal szembesültek, 
hogy mindaz, ami a Bibliában szere-
pel, másként valósul meg az egyház 
napi gyakorlatában. Ezt a kritikáját 
tette közzé Luther Márton tézisei-
ben. Ebben nagyon érzékeny dolgo-
kat is megpendített, például a búcsú-
cédula vásárlásán keresztül nyerhető 
bűnbocsánat kérdését. Luther volt az 
első, aki azt mondta, bűnbocsánatot 
nem úgy nyerünk, hogy sok pénzért 
megveszünk egy cédulát, hanem 
úgy, hogy a bűnök alóli feloldozást 
a pap megadhatja, ha a hívő teljesí-
tette az egyház által előírt bűnbánati 
cselekedeteket (gyónás, böjt, ima, 
zarándoklat, stb.). De ez csak egy a 
sok kritika közül. Az igazság az, hogy 
maga Luther sem tudta, hogy mind-
ezzel milyen folyamatokat is indított 
el. Az ő személyes indíttatása a ka-
tolikus egyház megreformálása volt, 
végül pedig egész Európa gondol-
kodásmódját megváltoztatta, hatása 
kiterjedt a társadalompolitika, a tu-
domány, a művészet, a közpolitika 
területére is.  Kultúrtörténeti hatása 
messze túlmutat azon, hogy megala-
kult az evangélikus, majd évekkel 
később a radikálisabb elveket valló, 
Kálvin nézeteivel azonosuló refor-
mátus egyház, majd még később a 
Baptista felekezet. Egy korai felvilá-
gosodás időszaka indult el ezzel a 16. 
században.

 � – Magyarországon milyen for-
mában éreztette hatását mindez?
– Ennek hatása Magyarországra is 
begyűrűzött, ennek köszönhetjük 
kultúrtörténeti emlékünket, a Vizso-
lyi Bibliát, ami az első magyar nyelvű 
Biblia. Ez a nyomdaipar fellendítését 
is magával hozta, mert egyre többen 
akartak magyar nyelven hozzáférni 
nemcsak a Bibliához, hanem más 
könyvhöz is. De más írásos em-
lékünk is van, ami Lutherhez köt 

bennünket. Sok ország szerette vol-
na már megvásárolni Luther Már-
ton kézzel írt végrendeletét, amely 
a Deák téri Országos Evangélikus 
Múzeumban van kiállítva. 100 évvel 
a nagy reformátor halála után, egy 
németországi árverésen bukkant fel 
a hagyatéki levél, melyet Jankovics 
Miklós 40 aranyért vásárolt meg, 
majd Kossuth Lajosnak adományoz-
ta. Így került az evangélikus hagya-
tékba és a nem olyan rég megújult 
múzeumunkba, mely az emlékév 
kapcsán több interaktív kiállítással 
várja majd a látogatókat.

 � – Ha már említette a múze-
umot, az emlékév során milyen 
programokra lehet számítani?
– Mivel a reformáció jelentőségtel-
jes kulturális és történelmi örökséget 
hordoz magában, miközben élteti az 
örökös megújulás gondolatát a Ma-
gyar Kormány még 2013. október 
29-én döntött a Reformáció Emlék-
bizottság létrehozásáról, melynek Ba-
log Zoltán lett az ügyvezető elnöke. 
Az a küldetésük, hogy a reformáció 
jubileumának megünneplése során 
olyan programokat és aktivitásokat 
szervezzenek, amelyek mindenkihez 
eljuttatják, hogy a protestantizmus 
nemcsak 500 éve, hanem napjaink-
ban is képes megújulást hozni.
Reformáció Emlékévének tisztele-
tére szervezett programok sokszínű 
kulturális események, országjáró 
színházi előadások, komolyzenei 
koncertek, tudományos konferen-
ciák és beszélgetések, istentisztele-
tek. Természetesen lesznek kiemelt 
események is, ezek közé tartozik a 
2017. október 5-én, a Parlament 
felsőházi üléstermében tartandó 
Reformáció Emlékülés, melynek 
Kövér László lesz a házigazdája. A 
legnagyobb rendezvény a „Ma 500 
éve” a reformáció napján, október 
31-én, 10 órakor kezdődik a Papp 
László Sportarénában, ahová 12 ezer 
vendéget várunk. Az ünnepségen 
beszédet Orbán Viktor miniszterel-

nök mondja. A záró rendezvényre 
december 19-én, a Zeneakadémián 
kerül sor. Itt döntő többségében a 
reformációra hatással lévő művészek 
és a kortárs zenészek művei vegyesen 
kerülnek bemutatásra. A 400 féle 
programelem közül mindenki meg-
találhatja azt, ami számára érdekes 
lehet. Több program a határokon 
átnyúló lesz, ilyen az Árva Bethlen 
Kata előadás sorozat, vagy a Magyar 
Nemzeti Levéltár projekt sorozata. 
Rejtőzködő kincsek címmel a pro-
testáns iskolatörténet is bemutatásra 
kerül, de lesz fotókiállítás sorozat 
és több kórustalálkozó is. Emellett 
érdemes az emlékévhez kapcsolódó 
pályázatokat is figyelemmel kísérni, 
ökumenikus filmpályázatok és tu-
dományos kutatások is szerepelnek 
a listán. Ezeken kívül komoly tudo-
mányos és hitéletbeli feldolgozása 
is megtörténik az 500 évvel ezelőtti 
eseménynek. Ezeken maguk az érin-
tettek, zsinati és főpapi üléseken vi-
tatják meg a reformáció történéseit 
és hatását napjainkra. De a progra-
mok túlnyomó része, kifelé a közön-
ségnek szól, amelyben a hétköznapi 
embernek szeretnénk megmutatni, 
hogy kik is azok a protestánsok, akik 
ma is gyakorolják vallásukat. Milyen 
közegbe teszik ezt, milyen gondola-
tok motiválják őket a hitéleti közös-
ségre és ezen keresztül hogyan kap-
csolódnak be a társadalomba.

 � – Térségünkben sok településen 
élnek evangélikusok és reformátu-
sok. Ők hogyan tudnak kapcso-
lódni a rendezvénysorozathoz?
– A Duna menti településeken Du-
navecsétől Foktőig, és itt Kiskőrös-
Soltvadkert térségében jelentős szá-
mú protestáns él. Minden egyház 
presbitériumának kell azt eldönteni, 
hogy mi módon kapcsolódik az em-
lékév programjaihoz. Az istentisz-
teleteken a híveket folyamatosan 
tájékoztatják az aktuális események-
ről, a kiemelt programokról, de az 
interneten a www.reformacio2017.
hu illetve a www.reformacio500.hu 
oldalakon az érdeklődők megtalálják 
az aktuális illetve a tervezett progra-
mokat. E mellett a közmédia is ki-
emelten tudósít az emlékévről.

Dávid Edit

az elmúlt évi beszámolót és röviden 
ismertette az előttük álló esztendő 
terveit. Lehoczki Péter, a pénzügyi 
– számvizsgálói bizottság elnöke pe-
dig részletesen taglalta a klub múlt 
évi bevételeit, kiadásait.
Mint azt Fadgyas István elmondta: 
a klub 101 tagja közül igen sokan 
veszik ki részüket a vállalt feladatok-
ból. Legidősebb tagjuk a 95 eszten-
dős Patyi Árpádné. Jó kapcsolatot 

Kulturális és történelmi örökség, izgalmas 
párbeszéd, a megújulás lendülete

a reformáció 500. évfordulója alkalmából megrendezett emlékév megnyi-
tójára január 6-án, vízkereszt napján a művészetek palotájában került sor. 
az ünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint 
Kövér László, az országgyűlés elnöke mondott beszédet. az eseményen 
egyházi és közjogi méltóságok mellett a magyar kulturális és művészeti 
élet több meghatározó képviselője is tiszteletét tette.ápolnak a városvezetéssel, ott vannak 

a központi rendezvényeken, többek 
között felvállalták a hadisírok gon-
dozását, felújították az orosz kato-
nasírokat, részt vállaltak a „Szomorú 
katona” emlékszobrának újbóli fel-
avatása alkalmából szervezett egész 
napos programsorozat szervezésé-
ben, a szüreti napok programsoro-
zatában, képviselték városunkat az 
ország más településein szervezett 
megemlékezéseken. Ebben az évben 
ünnepelték fennállásuk 65. évfordu-
lóját, de mindemellett számos közös 
programot is szerveztek.
A tiszteletbeli vendégek méltatták a 
klub rendkívül aktív működését.
Domonyi László polgármester 
megköszönte a 73 éves átlagéletkorú 
egyesület munkáját, kiemelte a hadi-
sírok gondozását, a faültetési akció-
kon való részvételt, s mint mondta, a 
klub aktív jelenléte a városban mind-
ezek mellett is igen meghatározó. 
Példák önök fiataljaink számára, pél-
dák mindannyiunknak, akik szeretik 
városunkat – hangsúlyozta a város 
első embere.
A beszámolókat követően a közös-
ség érdekében kifejtett átlagon felüli 
munkája elismeréseként emléklapot 
vehetett át Gottfried Béla nyá. ezre-
des (lent jobb kis kép), Jakab József 
nyá főhadnagy, emléktárgyat Benics 
László nyá. zászlós, valamint Gyalog 
Sándorné, a szoc. biz. tagja. A hadi-
sírok, sírkertek folyamatos karban-
tartásában végzett munkájuk elisme-
réseként emléklapot adományoztak 
Lehoczki Péter, Dicsa Mihályné, 
Fábi János, Sáfár Gyula, Fábi Já-
nosné, valamint Szabó Ferencné 
számára. Ezüst emlékplakettet ka-
pott a 85 éves életút és az elvégzett 
munka elismeréseként: Kormány 
Sándor nyá. ezredes, Balogh Lajos 
nyá. ezredes, Mátyási Sándor nyá. 
rendőr zászlós, valamint Árvai Má-
tyásné. 80. életéve alkalmából bronz 
emlékplakettet vehetett át: Takács 
Antalné (fent kis kép), Szabó Lajos-
né, Flajsz Imre nyá. r.főtörzszászlós.
Az ünnepi perceket közös ebéd zár-
ta, majd még sokáig beszélgettek a 
klubtagok a múltbéli eseményekről 
és szövögették a közeljövő terveit.

rendKívülI 
tűzeseteK

Télen a fűtési szezon alaposan feladja 
a leckét tűzoltóinknak. A vörös ka-
kas teszi a dolgát, az adventi gyertyák 
lángja, a fa-, illetve vegyes tüzelésű 
kályhákból kipattanó szikra, az elha-
nyagolt kémények, illetve a fokozott 
szárazság miatt. Fontos lenne, hogy 
tüzelő-berendezéseink karbantar-
tását ne hanyagoljuk el, saját érde-
künk, hogy szakemberrel nézessük 
át a rendszert. Gyakori az is, hogy 
az emberek nem olyan fűtőanyagot 
használnak – lakkozott, festett, vagy 
nedves fa – amihez az adott fűtőesz-
közt megtervezték, ilyenkor több ko-
rom rakódik le, amely egyszer csak 
beizzik és meggyullad. A kéményről 
a tűz pedig másodpercek alatt át-

terjedhet a ház tetőszerkezetére és 
további részeire. Előfordul, hogy a 
házban élők még nem is sejtik, hogy 
a kéményük kigyulladt, de a szom-
szédból, az utcáról már látható.
Ha ön kéménytüzet észlel, azonnal 
hívja a 112-es segélyhívó számot, 
vagy a tűzoltókat a 105-ös számon.
Alsókommaszáción, egy lakóház ka-
zánkéménye körül gyulladt meg a 
nád-stukatúr. A kiskőrösi hivatásos 
és önkéntes tűzoltók együtt oltották 
el a tüzet.
A Wesselényi utcában egy lakóház 
melléképülete és szobája égett. A tü-
zet a kiskőrösi hivatásos és az önkén-
tes, valamint a kiskunhalasi tűzoltók 
oltották el. (lenti kép)
(Fotók: kiskőrösi önkéntes tűzoltók)
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ön Is segítHet!állásHIrdetéseK
Kiskőrösön:
1 fő raktárvezető (9223)
1 fő traktoros (8421)
1 fő palackozógép-kezelő (8325)
2 fő kőműves (7511)
1 fő borászati pincemunkás (7115)
1 fő marketing ügyintéző (3632)
1 fő adminisztrátor (4112)
1 fő termékfelelős (2910)
1 fő gyártástechnológus (2118)
1 fő traktorvezető
    és karbantartó (8421)
1 fő tehergépkocsi-vezető (8417)
1 fő italgyártó gépkezelő (8111)
1 fő autószerelő (7331)
2 fő hegesztő (7325)
2 fő CNC gépkezelő (7323)
2 fő lakatos (7321)
1 fő minőségellenőr (3190)
1 fő gépészmérnök (2118)
1 fő konyhai kisegítő (9236)
   Megváltozott munkaképességű
   személyek jelentkezését várják!
1 fő lakatos/hegesztő (7321)
1 fő kertészeti ágazatvezető (1311)
2 fő pultos (5133)
1 fő lakatos (7321)
1 fő élelmiszer eladó (5113) 
   Csakis megváltozott munkaképes
   ségű személyek jelentkezését várják!
1 fő kazánfűtő (8323)
1 fő segédmunkás  (9239)
1 fő technológiai vezető  (2139)
1 fő nehézgépkezelő 
   +C kat. jogosítván (8422)
1 fő családsegítő (2312)

Csengődön:
1 fő pincemunkás (7115)

tabdin:
1 fő palackozógép-kezelő (8325)

Kecelen:
1 fő pultos, felszolgáló  (5133)
1 fő családsegítő  (2312)
2 fő szakács  (5134)

soltvadkerten: 
1 fő eladó  (5113)
1 fő ingatlanközvetítő  (3633)

bócsán:
1 fő pultos  (5133)
1 fő pszichológus  (2628)

Kaskantyún:
1 fő szociális és mentálhigiénés
   munkatárs (3513)
1 fő gép karbantartó (7333)

Izsákon:
1 fő borászati pincemunkás (7115)
1 fő egyéb máshová
   nem sorolható 
   kereskedelmi foglalkozású (5129)

tázláron:
1 fő általános iskolai tanár,
   tanító   (2431)

akasztón:
1 fő lakatos (7321)

rendelkezzen adója 1%-áról

1%

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

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

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!

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

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

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi
Járási Hivatala, Foglalkoztatási Osztály
Cím: 6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 40.
Tel.: 78/795-044  |  fax: 78/311-181  |  e-mail: KiskorosJH-FO@lab.hu

meseországban jártUnK
február másodikán délelőtt ismét mesevárrá változott a gyermekkönyv-
tár; mesemondók adtak egymásnak randevút, s osztották meg a zsűrivel 
és egymással a szívükből-lelkükből szóló meséiket. a mesemondók több-
ségét a kiskőrösi iskolák delegálták, a közeli települések közül Kecelről, 
tázlárról és soltszentimréről is érkeztek gyermekek.

Az alsó tagozatban a versenyt Me-
zei Léna nyerte meg, a tázlári is-
kola 3. osztályos tanulója, második 
lett Varga Bettina 3. b osztályos, a 
harmadik Patka Sarolta 4. b osztá-
lyos kis mesemondó, mindketten a 
KEVI általános iskolájának tanulói, 
mint ahogyan az egyik különdíjas, 
Mlinkó Nikol 3. b osztályos tanuló 
is. A másik különdíjat Provics Ádám 
kapta az EGYMI-ből.
A felső tagozatosok között is sok 
tehetséges gyermek kápráztatta el 

a zsűrit, a nézőket és versenyző tár-
saikat produkciójával. A kiskőrösi 
„Mesevár” legsikeresebb felső tago-
zatos versenyzője Markó Levente, 
5. a osztályos tanuló lett, második 
helyezést ért el Krizsán Karolina 
6. b osztályos diák, a harmadik he-
lyen pedig Boros Júlia 5. a osztályos 
tanuló végzett. Különdíjat kapott 
Krahulecz Viktória 7. b osztályos 
mesemondó. Ők mindannyian a 
KEVI Petőfi Sándor Általános Isko-
lájának tanulói. 

A díjakról a Schiller Katalin magyar 
tanár és örökös könyvtáros elnökle-
tével bíráló zsűri döntött, munkáját 
Albert Orsolya, a Thököly utcai 
tagóvoda óvodapedagógusa, vala-
mint Ritterné Rohoska Zsuzsanna 
gyermekkönyvtáros segítették.

Köszönjük munkájukat, mint aho-
gyan a versenyzőknek is a sok-sok 
kiváló előadást.

gazdag a programKínálat 
a Könyvtárban

Tudják önök, hogy mennyi min-
den szolgáltatással várnak minket a 
városi könyvtárban? Mindamellett, 
hogy könyveket, hangfelvételeket, 
folyóiratokat, DVD és videofilme-
ket, hangoskönyveket kölcsönöz-
hetünk, folyóiratokat olvashatunk, 
hozzájuthatunk elektronikus és 
nyomtatott dokumentumokhoz, és 
az internet-hozzáférés biztosításával 
ablakot nyitnak azoknak is, akiknek 
ez otthonukban nem adatik meg. 
Az információ- és dokumentum-
szolgáltatás mellett európai, illetve 
Magyarország Információs pontként 
működnek, ami azt jelenti, hogy 
bármit szeretnénk tudni az Európai 
Unióról, vagy hazánkról, hatalmas 
adatbázis és linkgyűjtemény segíti 
búvárkodásunkat. Ha még ez mind 
nem volna elég, rendszeresen szer-
veznek író-olvasó találkozókat, zenei 
esteket, várostörténeti előadásokat. 
Például nemrégiben járt Kiskőrösön 
a könyvtár és a Kőrös-Körül Nők 
Egyesület meghívására Sándor Ani-
kó, a közismert életvezetési tanács-
adó és író. (bal oldali kép) Számos 
olvasója, rajongója várta a Zsinagó-
gában. Beszélt a könyveiről, zarán-
dokútjairól, életéről. Legelső kötete 
a Szent Jakab út, az El Camino-s za-

rándoklatának élményeit mesélte el. 
Az út, ami hazavisz… Fizikai és bel-
ső út egyben, ahol lépten-nyomon 
megtörténik a csoda, ahol spirituális 
élményekben gazdagodhat a gyalog-
ló, ahol azt kapja mindenki, amire 
szüksége van. A hallgatóság talán 
ezekre az élményekre volt leginkább 
kíváncsi. Az estre szóló meghívást so-
kan elfogadták.
Évek óta hagyomány a könyvtár-
ban a karácsony-, illetve húsvétváró 
gyermek kézműves foglalkozások, 
ünnepváró játszóházak szervezése is 
a gyermekjóléti szolgálat, valamint a 
Pro Men Alapítvánnyal karöltve. Az 
ilyen alkalmakon – mint például leg-
utóbb a karácsonyváró játszóházban 
– ajtó-és asztaldíszeket, egyéb külön-
leges dekorációkat készítettek felnőtt 
segítőik közreműködésével. Az pedig 
természetes, hogy egy színhelyként 
bekapcsolódnak a Magyar Kultúra 
Napja rendezvény programsorozatá-
ba. Idén január 25-én a Zsinagógába 
invitálták az énekelt versek szerelme-
seit, amikor is a Napkő Projekt tag-
jai: Sólyom László, Deme-Farkas 
Rita és Kallai Nóra adtak nagy sike-
rű koncertet.
Rendezői az évenként megrendezett 
mesemondó találkozónak is.

tüzép
AZ AKKER TÜZÉP KISKŐRÖSI TELEPHELYÉRE
raktáros-árukiadói munkakörbe munkatársat keres.

Várjuk jelentkezését, ha ön szeret és tud csapatban dolgozni és jó kommunikációs képességgel bír.
Targonca vezetői engedély előny lehet, de nem követelmény.

Írásos jelentkezéseket a titkarsag@akker-plus.hu e-mail címre vagy
a telepvezetőnek kérjük átadni (Kiskőrös, Dózsa György u. 67.).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 28.

Az építőanyag-kereskedelem szakértője | Kiskőrös, Dózsa György u. 67. | www.akker.hu
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„Száll a madár ágrul, ágra, száll az 
ének szájrul szájra; ” mottóval, „Sze-
relem” témában a Kiskőrösi Petőfi 
Sándor Evangélikus Óvoda, Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Szak-
gimnázium humán és művészetek 
munkaközössége versenyre hívta a 
járás művészeteket kedvelő általános 
és középiskolás diákjait. 
Kategóriák: 
1. Népdaléneklés: egyéni (alsós és 
felsős kategória) csoportos 
2. Képzőművészet: alsós, felsős és 
középiskolás tanulók 
3. Versmondás: felsős tanulók 
A népdaléneklési versenyen egy kö-
telező és egy szabadon választott 
népdalt kell előadni. 

A versenyt február 21-én 9 órai kez-
dettel rendezik meg a SZÓ-LA-M 
Alapfokú Művészeti Iskolában.
Kötelező dalok: alsósoknak: Szép a 
csikó, felsősöknek: Menaságnak alsó 
végén 
A versmondó versenyen a kötelező 
vers: Petőfi Sándor: Mi volt nekem 
a szerelem? (1847) és egy szabadon 
választott Petőfi-vers. Minden általá-
nos iskolából az 5-6. és a 7-8. osz-
tályos tanulók közül fogadták el a 
jelentkezéseket. 
A versenyt február 24-én 10 órai 
kezdettel bonyolítják le a Petőfi Em-
lékmúzeumban. A versenyek ered-
ményhirdetését a múzeumban tart-
ják ezen a napon délután 3 órakor.

művészetI versenysorozat

ez + az

Próbálta már kirakni a Rubik koc-
kát? Ugye nem is olyan egyszerű, 
mint elsőre gondolnánk! Sokszor 
feltesszük a kérdést: feladjuk vagy 
küzdjünk még?
Hasonló módon működik a házasság 
is. Feladjam vagy küzdjek még? Fel-
adjuk vagy küzdjünk még a kapcso-
latunkért?

„Intimitástréning – évtizedeken át 
hűségben és elégedetten ugyanazzal 
a társsal” címmel tartott előadást 
január 3-án a Pár-óra párkapcsolati 
klubban Dr. Mihalec Gábor, pár- és 
családterapeuta. 
A megcsalás fogalmát sokan sokfé-
leképpen határozzák meg. A szakma 
szerint az az állapot, amikor egy dek-
larált kapcsolatban élő személy egy 
vagy több alkalomból álló, rövidtávú 
vagy tartós érzelmi és/vagy szexuális 
kapcsolatba bonyolódik egy harma-
dik személlyel. Tehát mindaz, ami 
a MI ellen szól, ami csak kettőnkre 
tartozik, ami csak kettőnknek van 
fenntartva, de megosztjuk egy har-
madikkal, egy MIn kívül lévő féllel, 
az megcsalás.
Igaz vajon az állítás, hogy csupán a 
hormonok játéka okolható a meg-
csalásért? A szervezetben levő tesz-
toszteron hormon hozza aktivitásba 
a vadászösztönt. Ám agyunk termeli 
a vazopresszin nevű hormont is, 
amit más néven hűségmolekulának 
hívunk, mert feladata a felek közötti 
kötődés fenntartása. Így hát joggal 
mondhatjuk: „Az elmének uralkodnia 
kell a vér felett!!!” (Nelson Mandela)
Annak érdekében, hogy megóvjuk 
kapcsolatunkat a félresiklástól, há-
rom fontos lépést kell megtennünk:
1. Határozzuk meg kapcsolatunkat!
Láthatatlan játékszabályai vannak 
minden kapcsolatnak. Fogalmazzuk 
meg, kicsodái is vagyunk mi egy-
másnak! Majd tartsuk észben, mire 
is szerződtünk mi egymással!

2. Húzzuk meg és őrizzük kapcsola-
tunk határait! 
Térképezzük fel, hol fenyeget engem 
a határátlépés veszélye, s – ha lehetsé-
ges – maradjak távol ezen szituációk-
tól! (pl. társkereső oldalak, csapatépí-
tő tréning, szakmai konferencia, stb.)! 
3. Tegyünk bele a kapcsolatunkba 
100%-ot! 
Szánjunk időt egymásra! Beszélges-
sünk sokat, ne csak a hétköznapok 
történéseiről, hanem egymás érzései-
ről, nézeteiről, gondolatairól. 
Ne feledkezzünk meg egymás meg-
érintéséről! Egy megsimítás, egy öle-
lés, egy csók nem csak karácsonykor 
illeti meg a másikat. Ha minimum 6 
másodpercig egymáshoz ér a szánk, 
vagy minimum 20 másodpercig ölel-
jük egymást, akcióba lép a hűségmo-
lekula.
Tanuljuk a jó kapcsolatot! Olvassunk 
együtt párkapcsolati könyveket, be-
széljük meg a leírtakat. Vegyünk 
részt kapcsolaterősítő előadásokon!
Áldozzunk pénzt a kapcsolatunkra! 
Különítsünk el havonta házasság-
gondozási költségkeretet, amiből 
elmehetünk kettesben vacsorázni, 
kirándulni, mozizni, stb. 
Ha szeretnénk házassági fogadal-
munk szerint jóban-rosszban, köny-
nyebb és nehezebb élethelyzetekben, 
elégedetten és hűségben együtt élni 
ugyanazzal a társsal, akkor helyezzük 
ezen új alapokra kapcsolatunkat, 
mert „Akármi is jön be a kapun, van 
esélyünk a győzelemre, ha összefo-
gunk.” (dr. Mihalec Gábor)

Kertai Nóra

fIgyelemreméltó

A KEVI gimnáziumában az elmúlt 
félév során egyetlen nap sem unat-
koztunk. Két projekthetünk is volt, 
ahol a diákok minden nap más és 
más érdekességgel találkozhattak. 
Versenyek, megmérettetések követ-
ték egymást, lezajlott a szalagavató 
is. Talán a legfontosabb, hogy isko-
lánk nyelvvizsga bázis lett. Erről és 
a projekthetekről kérdeztük Szent-
györgyiné Szlovák Mária igazgató 
asszonyt.

A projektheteket kettős céllal szer-
veztük – mondja az igazgatónő. Az 
egyik az volt, hogy kicsit megmoz-
gassuk a diákokat, hiszen a ti gene-
rációtok számára a frontális munka, 
a folyamatos tanári előadás talán ke-
vésbé motiváló már. Egyébként ed-
dig is sok programot szerveztünk ta-
nulóink számára, de azok valahogy 
elvesztek a hétköznapi tennivalók 
között. Ezért próbáltuk tömbösí-
teni azokat, így hátha jobban meg 
tudunk szólítani benneteket.
A másik célunk az volt, hogy meg-
mutassuk az általános iskolásoknak 
is, hogy mi minden történik isko-
lánkban, milyen eszközeink, milyen 
feltételeink vannak, és ami szintén 
nagyon fontos: megtudják, milyen 
remek tanárok tanítanak nálunk. A 
nyelvi héten a diákok több előadás 
keretében tudtak meg hasznos in-
formációkat az iskolánkban tanított 
nyelvekről (angol, orosz, német, 
francia). 

 � Ön szerint mennyire volt ez 
hasznos? 
Szerintem nagyon. A tapsokból ítél-
ve diákjaink élvezték a programo-
kat, élvezték a sikert (a németesek 
például a Tusori Henriett tanárnő 
által írt és betanított kis színdara-
bot a Kiskőrösi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat karácsonyi záró va-
csoráján is előadták), és talán picit 
közelebb kerültek az adott nyelvek-
hez is.

 � Iskolánk nyelvvizsga bázis lett. 
Mit jelent ez? 
Régi vágyunk teljesül ezzel. Min-
dig is éreztük, Kiskőrösnek azt 
a hiányosságát, hogy itt helyben 
nem lehet nyelvvizsgát tenni. Mivel 
2020-tól már csak az mehet tovább-
tanulni, akinek van nyelvvizsgája, 
kiemelt célunk, illetve kiemelt fel-
adatunk a magas színvonalú nyelv-
oktatás. Kincses Éva tanárnőtől 

származott az ötlet, hogy vegyük fel 
a kapcsolatot a Debreceni Egyetem 
nyelvvizsgaközpontjával. Az általuk 
szervezett nyelvvizsgának az a nagy 
előnye, hogy a vizsgázó választhat 
humán- és reálmodulok közül. Sze-
rintem ez nagyon jó lehetőség, hi-
szen még magyarul is nehéz olyan 
dologról beszélni, ami távol áll az 
érdeklődési körünktől. Ilyen jellegű 
vizsgára nagyon kevés helyen, hoz-
zánk legközelebb például Szegeden 
és Dunaújvárosban van csak lehe-
tőség. Az akkreditáció egy hosszabb 
folyamat volt: szigorúan ellenőrizték 
a vizsgáztatáshoz szükséges tárgyi és 
személyi feltételeinket, s természe-
tesen ennek volt anyagi vonzata is, 
de szerencsére mindent rendben ta-
lált az Oktatási Hivatal által küldött 
szakértő. 

 � Mikorra tervezik az első nyelv-
vizsga lebonyolítását? 
Az első vizsga megszervezésének ak-
kor lesz értelme, ha a diákok már 
felkészültek rá. Kaptunk anyagot 
ehhez a nyelvvizsgatípushoz, sőt ta-
náraink részére elindult már egy to-
vábbképzés is. Ez alapján szerveztük 
azt a nyelvvizsga előkészítő szakkört 
is, amit Honti Erika tanárnő tart 
(teljesen ingyen) azoknak, akik sze-
retnének minél előbb számot adni 
tudásukról. Véleményem szerint a 
nyári vizsgaidőszak lesz az, ahová 
jó szívvel merjük majd küldeni ta-
nulóinkat. Igaz, egyelőre csak angol 
nyelvből lesz lehetőség erre a fajta 
megmérettetésre, de ha a rendszer 
jól működik, akkor más nyelvből is 
szeretnénk vizsgahellyé nyilváníttat-
ni magunkat. 

Tóth Renáta 9.C

nyelvvIzsga bázIs lett 
a KIsKőrösI gImnázIUm

egymIs, gImIs sIKereK

Két versenyszámban is díjazták a 
kiskőrösi diákokat a keceli Flora 
virágfesztiválon. Első helyezett lett 
az Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény „Százszorszépek” 
csoportja az óvodás és kisiskolás 
korosztály számára az „Én kis kertet 
kerteltem” mottóval meghirdetett 
kiskertépítő versenyen. (felső kép).  
A KEVI gimnáziumának tanulói 

– Sárkány Méri, Huszti Fanni, Kiss 
András, Bódog Réka, Bognár Fan-
ni, felkészítő tanáruk: Gombárné 
Antal Margit – a virágkiállítók 
versenyében érdemeltek különdí-
jat szépen berendezett standjukra, 
melynek középpontjában a rendez-
vény fennállásának 30. évfordulója 
mellett természetesen az intézmény 
szakgimnáziumának fő profilja állt.  

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
FEbRuáRI PROGRAMJAI
FEbRuáR 
  8. szerda 16.30 labdás torna (efI)
10. péntek 17.00 Családi korcsolyadélután (rajz attila jégpálya)
15. szerda 16.30 labdás torna (efI)
21. kedd 17.00 rosszkedv vagy depresszió?
 – török zsuzsa pszichológus előadása (efI)
22. szerda 16.30 labdás torna (efI)
23. csütörtök 17.00 női torna (efI)
25. szombat 14.00 II. télűző futó- és kerékpáros találkozó (petőfi tér)
28. kedd 18.00 jóga (budai nagy a. u. 43.)

MáRCIuS 
  6. hétfő 17.00 sorsom a génjeimbe van írva?
 dr. demény jános orvos előadása
 (petőfi művelődési központ)

az egészségfejlesztési Iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.
A programok helyszíne az Egészségfejlesztési Iroda (Kiskőrös, Árpád u. 8.),
az ettől eltérő helyszíneket az adott esemény után jeleztük.
RENDEZVÉNYEINK INGYENESEK, MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

prOgraMOK a KözeLJövőBen
• február 18-án 10 órai kezdettel – V. Kalocsai Farsangi Futás
 (jelmezes) a város „sétálóutcájában”
• február 23-28 – Busójárás Mohácson téltemetéssel
• február 25-26-án – nyúlkiállítás Kiskőrösön a piac mellett
 a régi julius meinl épületében
 nyitva: szombaton 8.00 - 18.00, vasárnap 8.00 - 12.00
 Állandó programok: nyúlsimogatás,
 nyúlkiállítás, rajzverseny, ásványbemutató és – vásár
 a gyerekeknek ingyenes programok: arcfestés, kézműves
 foglalkozás, szombaton: 14.00 és 16.00, vasárnap: 9.30 és 11.30 között.

a Házasság olyan, 
mInt a rUbIK KoCKa?

Theisz Dóra pszichológus

A szerelem TáplálásA
és A konflikTuskezelés

Február 28. 17.00
pár-ÓrA párkApcsolATi klub 

Részvételi díj: 500 Ft/fő
Szabadidő preSSzó (Kiskőrös, dózsa Gy. út 46.)

További informáciÓ: kerTAi nÓrA – 06-30/664-3293
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az ImaHeteK
               margójára

Álmomban nagyszerű ajánlatot kap-
tam a bankomtól. Azt mondták, na-
ponta jóváírnak a számlámon 86 400 
eurót. Igen, ennyit. A feltételek a 
következők: ezt az összegen naponta 
el kell költenem, szét kell osztanom. 
De nem tartalékolhatok belőle pél-
dául nyugdíjas éveimre. Amit meg 
nem sikerül elköltenem, az az összeg 
elvész. Viszont minden új napon 
újra ott lesz a számlámon a 86 400 
euró, amit a bank a rendelkezésemre 
bocsát. És még valami: a bank bár-
mikor, bármelyik pillanatban előze-
tes figyelmeztetés nélkül felbonthatja 
ezt a megállapodást. 
Jó mi? No persze, gondolhatják most 
a kedves olvasók, ilyen is csak a me-
sében vagy tényleg az álmok világá-
ban történhet meg. Mert ilyen bank 
aztán nem létezik, amely ennyire 
gáláns lenne. És igaz, így is van. A 
pénzvilágban. De nem emberlétünk-
ben. Mert a valóságban minden nap 
kapunk összesen 86 400 másodper-
cet Istentől. Ennyi a huszonnégy óra 
másodpercekben mérve. 86 400 má-
sodperc élet – egy teljes nap. Vajon 
mire fordítjuk? Mivel töltjük el egy 
napunkat? Amit egy napon nem jól 
éltünk meg, az örökre elveszett. Ha 

lustálkodtunk, – az az idő elveszett. 
A buli, az önmegvalósítás órái, – 
mert nem használtam vele senkinek 
sem, füstté váltak. És minden új na-
pon kapunk újra 86 400 másodperc 
lehetőséget értelmesen élni, mások 
hasznára lenni. És nem tartalékol-
hatunk egyetlen másodpercet sem. 
És az Úr bármikor azt mondhatja, - 
előzetes figyelmeztetés nélkül, hogy 
vége, nincs tovább. 
Isten az, aki az életet ajándékozta 
nekünk. És Ő az, aki az „időszám-
lánkat” is naponta feltölti. És egy na-
pon majd le is zárja. Azt szeretné, ha 
az időnket az Ő közelében élnénk. 
Sok-sok ötlete van, hogy töltsük el 
életünket értelmesen. Azt mondja 
például, hogy „Nemcsak kenyérrel 
él az ember, hanem minden igével, 
amely Isten szájából származik.” 
(Máté 4,4). Isten beszéde, a Biblia 
segít eligazodnunk, hogyan is éljük 
életünket. Azt szeretné, ha minden 
napunkat arra használnánk, hogy 
Őt és az Ő szeretetét minél jobban 
megismerjük! És azért adja az időn-
ket, hogy ezt a felismerést megosszuk 
másokkal, gazdagítsuk mások életét! 
– Hallod? Ketyeg az óra…

Lupták György

eva n g é l i K U s o K  o l d a l a

febrUárI útmUtató

A nagyszerű mindebben a vándorlás. 
Három-három naponként változik 
a helyszín, ahol összegyülekeznek 
az emberek Isten igéjét hallgatni és 
közösen imádkozni. Meglátogatjuk 
egymást, fizikailag is összenő az, 
aminek össze kellene tartoznia. Mert 
emberek hibái miatt szakadozott szét 
a keresztyénség, először 1054-ben 
két nagy, a nyugati (római katolikus) 
és a keleti (ortodox) részre. Majd a 
reformációt követően még tovább 
szakadozott Krisztus teste. De érez-
zük, hogy nincs ez rendjén, ezért 
is keressük folyamatosan egymás 
kezét…
Nagyszerű továbbá az igehirdetések 
hallgatása és a közös imádkozás. Mert 
ilyenkor a gyülekezetek lelki vezetői 
hirdetik Isten igéjét – és mindig jó 
hallgatni egymást! Ahogy öröm az 
imádságban is találkozni, hiszen az 

egy Istent szólítjuk meg és élünk a 
beszélgetés lehetőségével. Nagyszerű 
együtt keresni azt, ami-aki összeköt. 
És nem azt, ami elválaszt. Nem cé-
lunk megvitatni e közösségben pl. a 
szentek tiszteletét, vagy akár a „ho-
gyan és mikor kereszteljünk” kérdé-
sét. Mert a történet nem erről szól, 
a szakadást nem célunk tovább mé-
lyíteni.
Nem gondolom, hogy az egyházak 
majdan újra egyesülni fognak. Túl 
sok az ellentét, túl sok a keserű ta-
pasztalat is. De a szívünk mélyén 
mégis mindannyian vágyunk a test-
vér után. Kezek nyúlnak ki egymás 
felé – és az ég felé is, imádkozó ke-
zek. Ez a legnagyszerűbb az imahe-
tekben. És tudjuk, minél közelebb 
kerülünk Jézus Krisztushoz, annál 
közelebb jutunk egymáshoz is.

Lupták György

„...azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan,
mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik.”
                                                                 (Jakab levele 4,14)

szeretetben
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fIlm- és Könyvajánló
Boldogan éltek, amíg meg nem hal-
tak – a mesék tipikus záróformulája 
az egymásra talált fiatalok esküvője 
után hangzik el azt vetítve elénk, 
hogy a nehezén túl vannak a szerel-
mesek, innentől kezdve már minden 
megy magától. A házasság valósága 
azonban korántsem ilyen rózsaszín. 
A leghűségesebb pároknál is előfor-
dul, hogy a kapcsolat kiüresedik, 
megfárad. Egyszer csak úgy ébred-
nek fel, mintha a társunkat nem is 
ismernék, magányosnak érezik ma-
gukat, beáll az elhidegülés, nincs mit 
mondani egymásnak. Mindkét fél a 
másikra vár, hogy változzon, köze-
ledjen, de nem omlanak le a falak. 

Vessenek véget a házasságuknak? Mit 
tegyenek a változásért? Hogyan lehet 
újra feléleszteni a szerelmet? Minden 
házasságban vannak mélypontok, a 
kérdés az, hogyan állják ki a párok 
a próbát. Erről szól a Szerelempróba 
(Fireproof ) című film, mely nagyon 
érzékletesen tárja elénk a párkap-
csolatban beálló konfliktusokat, a 
változásért folyó küzdelmet. Bemu-
tatja, mit tehet az ember a társáért, 
és hogyan van jelen Isten ebben a 
törekvésben.  A filmet ajánljuk min-
den házaspárnak, különösképpen 
a krízisben lévőknek. Megtekint-
hető az interneten, pl. a filmezz.eu 
oldalon. A film a magyarul Tűzálló 
címen megjelent könyv alapján ké-
szült, melyet a Harmat Kiadónál 
számtalan más párkapcsolati, családi 
együttélést segítő könyv társaságá-
ban meg lehet rendelni.
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Két teljes hét januárban… Kiskőrösön már régi hagyomány, hogy az új-
esztendőt két imahéttel nyitják a város keresztyén felekezetei. tudnivaló, 
hogy egyéb helyeken a januári első teljes hét az ún. evangéliumi aliansz 
(ebbe a szövetségbe elsősorban a kisegyházak és a történelmi egyházak 
tartoznak) nevű ökumenikus szervezet imahete, a harmadik teljes héten 
pedig az ökumenikus tanács (gyakorlatilag az előbbi kiegészülve a római 
katolikusokkal és az ortodoxokkal) által szervezett. mi Kiskőrösön e két 
imahetet összevonjuk és öt gyülekezet (római katolikus, evangélikus, re-
formátus, baptista és evangéliumi pünkösdi) részvételével tartjuk.

a Kiskőrösi evangélikus egyházközség az interneten:
kiskoros.lutheran.hu

a Kiskőrösi petőfi sándor evangélikus óvoda, általános Isko-
la gimnázium és szakgimnázium internetes elérhetősége:

www.kevi.hu

a Házasság Hetére KészülünK
Közel két évtizede Angliából indult 
el ez a kezdeményezés, amely Bálint 
nap környékén minden évben egy 
hétig a házasság és a család fontossá-
gára kívánja irányítani a figyelmet. 
A házasság hetét – amelyhez hazai és 
nemzetközi szinten is számos ismert 
közéleti személyiség csatlakozott ki-
fejezve elköteleződését a házasság, a 
család ügye iránt – mára 4 kontinens 
21 országában ünneplik. Hazánkban 
az országos eseménysorozatot 2008 óta 
rendezik meg a keresztény egyházak és 
civil szervezetek széles körű összefogá-
sával, számtalan nagyváros, település, 
közösség részvételével. A Házasság Hete 
Szervezőbizottsága által koordinált 

központi programok fővédnöke 2013 
óta Herczegh Anita, a köztársasági 
elnök felesége.  
A házasság Isten csodálatos ajándéka 
és gondoskodása az ember számára, 
amelyben a felek megtapasztalhatják a 
feltétel nélküli szeretet, a hűség és az 
őszinte megbocsátás értékét egy nekik 
rendelt társon keresztül. A házasságban 
egy férfi és egy nő saját elhatározásából 
elkötelezi magát, hogy egymás bátorí-
tására, segítésére és védelmére törekszik 
egész életében. Ilyen módon a házasság 
felelősségteljes, biztonságos és meghitt 
közösséget jelent számukra, és áldásul 
szolgál életük minden más területén is. 
               (Forrás: hazassaghete.hu)

HázaspároK megáldása 
gyüleKezetünKben

A házasság hete programhoz kap-
csolódóan a kiskőrösi evangélikus 
gyülekezetben szokássá vált, hogy 
felolvassunk az előző évben gyüleke-
zetünkben házasságot kötött párok 
neveit és megáldjuk mindazokat, 
akik mér régóta házasok, de szeret-
nék újra megerősíteni egykori elkö-
teleződésüket egymás iránt és Isten 
szerint kívánják folytatni kapcsola-

tukat. Szeretettel hívunk és várunk 
minden házaspárt, aki az áldásban 
kíván részesülni február 19-én, a 
10 órakor kezdődő istentiszteletre 
az evangélikus templomba! Hívo-
gassunk bátran más házaspárokat 
is, hiszen Isten a vele való kapcsolat 
után a házassági kapcsolatot tartotta 
a legfontosabbnak, ápoljuk, védjük, 
tápláljuk azt az ő áldásával.     L.GY.

fotó: starity.hu

a gospel sasoK nem pIHenneK
Advent negyedik vasárnapján „Ome-
ga Karácsonyra” gyűltek össze az 
idén már 55. születésnapját ünneplő 
legendás zenekar rajongói Budapes-
ten a Várkert Bazárban. 
2014. tavasza óta, amikor az Omega 
Oratórium felcsendült a kiskőrösi 
evangélikus templomban, ez már 
a 13. olyan koncert volt, amikor 
a Gospel Sasok ott álltak a színpa-
don Kóbor János, Benkő László, 
Debreczeni Ferenc, Szöllösy Kati, 
Szekeres Tamás és Földi Albert mö-

gött. A már jól ismert dallamok mel-
lett három új dal is elhangzott ezen 
az estén. A személyes emlékekből 
született, lírai hangzású „56-os lány”, 
a zenekar megalakulását és az akkori 
kort idéző „Rádió Luxemburg”, és 
egy szomorú aktualitású dal, az el-
múlt időszakban eltávozott zenész- 
és technikustársak: Küronya Miklós, 
Somló Tamás, Laux József és Gellért 
Tibor emlékére, az „Elfújta a szél”.

Subáné Kiss Krisztina

a kiskőrösi evangélikus templomban megtartott „adventi Kórustalál-
kozó” után, idén január 29-én, Csólyospáloson léptek fel a kiskőrösi 
gospel sasok. a helyi katolikus templomban a Csólyospálosi tamburás 
együttes, valamint a jászszentlászlói tanári Kanári Kórus népi-, hang-
szeres énekei, kánonjai után adták elő dicsőítő dalaikat, amelyekkel 
nagy sikert arattak a hallgatóság körében.

a boldog Házasság tItKa
Boldogok azok a házasságok, ahol el tudják viselni egyMÁST szeretetben. Tehát a másik 
házasfél másságát. Sőt megbecsülik azt. Értékelik és saját személyiségük gazdagodási le-
hetőségének tekintik. Ha van boldog házasság: ez az. Nos, mik e nagy szeretet „kis” jelei?
Nyolc fontos jellemzője a boldog házasságnak:
1. Az egy-MÁS-ért való élés, amit naponként tudatosan kell akarni és újrakezdeni.
2. Arra való törekvés, hogy a másik boldog legyen. A másik boldogsága legyen
 fontosabb! Ez térül vissza magunk boldogságaként.
3. A másik öröme feletti öröm. (Ez a házasfelek szokásos és mindent 
 megrontó rivalizálásának, versengésének egyetlen ellenszere.)
4. Házastársunk nem használati tárgy (sem az ágyban, sem a konyhában, sem a
 munkában), hanem EMBER, akit „úgy szeretünk, mint önmagunkat” (Mk 12:31).
5. Aki párjához hű, önmagához hű az. Aki megcsalja a házastársát,
 önmagát csalja meg, mert egyek (1 Móz.2,24).
6. Nemcsak partnerünkön lehet változtatni – elsősorban önmagunknak kell
 megváltozni. Csak ettől változik a másik.
7. Nem lehet valaki úgy házas, hogy mindig igaza is legyen. Kompromisszumok, 
 engedmények nélkül, minden emberi kapcsolat megromlik. A házasság is.
8. A veszekedés nélküli jó vitatkozás. E nélkül unalomba vagy hallgatásba fullad
 minden emberi kapcsolat. A házassággal együtt.

Az ilyen – vagy majdnem ilyen – házasságban alakulhat ki az a fészekmeleg, amelyben a 
gyermekek rejtettségben, biztonságban érezhetik magukat.

Ahol az anya – ANYA. A szó valós és átvitt értelmében. Gyermekeivel megszületésük per-
cétől kezdve testi-lelki kapcsolatot tartó, ezért ő az édes-ős-biztonság. Az élő és éltető 
el- és befogadás. Aki nemcsak gyermekei mellett van, hanem velük együtt él s éltet s így 
ő a feltétel nélküli szeretet. Ez a szeretet olyan, mint egy „védőoltás”, amely egy egész 
életen át védi gyermekei testi-lelki egészségét.
Ahol az apa – APA, a jó feltételeket adó és megszabó szeretet. Aki úgy „feje” a családjának, 
hogy közben nem uralkodik rajta. 

(Gyökössy Endre: Életápolás c. könyve alapján)
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lányKérés 
a színfalaK mögött 

Nem kell ahhoz a statisztikát böngészni, hogy lássuk, egyre nő 
a gyermekvállalási kedv városunkban. Most is három kisbaba fotó-
ját küldték el szüleik „Gólyarovatunkba” és már többen jelezték, hogy 
szeretnének majd a közeljövőben elküldeni egy fényképet kicsinyükről.
Szerkesztőségünkbe szeretettel várjuk a jelentkezéseket, a 06-20/419-1771-es 
telefonszámon, illetve a boda.zsuzsa1@gmail.com email címen. Természe-
tesen a megjelenés ingyenes, mint ahogyan „Esküvői” rovatunkban is ellen-
szolgáltatás nélkül tesszük közzé az újdonsült házasok fotóját!

CsaládIas

„…megszülettél, 
megérKeztél, de jó…!”

napjaInK

vIdám évfolyamtalálKozó
Fél évszázad! Kimondani is furcsa, 
nem hogy megélni, visszagondolni 
rá. De pontosan ezt tették a Petőfi 
általános iskola 50 évvel ezelőtt el-
ballagott „öregdiákjai” nemrégiben. 
A gyülekező után elkészült a közös 
csoportkép, megadták a tiszteletet 
az időközben elhunyt évfolyamtár-
sak, pedagógusok emlékének, majd 
a tantermekben már osztályszinten 
elevenítették fel a múltat, diákkori 
élményeiket.
Albert Zsuzsanna, Balázs Rózsa, 
Boldoczki Zsuzsanna, Bolemányi 
Katalin, Bojhos Katalin, Földi 
István, Grosz Éva, Györk Ernő, 
Lesták Anna, Pálinkás Zsuzsanna, 
Pohankovics Erzsébet, Rakonczai 
Sándor, Sepsey Erzsébet, Takács 
Géza, Cserményi Boglárka, Far-
kas Gyula, Farkas Margit, Faze-
kas Zsuzsanna, Kakuszi József, 
Lomjánszki János, Őry Lajos, Oro-
szi Ilona, Pálinkás Erzsébet, Újvári 
Ilona, Bartus Varga József, Fábián 
Ildikó, Gyugyánszki Ilona, Juhász 
Ilona, Lugossy Gyöngyi, Német 
Mihály, Szentgyörgyi János, Szi-
kora János, Szilva Jutka, Tapodi 
Borbála, Torgyik Mária, Varga 

Magdolna amikor úgy gondolták, 
hogy eljött a „nagyszünet” ideje és 
fogyasztanának egy kis elemózsiát, 
átmentek a Fortuna étterembe, ahol 
a fehér asztal mellett még sokáig ne-
vettek az egykori diákcsínyeken.

a magyar KUltúra napját 
ünnepeltüK janUárban

A Magyar Kultúra Napját közel há-
rom évtizede ünnepeljük annak em-
lékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. 
január 22-én fejezte be a Himnusz 
kéziratát. Az évfordulóval kapcsola-
tos megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy nagyobb figyelmet szen-
teljünk magyar irodalmi és zenei 
kultúránknak. Kiskőrösön többna-
pos rendezvénysorozattal emlékeztek 
meg a jeles eseményről.
Első programként Móra Ferenc „A 
didergő király” című meséjét fel-
dolgozó interaktív színdarabra invi-
tálták a gyermekeket a művelődési 
központba.
A város zeneszerető közönsége Varga 
Máté zongoraművész kiváló virtuóz 
koncertjével ünnepelt a Szó-La-M 
AMI hangversenytermében. A ven-
dégeket Soltiné Samu Zsuzsanna 
intézményvezető köszöntötte, az 
ünnep jelentőségéről Kispálné dr. 
Lucza Ilona múzeumigazgató osz-

totta meg gondolatait a jelenlévők-
kel. A KEVI Petőfi Sándor Gimnázi-
umának tanulói: Szappanos Tamás, 
Papp Gergő, valamint Rohoska 
Réka szavalata tette még ünnepibbé 
a magyar Himnusz születésnapjának 
tiszteletére rendezett zenei estet.
A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
adott otthont „A magyar kultúra iro-
dalmi pillérei” című irodalmi beszél-
getésnek, melyet Kispálné dr. Lucza 
Ilona múzeumigazgató vezetett. A 
magyar kultúra napi programsorozat 
záróeseménye a könyvtár szervezésé-
ben az „Érzelmek, hangulatok, szen-
vedély” című zenés irodalmi est volt, 
melyen Turán Istvánné, a könyvtár 
vezetője köszöntője után Deme Far-
kas Rita, Kallai Nóra és Sólyom 
Tamás, a Napkő Projekt tagjai egye-
bek mellett fuvolán, csellón, gitáron 
és énekelve mutatták be klasszikus és 
kortárs magyar költők verseit, vala-
mint saját szerzeményeiket.

Horváth Hanga
születési idő: 2016. 12. 26.
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 3300 g, 50 cm
édesapja: Horváth gábor
édesanyja: Hetényi vivien

Szabó Nolen
születési hely: Kecskemét 
születési idő: 2017. 01. 17. 
születési súly, hossz: 3400 g, 51 cm
édesanyja: mezei márta
édesapja: szabó józsef

Zsigár Nimród
születési idő: 2017. 01. 11.
születési hely: Kalocsa
születési súly, hossz: 3500g 52 cm 
édesanyja: nagypál melinda 
édesapja: zsigár István

Minden lány álma, hogy ha egyszer 
megkérik a kezét, az valami romanti-
kus környezetben történjen. Mond-
juk egy várkastély kertjében, 
vagy egy zuhogó vízesés 
mellett, az Eiffel torony 
legtetején, esetleg Júlia 
erkélyénél Veroná-
ban, amit a szerel-
mesek szentélyeként 
emlegetnek…
Szilvási Evelin vi-
szont még álmában 
sem gondolta volna, 
hogy az ExperiDance 
Társulat előadása után a szín-
padon, a behúzott függöny mögött 
ülteti egy fotelba kedvese, Tóth Ta-
más, és ott ereszkedik féltérdre előtte 
a hős szerelmes férfiú, hogy feltegye 
a nagy kérdést: Lennél-e a feleségem? 
Vagyis, nem is egészen pontosan így, 
hanem a következőket mondta: Kö-
szönöm, hogy mellettem voltál ed-
dig is, jóban és bajban is. Te vagy az, 
akivel le szeretném élni az életem. 
Leszel a feleségem?
És ha mindez még nem lett volna 
elég a szívszorító érzelmek elhatal-
masodásához, a hangszóróból az 
Omega együttes „Ezüst eső” című 
száma szólalt meg mintegy zenei 
aláfestésként a nagy eseményhez. A 
társulat tagjai pedig körbeállták őket 
és kíváncsian várták a választ, ami 
természetesen az „igen” volt. A kollé-

gák hatalmas tapsviharral fejezték ki 
tetszésüket. Erről videofelvétel is ké-
szült, amely mindkettőjük facebook 

oldalán megtekinthető.
Evelin és Tamás szakma-

beliek. Mindketten 
muzsikusok, még-
hozzá ütőhangszeres 
zenészek. Tamás az 
ExperiDance Társu-
lat dobosa, Evelin 
pedig gyakran elkí-

séri őket fellépéseikre. 
Mennyire nagyszerű 

lett volna, ha éppen a kis-
kőrösi fellépés után kéri meg 

Tamás, dr. Lányi Borbála doktornő 
unokájának kezét... De pont aznap 
volt Evelin szalagavatója a zeneaka-
démián, így nem tudott itt lenni az 
előadáson. A lánykéréshez pedig kell 
ugyebár egy „menyasszonynakvaló” 
leányzó is.
A fiatalok jövő tavaszra tervezik az 
esküvőt. Mint azt Evelin elmond-
ta, tökéletesen kiegészítik egymást. 
Tamás is klasszikus szakon diplomá-
zott, de könnyűzenei pályán van, ha 
sikerül, Kiskőrösön szeretne dolgoz-
ni és letelepedni. Evelin a diploma 
megszerzése után Pesten dobol majd, 
de ki tudja, még mit hoz az élet...
Gratulálunk a nagy eseményhez és 
sok-sok boldogságban együtt töltött 
évet, később egy nagy fészekalja „kis 
dobost” kívánunk a szerelmeseknek! 

soK boldogságot KívánUnK!
„Megszeretni téged nem volt nehéz,
  Az Ùr nem véletlen irányított feléd.
  Ezért hálás vagyok minden percben,
  Te vagy maga a csoda az életemben.
  Veled leszek örökké, míg élek,
  Bárhova is sodorjon minket az élet.
  Szeretlek, szeretlek, szeretlek míg élek!”

Hornyák Rita – Szabo Patrik Deák Ildikó – Babák István

látogatásI 
tIlalom a 

KórHázaKban
A kalocsai Szent Kereszt Kórház és 
a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
valamennyi fekvőbeteg osztályán tel-
jes látogatási tilalmat rendeltek el az 
influenzajárvány miatt.
Nagyné Szigeti Dóra, a Bács-Kis-
kun Megyei Kórház pr-menedzsere 
az MTI-nek elmondta: az intézmény 
kalocsai telephelyén teljes látogatási 
tilalom van, a kecskeméti Bács-Kis-
kun Megyei Kórházban ugyanakkor 
részleges a tilalom. A határozatlan 
időre szóló korlátozás a központi 
aneszteziológiai és intenzív osztály-
ra, a csecsemő- és gyermekgyógy-
ászati osztályra, valamint a szülészet 
és a nőgyógyászati osztály újszülött 
részlegére vonatkozik. Az intenzív 
osztályra a tünet- és panaszmentes 
hozzátartozóknak az osztályvezető 
engedélyezheti a látogatást, ameny-
nyiben rendelkeznek influenza elleni 
védőoltás igazolással.
Teljes látogatási tilalom van érvény-
ben a Bajai Szent Rókus Kórházban is. 
A Bács-Kiskun Megyei Kórház kis-
kunfélegyházi telephelyén egyelőre 
nem vezettek be semmilyen korláto-
zó intézkedést. (forrás: MTI)

15

Támogatókat keresünk!

a kiskőrösi egymI tartja
a verseny járási fordulóját,
március 13-án pedig a megyei döntőjét.
Ha teheti, kérjük, ajándéktárgyakkal támogassa rendezvényünket,
amivel a résztvevő gyermekeket jutalmazhatjuk. 

támogatási szándékát kérjük jelezze bódog erika szervezőnél 
a szepiroverseny2012@gmail.com email címen,
vagy az iskola telefonszámán: 06-78/511-592

Köszönjük!

szepiro verseny
sajatos nevelesi
igenyu gyermekeknek
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Ez nagyon nagy eredmény – mondja 
az edző, hiszen így sikerült a „felső-
házba” kerülnünk. A Badó László 
Régió három megyét – Bács-kiskun, 
Békés, Csongrád – ölel fel, itt va-
gyunk benne a legjobb hat csapat-
ban. A 14 lejátszott meccs közül 12 
alkalommal zártak győzelemmel és 
csak 2 vereséget szenvedtek. A baj-
nokságban eddig 259 gólt lőttek az 
ellenség hálójába. Külön dicsőség, 
hogy a góllövő listát is kiskőrösi já-
tékos vezeti. Pavlovics Misell a 14 
meccsen 108 labdát „akasztott be” 
az ellenfelek hálóőreinek. A bajnok-
ságban jegyzett 144 játékos közül 43 
lőtt góllal Kollár Csenge áll a 11. 
helyen a góllövő listán, Tóth Laura 
pedig 37 góllal a 13. helyen került a 
legjobb 15 góllövő közé.
A „felsőházba” 9 csapat jutott to-
vább, minden csoportból az első 3 
helyezett. A rájátszás első szakaszá-
ban az első három csapat fog tovább-
kerülni az országos elődöntőbe. Ha 
maradunk, akkor viszont játszunk a 
„Régió bajnoka címért”, ahol nagy 
reményeink vannak arra, hogy do-
bogós helyen zárjunk.
Az edző elmondta: Az év folyamán 
sokat küzdenek a lányok, mintegy 
40 meccsen játszanak. Az U 11-es 
(2005-ös születésűek) korosztályá-
ban Kiskőrösön is sok gyermek – 24 
– kézilabdázik, a Bem iskolások mel-
lett egyre több a petőfis gyermekek 
száma is, sőt, sokan járnak be edzeni 

vidékről is. 8-10 játékosuk még csak 
most kezdte a felkészülést, de ha 
sikerült együtt tartani őket, akkor 
sikeresek a kilátásaik a későbbiekre.
Kiskőrösön már az óvodás korosz-
tállyal is foglalkoznak a kézilabda 
edzők szivacskézilabda kategóriá-
ban, így az egyesület minden ko-
rosztálynak biztosít játéklehetőséget. 
Az U 11-es lányok 4-5. osztályba jár-
nak az általános iskolában, közülük 
többen már óvodásként, de a csapat-
ból az úgynevezett „kemény mag” 
elsős korában pályára lépett. 
Az U 10-es korosztálynál nem szá-
mítanak eredményeket, nincs tabel-
la, a mérkőzéseken ugyan vezetik 
a jegyzőkönyvet, de nem állítanak 
össze sorrendet. A kisiskolás bajnok-
ság egyik követelménye a lejátszott 
meccsek száma, illetve hogy „ember-
fogást” kell alkalmazni a játék során. 
Nemrégiben Kiskőrösön is rendeztek 
tornát, ahol a hazaiak mellett Hajós, 
Kiskunhalas és Kecskemét csapatai 
mérték össze erejüket.
Ezek a találkozók arra jók – mond-
ja László Zsolt, hogy a gyermekek 
megízleljék a pályajáték örömét. 
Anya, apa a lelátóról nézi a meccset, 
hangosan szurkolnak, lelkesítik a lá-
nyokat és ez teljes erőbedobásra kész-
teti őket. Az edző ezúton is köszöni 
a szülői támogatásokat, a sok segít-
séget, így együtt közösen bizonyára 
szép eredményeket tudnak majd el-
érni. Hajrá Kőrös!

felsőHázban játszanaK tovább 
az U 11-es KézIs lányoK

Egyre többet hallunk a kiskőrösi 
darts játékosok elkötelezettségéről, 
kiváló eredményeikről. A városban 
2011-ben kezdtek el páran céltáb-
lára lőni a Malom kocsmában, csak 
úgy kedvtelésből, majd egyre többen 
lettek, versenyeken is indultak 
és tavaly márciusban meg-
alakították Hirsch Máté 
elnökletével (kis kép) 
a Győztes Kör Sport 
Egyesületet. Az elmúlt 
év során Kiskőrösön 
rendeztek 13 amatőr ver-
senyt, úgy a haladók, mint 
a kezdők számára. Az általuk 
szervezett versenyek sorából kiemel-
kedik a Darts Nemzeti Bajnokság 
utolsó fordulója, amelyről számos 
pozitív visszhangot kaptak. Többek 
közötti érdemük, hogy olyan ver-
senyt bonyolítottak le, amelyre az 
eddigi záró versenyek történetében a 
legtöbb nevező jelentkezett.
Tavaly 72 versenyen vettek részt az 
egyesület játékosai, akik számos si-
kert elkönyvelhettek, így elmond-
ható, hogy országszerte öregbítik 
városunk jó hírnevét. Kiemelkedik 
a játékosok közül Tóth Tamás, aki 
a nemzeti bajnokságban 31. helyen 

végzett a közel 300 induló közül. 
Büszkék arra, hogy sikerült nemzet-
közi szintű versenyeken is részt ven-
niük. Jelenleg az aktív tagok száma 
16, ebből 11-en versenyengedéllyel 
is rendelkeznek.

A szintén eredményes játékos 
Torgyik Mihály Malom 

kocsmájában egész évben 
pontozásos rendszerben 
folynak az egyesület 
tagjai számára vasár-
naponként az amatőr 

edzőversenyek, melyben 
nemrégiben hirdettek ered-

ményt. Az első tíz helyezettet 
jutalmazták, közülük a dobogósok 
kupát is vihettek haza.
A legjobbnak járó kupát Tóth Ta-
más (Leó) kapta, második lett Tóth 
Zsolt, a harmadik pedig Torgyik 
Mihály. És sorban a többi legjobb: 
Molnár István, Turán Róbert, 
Nothof Attila, Kovács Krisztián, 
Turán Gábor, Szabó Gábor, Barna 
Péter.
Aki kedvet érez ahhoz, hogy csat-
lakozzon az egyesülethez, üzen-
jen a Győztes Kör Sport Egyesület 
facebook oldalán Máténak, vagy 
jelentkezzen Misinél a kocsmában.

apróHIrde tés
Alma eladó termelőtől kis és nagy mennyi-
ségben. Idared, golden, mutsu, jonagold. 
20 kg felett ingyen házhozszállítás Kiskő-
rösön.Telefon: 06-70/418-1603 

Venyige zúzást vállalok! Kolozsvári Gábor 
30/364-5009 

bravúros bIrKózósIKereK

Bognár Erika birkózó 56 kilo-
grammban, kadet korcsoportban, 
a 2016-os évben elért kimagasló 
eredményeiért nemrégiben átvet-
te a Magyar Birkózó Szövetségtől 
Budapesten „Az ország legeredmé-
nyesebb lánybirkózója” elismerést. 
Kecskeméten megkapta „A város 
legeredményesebb birkózó sporto-
lója” címet is. Az ünnepélyes 
átadáson többek között 
részt vett nevelő edzője 
Tóth Mátyás, vezető 
edzője Tihanics Tibor, 
valamint Cseh- Szakál 
Olivér, Bognár Ár-
pád, a Kiskőrösi Petőfi 
Birkózó Klub vezetői.
Erika 2016-ban az után-
pótlás válogatott tagjaként 
a hazai bajnokságokon mindig 
dobogós helyezést ért el, valamint 
Lengyelországban ezüstérmet, Ro-
mániában bronzérmet kapott, 
Németországban pedig negyedik – 
ötödik helyen végzett. A „Rangsor 
versenyeken” 1. és 2. helyezéseket 
ért el. Az eredményeit megkoronáz-
ta EB ezüstérmével, és világbajnoki 
4. helyezésével, így Kiskőrös legered-
ményesebb kadet sportolója címét is 
megérdemli.
Bábszky Gergő birkózó 2016-ban a 
„Kiváló sportoló, kiváló tanuló” cím 
birtokosa lett.
Gergő a junior korcsoportban min-
den hazai versenyen dobogós helye-
zést ért el.

A Magyar Birkózó Válogatott tag-
jaként, több országban képviselte 
hazánkat eredményesen. A strand-
birkózásban felnőtt korcsoportban ő 
lett az országos bajnok, aranyérem-
mel tért haza. A birkózó Európa és 
világbajnokságokon ötödik-ötödik 
helyen végzett. A Testnevelési Egye-
temen „Élen a sportban, élen a tanu-

lásban” mozgalomban az első 
helyért járó aranyérmet 

vehette át, mindemellett 
ő lett a 2016-os év „Jó 
tanuló – jó sportoló” 
cím birtokosa is.
Katona Imre (fotón-
kon) második osztályos 

tanuló már három éve, 
hogy a birkózócsapat tag-

ja. Számos hazai versenyen 
elindult ez alatt az idő alatt, sok győ-
zelmet és helyezést ért el, de már állt 
a dobogó legfelső fokán is egy ráadás 
különdíjjal a kezében. 2017. január-
jában Bognár Árpád edzője felké-
szítésével kiváló versenyzéssel meg-
nyerte klubjának az év első fényesen 
csillogó aranyérmét, január 14- én, 
a Nyársapátiban megrendezett Dél-
Kelet Területi Birkózó versenyen. A 
fényes jövő előtt álló 8 éves birkózó 
26 kilogrammban mérlegelt be és 
minden mérkőzésén fölényesen le-
győzte ellenfeleit.
Mindhármuknak gratulálunk, és 
további kimagasló sportsikereket kí-
vánunk!

Tóth Mátyás

álló sor: Kovács László, Rózsavölgyi Zsolt, dr. Csanády Zsolt vezető ügyész, 
Dedák Balázs, Szlovák Pál, a Költségvetési, Városfejlesztési és Mezőgazdasági 

Bizottság tagja, Pethő Attila képviselő, dr. Haris József, Naszvad polgármestere, 
Pohankovics András alpolgármester

guggolnak: Nikléczi Gábor képviselő, dr. Turán Csaba jegyző,
Mokrickij Viktor, Molnár Zoltán, Hajós István, Füleki Antal

tizedik alkalommal rendezték meg szlovákiai testvértelepülésünkön, 
naszvadon a polgármester Kupát január első hétvégéjén. Hat csapat 
– naszvad testvérvárosainak csapatai – vett részt a helyi sportcsarnok-
ban megrendezett focitornán. magyarországról: Kiskőrös, rém, felső-
szentiván, nagyigmánd, valamint naszvadról kettő csapat: a sport Klub 
naszvad és a slavia naszvad.

Mint azt dr. Turán Csaba jegyzőtől 
megtudtuk, az egész napos terem-
labdarúgó tornán húszperces mérkő-
zéseken csaptak össze a bajnokjelölt 
csapatok. Délelőtt 10 órakor kez-
dődtek a kupameccsek, amit este 6 
órakor zárt az ünnepélyes eredmény-
hirdetés. Természetesen a csapatok 
még ezt követően sem indultak haza, 
hosszasan taglalták a nap tapaszta-
latait, a naszvadiak vendégszeretetét 
élvezve a Sportszállóban a fehér asz-
tal mellett zajlottak a baráti beszél-
getések. Városunk csapata megvédte 
a tavaly megszerzett bajnoki címét: 
ismét elhozták a vándorkupát, és 
Kovács László a legjobb kapus cí-
met is kiérdemelte. Ha ez a bravúr 
jövőre is sikerül, a szabályok szerint 
végleg a kiskőrösi csapaté lesz ez a 

kupa és új kupáért szállhatnak ringbe 
a csapatok. A győztes csapat kapitá-
nya, a naszvadi baráti kapcsolatokkal 
rendelkező kiskőrösi delegáció veze-
tője, Pohankovics András alpolgár-
mester volt. 
Mint azt dr. Turán Csaba elmondta, 
a kiskőrösiek is felajánlottak egy kü-
löndíjat, melyet a legjobb naszvadi 
játékos kapott.
A májusi Városalapítók Napja kere-
tén belül Kiskőrös idén is megren-
dezi a tavaly nagy sikerrel debütált 
Polgármester Kupát, amelyre várjuk 
a naszvadi focistákat is. Tavaly két 
csapattal is képviselték testvérváro-
sunkat. A remények szerint idén is 
tartalmas programok tarkítják majd 
a baráti focikupát és tovább mélyül a 
többéves baráti kapcsolat.

még egy győzelem naszvadon 
és végleg mIénK a KUpa

rendkívül büszkék vagyunk rájuk

Családi házak építése, felújítása 
kőműves munkák végzése. 
Tel.: 30/389-1534 

Kőművest és segédmunkást 
felveszek. Tel.: 30/389-1534 

az országos gyermekbajnokság Badó László régiójának b csoportjában 
szerepel a Kiskőrösi női Kszse U 11-es korosztályú csapata. a László 
Zsolt edző által koordinált csapat számára most lezárult az alapszakasz, 
amelyben a második helyen végeztek a Kecskeméti sportiskola mögött.

Álló sor: Dávid Alexandra, Markó Vivien, Gucsi Renáta, Wágner Gyöngyvi-
rág, Szecsődi Zsanett, Szőgyi Tamara, Tóth Laura, László Zsolt edző, Pecznyik 
Petra, Fekete Nelli Napsugár, Nagy Alexandra, Torgyik Renáta, Jáger Jázmin

Térdelő sor: Andrási Panna, Tóth Debóra, Kollár Csenge, Schautek Sára, Lucza 
Evelin, Burka Janka, Szőgyi Imola, Baticz Laura. Hiányoznak a képről: Báná-

ti Nóra, Simonyi Noémi, Ritter Fanni, Boldizsár Nikita

lezártáK az évet a győztes 
sport Kör egyesületben

Köszönet alapítványi támogatásért
a Kiskőrösi egYMI mellett működő „Játékkal a Tudásért” alapít-

vány kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik adójuk 1%-ával, 
illetve készpénzzel támogatták a 2016. évben alapítványunkat.

1%-os támogatásunk: 209.800 ft volt.
a befolyt összeget fejlesztőeszközök vásárlására, 

valamint kirándulásra kívánjuk fordítani.
Köszönjük támogatásukat és kérjük további segítségüket, hogy minél 
több örömteli pillanatot tudjunk nyújtani az intézmény gyermekeinek.

adószámunk: 19048631-1-03
Markó Ibolya kuratóriumi elnök



18 19

2017. február2017. február sport

Második alkalommal rendezték meg 
a Jégpályák Éjszakáját január 21-én, 
szombaton este. A kiskőrösi Rajz At-
tila Jégpálya tavaly és idén is csatla-
kozott az eseményhez.
A Jégpályák Éjszakája Kiskőrösön, 
a fürdők és múzeumok éjszakájához 
hasonlatosan igen sikeres – mondta 
Szekeres Károly, a HC Kiskőrös el-
nöke, a rendezvény főszervezője.
Tőle azt is megtudtuk, hogy az orszá-

a gyermeKjóga mesésen játéKos
minden gyermeknek szüksége van a mozgásra az egészséges fejlődés ér-
dekében. aki gyermekkorban hozzászokott a mozgáshoz, annak felnőtt-
ként is igénye lesz rá. vannak, akik a dinamikusabb sportokat kedvelik, 
ők fociznak, úsznak, futnak, kézilabdáznak, de vannak, akik a kevésbé len-
dületes sportokat űzik. Ilyen például a gyermekjóga is, amelyet csoportos 
formában jelenleg a bem józsef általános iskola több osztályában végez-
nek, valamint a jóga, masszázs, terápia-Kiskőrös termében (budai nagy 
antal utca 43.), ahol egyéni foglalkozásokra is lehetőség van.

A jóga nem vallás és nem sport. 
Indiából ered, több ezer éves moz-
gásrendszer, amely az idő múlásával 
fennmaradt és továbbfejlődött – 
mondja Varga Eszter, mozgásfejlesz-
tő, gyermekjóga oktató. A gyermek-
jóga foglalkozások középpontjában 
a mozgás áll, ugyanakkor minden 
pillanatát átszövi a játékosság és a 
mese. A kisgyermek értékrendjét 
a mese alakítja, így nagy hangsúlyt 
fektetünk az adott óra mesekeretére. 
Külső szemlélőként egy drámajáté-
kot figyelhetünk meg, jelmezek nél-
kül, ám tudatos mozgáselemekkel, 
teljes átéléssel kivitelezve: mozgás, 
játék, mese alkalmazása egy időben, 
45 percen keresztül. Megkülönböz-
tetünk ovi jógát (kisovis és nagyovis), 
suli jógát (kisiskolás és nagyiskolás), 
és tini jógát.

 � Melyek a jóga jótékony hatásai?
Nézzük például a Suli jógát, amely az 
iskolások számára összeállított moz-
gásfejlesztő jógagyakorlatok alkalma-
zása. Fő irány a gerinc prevenciója, a 
helyes testtartás segítő gyakorlatok, a 
megfelelő légzés kialakítása. Továbbá 
játékos módon fejlesztjük a gyer-
mekek érzelmi intelligenciáját, és 
a „lazítani tudás” képességét. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a vesztibuláris 
rendszer, a proprioceptív érzékelés, a 
taktilis rendszer, az idegrendszer és a 
jobb-bal agyfélteke kommunikáció-
jának fejlesztésére. Használunk moz-
gásfejlesztő eszközöket, amelyeket 
izgalmas pályákként alkalmazunk. 
Az iskolás jóga nagymértékben segíti 
a magatartásproblémákkal és a tanu-
lási nehézségekkel küzdő gyerekek 
életét.

 � Miért van külön gyermekjóga?
A gyermekjóga sokkal összetet-
tebb és komplexebb dolog, mint a 
felnőttjóga. Vannak olyan foglalko-

zások is, ahol komplex mozgásfejlesz-
tés folyik, karöltve a gyermekjógával. 
Ezeket a mozgásfejlesztő órákat egy 
mozgásfelmérés előzi meg, mely-
nek eredménye alapján kifejezetten 
az adott probléma megoldására fó-
kuszálunk, hiszen az agy és a moz-
gásfejlődés kéz a kézben karöltve, 
egymásra épülnek és kiegészítik egy-
mást. Tagja vagyok a Gyermekeink 
Mozgásáért Egyesületnek, melynek 
célja, hogy országszerte minél több 
gyermekhez eljusson ez a mozgás-
forma és minél több gyermeknek se-
gítsünk még időben, ha elmaradást 
tapasztalunk a mozgásfejlődésében. 

 � Címszavakban elmondanád a 
gyakorlatok jelentőségét?
Az önerősítő gyakorlatok az egész-
séges énkép kialakításában játsza-
nak szerepet, a koncentrációs gya-
korlatoknak köszönhetően javul a 
figyelem, a stresszoldással nyugodt, 
kiegyensúlyozott lesz gyerme-
künk, a tartásjavítás az egészséges 
izomtónus kialakítását szolgálja, a 
légzőgyakorlatok jobb közérzetet 
biztosítanak, erősítik a koncentrá-
cióképességet, az ügyességi feladatok 
a pozitív jövőképet fejlesztik, a pá-
ros kontaktgyakorlatokkal a másik 
ember iránti bizalmat, empátiát, 
kapcsolatteremtő készséget tudjuk 
megtanítani, a mozgásfejlesztés, -ko-
ordinációnak  a fejlődő testképre, 
testtudatra van pozitív hatása, a rit-
mikával rendszert alakítunk ki a test-
tudatban, az életben, a két agyfélteke 
összehangolt munkájában. Fontos, 
hogy a gyermekjóga foglalkozások 
csapatmunkában zajlanak, ami fej-
leszti az alkalmazkodóképességet.

Varga Eszter (70-614-9561) face-
book elérhetőség: Bús Eszter vagy 
Jóga, Masszázs, Terápia -Kiskőrös)

megtelt a rajz attIla CsarnoK 
a jégpályáK éjszaKáján

gos rendezvényhez idén is közel száz 
pálya csatlakozott. – A tavalyi siker-
ből kiindulva rendeztük meg az idei 
zenés éjszakai korizást. Legnagyobb 
örömünkre, több mint kétszáz ember 
döntött úgy ezen a szombaton, hogy 
korcsolyázással tölti szabadidejét. Az 
este 10-ig tartó, a Magyar Jégkorong 
Szövetség által hagyományőrző szán-
dékkal életre hívott Jégpályák éjsza-
kája tehát nálunk is sikeresen zárult.

KIsKőrösI amatőr teremlabdarúgó 
bajnoKság rájátszás

FELSőHÁZ 1. SZAKASZ
 mérkőzés pont

1. AGROLINE 4 12 p. 12:5
2. NÉRÓ  SC. 4 9 p. 13:10
3. SRÁCZOK 4 6 p.  8:10
4. JONA-DRINK 4 4 p.  6:10
5. MATÉZA ÉTT. 4 3 p.  6:9
6. PROTOKON 4 1 p.  8:13

Góllövők: 8 gól: Dedák Balázs 
(JONA-DRINK), Szlovák Pál (NÉRÓ 
SC.), Gyurján Gábor (SRÁCZOK), 
Font Norbert (AGROLINE)

ALSÓHÁZ
 mérkőzés pont

1. PÉNZÜGYŐR 5 11 p. 14:10
2. MAXX-TEAM 4  9 p. 17:9
3. KISKUNVÍZ 5  8 p. 13:15
4. OÁZIS ITAL. 4  7 p. 12:10
5. K.K.V. 5  7 p. 12:11
6. KORONA-PIZZ. 4  6 p. 13:8
7. FALÁBÚAK 5  6 p. 13:16
8. YOUNG-BOYZ’12 4  3 p.  5:13
9. RETRO 2 4  0 p.  8:15

Góllövők: 9 gól Farkas Dávid (K.K.V.)

I. Kiskőrös lC I. 12 pont 13:4
II. akasztó 7 pont 8:7
III. Kiskőrös lC II. 5 pont 11:7
Iv. Kalocsa 3 pont 7:14
v. I zsák 1 pont 6:13

a „legjobb  góllövő”: 5 gól Lasztovicza Marcell (Kiskőrös lC  I.)
a „legjobb  kapus”: Klajkó Dániel (akasztó)
a „legjobb  játékos”: Lengvári Szabolcs (Kiskőrös lC  I.)
a „legjobb hazai játékos”: Kutyifa Ákos (Kiskőrös lC  II.)

a XX. szentgyörgyI sándor IfjúságI 
teremlabdarúgó emléKtorna eredménye
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Kiskőrös LC I.
felső sor balról: Solymosi Dániel, Szlovák László edző, Amin Ádám, 

Fekete István, Turák Róbert, alsó sor balról : Lengvári Szabolcs, 
Varga Szabolcs, Lasztovicza Marcell, Putnyik Máté,

Február 26-án 9:00 és 16:00 óra között rendezik meg a Holló kupa 
 serdülő felkészülési tornát.

Márciusban további négy tornát fognak rendezni, a végső program kiala-
kulásáról Kiskőrös város facebook oldalán és a város honlapján értesítjük 
olvasóinkat.

Február 25-én az U 9-es korosztály tornája
Február 26-án az U 13-as korosztály tornáját rendezik meg

a városI sportCsarnoK
KUpaprogramjaI

Kiskőrös LC II.
felső sor balról: Németh Róbert, Szlovák László edző, Lasztovicza Ákos, 

Varga Máté, Márkó Bence
alsó sor balról: Torgyik Pál, Kecskeméti Zoltán, Kutyifa Ákos

I. Kiskőrös LC II. 
II. Akasztó FC.
III. Kiskőrös LC I.
IV. Pecznyik válogatott
V. Soltvadkerti TE
VI. Kiskőrös LC Megyei III.

Legjobb góllövő:
3 gól Kovács Péter (Akasztó)

Legjobb kapus:
Németh Zsolt (Akasztó)

Legjobb játékos:
Molnár Tamás (Kiskőrös LC II.)

Legjobb hazai játékos:
Rideg Tamás (Kiskőrös LC I.)

Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
megjelenik 5 ezer példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

Kiadó:
petőfi sándor városi Könyvtár 
6200 Kiskőrös, petőfi sándor tér 4/b
telefon: 06-78/311-955

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

Felelős szerkesztő:
turán Istvánné

Hirdetésfelvétel:
Kiskőrös, petrovics I. u. 4. I/5.
hétfő:   17.00-19.00
szerda: 17.00-19.00
péntek: 14.30-18.00
hirdetésszervező: Kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: kiskoros.hirdetes@gmail.com

nyomdai munkák:
druk-Ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: markó jános

a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

12. FoRDuLÓ FEBRuÁR 19. VASÁRNAP
14:00 K.K.V. – YouNG-BoYZ’12
15:00 RETRo 2 – KoRoNA-PIZZÉRIA
16:00 MACXX-TEAM – KISKuNVÍZ

17:00 oÁZIS – FALÁBÚAK
18:00 felsőházi mérkőzés
19:00 felsőházi mérkőzés

XI. peCznyIK sándor 
teremlabdarúgó 
emléKverseny 
eredménye
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Alighogy pirkadt, a kiválasztott röfi 
sorsa megpecsételődött, majd a Po-
zsonyi utca elején 7 órakor kezdetét 
vette a disznó látványfeldolgozása. 
Sok volt a nézelődő, több gyerme-
ket is elhoztak szüleik, nagyszüleik, 
magyarázták a fával működő régi 
pörkölő használatát, a feldolgozás 
folyamatát.     
Opauszki János, Somogyi Zoltán, 
Sinkovicz Sándor, Szabó József 
böllérek tudták a dolgukat, a szak-
szerű pörzsölés, tisztítás és bontás, na 
és persze az állatorvosi vizsgálat után 
megkezdődhetett a többiek számára 
is a munka. 
B. Kovács Pál, Haskó Pál, Szabó 
Gábor, Torgyik Sándor, Aszódi Pál, 
Csonka Tamás, Csővári Mihály 
vágtak, daraboltak, daráltak, ízesítet-
tek, töltöttek... teljes egyetértésben. 
Szabóné Haskó Erika, Haskóné 
Ilona, Györkné Ildikó, Torgyikné 
Danis Éva, Breznyánné Katalin, 
Torgyik Éva, Pivarcsi Mária, So-
mogyi Szilvia, Somogyi Csilla és 
Baranyai Bernadett pedig elkészí-
tették a hagymás sült vért, sütötték a 
pecsenyét, a kolbászt, a hurkát, töl-
tötték a káposztát, ízesítették a levest. 
A Somogyi lányok és Torgyik Sán-
dorné előző nap túrós és burgonyás 
pogácsát sütöttek, Szabóné Haskó 
Erika pedig egy hatalmas doboz 
szilvalekváros és diós hájast készített 
anyukájával. Az utcán még egy régi 
sparheltot is felállítottak, aminek 
a platniján, míg megfőtt a rizs és a 
köles a kétféle húsos-májas hurká-
hoz, elfért a forraltboros edény is. 
Az emberek pedig jöttek-mentek, 
kíváncsiskodtak, eszegettek. Sosem 
volt üres az utca, napközben és a 
vacsora alatt el is fogyott a 187 ki-
lós hízóból készült minden finom 
falat. Naszvadról is jött egy négyfős 
delegáció (alsó nagy kép) dr. Haris 
József polgármester vezetésével, akik 
reggeltől-estig minden programon 
részt vettek, sőt egy családi-baráti 
látogatásra is elugrottak Torgyik 

Pálékhoz. Délután a gazdaköri ta-
gok a Jó Pásztor Szeretetotthon egy 
csoportját is megvendégelték. 
Domonyi László polgármester: 
Büszke vagyok arra, hogy ennyire 
aktív gazdakörünk van, akik ilyen 
jó programmal kovácsolják össze a 
kiskőrösieket télidőben. Láttam az 
érdeklődést, örülök annak is, hogy 
naszvadi vendégeink elfogadták a 
meghívásunkat. Az önkormányzat 
is a gazdakör mellé állt, ahol tudtuk, 
tudásunkat, apparátusunkat, eszköz-
tárunkat adtuk a rendezvényhez.
Szentpéteri Attila, a gazdakör el-
nöke: A tavalyi gazdaköri szervezésű 
disznótor adta az ötletet, hogy idén 
városi szintre kiterjesszük az önkor-
mányzat segítségével a programot. 
A tapasztalatokat átbeszéljük, hogy 
jövőre még sikeresebb legyen.
Somogyi Zoltán, a gazdakör elnök-
helyettese: Mindannyian rutinosak 
vagyunk a disznóvágásokban, úgy-
hogy olajozottan ment a munka. 
Jó lenne, ha jövőre többen jeleznék 
előre részvételi szándékukat. Sokan 
jöttek vidékről is, még Sarkadról is 
voltak vendégeink.
Haris József, Naszvad polgármeste-
re: Mi felvidékiek is hasonlóan ké-
szítjük a disznótoros finomságokat. 
Oly sok éven keresztül sikerült meg-
őriznünk a magyar hagyományokat.
A szervezők ezúton is köszönetet 
mondanak mindazoknak, akik részt 
vettek a nap lebonyolításában.
Mi pedig a köszönet szavai mellett 
elmondhatjuk, hogy rendkívül jól 
éreztük magunkat. A finom vacsora 
közben és után még dalra is fakad-
tunk Kothencz Lali, Markó Jani 
és Pataki Antal zenéjére: „Már mi-
nálunk babám, már minálunk ba-
bám... az jött a szokásba, hogy Városi 
Disznótor lesz minden évben, ha a 
Jóisten is úgy akarja...” Hát úgy le-
gyen!
Jó, hogy városunk lakossága össze-
tartó, mindenki kivétel nélkül „oda-
teszi magát” ha kell!                –bzs–

gazdaKörös városI dIsznótor
Hosszú szervezés előzte meg a régóta várt városi disznótort. a Kiskő-
rösi gazdakör tagjai egy emberként álltak az ügy mellé, és mivel minden 
percet, munkafolyamatot előrelátóan megszerveztek, nem volt kétséges, 
hogy sikeres lesz február 4-én a program.


