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KIEMELT JELENTŐSÉGŰ PROJEKT A
KISKŐRÖSI VASÚTVONAL FEJLESZTÉSE
Kiemelt státuszt kapott a 150. számú vasútvonal fejlesztése – adott
tájékoztatást Font Sándor országgyűlési képviselő. Mint mondta, a
vasútfejlesztéssel összefüggő közigazgatási ügyeket márciusban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekké nyilvánított egy új
kormányrendelet. Ezek a közigazgatási ügyek a beruházás nyomvonalán,
valamint a szintén e rendeletben kijelölt, a nyomvonalon fekvő települések
bel-, illetve külterületén lévő, több száz ingatlanon folyó munkára vonatkoznak, amelyek többek között Kiskőröst és környékét is érinti.

Font Sándor: „Hosszú, küzdelmes időszak után eldőlt,
hogy a Budapest-Belgrád
vasútvonalat a 150-es, tehát a minket érintő vasúti
szakaszon felújítják, dupla
nyomsávot alakítanak ki. Ez
lehetővé teszi, hogy a szerelvények 160 km/órás sebességgel
haladhassanak. A görög pireuszi kikötő, valamint Kína és a Távol-Kelet
összeköttetésének része a 150-es számú vasútvonal. A Magyar Kormány
azt vállalta ezzel a kiemeléssel, hogy az
államigazgatási szervekhez benyújtott
különféle hatósági kérelmek – mindazon közigazgatási-hatósági ügyek,
amelyek a beruházás, megvalósításához, használatbavételéhez, üzembe
helyezéséhez szükségesek – amelyeket
a tervezőnek és a kivitelezőnek meg
kell kérnie, mindenhol elsőbbséget
élveznek. Nem lehet semmi akadálya
a gördülékeny ügyintézésnek. Amen�nyiben a kínai-magyar társaság, mint
fő konzorcium vezető beindít egy kérelmet valamelyik hatósághoz, akkor
ez a kérelem azonnal, az összes többi
ügy előtt elsőbbséget élvez. Ez egy
úgynevezett gyorsított eljárási, akadálymentesített folyamatot jelent.
A korszerűsítés azért is fontos, mert
ez a vasútvonal lesz az egyetlen, amely
Budapestet Belgráddal összeköti.
A két település közötti menetidő a fejlesztést követően a jelenlegi 8 óráról 3
és fél órára csökken, így hazánk teszi
majd lehetővé az áruk leggyorsabb
szállítását a görögországi kikötők és
nyugat-Európa között is. A fejlesztést
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tehát elsősorban az áruszállítás
indokolja, mi utazók szinte
melléktermékként
kapjuk ezt a nagy sebességet,
és sok helyen a teljesen új
vasúti megállóépületeket.
Az építkezés várható kezdete 2022 nyara, tervezett befejezése 2025-ben lesz.”
A vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban Domonyi László polgármester
a KiskőrösTV-ben elmondta, hogy a
projekt részeként Kiskőrösön új, korszerű vasútállomás fog épülni.
Domonyi László: „A peronokat aluljárókon keresztül lehet majd megközelíteni, hiszen lesznek olyan nagysebességű tehervonatok, amelyek megállás
nélkül fognak a várost érintő szakaszon
átrobogni és a vágányok közötti gyalogos közlekedés életveszélyes lenne.
A mintegy 160 km/órás sebesség viszont jelentősen lerövidíti városunk és
a főváros közötti személyszállítási menetidőt körülbelül 50-60 percre, így
nem kell a fiataloknak munkavállalás
céljából Budapesten letelepedni, ami
részükről jelentős többletköltséggel
járna. Kiskőrösön jóval olcsóbbak az
ingatlanárak, az ingázás pedig mindössze napi 2 órát vesz majd igénybe,
ami a fővárosban is gyakran elmondható a lakhely és a munkahely között.”
Mint a város első embere elmondta,
a vasútépítésből profitálni fog településünk, hiszen az építőknek szállás
és ellátás is kell majd, amit az itt élő
vállalkozók, termelők tudnak majd
számukra biztosítani.
Boda Zsuzsa

• A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti
időszakra módosul.
• Az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek
nyitva.
• Az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek
újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan,
de nyitva lehetnek. Átlagosan 10 négyzetméterenként
1 vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint.
• A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok,
kozmetikák és más szolgáltatók.
• A vendéglátó üzletek ugyanakkor továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre
alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe
a vendégek. A szállodák továbbra sem fogadhatnak
vendégeket.
• A pedagógusok oltását követően, ahogyan azt már bejelentettük, az iskolák és óvodák április 19-én indulnak
újra.
Kormányzati Tájékoztatási Központ

STATISZTIKAI FELMÉRÉSEK LESZNEK
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) Kiskőrös településen a hivatal
elnöke által 2021-re engedélyezett,
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
lakossági adatfelvételeket hajt végre,
a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
• 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű.
• 1942 A lakosság utazási szokásai –
2021. április, július, október, 2022.
január hónapokban, negyedéves gyakoriságú.
• 2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2021.
április-június.
Az összeírási munkát a Központi
Statisztikai Hivatal megbízásából a
Statek Statisztikai Elemző Központ
Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
A járványügyi helyzetre tekintettel
adatszolgáltatóinknak felajánljuk a
telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében
kérjük, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
A válaszadásra kijelölt háztartások
kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző

településein. Az adatfelvételekből
származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek
feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
valamint az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek,
személyek részére nem szolgáltatja
ki. Az eredményeket név és egyedi
adatok nélkül, összesített statisztikai
táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között
a +36 80 200-766-os (3-as mellék)
telefonszámon, illetve a lakinfo@
ksh.hu email címen adunk további
felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon
található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus
lakossági adatgyűjtések menüpont
nyújt tájékoztatást.
Központi Statisztikai Hivatal
Adatgyűjtési Igazgatóság Lakossági
Adatfelvételek Főosztály

AKTUÁLIS

2021. április

RENDHAGYÓ LAKOSSÁGI FÓRUMOK A KISKŐRÖSTV SEGÍTSÉGÉVEL
Pohankovics András: Sokat fejlesztettünk és terveink is vannak
A tavalyi évhez hasonlóan a járványhelyzet miatt idén is a Kiskőrös Televízió segítségével számolnak be munkájukról, valamint az előttük álló
feladatokról, választókerületükben és a településen tervezett beruházásokról a képviselők, illetve adnak választ a hozzájuk előzetesen intézett lakossági kérdésekre. Az online lakossági fórumokról készült felvételeket utólag
is megnézhetik a KiskőrösTv facebook oldalán és youtube csatornáján.

POHANKOVICS ANDRÁS,
AZ 1. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET KÉPVISELŐJE
Rengeteg fejlesztés volt az elmúlt évben a választókerületemben: ilyen
például az egyik legnagyobb, az Árpád
utca 8. épületének a felújítása, amiben
az Egészségfejlesztési Iroda, a szociális
intézményeinknek az irodái, illetve
más szolgáltatók, fogorvosi rendelők
és egyéb helyiségek kapnak helyet.
Ugyanígy meg kell említenem a Liget utcai társasházakat, amelyeknek
az elején a bejárókat rendbe tettük,
valamint parkolókat tudtunk kialakítani. Tervezzük, hogy az Árpád és
Liget utcák sarkán lévő zöldövezetet

is rendbe tesszük. A pandémia, mint
sok minden mást, ezt is egy picit megakasztotta, jelenleg a kötelezően vállalt feladataink ellátása az elsődleges.
A Martini utcai játszótér bővítését, rekonstrukcióját, az új játékszereknek, a
játékeszközöknek a felszerelését tavaly
sikerült megvalósítanunk. Pályázatot
is nyertünk rá, illetve elég nagy önerőt
társított hozzá Domonyi László polgármester jóvoltából az önkormányzat, a Kőröskom Nonprofit Kft. pedig
elvégezte a beüzemelést.
Az evangélikus templom melletti
játszótér a bővítése is folyamatos.
A Klapka utcában merült fel a forgalomcsillapításnak az igénye az előző
lakossági fórumokon. Ennek megol-

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁST NYERTÜNK
Rekortán borítású futópálya megépítéséhez kapott húsvéti ajándékként
Kiskőrös pályázati támogatást – adta
hírül Font Sándor országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A képviselő beszámolt arról, hogy Domonyi
László polgármester tájékoztatta,
hogy az Aktív Magyarországért kormánybiztos által kiírt pályázat egyik
nyertese kilenc település között városunk. A futópályát a záportározó körül fogják kiépíteni. Mint azt Domonyi László kiemelte, már akkor elhatározták, hogy a záportározó környékét
a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez alakítják ki a lakosok számára,
amikor elvégezték a csapadékvíz-elve-

zetéssel és tárolásával összefüggő munkálatokat. Első lépésben egy murvával
kialakított sétálókört hoztak létre,
amit a következő időszakban térkő
borítással fednek majd le. E mellé
kívülre fog kerülni majd a rekortán
borítású pálya, amely a legmesszebbmenőkig megfelel a mai modern futópályák felé támasztott követelményeknek. Ezen a pályán az egészséges
mozgást támogató burkolaton tudnak
majd szabadidejükben sétálni és futni
a kiskőrösiek. A város lakói a beruházással egy újabb sportolási lehetőség
élményével gazdagodnak, ezáltal életminőségünk is javulhat majd.
Boda Zsuzsa

dására kihelyeztünk két 40-es sebességkorlátozó táblát és a 20 tonnánál
nehezebb teherautókat kitiltottuk.
Még gondolkodunk, hogy hogyan
lehetne a forgalmat tovább csillapítani a Klapka utcában, illetve az Árpád
úton, vagy a posta előtt. Az Árpád
úton kiemelt gyalogátkelőhelyeket iktattunk be, mégis néha a korlátozások
ellenére megjelenik egy-egy 3,5 tonnás nagy teherautó.
A beruházásainkat költségvetési
helyzetünk rendkívül befolyásolja.
A jövőben az Árpád utcai bölcsődénknek a bővítését tervezzük. Két
csoportszobával fogjuk kibővíteni:
Sok a fiatal a városunkban, egyre több
kisgyermek születik.
A másik nagy vállalásunk, amiben
csak részben vagyunk érintettek, az
a Wattay középiskola melletti sportcsarnok megépítése. Jelenleg a terveknek átdolgozása zajlik. Ezúton is
köszönöm Font Sándor országgyűlési
képviselőnek a közreműködését, aki
közbenjárt a szükséges többletforrás
hozzárendelésében. Domonyi László
polgármester is jelezte, hogy az önkormányzat is tud a berendezésben
segíteni. A sportcsarnok megépítésével jelentősen kibővülnének a városban működő sportegyesületek edzési
lehetőségei.
Folyamatban vannak a városi terek
rekonstrukciói is. Itt most konkrétan a faültetési programra gondolok,
melyeket minden esetben megelőzi
a veszélyesnek ítélt, vagy beteg fáknak a kivágása. Kiskunfélegyházáról
kértem szakmai segítséget, és emellett Ba Irénnel, az Ültess Fát Mozgalom Egyesület szakmai vezetőjével
és Schäffer Tamással, a Kőrösszolg
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével (aki a
kiskőrösi fáknak a gondozásáért felelős önkormányzati cégnek a vezetője) is folyamatosan konzultálunk.
A János Vitéz Látogatóközpont mel-

lett a fák betegsége miatt, illetve a
Liget utcában is elindult egy fásítási
program. Itt a csapadékvíz- elvezetés, a járdák, a házak és az aszfaltút
tönkremenetele indokolta, hogy a fasort meg kell újítanunk. Én magam
nagyon szerettem volna, hogyha maradhatnak volna még azok a fák, de
a szakemberek meggyőztek. Ehhez
kapcsolódóan ígéretet kaptunk Domonyi László polgármestertől, hogy
a járdát mielőbb fel fogják újítani, és
a csapadékvíz-elvezető rendszert is.
Jelenleg a közös képviselőkkel zajlik
egyeztetés arról, hogy milyen típusú
fákat ültessünk oda. Őszre megtörténik az infrastrukturák rekonstrukciója
és kezdődhet a fák pótlása.
Folyamatos a kapcsolatom az itt élőkkel, bármikor jelentkezhetnek problémáikkal. Jómagam pedig megkeresem
az illetékeseket és igyekszem a felvetett problémákra megtalálni a megoldást. A jövőben is sok beruházást
kell befejeznünk, illetve elvégeznünk,
ilyen például a belvárosi parkolóhelyek számának bővítése, a Szarvas utcai járda kiépítése, a Petőfi Szülőház
és Emlékmúzeum felújítása. De az
evangélikus templom és a piac közötti
járdaszakaszt is pályázati támogatással
térkőburkolatra cseréljük és a fásítást
is elvégezzük.
Boda Zsuzsa

Szakképzett
kőművest,
burkolót keresünk
a Kőröskom Nonprofit Kft-hez.
info@koroskom.hu
telefon: 06-20/436-8090
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KIVÁLÓ TANONC
AZ IGAZGATÓ

Ungvári Ferenc: Nagy projektünk a Tüskös utcai park felújítása

Annak ellenére, hogy a világhoz
hasonlóan mi is a járványhelyzettel
küszködünk, választókerületemben
sok minden történt az elmúlt évben.

UNGVÁRI FERENC,
A 2. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET KÉPVISELŐJE
Az ütközéses balesetek elkerülése
érdekében
választókerületemben
átnéztük a kihelyezett közlekedési táblákat és a különösen veszélyes
útkereszteződésekben kicseréltük az
Állj, elsőbbségadás kötelező táblákat STOP táblákra. Mióta év elején
kihelyeztük ezeket a táblákat, azt
tapasztaljuk, hogy megszűntek a
koccanások. Az Arany János utcában az útpadkázást is megoldottuk,
így a csapadékvíz már le tud folyni
az úttestről, a fagy nem nyomja fel
az útburkolatot. Jól látható, hogy
mintegy 40-50 centivel szélesebb lett
az út. Már ezt is nagy eredménynek

tartjuk, de a munka folytatódni fog.
Több közvilágítási problémát sikerült viszonylag gyorsan megoldani.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy amennyiben probléma
van a közvilágítással, értesítsenek
erről és intézkedem, hogy a hiba a
lehető legrövidebb időn belül el legyen hárítva.
Van egy folyamatban lévő ügyünk,
egy engedély nélküli faültetésből

MEGÚJUL A KÉT KÖRFORGALOM
KÖZÖTT AZ 53-AS ÚT

Kiskőrös térségében számos útszakaszt újítanak fel ebben az évben,
köztük a Kiskőrös-Soltvadkert-Kecel
körforgalomtól a város belterületén
lévő körforgalmi útig az 53-as főutat
is. Március 16-án átadták a generálkivitelező Duna Aszfaltnak a régóta
várt felújításra a munkaterületet.
Mint azt Font Sándor országgyűlési
képviselő elmondta, a felújítás elengedhetetlen volt, hiszen a mérések
szerint naponta ezen az útszakaszon
mintegy 12-14 ezer gépjármű halad
át, jelentősen rongálva az út minőségét. Az 53-as úton már megkezdődött felújítás, ami a gépjárművek
félpályás torlódásával jár, de olyan is
előfordul esetenként, hogy az utat
mindkét irányban lezárják.
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Domonyi László polgármester
ezúton is köszönetet mond Font
Sándornak, hogy az útfelújítást ezen a szakaszon is elvégzik.
A polgármester kiemelte, hogy
több útfelújítást is elvégeztek a
környékünkön, de ez a szakasz
nagyon rossz állapotban van. „Mi
kiskőrösiek nagyon sokat járunk
erre, sokat használjuk ezt az utat.
Azt gondolom, hogy az 53-as út
ezen szakaszán közlekedők európai minőségű úton haladhatnak
majd. Kiskőrösnek pedig minden
szempontból fontos, hogy európai
minőségű útjai legyenek” – mondta a város első embere.
Boda Zsuzsa

eredő károkozás. Tudni kell, hogy a
közterületen való faültetés engedélyköteles és egyeztetni kell az önkormányzattal.
A csapadékvíz-elvezető rendszer
felmérését folyamatosan végzem,
különösen a hibák feltárását, tavaly
minden felhőszakadásnál végigjártam a választókerületemet. Láttam, hogy hol vannak dugulások,
hol nincs megfelelően megoldva a
csapadékvíz-elvezetés. A helyszíneket jeleztem az önkormányzat felé.
A karbantartás folyamatos.
Több megkeresés is érkezett hozzám
azzal kapcsolatban, hogy a nyitott
csapadékvíz-elvezető árkok le legyenek fedve. Városunkban 50%-os
önkormányzati támogatással van
erre lehetőség. Aki erre igényt tart,
az a választókerületi képviselőjének
jelentse be.
Egyelőre nincs tervben a Thököly
utca csapadékvíz-elvezető rendszerének teljes lefedése, de ha lakossági
kérés érkezik, akkor ezt egyénileg,
lakossági hozzájárulással meg fogjuk oldani. A Küzdősportok házától
egészen a József Attila utcáig, rossz
állapotban van a csapadékvíz-elvezető rendszer, és balesetveszélyes is.
Polgármester úrral egyeztetve, bízunk
benne hogy ezt a jövőben valamikor,
az is lehet, hogy még az idei évben
sikerül felújítani. A Küzdősportok
háza előtt kiásott mély árok is fedett
lesz. Ami meg fog valósulni, az az
eltömődött vízátereszek kitisztítás, illetve folytatódik az útpadkázás, melynek pozitív hozadékát az Arany János
utcában már látjuk. A Bajtárs utca
vízelvezető-rendszere is problémás.
Amikor megépültek a házak, akkor
betemették az árkokat az ott élő lakosok, a Budai-Nagy Antal és a Bocskai
utca közötti szakaszon. Én azt kértem
tőlük, hogy írjanak egy levelet, melyre árajánlatot fogunk kérni és reméljük, hogy elfogadja a lakosság, így
50%-os önkormányzati támogatással
megépülhet az új rendszer.
Végigjártam a külterületi utakat is,
különösen csapadékos időben, hogy
lássam, hogy hol vannak hibák,
egészen a Határ útig. Itt is lesznek
változások egészen a közeli jövőben.
Úgy tudom, hogy már el is indult a
munka.
Külterületen sok az illegális szemétlerakás, ezeket igyekszünk megszüntetni és felderíteni a szemétlerakókat.
Az Úttörő utca névváltoztatása fo-

lyamatban van. Lakossági fórumot
is tartottunk. Remélhetőleg sikerül
mihamarabb megegyezésre jutni.
Nagy projektünk a Tüskös utcai
park felújítása, figyelembe véve
mindazt, hogy mit szeretnének az
ott élők. Nagyon szeretnénk, ha egy
konszenzus által létrejövő park valósulna meg. Az első lakossági fórumon abban állapodtunk meg, hogy
közösen fogjuk kidolgozni, hogy mit
szeretnénk, természetesen a lehetőségekhez mérten. Két koncepciót
dolgoztunk ki, elkészültek a látványtervek, amit bárki meg tud nézni a
facebook csoportunkban. Eddig a 2.
koncepció az, ami nagyobb támogatást kap. Horváth János és Kudron
Tamás képviselőkkel közösen koordináljuk ezt a több éves folyamatú
projektet. Az Arany János utca a
két kerület határvonala, koncentráltan erre az oldalra szeretnénk tenni
a sport, tollaslabda- és kosárlabda
pályát, ugyanakkor szeretnénk egy
fedett közösségi teret is kialakítani.
Egy bekerített játszóteret és egy szabadtéri fitness parkot is tervezünk,
sőt, lenne egy tűzrakóhely is.
A Tüskös utcai oldalon erdős, sétányos terület kerülne kialakításra,
ami sétálásra alkalmas, illetve lesz
itt egy 350 méter hosszú futókör,
amit a lakosság nagyon igényel.
Az, hogy mikor lesz a park közösségi összefogással 100%-osan kész,
az az élőmunkában és anyagiakban
felajánlott támogatás mértékétől is
függ. A beérkező támogatásokat a
Kiskőrös Városért Alapítvány kezeli.
Egy családcentrikus közösségi teret
szeretnénk építeni az egész városnak.
Nagyon bízok abban, hogy ez a park
egy összetartó erő is lehet. A napokban már a fedett csarnok kivitelezőjével is találkozunk. A közösségi
oldalon látható a fedett közösségi tér
látványterve is.
További jövőbeni tervek: A Deák Ferenc utcai járdát a Thököly utcától a
Bajza utcáig tartó szakaszon felújítjuk. Azonban nem csak itt, hanem
a város több területén is történnek
járdafelújítások. Az ott felszedett
járdalapokból egészen a Béke utcáig
tervezzük a járdafelújításokat, különösen a veszélyes szakaszokon, a kapacitástól függően.
Rövidesen elkészül és átadjuk a hat
csoportszobás új óvodánkat, mellette meg kell még oldanunk a biztonságos közlekedést.
Boda Zsuzsa

ÚJ SZAKMA-ÚJ ESÉLY

Népszerű a Wattay felnőttképzése
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma a térség meghatározó – nagy hagyományokkal és jelentős eredményekkel rendelkező – szakképző intézménye,
ahol nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek számára is kínálnak képzési lehetőséget. Asztalos, hegesztő, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási
ügyviteli ügyintéző szakmák közül választott a Wattay kínálatából ebben
a tanévben az, aki úgy döntött, hogy átképzi magát az intézmény „Új szakma-új esély” szlogenjének megfelelően. Jelenleg az asztalos és a hegesztő
szakmák oktatásában az aktuális járványügyi helyzetet betartva történik
a gyakorlati oktatás, egyébként a felnőttképzés is most online formában
zajlik- ad tájékoztatást Franczia László igazgató.

Franczia László: Mintegy nyolcvanan
jelentkeztek idén a felnőttoktatásba
erre a négy szakra. Azt tapasztaljuk,
hogy az utóbbi években megnőtt az
igény az átképzés iránt. A felnőttek
a munkaviszonyuk mellett folytatják
tanulmányaikat, ezért szombatonként folyik az oktatás és a gyakorlat
az intézmény Izsáki úti tanműhelyében. A képzés időtartama másfél év,
az első év végén tesznek egy időközi
vizsgát, majd a képzés szakmunkás
vizsgával zárul. Sikeres vizsga után
teljes értékű szakmunkás bizonyítványt fognak kapni. Kiemelkedő az
érdeklődés idén például a hegesztő
szakma iránt, ide jelentkeztek a felnőttképzésre a legnagyobb számban.
Gráner Géza (nagy fotó) az asztalos
felnőttképzés gyakorlati oktatója:

Az alapoknál kell kezdeni az oktatást, a felnőtt oktatásban résztvevők
is megtanulják a kézi műveleteket, a
berajzolást, megismerkednek a különféle anyagokkal, szerszámokkal.
Igaz, a másfél év rövid, de én meg
vagyok elégedve a „tanoncok” szorgalmával, az elmúlt fél év alatt is szépen haladtak a szakma fortélyainak
elsajátításában. A felnőttképzésben
valamilyen ok miatt mindannyian
motiváltak, sokuknak a megélhetésük függ egy új szakma kitanulásától. A szakmunkásvizsga számukra is
írásbeli és gyakorlati részekből tevődik össze, ugyanaz a tantervi követelmény, mint a nappali képzésben
részesülő diákjainknak.
Boda Zsuzsa

A maszk takarásában, a Wattay felnőttképzés asztalos csoportjának tanoncai között a tanműhelyben szinte
észrevétlenül dolgozgatott Franczia
László, az intézmény igazgatója.
Mint megtudtuk, a többdiplomás
mérnök-pedagógus az élethosszig
való tanulás híve, és élve a lehetőséggel, nem ez az első szakma, amit
kitanul az iskolában. Gráner Géza
gyakorlati vezető, aki egyben beosztott kollégája is, elmondta, hogy
a középiskola igazgatója rendkívül
szorgalmas, igyekvő „diák”, akinek
keze közül olyan szépen megmunkált mesterremekek kerülnek ki,
hogy akár már most, fél év képzés
után is megfelelne a vizsgán.
Mindig is érdekelt az asztalos szakma, csodáltam a különböző fafajták
mintázatát, gyönyörű erezetét – osztotta meg velünk a szakmai képzésre való jelentkezésének indíttatását
Francia László. Hobbi szinten faesztergályosként, amatőr apróbútor
készítőként is próbálkoztam otthon
maradandót alkotni. Az idén volt
annyi jelentkező erre a szakmára a
felnőttképzésben, hogy be tudtuk
indítani a csoportot, úgyhogy elhatároztam, én is elsajátítom a szakmai

ismereteket, hogy a továbbiakban
hozzáértő módon tudjak a faanyaggal dolgozni. Mint igazgató, rendszeresen látogatom tanműhelyeinket
és figyelemmel kísérem az azokban
folyó tevékenységet. Az asztalos műhelybe is szeretek betérni, beszívni a
fa illatát… most hosszabb időt töltök el itt tanulóként, péntek délutánonként és szombatonként egy teljes
napon keresztül. A képzés során rengeteg szakmai tudással gyarapodtam,
már nem laikusként kezdek hozzá
például egy régi bútordarab felújításához, hanem tudom mit, miért és
hogyan kell csinálni. Így kevesebb
időráfordítással, pontosabb, szebb,
stabilabb munkát végzek.
Boda Zsuzsa

GÓLYAHÍR ROVATUNKBA SZERETETTEL
VÁRJUK A KISKŐRÖSI ÚJSZÜLÖTTEK FOTÓIT!
A picurkáról csupán egy nagy felbontású fotót és a
születési adatokat – név, apa-anya neve, születési
hely, idő, súly, hossz – kérjük.
Ugyanígy szeretnénk hírt adni a házasságkötésekről
is egy jó fotóval. Ha van vicces fotó, az is jöhet!

A megjelenés mindkét rovatban INGYENES!
email: boda.zsuzsa1@gmail.com

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

Állandó ingyenes online tornáink
időpontjai a következők:
• hétfő 17 óra Pilates
• kedd 19 óra Aerobik
• szerda 17 óra H.I.I.T.
(magas intenzitású intervallum edzés)
• csütörtök 19 óra Pilates

A tornák a Google Meet online felületen kerülnek
megtartásra Szabó Gabriella vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges
az efi.kiskoros@gmail.com e-mail címen.

A kép illusztráció!
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IN MEMORIAM KELEMEN SÁNDOR
2021. március 29-én végső búcsút
vettünk Kelemen Sándortól, városunk
egyik kiemelkedő személyiségétől. Sanyi bácsi 1929. június 1-jén született
Kiskőrösön, paraszti családban nevelkedett Alsócebén, ott járt iskolába, s
ott volt az ifjúsági kulturális élet egyik
fő mozgatórugója. Majd a Hazafias
Népfront titkáraként tevékenykedett
évekig, ahol elsősorban társadalmi tevékenységeket szervezett. Több kiskőrösi utca neki köszönheti szilárd burkolatát, pl. a Lehel utca. 1960-ban a
Törekvés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnöke, később a Petőfi Mezőgazdasági Szakszövetkezet elnöke lett.
Elvégezte felnőtt fejjel a Mezőgazdasági és Kertészeti Technikumot. 1968től 1976-ig, két cikluson át a térség országgyűlési képviselője volt. Nevéhez
fűződik, a középcebeiekkel együtt, a
Seregélyes út megépítésének elindítása, megszervezése. Tiltakozott a Petőfiszülőházat körülvevő modern épületek
szomszédsága miatt. Baráti kapcsolatai
révén megszervezte egy Kiskőrösről
szóló film elkészítését, dr. Murányi
László segítségével. Ajtaja mindenki
előtt nyitva állt, még vasárnap délben
az otthonában is, s írta a kérvényeket,
fellebbezéseket, segítette a kiskőrösi
fiatalok felsőfokú intézményekbe jutását. Sosem felejtette el, honnan jött, s
mindenkit névről ismert, ahogyan őt is
mindenki keresztnéven szólította.
Később a Kossuth Mezőgazdasági
Szakszövetkezet gazdasági elnökhelyettese lett, majd néhány évet sportvezetőként dolgozott a városban.
Az Eszesvin Borászat személyzetiseként ment nyugdíjba.
Fiatal korától, szlovák származásúként,
ápolta a hagyományokat. Az 1980-as
évek elején fontos szerepet vállalt a kis-
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kőrösi szlovákság országos szervekkel
történő kapcsolatának kialakításában.
Kiskőrös küldötteként tagja volt a Magyarországi Szlovákok Szövetségének.
Kiskőrös város szlovákságát nemcsak
származása, hanem a városban betöltött szerepe révén is jól ismerte, és
nagy elhivatottsággal vezette1998-ig.
Egy kis pihenő után, 2002-ben szintén szerepet vállalt a városunkban először megalakuló Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatban. Számos kulturális
esemény szervezője volt, és néprajzi
kutatások segítőjeként szerzett elismerést a szlovákság körében, akik tisztelték, becsülték és szerették őt.
Egyenes, szókimondó ember volt, ami
akkoriban sem volt divat, ám elveihez
mindig hű maradt, soha nem volt
megalkuvó. Az egyszerű emberekért
dolgozott, szólt mindig. Legnagyobb
rangnak az emberi tisztességet és a
tiszta lelkiismeretet tartotta.
Kortásai közül ő az egyik utolsó
alsócebei, aki végleg távozott a földi
létből. Családja, valamint Kiskőrös
Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, és minden kiskőrösi szlovák
nevében búcsúzunk Tőle!
Nyugodjon békében!

DR. PETRÁS JÓZSEFNÉ
GIMNÁZIUMI TANÁRNŐ EMLÉKÉRE

A MI MARCSINK EGÉSZ MAGYARORSZÁG NAGYMAMÁJA
A sajtos tallérral győzött Szűcsné Hajdú Mária

Szeretett osztályfőnökömtől, dr. Petrás
Józsefné Ballai Gabriellától, kollégámtól és egy kiváló embertől búcsúzom
most.
Egy olyan pedagógustól, aki nemcsak osztályfőnökként, de biológia és
földrajz szakos tanárként is mindig
nyugodt légkört teremtett óráinkon, s
bár sohasem követelte meg magának
a tiszteletet, azt mégis önkéntelenül
megadtuk neki. Tanítási stílusából sok
értéket önkéntelenül is átvettem tőle,
hiszen egyszerűen, lényegre törően, okokozati összefüggést bemutatva vezette
be nemzedékek sokaságát tantárgyai
rejtelmeibe iskolánkban, a Kiskőrösi
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Csendesen, szeretettel fordult
diákjai felé - ugyanúgy, ahogy élete más
területein is tette ezt a vele kapcsolatba
kerülőkkel.
Milyen volt Gabika? Egyszerre volt
végtelenül sokoldalú és jóságosan
egyszerű; belső feszültségtől vibráló és
mégis stabilitást, erőt sugárzó; feleségként, családanyaként, szaktanárként
remekül helytálló és közben sok-sok
„idegen” embernek is segítő; csendes,
komoly és mégis szívből kacagni tudó.
Mi volt a titka? A válasz egyszerű:
„A jó ember az ő szívének jó kincséből
hoz elő jót”.
Nyugdíjba vonulása után sok időre
kiesett intézményünk mindennapi életéből, s csak az iskolai ünnepek alkalmával találkoztunk vele.
Aztán néhány éve újra napi rendszerességgel kezdett bejárni iskolánkba. Körülnézett, kereste a régi ismerősöket,
kicsit beszélgetett, majd ivott egy kávét
és leült keresztrejtvényt vagy Sudokut
fejteni. Amiben tudtunk, segítettünk

Marcsi első szava gyermekkorában minden bizonnyal valamilyen szlovák
süteménnyel kapcsolatos szó lehetett, például kapusznyika, vagy brindzás
sztrapacska, esetleg heróka. Még azt is el tudom képzelni, hogy az óvodában sodrófa, nyújtódeszka, vagy derelyevágó volt a jele. Mert nincs olyan
hétvége, hogy Szűcsné Hajdú Mária, a szarvasi nagycsaládból származó,
szinte már tősgyökeres kiskőrösinek számító sütőmester asszony ne tenne valami különleges, vagy hagyományos finomságot az asztalra. Ahol
sütnek a szlovákok, ő ott van mindenütt. Most pedig benevezett a Magyar
Tej által meghirdetett országos versenyre, ahol a válogatáson sikeresen
bejutott a döntőbe és a közönségszavazás győzteseként elnyerte az „Ország nagymamája” megtisztelő, elismerő címet.

1943-2021
neki, figyeltük lépéseit, azonban életereje csökkenését nemcsak mi érzékeltük, de fiai is, akik aztán tavaly a maguk
közelébe költöztették édesanyjukat.
Gabika számára nem lehetett könnyű
búcsút venni Kiskőröstől, de nem kesergett, hiszen így közelebb lehetett
gyermekeihez, unokáihoz. Sőt Székesfehérváron még egy befogadó egyházi
közösséget is talált, ami szintén sokat
segített lelki békéje megőrzésében.
Gabika szeretett férje, társa, kollegája hirtelen halála, fiai felnőtté válása
után sokáig egyedül élt, de akkor sem
panaszkodott, hanem igyekezett mindenben meglátni a szépet és a jót. Példa
ez mindannyiunk számára, hiszen napjainkban még inkább szükség lenne a
hitéből, nyugalmából áradó útmutató
fényre. Többé azonban már nem fog
mások életében csendes mécsesként
világítani, hiszen 2021. március 25-én
örökre itt hagyott mindannyiunkat.
Gabika! Elmentél… Még elbúcsúzni sem tudtunk… Hiányzol…
Volt diákjaid és kollégáid nevében:
Donáth Attila

2021. DECEMBER 8-IG SZENT JÓZSEF ÉVET ÜNNEPELNEK A KATOLIKUSOK
Ferenc pápa Szent József emlékévvé nyilvánította az idei esztendőt,
így kiemelt jelentőséget kapott a
róla elnevezett templomok búcsúja.
Kiskőrösön is Szent József a védőszentje az 1826-ban épült katolikus
templomnak.
A kiskőrösi Római Katolikus Egyház története a török idők előtti korszakra nyúlik vissza, Kyskeres néven.
1529. áprilisban viszont a kalocsai
érsekséghez érkezett jelentésben az
áll, hogy a települést a környékbeliekkel együtt a török elpusztította.
A török uralom utáni időszak első
anyakönyvi bejegyzései 1773-ból
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valók, amikor a kalocsai érsek
megalapította Kiskőrösön a Római
Katolikus Egyházat, és az Anyaszentegyház legfőbb Patrónusának,
Szent Józsefnek ajánlotta. 1921-ben
az addig lelkészségként működő
egyházközség plébániai rangot kapott, és akkor kezdték tervezgetni a
templom átépítését. 1931-ben megépítették a ma látható új kereszthajót a szentéllyel, az átépítés megvalósult. 1943-ban Malczyk Károly
menekült lengyel festő készítette
a ma is meglévő szekkókat. 1943ban megépült a máig is működő két
manuálos Angster orgona, s a kivá-
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ló akusztikájú épületben csodálatos
hangzásban szól a hívek számára.
2014-ben a templom külső és belső felújításra került, ekkor a hívek
adakozásából az orgona is megújult.
2015. szeptemberétől hallhatjuk a
toronyzenét, novemberben pedig
a karzatnál bővült a színes ablakok
sora.
2021. december 8-ig teljes búcsút
nyerhetnek azok a római katolikus
hívek, akik az üldözött egyházért és
keresztényekért a latin hagyomány
szerint a Szent József litániáját elimádkozzák.
(forrás: koroskat.hu)

Kislány koromban magamra kötöttem az édesanyám által hímzett
madaras kötényt és már sodortuk
is a nudlinak valót, öcsémmel és a
nővéremmel – meséli Marcsi. Akármit főztünk, utána tésztának lenni
kellett. Nagy kedvenc volt például a
brindzás tészta, de a szilvásgombóc
a gyümölcs szezonjában is gyakran
készült. Ilyenkor nem volt ritka,
hogy 150 gombócot gyúrtunk, hiszen nagy volt a család. Most sincs
ez másként. Szombaton kimegyek a
piacra, bevásárolok, aztán felteszem
az ebédet, s míg pöszörög a leves, vagy rotyog a második,
felteszem a nagymamámtól
rám maradt nyújtódeszkát
az asztalra és már gyúrom,
nyújtom, metélem is a
tésztát. Én ugyan „sós
szájú” vagyok, de a
családnak
mindig
kellett valami édes az
ebéd után.
 A férjed teszteli
a sütiket?
Zoltán révén kerültem
Kiskőrösre 1988-ban. Igaz a
szlovákok mondása: Láska ide cez
žalúdok! – A szerelemhez az út a
gyomron át vezet!
Egyetlen udvarlás
sem volt mákos
derelye nélkül…
A férjemen kívül
Ádám fiunk és felesége, Barbara is kiváló tesztelőm, az ő
kedvükért nem csak hagyományos, hanem reform sütiket is
sütök. Bár most a pandémia
miatt nem találkozunk,
és nagyon hiányzik, hogy
a Budapesten élő, lassan öt
hónapos unokámat, Emíliát dédelgessem, de remélem, hogy már
csak pár hét és neki is süthetem a
finomságokat. Egyébként a legjobb

tesztelőim a munkatársaim.
Van, hogy kiveszem
a tepsit a sütőből,
szétporciózom a
tartalmát, bicajra
pattanok, és még
melegen elviszem
a kollegináknak. De
sokszor akár hajnalban
felkelek és mire a rendelőben kezdődik a műszak, már meg
is kóstolhatták a kisült produktumot. Imádják a herókát, a rétest,
főnökasszonyom Dulai Icuka doktornő kedvence például a
kapusznyika.

A szlovák fesztiválok fáradhatatlan sütőasszonya vagy.
Nem csak én. Lengyelné
Babi,
Barkóczi
Ica
néni
Hazafiné
(Hafi
mama),
Szedmákné,
Kollárné gyakran
alkotunk
egy csapatot a
rétesfesztiválon,
ahol a hagyományos töltelékek
mellett előszeretettel kísérletezem
újdonságokkal
is, például a
spárgához
brindzát és
baconszalonnát teszek,
vagy a szamócához
édes-tejfölös túrót, de a sós
medvehagymás-brindzás is
finom. Ha a Kiskőrösi Szlovákok Szervezetéhez, vagy a
Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzathoz vendégek
jönnek, már otthonsütött szlovák
süteményekkel érkezem. Gyermekkoromban imádtam „sertepertélni” a konyhában, ez nem változott

meg ma sem. Több mint két évtizede „pörgök” a rétesfesztiválon, a
Sztrapacska-udvarban, a Kiskőrösi
Sütiparádéra a kezdetektől beneveztem és sorra nyertem a kupákat, díjakat. Kétszer is képviseltem
Barkóczi Jánosnéval a Családbarát
magazinban a kiskőrösi szlovákokat,
sztrapacskát és herókát készítettünk.
Remélem, nemsokára megnyithatjuk az irodánkat is a Kossuth utcai Hagyományok házában, ahol
Györkné Ildikó elnök as�szonnyal igazi autentikus
környezetet
rendezünk be. Méltó helyre kerülnek
az édesanyámtól,
nagymamámtól örökölt tálaló- és sütőfőzőedények. Gmoserné
Zsuzsi rendezvényein többször
is berendeztük ezekből a Pátria
székházban a szlovák sarkot, ahol az
asztal roskadozott a finomságoktól.
(alsó fotó, Lengyelné Babival)
 És a verseny?
Először tibláboltam, mert úgy szólt
a kiírás, hogy videót kell készíteni,
de ahhoz nem igazán értettünk.
Aztán jött a hír, hogy fotókat is elfogadnak. Na, akkor mondtam az
uramnak, hogy kapcsolja be a gépet,
kattogjon, én meg sütök. Megírtam
a szöveget, a receptet és elküldtük.
Hatalmas örömhír volt, hogy döntős lettem. Akkor eljöttek hozzánk,
elkészítették a hivatalos bemutatkozó felvételt. Na, abban elfáradtam,
ha a sütésben nem is szoktam. Volt
olyan jelenet, amit számtalanszor
meg kellett ismételni, aztán a szöveget is rámondtam. A közönségszavazás utolsó percéig rettentően izgultam, hiszen a versenyben második
helyen végzett nagymama igencsak
igyekezett beérni. De a többiek is
kiválóak voltak, méltó „ellenfelek”,
gratulálok nekik is, hogy döntősek
lettek.
Ezúton is szeretnék megköszönni
minden egyes szavazatot, amit kaptam. Meghatódtam az összefogástól,
olvastam a kommenteket, a sok-sok
biztatást. A szarvasi barátaim mondták, hogy nagyon szerethetnek téged
Kiskőrösön, ha még a város oldalára
is kitették, hogy szavazzanak rád.
Hát igen, érzem a felém áradó szeretetet és köszönöm. Rendkívüli,
elmondhatatlanul jó érzés az egész
ország nagymamájának lenni.
Boda Zsuzsa

A győztes sajtos tallér receptje:
50 deka lisztet átszitálok, hozzáteszek 30 deka reszelt trappista
sajtot (egy része lehet füstölt,
attól pikánsabb lesz az íze), 25
deka vajat, 1 egész tojást, 2 dkg
sót, 1 dkg köményt, 1,5-2 dl tejfölt. Mindezt jól összegyúrom,
pihentetni nem kell. Kis gombócokat formálok a tésztából és
elektromos sütőben összelapítom, kisütöm. Régen a gázon
nyeles tallérsütőben sütöttem,
de az fémből van és nagyon nehéz, úgyhogy modernizáltam a
technikát.
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LÉTELEMÜNK AZ IVÓVÍZ- A VÍZ VILÁGNAPJA MARGÓJÁRA
A tervszerű hálózatfertőtlenítés a vírusokat is elpusztítja

Víz nélkül pár nap alatt kipusztul a növényzet, az ember életfunkciói pedig 3-4 nap alatt felborulnak. Az oxigén után a legfontosabb életelemünk.
Nélkülözhetetlen tehát, hiszen vízre épül az élet. Március 22-e a Víz Világnapja, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a víz életünkben betöltött szerepére, valamint arra, hogy mennyire fontos a Föld vízkészletének
megvédése. A Víz Világnapjához kapcsolódóan kérdeztük Mátyus Zoltánt,
a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, aki beszélt
a jelenlegi pandémiás helyzet és a víz kapcsolatáról, a kiskőrösi ivóvíz minőségéről, az ártézi kútról, a vízhálózat szükséges fertőtlenítéséről is.

– Minden évben megünnepeljük a
Víz Világnapját. A mondanivalót
egy jelmondathoz kötjük, ami ebben
az évben: „A víz érték! Becsüld meg!”
– mondja az igazgató. A víz valóban
nagy érték, mintegy 3,2 milliárd év
óta. A Föld 70 százalékát borítja víz,
amelyből az ivóvízkészlet mennyisége csupán ennek 1 százaléka.

A vízfogyasztás és a felhasználás
kontinensenként eltérő. Míg Európára vetítve, napi szinten átlagosan
egy ember 250 liter vizet „fogyaszt”,
addig például Magyarországon ez a
szám 92-95 liter/fő. Földünkön 8
milliárd ember él, mi szerencsések
vagyunk, hiszen a vezetékes vízhálózat megléte természetes. A jelenlegi
pandémiás helyzetben a vízfogyasztásunk megnövekedett, hiszen a vírus elleni védekezés egyik alapfeltétele a gyakori kézmosás, tisztálkodás,
a ruházat sűrűbb mosása. Magyarországon a vezetékes csapvíz ellenőrzött és fertőtlenített, kórokozókat
nem tartalmaz.

 Honnan kerül a vízhálózatba az
ivóvíz?
– Magyarországon az ivóvíz men�nyiségének 35 százalékát nyerjük
ki mélységi kutakból – úgynevezett
védett vízadó rétegekből – szivattyúk
segítségével. Szintén 35 százalékot a
folyómedrek által lerakott hordalékkúpokból, sóderágyazatból termelünk ki, például a kalocsai térségben.
Mintegy 25 százalékát adják az ivóvíznek a karsztlelőhelyek, leginkább
hazánk északi tájegységein, a maradék 5 százalékot pedig felszíni vízből
nyerjük, így folyóinkból, sőt, még a
Balatonból is. Kiskőrös és térségében
csak a mélységi vizeket termeljük ki.
A város vízellátását napjainkban 7
kút biztosítja. A vizet 120-230 méter
mélységből nyerjük. Természetesen
ez a víz áthalad a tisztítóberendezésen, így kerül a fogyasztókhoz.
 Népszerű városunkban az ártézi kút is, sokan isszák, sőt, főznek,
mosnak is vele. Mi a különbség az
ártézi kút, valamint az ivóvízhálózatban lévő víz összetétele között?
– Az ivóvíznek szigorú előírásoknak
kell megfelelnie. Ennek a szabálynak
a betartására az Európai Unióban nagyon odafigyelnek. A városközponti
ártézi kút mellett tábla is figyelmeztet arra, hogy az a víz nem ivóvíz. Az
ivóvíz megfelelő minőségét a vízmű
tudja garantálni, a víztisztító berendezések használatával. Az ártézi kút
vízlelő helyének mélysége megegyezik a város 2-3 vízkitermelő kútjának

mélységével. Ezért
a víz összetételében,
tartalmában nagyjából ugyanolyan, mint
az a víz, amit mi itt
Kiskőrösön
kitermelünk, csak nincs
tisztítva. Ízében egy
kicsit más, mivel többek között magasabb
a hidrogén-karbonát
tartalma is – ettől
„keményebb” a víz
– mint a tisztított, közepesen „kemény” víznek.
 A járvány hogyan befolyásolja a
vízmű működését?
– Természetesen a pandémia a mi
cégünket is érintette, alkalmazkodnunk kellett a kialakult helyzethez,
hiszen nekünk minden körülmények között a nap 24 órájában
elérhetővé kell tenni a lakosság
számára a folyamatos vízellátást,
valamint szennyvízelvezetést. Ehhez
megfelelő dolgozói létszámot kell
biztosítanunk, úgy, hogy munkatársaink egészségét is óvjuk. Ennek
érdekében szűnt meg a személyes
ügyfélszolgálat. Ezúton is kérem a
fogyasztókat, hogy éljenek a telefonos, illetve az online ügyfélszolgálat
lehetőségével és köszönöm megértésüket. Az úgynevezett „fizikai állományunkat” egymástól elkülönített,
kis munkacsoportokra bontottuk.
Így elértük, hogy egyszerre kevesen
vannak közülük egy légtérben. Úgy
véljük, ezzel elkerülhetjük a fertőzési
gócok kialakulását. Háromszáz fős a
dolgozói kollektívánk, közülük a tavaszi időszakban 20 fő volt fertőzött,
illetve karanténban érintett, jelenleg
ez a szám 12. (Ez a teljes cégre vonatkozik)
 A szennyvízben mérik a koronavírus örökítő anyagának koncentrációját?

– A biztonságos szennyvízelvezetés
megoldott a térségben, a szennyvíztelepeken tisztítjuk a szennyvizet.
Egyébként a kérdésre a válaszom:
nem. Ilyen irányú vizsgálatot csak a
megyei jogú városokban végeznek.
 Most fertőtlenítik a vízrendszert. Van összefüggés a fertőtlenítés és a járvány között? Bejuthat
az ivóvíz-hálózatba valahogyan a
vírus?
– Az ivóvíz attól ivóvíz, hogy a szigorúan előírt követelményeknek megfelel, míg az ártézi víz sajnos nem. Az
ivóvíz legfontosabb kritériuma, hogy
bakteorológiailag teljesen sterilnek
kell lennie. Ezt az ivóvíz tisztításakor
fertőtlenítőszerrel – általában nátrium hipokloritot, vagy klórgázt alkalmazva – érjük el. A nyomás alatt lévő
ivóvíz, amit „kiküldünk” a hálózatba, egy zárt rendszerben folyik, így
nem tud megfertőződni. Csőtörés,
vagy más ok miatt azonban előfordul, hogy a hálózatban valamilyen
munkálatot kell elvégeznünk és így
megbontjuk a zárt rendszert. Ezért
évente tervszerűen, két alkalommal
az egész hálózatot átfertőtlenítjük.
A rendszerben lévő nyomásnak
köszönhetően az úgynevezett végpontokra, a felhasználóhoz is eljut
a mindennemű baktérium és vírus
ellen fertőtlenített víz.
Boda Zsuzsa

Építkezik, esetleg felújít?
Nálunk megtalál hozzá mindent,
amire szüksége van.

üzletünk
elköltözött!
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Burkolatok, szaniterek, fürdőszobai
kiegészítők, fürdőszoba bútorok,
WPC teraszburkolatok és kerítéselemek,
tapéták és segédanyagok óriási választékával
várjuk minden kedves régi és új vevőnket az

Izsáki út 13. szám alatti új üzletünkben.
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KOCKÁZTASS ÉRTE ÉS ÉRTED!
Néhány évig ott a csillogás, az éltető
erő a szerelmesek pillantásaiban.
Idővel azonban elillan valamerre,
mondhatni, hiánycikké válik…
Már képesek anélkül elmenni egymás mellett, hogy mosolyt csalnának
a másik arcára, vagy anélkül élik meg
az estéket, hogy társuknak akarnák
elmondani a nap történéseit. Arra
meg már gondolni is nonszensz,
hogy megsimogassák vagy odabújjanak a másikhoz csak úgy…
Hol veszítjük el a csillogást, a rajongást, a ragaszkodást?
Elengedjük társunk kezét, megszokottá vált a jelenléte. Először természetesnek vesszük, hogy ketten egy
csapat vagyunk. Majd arra ébredünk
rá, hogy csapatjáték helyett egymással szemben vagyunk hol támadó,
hol védőjátékosok…
Ha felismerjük a (z)űrt a kapcsolatunkban, megpróbáljuk hőbörgéssel,
elégedetlenséggel és kritikával kicsikarni a minket megillető szeretetet,
törődést és tiszteletet. Ezzel azonban
még jobban eltávolítjuk életünk szerelmét magunktól.
Mit tehetünk?
„Kockáztassunk”! Tegyünk meg mi
magunk az első nagy „tétet”, meg a
következőt, és a következőt is! Szeressünk mi előbb, hiszen a szeretet
szeretetet szül!
Milyen téteket kell leraknunk?
Valójában önmagunkat. Az első
helyről! Ahhoz, hogy fontosnak
érezhessem magam a kapcsolatban,
a társamat kell előtérbe helyeznem:
1) Értékeld őt!
Morgó vén medve helyett igyekezz
mindig tetten érni benne a jót, a kedveset! Amire figyelsz, az fog 2 hét után
dominálni a gondolkodásodban!
2) Ne érdekes akarj lenni, hanem
érdeklődő!
Meséltesd a párod, hogy okosnak,
szépnek, értékesnek, fontosnak
érezze
magát
melletted!
3) Hagyd érvényesülni!
Akkor fogsz tudni te magad érvényesülni, ha engeded társadnak,
hogy önmaga legyen, hogy megvalósítsa álmait,
terveit.
4) Fogadd el
kedvesed feltétel nélkül, úgy,
ahogy van!

Csak akkor fog változni, ha azt érzi,
akkor is elfogadod, ha sosem fog
megváltozni!
Nagyjából 2 hét tudatos munka után
tapasztalni fogod a párodban végbemenő – várhatóan kedves - változást.
Szükségünk van arra, hogy érezzük,
hatással vagyunk a másikra. Kedves
tekintetére, azokra a pozitív érzésekre, amit kiváltunk belőle. Férjünk/
feleségünk reakciói biztosítanak
bennünket arról, hogy egymással
rendben vagyunk, hogy szerethetőek
vagyunk.
Kitartó „kockáztatásunk” eredményeként néhány hét alatt pozitív változásra számíthatunk mind társunk
viselkedésében felénk, mind saját
látásmódunkban.
Dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta megfogalmazása szerint
„A szeretet kockázatos vállalkozás.
De aki nem kockáztat, az mindent
kockára tesz.”
Vállalod a kockázatot érte és érted?
Kertai Nóra
pár- és családterapeuta jelölt

MEGRENDEZTÉK A LŐTÉREN AZ IDEI
ELSŐ STEEL CHALLENGE MINŐSÍTŐT

Lechner Péter

Maglódi Norbert

Maglódi Attila

Mészáros Zoltán

Székes Endre

Drexler Christine

Március 13-án a Kiskőrösi Lövészklub szervezésében a Városi Sporttelepen működő Lőtéren Lechner Péter elnök és Maglódi Attila alelnök,
lőtérvezető megtartották az idei első Steel Challenge minősítő versenyt.
Az ország minden részéről érkeztek sportlövők a minősítésre, melyen 8
egyesületet képviselt a 34 versenyző. Az adminisztrációs munkákat, mint
mindig, profi módon végezte Maglódiné Tóth Szilvia.

Maglódi Attila: Nagyon kemény napot zártunk, hiszen harminc fölött
volt az indulók száma és a három
pálya megkövetelte a pörgős lebonyolítást. A Roundabout, Smoke &
Hope, Accelerator pályákat már EB
méretben építettük. Azt gondolom,
sikerült magas színvonalon teljesítenünk a feladatot, ami a versenyzőknek is köszönhető. Betartották a kialakított szabályainkat, így segítették
a tempós, folyamatos versenyt. A testhőmérséklet mérést és kötelező kézfertőtlenítést követően az érvényben
lévő pandémiás szabályokat betartva
lehetett nevezni a versenyre.
Divízióra bontva az alábbi kiskőrösi
eredmények születtek a JP Team SE
színeiben:
• Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék:
1. hely. Lechner Péter
2. hely. Székes Endre – Celeritas
(kiskőrösi)
• Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék:
2. hely. Mészáros Zoltán
3. hely. Lechner Péter
• Kiskaliberű puska nyílt irányzék:
3. hely. Maglódi Norbert
• Kiskaliberű puska optikai irányzék:
2. hely. Maglódi Attila
• Nagykaliberű puska nyílt irányzék:
3. hely. Lechner Péter
•Nagykaliberű puska optikai irányzék:
1. hely. Székes Endre

• Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék Junior kategória:
1. hely. Maglódi Norbert
2. hely. Kohut Zalán
3. hely. T. Zsomboki Dávid
• Kiskaliberű puska nyílt irányzék
1. hely. Maglódi Norbert
2. hely. Kohut Zalán
3. hely. Barna Hanna
A Kiskőrösi Lövészklub sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy 2020-ban felkerültek a Steel
Challenge verseny rendezőinek listájára. Tavaly négy versenyt is rendeztek. A klubtagok kiválóan szerepeltek
az elmúlt év során is, a legmagasabb szintű eredményeket elérő versenyzők: Lechner Péter és Drexler
Christine voltak, akik Országos Bajnoki címekkel is büszkélkedhetnek.
Az éves éremeső, a 27 arany, a 36
ezüst és a 39 bronzérem köszönhető
a következő versenyzőknek: Drexler
Christine, McGranaghan Takács
Katalin, Maglódiné Tóth Szilvia,
Mészáros Zoltán, Benkovszki Ferenc, Lechner Péter, Barna Hanna,
Kohut Zalán, Volák Vencel, Maglódi Norbert és Maglódi Attila.
Gratulálunk, további sikereket kívánunk!
Boda Zsuzsa
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ISMÉT SEGÍTETT AZ ALAPÍTVÁNY

BEPILLANTUNK A KISKŐRÖSI ÓVODÁK TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEIBE
Előző lapszámunkban Vlcskóné Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvodák igazgatója elmondta, hogy intézményükben már 2013 óta működnek tehetséggondozó programok, mint például a jégkorong, a sakk, néptánc, vagy az
úszás. A köznevelési törvény előírja, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körében nem csak a felzárkóztatást, hanem a tehetséggondozást
is be kell építeni az óvodák mindennapjaiba. A program elején meglévő
öt tehetségműhely mára már tizenötre bővült. Írásunkban, a Szűcsi tagóvodában Torgyikné Balogh Noémi óvónő vezetésével működő „Mesesziget”, valamint az Erdőtelki tagóvoda Tamás Szilvia óvónő „Úgy tedd rá!” és
Mucsi Annamária óvónő „Blumenkreis” tehetségműhelyét mutatjuk be.

Torgyikné Balogh Noémi: A „Mesesziget” tehetséggondozó műhelyben (bal felső fotó) nagyon sokféle
„munkát” végzünk, nem csak mesét dolgozunk fel, hanem többek
között úgynevezett mesetérképet
készítünk, mesét írunk, találós kérdésekkel foglalkozunk, anyanyelvi
játékokat játszunk... Repertoárunkban megtalálhatók a szövegértés
fejlesztését elősegítő feladatok, természetesen mindezt mozgással kombináljuk. Leginkább Bajzáth Mária
népmesepedagógus módszertanával
dolgozom, amit kibővítek a saját
gondolataimmal. A műhelyfoglalkozásokat úgy építem fel, hogy a
gyermekek minél több fejlesztésben
részesüljenek. Az anyanyelvi nevelés
a műhelymunka feladata, például a
szókincsük gyarapítása, a választékos
kifejezésmód elősegítése, egy beszélgetés során a kezdeményezőkészség
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megteremtése, a kommunikáció
minősége. Az irodalmi élménynyújtás által értékközvetítés történik, de
törekszem az ízlésformálásra is. A változás rendkívüli módon látható, ami
számomra is hatalmas sikerélmény.
A népmesék világa jelentősen fejleszti a képzelőerőt, a kreatív gondolkodást. Azt mondhatom, hogy ez a
legfontosabb kulcspontja a tehetségműhelyeknek. A második legfontosabb tényező a belső motiváltság,
amely nem csak az anyanyelvi nevelés, hanem minden területen fejleszti
a gyermekeket.
Tamás Szilvia: Mindennapjainkat
áthatja az „Úgy tedd rá!” műhelymunka. (jobb felső fotó) Mivel Erdőtelken egy óvodai csoport van,
vegyes csoportban dolgozunk – 2
és fél évestől 7 éves korú kicsinyek
– más alapokon nyugszik a frontális
csoportmunkában a differenciálás,

mint egy azonos életkorú gyermekcsoportban. Ilyen differenciálás például az, hogy az egyes fázisok közül
a gyermekek maguk választhatják
ki azt, amivel szívesen foglalkoznak.
Megismerkedünk a népi hagyományokkal, eleink életével, ételeivel, a
népi időjóslással, táncával... minden
olyan hagyománnyal, amely az óvodáskorú gyermekek életkorához jól
illeszkedik. Jómagam is néptáncos
vagyok, Foltin Juli néni volt a módszertani mesterem egykoron és az ő
tanítását igyekszem átadni a kezem
alatt fejlődő kisgyermekeknek. Így az
ének és néptánc elemek egész tematikámat áthatja, meghatározza. A régit
és az újat ötvözöm össze. Így fejlődik
a gyermekekben a ritmus, a szöveg
és a dallam kapcsolata. A rétessütés
is a népi hagyományok egy ágacskája, Kiskőrösön kiváltképp. Jelenleg a
„Böjti szelek” projektet éljük, amikor
a népi hagyományoknak megfelelően a húsmentes tavaszi böjti időszakhoz kapcsolódó ételeket készítjük,
tavaszi énekeket éneklünk, tavaszhoz
kötődő néptáncokkal, körjátékokkal,
mondókákkal fűzzük össze a napi
tevékenységeinket. Ezt a projektet megelőzi a tavaszvárás időszaka,
a zöldághajtatás, ültettünk retket,
zöldhagymát ládikóba és a húsvéttal
zárjuk a projektet. Télen karácsonyi,
majd a „Vigasság” projekt részeként
farsangi gyümölcsös finomságokat
sütöttünk. Természetesen ügyelve arra, hogy az egyes fázisokban
a gyermekek finommotorikáját is
fejlesszük, amivel tulajdonképpen
iskolaelőkészítés is történik az ismeretek megszerzése mellett. Kreatív
kézműves foglalkozásainkat is környezettudatosan építjük fel. Ismereteiket komplex módon bővítjük,
készségeiket, képességeiket a lehető
legtöbb módon fejlesztjük.
Mucsi Annamária: Tavaly októberben indítottuk be „Blumenkreis”
tehetségműhelyünket (alsó fotó)
melynek során minden pénteken az

ebéd előtti órában két kiscsoportos
foglalkozást tartok a gyermekek számára. Az együtt töltött időt a gyerekek fizikális állapota határozza meg.
Ha fáradtabbak, akkor rövidebb, ha
kiegyensúlyozottabbak, pihentebbek, akkor hosszabb foglalkozásokat
tartok számukra. A tehetségműhely
életre hívását szülői felmérés előzte
meg, így az igények alapján indult
be óvodánkban a német nyelvű korai fejlesztés. Tapasztalatom, hogy a
kicsik szívesen vesznek részt ezeken a
műhelymunkákon, már a kezdetektől kivívta tetszésüket, hogy egy más
nyelven is megszólalhatnak, nem csak
magyar anyanyelvükön. Ennek is köszönhető, hogy a kezdeti létszámhoz
képest bővült a csoportunk, hiszen a
gyermekek elmesélték ovistársaiknak
pozitív tapasztalataikat, akik szintén
szerettek volna részesülni ezekben a
sikerélményekben. Így a kezdeti csoportlétszám 8-ról 12-re nőtt. Mivel
az Erdőtelki Tagóvodában egy ös�szevont óvodai csoport működik, így
a gyermekek életkora is különböző,
két négyéves, egy ötéves apróság jár
hozzám a tehetségműhelybe, a többiek a nagycsoportos korosztályba
tartoznak. Rendkívül fogékonyak
a mondókákra, dalokra, játékokra,
szeretnek megszólalni német nyelven, például szívesen mutatkoznak
be és lelkesen ismétlik a szavaimat is.
Meggyőződésem, hogy a korai nyelvtanulás nagy lépés az idegen nyelvek
iránti érdeklődés kialakításában. Sokat hallhatjuk, hogy ebben a korban
a kicsinyek, „szivacsként” szívják magukba az ismereteket. Mindenesetre
a korai fejlesztés jó hatással van rájuk,
hiszen az iskolában már ismerős lesz
számukra a német „idegen nyelv”.
Felismerik a szavakat, a kiejtést, a
hangzást és ez sokat segít majd számukra a tanulásban.
A tehetséggondozó műhelyek bemutatását folytatjuk, ahogy a pandémiás
helyzet lehetővé teszi.
Boda Zsuzsa

A Kiskőrös Városért Alapítvány
újabb laptop adományt adott át
március 12-én. Az adományozások
célja, hogy segítse azokat a jól tanuló
diákokat az érettségire, illetve a felvételire való felkészülésben, akiknek
az online tanuláshoz szükséges eszközök nem állnak a rendelkezésükre.
Dr. Ba Mariann, az alapítvány
kuratóriumának elnöke: A mostani felajánlás kapcsolódik a tavalyi
kezdeményezésünkhöz,
amikor
is létrehoztunk egy járványügyi
alapot és ebből tudtunk segíteni.
Az elektronikai-technikai eszközök
beszerzése mellett a város közterületeinek a fertőtlenítéséhez is hozzá
tudunk járulni az adományozóknak

köszönhetően. Bár nagyon örültünk
volna, ha napjainkra a veszélyhelyzet
elmúlik, viszont nem így történt, mi
pedig folytatjuk az ilyen irányú tevékenységünket. A kuratóriumi döntés
értelmében most a KEVI gimnáziumának végzős tanulója, Kubinyi
Borisz részesült adományban. Aki
mint elmondta, az érettségi után
a Budapesti Gazdasági Egyetemen
szeretné folytatni tanulmányait, de
úgynevezett „B tervként” nem zárja
ki a külföldi továbbtanulás lehetőségét sem. Az alapítvány a jövőben is
várja az adományokat a járványügyi
alapba, hogy továbbra is tudjunk segítséget nyújtani.
Boda Zsuzsa

ADOMÁNYT HOZOTT AZ EGYESÜLET
Már második alkalommal nyújt
segítéget ebben az évben a Rászoruló
Magyarokért Egyesület. Mint azt az
egyesület elnöke, Virág Tibor (fotó)
elmondta, ezúttal is bébiételeket, valamint zabpelyhet és tápszert hoztak,
mint januárban. Az Európai Misszión keresztül Németországból érkezett
idén másodszorra is a több raklapnyi
adomány, melyet az egyesület elnöke
a Kiskőrös Városért Alapítvány kuratóriumi tagjainak adott át, a nemrégiben felújított Roma Alkotóházban.

A leginkább rászorulók feltérképezésében, valamint az adomány eljuttatásának megszervezésében és annak
koordinálásában az alapítvány vezetősége tagjai mellett Kunhegyesi
Ferenc, az alkotóház vezetője is részt
vesz. Az alapítvány céljai közt kiemelt
szerepet kap a rászorulók minden
lehetséges módon való támogatása,
különösen most, a járványhelyzet idején. Ezúton is köszönik Virág Tibor
egyesületének segítségét.
Boda Zsuzsa

2021.03.17.
Petőfi Sándor Városi Könyvtár

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött „KELL EGY HELY” projekt megvalósítása
(Mert KELL EGY HELY…)
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2019. november 29. napján nyújtott be
támogatási kérelmet Kiskőrös Kulturális Központ Közösségalapú Fejlesztése
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport által meghirdetett „Civil szervezetek tevékenységét
segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések” című, TOP-7.1.1-16-H-052-3
kódszámú felhívásra. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A megítélt 3.324.454,-Ft támogatásból a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
emeletén multifunkciós közösségi térként működő klubhelyiséget alakítottunk ki az intézményben helyet kereső és találó kisközösségek, a Kölyök-,
Kamasz- és Csevegő Klub számára. A klubhelyiségként, rendezvények helyszíneként, és szakköri foglalkozások helyszíneként használható közösségi tér
kialakítása során belsőépítészeti kialakításokat, felújításokat, és kisléptékű
infrastruktúra fejlesztéseket valósítottunk meg: Ablakot cseréltünk, festettünk és mázoltattunk, régi bútorainkat beépített polc-és szekrényrendszerre
cseréltük. A munkálatokat kivitelező Kőröskom Kft. sikeresen, határidőre
befejezte a projekt kivitelezését. Tárgyi eszközök beszerzése keretében informatikai eszközöket, szoftvereket vásároltunk, amelyek a klubfoglalkozások
eredményességét segítik: Számítógépet tartozékokkal, projektort és vetítővásznat, valamint kamerát és mikrofont.
A projekt sikeresen lezárult. A felújított klubhelyiségben tartott összejövetelek lehetőséget biztosítanak majd arra, hogy a nyugdíjas és a 10-18 éves
lakosság tagjai találkozhassanak egymással, és civil szervezetekkel együttműködve újjáéleszthetik a közösségi tevékenységeket a településen.
A projektről bővebb információt a www.psvkkiskoros.hu/ oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Turán Istvánné Igazgató
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/b.
78/311-955
E-mail: clldkonyvtar@gmail.com
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A húsvét ünnepe utáni 1. vasárnap a
Quasi modo geniti, melynek jelentése:
„mint újszülött csecsemők”. „Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki
tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre” – mondja Péter apostol. Ezt a vasárnapot fehérvasárnapnak
is nevezik. Mint újszülött csecsemők…
Milyen gazdagon megtaláljuk a születés, az újjászületés képét a feltámadás
örömében és ünnepében. Mert Jézus
Krisztus feltámadása által, az értünk
vállalt áldozata által bizony újjá születhetünk, újjá születünk. És ha újjászületünk, táplálékra, lelki táplálékra
van szükségünk, melyet az Úristen drága és szent Igéje biztosít mindannyiunk
számára. Mai világunk mennyire csak
a testtel foglalatoskodik. Mi van a lélekkel? Kívánjuk az Igének hamisítatlan
lelki tejét, hogy azáltal növekedjünk az
üdvösségre, vagy csak a testet kívánjuk
táplálni ideig-óráig...

MISERICORDIA DOMINI

A húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap névadója a 33 Zsoltár 5b. verse:
Misericordia Domoini plena est terra,
azaz „az Úr szeretetével telve van a föld”
(latin Vulgata), vagy inkább „Az Úr kegyelme betölti a földet.” A misericordia
latin kifejezést többféleképpen fordítható: kegyelem, irgalmasság, könyörület.
Én rendszerint a kegyelem, vagy irgalom
fordításokat szoktam alkalmazni. Ez a
vasárnap rámutat arra, hogy a bűnös
világnak, s benne a bűnös embernek van
egy irgalmas, kegyelmes, könyörületes
Istene. Húsvét világossága is ezt az örömöt, vagy inkább örömhírt tárja elénk.
Az idei esztendő vezérigéje így szól hozzánk Lukács evangéliumából: „Legyetek
irgalmasok, amint a ti mennyei Atyátok
is irgalmas.” Mit jelent irgalmasnak lenni? Mit jelent az, hogy nekünk irgalmas
Istenünk van? A héber nyelv az irgalom
kifejezésére a rahamim szót használja,
melynek szógyöke a rehem, ami annyit
12

jelent: anyaméh. Amint az anyaméh egy
biztonságos közeget biztosít a magzat
számára, megteremtve a növekedés, az
erősödés lehetőségét, úgy ölel át mennyei
Atyánk is az ő irgalmával, ahol biztonságban lehetünk, erősödhetünk, növekedhetünk. Ezt a vasárnapot „jó pásztor”
vasárnapjának is nevezzük.

JUBILATE

A húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap örvendezésre hív bennünket a 66. Zsoltár
1. versével: „Örvendezz Istennek, egész
föld”. Ha napjainkban körülnézünk,
s megpillantjuk a minket körülvevő
valóságot, bizony nem sokan tudják
elmondani, hogy van bármi is, aminek
mostanság örülni tudnának. Mégis, ez
a vasárnap az öröm vasárnapja, amely
örvendezésre hív mindannyiunkat. Lehet, hogy nehéz heteket éltünk, vagy éppen még most is élünk meg. Lehet, hogy
veszteségek, tragédiák értek bennünket.
Lehet, hogy azt érezzük, jelenleg semmi
sem tud megörvendeztetni. Mégis, ennek a vasárnapnak létjogosultsága van,
mégpedig azért, mert van, ami minden
szívet megörvendeztet, és örvendezésre
késztet: Jézus Krisztus halála és feltámadása által részesülhetsz a bűnök
bocsánatába, azaz van újrakezdési,
továbblépési, megújulási lehetőség, és
Isten örök országában örökké élhetsz,
ha hiszel a Megváltó Úr Jézus Krisztusban.

CANTATE

A húsvét ünnepe utáni 4. vasárnap bevezető zsoltára - mely a vasárnap névadója is egyben – éneklésre hív bennünket,
hívőket: „Cantate Domino, canticum
novum - Énekljetek az Úrnak új éneket”. Új éneket énekelni? Még régit sem
lehetett az elmúlt időszakban a járványhelyzet miatt, és mennyire, de mennyire
hiányzott. Ez a vasárnap évről évre arra
hív, hogy énekeljünk az Úrnak új éneket. Miért kellene nekünk egyáltalán
énekelni az Úrnak? Azért, mert – amint

Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap az
imádság vasárnapja. Milyen sok összekulcsolt kezet láttam az elmúlt hetekben.
Imádkozni és reménykedni. Reménykedni, de miben? Nagyon sokan úgy kulcsolják össze kezeiket, hogy nem biztosak abban, hogy az imádságuk nyitott fülekre
talál. Vajon van, aki meghallgat? Múltkor is kértem, mégsem jött össze – mondogatják sokan. Ennek a vasárnapnak a
középpontjában az imádság, imádkozás
áll, úgy, hogy megerősíti a bizonytalan
lelket: Isten élő és ható Isten, aki bizony
mindig meghallgat téged. Lehet, hogy a
válaszokat nem halljuk meg, nem ves�-

EXAUDI

A húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap
a 27. Zsoltárból kapta elnevezését:
„Exaudi, Domine – Halld meg, Uram,
hangomat: hozzád kiáltok!” Exaudi, az
egyház, benne a gyülekezetek Istenhez
kiáltásának vasárnapja. Mi után kell kiáltanunk? Exaudi vasárnapja felkészíti,
előkészíti a keresztyén egyházat a Szentlélek, a Pártfogó fogadására. Hiszen ez
a vasárnap mennybemenetel és pünkösd
ünnepe közé esik. Jézus mennybemenetelekor megígérte, hogy elküldi a Pártfogót. Mennybemenetel és pünkösd ünnepe
között Istenhez kiáltunk, és kérjük erőt
adó, pártfogó és vigasztaló jelenlétét. A
Szentlélek érkezése megmutatja, hogy Isten feladatot ad nekünk minden időben,
és nincs olyan helyzet, amelyben egyedül,
támasz nélkül hagyna bennünket életünkben.
Arató J. Lóránd
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QUASI MODO GENITI

ROGATE

szük észre, vagy éppen nem a mi kedvünk és igényünk szerint válaszol Isten,
de amikor összekulcsolod a kezed tudd,
hogy Ő meghallgat. Az imádságban óriási erő és békesség van. Éljük át ne csak
ezen a vasárnapon, hanem életünk minden egyes napján.

ŐR

Jelen írásomban szeretném az olvasóknak bemutatni a húsvét ünnepe utáni
vasárnapokat, azok elnevezéseit, témáit és központi üzeneteit.

az idézett zsoltár is folytatódik – csodálatosan cselekedett. A húsvéti megismételhetetlen csoda arra hívja a világ összes
emberét, hogy csendüljön fel a szívek mélyéből az Istent dicsőítő háladal. De ezt
sajnos nem sokan teszik. Pedig, ahogyan
Mária énekében a Magnificatban is olvassuk, hatalmas dolgokat cselekedett.
Milyen csodálatos cselekedet az, hogy
egyszülött Fiát odaadta, feláldozta a bűnös világért, hogy ez a bűnös világ, benne
a bűnös ember ne vesszen el, hanem örök
élete legyen.

A VIGASZTALÁS ISTENE
BÁTORÍT, BÍZTAT, REMÉNYT AD
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Hányszor előfordul, hogy valaki, akit szeretünk, rossz lelkiállapotba kerül,
valami baj éri, elveszít valakit, és mi ott állunk tanácstalanul és tehetetlenül,
mert nem tudjuk, mit is mondhatnánk neki egy ilyen helyzetben. Hiába érezzük át a szenvedését, mégis keresgéljük a szavakat, és ha eszünkbe is jut
valami, az annyira sekélyesnek, semmitmondónak tűnik, hogy talán kár is kimondani. Vagy fordítva: mi kerülünk nehéz helyzetbe, velünk történik valami
tragédia – és mi egyszerűen vigasztalhatatlanok vagyunk: bármit is mondanak nekünk, valami okosat és szépet, minden hidegen hagy, lepereg rólunk.

Ha valóban hatékonyan szeretnénk
vigasztalni, bőségesen kaphatunk
hasznos és jó tanácsot: maradjunk
higgadtak, fejezzük ki együttérzésünket, legyünk türelmesek, megértőek
és elfogadóak – csupán néhány példa
a sok közül. De ha mi vágyunk, ha
nekünk van szükségünk vigasztalásra?
Bármilyen hihetetlen, de a Biblia
szerint Isten a vigasztalás Istene. Pál
apostol például ezt írja: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja,
az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket
minden nyomorúságunkban, hogy
mi is megvigasztalhassunk másokat
minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal
minket.” (2Kor 1,3-4) Gondoljunk
csak bele, milyen felfoghatatlanul
kedves, gyengéd, hívogató kijelentés
ez! A mindenható Isten nem sajnálja
az időt, fáradságot, és lehajol hozzánk. Szinte odabújhatunk mellé,
és elsírhatjuk Neki minden gondunkat, bánatunkat, fájdalmunkat! Neki
mindig van és lesz ideje a számunkra.
Ő sohasem fog elküldeni minket azzal, hogy most nem alkalmas az idő.
Türelmesen végighallgat és megért
bennünket, jobban, mint bárki más.
Hiszen Jézus Krisztusban ő is emberré lett, így a „saját bőrén tapasztalta”,
mit jelent a fájdalom, a veszteség. Ő
pontosan azért jött, hogy osztozzon
a mi szenvedéseinkben, azért, hogy
a mi szenvedéseinket magára vegye

úgy, hogy a mi bajunk és nyomorúságunk az Ő baja és szenvedése legyen.
Ezért nincs, ezért nem lehet a szomorúságnak, bánatnak, fájdalomnak, a
vigasztalanságnak olyan mélysége,
amiben Ő magunkra hagyna minket!
Jó, ha tudjuk, hogy az Újszövetség eredeti nyelvén az a szó, amit a
Bibliánk vigasztalásnak fordít, azt is
jelenti: bátorítani, biztatni, reménységet önteni valakibe. Annak, aki elcsüggedt és szomorú, nagy szeretettel
szinte az álla alá nyúlni és felemelni
a fejét, hogy nézzen előre, tekintsen
felfelé, lásson messzebb, és vegye komolyan azt, Aki láthatatlanul bár, de
nagyon is valóságosan ott van mellette, és csak arra vár, hogy végre Őt
szólítsa meg, Tőle kérjen, várjon és
fogadjon el segítséget.
Hisszük és valljuk, hogy Isten ma
is úgy gyógyít és vigasztal, ahogyan
senki más nem tud. Hisszük, hogy
van gyógyulás, van újrakezdés Isten
kegyelméből. Van megbékélés és erő
mindannyiunk számára. Isten ma is
köztünk van, gyógyít és meghallgatja
a Hozzá fordulók imádságát. Titok
mindez, sok részletét nem érthetjük,
de az biztos, hogy történik mindez –
most is és közöttünk is! Isten pedig,
a vigasztalás Istene arra hív minket,
hogy ennek a hírnek, az élet üzenetének továbbadói legyünk. Kérjük és
várjuk Tőle a vigasztalást, hogy aztán
ezzel a vigasztalással tudjunk másoknak segítségére lenni!
Luptákné Hanvay Mária

Kedves Szülôk és Konfirmandusok!
Sajnos a vírus újabb hulláma arra késztet bennünket, hogy a konfirmáció időpontját
és így a vizsga időpontját is módosítsuk. Mindenképpen szeretnénk még ebben a
tanévben megünnepelni a konfirmációt, hogy pontosan milyen formában és mekkora
létszámmal az a járványhelyzettől függ, minden változtatást az állami és egyházi rendeletekkel összhangban igyekszünk meghozni.
A konfirmácói próbavizsga új időpontja: 2021. 05.07-én (péntek) 15.00 órakor
(nem kötelező, de ajánlott).
A konfirmációi vizsga időpontja: 2021. 05. 13-án, 15.00 órakor Mennybemenetel ünnepe.
A konfirmációi ünnepi istentisztelet 2021. 05. 23-án 9.00 órakor Pünkösd ünnepe.

A részletekről későbbi időpontban adunk tájékoztatást. Isten áldását, óvó kezét kívánjuk
konfirmandusaink és családjaik számára, Erős vár a mi Istenünk!
Kecskeméti Pál igazgató lelkész

ÁPRILISI ÚTMUTATÓ
„Ő (Krisztus) a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt.
Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön.”
(Pál levele a kolosséi gyülekezetnek 1,15-16)
Megdöbbenve olvastam nemrégiben,
hogy egy svéd, magát teológusnak
nevező valaki, azzal a javaslattal hökkentette meg a világot, hogy a keresztyéneknek Mohamed prófétát is be
kellene illeszteniük a zsidó-keresztyén
hagyomány mértékadó nagyságai
közé… Ja, a svéd atyafi mellesleg evangélikus – a történelmi hűség kedvéért
szégyenkezve ugyan, de nem hallgathatom el e tényt.
A tisztázáshoz tudnunk kell, hogy a három egyistenhívő, monoteista vallás, a
zsidó-keresztyén-iszlám hármasság, valóban azonos gyökerekből fakad, – bár
időrendben a legfiatalabb az iszlám,
csupán csak a 7. században jött létre.
Nevezett Mohamed pedig 570-től
632-ig élt. Azt is tudnunk kell, hogy
emiatt is, az iszlám tiszteli többek közt
Ábrahámot, Mózest, Illést. Jézust is,
mint nagy prófétát, de nem, mint Isten
Fiát, a Megváltót.
És tán emiatt is vélekednek manapság
egyesek úgy, hogy ugyanaz az istene mindhárom vallásnak, leszűkítve,
ugyanazt az Isten imádja a keresztyén
ember és a mohamedán is. Egy Isten
itt – egy Isten ott. Láthatatlan ez is,
láthatatlan az is. Akkor hát mi a gond?
Hát nem! A kérdés nem ilyen egyszerű.
A keresztyének Istene és Allah (nevezzük mostantól így) nem ugyanaz. És,
hogy ezt megértsük, nem kell többet
tennünk, mint tanulmányozni a Bibliát és a Koránt. Van tehát egy nagy, – de
sokkal inkább lényegesnek mondható

különbség a két vallás istenképe között. Allahról sok mindent meg lehet
állapítani, de egyet nem: nem kegyelmes és nem szerető isten. Ellentétben a
keresztyének Istenével. No, de hogyan?
Jézus a titok nyitja. Míg az Ószövetség
Istene ott is gyakran szigorú Isten, aki
követelni, haragudni és időnként ítéletet tartani is tud, addig az Újszövetségben Jézus Krisztussal egy egészen más
korszak kezdődött. Ahogyan Pál apostol is megfogalmazza a fenti idézetben,
Jézus Krisztust úgy ismerjük, mint aki
maga a testté lett Isten. Aki tehát sokkal több, mint egy próféta. Krisztus ott
volt a világ teremtésekor is és Ő Isten
megvalósult ígérete.
És ami a legfontosabb: Isten szeretete
abban nyilvánult meg, hogy Krisztus
meghalni is kész volt értünk. Ezért
mondjuk, valljuk, hogy a keresztyénség a szeretet vallása. Nem az emberi
szereteté, hanem Istené. Mert nincs
nagyobb szeretet annál, mint amikor
valaki önmagát is feláldozza – másokért. És, ha ráadásul a legnagyobb,
maga a Teremtő Isten az, aki megfeszítve függ ott a kereszten, nos, annál
odaadóbb szeretet nem létezik.
Az iszlám minderről semmit sem tud.
Allah soha nem lett emberré. Allah így
szeretni nem tudott és nem tud.
Ezért fölösleges minden próbálkozás
a két vallás összevegyítésére. És ezért
(is) idegen Európától az iszlám, mint
vallás. De ez már egy másik történet...
Lupták György

KÖNYVTÁR A KAPUBAN
Ismét elindítottuk szolgáltatásunkat.
Kérjük, jelezzék, milyen könyveket készítsünk
kölcsönzésre, és a már elolvasott műveket is visszavárjuk.
Városi Könyvtár | Petőfi tér 4/b.
06-78/311-955 | kiskorospsvk@gmail.com
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HUZAVONÁK PETŐFI SÁNDOR SZÜLŐHÁZA KÖRÜL – 6. RÉSZ
Hálátlan nép! Ne is menj
A bús lakhoz közel:
Találkoznál a költő
haragos lelkivel.
Az ócska fal hullatja
a sárvakolatot, Láthatatlan kéz egyet majd
Arcodba vághat ott…”
(Petőfi koszorúi. Vál: Csanádi Imre,
Magvető Könyvkiadó,1973. 267-268.
o.)

Az előző részben Pest megye közgyűlése –sokak megdöbbenésére – a
magas árra és az épület rossz állagára hivatkozva elutasítja a Petőfi ház
megvételét. Csak Kovácsy Gyula és Dalmady Győző azok, akik nem pénzben mérik a nevezetes szülőház értékét.

A Vasárnapi Újság ellentmondásosnak véli, hogy a
megye az épület állapotára hivatkozva utasítja el a
megvásárlását:
„Pest megye azért nem
akarta megvásárolni,
mert a ház sárból van,
s nemsokára csak omladék lesz. Pedig épp ezért
kellene megmenteni az
utókor számára.” (Vasárnapi
Újság, 1874. márc. 29. 204. o.)
A Csanádi Imre válogatásában megjelent Petőfi koszorúi – kötet, számos, a költőről szóló írást és verset
gyűjt egybe. Ezek között szerepel
Dalmady Győző (bal ovális fotó) A
Petőfi-ház című verse, mely után az
1874-es évszám kérdőjellel szerepel.

Ezt a kérdőjelet én törölném.
Nem mintha felleltem volna az eredeti kéziratot, de
a vers tartalmából egyértelműen kiderül, hogy a
költő ezt csakis az 1874.
márciusi megyegyűlés
botrányos határozata
utáni első indulatában
írhatta.
„...Csak a magyar nem tudja,
Mily szent neki e hely,
Szívében a dalokra
Még visszhang sem felel.
Oly gazdagok vagyunk, hogy
Kincseket veszthetünk?
Áll-e a ház, vagy pusztul, Nem ad gondot nekünk.

A Fővárosi Lapok gúnyos
kommentárjából kiderül,
hogy a megye az „emlékállítást” is igen egyszerűen képzelte. Petőfi
szülőházának léckerítését akarta csinosabb vaskerítésre cserélni. Erre
gyűjtenek, mi több, számítanak az újság olvasóitól
eddig befolyt adományokra is.
Meg is kapják a magukét a szerkesztőségtől!
„... a »Fővárosi Lapok« azt az összeget,
mely nála a Petőfi-házra begyűlt, a
vasrostélyra nem fogja átadni. Hogyan
is akadályozhatná a vármegyét abban,
hogy ne maga erejével hajtsa végre a
célba vett nagy munkát. Kell, hogy ez
az emlékmű egészen a vármegye dicsősége legyen, csorbítlanul.” (Fővárosi
Lapok, 1874. márc. 22. 291. o.)
Bizony rászorult volna Pest megye az
újságolvasók pénzére. Hónapok alatt
is csak nem egészen 66 forintot sike-

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

rült összegyűjteniük a nemes célra.
Amikor aztán híre jön, hogy ezt a csekély összeget kamatra akarják befektetni, a Fővárosi Lapok megint nem
kíméli az ország „hangadó” megyéjét.
„Anglus kellene hozzá kiszámítani,
hogy ez összeg gyümölcsöző kamataiból
mennyi idő múlva kerül ki egy Petőfihez és az első megyéhez illő emlék költsége.” (Fővárosi Lapok, 1874. jún. 13.
583. o.)
Pest megye versben is pellengérre
kerül. Gróf Zichy Géza (jobb
ovális fotó) a félkarú zongoravirtuóz és költő, Petőfi leghíresebb versének
parafrázisával szólít fel
adakozásra, ha már az
első megye ilyen szűkmarkúnak bizonyult.
„Talpra magyar“
»Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!«
Hadd lássa meg a nagy világ,
Pest-megye nem Magyarország!
Magyarország, édes hazám!
Csak ez egyszer hallgass reám!
Költőd sírját nem ismered,
Szülő helyét — azt becsüld meg…”
(Fővárosi Lapok, 1874. márc. 24.)
Az eredeti vers jobbnak tűnik, de a
szándék dicséretes, még inkább a
mellékelt ötven forint adomány, már
csak azért is, mert a Fővárosi Lapok
szerint arisztokratáink eddig nem igazán jeleskedtek az adakozásban.
Fodor Tamás

SZERETETTEL
GRATULÁLUNK!
Cserkó Szilvia és Ba Zoltán március 6-án mondták ki a boldogító
IGEN-t.

Régi Gerda

édesanyja: Magyar Edit
édesapja: Régi Gábor
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2021.február10-én
születési súly, hossz: 3480 g, 50 cm
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Birkás Benedek

édesanyja: Grozav Annamária
édesapja: Birkás Gábor
születési hely: Mödling (Ausztria)
születési idő: 2021. február 23-án
születési súly, hossz: 3196 g, 50 cm

Holló Luca

édesanyja: Strubl Nóra
édesapja: Holló Péter
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2020. december 28-án
születési súly, hossz: 4100 g, 52 cm
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GAZDAHÍREK
A Magyar Államkincstár 2021. március 26-án megkezdte a 2020. kárenyhítési évre benyújtott kérelmek
után az agrárkárenyhítő juttatások
kifizetését.
Annak érdekében, hogy minden
termelő részére teljes mértékű
agrárkárenyhítési kifizetés valósulhasson meg, a kormány 3,1 milliárd
forint többletforrást biztosított a
Kárenyhítési Alapban rendelkezésre
álló összeg kiegészítésére.
Így, a 2020. évi jogos termelői károk
után 8 ezer 743 mezőgazdasági termelő kap juttatást, összesen közel
18,6 milliárd forintot. A teljes ös�szegből aszálykárra közel 7,5 milliárd, tavaszi fagykárra több mint 7,0
milliárd, felhőszakadáskárra közel
1,8 milliárd, belvízkárra majdnem
1,4 milliárd forintot utal a Kincstár.
Ezen felül jégesőkárra 730,1 millió,
viharkárra 166,4 millió, őszi fagykárra 7,9 millió, téli fagykárra 0,7
millió forintot folyósítanak.
Az egyik legfontosabb agrárpolitikai
cél, hogy megérje gazdálkodni és vidéken élni.
E szándék elérését 2012 óta hatékonyan segíti a folyamatosan fejlődő,
Európa élvonalába tartozó mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerünk
(MKR), amelynek első pillére az
agrárkárenyhítési rendszer.
Ezen túl a mezőgazdasági krízisbiztosítás is az öngondoskodó gazdálkodók rendelkezésére áll.
(MTI)

A HŰSÉGES FELESÉG ÉS A SZŐLŐ: AZ ALETTÁRÓL

Dr. Csizmazia Darab József gyakran járt a kiskőrösi fürdőbe
Meg merjük kockáztatni, hogy dr. Csizmazia Darab József (1918-2013) szőlőnemesítő nevét sokkal kevesebben ismerik Kiskőrösön, mint illene. Pedig
többek között hozzá köthető a jelenleg legnépszerűbb telepített szőlőfajtánk, a Bianca előállítása. Meg persze a Medina, a Néró és a Zalagyöngye is.
Az ágazatban tevékenykedők számára legalábbis ismerős fajták mind. Nemesítőjük 60 éves munkássága alatt betegségeknek ellenálló, rezisztens fajtákkal ajándékozta meg az ország szőlész-borász társadalmát. A következő
írásban azonban egy ötödik fajtáról, az Alettáról szeretnénk mesélni, pontosabban annak nevéről és eredetéről. Mert hát ez is Csizmazia úrhoz köthető.

Azt a történetet már talán többen
hallották, hogy 1981-ben egy csengődi gazdaember, Szmutka György
hozott magával „véletlenül” néhány
szőlővesszőt, az akkor még Egri
csillagok 18-as sorszámot viselő
Alettából, miközben Zala megyében Zalagyöngye vesszőket vásárolt.
Később, miután felismerte a benne
rejlő potenciált, maga is szaporítani
kezdte, tőle terjedt el aztán a környéken, elsősorban Soltszentimrén,
Kiskőrösön, és Akasztón.
Dr. Csizmazia Darab József természetesen büszke volt művére, és
minden bizonnyal örömmel töltötte
el, amikor a 2000-es évektől kezdve egyre nagyobb területen telepítették ezt az enyhén muskotályos
ízű szőlőt. Többször személyesen is
megfordult városunkban, kedvelte
méltán népszerű fürdőnk gyógyvizét. Aztán 2008-ban egyszer csak találkozott egy cikkel a helyi újságban,
ahol Boda Zsuzsa újságíró kérdésére
Pszota István hegybíró méltatta az
akkor már igencsak elterjedt fajtát.

Ennek kapcsán a fürdőbe menet egy
alkalommal felkereste az újságírót,
hosszasan elbeszélgetett vele, majd
gondolatait papírra vetette és egy
levélben is elmesélte az Aletta név
eredetét.
Innentől át is adnánk a szót neki:
„A történeti hűség kedvéért és a
termesztők tájékoztatásául is, hogy
ismerjék, mit is akartam az Aletta névben megörökíteni és örökül
hagyni a mai hálátlanságot képviselő világunkban. Németh Lászlónak
Apáczai Csere János életregényét olvasva szíven ütött feleségének a férje
melletti hűsége és szeretete. Megkönnyeztem, mert drága feleségem
– Bárkány Blanka – is így volt betegágyam mellett. Apáczai Csere János, mint prédikátor, Hollandiában
kapott ösztöndíjat, és Utrechtben
1651-ben teológiai doktorrá avatták.
Ez idő alatt ismerkedett meg Aletta
van der Maet-tel, akit feleségül vett
és vele együtt tért haza Magyarországra. Apáczai, mint felvilágosult
és képzett prédikátor szerette volna a

tanultakat itthon is a gyakorlatba átültetni. Sajnos a korabeli maradiság
nem engedte. […]
Áprily Lajos: Tavasz a Házsongárdi
temetőben [ti. Kolozsvárott található] című költeményében állított
szívhez szóló emléket Aletta van der
Maet helytállásának. Az életregény
olvasása és átélése adta azt az elhatározást, hogy az új szőlőfajtámban
Aletta nevét örökítem a hálátlan világban az utókor számára. Az Aletta
szőlőfajtában benne van a hűség és
a szeretet, és az a megbízhatóság is,
amivel majd a fajta a hazai viharoknak is ellen tud állni.
Bozsik József írta, hogy a szőlőnemesítés nagy öregje vagyok, Isten
kegyelméből megérhettem a 90 évet
és 60 éven át pedig csak a szőlőnemesítésben találtam meg az élethivatásomat. Csizmazia Darab József ”
Turán István

AZ ÜLTESS FÁT MOZGALOM EGYESÜLET
A SPORTPÁLYÁN PARKOSÍTOTT
Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület
ismét fákat telepített. Ezúttal a Városi
Sporttelepen ültettek el 22 gömbkőrist, a betonlelátó felső részén lévő
füves területen. A sporttelepen évek
óta nagyarányú fejlesztéseket végeznek, a Kiskőrösi LC vezetősége által
elnyert TAO pályázati összegeknek
és az önkormányzat támogatásának
köszönhetően. A sportpályák és az
öltöző épülete is megújult, március
12-én pedig a terület tovább szépült
a Filus Tibor vezette egyesület faültetési akciójával. A fák telepítéséhez
az Ültess Fát Mozgalom Egyesület
363 ezer forintot nyert egy sikeres
pályázaton. A faültetésen ott volt
Domonyi László polgármester,
Dulai János, a KLC elnöke (bal kis
fotó) valamint a klub vezetősége és

minden edző. A csapatokat egy-egy
játékos képviselte. Az egyesületi elnök minden jelenlévőnek átnyújtott
egy emblémával ellátott neonzöld
pólót.
Filus Tibor: A labdarúgó klub azt
tervezi, hogy az eseményen résztvevő faültetők nevét egy kis táblácskán
feltüntetve örökítik meg az utókor
számára. Minden fa mellé, Ba Irén
kertész jóvoltából egy támasztó karó
is került. A fák további kezelését a
labdarúgó klub vállalta el, a csemetefák tövéhez egyedi öntözőrendszert építenek ki. Remélhetőleg a
gondos ápolásnak köszönhetően
mihamarabb árnyat adó fák fogják
díszíteni a lelátó felső részét.
Boda Zsuzsa
fotók (Filus Tibor)
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„TAVI HOKI” BAJNOKSÁGBAN
SZEREPEL A HC KISKŐRÖS

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS
Martin Ferenc

városüzemeltetési referens
06-78/513-120/209-es mellék

email: kommunalis.ref@kiskoros.hu

Gépkezelő
Feladatok
• Automata / félautomata berendezések
kezelése, felügyelete
A jégkorongot kedvelő szülők és
sportbarátok körében nagy igény
mutatkozott, hogy a HC Kiskőrösnek felnőtt csapata is legyen. Az idei
az első évad, amikor az együttes csapatot indított a „tavi hoki” vagy más
néven 3 x 3-as küzdelemsorozatban.
A gárda minden jégkorongozója a
HC Kiskőrös igazolt játékosa, így a
járványügyi szabályok betartásával
tudnak edzeni és mérkőzéseket is játszani zártkapus körülmények között.
Az amatőrnek mondható bajnokságban különböző helyszíneken rendeznek fordulókat, ahol egy adott napon
körmérkőzéses formában küzdenek
meg egymással a részvevő csapatok. A
bajnokság egyik fordulójának adott
otthont március 20-án a kiskőrösi
Rajz Attila Jégcsarnok, amelyen a kiskőrösiek mellett egy szegedi és makói
gárda szerepelt. A kiskőrösi csapat
játékosa és a klub tehetséggondozó
edzője Kosóczky Tibor elmondta, hogy a torna rendezője a szegedi
gárda volt, de megkérték őket, hogy
adják át a pályájukat a részükre erre

a napra. Ez a bajnokság az amatőrök
szintje, ahol a csapatokat nagyrészt a
sportágat szerető, szülők, támogatók
és egyéb személyek alkotják. A csapatot Szekeres Károly irányítja edzőként, akinek a munkáját Kosóczky
Nikolett segíti. A torna résztvevői 3
mezőnyjátékossal és 1 kapussal álltak
ki a találkozókra, amelyek játékideje
3 × 15 perc volt, a cserék pedig folyamatosan zajlottak 1 percenként.
A bajnokság eredményeit vezetik,
melynek végén a legjobbak majd díjazásban részesülnek.
A HC Kiskőrös két mérkőzést játszott az említett napon, amelyeken a
következő eredményeket érték el:
HC Kiskőrös-GP Szegedi Vízmű
10-5
Gólszerzők: Krecs Sándor-2, Mádai
Marcell-3, Kosóczky Nikolett,
Kosóczky Tibor, Szöllősi Szabolcs,
Kosóczky Tibor-2.
HC Kiskőrös-Marosi Penge Faterok
2-4
Gólszerző: Mádai Marcell-2
F. T.

* APRÓ * APRÓ *

FELNŐTT HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

Takarítónőt keresek
Budapesti családi ház igényes rendben
tartására útiköltség térítéssel.
Elvárás: pontos, precíz munka, leinformálhatóság, heti egy alkalommal egész
napos elfoglaltság. Jelentkezést bérigény
megjelöléssel kérek. +36-30-936-6890

dr. Gyetvai Csaba – 78/414-454
dr. Schütz Nikolett – 78/311-476
dr. Radvánszki Éva – 78/411-000
dr. Tüske László – 78/412-249
dr. Dulai Ilona – 78/311-350
dr. Brenner Zsolt – 78/412-236

Könyvelés-Kiskőrös
Kertész Krisztina
Mérlegképes könyvelő
Kiskőrös
Tel.: 20/3188-072
E-mail: krisztina.kertesz58@gmail.com
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Szolgáltatások:
• Egyéni és társas vállalkozások könyvelése
• Bérszámfejtés
• Teljes körű számviteli szolgáltatás
• Vállalkozási tanácsadás

FÓKUSZBAN
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KÁBELTÉVÉ:

249 -ES CSATORNA

Nézze Ön is a megújult Kiskőrös Tv adásait!
online: kiskorostv.hu | facebook: Kiskőrös TV

• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Minőségellenőrzési feladatok
Elvárások
• Általános iskolai végzettség
• Többműszakos, megszakítás nélküli munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság
Amit kínálunk
• Versenyképes bér + juttatások
• A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb
műszakpótlék (46% 18:00
és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző
• Cafeteria és étkezési támogatás
• Ingyenes, légkondicionált buszjáratok
80 km-es körzetből (23 buszjárat,
5 megyéből)
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os
apartmanszálló
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási
lehetőség

+36 25/556-036
munka@hankookn.com
www.hankooktire.com/hu
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A LABDARÚGÓK SZERETNÉNEK DOBOGÓS HELYEN VÉGEZNI
Miskovicz Bálint, a csapat edzője bizakodó a folytatást illetően

Juhász László

Barkóczi Ádám

Sok éve vár már a kiskőrösi megyei I. osztályban szereplő labdarúgócsapat
egy kiemelkedő eredményre és a szurkolók is ki vannak éhezve a sikerre.
A járványhelyzetben a csapat kizárólag zártkapus mérkőzéseket játszhat,
így a lelkes szurkolók segítsége nélkül kell helytállniuk a labdarúgóknak.

Az együttes a tavaszi szezont nem
a legjobban kezdte, mivel a gárda
elveszítette hazai veretlenségét a Tiszakécske ellen (1-2) és szomszédvári
rangadót buktak el a fiúk Akasztón
(1-3). Gyógyír volt a sebekre a Kerekegyházán aratott 8-2-es győzelem
és az élcsapatnak számító Kiskunfélegyháza ellenei hazai 1-0 arányú
siker. A fiúk a tavasszal még hazai
környezetben 1-1-et játszottak a Jánoshalmával és 2-2-es döntetlent a
soltvadkerti műfüves pályán a Bácsalmással. A csapat „rangadót nyert”
a fehér asztalnál a Soltvadkerti TE
ellen, mely mérkőzés az ellenfél koronavírussal fertőzött játékosai miatt
maradt el.
A csapat március 7-én a Soltvadkerti TE együttesét fogadta volna hazai
pályán, de a vendégek nem utaztak el
a találkozóra, mely találkozó körülményeiről a Kiskőrösi LC alelnöke,
Somlyai Péter a következőket nyilatkozta:
– A Kiskőrösi LC II. csapatának
szombati megyei III. osztályú bajnoki találkozója után jelezte telefonon a
Soltvadkerti TE labdarúgó szakosztályának elnöke Schmidt Zsolt, hogy
covid fertőzöttek miatt nem tudnak
kiállni a mérkőzésre. Elmondta,

18

hogy az egyik játékosuk igazoltan
koronavírusos, illetve a csapatban
több olyan labdarúgó van, akik kontakt személyként vehetők figyelembe
és gyaníthatóan elkapták a fertőzést.
Egyeztettem a klubunk elnökével,
Dulai Jánossal és Miskovicz Bálint edzővel a lehetőségekről. Mivel
nagyon sűrű a versenynaptár és nem
tudhatjuk, hogy a későbbiekben nálunk is lehet-e hasonló járványhelyzet a csapatnál, ezért nem vállaltuk a
találkozó lejátszását egy későbbi időpontban. Mindezek mellett nálunk
több labdarúgó sem tudott volna hét
közben a csapat rendelkezésére állni
vidéki tanulmányai, valamint munkahelyi elfoglaltságai miatt. Döntésünket közöltük a soltvadkertiekkel
is, akik tudomásul vették ezt, nem
jöttek el a vasárnapi bajnoki találkozóra és jelezték a kialakult helyzetet
a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó
Szövetségnek is. A mérkőzés játékvezetőit is kiértesítették a történtekről és így ők sem utaztak el
Kiskőrösre. A Bács-Kiskun Megyei
Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága minden héten ülésezik, amikor
tárgyalják az aktuális ügyeket. Az
elmaradt mérkőzésünkkel kapcsolatban a következő döntés született:

Petrovics Kevin
„VB/35/2020-2021. (03.10.) számú határozat: A Versenybizottság
a KISKŐRÖSI LC – SOLTVADKERTI TE 2021.03.07. napján elmaradt MEGYEI I. felnőtt bajnoki
mérkőzés 3 bajnoki pontját, 3-0-ás
gólkülönbséggel a KISKŐRÖSI LC
csapatának javára igazolja.” Volt egy
koronavírusos játékosunk, de olyan
szerencsések voltunk, hogy nem fertőződött meg senki más. Az említett
labdarúgó is még a tavaly novemberi
leállást követően lett beteg, de kivárta a kötelező karantént és mostanra
már teljesen meggyógyult.
A csapat edzője Miskovicz Bálint bizakodó a folytatást illetően:
– A télen nagyon kemény egy hónapos felkészülést végzett el a csapat januárban. Szerencsére sikerült együtt
tartani az őszi keretet és új játékosként érkezett hozzánk Kozármislenyből Juhász László, Kecskemétről
Barkóczi Ádám, valamint visszatért
hozzánk Petrovics Kevin is. Utólag
úgy látom, hogy a tavaszi szezon első
heteiben talán túl sűrű volt a programunk a szerdai edzőmérkőzésekkel,
ami miatt kicsit tompábbak voltunk
a bajnoki találkozókon és nem azt a
teljesítményt nyújtottuk, amire számítottam. Ebben az időszakban két
hét alatt lejátszottunk öt mérkőzést,
amikor jött a hazai vereség a Tiszakécske ellen. Ez egy óriási pofon
volt, mert elvesztettük hazai pályán
a veretlenségünket. A fiaskót sikerült
kijavítanunk Kerekegyházán, ahol
remek teljesítményt nyújtva arattunk
8-2-es győzelmet. Nagyon sajnáltam,
hogy ezt követően elmaradt a Soltvadkert elleni hazai találkozónk,
mert egy újabb siker a pályán jót tett
volna a csapatnak. Az akasztói vendégszereplésünk nagyon fájó pont,
mert 1-0-ás vezetésünk után volt két
kapufánk és helyzeteink sokasága
maradt ki. Egy agyonnyert mérkőzést buktunk ott el nagy védelmi és
egyéni hibák miatt. hatalmas öröm

számomra, hogy a Kiskunfélegyháza elleni hazai siker alkalmával végre
igazi arcát mutatta a csapat. Ezen a
mérkőzésen kitették a fiúk a szívüket
a pályára és megmutattuk, hogy jóval többre vagyunk hivatottak, mint
amit eddig a tavasszal nyújtottunk.
Mi nem vagyunk egy olyan együttes,
amely egy „csettintéssel” nyeri a mérkőzéseit, csak akkor tudunk eredményesek lenni, ha nagy szívvel küzdünk, csúszunk, mászunk a pályán
a sikerért. Van miből tanulnunk,
mert a rossz eredmények a fegyelmezetlenségekből, a koncentráció és a
kommunikáció hiányaiból adódtak.
Amennyiben olyan felfogásban játszunk a továbbiakban, mint a Kiskunfélegyháza ellen, akkor bárkit
legyőzhetünk. Most olyan mérkőzéseink következnek, amelyeket magas
koncentráltsággal az ősszel lehoztunk
és most sem lehet más a célunk, ha
szeretnék céljainkat megvalósítani,
hogy a dobogós helyek valamelyikén
végezzünk.
Filus Tibor

Kiskőrösi hírek
Kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 6000 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város
Felelős kiadó:
Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft.
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.
Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa | +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com
Felelős szerkesztő:
A Kunság-Média Nonprofit
Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Hirdetésfelvétel:
Dúcz Annamária | +36-70/617-9945
hirdetes@vira.hu
Apró- és gyászhirdetés:
Petőfi Sándor Művelődési Központ
hétköznaponként 8.00-12.00
és 12.30-16.00 óra között
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/A
Telefon: 06-78/312-315
Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Izsáki út 10/B
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó Péter
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!
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GYŐZELMEKKEL KEZDTE A TAVASZI
IDÉNYT A MEGYE III-AS CSAPAT
A megyei III. osztályú labdarúgó bajnokságban az idei szezonban is meghatározó játékerőt képvisel a Kiskőrösi LC II. csapata. Az együttes most
is harcban van a bajnoki címért folyó küzdelemben és 15 mérkőzés lejátszását követően 28 ponttal a 2. helyen áll. A gárda a tavaszi szezonban
eddig lejátszott mérkőzéseit megnyerte úgy, hogy 14 gólt rúgtak és az ellenfelek mindössze egyetlen alkalommal tudtak a kiskőrösi kapuba találni.
A csapat a bajnokság második felét egy őszi szezonból elmaradt találkozó
lejátszásával kezdte, amikor a fiúk Csengődre látogattak. A mérkőzést magabiztos játékkal nyerte meg 6-0-ra (0-2) a kiskőrösi csapat.

A csapat góljait Mokrickij Viktor-3, Füleki Antal, Sinkó Dorián
és Dulai János szerezték.
A bajnokság 14. fordulójában szomszédvári mérkőzésre került sor március 6-án. A Kaskantyúi FSE gárdája
a Kiskőrösi LC II. csapatát fogadta
zártkapus mérkőzésen. A találkozó 5
gólt és kiskőrösi győzelmet hozott.
A mérkőzés elejétől kezdve nagy
mezőnyfölényben játszott a kiskőrösi együttes és több helyzetet is
kialakított. A hazaiak kapujában az
első fél órában három alkalommal
is góltól mentette meg Paunovic
Márkó nagy bravúrral a csapatát.
A sportszerű mérkőzésen a kiskőrösiek megérdemelt és magabiztos
győzelmet szereztek a lelkesen focizó
ellenfelükkel szemben.
A Kunfehértó elleni hazai találkozót
a vendégek lemondták a koronavírusos játékosaik miatt.
A 16. fordulóban a csapat a Császártöltés otthonába látogatott, ahol
4-0 (0-2) arányú győzelmet arattak.
A csapat végig mezőnyfölényben
játszva nyert magabiztosan Gyurián
Gábor, Gémesi János, Füleki Antal
góljaival és Fejes Milán öngóljával.
A következő fordulóban sem tudott
pályára lépni a kiskőrösi együttes,
mert a csapatban többen elkapták a
koronavírust, a Vadkert FC STE II.
elleni mérkőzést is majd egy későbbi
időpontban játsszák le.

A csapat edzője Rácz János elmondta, hogy télen a játékoskeretben nem
történt változás, az alapozás időszakában heti két edzéssel készültek.
A céljaik között idén is a bajnoki cím
megszerzése szerepel, több sorsdöntő mérkőzéssel a Balotaszállás FC, a
Vadkert FC STE II. és az Akasztó FC
II. csapatai ellen. A bajnoki címért
folyó küzdelemben kiemelten fontos
lehet majd az Akasztó elleni idegenbeli találkozó végkimenetele. Az idén
lejátszott mérkőzéseket értékelve
megemlítette, hogy a csengődi vendégjáték egy jó felkészülési mérkőzésnek felelt meg, ahol hozták a kötelező
győzelmet. A Kaskantyú ellen nehéz
mérkőzésre készültek és a hazaiak
most is bebizonyították, hogy a lelkes
játékukkal gondot okozhatnak. Császártöltés ellen is alkalmazták a tavaszi szezonban elkezdett háromvédős
játékukat, 5 középpályással irányítani
tudták a mérkőzést. Magabiztosan
nyertek, de ebben közrejátszott az
is, hogy a hazaiak 2-3 százszázalékos
helyzetet kihagytak. Télen, szerdán
és a szombati napokon edzettek, a
bajnoki szezon kezdete óta pedig gyakorlással készültek a hétvégi találkozókra. A csapattal szeretnének minél
jobban szerepelni a bajnokságban és
bíznak abban, hogy az utolsó pillanatig versenyben lehetnek a bajnoki
címért folyó küzdelemben.
Filus Tibor

NEGYEDIK HELYEN ZÁRTAK A LÁNYOK
A megyei I. osztályban szereplő Kiskőrösi NKSZSE női csapata számára
véget ért a bajnokság alapszakasza. A lányok a 8 csapatos küzdelemsorozatban a 4. helyen zártak 14 mérkőzésen szerzett 8 győzelemmel, 1 döntetlennel, 5 vereséggel, 379-379-es gólaránnyal, 17 ponttal.

Az együttes ezzel az eredménnyel kiharcolta, hogy a legjobb négy csapat
között szerepelhessen a dobogós helyekért való rájátszás küzdelemiben.
A csapat eddig szerzett 379 találatán
16 játékos osztozik: Torgyik Rita –
122 gól, Kun-Szabó Viktória – 64,
Mokos Anita – 53, Varga Anna –
29, Schiszler Hanna – 28, KovrigSzabó Ivett 27, Zsubori Zsófia –
18, Domokos-Faragó Ágnes – 8,
Borbényi Luca – 7, Holczimmer
Judit – 7, Kornóczi Natália – 5,
László Luca – 4, Polereczki Petra – 3, Markó-Czérna Bianka – 2,
Kolonusz Lili – 1, Tösmagi Nikolett – 1.
A gárda alapszakaszban nyújtott teljesítményét Czérna János edző értékelte:
Az alapszakasz végén, a negyedik helyen zártunk úgy, hogy a küzdelemsorozatban két kiemelkedő csapat van,
a Nemesnádudvar és a Lajosmizse,
és őket követi a Kalocsa, valamint
a mi csapatunk. Sokat elmond az
erőviszonyokról, hogy mi 17 ponttal
lettünk a negyedikek és mögöttünk
10 ponttal áll az ötödik helyen a
Kunszentmiklós gárdája. Úgy gondolom, hogy a lányok magabiztos
és jó teljesítményt nyújtottak végig
az alapszakaszban. Reálisnak látom
a megszerzett pontjaink számát és a
helyezésünket. Nagy feladat, hogy
az idősebb, 40 év körüli és a 20 év
alatti fiatal lányokból egységes csapatot és jó közösséget gyúrjunk össze.
A játékosok szinte minden mérkőzésen nagyon odatették magukat, így
a hozzáállásra, a lelkesedésre nem
lehet panaszom. A legkiemelkedőbb
teljesítményt talán a bajnoki címre
is esélyes Lajosmizse csapata ellen

nyújtottuk még az ősszel a második
fordulóban, amikor hazai pályán
egyetlen találattal legyőztük őket.
A szezon kezdetén még tudunk rendesen edzeni a helyi sportcsarnokban,
azonban a későbbiekben már erre
nem volt módunk a járványhelyzet
miatt, ami rányomta bélyegét a szereplésünkre. Vidékre kellett járnunk
edzeni, és mérkőzéseket játszani, ami
nagyon megnehezítette a helyzetünket. Több alkalommal is előfordult,
hogy hét közben Hajóson edzettünk,
majd a hazai mérkőzésünk alkalmával Izsákon fogadtuk aktuális ellenfelünket. A közösségápolás terén nagy
a lemaradásunk, mert a járványhelyzet miatt egyetlen alkalommal sem
tudtunk leülni közösen még egy
üdítőt sem meginni. Talán nem kell
hangsúlyoznom, hogy más az öltözőben beszélni a mérkőzésről, mint
amikor a találkozó után kötetlenebb
hangulatban tehetjük ezt meg. Most
a járványhelyzet miatt több játékosunk visszamondta az edzéseken
való részvételt, melyet elfogadtunk és
tudomásul vettünk. A bajnokság rájátszásának mérkőzései április 10-én
kezdődtek, a járványhelyzet befolyásolhatja a szezon végét is. A távlati,
hosszútávú célunk az, hogy Kiskőrösön egy NB II-es női csapat legyen.
Azt azonban tudni kell, hogy mi elsősorban utánpótlásnevelő egyesület
vagyunk, hárman játszanak tőlünk
eligazolva a kecskeméti NB II-es csapatban és hárman szerepelnek Budapesten NB I-es ifjúsági gárdában.
A jövő útja talán az lenne, hogy a későbbiekben akár kettős igazolással is
szerepelnének nálunk majd a tőlünk
elszármazott játékosok, hogy céljainkat el tudjuk érni.
Filus Tibor
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