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A „KIsKőrösI Advent” összefogtA, lelKIeKben 
feltöltötte Az embereKet

fóKuszbAnegymásért

Kaphattunk itt tócsnit, szé-
kelykáposztát, kolbászt, zsí-
ros kenyeret, mézeskalácsot 

és finomabbnál finomabb sütemé-
nyeket, egy-egy bögre meleg tea vagy 
forralt bor kíséretében. A rendezvényt 
Domonyi László polgármester nyi-
totta meg, köszönetet mondva a szer-
vezőknek és a téren megjelenő szer-
vezetek képviselőinek. Az ünnepi hét 
során esténként felléptek műsoraikkal 
a mohácsi és a szűcsi ovisok, a Bem is-
kolások, a KEVI általános iskolásai, a 
kaskantyúi, az akasztói diákok, a Szó-
La-M AMI néptánccsoportjai közül 
a Kiscsicsergők és a Csicsergők,   a 
Kiskőrösi Evangélikus Fúvószenekar, 
valamint a Kiskőrösi Szlovák Nem-
zetiségi Népdalkör. Szekeres Adrien 
előadásában pedig egy varázslatos 
koncertnek lehettünk részesei. De az 
evangélikus templomban megrende-
zett, hagyományos adventi koncert is 
„teltházas” rendezvénye volt az ünne-
pi hétnek.
A megnyitó napján az egészséges 
életmód jegyében a kiskőrösi Egész-
ségfejlesztési Iroda egészségkvízzel, 
a dohányzásról való leszokást segítő 
előadással és ízletes gyümölcsajándék-
kal várta az érdeklődőket. A Kötőrúd 
Egyesület szervezésében az erdélyi 

Györgypál Imre fafaragó három na-
pon keresztül alkotott a téren, s nagy 
népszerűségnek örvendett a „Miku-
lás” is, akinek rénszarvasvontatta, ki-
világított szánjára a felnőttek közül is 
sokan felültek egy közös fotó erejéig. 
A gyermekeket a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ munkatársai, Csá-
nyi Ibolya virágkötő kollektívája, va-
lamint a könyvtár munkatársai várták 
karácsonyi kézműves foglalkozásokra, 
az utolsó két nap pedig jómagam ve-
zetésével mézeskalács és linzertészta 
finomságokat is süthettek.
Érdemes volt tehát mindennap kilá-
togatni a Petőfi térre, hogy meghitt, 
egyben vidám hangulatban együtt, 
közösségben készülhessünk a sze-
retet ünnepére, lelki útravalóval is 
felkészítve Jézus születésének méltó 
megünneplésére. Közben egy kicsit 
kikapcsolódhattunk, egy kicsit fel-
oldódhattunk, gyönyörködhettünk 
gyermekeink műsoraiban és a főtér 
gyönyörű díszkivilágításában, rég 
nem látott barátainkkal, ismerőseink-
kel megbeszélhettük a közelmúltban 
történteket, feleleveníthettük közös 
emlékeinket.
De jó is volt! Kár, hogy már véget ért. 
Szeretlek Kiskőrös!

Boda Zsuzsa

legyen boldog Az új esztendő!

Az újesztendő kezdete határkő. Ki-
szakadva a hétköznapok rohanó, 
nehézségekkel teli világából vissza-
tekinthetünk az óesztendőre, végig-
gondolva annak sikereit és kudarcait, 
egyúttal előretekinthetünk a jövőbe, 
és kitűzhetjük azokat a céljainkat, 
amelyek meghatározzák majd az 
előttünk álló újabb tizenkét hóna-
pot.
Az új év új feladatok elé állít mind-
annyiunkat, amelyek megvalósításá-
hoz,  céljaink eléréséhez 2017-ben 
is minden bizonnyal szorgalomra, 
elszántságra, hitre és állhatatosságra 
lesz szükségünk. 
Ha visszatekintünk és összegezzük 
mindazt, ami velünk és körülöttünk, 
közösségeinkben, városunkban tör-
tént, akkor elmondhatjuk: 2016 a 
befejezés éve volt. Sok-sok vállalt 
feladatunkon dolgoztunk tovább, 
fejlesztettünk, átadtunk, megnyi-
tottunk, sok projektet lezártunk. 
Mindent a teljes képviselő-testület-
tel összefogva, egy irányba haladva, 
Kiskőrös fejlődésének érdekében vit-
tünk véghez. 
2017-ben sem ülhetünk a babérjain-
kon. Munkás év köszöntött ránk: fel 
kell készülnünk a következő fejlesz-
tésekre. A pályázatokat már kiírták, 
melyek kapcsán együttműködve, 
összerakva ötleteinket, gondolatain-
kat, várjuk a megfelelő lehetőségeket. 
Folytatjuk a járdák, utak, parkolók 
felújítását, az Izsáki úton kerékpárút 
létesítését. A fenntartható fejlődés 
jegyében további energetikai felújí-
tásokat tervezünk, megújul a bel-
víz-elvezető rendszer, a felhalmozott 
hulladékból a földutakat útalappal 
látjuk el.
Nagyobb beruházásokat is terve-
zünk: az örvendetesen növekvő 
gyermeklétszám és a hely szűkössége 
indokolja, hogy új óvoda építésére 
nyújtottunk be pályázatot. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre 
nagyobb az igény az egészséges élet-
módra, amely a sportolási lehető-
ségek bővítését is szükségessé teszi, 
ezért új sportcsarnokot szeretnénk 

építeni az Erdőtelki út mellett. A pi-
accsarnok létesítését is tervezzük már 
egy ideje, most megvalósulni látszik 
ez is. Ezek a terveink – ahogyan nem 
újkeletűek – természetesen nem is 
egyik napról a másikra valósulnak 
meg, s időt, türelmet igényelnek 
mindannyiunktól. Ugyanakkor hi-
szem azt, hogy mindegyik fejlesztés 
az itt élők komfortérzetét növeli, a 
kiskőrösiek életminőségét javítja.
Ahhoz azonban, hogy minden rend-
ben haladhasson városunkban, ké-
rem, hogy Önök továbbra sem csak 
szemlélői legyenek városunk átalaku-
lásának, hanem ahogyan eddig, tevé-
keny résztvevői és részesei is! 
Sokan és sokat tettek 2016-ban is 
azért, hogy Kiskőrös egy valódi kö-
zösség legyen. Nagyszámú és egyre 
bővülő rendezvényeink nem csak 
hagyományainkat őrzik, hanem a 
valódi, közös együttlét keretei, s erő-
sítik annak a tudatát, érzését, hogy 
egy nagycsalád tagjai vagyunk. 
Köszönetet szeretnék mondani 
Önöknek az elmúlt év együttmű-
ködéséért. Köszönöm mindenkinek 
a munkáját, erőfeszítését és áldozat-
vállalását, amely nélkül sokkal nehe-
zebb helyzetben lenne közösségünk. 
Kérem, hogy idén is tegyenek meg 
minden Önöktől telhetőt, hogy vá-
rosunk valódi otthon, s a vendégek 
számára vonzó hely legyen. 
Bízom abban, hogy visszatekintve 
a beköszöntő újesztendőre, hosszan 
sorolhatjuk majd az elért eredmé-
nyeinket, a sikereket, és akkor is jó 
érzéssel gondolhatunk a közös prog-
ramokra, rendezvényekre. 

„Ártatlanság köntösében
 A szép új esztendő
 Eljött, s kínáló kezében
 Van kupája kettő.

 Egyik a baj, aggodalom
 Fanyar ürmösével,
 Másik teljes a boldogság
 Édes örömével.”

Amint arról a költő szavai tanúskod-
nak: az újesztendő ajándék, hótiszta, 
érintetlen. Hitem szerint nagymér-
tékben rajtunk múlik, hogy a nehéz-
ségek vagy az örömök határozzák-e 
majd meg.

Kívánom, hogy 2017-ben kupájuk a 
boldogság édes örömével teljen meg! 
Nagyon boldog, békés új esztendőt 
kívánok mindannyiuknak!

Domonyi László 
polgármester

béKe, hIt, remény, szeretet
Négy gyertya fénye ragyogott a város 
adventi koszorúján karácsony előtti 
utolsó vasárnap. Jó volt látni, hogy 
vasárnaponként megtelt a tér, hogy 
együtt éljük meg az adventi várako-
zás meghittségét. Az első gyertyát a 
KEVI gimnáziumának tanulói által 
készített közös adventi koszorún 
Pethő Attila képviselő és Pénzes Pé-
ter református lelkész gyújtották meg. 
Advent második vasárnapján a vá-
rosvezetést Markó Ferenc képvisel-
te, aki Seffer Attila római katolikus 
atyával lobbantotta fel a hit gyertyá-
jának lángját.
A harmadik adventi vasárnapon 
megható beszéde és éneke után 
Gmoser András képviselő, valamint 
Csóka Efraim, a pünkösdi egyház 
pásztora és Katona Imre a baptista 
gyülekezet vezetője gyújtották meg 
együtt a gyertyalángot.
Az adventi várakozás utolsó gyertyá-
ját városunk polgármestere, Domo-
nyi László és Kecskeméti Pál evan-
gélikus lelkész gyújtották meg.
Az ünnepi alkalmak fényét az egyhá-
zakat képviselő énekkarok és szava-
lók szolgálata emelte. 

december 16-án este megnyílt a város főterén a kiskőrösi adventi ünnepi 
hét, melynek során egy héten át minden este színvonalas programokkal és 
a faházaiknál finomságokkal várták a város intézményei és civil szerveze-
tei a térre látogatókat.
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CsöKKenő AdóK,
emelKedő mInImálbér

a rendszerváltás óta nem volt még 
olyan jelentős minimálbéremelés, 
mint amit a kormány által tető alá 
hozott bérmegállapodás biztosít. 
e mellett tovább csökkennek az 
adók. erről tartott sajtótájékoztatót 
Font Sándor országgyűlési képvise-
lő, december 7-én, kalocsán.

Ha felelős és jól gazdálkodó kormánya 
van az országnak, csak akkor lehet-
séges a makrogazdasági eredmények 
láthatóvá tétele a társadalom számá-
ra is – kezdte sajtótájékoztatóját Font 
Sándor, aki elmondta, hogy az el-
múlt időszakban a társadalom jelen-
tős rétegeivel történt konzultáció és 
megegyezés a magyar gazdaság telje-
sítőképességének függvényében, jelentős 
mérföldkőhöz érkezett.
– Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami-
kor annak az eredményét, amit a két-
kezi munkásemberek és a vállalkozók 
összeadtak, érzékelhetővé lehet tenni. 
Így történhet meg a tervezetthez képest 
magasabb nyugdíjemelés, az Erzsébet-
utalvány minden nyugdíjashoz való 
eljuttatása és ez teszi lehetővé a tár-
sadalom szélesebb rétegei számára az 
adócsökkentést és béremelést is. Fontos 
megemlíteni, hogy a rendszerváltás óta 
nem volt még olyan jelentős minimál-
béremelés és szakmunkás minimálbér-
emelés, mint amit a kormány által tető 
alá hozott bérmegállapodás biztosít – 
hangsúlyozta az országgyűlési képvise-
lő, aki a többlépcsős emelések mértékét 
is ismertette. Ennek értelmében a mi-
nimálbér jövőre 15%-kal emelkedik, 
összege 127.500 Ft-ra nő. A szakmun-
kás minimálbér is jelentősen, 25%-kal 

nő, 161 ezer forint lesz. A béremelések 
2018-ban folytatódnak: a minimálbér 
újabb 8%-kal emelkedik 138.000 Ft 
lesz, a szakmunkás minimálbér 
újabb 12%-kal emelkedik és összege 
180.500 Ft lesz. Ez a nagy béremelés a 
munka megbecsüléséről is szól. 
– A gazdaság olyan helyzetben van, 
amikor a társadalom széles rétegeinek 
adott juttatásokat, a béremeléseket 
nem hitelekből kell intézni. Nyolc 
évvel ezelőtt ugyanis az akkori kor-
mány mindezt hitelből fedezte, ami 
jelentősen megnövelte az ország adós-
ságállományát 2010-re. Most viszont 
egyszerre történik meg az adócsök-
kentés és béremelés, miközben néhány 
százalékponttal a hitelállomány is 
csökken – ismertette a jelenlegi hely-
zetet Font Sándor, aki beszámolt arról 
is, hogy a jelentős béremelésért cserébe 
komoly adócsökkentéssel segítik a mun-
kaadókat. Ennek értelmében januártól 
egységesen, minden vállalkozásra 9% 
lesz a társasági adó, ami az EU-ban 
a legalacsonyabb. Magyarország ezzel 
az egyik legvonzóbb befektetetési or-
szággá válik. A kisvállalkozói adóked-
vezmény a duplájára nő; a KATÁ-t 
– az eddigi félmillió helyett – havi 1 
millió forintos bevételig választhatják 
a vállalkozások. A KIVA értékhatár 
használhatóságának megemelésével 
(1 milliárdos mérlegfőösszeg) a kor-
mány a gyorsan növekedő középvál-
lalatokat támogatja. Mindemellett a 
munkáltatói járulékok jövőre 5 száza-
lékponttal, majd 2018-ban további 2 
százalékkal csökkennek.
– A Fidesz mindig az adócsökkentés 
pártján volt, mert amióta az adók 
csökkennek, a magyar gazdaság erő-
södik, nő a foglalkoztatottság, a bérek 
emelkednek, és több pénz marad az 
embereknél – zárta gondolatait a kép-
viselő, aki hozzáfűzte, hogy mindez a 
gazdasági növekedés és a munkahelyte-
remtés biztos alapjává válik.

Dávid Edit

delegáCIó KépvIselte városunKAt 
A lIptóI „mIKulásI vásáron”

Kiskőrös szlovákiai testvérvárosa 
Liptószentmiklós, december 1-2-3-
án rendezte meg a már hagyomá-
nyos „Mikulási Vásár” elnevezésű 
rendezvényét, amelyen városunkat 
Horváth Borbála és Pethő Attila 
képviselők, valamint Dénes Jánosné 
Ildikó és Dénes János köztisztvise-
lők képviselték. A vásár megnyitóján 
Liptószentmiklós polgármestere és 
a delegációk vezetői köszöntötték a 
város lakosait. Ez egy tradicionális és 
a látogatók által kedvelt rendezvény, 
amelyre több ezer városlakó és kör-

nyékbeli lakos volt kíváncsi. Az ér-
deklődők gazdag kulturális program-
ból választhattak, melynek keretében 
zenekarok léptek fel. A kézművesek 
lehetőséget kaptak mesterségük be-
mutatására és portékáik árusítására. 
Ha már Liptószentmiklóson vol-
tunk, nem maradhatott el, hogy ne 
mentünk volna el egy Liptószent-
miklós – Érsekújvár jégkorongmér-
kőzésre. A táj szépsége - a hegyek, 
a sok hó és a kedves vendégszeretet 
óriási élmény volt. 

Horváth Borbála

emléKplAKettet vett 
át hubInA péter

Az Eckerle Magyarország huszonöt 
éve képviseli a cégcsoport Automo-
tive és Industrie üzletágainak teljes 
szériagyártási, termék- és folya-
matfejlesztési, valamint műanyag 
technológiai tevékenységeit. A jubi-
láló kiskőrösi üzem mellett, 10 éve 
Császártöltésen, valamint ma már 
Bólyon és Zalaegerszegen is megta-
lálhatóak hazai gyáregységeik. Ma-
gyarországon több mint 1300 fő 
dolgozik, így az Eckerle cégcsoport 
nemzetközi munkavállalói létszámá-
nak közel egyharmadát itthon foglal-
koztatják.

AjándéKfóKuszbAn

tájéKoztAtás lAKosságI AdAtgyűjtésről
A Központi Statisztikai Hivatal Kis-
kőrös településen, a KSH elnöke 
által 2017. évre engedélyezett ön-
kéntes adatszolgáltatáson alapuló la-
kossági adatfelvételt hajt végre 2017. 
január 1. és március 31. között. 
Az összeírási munkát a Központi 
Statisztikai Hivatal megbízásából 
a Statek Kft., igazolvánnyal ellá-
tott kérdezői végzik. A lakossági 

adatgyűjtésről munkanapokon 8 és 
16.30 óra között az (1) 345 6714 
telefonszámon adnak további felvilá-
gosítást. Az adatgyűjtések módszer-
tanával és a kutatási eredményekkel 
kapcsolatosan a www.ksh.hu inter-
netes oldal nyújt tájékoztatást, el-
sősorban az Adatszolgáltatóinknak 
>>> Nyomtatványok >>> Önkéntes 
adatgyűjtések menüpont alatt.

„Büszke vagyok növekedésünkre 
és azokra az eredményekre, amit 
Kiskőrösön elértünk, de még büsz-
kébb vagyok dolgozóinkra, akiknek 
tudása és munkája nélkül ez nem 
valósulhatott volna meg. Természe-
tesen vannak vízióink, nagyratörő 
elképzeléseink, valamint hosszú távú 
stratégiai tervünk a jövőre nézve. 
Mégis azt gondolom, hogy töretlen 
sikerünkért kollégáinknak lehetünk 
igazán hálásak, akiknek ezúton is 
szeretném megköszönni az együtt 
töltött 25 évet!” – mondta Hubina 
Péter.

Hubina Péter, az eckerle Industrie Kft. kiskőrösi cégvezetője december 
19-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől átvette azt az 
emlékplakettet, mellyel a nemzeti befektetési Ügynökség (hIpA) jutalmaz-
ta a külföldi érdekeltségű, 25 éve magyarországon tevékenykedő cégek 
képviselőit. A cégvezetőnek a befektetés-ösztönzéssel foglalkozó ügynök-
ség elnöke, Ésik Róbert is köszönetet mondott.

Az egység, A Közös gondolKodás A sIKer KulCsA
Kiskőrös lendületesen fejlődik, több beruházás előtt áll
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Ez a tíz év rendkívül aktív, mozgal-
mas volt, nem csak az én, hanem az 
önkormányzat, a polgármesteri hiva-
tal, valamint a város intézményeiben 
dolgozók számára is, hiszen szinte 
a megválasztásommal egy időben 
kezdődtek az uniós pályázati lehető-
ségek, amelyek nagyon sok feladat-
tal láttak el bennünket – mondja a 
polgármester. Városunk az európai 
uniós lehetőségek kihasználásában 
rendkívül sikeres volt, vállalkozóink 
együttműködésével a megye második 
legintenzívebben fejlődő települése 
vagyunk Kecskemét után. Átalakult 
az egészségügyi-, az oktatási rendsze-
rünk, a szociális ellátó rendszer, a vá-
rosüzemeltetés, rengeteg beruházást 
végeztünk. Köszönettel tartozom 
mindenkinek, aki részt vett ebben a 
rendkívül felelősségteljes munkában. 
Velük és az egységes, a város érdekeit 
mindenekfelett szem előtt tartó kép-
viselő-testülettel együtt sikerült egy 
jól működő települést felépítenünk, 
működtetnünk. Bízom abban, hogy 
az elmúlt egy évtized fejlődését a kis-
kőrösi polgárok is látják, érzékelik.

 � Melyek voltak a legnagyobb ki-
hívások?  
Az uniós elvárásoknak megfelel-
ve, 2015-ben, egy sikeres pályázati 
időszak szigorú ellenőrzését köve-
tően nyitottuk meg a 2016-os évet. 
Szembesültünk egy újtípusú pályáza-
ti rendszerrel, amely rengeteg projekt 
megvalósításához biztosít lehetősé-
get. Három kiemelkedő fejlesztéshez 
nyújtottunk be pályázatot a Területi 
Operatív Program keretén belül, az 
új óvoda megépítéséhez, valamint két 
energetikai átalakításhoz. Ez utóbbi-
ak a múzeum, a Thököly úti óvoda 
és a küzdősportok háza energetikai 
megújítása, valamint a polgármesteri 
hivatal udvarában álló régi épület le-
bontását követő 1,8 megaWatt telje-
sítményű hőerőmű felépítése, amely 
a városközpont több intézményének 
a fűtését szolgálná ki. Február végéig 
mindhárom pályázatunk elbírálásra 
kerül. A közbeszerzést követően meg 
is kezdjük a beruházásokat. A közel 2 
ezer négyzetméteres óvoda megépíté-
se uniós eljárás rendszerben lefolyta-

tott közbeszerzési eljáráshoz kötött, 
ennek a lefutási ideje hosszabb, de 
reményeink szerint 2018 végére – 
bár feszített tempóban – be tudjuk 
fejezni a munkálatokat.

 � Milyen tervek vannak még?
A belvízelvezető rendszerhez tartozó 
víztározó kiépítésére, illetve a prob-
lémás területek – Dózsa György úti 
kivezető szakasz, a Sáhor csatorna 
Hrúz Mária utcai nyitott szakaszá-
nak lefedése – felszámolására kész a 
beadandó pályázatunk. A zárt piac-
csarnok is régi vágya a településen 
élőknek. A cél érdekében megvásá-
roltuk a volt Julius Meinl épületét, 
a tervezők már végzik a munkájukat, 
az épületben kialakítják az elárusító 
standok és az üzletek helyét. Az épü-
let mellett szeretnénk kialakítani egy 
fedett, de oldalról nyitott szabadté-
ri árusító teret is. Mindez lehetővé 
tenné, hogy a piac akár mindennap 
nyitva lehessen, állandó értékesítő le-
hetőséget biztosítva a helyi termelők-
nek és a vásárlói szokás is átalakulna, 
melyben elsődleges lenne a garantált 
minőségű magyar termékekre való 
igény.

 � Megvalósul az új sportcsarnok 
építése is?
Az 1100 férőhelyes kézilabdacsar-
nok TAO pályázati támogatással és 
a kézilabda szövetséggel karöltve az 
Erdőtelki úton fog megépülni, az 
eredetileg tervezett Szabadidő Park 
helyett. A tervek készítése folyamat-
ban van, az engedélyeztetés után az 
1-2 milliárd forint közötti multi-
funkcionális – egyéb rendezvények 
lebonyolítására is alkalmas – beruhá-
zás kivitelezése elkezdődhet. 2018-ra 
ugyancsak elkészül az új tűzoltó lak-
tanya is az Akasztó felé vezető úton, 
a város szélén. 

 � Mekkora büdzséből tud gazdál-
kodni a város?
A kiskőrösi polgárok és vállalko-
zók adófizetési morálja rendkívül 
jó, ez megkönnyíti a gazdálkodá-
sunkat. Mintegy 860 millió forint 
összadóbevétellel számolhatunk 
2017-ben. A 65 millió forint körüli 
kommunális adóbevétel évről-évre 
stabil. Ezt az adónemet nem emel-

mindenki számvetést készít a mögötte álló időről, az elvégzett feladatok-
ról, tervei megvalósításáról, ha lezár egy esztendőt. ugyanígy van ez egy 
település életében is, a városvezetés, mielőtt kitűzi a 2017-es év legfonto-
sabb feladatait, visszatekint 2016-ra. Domonyi László polgármester éppen 
tíz esztendeje első embere Kiskőrösnek, így széles spektrumban van rálá-
tása a fejlődésre, a beruházásokra, kivitelezésekre, sikerekre, nehézségek-
re és tisztán látva a haladási irányt, a jövendő feladataira is.

jük, nem akarjuk a lakosság terheit 
növelni. Látványosan emelkedik az 
iparűzési adó összege, 728 millió 
forint iparűzési adóbevétele volt a 
városnak az utolsó évben. Ez jelzi a 
vállalkozásaink fejlődését is. Mind-
ez rendkívül jó számunkra, mivel 
pozitívan gondolkodó, rugalmasan 
cselekvő helyi vállalkozóink és kül-
földi befektetőink így munkahelye-
ket teremtenek, amely a családok 
megélhetéséhez nagymértékben hoz-
zájárul. Az új gépjárműadó-rendszer 
miatt ennek az adónemnek a bevéte-
le csökkent, de így is eléri a 55 mil-
lió forintot. Örvendetes a befizetett 
idegenforgalmi adó ugrásszerű növe-
kedése, ez a 7 millió 200 ezer forint 
is mutatja, hogy turisztikai erőnk is 
növekszik.

 � A fejlesztéseknek köszönhetően 
várható a település lakosságszámá-
nak növekedése?
Munkapiaci felméréssel alátámasztva 
készítettünk egy tanulmánytervet, 
melyben megállapítottuk, hogy Kis-
kőrös gazdasága túlnőtte a várost. 
Sokkal több munkaerőre lenne szük-
ség, mint amennyi rendelkezésre áll. 
A probléma kiküszöbölésének egyik 
fő kulcsa a lakáskérdés megoldása. 
Ha a Kormány indít egy betelepülést 
segítő lakásprogramot, azonnal meg-
ragadjuk a lehetőséget. A város ka-
pacitása, az üzlethálózatunk, a banki 
hátterünk, az infrastruktúránk meg-
felelő és felkészült a lakosságszám 
növekedéséhez. 

 � Összeállt már az idei költségve-
tés?
Februárban már a képviselő-testület 
előtt lesz a kész anyag. A számok azt 
mutatják, hogy a város pénzügyileg 
stabil. Kormányzati támogatási lehe-
tőséghez jutottak civil szervezeteink, 
ez nagy terhet vett le a vállunkról és 
városi támogatásuk nem jelentkezett 
költségvetési kiadási tételként. Sport-
szervezeteinket azonban továbbra is 
menedzseljük. Ebben az évben „óva-
tosabban” költekezünk, hiszen tavaly 
sok önerős vásárlásunk volt. Megvet-
tük a víztározó kiépítéséhez szüksé-
ges területeket, a piaccsarnokot, a 
mellette lévő területet, hiszen csak 
önkormányzati tulajdoni háttérrel 
lehet pályázni. És persze 2017-ben is 
szeretnénk megtartani rendezvénye-
ink megszokott színvonalát.
Az eredményesen működő közmun-
kaprogram keretén belül szeretnénk 
tovább építeni a járdahálózatot, ja-
vítani járdáink állapotát, környeze-

tünk rendben tartását. Erre a prog-
ram anyagi fedezetet nyújt nem csak 
munkabérek kifizetésére, hanem 
alapanyagokat, gépeket is vásárolha-
tunk.

 � Rendezvényeink ezek szerint 
megmaradnak?
A kiskőrösiek nagyon lelkesek, nagy 
az érdeklődés a városi rendezvények 
iránt, fiataljaink is hazajönnek egy-
egy jó program miatt. Civil szerve-
ződéseink ötlettára is kifogyhatatlan. 
Lassan minden hónapra jut valami 
közösségépítő rendezvény, program. 
A stabil várospolitikának, gazdál-
kodásnak, vállalkozásaink fejlődé-
sének, valamint civil szerveződése-
ink és lakosaink tenni akarásának 
köszönhetően gyarapodik, fejlődik 
egyre Kiskőrös. A közös gondolko-
dás visz minket előre, s leszünk egyre 
sikeresebbek. S az, hogy nem csak 
beszélünk róla, hanem tesszük is a 
dolgunkat.  



6 7

2017. január2017. január

A nemes elgondolású kezdeménye-
zés azóta sem szűnt meg, sőt, több 
programmal is bővült, valamint im-
máron két éve csatlakozik hozzá a fő-
téri, fűtött, zárt sátorban megtartott 
„Kiskőrös Szilveszter” elnevezésű 
program is.
A rendezvény a Petőfi kötetek átadá-
sának ünnepségével vette kezdetét 
délután három órakor, melyre idén 
9 kisgyermeket hoztak el szülei –Ár-
gyelán Léna (Székesfehérvár), Bella 
Leila (Felsőnyék), Bódog-Böröcz 
Áron (Györe), Dávid Kornél Márk 
(Dombóvár), Farkas Ábel (Szentes), 
Mónus Hunor (Maroslele), Nagy 
Dóra (Hidas), Temesközi-Kállai 
Lilla (Cegléd), Zsila Kamilla (Bu-
dapest) hogy a városháza díszter-
mében átvegyenek egyet Domonyi 
László polgármestertől, a sorszámo-
zott, limitált kiadású Petőfi kötetből.
20 éve hagyomány már városunk-
ban, hogy december 31-én azok az 
egyéves gyermekek kapnak Petőfi 
verseskötetet, akik a költő születés-
napján születtek Magyarországon. 
2016-ban a jeles napon 189 kis-
gyermek született. Akik nem tudtak 
eljönni, postai úton kapják meg a 
névre szóló verseskötetet.

Négy órakor „Visszatekintés” cím-
mel kiállítás nyílt a múzeum emeleti 
galériájában, melynek középpontjá-
ban természetesen Petőfi és az elmúlt 
év vele kapcsolatos kiállításainak vá-
logatott anyagai álltak. 
A Szilveszter Társulat kétszer is elő-
adta ezen a napon Toldy István: „A jó 
hazafiak” című művét a művelődési 
központ színháztermében. 
A Petőfi Szilveszter a Szarvas Fo-
gadóban folytatódott tovább, a 
főtéren pedig a „Kiskőrös Szil-
veszter” elnevezésű program. A 
fűtött sátorban nosztalgia – retro 
– sláger buli indult, melyhez a 
talpalávalót az 1+1 Duó, vagyis 
Eckert György és Szabó István 
zenészek szolgáltatták. 
Éjféltájt a több évtizedes hagyo-
mányt követve gyülekeztek az em-
berek városunk új főterén. A „Petőfi 
Szilveszterezők” fáklyákkal vonultak 
át a fogadótól, hogy a 2017-es évet 
köszöntve együtt énekelhessék a 
Himnuszt a többiekkel a halhatatlan 
költőnk szülőháza előtt. 
Kispálné dr. Lucza Ilona múzeum-
igazgató köszöntő szavai után Nagy 
Zoltán szavalt, majd emlékbeszédet 
mondott Dr. Praznovszky Mihály 
irodalomtörténész, melyben kiemel-
te Petőfi Sándor jelentőségét, vala-
mint a 19. században élt tudósok, 
művészek, írók, költők, politikusok 
nagyságát. Ezt követte Domonyi 
László polgármester beszéde, va-
lamint a serleges fogadalomtétel. 
A költő hagyatékának, valamint 
a szülőház és a múzeum épületei-
nek, környezetének fennmaradására 

éppen két évtizede, hogy Kiskőrösön az országban egyedülálló módon 
Kiskőrös város önkormányzata, az országos petőfi sándor társaság, va-
lamint a petőfi szülőház és emlékmúzeum szervezésében a város nagy 
szülöttének szellemiségét felidézve, megtartották az első „petőfi szilvesz-
ter” rendezvényt.

újévI fúvószene tánCCAl és dAllAl Kísérve
szönte meg a zenekar két tagjának, 
Bartha Margarétának és Pelsőczi 
Klárának zenekari szolgálatát: a két 
érettségi előtt álló lány egy-egy em-
lékszobrot vehetett át.

A koncert zárószáma a Kiskőrösi 
induló volt, amely Seben Pál szer-
zeménye. Az ünnepség zárásaként az 
egyesület jóvoltából a közönség koc-
cinthatott a 2017-es esztendőre.

húsz évre teKInt vIsszA A petőfI szIlveszter

rendKívÜlI

Talán az országban az egyetlen tele-
pülés Kiskőrös, ahol január elsején 
délután immáron több évtizede meg-
telik a művelődési ház színházterme, 
hogy Kiskőrös Város Fúvószeneka-
rának jóvoltából „Újévi koncerttel” 
köszöntsék a beköszöntő újesztendőt 
a város polgárai.  
Domonyi László polgármester ha-
gyományos újévi beszédében köszö-
netet mondott a kiskőrösieknek az 
előző évért: az együttműködésért, a 
sok közös munkáért, az erőfeszítése-
kért és áldozatvállalásokért, s mint 
mondta, a 2017-es évben is tovább 
kell haladni az úton, s így az össze-
fogás, a szorgalmas, kitartó munka 
meghozza gyümölcsét az újeszten-
dőben is. A fellépők kapcsán hang-
súlyozta: Kiskőrös sok tehetséggel 
büszkélkedhet, akik a város jó hír-
nevét is öregbítik. A Gmoser István 
karnagy által dirigált Kiskőrös Város 
Fúvószenekara klasszikus és modern, 
méltán népszerű és kevésbé ismert 
darabokkal örvendeztette meg a 
közönséget. Színre léptek Markó 
Milda és Vaczláv Csaba táncosok, 
valamint a Gmoser György által ve-
zetett Csillagfény mazsorett csoport. 

Meglepetés-fellépőként még Kot-
hencz Lajos énekes is dalra fakadt. 
Supka Éva, a Kiskőrös Város Fú-
vószenekarát és Mazsorett csoportját 
Támogató Egyesület vezetője köszö-
netet mondott az egyesület támoga-
tóinak, és felvázolta a jövő terveit, 
egyebek mellett azt is, hogy 2017-
ben egy kétnapos országos zenekari 
fesztivált szerveznek. Gmoser István 
karnagy az ünnepség keretében kö-

„múló szava legyen a fájdalomnak, tartós az örömnek”
tett beruházások is hozzátartoznak 
a Petőfi-kultusz ápolásához. A város 
első embere minden évben fogadal-
mat tesz, hogy milyen beruházást 
végeznek el az aktuális évben a szü-
lőházban, illetve a múzeumban.
„Az idei fogadalmammal szeretnék 
hozzájárulni ahhoz, hogy Kiskőrös 
áthatóan sugallja a Petőfi-szellem 
jelenlétét, ápolt köztéri környezetbe 
érkezzen a látogató, és a kiskőrösiek 
büszkeségévé váljon az az együttes, 
ahol a költő emlékeivel koncent-
ráltan találkozhatnak. Ezért meg-
ígérem, hogy 2017-ben méltó kör-
nyezetet biztosítunk az Európában 
egyedülálló műfordítói szoborpark-
ban is, megvalósítjuk az öntözést, és 
a parkosítást a központ többi terüle-
téhez hasonló szintre hozzuk.
Erre a fogadalomra emelem a ser-
leget, és ezzel a jelképpel, valamint 
Jókait felidézve kívánom, hogy Isten 
keze Önöket is takarja be minden 
vétek elől, vezessen küszöbükre min-
den boldogságot, múló szava legyen 
a fájdalomnak, tartós az örömnek, 
futó vendég legyen önöknél a baj, 
rendes szálló az áldás.” – tett a 2017-
es esztendő küszöbén fogadalmat és 
kívánt minden jót a kiskőrösieknek 
a város első embere. 
A koszorúzást és a Szózat közös el-
éneklését követően tűzijátékkal zá-
rult a Petőfi szülőház előtti ünnepi 
megemlékezés, majd a jelenlévők 
átmentek az evangélikus templom-
ba, ahol Lupták György evangéli-
kus püspökhelyettes évkezdő áldása 
után megtekinthették Petőfi Sándor 
eredeti keresztelési anyakönyvi be-
jegyzését.
Az ünnepi órák után kivilágos ki-
virradtig folytatódott a mulatság 
a főtéri sátorban és a Szarvas Foga-
dóban is.

-bzs-

Kedves olvasóink!
Az adventi téren és a szilveszterkor készült többi fotóinkat

albumokba rendezve megtekinthetik a város közösségi odalán.
facebook: Kiskőrös város

A Máltai Lovagrend év végén meg-
ajándékozza azokat a gyerekeket, 
akik nehéz anyagi körülmények kö-
zött élnek. A lovagrend jótékonysági 
programja országos, ebben az évben 
más településen élő gyermekeken 
segítettek. Török Erzsébet vállal-
kozó – aki a lovagrend tagja – azon-
ban arra gondolt, hogy a kiskőrösi 
rászoruló gyermekeknek is szerezze-
nek örömet, ezért megkeresett helyi 
vállalkozókat, akik első szóra igent 
mondtak. 15 tanuló vehette át az 
adományt a polgármesteri hivatal 
dísztermében. 
Az adományozók: Akker-Plus Kft. 
(Endrődi Ferenc, Turú Gábor), APS 
Kft. (Kukucska Sándor), Ázsia Kínai 
Áruház, Bronko Invest Kft. (Bognár 
Zsolt), Domonyi László polgármester, 
DT Open House Kft. (Dóczi Tamás), 
Elektro Favorit (Kuti István), Erman 
Kft. (Török Erzsébet), Generál-Market 
Kft. (Nuszpel József ), Hakan Kebab 
török étterem (Duman Hakan), Korzó 
Kávéház (Opauszki János), Kunság-
Szesz Zrt. (Nagy László), Lavati-Ker 
Zrt. (Lavati Imre és Lavati Kornél)

jónAK lennI jó

postAládánKból

Nagyon szépen köszönjük a meghívást és a 
lehetőséget, hogy részt vehettünk a Petőfi-kö-
tet átadó rendezvényen, amely azt gondoljuk, 
gyermekünk jövőjében meghatározó lesz. Ha 
majd nézegeti a képeket és olvassa, vagy ol-
vassuk együtt a kötet verseit, az különleges 
szerepet fog betölteni az életében.
Nagyon köszönjük, hogy ott lehettünk! 
Rendkívül boldog, erőben és egészségben tel-
jes, békés újévet kívánunk mindannyiuknak 
a 2017-es évre.

A Dávid család
Dombóvárról
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Jó hangulatban zárta az évet a Détári 
Ferencné vezette Kiskőrös és Kör-
nyéke Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete nemrégiben a Kurta Kocsma 
étteremben. Az elnöki köszöntő után 
idén sem maradhattak el a szórakoz-
tató műsorszámok és a születésnapo-
sok köszöntése is megszokott, kedves 
színfoltja az egyesület rendezvényei-
nek, valamint és a tombola is értékes 

rendKívÜlI

ÜnnepelteK A nyugdíjAsoK„hA egyÜtt segítÜnK, 
mInden sIKerÜl”

Budapesten a II. számú Gyermek-
gyógyászati Klinika szomszédságában 
9 fős, úgynevezett „mama-lakásukat” 
is üzemeltetik, így az édesanyák a 
hosszú kezelések alatt a gyermekük 
mellett tudnak maradni. Betegszállí-
tó autójuk hozza-viszi a kis betege-
ket a klinika és az otthonuk között. 
A betegágyak mellé gyógytornászt is 
biztosítanak. Az összegyűlt pénzből 
életmenő műszereket is vásárolnak a 
nagy onkológiai és hematológiai köz-
pontoknak, mint például a II. számú 
Gyermekgyógyászati Klinikának, 
vagy a Szegedi Tudományegyetem - 
Gyermekgyógyászati Klinikájának. 
Gyermekprogramokat szerveznek, 
Motors-napot, gyermeknapot, szín-
ház, mozi és múzeumlátogatásokat. 
A kiskőrösi Rehabilitációs Központ-
ban, azaz a Mező utcai „Mindenjó” 
házban, idén két nyári táborban ösz-
szesen 50 gyermek vett részt.  
Minden, amit az alapítvány biztosít, 
térítésmentes, a költségeket a be-
fizetett 1%-os adótámogatásokból 
tudják finanszírozni. Tavaly az adó-
zó már nyilvánossá tehette adatait 
az alapítványok felé. Mint kiskőrösi 
érdekeltségű szervezetet, nagy öröm-
mel észrevételezték az alapítvány 
vezetői, hogy sok kiskőrösi van a 

felajánlók között. A gyermekek ne-
vében is köszönik önzetlenségüket és 
a beléjük vetett bizalmat.
A második félév nagy eseménye a 
Jótékonysági póker verseny, melyet 
már 9. éve rendez meg az alapít-
vány. Célja a daganatos betegségből 
felgyógyult, vagy még kezelés alatt 
álló gyermekek támogatása. A neves 
játékosok mellett nagyon sok, évek 
óta visszatérő játékos vett részt a ren-
dezvényen, hogy ily módon is támo-
gathassa a legsúlyosabb betegséggel 
küzdő gyermekeket. Vidám és feszte-
len hangulatban telt az este melynek 
a végére 980.014 forint gyűlt össze. 
Ebből az összegből 3 daganatos be-
tegséggel küzdő gyermeket tud tá-
mogatni az alapítvány.
Második éve a Szürke Verebek Jazz 
Bandája az év utolsó koncertjének 
bevételét is egy gyermek életkörül-
ményeinek javítására ajánlja fel az 
alapítványon keresztül. Idén a 18 
esztendős Bekő Editnek segítettek 
231 ezer 800 forinttal.
Az összefogás erejében bízva Önnel 
együtt lépnek fel a legkisebbekért, 
amit a mottójuk is hangoztat: „Ha 
együtt segítünk, minden sikerül!” 
További információ munkájukról, 
programjaikról: www.dgy.hu

Az angol munkaközösség és a nyolca-
dikos osztályok szervezésében, Patka 
Edit tanárnő, a diákönkormányzat 
vezetője koordinálásában már több 
éve vidám bulit rendeznek a KEVI 
Petőfi általános iskolájában „Hála-
adás napjához” kötődően a felső ta-
gozatosok számára. Bár tulajdonkép-
pen az amerikai hagyománykörhöz 
tartozik ez az ünnep, az angol nyelvi 
tananyaghoz tartozóan ismerkednek 
a gyerekek az amerikaiak történel-
mével, kultúrájával is. A partyn a leg-
népszerűbbnek a hagyományos kara-
mellás alma bizonyult, de nagy sikere 
volt a szülők süteményeinek, szend-

vicseinek, valamint az értékes nyere-
ményekkel kecsegtető tombolának 
is, az iskola volt tanítványa, Szabó 
Dávid fergeteges diszkózenéjére pe-
dig táncolhattak a fiatalok. A „Há-
laadás-napi partyra” minden évben 
kapnak előzetes feladatot a diákok, 
most „bőségtálakat” kellett összeállí-
taniuk. A program lebonyolításából 
minden felsős tanár kivette a részét, 
a szülők és a támogatók pedig még 
színvonalasabbá tették az estet.
Támogatók: Gelato fagyi, City Grill, 
Pizzaphone, Korzó kávéház, Kiskőrösi 
Strand és Termálfürdő, Maraton Sport, 
Csepi Könyvesbolt, ElektroFavorit 

A KArAmellás AlmA volt A sláger

évről évre egyre többen vesznek részt a Kiskőrös város önkormányzata 
és a Képviselő-testület művelődési, Közoktatási és sport bizottsága által 
rendezett nyugdíjas közszolgálati dolgozók karácsonyi ünnepségén.

Az ünnepségen – melyen Harango-
zóné Balogh Zsóka képviselő asz-
szony köszöntötte az egybegyűlteket 
– a város oktatási-nevelési intézmé-
nyeinek apraja-nagyja lépett a kö-
zönség elé, hogy megörvendeztessék 
őket műsorukkal. Először a SZÓ-
LA-M AMI növendékei: Maska 
Alexa, Szabó Balázs és Mizsei And-
rás trombita- és oboajátékát hallhat-
ták a meghívottak, akiket Pelsőciné 
Barna Mária kísért zongorán. Fel-
készítő tanáraik: Gmoser István és 
Markóné Csányi Gabriella voltak. 
Ezután a Mohácsi úti tagóvoda kicsi-
nyei adtak elő egy látványos, téli han-
gulatú táncos-mesés előadást, melyet 
Urbánné Szabó Rózsa és Kratokné 
Lukács Mária tanítottak be a kicsik-
nek. Az EGYMI tanulói karácsonyi 
gyertyás táncukkal csaltak könnye-

ket a közönség szemébe, majd Rácz 
János szavalata hangzott el. A tanu-
lókat Bódog Erika, Markó Adél és 
Rákóczi Zita pedagógusok készítet-
ték fel. A Bem József általános iskola 
4. a osztályos tanulói, Turóczyné 
Rajna Dóra tanítványai mutatták 
be „Adventi gyertyagyújtás” című 
előadásukat, majd vidám táncukkal 
örvendeztették meg a közönséget. A 
műsor zárásaként a Wattay tanulója, 
Farkasné Szabolcsi Ildikó növen-
déke, Opauszki László énekelt el 
egy szívhez szóló népdalt. Végezetül 
Pohankovics András alpolgármes-
ter mondta el ünnepi gondolatait, 
melyben összegezte a 2016-os évet, s 
kitért az előttünk álló esztendőre is, 
majd köszönetet mondott a szerve-
zőknek és a résztvevőknek. A jó han-
gulatú ünnepség vacsorával zárult.

léleKIndító éneKKArI szolgálAt

Advent 3. vasárnapján 10 órától a 
Magyar Apostoli Egyház Kiskőrösi 
Gyülekezetének imaházában gyűltek 
össze a hívek, hogy együtt éljék át 
a Jézus eljövetelére való várakozást. 
A zenés istentiszteleten Hegedűs 
István lelkipásztor hirdetett igét. 
Ezt követően a gyülekezet tagjai és 
a meghívott vendégek együtt gyö-
nyörködhettek a Küldöttek Ifjúsági 
Kórus lélekindító szolgálatában.
Köszönjük.

Az együtt a daganatos gyermekekért Alapítvány életében a 2016-os év ki-
emelkedik a többi közül ugyanis 121 millió 317 ezer 053 forint gyűlt össze 
számlájukon az önzetlen adakozók jóvoltából. ez az összeg biztos támaszt 
tud nyújtani az alapítvány számára, így a következő évben is zavartalanul 
folytathatják áldozatos munkájukat. A kiskőrösi rehabilitációs központ ki-
emelkedő az országban, hiszen az itt dolgozók és segítőik egész évben külön-
böző lelki terápiás programokkal, valamint vízi terápiával is várják a dagana-
tos betegséggel küzdő és már gyógyult gyermekeket, valamint családjukat. 

nyereményekkel kecsegtetett. Tasi 
Tamás zenész pedig a finom ebéd 
elfogyasztása után gondoskodott 
a mulatságról is. A sorstársak nem 
siettek haza, ebéd után még sokáig 
beszélgettek, felelevenítették a mö-
göttük álló tartalmas egyesületi év 
közös emlékeit.
Vidám nevetés, jóízű társalgás zaja 
töltötte be a termet. 

Az éveKet tegyÜK mI boldoggá!

február 4-én
Városi disznótor

a pozsonyi utca elején, a pátriával szemben

07.00-kor disznópörkölés és bontás böllérek irányításával. 
reggelire, tízóraira sült hagymás vér, friss pogácsa.

Ára: 500 Ft/fő

11.00-15.00 a disznó feldolgozása, kolbász- és hurkakészítés
fortélyainak bemutatása, zsírsütés.

A látványkonyhán az ebéd és a vacsora elkészítése. 
A helyszínen megvásárolható ételek:

• disznótoros pecsenye savanyúsággal 1.000 ft/fő
• sült hurka, kolbász mustárral 1.000 ft/fő

18.00-tól kezdetét veszi egy igazán jó hangulatú,
bőséges lakoma, helyben készült disznótoros ételekkel

– orjaleves, főtt hús mácsenkával, töltött káposzta, sült hurka,
kolbász, disznótoros pecsenye – élőzenével, nótázgatással. 

A vacsorához ásványvizet
korlátlan mennyiségben lehet fogyasztani.

Részvételi díj: 5.000 Ft/fő

A hideg időjárás se riasszon el senkit, a program teljes
időtartama alatt térítés ellenében pálinkát, valamint

forralt bort lehet fogyasztani.  
Napijegy kedvezményesen megvásárolható, ára: 6.000 Ft/fő

további információ:
06-20/914-4506  |  06-70/313-9234

az ételek helyben fogyasztása és elvitele egyaránt lehetséges.

Kiskőrös Város Polgármestere és az érintett választókerületek 
önkormányzati képviselői – lakossági megkeresésre – várospo-
litikai fórum keretében tájékoztatást tartanak a Mészáros L. u. 
22. szám alatti ingatlant, valamint az ott elhelyezkedő bérlaká-

sokat, a lakókat, a lakosságot érintő aktuális problémákról.

helyszín: petőfi sándor művelődési Központ Kamaraterem
Időpont: 2017. január 26. (csütörtök) 17 óra

Szíves megjelenésére számítok!

5. sz. választókerület  |  Képviselő: pethő Attila
Kossuth Lajos út 1-24. folyamatos házszámok, Kossuth Lajos út 26-28. 
folyamatos házszámok, Mészáros Lőrinc 2-37. folyamatos házszámok

7. sz. választókerület  |  Képviselő: szedmák tamás
Damjanich János utca páratlan oldal 1-13. házszámok, 

Damjanich János utca páros oldal 2-24. házszámok, Hunyadi János, 
Kossuth Lajos út 25. házszám, Kossuth Lajos út 29-től folyama-
tos házszámok, Mészáros Lőrinc 38-tól folyamatos házszámok

 Domonyi László Pethő Attila Szedmák Tamás
 polgármester képviselő képviselő
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Kiss Réka (11. C) és Kiss Adrián 
(11. A) összefűzésében tartalmas, 
látványos produkciót láthattak a 
vendégek. A prózai szereplők Dorák 
Márta (11. A), Ungvári Brigitta 
(11. A), Ványi Gábor (11. A), Nagy 
Laura (11. A), Rózsa Eliza (11. A), 
Pap Gergő (11. D), Kürti Rebeka 
(11. D), Gelencsér Dorottya (11. 
D), Maska Mirabella (11. A), Varga 
Máté (11. A), Iványos Dóra (11.A), 
Jaksa Dominika (11. A), Aszódi 
Gergő (11. A) a szerelem varázsára, 
a kihívásokhoz társuló veszélyekre, 
az empátia fontosságára hívták fel 
a figyelmet. A gyönyörű betétdalok 
– Sallai Erzsébet (11. D), Herczeg 
Teréz (11. D), Rózsa Elíza (11. 
A), Szentgyörgyi Noémi (11. A), 
Molnár Kitti (11. E) – előadásá-
ban pedig rávilágítottak arra, hogy a 
nagybetűs ÉLET-ben bizony nagyon 
sok minden saját magunkon múlik 
és mindennek a középpontjában mi 
magunk állunk. Különlegessé tette 
az estét Sziráczki Picard Lili (11. 
D) osztályos tanuló lélegzetelállító 
trapézszáma. 

Az est fénypontja természetesen a 
szalagtűzés volt, amely 95 diák első 
lépését jelenti a felnőtté válás útján. 
A gimnáziumi hagyományokat kö-
vetve, a végzősök ruhájára osztály-
főnökeik – Furák Attila (12.A), 
Donáthné Belák Katalin (12. E), 
Honti Erika (12. C), valamint 
László-Kudron Ildikó (12. D) tűz-
ték fel a szalagot.
A vendégeket Szentgyörgyiné Szlo-
vák Mária igazgató asszony nevében 
Megyeri Márk konferanszié köszön-
tötte, a lelki útravalóval pedig Farkas 
Sándor iskolalelkész látta el az utol-
só évfolyamos tanulókat, akik közül 
Bányai Tamás (12. C) osztályos diák 
mondott búcsúbeszédet.
Régi hagyomány az iskolában, hogy 
a 11. évfolyamosok által előadott, az 
idén is szemet gyönyörködtető bécsi 
keringő után a táncosok felkérik vég-
zős diáktársaikat, majd tanáraikkal, a 
ballagás előtt állók pedig szüleikkel 
táncolnak.
Az intézményvezetés ezúton is köszö-
netet mond mindazoknak, akik a sza-
lagavató háttérmunkáiban segítettek.

Közel száz dIáKnAK tűzteK 
szAlAgot A gImnázIumbAn

AKtuálIs

változásoK A szAKKépzésben – változásoK A WAttAybAn

A jelenlegi tanévtől folytatódik a szakképzési rendszer átalakítása és ez 
érinti a Kiskunhalasi SzC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiumának oktató-nevelő munkáját is. Az átalakulás 
során felmerült változások kapcsán, az adott területek felelőseit kérdez-
tük meg. Azzal a céllal, hogy mutassák be azokat változásokat, melyek 
feladatkörüket érintik.

Franczia László igazgató: A tanév 
kezdetén az első lényeges változás 
az volt, hogy iskolánk neve megvál-
tozott, az intézmény nevében helyet 
kapott a „kiskőrösi” jelző, így hang-
zásában is jobban kötődik Kiskőrös 
városához az intézmény. A szakkö-
zépiskola elnevezés mellett megje-
lent a szakgimnázium is, hiszen ettől 
a tanévtől kezdve a szakképző intéz-
ményekben az egykori szakközépis-
kolák szakgimnáziumi, a szakiskolák 
pedig szakközépiskolai elnevezéssel 
bírnak. Az eltelt mintegy öt hónap-
ra visszatekintve, arra törekedtünk, 
hogy ezeket a változásokat szélesebb 
körben megismertessük a beiskolázás 
előtt álló tanulókkal. Szerveztünk 
egy intézményi szintű pályaválasztási 
kiállítást, általános iskolai tanulók 
részére technikaórákat tartottunk a 
KT Bem József Általános Iskolával 
együttműködve és pályaválasztási 
szülői értekezleteken ismertettük 
az intézményünkben megjelenő új 
képzési struktúrát. A 2017/2018-as 
tanévben is törekszünk arra, hogy a 
tanulók minél szélesebb körű szak-
mai kínálatból tudjanak választani. 
Fontos változás, hogy a szakközép-
iskolai képzés és a szakgimnáziumi 
képzés is öt éves és mindkét képzési 
típusban szakmát és érettségit szerez-
hetnek a diákok, ezt követően pedig 
jelentkezhetnek a felsőoktatásba.
Kunczné Martin Regina közisme-
reti igazgatóhelyettes: A képzés meg-
változásával a vizsgakövetelmények 
is változnak, így szakgimnáziumi 
képzés esetén a négy kötelező köz-
ismereti tantárgy mellett az ötödik 
tantárgy már szakmai tantárgy lesz, 
melyet az adott szakiránynak meg-
felelő szakmai tárgyból tesz majd a 
tanuló. Ahhoz, hogy az eredményes 
szakmai érettségit elő tudjuk segíte-

ni, a szakmai órák száma erőteljesen 
növekedett. Kilencedik évfolyamon 
komplex természetismereti tantár-
gyakat tanulnak a diákok, majd a 
10. évfolyamtól az adott szakmai 
ágazathoz leginkább kötődő termé-
szettudományos tantárgyakat tanul-
ják, így gépészet és informatika ága-
zaton a fizika tantárgyat, közgazdász 
és ügyvitel ágazaton pedig a földrajz 
tantárgyat ismerik meg jobban a ta-
nulók. Ettől a tanévtől kezdve több 
közismereti tantárgyat is csoport-
bontásban tanítunk, így biztosítva az 
eredményesebb felkészülést az érett-
ségi vizsgára.
Benedek Tibor szakmai igazgatóhe-
lyettes: Az eltelt évek során a válto-
zások sokasága volt jellemző a szak-
képzés rendszerére. A szakképzési 
centrumokhoz való átkerülés során 
elsőként is az intézmények struk-
túrája változott, ezt pedig a képzési 
rendszer változása követte. Ennek 
hátterében többek között az áll, hogy 
mind magyarországi, mind pedig eu-
rópai szinten megállapítást nyert az 
a tény, hogy szükség van jól képzett 
szakemberekre. A szakképzés ez irá-
nyú népszerűsítését szolgálta a dec-
ember első hetében megrendezett „A 
Szakképzés Európai Hete” rendez-
vény is, mely Európa-szerte népsze-
rűsítette a szakmák világát az érdek-
lődők között. A rendezvény kapcsán 
szerveztük meg a „Lépj be a szakkép-
zés világába! – Lépj be a Wattayba!” 
elnevezéssel nyílt napunkat is, ahol a 
KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola 
végzős tanulóit köszönthettük intéz-
ményünkben, valamint az Eckerle 
Industrie Kft. és az Agroline Kft. 
telephelyén üzemlátogatáson vehet-
tünk részt. Úgy vélem, hogy társa-
dalmilag is fel kell ismernünk: a jövő 
a szakképzésé, a jól képzett munka-

mArAdAndó

erőé. Ebben a szemléletváltásban lesz 
segítségünkre többek között április 
21-én a „Szakmák Éjszakája” ren-
dezvény is, melynek szervezésén már 
most is országos szinten dolgozunk.
Fülöpné Horváth Mónika gyakor-
lati oktatásvezető: A szakképzésben 
fontos változásként jelent meg a 
kamarai garanciavállalás rendszere, 
melynek egyik fontos része, hogy a 
tanulók a kilencedik évfolyamon az 
iskolai tanműhelyekben, majd ka-
marai segítséggel külső vállalkozók-
nál töltik el szakmai gyakorlatukat. 
Azzal, hogy a szakközépiskolai kép-
zésben a kilencedik évfolyamon a 
tanulók az iskolai tanműhelyekben, 
tanirodában, tankonyhán, szaktan-
termekben teljesítik a gyakorlati kö-
vetelményeket, majd a tavasz folya-
mán szintvizsgát tesznek, biztosított 
annak a lehetősége, hogy a gazdálko-
dó szervezetek már alapszinten felké-
szített tanulókat tudjanak felvenni a 
két évig tartó külső gyakorlati kép-
zésre. A változás mellett a szakgim-
náziumi képzésben megjelent az ösz-
szefüggő szakmai gyakorlat, melynek 
keretében a tanulók a nyári időszak 
alatt a kötelező szakmai gyakorlatu-
kat külső képzőhelyeken töltik le. 
Ezeken a területen szorosan együtt-
működünk a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával, és 
így együtt tudjuk összehangolni in-
tézményünk és a gazdálkodó szerve-

zetek igényeit. Tapasztalataink sze-
rint a jól tanuló, jól dolgozó diákok 
számára az első munkahely mindig 
az a vállalkozás, ahol tanulóéveiket 
töltötték.
Kiss László felnőttoktatási refe-
rens: A szakképzés területén fon-
tos változás a felnőttoktatás egy-
re hangsúlyosabb megjelenése. A 
Szakképzési Centrumokon keresztül 
lehetőség nyílik felnőttoktatás ke-
retében megszerezni az első, vagy a 
második OKJ-s szakmát, mindezt 
ingyenesen. A felnőttoktatás mellett 
a járási hivatalokkal együttműködve 
felnőttképzések keretében regisztrált 
álláskeresők, közfoglalkoztatottak 
részére is szervezünk képzéseket, így 
biztosítva a megfelelő végezettsé-
get egy-egy tevékenység ellátáshoz. 
Ezekkel a lehetőségekkel valósulhat 
meg az ún. „élethosszig tartó tanu-
lás”, ingyenes formában, a hallgatók 
és a Wattay közötti együttműködés 
keretében.
A szakképzés átalakításának az a cél-
ja, hogy jól képzett szakembereket 
és jól képzett munkavállalókat biz-
tosítson a magyar gazdaság számára 
– fogalmazta meg Odrobina László, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
szakképzésért és felnőttképzésért fe-
lelős helyettes államtitkára. Ennek a 
célnak a megvalósításában dolgozik a 
kiskőrösi Wattay vezetősége és végzik 
munkájukat az iskola pedagógusai.

Mi az élet értelme? Mi az, ami széppé, hasznossá varázsolja a mindennapjain-
kat? Mi az, amiért érdemes élni, küzdeni? Van igaz szerelem, létezik önzetlen 
barátság? Éljünk egyszerű hétköznapi életet, vagy törekedjünk a kiválóságra 
valamilyen területen? Cél nélkül egyáltalán van értelme a létünknek? A pénz, 
a siker, a hatalom többet ér, mint az álmaink valóra váltása? Megannyi kérdés, 
amire a 11. évfolyamosok a KEVI gimnáziumának szalagavató ünnepsége 
műsorában keresték, kutatták a választ az osztályfőnökeik – Szabó Márta, 
Szabó Gabriella, Horváth András, valamint Németh Mihály pedagógusok 
– által koordinált műsorban.

Rubos Fotó
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„…mert zene Az Kell…”

És akkor jön Jézus. Előbb bekéredz-
kedik Simon Péter hajójába, mert 
onnan jobban rálátni a parton gyü-
lekező emberekre, akik mind Jézust 
és tanítását akarják látni-hallani. 
Majd arra kéri Pétert, hogy menjen 
újra halászni. És Péter, a szakember 
(ti. ő a halász, Jézus a názáreti ács 
fia), ezzel nem ért egyet. Mert az 
eredményes halászatra az éjszaka az 
alkalmas, nappal a halak mind a mé-
lyebb vizekbe húzódnak alá. Csak a 
bolond halászik nappal – talán még 
ezt is gondolja magában Péter. De 
amit Jézus mond neki, abban van 
valami, aminek nem tud Péter ellen-
állni. Úgy érzi, muszáj megpróbál-
nia. – „A te szavadra mégis kivetem 
a hálókat” – mondja, és újra halászni 
indul. Újra összeszedi a parton már 
száradó hálókat, újra megragadja az 
evezőket és szól a társainak is. És láss 
csodát, – annyi halat fognak, hogy 
szakadoznak a hálók, a partról és más 
hajókról is segítséget kell hívni a sok 
mázsás zsákmány partra emeléséhez.

Mikor végeztek, Péter szégyenkezve 
áll Jézus elé, szégyelli magát. Mert 
ellenkezett, okoskodott, vitatta Jé-
zus igazát. És most megszégyenült, 
– a názáreti ács fiának lett igaza. Ez 
a „mégis” szócska fejezi legjobban 
azt a fordulatot, ami Péterben végbe 
ment. „Nem értek ugyan egyet veled 
Jézus, de magam sem tudom miért, 
mégis hallgatok rád.” – Így gondol-
kodhatott magában.
És ezek után hívja őt el Jézus, hogy 
a tanítványa, azaz „emberhalász” 
legyen. Mert csak az alkalmas a ta-
nítványságra, aki előbb magát ellen-
kezése miatt alkalmatlannak tartotta 
erre. Jézus a magabízó emberrel nem 
tud mit kezdeni. Mondd hát te is: 
Jézus, ugyan nem tudom, hogy mi-
ért éppen te vagy számomra a meg-
oldás, de a te szavadra mégis bízom 
benned. Szükségem van arra, hogy 
az életem rendbe jöjjön. Hát rajta, 
próbáljuk meg együtt…

LGy

eva n g é l i K u s o K  o l d a l a

jAnuárI útmutAtó

Ebben az évben is megszervezte a már 
sokéves hagyományra visszatekintő 
„Adventi kórustalálkozót” a Kiskő-
rös Városért Alapítvány december 
15-én. Az eseményen – melynek az 
evangélikus templom adott otthont 
– a Szent József Római Katolikus 
Énekkar, Sümegi József kántor ve-
zetésével (1. kép), a Kiskőrösi 
Evangélikus Középiskola 
Petőfi Sándor Általános 
Iskolája Csengettyű 
Gyermekkórusa, Pet-
rányi Ilona vezetésé-
vel (2. kép), a Refor-
mátus Kórus, Pusztai 
Virág kórusvezető irá-
nyításával, a Farkasné 
Gombár Ildikó dirigál-
ta Evangélikus Vegyeskar, 
és az Exaudi Kamarakórus, 
a Kecskeméti Pál lelkész vezette 
Kiskőrösi Evangélikus Fúvószene-
kar, valamint a Lupták György 
igazgató lelkész irányításával mű-
ködő Gospel Sasok énekegyüttes és 

Németh Sándor orgonaművész 
szolgálatában gyönyörködhettünk. 
A kórusokat Farkasné Gombár Il-
dikó, evangélikus kántor „fogta 
össze”(kis kép).
Az ünnepi alkalmon Lupták György 
evangélikus püspökhelyettes hirde-
tett igét. 

Supka Éva, az alapítvány el-
nöke, a program koor-

dinátora köszöntötte a 
megjelenteket, majd 
elmondta: A kórusta-
lálkozón való részvétel 
ingyenes, az adomá-
nyokat pedig a kiskő-
rösi termálvizes fürdő 

megálmodója, néhai 
dr. Rónaszéki Aladárról 

való elnevezésének előké-
születeire fordítják majd. 

A programot megtisztelte jelenlétével 
többek között Rideg László, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 
feleségével, valamint Pohankovics 
András alpolgármester is.

„A te szavadra mégis kivetem a hálókat.”
                                         (Lukács 5,5)

„…megszÜlettél, megérKeztél de jó…! – bébIbumm A városbAn

CsAládIAs

1212

mégis, – a hit kezdete. no de mi is történt itt? egy nyári reggelen fáradt ha-
lászok rendezgetik halászszerszámaikat a tóparton. rossz a kedvük, mert 
bár egész éjszaka fáradtak, de eredmény az semmi. otthon várja őket az 
asszony, az éhes gyerekszájak… hogy lehet így eléjük állni, hisz talán már 
tegnap meg azelőtt sem fogtak semmit. A halász abból él, amit megfog, és 
amit jól el tud adni a kereskedőknek.

hívogAtó teAesteKre
Gyülekezetünkben több évtizedes 
hagyománya van már a téli teaesték-
nek, mikor vendégül látjuk hittano-
saink családjait. Négy éve a reformá-
ció 500 éves évfordulójára hangoló 
témákat vesszük alapul az esték prog-
ramjának. Idén érkeztünk el a kerek 
évfordulóhoz, 500 éve kezdődött el 
az a folyamat, melynek eredménye-
ként az evangélium újra középpont-
ba került a keresztyén gyülekezetek-
ben. Teaestjeinken idén a reformáció 
és ünnep témakörben fogunk Isten 
igéjéről együtt gondolkodni, alkot-
ni, játszani, énekelni, beszélgetni. Öt 
estén keresztül várjuk a családokat, 
mindig az aktuális korosztályhoz iga-
zítva az interaktív részeket. Az alkal-
mak arra is szolgálnak, hogy a lelké-
szek, hitoktatók jobban megismerjék 
a hittanos gyermekek családjait, és a 
szülők is feltehessék kérdéseiket, tá-
jékozódjanak az iskolában, óvodá-
ban folyó lelki munkáról. Kiemelten 
fontosnak tartjuk a konfirmandusok 
családjával való találkozást, hiszen a 

teaesten már a tavaszi konfirmációról 
is szó lesz, elhangzanak fontos infor-
mációk a vizsgával, táborral, isten-
tisztelettel kapcsolatban. Az óvodás 
és kisiskolás gyermekeknek az áhítat 
alatt külön gyerekprogramot is szer-
vezünk, hogy a szülők nyugodtan 
tudjanak a felnőtteknek szóló üze-
netre figyelni. 
Szeretettel várjuk tehát gyülekeze-
tünk családjait teaestjeinek valame-
lyikére!

Időpontok: 
február 1. szerda: Konfirmandusok
február 6. hétfő: óvodások
február 7. kedd: 1-2. osztályosok
február 8. szerda: 3-4. osztályosok
február 9. csütörtök: 5-6-7. osztá-
lyosok
Az alkalmak minden este 17 órakor 
kezdődnek. A teát a gyülekezet főzi, 
süteményt, szendvicset kérjük, min-
denki hozzon magával, így egymást 
megkínálva lehet igazi szeretetven-
dégség az alkalom végén.
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Kiss Nimród
született: 2016. december 4-én, 
Kecskeméten.
születési súly: 2650 g, hossz: 50 cm
édesanyja: Darin Nikoletta
édesapja: Kiss Gábor

Kocsis Marcell
született: 2016. július 4-én,
Kecskeméten.
születési súlya: 3000 g, hossz: 50 cm
édesanyja: Krepeta Renáta
édesapja: Kocsis Ákos

Lakatos Attila
született: 2016. október 1-jén, 
Kecskeméten 
születési súly: 2850 g, hossz: 49 cm 
édesanyja: Kókai Ildikó
édesapja: Lakatos Attila 

Pálinkás Máté
született: 2016. szeptember 21- én, 
Kecskeméten
születési súly: 3500 g, hossz: 51 cm
édesanyja: Fazekas Tímea
édesapja: Pálinkás Attila
testvére: Pálinkás Petra

soK boldogságot 
KívánunK!

Kedves olvasóink!
továbbra is várjuk ingyenes 

gólya- és esküvői 
rovatunkba jelentkezésüket

a 06-20/419-1771-es 
telefonszámon, vagy 

a boda.zsuzsa1@gmail.com 
email címen.

és lAssAn érKezIK Az utánpótlás Is…

Bár a fotó elkészülte óta az egyik 
kismama már karjában ringathatja 
gyermekét, a várandós hölgyek itt 
még „pocakkal” fotózkodtak le, egy 
szabadnapjukon sütizés közben. Úgy 
látszik, szükség is lesz arra az óvo-
dára, amelynek építését tervezi az 
önkormányzat, mert ha minden lap-
számunkban megtelik egy oldal ba-
bákkal és gyermeküket váró leendő 
édesanyákkal, akkor lehet, hogy már 
most törheti a fejét a városvezetés a 

további fejlesztéseken. A decemberi 
kismama-találkozó kiváló alkalom 
volt a tapasztalatcserére, az elsőbabás 
várandós anyukák sok jó tanácsot 
kaptak a már nem első alkalommal 
gyermeket váró édesanyáktól. Meg 
hát jól is esett egy kis tere-fere a 
cukrászdában egy kis finomság mel-
lett. A nevek után zárójelbe tettük, 
hogy kisfiút, vagy kislányt jósoltak 
az ultrahang vizsgálatok. Na, majd 
meglátjuk! Addig is, amíg nem talál-

kozunk a Gólyahír rovatban, egész-
séget kívánunk babának-mamának 
egyaránt!
A fotón balról jobbra: Varjasi-
Bordás Bettina (ikrek: fiú és lány), 
Tóth Elvira (fiú), Soós Ildikó 
(fiú), Simon Réka (fiú), Krizsán-
né Kupusz Ivett (fiú), Kecskés 
Lilla (fiú), Flórián Fanni (lány), 
Hangya-Fenyős Helga (lány), Tóth 
Laura Tünde (fiú)

„Örökké a Tiéd, örökké az Enyém,
  örökké a Miénk”
                                 (Beethoven)

Boldoczki Fanni- Magda Gábor Zsolt

Pap Mia
született: 2016. szeptember 26-án, 
Kecskeméten
születési súly: 4500 g, hossz: 53 cm 
édesanyja: Tóth Ildikó
édesapja: Pap Sándor

Turzó Lara
született: 2016. október 10- én, 
Kalocsán
születési súly: 3130 g, hossz: 50 cm
édesanyja: Tóth Erika
édesapja: Turzó László

Weiszhaupt Fanni
született 2016. szeptember 28-án, 
Szegeden
születési súly: 3440 g, hossz: 50 cm
édesanyja: B. Kovács Ildikó
édesapja: Weiszhaupt Péter

Szöllosi Hanna
született: 2016. július 27- én,
Kecskeméten
születési súly: 3200 g, hossz: 52 cm 
édesanyja: Baranyai Katalin 
édesapja: Szöllősi Szabolcs 
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KorunK pestIse
A metAbolIKus szIndrómA

A betegség tünetei: 130/85 mmHg 
feletti vérnyomás, 5,6-6 mmol/l fe-
letti vércukorérték, 1,1-1,3 mm/l 
feletti HDL-érték, 1,7 feletti 
triglicerid-érték, hasi el-
hízás, a derék körfogata 
kisebb, mint a magas-
ság fele. 2-es típusú 
cukorbetegség.
A betegségre le-
hetünk genetikai-
lag hajlamosak, de 
tényleges megjelenése 
életmódunkkal (zsír-
ban gazdag táplálkozás, 
mozgásszegény életmód) van 
összefüggésben. 2-3 tünet együttes 
megjelenése már magas kockázati 
tényezőt jelent. Mindenképp keres-
sünk fel szakembert, de életmódvál-
tással mi magunk is sokat tehetünk a 
gyorsabb gyógyulásért. 
Mit tehetünk? Fogyasszunk renge-
teg lila és vörös gyümölcsöt (áfonya, 
vörös szőlő, málna, szeder, fekete ri-
bizli). Piros gyümölcsökből készült 
turmixot igyunk minden nap! Napi 
10-15 gyümölcsöt együnk meg. 
Kalória bevitelünket csökkentsük 
15-20%-kal. Részesítsük előnyben 
a teljes értékű vegetáriánus étrendet. 
Hagyjuk el a vacsorát. Hagyjuk el az 
állati eredetű zsírokat; olíva olajat 
használjunk zsiradékként. Együnk 
lenmagot, chiamagot, diót, mogyo-
rót. Fogyasszunk heti 5x babfélé-
ket, valamint hetente minimum 2x 
avokádót, brokkolit, kelkáposztát, 
kelbimbót, káposztát. Hagyjuk el a 
tejet, mert hormon- és antibiotikum 
tartalma miatt leukémiát és jobb 
oldali bénulást okozhat. Készítsünk 
vagy vásároljunk különböző növényi 
tejeket. Mozogjunk sokat, kb 7 km-t 
gyalogoljunk naponta (~ 10000 lé-

pés). Pihenjünk eleget, este 10 óra 
körül feküdjünk le, hiszen a fiata-
lító melatonin hormont éjfél előtt 

termeli agyunk a legnagyobb 
mennyiségben. Gondol-

kodjunk pozitívan.
Tegyünk meg mindent 
annak érdekében, 
hogy hosszú és egész-
séges életet élhessünk. 
Demény doktorúr 
kutatásai szerint azok, 

akik a fenti javaslatokat 
betartják, akár 120 évig is 

élhetnek. S mindez idő alatt 
csak annyit találkoznak az orvo-

sukkal, amennyit az ügyvédükkel. 
Legyen ez az újévi fogadalmunk!

Kertai Nóra

emléKezetes

Dr. Demény János, eleki háziorvos, az eleki életmódközpont 
(www.elekieletmodkozpont.hu) szakorvosa, a metabolikus szindróma be-
tegség ismertetőjegyeit vázolta fel a nagyszámú hallgatóság előtt nemré-
giben a művelődési házban. A megbetegedés ma már a népesség 60%-át 
érinti, ennek ellenére mostohagyerekként tekint rá az egészségügy. bár 
járványszerűen terjed, mégis a legaluldiagnosztizáltabb betegség. olyany-
nyira, hogy még bno-kóddal sem rendelkezik. 

házAstársI szerepeInK
A házastársi szereposztásról szólt 
Csizmadia Róbert pár- és családgon-
dozó a Pár-óra decemberi alkalmán. 
A házasfelek részéről kétféle hozzá-
állás tapasztalható. Vannak, akik a 
hagyományokat követik, más párok 
az egyenlőség alapján döntenek sze-
repeikről.
A hagyományos szereposztás szerint 
működő kapcsolatban a férfi hozza 
a döntéseket, a férj a pénzkereső, a 
nő a gondoskodó. Az intimitást a férj 
kezdeményezi, a nő pedig teljesít. A 
beszélgetések témái attól függnek, ki 
indítványozta azokat. A feleség közel 
áll a gyerekekhez, a férj a tekintélysze-
mély. A férj a család vallási vezetője. 
A férj munkahelye határozza meg a 
család lakóhelyét. A képzés a férjnek 
fontos, a feleségnek nem.
Az egyenlőségen alapuló szereposztást 
támogatók a döntéseket közösen hoz-
zák, a szerepek az egyéni képességek 
és preferenciák szerint képlékenyek, 
az ellátó és gondoskodó feladatok 
rugalmasan váltakoznak. Az intimi-
tásban mindkét fél kezdeményező. 
Mindketten közel állnak a gyerekek-
hez, tekintéllyel bírnak. A család lelki 
fejlődésében együtt vállalnak szere-
pet. A család lakóhelyét a férj és a fe-
leség közös döntése határozza meg. A 
képzés mindkettejük számára fontos. 
Felmérések kimutatták, hogy 100 
közül 81 pár boldog, ha az egyenlő-
ségen alapuló szereposztásra töreked-
nek. Amennyiben a férj hagyomány-, 
a feleség egyenlőségpárti, úgy a párok 
50%-a boldog, 50%-a boldogtalan. 

Azonban ha a feleség hagyománypár-
ti, a férj egyenlőségpárti, úgy a párok 
37%-a boldog, és 63%-a boldogta-
lan! Ha mindketten a hagyományos 
szereposztásban gondolkodnak, úgy 
18%-uk boldog, és 82%-uk boldog-
talan!
Prof. David Olson szerint „A boldog 
párok tagjai kevesebbet aggódnak 
amiatt, hogy túl sok házimunka há-
rul rájuk, mint a boldogtalan párok 
tagjai. … A boldog párok nagyobb 
hajlandóságot mutatnak arra, hogy 
együtt dolgozzanak egy egyenlőségen 
alapuló kapcsolat megélésén. Emel-
lett pedig a döntéseiket közösen hoz-
zák meg, a házi munkákat az érdeklő-
dés és a képességek mentén osztják el, 
nem pedig aszerint, hogy mit diktál a 
hagyomány.”
Szerepeink azonban nincsenek kőbe 
vésve, így van lehetőségünk kapcsola-
tunk javítására, valamint további el-
mélyítésére, melyhez szeretettel aján-
lom minden kedves olvasó és Pár-óra 
résztvevő figyelmébe a január 29-i 
Ketten együtt napot (bővebb infor-
máció a www.kettenegyuttnap.hu 
weboldalon).

Kertai Nóra

meneKÜlt mIndegyIK Amerre látott

A cudar hideg nem csak az embert, 
az állatokat is próbára teszi. Szent-
györgyi Alajos ezüstkoszorús kutya-
kiképző mester, a Kiskőrösi Kutyais-
kola alapító-vezetője tanácsait nem 
árt megfogadnunk. „Fokozottan 

hozzá. Hőszigetelt lakhelyüket két-
hetente új forgáccsal, vagy szalmá-
val béleljük, a kijáratnál magasítsuk 
meg a küszöböt, hogy ne hordják ki. 
Esetleg átlátszó polinom függönycsí-
kokat is feltehetünk. A mozgatás is 
nagyon fontos.

Aki a téli hidegben kóbor állatot 
lát, a 06-30/259-4953-as számon 
jelentse az állatvédőknek, mert ezzel 
lehet, hogy az életét menti meg. 

figyeljünk házi kedvenceinkre! Na-
ponta többször etessünk, és langyos 
vízzel itassuk őket, és az ételüket is 
langyosan adjuk oda. Aki táppal 
etet, langyos vízbe áztassa be. Eset-
leg tepertőt, lazac olajat is adhatunk 

pár kutyus kivételével megúszták kedvenceink a már sajnos szokásosnak 
mondható szilveszteri kalandokat. Igaz, az állatvédők nem győzték hang-
súlyozni, hogy időben zárjuk, csukjuk be kedvenceinket. sok kutyus, vagy 
cica megriadva a petárdák, vagy a tűzijátékok hangos pukkanásától, világ-
nak rohant és csak napok múltán került elő, vagy még mindig keresik őket.

Virsli, a keverék tacskó kutyus 
szerencsés volt, mert pár 
nappal szilveszteréj után már 
haza is talált a Határ utcába. 
Igaz kisgazdái napokig igen-
csak szomorkodtak eltűnése 
miatt. Ezúton is mindenkinek 
üzenik: Nagyon vigyázzatok 
kis kedvencetekre!

A katolikus temető mellett például január elsején talál-
tak egy fekete tacskót. Gazdája érdeklődhet ideiglenes 
befogadóinál a 06-30/480-6237-es telefonszámon.

Ez a fekete, chip nélküli csöpp kutyus a Megóvlak 
Állatbarát Alapítvány elnökénél biztos helyen vészeli át 
a kemény téli időket, de keresik a gazdit. Gubik Ibolya 
várja a hívást a 06-30/259-4953-as telefonszámon. 

nApjAInK

hA földön feKvő embert lát, 
hívjon AzonnAl segítséget!

rekordokat döntögetnek a mínuszok januárban. Kiskőrösön és környékén 
sem volt ritka a hónap első felében, hogy a hőmérő higanyszála elérte a 
mínusz 15-20 fokot is. bár az orvosmeteorológia szerint kellett már ez a 
hideg, mivel így elpusztulnak a kórokozók is a levegőben, az ízületi gyulla-
dásos folyamatokat pedig kifejezetten mérsékli, illetve a mezőgazdasági 
területeken is megtizedeli a talajkártevőket a fagy. nem egyedülálló ez 
az extrém időjárás, 1963 telén is mértek -25 fokot, 2013 márciusában is 
megdőlt a hidegrekord, igaz akkor nagy mennyiségű hó is esett. A letisz-
tult levegőn való séta pedig jót tesz az egészséges szervezetű felnőttek, 
gyermekek számára. 

Sajnos a hidegnek vannak áldozatai 
is. Azok az emberek, akiknek nem 
jut elég pénz meleg ruhára, ételre, 
fűtésre. A rendkívüli fagyos időjárás-
ra való tekintettel a rendőrjárőrök, 
a tanyagondnokok és a polgárőrök 
kiemelt figyelmet fordítanak a ta-
nyákon élőkre és az egyedülálló idős 
emberekre. Az állatvédők is megtesz-
nek minden tőlük telhetőt a kóbor 
állatok ellátására.
A karitatív szervezetek és a segítő-
kész, önzetlen emberek is gondolnak 
a rászorulókra. Például városunkban 
a Kiskőrösi Család- és Gyermekjólé-
ti Központ, valamint a művelődési 
központ csatlakozott az országosan 
meghirdetett, úgynevezett „Szabad-
fogas” akcióhoz, melynek lényege, 
hogy azok, akiknek felesleges me-
leg ruhájuk van, felakaszthatják 

egy nyilvános helyre kitett fogasra, 
s azok, akiknek ezekre a ruhaneműk-
re szükségük van, bátran vihetnek 
belőle.
Kiskőrösön a Szabadidő Presszó aj-
taja is nyitva állt napközben mind-
azok számára, akiknek otthonukban 
nincs kielégítő fűtése. (fenti kép) 
A segítségre szorulóknak elég volt 
csak annyit mondaniuk: Csak át-
melegedni jöttem. Sokan igénybe is 
vették a felajánlást.
A katasztrófavédelem a tél hátralé-
vő napjaira is mindannyiunktól azt 
kéri, hogy figyeljünk oda egymásra, 
különösen a külterületeken élő, idős, 
beteg emberekre. Ha pedig az utcán 
földönfekvő embert látunk, győ-
ződjünk meg az állapotáról és hív-
junk segítséget, ha kell, a mentőket, 
a rendőrséget.

FontoS teLeFonSzámok
mentők: 104     rendőrség: 107     tűzoltók: 105
A mentők, a rendőrség, valamint a katasztrófavédelem 

egységes hívószáma: 112

legyen meleg étel Az AsztAlon!
A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetott-
honban is gondoltak a rászorulókra. 
Kissné Volák Ildikó intézmény-
vezető, valamint Lupták György 
püspökhelyettes megszervezték, 
hogy legalább az ünnepi asztalra ke-
rüljön meleg étel az anyagi javakban 
szűkölködőknél is. Amióta elkészült 
a főzőkonyha az otthonban, lehető-
ségük van a segítségnyújtásra. Az is-
tentiszteletek alkalmával több héten 
keresztül hirdették: Ha valaki olyan 
személyről tud, akinek ily módon 
segíthetnének, jelezze azt feléjük. 
Közreműködött a lista összeállításá-
ban Moravcsik Ferencné a katolikus 
egyház részéről, valamint a KEVI ál-

talános iskolájának pedagógusai is. 
összesen 227 kiskőrösi család, illetve 
egyedülálló részére tudtak „kis sze-
retetcsomagot” összeállítani, amely 
a húsoskáposztán kívül kenyeret, 
gyümölcsöt és karácsonyi bejglit, pár 
szem szaloncukrot is tartalmazott. A 
gyermekeknek még apró játékok is 
jutottak.
Ezen kívül a gyülekezethez tartozó 
Tabdira is került az ételből. Az ado-
mányok széthordását az intézmény 
dolgozói, valamint az ebben az idő-
ben a baptista egyháznál gyakorla-
tot teljesítő szociális gondozó- és 
ápoló képzésen résztvevő tanulók is 
vállalták.     
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KACAgás A színházbAn

Gyermekszínházi előadásra hívta az 
aprónépet az önkormányzat. A prog-
ramot a dr. Kállayné Major Marina 
vezette Egészségügyi, Gyermekjólé-
ti és Szociális Intézmény szervezte 
a művelődési házban. A Grimbusz 
színház társulata már nem először 

járt Kiskőrösön. Most is sikerült 
mosolyt csalniuk a színészeknek a 
nézők arcára. A vidám jelenetekben 
bővelkedő mesejáték után a szerve-
zők megvendégelték a gyermekeket, 
sőt az EFI jóvoltából még gyümöl-
csöt is kaptak.    

nem CsAK A húszéveseKé A vIlág

AKtuálIs InformáCIóK:
FACebooK:

KISKőRöS VÁRoS
WWW.KISKoRoS.hu

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!

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézmény Sárkány 
József utcai Idősek Ottho-
nában minden évben jó-
kedvű a hangulat a kará-
csonyi ünnepségen. Dr. 
Kállayné Major Ma-
rina igazgató asszony 
és dolgozói kollektívája 
mindent megtesz azért, 
hogy az idősek jól érezzék 
magukat. Feldíszítik a kará-
csonyfát, ajándékkal készülnek a la-

kóknak, ünnepi étel kerül az asztalra 
és már évről-évre hagyomány, 

hogy ellátogatott hozzájuk 
Kothencz Lajos énekes és 

Gmoser András zenész. 
A mintegy egyórás mű-
sor alatt lehetőség nyílt 
a mulatozásra is, a lakók 
együtt énekeltek a zené-

szekkel, sőt, sokan még 
táncra is perdültek. Annyira 

jól érezték magukat, hogy azóta 
is naponta emlegetik.    

KuLtúrHázaK éJJeL-nappaL prograMaJánLó
február 10-én 14 órakor: Csipkerózsika – gyermekszínházi előadás
 18 órakor: szúdy nándor bibliai festményei.
  előadó: reisinger jános irodalomtörténész
február 11-én 16 órakor: A szó-la-m vAmI néptánccsoportjainak
  félévzáró fellépése

ISmét VéRAdÁS leSz A műVelődéSI KözpoNtbAN
Február 21-22-én reggel 9 órától 13 óráig várják
az önkénteseket. tAJ és lakcímkártyát,
személyazonosítót mindenki hozzon magával!

 
 

ApróhIrdetés
alma eladó termelőtől kis és nagy 
mennyiségben. Idared, golden, 
mutsu, jonagold. 20 kg felett 
ingyen házhozszállítás Kiskőrösön. 
Telefon: 06-70/418-1603 

Leinformálható nyugdíjas nő 
takarítást, gyermek-idősfelügyeletet 
stb. vállalok. tel.: 06-30/496-5245

KIválóAK letteK Az IdeI boroK
rendkívüli évjáratnak nézhetünk elébe – mondta béleczki mihály, a Kis-
kőrösi „gondűző” borlovagrend nagymestere. tapasztalatból beszél, hi-
szen meggyőződhetett már az idei újborok kiválóságáról. többedmagával 
ugyanis megkóstolta már a borlovagrend és Kiskőrös város hegyközsé-
ge szervezésében megvalósuló „Kóstold meg az újboromat” elnevezésű, 
a dr. Kuti szőlészeti és borászati Kft. mediterrán pincészetében megtar-
tott rendezvényen az idei borokat.

A jövőre másfél évtizedes múltú 
bormustrára bárki elvihette a borát, 
hogy a helyi és környékbeli szakem-
berek megkóstolhassák, véleményt 
mondjanak róla. Ekkortájt ugyanis 
még korrigálni lehet a helytelen tech-
nológiából eredő hibákat. A mintegy 
56 újbor szinte kivétel nélkül igen 
jónak bizonyult, hiszen a bor alapjá-
ul szolgáló szőlőtermés is kiváló volt. 

Kiskőrösön soha nem látott meny-
nyiségű szőlő termett, a szeptember 
24-ei adatok szerint 216 ezer mázsa. 
Általában magas cukorfokkal szüre-
teltünk, a szőlőtermésből a megfe-
lelő technológiával savban gazdag, 
jól kezelhető, szép borokat készít-
hettünk – emelte ki a nagymester. 
A szőlőfelvásárlók azonban a nagy 
termésmennyiségre hivatkozva jóval 
a várt alatt, kilónként 15 forinttal 
kevesebbért vásárolták fel a termést. 
Ez bizony rosszul érintette a szőlő-
termelőket.
A megáldott és megszentelt bornak 
mágikus ereje van, gyógyítja a beteg-
ségeket, s ha a hordókba öntenek egy 
keveset belőle, sosem romlik meg 
annak a tartalma - tartja a mondás, 
ezért már második éve, hogy a tél ele-
ji borlovagi rendezvény része a főtéri 
ökumenikus boráldás is, melyen idén 
Pohankovics András alpolgármes-
ter köszönte meg a szőlőtermelők és 
borászok áldásos tevékenységét.
Engedjék meg, hogy kifejezzem Kis-
kőrös városának azt a köszönetét, 
ami a helyi szőlészeket és borászokat 
illeti meg, ugyanis, ha ők ezt az áldo-
zatos munkát nem végeznék, akkor 
nem tudna Kiskőrös a „Szőlő és a bor 
városa” maradni, márpedig nevünk-
höz méltóak szeretnénk lenni- hang-
súlyozta a város második embere.     

KonCert A zeneIsKolábAn
A SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti 
iskola egykori növendékei adtak jó 
hangulatú koncertet nagy érdeklődés 
mellett január 7-én délután. Közön-
ség elé lépett Király Csaba, Sípos 
Bíbor Klára és Varga Viktor, akik a 
kecskeméti Kodály Zoltán Zenemű-
vészeti Középiskola, valamint Kő-
házi Attila, aki a budapesti Weiner 
Leó Zeneművészeti Szakközépiskola 
növendéke. A rendezvényt Soltiné 
Samu Zsuzsanna, az iskola igaz-

gatója nyitotta meg, hangsúlyozva, 
hogy a koncert hagyományteremtő 
céllal, Balázs-Nagy Gabriella ötle-
téből és szervezésében valósult meg, 
s zongorán is ő kísérte a fiatalokat.

A műsoron Kodály, Bach, Corel-
li, Beethoven és Chopin, Dancla, 
Böhme és Plog ismert és kevésbé is-
mert művei szerepeltek. A teltházas 
koncert tehetséges fellépőit a közön-
ség vastapssal jutalmazta.
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Hagyományteremtő szezonzáró csa-
ládi napot tartottak nemrégiben a 
kiskőrösi férfi kézilabdázók a sport-
csarnokban. A Kiskőrös KSK esemé-
nyén a felnőtt, a junior és az utánpót-
lás csapatok, valamint családtagjaik 
vettek részt. Harangozó Péter csa-
patvezető értékelte a mögöttük lévő 
időszakot, kiemelte eredményeiket, 
felsorolta jövőbeni terveiket. Mint 
mondta: A program célja a mint-
egy 100 igazolt játékosból álló gárda 
közösségének továbbépítése volt, az, 
hogy megismerjék egymást az egyes 
csapatok játékosai, hozzátartozói. 
Nem titkolt szándék az sem, hogy a 
„kézilabdás család tagjai” a mérkőzé-
seken így már jó ismerősként legye-
nek kíváncsiak egymásra, szurkolóik 
pedig lelkesítsék, buzdítsák a többi 
csapatot is. 

győzelem félegyházA ellen
január 7-én, szombaton délután a Kiskőrösi KsK u12-es kézilabda csa-
pata 21:15-ös győzelmet aratott a Kiskunfélegyháza htK ellen szegeden. 
bár aznap délelőtt a Kiskunhalasi uKsC I-es csapatától kikaptak, a szep-
temberben alakult gárda teljesítménye dicséretre méltó, hiszen ez az első 
bajnokságuk, és már két meccset is győzelemre vittek. 

A bajnokságban 91 alkalommal ta-
láltak az ellenfél kapujába, ebből 25 
gólt Balogh Máté István lőtt, meg-
szerezve ezzel a 125 játékosból álló 
góllövő lista 23. helyét. Haskó Zsolt 
18 alkalommal cselezte ki az ellenfél 
hálóőrét, ez a lista 36. helyéhez volt 
elegendő. Téglás Hunor Balázs 17 
lőtt góllal tartja a mezőnyben a 27. 
helyet a góllövőlistán, annak ellenére 
érte el ezt a szép eredményt, hogy a 
12 meccsből csak 6-szor lépett pá-
lyára. A többi gólt Fang Krisztián 
(14), Patai Brájen (12), Romfa Já-
nos (2) szerezték, valamint egy-egy 
gólt lőtt Kiss Tóth Bence, Torgyik 
Adrián Máté és Volák Vencel Mi-
hály is. Az U12-es korosztály edző-

je Harangozó Péter csapatvezető, 
aki elismerően nyilatkozott a fiúk 
lelkesedéséről, csapatszelleméről és 
küzdeni akarásáról. Mint mondta, 
megtesznek minden tőlük telhetőt, 
igaz, a „nagy” egyesületek utánpótlás 
csapatai között újoncnak számítanak 
és a gárdában többen is épp, hogy el-
érik a korhatárt. Az idén megalapo-
zott munka azonban jövőre minden 
bizonnyal be fog érni. 
Hajrá fiúk! Csak így tovább! Gra-
tulálunk a kitartáshoz és a teljesít-
ményhez. És hatalmas gratuláció, 
valamint elismerés jár a családtagok-
nak is, akik buzdítják a csapatot és a 
hátteret biztosítják a szárnybontoga-
tó bajnokjelöltek szerepléséhez.   

CsAládI nAppAl zártáK A KézIsévet
Ezt követően a jelenlévők csapatokat 
alkottak és Kromholcz János edző 
irányításával, valamint Dózsa Ta-
más edző segítségével játékos sorver-
senyen mérték össze ügyességüket. 
Horváth András edző most csapat-
játékosként mutatkozott be. 
Rohoska László edző egy hatalmas 
bogrács pörköltet forgatott, Nagy 
Imre szülő pedig grillhúsokat, kü-
lönféle ízesítésű palacsintákat sütött, 
hogy senki se éhezzen. Persze az 
anyukák, feleségek, nagymamák is 
elhozták tepsiremekeiket.

Az első alkalommal megszervezett 
szezonzáró családi nap – mely a kis-
kőrösi Egészségfejlesztési Iroda tá-
mogatásával valósult meg – remek 
hangulatban zajlott, úgyhogy biztos 
lesz folytatás.

1. AGROLINE
2. PROTOKON
3. BÁZIS-KORONA
4. HANDBALL
5. KORONA-PIZZÉRIA
6. SRÁCZOK
7. NÉRÓ  SC.
8. OÁZIS ITALDISZKONT
9. ISTVÁN LOVAS TANYA
10. MAXX-TEAM
11. YOUNG BOYZ 12’
12. MATÉZA ÉTTEREM
13. K.K.V.
14. VIVIÉRA
15. FALÁBÚAK
16. JONA-DRINK
A díjakat dr. Turán Csaba jegyző és 
Harangozóné Balogh Zsóka képvi-
selő adták át a csapatoknak

szIlveszter – KupA 2016.
Gólkirály: 8 gól
ifj. Juhász László (PROTOKON)
Legjobb kapus:
Csernák Gábor (HANDBALL) 
Legjobb játékos:
Bata Attila (AGROLINE) 

A KIsKőrösI AmAtőr teremlAbdArúgó 
bAjnoKság sorsolásA

9. forduló – január 21. szombat
13.00 pénzÜgyőr – mAXX-teAm
14.00 young-boyz’12 – 
 KoronA-pIzzérIA 
15.00 retro 2 – K.K.v. 
16.00 AgrolIne – jonA-drInK
17.00 KIsKunvíz – fAlábúAK
18.00 néró sC. – mAtézA 
19.00 protoKon – sráCzoK

10. forduló – február 04. szombat
13.00 jonA-drInK – néró sC.
14.00 sráCzoK – mAtézA 
15.00 AgrolIne – protoKon
16.00 young-boyz’12 –
 mAXX-teAm
17.00 fAlábúAK – K.K.v. 
18.00 oázIs – KoronA-pIzzérIA
19.00 KIsKunvíz – pénzÜgyőr

11. forduló február 12. vasárnap
13.00 retro 2 – young-boyz’12
14.00 pénzÜgyőr – fAlábúAK
15.00 mAXX-teAm – oázIs
16.00 K.K.v. – KoronA-pIzzérIA
17.00 AgrolIne – néró sC.
18.00 protoKon – mAtézA
19.00 jonA-drInK – sráCzoK

12. forduló február 19. vasárnap
18.00
19.00

13. forduló február. 25-26.
szombat
11.00 mAXX-teAm –
 KoronA-pIzzérIA
12.00 K.K.v. – pénzÜgyőr
13.00 oázIs – retro 2
14.00 young-boyz’12 –
 KIsKunvíz
vasárnap
17.00
18.00

14. forduló március 05. vasárnap
13.00 KIsKunvíz – oázIs
14.00 youbg-boyz’12 –
 fAlábúAK 
15.00  retro 2 – mAXX-teAm
16.00 pénzÜgyőr –
 KoronA-pIzzérIA 
17.00    
18.00
19.00 eredményhirdetés

FELSŐ HÁZ 1 szakasz:
  mérkőzésszám

1. AGROLINE 1 3 pont 3:2
2. NÉRÓ SC. 1 3 pont 3:2
3. PROTOKON 1 1 pont 3:3
4. JONA-DRINK 1 1 pont 3:3
5. SRÁCZOK 1 0 pont 2:3
6. MATÉZA  ÉTTEREM 1 0 pont 2:3

ALSÓ HÁZ :
  mérkőzésszám

1. MAXX-TEAM 2 6 pont 9:6
2. KISKUNVÍZ 2 6 pont 9:6
3. OÁZIS ITALDISZKONT 2 4 pont 5:4
4. PÉNZÜGYŐR 2 4 pont 5:4
5. FALÁBÚAK 2 3 pont 6:6
6. KORONA-PIZZÉRIA 1 0 pont 2:3
7. YOUNG-BOYZ’12 1 0 pont 1:2
8. K.K.V. 2 0 pont 2:5
9. RETRO 2 2 0 pont 5:9

Góllövők: 8 gól Dedák Balázs (JONA-DRINK),
7gól Csóka Efraim (JONA-DRINK), 7 gól Szlovák Pál (NÉRÓ SC.)

KIsKőrösI AmAtőr teremlAbdArúgó 
bAjnoKság – rájátszás

jAnuár

21. szombat   8.00-13.00 Szentgyörgyi-Kupa
 13.00-20.00 teremlabdarúgó bajnokság 9. forduló
22. vasárnap   8.00-16.00 pecznyik-kupa 
  nb-s teremlabdarúgó emléktorna
28. szombat  bem iskolai szülők-nevelők bálja

február

04. szombat   8.00-13.00 ovis focitorna
 13.00-20.00 teremlabdarúgó bajnokság 10. forduló
05. vasárnap 10.00-20.00 légvár
10. péntek   8.00-16.00 Wattay-kupa középiskolás kézilabda torna
11. szombat   8.00-16.00 borváros-kupa férfi kézilabda torna
14. vasárnap   8.00-13.00 utánpótlás focitorna
 13.00-19.00 teremlabdarúgó bajnokság 11. forduló
18. szombat  gimnáziumi szülők-nevelők bálja
25. szombat 11.00-15.00 teremlabdarúgó bajnokság 12. forduló
 15.00-18.00 junior mérkőzés
 18.00-20.00 Nb-II-es kézilabda bajnoki mérkőzés
  Kiskőrös - pécs
26. vasárnap   8.00-17.00 holló-kupa serdülő emléktorna
 17.00-19.00 teremlabdarúgó bajnokság 12. forduló

márCIus

04. szombat   8.00-13.00 u-11-es focitorna
05. vasárnap 13.00-20.00 teremlabdarúgó bajnokság 13.
  (záró) forduló

progrAmoK A sportCsArnoKbAn 
Az első negyedévben

bronzérmes WAttAys KrAmpuszoK

elől: Lengvári Szabolcs
guggolnak (balról jobbra): Molnár Zalán, Solymosi Dániel, Dulai Máté,

Turcsán Zalán, Máthé Csaba, Deák Dániel, Grijnovitz Sándor
állnak (balról jobbra) Bálint Attila, Torgyik Erik, Csatai Gáborné,

Márkó Bence, Molnár Dániel

Harmadik alkalommal rendezték 
meg a Humán Krampusz Kupa te-
remlabdarúgó tornát Kiskunhalason 
december 9-én, ahol a KSZC Kiskő-
rösi Wattay Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium csapata III. 
helyezést ért el.
Különdíjat kapott: Solymosi Dá-
niel, akit gólkirálynak választottak 
meg.
Csatai Gáborné edző: A labdarúgó 
teremtornán 8 csapat vett részt. A B 
csoportban a Szilády, a II. Rákóczi 
és a szerb Zombor csapatával kerül-
tünk össze. Csoport-másodikként a 
Bibóval játszottuk a bronz mérkő-
zést, melyet sikerült megnyernünk 

3:1-re. Az első mérkőzésen a csapat 
rengeteg helyzetet kihagyott, 3 ka-
pufát is lőttünk. A fiúk egyre jobban 
bemelegedtek, és javult a helyzetek 
kihasználása is. A szerbek elleni igen 
barátságtalan mérkőzésen a bíró sem 
remekelt, egy teljesen szabálytalan 
góllal (kapus lehúzás) sikerült nyer-
niük. A nagy rivális Tekót magabiz-
tosan vertük, és a Bibó sem vehet-
te el tőlünk az érmet. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott a kezdő ötös: 
Molnár D., Lengvári Sz., Solymosi 
D., Torgyik P., Márkó B.
A Humán Krampusz Kupát a kapos-
vári Eötvös nyerte büntető rúgások-
kal, a II. Rákóczi előtt.

Az úszósport KIvételes lehetőségÜnK
A tanuszodának köszönhetően Kis-
kőrösön és a környékbeli települé-
seken élő gyermekeknek lehetősé-
gük van ezt a sportágat is művelni. 
Harangozó Péter sportszervező ko-
ordinálásával decemberben járási 
szintű úszóversenyt hirdettek általá-
nos- és középiskolás kategóriákban.
Több mint 200 gyermek nevezett be 
a versenyre, ahol az egyes nevezési 
számokban – négy korcsoportban 
fiú, lány kategóriákban, különböző 
úszásnemekben (gyors és mellúszás), 

különböző távokban és egyéni, vala-
mint váltóversenyekben – a megmé-
rettetés után azonnal eredményt is 
hirdettek.

Képünkön az I. korcsoport dobogósai 
(gyorsúszás, 25 méter). Elsőként ért 
célba Tóth Benjámin Soltvadkert-
ről, második lett Lovasi Lóránt Csá-
szártöltésről, a dobogó harmadik fo-
kára pedig a kiskőrösi Horváth Noel 
állhatott fel, aki a KEVI Petőfi Sán-
dor általános iskolájának tanulója. 
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hátul áll: Harangozó Péter edző, csapatvezető, balról: Kupsza Alex, Tóth Mar-
cell, Balogh Máté, Fang Krisztián, Nagy András, Nagy Marcell, Romfa János, 

Haskó Zsolt, Patai Brájen, Kis Tóth Bence, Volák Vencel, Ribárszki Tamás, 
kapusok: Káldi Tamás, Majoros Ádám
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2017. januárdICsőséges

A produkció végén együtt mulatott 
a közönség a színészekkel és a ze-
nészekkel Kubányi György: Most 
kezdődik a tánc című zeneművére. 
"Hasadt a szív, szakadt a húr!" Sissy 
és Andrássy gróf, valamint a szép-
séges cigánylány romantikus zenés 
történetére.
A bemutatón a turnészínházi kritéri-
umoknak maximálisan megfelelően 
berendezett sportcsarnok zsúfolásig 
telt arénájában a Fürtös vendéglő 
stábjának jóvoltából még büfé is 
gondoskodott a hétszáz néző kiváló 
komfortérzetéről.

A „Fergeteges” bemutatója után a 
közönség felállva éljenezte, tapsolta 
a művészeket, akik erre az estére el-
varázsolták vendégeiket Sissy király-
né világába. Köszönjük ExperiDance 
Production, ez valóban „Fergeteges 
volt”! Böngészve a társulat webol-
dalát, a turnéprogramok között a 
következő beírást találtuk: Országos 
turnéállomások 2017. május 21-én 
19 órakor – Kiskőrös Petőfi tér – 
Exclusive Montage című összeállí-
tás… Csak nem? De! A Városi Na-
pok keretében lépnek fel újra nálunk 
a főtéren. Az előadás ingyenes lesz. 

szerelmI románC, vIrtuóz muzsIKA, „fergeteges” tánC

olyan csodát láttunk január 7-én este a sportcsarnokban, ami csak ritkán 
adatik meg városunkban. Domonyi László polgármester az experidance 
társulat meghívására megnézte az előadást és eldöntötte: ezt a kiskőrösi-
eknek is látniuk kell! szerencsések vagyunk, mert anélkül, hogy el kellett 
volna utaznunk budapestre, az experidance production – vagyis a zene és 
a tánc nagyköveteit – Kiskőrösön láthattuk, Kiskőrös város önkormányza-
ta, a petőfi sándor művelődési Központ, valamint a Kőrösszolg Kft. szer-
vezésében. világhírű zenei művek szólaltak meg az experidance zenész 
stábjának és a 100 tagú Cigányzenekar szólistáinak 40 fős koprodukciójá-
ban, az előadásra a koronát pedig erkel ferenc: hunyadi lászló című ope-
rájából a palotás tette fel. A 24 táncosból álló tánckar igazán „fergeteges” 
koreográfiát mutatott be a magyar zene klasszikusainak ütemére.

Kedves olvasóink!
Az előadáson készült fotóinkból „csemegézzenek” kedvükre 
Kiskőrös város közösségi oldalán! Facebook: Kiskőrös város

domonyi lászló: ezt a 
kiskőrösieknek látniuk kell!


