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Megkezdődött
a kerékpárút nyomvonalának
előkészítése a tabdi elágazásig
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A LAKÓK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEFOGÁSÁVAL
ÚJUL MEG A LIGET UTCAI LAKÓPARK

Régóta panaszkodnak a Liget utcai
lakóparkban élők, hogy a többtíz éves
nyárfák helyenként 20-30 centiméteres magasságban is felnyomják a járdákat, így balesetveszélyes a gyalogos
közlekedés. Lakossági kezdeményezésre Pethő Attila, a választókerület
önkormányzati képviselője (balról)
és Kocsis Zoltán, a társasházak közös képviselője (jobbról) a probléma
megbeszélésére több fórumot is ös�szehívott, s a lakókkal együtt végül is
arra az elhatározásra jutottak, hogy a
lakótelep felújításának első lépéseként
ki kell vágni a fákat és olyan fajtákra
cserélni, amelyek növekedése és kártétele nem agresszív.
A gyorsnövésű platán fafajta széles
gyökérzetével nem csak a járdákban,
hanem az útban is jelentős kárt tett,

mindemellett a földszinti lakások
aljzatát is több helyen felnyomta.
Volt olyan eset, hogy a szennyvízcsatornába hatoltak be a gyökerek, így
dugulást okoztak, a szennyvíz pedig
elárasztotta a földszinten élők lakását, jelentős kárt okozva. A terebélyes
koronával rendelkező, egyáltalán nem
városi környezetbe való platánfák kivágása január közepén, a nyugalmi
időszakban megtörtént.
Pethő Attila: A lakótelepet érintő fejlesztések a fák kivágásával kezdődtek
el. A jelenlegi képviselői ciklusomnak
ez a beruházás az egyik fő feladata.
A városvezetés elképzelése szerint a
Liget utcai lakóparkban többek között felújítjuk a járdákat, az utat és
szeretnénk egy bekerített játszóteret
is építeni. A felújításokat egyeztettük
az itt lakókkal, akik egyetértettek az
elképzelésekkel. Jelezték, hogy anyagi
támogatást, társadalmi munkát is biztosítanak a fejlesztésekhez. A lakók
számára a járdafelületek rendbetétele
a legfontosabb. Ehhez pedig elengedhetetlen a meglévő, elöregedett fák
kivágása, a fiatalabb fák vastagabb,
balesetveszélyes ágainak eltávolítása.
Mint azt Pethő Attila önkormányzati képviselő kihangsúlyozta, a fásítási program megvalósítása után
hozzákezdenek a felújításhoz. Ennek

menetét a közös képviselővel együtt
szintén többször egyeztették a lakókkal. A földet mintegy 15-20 centiméter mélyen kiszedik, majd zúzott
kővel töltik fel, amit tömörítenek.
Ezt követi a zöldfelület végleges kialakítása. A játszótér megépítése is
fontos, sok a kisgyermekes család.
A munkálatok részeként kitisztítanák a már meglévő csatornarendszert
is, ahol a fák gyökerei kárt okoztak,
kijavítják. Természetesen az esővízelvezetés problémáját is megoldják.
Az önkormányzat az Ültess Fát Mozgalom Egyesülettel karöltve végzi el a
fásítási programot.

Pethő Attila kiemelte, hogy nem csak
közvetlenül a járdák mellett, hanem a
háztömbök között is szeretnék pályázati támogatással megvalósítani a faültetést. Filus Tibor, az egyesület elnöke elmondta, hogy a mintegy másfél
millió értékben már megvásároltak
130 darab fát – 65 magyar kőris, 65
hársfa – levermelték, a jelenlegi munkálatok és a tereprendezés befejezése
után az időjárás függvényében elültetik azokat.
A lakópark felújítási munkálatait önkormányzati, pályázati, valamint lakossági forrásból valósítják meg.
Boda Zsuzsa

NÉGY PADOT ÉS HULLADÉKTÁROLÓKAT IS KIHELYEZNEK A ZÁPORTÁROZÓNÁL
A Wattay műhelyében gravírozták
a fába az egyesület nevét és logoját

A Filus Tibor elnökletével működő Ültess Fát Mozgalom Egyesület
félmillió forintos támogatást nyert
arra, hogy a záportározót szegélyező
murvaköves út mellett elhelyezzen
négy, borovi fenyőből készülő, jó
minőségű, mintegy 4 centiméteres
deszkákból, három soron felületkezelt, időtálló ülőpadot, valamint
mellettük egy-egy hulladéktárolót.
Egyre többen élnek a lehetőséggel és
veszik birtokba sportolásra a vízparti
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területet, viszont akadnak, akik ebeik után otthagyják a „kutyagumit”,
nem kis bosszúságot okozva ezzel a
sétálóknak, futóknak. Számukra az
egyesület figyelemfelhívó táblákat
fog kitenni, melyekkel a szeméttárolók használatára ösztönzik őket.
Remélhetőleg a kihelyezett szeméttárolók pozitív hatással bírnak
majd a szemetelőkre is, és azokban
helyezik el kiürült pet palackjaikat,
tasakjaikat, s nem szórják szét, mint

eddig. A padokat, hulladéktárolókat,
valamint a táblákat egy-két hónapon
belül kihelyezi az egyesület, megajándékozva velük a városlakókat, az
önkormányzatot.
Filus Tibor: A padok háttámlájára a
Wattay középiskola faipari gépműhelyében gravírozták az egyesület nevét és logoját, valamint a felületkezelését is elvégzik a deszkáknak. Ha
ezzel a munkával készen vannak, a
Kőröskom Nonprofit Kft. összeszereli a padokat és ők fogják a területre
is kihelyezni.
Franczia László: Egyre több felkérést kapunk, hogy egyesületi logókat gravírozzunk. Általában ezeket
a munkákat lézertechnológiával
szoktuk elvégezni, itt a fa alapanyag
hosszúsága indokolja, hogy faipari
CNC géppel végezzük el a munkát.

A város főterén is mi újítottuk fel néhány köztéri padot, azokba az iskola
nevét gravíroztuk bele. Már sokszor
felajánlottam a lehetőségeinket az intézmények és a lakosok számára is, a
faipari és a fémipari műhelyeinkben,
valamint az újonnan kialakított digitális közösségi alkotóműhelyünkben
kiváló munkát végeznek kollégáink
és a diákok.
Boda Zsuzsa
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A ZÁPORTÁROZÓ KÖRNYÉKE ÚJ
ZÖLDÖVEZETE LESZ VÁROSUNKNAK

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül Kiskőrös
420 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert záportározó tó kialakítására és belvízelvezető rendszer
fejlesztésére. A tavaly novemberben
zárult projekthez kapcsolódóan a
záportározó közvetlen környezetében több mint 1200 fát is elültettek.
Domonyi László polgármester elmondta, a pályázati támogatásból
olyan fafajtákat vásároltak – nem
allergén nyárfa, magyar kőris, szil –
amelyek szeretik a záportározónál lévő
agyagos-vizes talajt. A fásítás célja egy
szabadidősportra alkalmas zöldövezet
létrehozása, ahol a fák biztosítják az
árnyékot és az oxigéndús környezetet.

Domonyi László: Tudatos tervezéssel
agyagos-vizes élőhelyeket szerető fajtákat ültettünk el. A legmélyebben
fekvő területekre telepítettük a fűzfát, mellé a szil egy részét, amelyek
várhatóan szikkasztani fogják a felső
talajréteg nedvességtartalmát. Ezt a
területet szabadidős tevékenységekre
is szeretnénk hasznosítani. Ahhoz viszont, hogy a kiskőrösiek jól érezzék
itt magukat, ahhoz a zöldövezetet
is ki kell alakítanunk. A nagy nyári
melegben minden bizonnyal jó lesz a
fák hűsítő árnyékában sportolni, pihenni. Újabb zöldövezeti színfolttal
gazdagodik városunk.

KALOCSA FELÉ IS MEGÉPÜL
A KERÉKPÁRÚT?
Kiskőrös három főutcáján kialakították már a belterületi kerékpárutakat, a külterületen pedig városunktól kerékpáron is elérhető már
Soltvadkert – onnan Kiskunhalasig
kerekezhetünk – Akasztó, egészen
a Halascsárdáig, valamint Erdőtelek. Márciustól kezdődik meg a
kivitelezése a tabdi leágazásig tartó
kerékpárút szakasznak. Az egyre jelentősebb méreteket öltő kerékpárturizmus környékünkön is népszerű,
de a kerékpárutak kiváló sportolási
lehetőséget is nyújtanak, hozzájárulva az egészséges életmódhoz.
Mint azt Rideg László, a megyei
közgyűlés elnöke elmondta, a BácsKiskun Megyei Önkormányzat 151
millió forint kormányzati támogatást nyert pályázati úton kerékpár-

utak tervezésére. A már meglévő kerékpárutakat bővítve a közeljövőben
tervezett megyei kerékpárutak hos�sza összességében mintegy 104 kilométer. A tervezést a kerékútpárvonal
kiépítendő nyomvonalának területi
jogi rendezése követi, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Ezt követően kezdődhet a kerékpárút építése.
Mindezeket szem előtt tartva, BácsKiskun megyében idén elkészülnek
a leginkább hiányzó kerékpáros útvonalak engedélyes és kiviteli tervei,
valamint az építési engedélyek megszerzése is megtörténik. Az Aktív- és
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
Nonprofit Kft. többek között a Kalocsa – Kiskőrös szakaszra is elkészítteti az engedélyes és kiviteli tervet.
Boda Zsuzsa

Boda Zsuzsa

MEGKEZDŐDÖTT A TABDI ELÁGAZÁSIG TARTÓ
KERÉKPÁRÚT NYOMVONALÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE
Hosszú időbe telt, de sikerült az
előkészítő munkákat lebonyolítani
és a kivitelezésig eljutni a Kiskőrös
– Tabdi elágazás közötti kerékpárút
építésében. Az érintett útszakaszon
rendkívül fontos egy kerékpárút
megvalósítása, hiszen nagy a kerékpárforgalom a balesetveszélyes
úton. Lakossági fórumokon is kérték a lakosok a kerékpárút kiépítését az önkormányzattól – adott
tájékoztatást Szedmák Tamás alpolgármester, az érintett választókerület képviselője.
Szedmák Tamás: Az Izsáki úton 35
villanyoszlop áthelyeztetését kellett
megoldani, valamint az út mentén
területtel rendelkező, mintegy 70
ingatlantulajdonossal is meg kellett
egyeznie az önkormányzatnak. Már
három éve dolgozunk a projekt
megvalósításán. Ugyanis akkor jött
a jó hír a megyei önkormányzattól,
hogy 430 millió forintos támoga-

tást nyert városunk a kerékpárúthálózat fejlesztésére Kiskőrös és
Tabdi között. A többletköltségeket
– mint a nyomvonal tisztítása, illetve a kivitelezés többi költsége – az
önkormányzat saját erőből fedezi.
A közel 5 kilométer hosszúságú kerékpárút tényleges építése a tervek
szerint tavasszal kezdődik el és ős�szel fejezik be a munkálatokat.

Domonyi László polgármester, valamint a közbeszerzésen nyertes
Scorpio-Trans Szállítási és Szolgáltató
Kft. ügyvezetője, Benik József december 30-án aláírták a „Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi között”
projekt vállalkozási szerződését.
Január közepén a Kőröskom Kft.
munkatársai elkezdték a kerékpárút nyomvonalának előkészítését, a

tereprendezési munkálatokat. Az út
mintegy 70 százalékát benőtte a
növényzet, a kivitelezés megkezdése
előtt ezektől a fáktól, bokroktól a cég
megtisztítja a területet, valamint a mi
feladatkörünk még a nyomvonalba
eső kerítések átépítése is-nyilatkozta
Schäffer Tamás, a Kőröskom Kft.
ügyvezető igazgatója.
Boda Zsuzsa
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ÚJ MULTIFUNKCIÓS TEREM KÉSZÜL
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

ISMÉT PETŐFI-KÁRPITTAL
GAZDAGODTUNK
Nemrégiben ismét egy Petőfi-kárpittal gazdagodott a Petőfi Szülőház és
Emlékmúzeum, így városunk is. A kárpit készítője Zelenák Katalin, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész. Mint a művésznő elmondta, Petőfi Sándor
költészetét nagyon kedveli és szereti, a kárpit megalkotására pedig nagy
költőnk „Bizony mondom, hogy győz most a magyar…” című verse ihlette.

Az elmúlt években kívül-belül jelentősen megújult a Petőfi Sándor
Művelődési Központ. A fűtéskorszerűsítés során a régi elavult kazánokat modern készülékekre cserélték,
így jelentősen kisebb lett a kazántér.
A felszabadult négyzetmétereket most
hasznosítani fogják. Ehhez azonban
nagymértékű átalakítást, felújítást
kell elvégezni-adott tájékoztatást
Domonyi László polgármester.
Domonyi László: Az az elképzelésünk, hogy egy multifunkciós termet
alakítsanak ki a régi kazánház fennmaradó részében a Kőröskom Nonprofit Kft. szakemberei. Ez a helyiség
teret biztosíthatna a táncpróbáknak,
esetlegesen az Egészségfejlesztési
Iroda előadásainak, tornafoglalkozásainak, illetve rendezvények megtartásának. Az új terem nagyságában
ugyanakkora lenne, mint a felette

lévő, úgynevezett „tükörterem”, ahol
a néptánccsoportok próbái zajlanak a pandémiamentes időszakban.
A szakemberek a teremkialakítás során falazási munkákat is végeztek, új
nyílászárókat építettek be. A helyiség
új aljzatot kapott, a falakat kívülről jelenleg szigetelik, kívül-belül vakolják,
festik, természetesen a villanyszerelési
és burkolási munkálatok sem maradnak el.
Mint azt Schäffer Tamás, a
Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója elmondta, a felújítás második ütemében a mozgásos, táncos,
sporttevékenységeknek
leginkább
megfelelő padlózatot készítik el, majd
végezetül a terem festése és a világító-,
fűtőtestek felszerelése zárja a felújítási munkálatok sorát, amelyeket az év
első felének végére szeretnének befejezni.
Boda Zsuzsa

Lakossági fórumok
a Kiskôrös TV-ben
IDÉN IS KÍVÁNCSI A VÁROSVEZETÉS ARRA,
MIT SZERETNÉNEK A LAKOSOK!
A rendkívüli helyzetben azonban nem az ilyenkor szokásos lakossági fórumokat hívják össze, hanem a televízió segítségével informálják a kiskőrösieket. Az egyes választókerületek képviselői beszámolnak az elmúlt évben
végzett munkájukról, fejlesztésekről. Válaszolnak a lakosok kérdéseire is.

Zelenák Katalin: A sors őriz engemet...
Tisztelet a szabadság költőjének” című
kárpitom, a reneszánsz festmények inspirálta munkáim mellett, mint egyik
tematikus kárpitom, az 1998-as Textil
Biennálé, Petőfi Sándornak szentelt
tematikájára készült. Ezen a kárpiton
olyan rekvizitumok, jelképek, apró tárgyak szerepelnek, melyeken keresztül
kicsit megelevenedik Petőfi szeretete
a hazájához, a magyar sorshoz, a szabadsághoz. Gondolatai, versei, az én
mély érzésemet is tükrözik, soraival,
az én hitvallásom, szeretetem is kife-

jeződik. A költőnek a hitvallása volt,
hogy küldetése van. Verseivel a nemzet
sorsát szerette volna jobbá tenni, iránymutatást adni a jövőre. Az én kárpitom
is egyfajta hitvallás, hogy miért olyan
fontos egy művész számára, hogy
milyen világban él, és mindezt Petőfi Sándor verse a „Bizony mondom,
hogy győz most a magyar” … címmel
egy olyan gondolatsort ír le, melyben
azt fejezi ki a szavai erejével, amit én
a képi ábrázolásommal. A sors, jelen

esetben a kárpitom örökérvényű lesz
az utókor számára is. Egy pici szelet az
én hitvallásomból, hogy mi a fontos az
életben...
Zelenák Katalin alkotásán a képi megoldásokkal, a kárpiton megjelenített
színekkel, a magyar trikolor szinte az
ég és a föld határán sejtelmesen meghúzódva, a föld gyűrődései közé rejtve
látható. Eggyé válik egy gyűrődő piros
drapéria, zászló darabjával, valamint a
fű zöld rétegével. A kárpit két részre
tagolódik, mely a remény a jövőbeni
sors jobbá fordulását eleveníti fel a ragyogó, tiszta kék égbolttal, valamint a
magyar föld és abban szereplő és megjelenített rekvizitumok, katonaing,
sapka, kard... melyek az eltemetett, de
el nem feledett múltat jelenítik meg,
idézik fel.
Az időt, átíveli a múlt, a jelen és a jövő
iránya. Megfogható és mégis megfoghatatlan felület ez. Valahol az örökérvényűség jelen idejű időbeli lenyomata,
az idő megnyújtása a jelenbe. A jelen az
örökkévalóság kapuja. Nincs jövő múlt
nélkül. Hálámat jelenítem meg a költő
gondolatain keresztül, vagyis hogy boldog vagyok, hogy erre a földre és ebbe
a hazába születtem. Petőfi Sándornak
ez a verse, melynek inspirációja alapján született ez a kárpit, melyben oly
erősen kiérződik a hite, a haza szabadsága iránt érzett gondolatai, a remény
a jóra, az egy akarat, a nemzet eggyé
válása, melyre úgy vágyott, és amely
most is oly aktuális gondolat... mélyen
megérintett. A nagy költő immár halhatatlan, szívemben örökké él! Boldog
vagyok, hogy ez a kárpit megtalálta a
helyét, hogy HAZATALÁLT – mondja alkotásáról a művésznő.
Boda Zsuzsa
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KÁRPÁT-MEDENCEI SZINTŰ PROGRAMSOROZATTAL KÉSZÜLNEK
PETŐFI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁRA
Petőfi Sándor 1823. január 1-jén született Kiskőrösön. Jövő ősztől, egy
éven át a világszerte ismertté vált költőóriás 200. születésnapját ünnepeljük. Még tavaly döntött az országgyűlés a Petőfi emlékév megvalósításáról, amely 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tart. 2021 elején
a megyei vezetés is létrehozta a Bács-Kiskun Megyei Emlékbizottságot,
mely az emlékévhez kötődő megyei rendezvényeket koordinálja Talpra magyar! programelnevezéssel.

Kiskőrösön mindezek előtt, már
2020. október 17-én, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum megnyitásának 140. évfordulóján megalakult a
Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság,
melynek elnöke Domonyi László
polgármester, ügyvezető alelnöke
Szedmák Tamás alpolgármester, titkára dr. Filus Erika múzeumigazgató,
dr. Nagy Gabriella aljegyző a kommunikációs terület felelőse, Kovács
Enikő polgármesteri titkár a bizottságok közötti kapcsolattartó, Szlanka
Pálné, a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának vezetője, a költségvetés és a pénzügyi források, kiadások
koordinátora. A bizottság további
tagjai a kulturális intézmények vezetői, tiszteletbeli tagságra pedig azokat
kérték fel, akik az elmúlt években,
évtizedekben jelentősen hozzájárultak
a Petőfi-kultusz ápolásához, valamint
többek között Font Sándor országgyűlési képviselőt és Rideg Lászlót, a
megyei közgyűlés elnökét.
Még a kiskőrösi emlékbizottság megalakulása előtt tartottunk, úgynevezett informális egyeztetéseket a helyi
kulturális intézmények vezetőivel.
Októberben hivatalosan is megalakult a bizottság, addigra már mintegy
30 oldalas ötletbörzét tudtunk összeállítani. Megszólítottuk azokat, akik
évtizedek óta részt vesznek a kiskőrösi
kulturális élet, illetve a Petőfi-kultusz
fejlesztésében, valamint az önkormányzatot, mint az egyes programelemek finanszírozóját, pályázóját- adott
tájékoztatást eddigi munkájukról és
jövőbeni terveikről Szedmák Tamás

alelnök. Bár a járványhelyzet miatt lecsökkentek a város bevételei, a bizottság úgy döntött, hogy minden évben
igyekszünk növelni egy pénzügyi alapot, hiszen a várható pályázati támogatások mellett önerőre is szükségünk
lesz az emlékév során a rendezvények,
programok megvalósításához. Vannak
nagyszabású elképzeléseink is olyan
beruházásokra, amelyek a későbbiekben is láthatóak lesznek Kiskőrösön,
az emlékév után is.

 Megyei és országos szintű programok is lesznek?
A megyei önkormányzat felvállalta
a Bács-Kiskun megyei Petőfi emlékhelyekkel kapcsolatos települések
koordinálását, mintegy 27 partnert
szólítottak meg, köztük önkormányzatokat, intézményeket, vállalkozókat. A „Talpra magyar!” néven létrehozott programban összegyűjtötték a
projektötleteket. Bízunk benne, hogy
mindehhez kapcsolódóan valamilyen
támogatási programot is kidolgoznak.
Országos szinten is összeáll egy Petőfi
emlékbizottság, Font képviselő úr ja-

vaslatára, kormányzati támogatás esetén egy Petőfi Emlékpark is épülhet
Kiskőrösön. Hatalmas lehetőségek
kezdenek kibontakozni, amelyeknek
köszönhetően nagymértékben fellendülhet városunk turisztikai vonzereje.
Reményeink szerint a Kárpát-medencei szintű megemlékezés-sorozat hivatalos megnyitója is Kiskőrösön lesz.
 Lehet tudni valamit már a helyi
elképzelésekről?
Szeretnénk a Zsinagóga mellől
Szendrey Júlia szobrát a városközpont
felújított terén a Petőfi emlékvonalban méltó helyre tenni. Úgy gondoljuk, a Bem szobor jobban kapcsolódik a Tarnowi térhez, mint a jelenlegi
helyéhez, ezért ennek a szobornak az
áthelyezése is szóba jött.
A Petőfi szülőházat az elmúlt 140 év
alatt számtalan ismert és híres ember
látogatta meg, akik a vendégkönyvbe
is írtak a hely ihlette emléksorokat.
Ebből a 160 kötetes gyűjteményből
válogatnak most a múzeum munkatársai, s szeretnénk majd hírességek
aláírásával ellátott beírások közül
jópárat a szülőház főtérre néző kerítésére egy nagy emléktáblára kinagyítva
kitenni. Terveink szerint ez az emlékfal idén március 15-re elkészülne.
Számtalan kulturális programot is
meg akarunk valósítani. Sok elképzelésünk van, már elkezdtük az árajánlatok bekérését és majd meglátjuk,
hogy a büdzsé mire lesz elegendő.
Természetesen számítunk lokálpatrióta vállalkozóink és a magánszemélyek pozitív hozzáállására. A pénzügyi
lebonyolításba bevonjuk a Kiskőrös
Városért Alapítványt is. Azon is gon-

dolkodunk, hogyan tudnánk lehetővé
tenni az idelátogató turisták vendéglátó kiszolgálását, akár ideiglenes kitelepüléses módszerrel is a meglévő városközponti vendéglátóhelyek mellett.
Ugyancsak reális elképzelésnek tartom a bicentenáriumi évre készülve,
egy úgynevezett versautomata kihelyezését a főtérre. A menüpontok közül a látogatók kiválaszthatnának egyegy Petőfi verset, amit meghallgatva
még inkább áthatná őket a hely és a
költő szellemisége.
A Kiskőrösi Petőfi 200 Emlékbizottság tagjainak rengeteg jó ötlete van,
egyelőre a tervezés fázisában vannak,
majd az anyagi lehetőségek birtokában következik a részletes kidolgozás és a megvalósítás. Egy biztos:
Kiskőrösre eddig is sokan látogattak,
de az emlékév kapcsán az egész világ
figyelme felénk fog irányulni. Éppen
ezért össze kell fognunk, hogy méltóképpen megünnepeljük a bicentenáriumot, ezzel is kifejezve mélységes
tiszteletünket városunk nagy szülötte,
Petőfi Sándor emléke előtt.
Boda Zsuzsa

Hogyan lehet kérdéseket feltenni?

• Írja meg kérdését elektronikus úton
a polgarmesterihivatal@kiskoros.hu e-mail címre
• vagy írja le egy papírra és dobja be a művelődési ház előtt, illetve a
polgármesteri hivatal előterében elhelyezett „ládába” munkaidőben.

A kérdések leadási ideje: február 15-25 között.

Jelezze azt is, kihez intézi a kérdést, illetve Ön melyik utcában lakik.
Március 1-től nézze a Kiskőrös Tv lakossági fórum adásait, ahol Ön is
választ kap a kérdésére!
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HA EGYÜTT SEGÍTÜNK, MINDEN SIKERÜL!
Add adód 1%-át az

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYON
keresztül a daganatos betegséggel küzdő gyermekeknek!

ADÓSZÁM: 18356076-1-03
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KISSZEKRÉNY, LÉPCSŐKORLÁT IS
LEHET A LIGET UTCAI PLATÁNFÁKBÓL

Jó célt szolgálnak a Liget utcai lakóparkban kivágott platánfák rönkjei.
Kudron Tamás önkormányzati képviselő (nagy fotón balról) közbenjárásával a Wattay középiskola asztalosműhelyébe kerülnek a feldolgozott törzsek. Maros Gábor vállalkozó (nagy fotón jobbról) felajánlotta, hogy a térség legnagyobb teljesítményű és legkorszerűbb fűrészgépeivel deszkákat
vág a platántörzsekből, így a diákok igény szerint már fel tudják használni.
Domonyi László polgármester is támogatta a jó ötletet, a faanyagot február 4-én el is szállították a laktanya területén található apríték-tárolóból, a
vállalkozó fafeldolgozó telephelyére. Franczia László, a Wattay középiskola igazgatója ezúton is köszöni a felajánlást.

Kudron Tamás: A Liget utcai lakóparkban kivágott fák ügyében Maros
Gábor, az Extra Faipari és Kereskedelmi Kft. tulajdonos vállalkozója,
úgy is, mint a Wattay középiskola
egykori diákja, megkeresett azzal
a felajánlással, hogy szívesen felfűrészelné a hatalmas rönköket és
eljuttatná azokat a Wattay faipari
műhelyébe, hogy ott a diákok gyakorlati oktatásában fel tudják használni. Megkerestem Domonyi László polgármestert, aki nagy örömmel
fogadta az ötletet, majd ezt követően
megszerveztem a további tennivalókat. Így a törzsek nem lesznek tűzifának felaprítva, hanem a szakmát tanulók gyakorlati képzését szolgálják
majd. A vállalkozó önzetlenül, minden ellenszolgáltatás elvárása nélkül
tette meg felajánlását.

Domonyi László: A kivágott platánfákat megtisztították a gallyaktól,
vékonyabb ágaktól. A törzsek Maros Gáborhoz kerülnek, a vastagabb
ágakat tűzifának aprítják fel, a vékonyabbak pedig a faaprítékot előállító
gépbe kerülnek. Ezzel a faaprítékkal
fűtjük a Bem József Általános Iskola,
illetve a kollégium épületeit, jelentős
megtakarítást elérve már évek óta.
Franczia László: Körülbelül egy év
alatt kiszárad ez a fa és tanulóink fel
tudják dolgozni a gyakorlati oktatás
során. A platán kiváló faipari alapanyag, rendkívül jó bútorkészítésre,
faesztergálásra. Asztalos, faesztergályos diákjaink megtanulhatják majd
akár a lépcsőkorlát esztergálását is,
vagy kisbútorok készítését ebből a fa
alapanyagból.
Boda Zsuzsa

A SZENTPÉTERI BORPINCE
BORAI A LEGJOBBAK KÖZÖTT

Három TOP 100-as listába is bekerültek
a kiskőrösi borászat nedűi
A Winelovers kiadványában a
2019-es évjáratú Kadarka Rosé borukat az ország legjobb öt rozébora
közé sorolták.
A Borigó TOP 100-as listáján három
Szentpéteri rozé bort is a legjobbak
közé választottak. Rozéikat a 14.
(Néró rosé 2019.) a 47. (Kékfrankos rosé 2019.), illetve a 64. (Kadarka rosé 2019.) helyre sorolta a
rangos szakemberekből álló zsűri az
ország száz legjobb rozé bora között.
A Néró rosé érte el a legrangosabb
helyezést, a tokaji, az etyeki, illetve
a balatonfüredi borokat követve.
A Szentpéteri Borászat Néró rosé
borára jellemző a világos hagymahéj
megjelenés, a közepesen élénk illat,
amelyben az eper és a cseresznye a
fő jegy, minimális vegetáliával kísérve. Szájban remek savak, és jó
arányok, valamint színtiszta sárgadinnye.
A remek frissességet tovább emeli
a komoly sósság, amely kitart a legvégéig. Különleges.
– írja a borról
a magazin.
A Világgazdaság üzleti
napilap szerkesztésében is
évente
összeállítják a TOP 100
Magyar Bor listáját,
amelynek
szakzsűrizési
alapját a fogyasztók körében legnépszerűbb, így leginkább keresett
és vásárolt borok adják. Ebben a
kiadványban a „jövő meglepetésének” tartott Szentpéteri Generosa a
36. helyre került.

RÁDIÓ97
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Önkénteseket Keresünk!
A DélUtán telefonos
lelkisegély szolgálat
önkénteseket keres,

akik vállalják az ingyenes,
kötelező képzést, és a
havi 8 óra otthonról
végezhető, – nem fizetett
– esti elfoglaltságot.
fotó: szabadfold.hu

Jelentkezés életrajzzal
és motivációs levéllel legkésőbb
2021. március 15-ig: info@delutan.hu

Szentpéteri Attila hatalmas eredményként könyveli el, hogy a nagy
borvidékek borai között a Kunsági
Borvidéken termett boraik is kivívták
a rangos zsűri elismerését. Ehhez egész évben bizonyítaniuk kell a különféle
megmérettetéseken
a bíráló bizottságok előtt.
A Szentpéteri
borok sikere
nem csak a borászat, hanem
Kiskőrös és a
Kunsági Borvidék jóhírét is
öregbíti. Gratulálunk a családi
borászatnak sikerességéért és az elért
eredményekért! (A fotón
ifjabb Szentpéteri Attila)
Boda Zsuzsa

* APRÓ * APRÓ * APRÓ * APRÓ *
ELADÓ 4 részes szobabútor, franciaágy,
ebédlőbútor, szekrény, asztal, 6 db szék,
2 hl-es hűtőláda, gáztűzhely, 2 hl-es
műanyag hordó, elektromos kerékpár,
rotakapa. Tel.: 06-70/450-3844
Soltvadkerti tónál eladó 10,5 hektár
szabadfelhasználású akác és nyárfaerdő.
Irányár: 13,9 millió forint.
Telefon: 06-20/344-3183
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Kiskőrös központjában másfél szobás,
lényegében bútorozott és gépesített
lakás hosszútávra kiadó. Képek, további
információk: arpadkiskoros@gmail.com
Bútorozott lakás kiadó.
Tel.: 06-70/306-8204
Kiskőrösön Budai Nagy Antal utcában
160 m2-es családi ház eladó.
Tel.: 06-20/9530-160
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IDŐSOTTHONAINKBAN MEGKAPTÁK A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁST

MEGÉRKEZTEK A CÍMZETTEKHEZ A PETŐFI KÖTETEK
Több mint két évtizedes hagyomány
városunkban, hogy országszerte sorszámozott Petőfi kötetet kapnak
ajándékba december 31-én azok a
kisgyermekek, akik az adott évben
január 1-jén, Petőfi Sándorral egy
napon születtek. A kötetek átadása
ünnepélyes keretek között történik
meg, aki pedig nem tud eljönni, azok

számára postai úton juttatják el. Az
idén a személyes találkozás elmaradt, de postai küldeményként 135
kisgyermek részesült az ajándékban.
Mint a visszajelzésekből kiderült, a
szülők nagy megtiszteltetésnek vették
a gesztust és örömmel köszönték meg
sokan a szervezőknek és a támogatóknak – Országos Petőfi Sándor Társa-

Kiskőrösön mindhárom idősotthonban megkapták a koronavírus elleni
vakcinát mindazok, akik ezt önkéntes alapon igényelték és regisztráltak
az oltásra. Örvendetes, hogy az átoltottság jelentős mértékű, valamint az
is, hogy az oltás után nem volt olyan reakció, ami orvosi beavatkozást igényelt volna. Sok idősnek a családtagok segítettek a döntésben, lehetőségük volt konzultálniuk aggályaik eloszlatásában.

ság, Petőfi Irodalmi Múzeum, Alapítvány a Közjóért, Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat, Nemzeti Együttműködési Alap- Osiris kiadó, valamint
Kiskőrös Város Önkormányzata és a
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum –
a rendkívül impozáns kivitelezésű és
hatalmas eszmei értékű verseskötetet.
Boda Zs.

IDÉN IS VÁRJÁK A VÉRADÓKAT!

Tóth Róbert
Nagyon szép gesztus, köszönjük
szépen!

Dudás Bíborka
Nagyon köszönjük, igazán nagy
megtiszteltetés.

Király Laura
Köszönjük az örök emléket!

Kiss István
Örülünk nagyon a csodálatos
ajándéknak!

Mint azt Sutus Etelka, a Magyar
Vöröskereszt Kiskőrös Városi Szervezet területi vezetője elmondta, az
elmúlt év komoly nehézségeket gördített a véradások
szervezése és lebonyolítása útjába.
Sutus Etelka: Területünkön az elmúlt esztendőben tíz véradás
maradt el a pandémiás
helyzet miatt. Ennek
hatására mintegy 360
fővel csökkent a hasonló
időszakban megszokott véradók száma. 2020-ban Kiskőrösön és a hozzá tartozó településeken
37 véradást tudtunk lebonyolítani.
Minden év elején elkészítem az éves
tervet, mely szerint tavaly közel kétezer donor megjelenésével számoltunk. A többi területekhez képest
a megjelentek száma még így is kiemelkedő. Az országos tisztifőorvos
asszony állásfoglalása szerint a véradás egészségügyi szolgáltatás, így
lehetőségünk van a művelődési

Kiskôrös TV

Kíváncsi,
?
n
a
b
s
o
r
á
v
a
ik
n
té
r
tö
mi

KÁBELTÉVÉ:

249 -ES CSATORNA

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

központokban és a közösségi terekben lebonyolítani a véradásokat a
veszélyhelyzet idején is. Az ovsz.hu
internetes oldalon elolvashatja
mindenki a járvány idejére
érvényes véradási tájékoztatót. Ugyancsak
az Országos Vérellátó
Szolgálat honlapján
tájékozódhatnak az
önkéntes véradók arról
is, hogy a közeljövőben
hol adhatnak vért, illetve a helyi médiumok – a
KiskőrösTv, a Rádió97, a
Kiskőrösi hírek, valamint Kiskőrös város facebook oldala is meghirdeti az időpontokat.
Boda Zsuzsa

LÉLEKEMELŐ
A pandémiás helyzetben a Kiskőrös
Televízió lehetővé teszi, hogy mindenki feltöltődhessen lelki útravalóval a televízión keresztül.
A helyi kábeltelevízió „Lélekemelő”
című hitéleti műsora a következő
adásendben valósul meg:
• Minden hónap 1. és 3. szerdai és
csütörtöki napján Pénzes Péter, a
kiskőrösi református gyülekezet lelkésze, valamint Győri Gábor, a baptista gyülekezet lelkipásztora hirdeti
Isten igéjét, a Körkép című műsor
után, körülbelül háromnegyed 7 órai
kezdettel.
• Minden hónap 2. valamint 4.
szerdai és csütörtöki napján a kiskőrösi evangélikus gyülekezet egyik
lelkésze, valamint Seffer Attila, a
katolikus gyülekezet esperes papja és
Csóka Efraim, a pünkösdi gyülekezet lelkipásztora prédikál. Szintén a
Körkép című műsor után, körülbelül
háromnegyed 7 órai kezdettel.
A Lélekemelő adásait vasárnap
délutánonként megismétlik, körülbelül háromnegyed 3 órakor.
-bzs-
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Dr. Kállayné Major Marina, az
Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézmény igazgatója:
A hozzánk tartozó, az önkormányzat
fenntartásában működő, Sárkány
József utcai idősek otthonában beoltották mindazokat a dolgozókat
és bentlakókat a koronavírus elleni
vakcinával, akik igényelték. Az ellátottak- illetve a gondnokság alatt álló
betegek esetében a hozzátartozók
döntéseként – mintegy háromnegyed része élt a lehetőséggel, a kollégáim fele kérte az oltást. Jómagam
is azok között voltam, akik január
30-án megkapták a Pfizer-féle oltóanyag első vakcináját. A kiskunhalasi
kórházból egy háromfős oltócsoport,
a kormányhivatalból pedig ketten
jöttek hozzánk. Átnézték a papírokat, elbeszélgettek a dolgozókkal, a
bentlakókkal, illetve ha kellett, az
intézmény orvosával is konzultáltak.
A regisztrált kollégák mindegyike
megkaphatta a vakcinát, az ellátottak közül három személynél merült
fel kizáró ok. Először az ágyban fekvő betegek, majd a dolgozók kapták
meg az oltást, végül a járóképes ellátottak részesültek a védőoltásban
az orvosi szobában kialakított „oltópontunkon”. Az oltás után senkinél
nem alakult ki semmiféle reakció.
Reméljük, hogy a minisztérium és
a szakemberek hamarosan úgy döntenek, hogy az átoltottság mértéke
megengedi azt, hogy ismét találkozhassanak a hozzátartozókkal a lakóink. Az idősek hangulatára, mentális
állapotára pozitívan hat a családtagjaikkal való találkozás. Mi mindent
megteszünk, hogy jól érezzék magukat, de a családot nem pótolhatjuk.
Jómagam az első perctől oltáspárti
vagyok, a családom is, hiszen nem
csak a saját egészségünk fontos, hanem a környezetünkben élőké is,
valamint – ha még nagy szónak is
számít – az egész emberiségé.
Judákné Kothencz Erika, a Jó
Pásztor Evangélikus Szeretetotthon
vezetője: A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal szociális osztálya
még január első hetében megkereste
intézményünket előzetes adategyeztetés céljából. Fel kellett mérnünk,
hogy hány intézményi lakó és dolgozó kéri majd a covid elleni védő-

oltást. Január végén már az ÁNTSZ
kereste fel az intézményt, és akkor
pontosítottuk az adatokat. Dolgozóink 60 százaléka regisztrált az oltásra, a beteggondozási feladatokat
ellátó munkatársaink 85 százaléka,
lakóinknak pedig a 74 százaléka.
Január 30-án települt ki intézményünkbe a négyfős oltócsoport,
melynek orvosa a Pfizer gyógyszergyártó cég által előállított vakcinával
oltotta be mindazokat, akik kérték.

Az oltócsoportban két fő a kiskunhalasi kórház dolgozója volt, ők készítették elő az injekciókat, valamint
ketten a kiskőrösi kormányhivatal
dolgozói voltak, ők az adminisztrációs teendőket látták el. A vakcina

beadása előtt mindenki, aki regisztrált az oltásra, kitöltötte és aláírta a
beleegyező nyilatkozatot. Rendben
lezajlott minden, fél óráig még az oltás helyén kellett maradni a beoltott
személyeknek, szerencsére senkinél
sem jelentkezett allergiás reakció.
Mivel a koronavírus elleni védőoltást
3 hét múlva ismételni kell, várjuk a
következő időpontot, és reméljük,
hogy ugyan így rendben zajlik majd
minden, mint az első alkalommal.
Opauszki György, a Magyarországi
Baptista Egyház Piladelfia Integrált
Intézmény vezetője: A megyében az
elsők közt jött ki hozzánk az idősek
otthonába az oltócsoport még január 16-án, mert a kategória-besorolás
alapján nagy létszámú – több mint
100 fő – intézménynek számítunk.
Minket a Moderna vakcinával oltottak be. (Amelynek második adagját is
lapunk megjelenésekor már megkapják.) A dolgozóink és ellátottaink is
igen magas arányban igényelték az
oltást, a 115 lakó közül csupán 10
lakó nem kaphatta meg valamilyen
egészségügyi ok miatt a vakcinát, de
közülük többen megkaphatják már,
amikor mi a második oltást „vesszük
fel”. A magas átoltottság remélhetőleg lehetővé teszi, hogy a bennünket
már elért harmadik hullám után rövidesen újra nyissuk a jelenleg zárt
intézményünket, mivel most is több
lakónk és dolgozónk is karanténban
van. Jómagam is felvettem a védőoltást. Nem csak a példamutatás
vezérelt, hanem az első hullámban
súlyos tünetekkel kórházba is kerültem, úgyhogy a „lélegeztető gépek

árnyékából” tapasztalatból tudom,
mekkora fájdalommal és rossz közérzettel, valamint állandó létbizonytalanság érzéssel jár ez a betegség.

Hatalmas problémának tartom,
hogy rengeteg álhír kering az interneten, katasztrófa, hogy magukat a
témában szakembernek gondolók
olyan információkat továbbítanak,
amelyek többeket eltérítenek a védőoltástól, veszélyeztetve életüket.
Boda Zsuzsa

MEGKEZDŐDIK A KALOCSA-PAKS DUNA-HÍD ÉPÍTÉSE
Kalocsa és térsége már hozzá szokott
az atomerőmű létéhez. Évek óta az
sem kérdéses, hogy a működés folyamatos lesz, hisz a Paks II. projekt
keretében megépül a régi blokkokat
kiváltó, új erőmű. Mégis, az elmúlt
időszak legfontosabb kérdése mindig
az volt, hogyan tudná a Duna bal
partja is a lehető leghatékonyabban
kiaknázni az építkezésben rejlő
lehetőségeket, illetve hogyan lenne lehetséges a kalocsai térség
összekapcsolása a paksi térséggel.
A válasz adott volt: egy híddal.
Az elmúlt öt év rendkívül bonyolult folyamatának eredményeként
február 4-én, 11 órakor megtörtént a munkaterület átadása a kivitelező részére, a járványügyi
helyzet miatt nem a megszokott

módon, a helyszínen, hanem online formában. A munkaterület
átadással megkezdődik a híd fizikai
kivitelezése- adta hírül Font Sándor országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Az 1133 méter hosszú

új Duna-híd 12 támaszon fog állni,
és 90 km/óra sebességgel lehet majd
rajta haladni. Az 512-es utat (Kalocsa nyugati elkerülőjét) köti össze a
Duna nyugati partján futó M6-os
autópályával.
-bzs9
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2021. JANUÁR 1-JÉTŐL A GÉPJÁRMŰADÓVAL
KAPCSOLATOS ADÓHATÓSÁGI FELADATOKAT
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL LÁTJA EL
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (gjt.) 2021. évtől hatályos rendelkezései
alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat
már nem az önkormányzati adóhatóság végzi, hanem
2021. január 1-jétől az állami adóhatóság látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadóügyekben
(2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása,
ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés
és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat – a gjt.
2020. december 31-ig hatályos szövege alapján
– továbbra is az illetékes Kiskőrös Város Önkormányzati Adóhatósága látja el.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati
adóhatóság számlájára – (Kiskőrös Város Önkormányzata gépjárműadó beszedési számla
10400621-00027765-00000003) – kell megfizetni.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra
sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé.
A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából
a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat közli a Nemzeti
Adó- és Vámhivatallal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adóhatóság számára
a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a
gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség
jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
Az év elején a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden érintettnek határozatot
küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről
és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-ig,
A második részletet 2021. szeptember 15-ig kell befizetni.
A gépjárműadó fizetési kötelezettség akkor teljesül, ha a 2021. évi gépjárműadót
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megadott gépjárműadó bevételi számlára teljesítik
a gépjármű tulajdonosok és üzembetartók.
Kiskőrös, 2021. január 26.			

dr. Turán Csaba jegyző

Új besorolás a vendéglátóknak

– bejelentési kötelezettség 2021. március 31-ig
2021. január 1. napjától a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 31. §-a alapján a vendéglátó
üzleteket üzlettípusokba kell sorolni. A vendéglátó üzlettípust a kereskedő köteles
legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek. A Rendelet felsorolja az
egyes vendéglátóhely üzlettípusokat és tartalmazza ezek jellemzőit is.
A vendéglátóhelyek új üzlettípusai:
Étterem / Büfé / Cukrászda / Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott
vendéglátóhely / Italüzlet, bár / Zenés-táncos szórakozóhely / Munkahelyi/
közétkeztetést végző vendéglátóhely / Gyorsétterem / Rendezvényi étkeztetés
/ Alkalmi vendéglátóhely / Mozgó vendéglátóhely
KÉRJÜK A KERESKEDŐKET, HOGY BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÜKNEK
HATÁRIDŐBEN TEGYENEK ELEGET!
A bejelentőlap Kiskőrös Város honlapjáról (kiskoros.hu) tölthető le. (Közérdekű/ Polgármesteri Hivatal/Letölthető nyomtatványok/Szociális és Igazgatási Csoport nyomtatványai
menüpont alatt a „Vendéglátóhely üzlettípusa” elnevezésű nyomtatvány)
A kitöltött nyomtatványt elektronikus úton, e-Papír (https://epapir.gov.hu/) mellékleteként
csatolva kell benyújtani! (Témacsoport: Önkormányzati igazgatás/Ügytípus: Kereskedelmi
ügyek – Címzett: Kiskőrös Város Önkormányzata)
Fentiekkel kapcsolatban tájékoztatás Varga Anikó gazdaság-igazgatási referenstől
kérhető (Telefon: 78/513-120/237 mellék, E-mail: igazgatas@kiskoros.hu).
dr. Turán Csaba sk. jegyző
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TÁJÉKOZTATÁS
AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ,
2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
Az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 2021. január 1. napján hatályba
lépett több rendelkezése módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a
továbbiakban: Itv.). Ezzel párhuzamosan az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 2021. január 1. napjától a születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díj formájában történő fizetési
kötelezettséget vezetett be.
A közigazgatási hatósági eljárások tekintetében az illetéktörvény 2021. január 1.
napjával hatályba lépett módosításával az Itv. 1. mellékletében meghatározott – az úti
okmányok, a gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv
kiállításával, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos
– eljárások kivételével
a közigazgatási hatósági eljárások illetékmentessé váltak.
Az Itv. 2. melléklete szerinti eljárásokban pedig az esetleges közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásért sem kell illetéket fizetni. A törvénymódosítás megszüntette az általános
tételű eljárási illetéktől (3.000 Ft) eltérő összegű illetékfizetési kötelezettséget is. Nem
változott ellenben az egyes közigazgatási eljárások után járó igazgatási szolgáltatási díjak
rendszere. (pl. telepengedélyezési eljárás)
Az anyakönyvi igazgatás területén az Itv. módosítása alapján a korábban illetékfizetési kötelezettség alá eső anyakönyvi eljárások (például házassági névviselési forma módosítása, anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása, a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges igazolás bemutatása alóli felmentés stb.) is
2021. január 1-től illetékmentessé váltak.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2021. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezései értemében a születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltozást
– 10.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell majd fizetni. A korábbi
szabályozással egyező módon az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén
az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.
A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfélnek megfizetnie.
•
•
•
•

Átutalás összege: 10.000 forint
Számlaszám: 10023002-00299592-00000000
Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy
gondnokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki igazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.
Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az ügyfeleknek továbbra is lehetőségük van részleges vagy teljes költségmenteséget
kérelmezni
Kiskőrös, 2021. január 26.			
dr. Turán Csaba sk.
						jegyző

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:

FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
WWW.KISKOROS.HU
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SEGÍTENEK A NEHÉZ A KISKŐRÖSI FATELEPEN KIVÁLÓ TŰZIFÁT ÁRUSÍTANAK
Csak jó minőségű fával fűtsünk, ne károsítsuk környezetünket!
SORBAN LÉVŐ
híradást is hallhatunk télvíz
CSALÁDOKNAK Több
idején, hogy a nem megfelelő tüze-

Bár a rendkívüli jogrend idején a
képviselő-testület nem tart üléseket,
a képviselők a háttérben segítik a polgármester munkáját. Szlovák Pál képviselő, a Társadalompolitikai Bizottság
elnöke tevékenyen részt vállal a társadalmi problémák megoldásában.
Szlovák Pál: Télen több olyan segítő
akcióba is bekapcsolódtunk, amelyet
a Vöröskereszt területi vezetője, Sutus
Etelka szervezésében bonyolítottak
az önkormányzat segítségével. A hivatalban a szociális és igazgatási csoport dolgozóinak rálátásuk van arra,
hogy kik azok, akiknek szükségük
lenne a támogatásra, az önkormányzat, így mi képviselők is pedig az adományok Kiskőrösre való eljuttatásában segítettünk, illetve a szétosztás
szervezésében. Így bonyolítottuk le a
Mészáros csoport és a kiskőrösi Tesco
adományainak, valamint a Penny és a
Tesco áruházaknál a lakossági gyűjtés
adományainak szétosztását is.
A képviselők karácsony előtt megkeresték a kerületükben élő időseket, hogy megtudjuk, szükségük
van-e valamilyen segítségre. Az én
választókerületemben nem élt senki
a lehetőséggel, ez azt jelenti, hogy a
hozzátartozók nem hagyják magukra
időseiket.
A tél még tart, akinek fűtési gondjai
vannak, jelezze az önkormányzatnak
és a laktanya területén lévő fatelepünkről tudunk támogatást biztosítani.
-bzs-

lőanyag miatt kátrányos, gyúlékony
réteg rakódott le a kémények falára,
ez a hő hatására begyulladt, ami nem
egyszer szörnyű tragédiához, akár a
teljes lakóház leégéséhez vezetett.
Más veszélyei is vannak a tűzifa vásárlásának. Például az úgynevezett
„mozgó” faárusok száma is gyarapszik a téli hónapokban. Az ilyen
ismeretlenek legtöbbször alaposan
becsapják a vásárlókat, nedves, rossz
minőségű, esetenként lopott fát adnak el. Mire a károsult észbekap,
már bottal üthetik a faárus nyomát.
Érdemes tehát vigyázni. Csak ismert
kereskedőtől vásároljunk fát, aki biztos nem csap be minket, és a fa minősége is olyan, hogy meg legyünk
elégedve, így máskor is nála szerezzük be majd a téli tüzelőt. Így a vevő
is jól jár, mert a pénzéért minőségi
terméket kap cserébe, a kiskőrösi fakereskedő is, aki így fenn tudja tartani vállalkozását és munkabért tud
adni az alkalmazottjainak.
Benyik Norbert Kiskőrösi Fatelepén csak kiváló minőségű, száraz fát
vásárolhatunk, s ha a vevő igényli,
előtte mérik le a tűzifa súlyát.
Benyik Norbert: Sokan használnak
fűtésre nedves és puha vagy kezelt
fát, gyenge minőségű szenet, vagy
hulladékot. Ez rendkívül helytelen.
A Föld természeti katasztrófáinak
legalább feléért az ember a felelős.
Olvastam, hogy Magyarországon közel 50 százalékban felel a légszennyezettségért a nem megfelelő háztartási
tüzelés, megelőzve ezzel a közlekedés
környezetkárosító hatását. A különféle műanyagtermékek elégetésével
jelentősen megnő a légszennyezettség mértéke. Az Egészségügyi Világszervezet vizsgálatából kiderült, hogy
a korszerűtlen háztartási fűtés felelős
a közép-európai rossz levegőminőségért. Mindezzel veszélyeztetjük
a magunk jelenét és gyermekeink,
unokáink jövőjét is. Mindenkinek
azt tanácsolom, hogy olyan helyről
szerezze be a téli tüzelőjét, ahol ellenőrizhető a fa származása, valamint
olyan minőséget és mennyiséget
kapnak a pénzükért, amit elvárnak.
Mi például egy fedett csarnokban tároljuk a tűzifát, van ideje kiszáradni,
mindemellett nincs kitéve az időjárás viszontagságainak. Azok, akik
legálisan vásárolják és árusítják a tűzifát, sohasem tudják annyira olcsón
árusítani, mint a „kalandor” árusok.

De nem szabad elcsábulni. Ha hos�szú távon gondolkodik a vásárló, rájön, hogy a drágább az olcsóbb, mert
annak a mennyisége és a minősége
is megfelelő. A tűzre vetett friss vágású fa sistereg, alacsony a fűtőértéke, mert a parázsnak először ki kell
szárítania a fát, közben rengeteg hő
elvész és használhatatlan égéstermék
keletkezik. Ne legyen senki a pénztárcájának az ellensége! Ne vásároljanak ellenőrizetlen helyről fát. Kiskőrösön és környékén, több fatelepen
is hozzá lehet jutni a jó tűzifához.
Az önkormányzat is látja megbízhatóságunkat, ezért tavaly velünk
kötöttek szerződést a kormány által elrendelt rezsicsökkenés kompenzálására. Többszáz olyan család
juthatott így tűzifához, akik nem
részesülhettek a villany, illetve a
földgázfelhasználás kedvezményében. A családok is azt jelezték vis�sza, hogy mind a mennyiséggel,
mind pedig a minőséggel elégedettek voltak. Mindemellett az
önkormányzattal egyeztetve a nálunk hulladékanyagként keletkezett

faháncsot ingyenesen eljuttattuk
rászoruló családoknak, akik ezt
még jól tudták fűtésre hasznosítani. Többször hirdetünk akciót és
facebook oldalunkon nyereményjátékot is. Legutoljára is nagyon jó
helyre került az ott megnyert 10
mázsányi fa.
Az sem mindegy, hogy milyen fajta
fát tüzelünk el a kályhában, kazánban. A fenyőfa legfeljebb gyújtósnak
jó, hamar fellobban és elég, parazsa
szinte semmi nincs. A fában lévő
gyanta pedig lecsapódik a hideg kéményen, gyúlékony anyag lesz belőle. A kéménytüzet pedig nagyon
nehéz eloltani. Környékünkön a legkedveltebb az akác, jó a fűtőértéke.
Kombinálni lehet gyertyánnal, ami
keményfa és a parazsa sokáig izzik,
ontja a meleget.
Vigyázzanak tehát környezetünkre,
ne tüzeljenek rossz minőségű fűtőanyaggal és ne vásároljanak ismeretlen, sokszor megbízhatatlan helyről!
Elérhetőség: Kiskőrösi Fatelep, telefon: 06-30/580-8065
Boda Zsuzsa

11

Szöllősi Zente Pál

édesanyjuk: Lucza Alexandra
édesapjuk: Szöllősi Róbert
születési helyük: Kiskunhalas
születtek: 2020. november 28-án
Nolen születési súly: 2070 g
hossz: 46 cm
Zente Pál születési súly: 2360 g
hossz: 45 cm

TARTALMAS PROGRAMOK
AZ EGYMIBEN
A kiskőrösi EGYMI-ben sem könnyű
az oktatás a megváltozott munkakörülmények között. Az elmúlt tanév
végén náluk is bevezették a digitális
munkarend szerinti oktatást, de több
csoportjukban az oktató-nevelő munka a hagyományos keretek között zajlott az intézmény falai között. Mint
azt Schaffer István intézményvezetőhelyettes elmondta, szeptemberben
megalkották az iskola járványügyi
protokollját, amelyben rögzítették
a szigorúan betartandó szabályokat.
Decemberben a digitális munkarend
szerint dolgozott minden osztályuk a
járvány elhárításának, illetve a megbetegedések, átfertőződések elkerülése
érdekében. Hasonlóan a többi oktatási intézményhez, itt is elmaradtak
a közös, az egész intézményt megmozgató programok, de a pedagógus
munkaközösségek számtalan, érdekes
programot dolgoztak ki a gyermekek
számára. A tanévet a „Fő az egészség”
témahéttel kezdték, amelyben a gyermekeket megismertették a járvány
idején legfontosabb egészségvédelmi
szabályokkal, valamint saját egészségük megőrzésének legfontosabb tudnivalóival. Többek között csatlakoztak az Európai Diáksport Naphoz, a
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Béke Nemzetközi Napjához, tisztasági
versenyt, „Türelem hetét”, ünnepváró
„Mesehetet” szerveztek. Az intézmény
előtt felállítottak egy műanyagkupakgyűjtő helyet is. Online formában emlékeztek meg nemzeti ünnepeinkről.
A szabadtéri oktatás megvalósításának
érdekében létrehoztak egy „rönktantermet” amelyhez az ülőalkalmatosságként szolgáló farönköket az önkormányzat biztosította számukra az
új tűzoltólaktanya területén kivágott
fákból. Nagy hangsúlyt fektetnek az
iskolában a környezettudatos életmód
kialakítására, ennek érdekében több
alkalommal is szemétszedő akciókat
iktattak be. Lovas- és kutyás terápiás
foglalkozásokat is szerveztek, amely
az online technikának köszönhetően
több vidéki iskolában is megtekinthettek. Ünnepváró rajzpályázatukra
208 alkotás érkezett az ország különböző részéből és Felvidékről is.
Mindemellett a továbbképzésekre,
módszertani füzetek készítésére, feladatbankok létrehozására is maradt
energiájuk a pedagógusoknak, akik
az online tér kínálta lehetőségekkel
tovább bővítették eddig is tartalmas
és széles spektrumú tevékenységüket.
Boda Zsuzsa

Akik rendszeresen forgatják, olvassák az Evangélikus Útmutatót,
mostanra megszokták már, hogy a
vízkereszt ünnepe utáni vasárnapokat három különös nevű vasárnap
– Hetvened, Hatvanad és Ötvened
vasárnapja követi. Ugyanakkor valószínűleg a legtöbben eddig semmit sem hallottunk ezen vasárnapok, illetve elnevezésük eredetéről.
Pedig igen érdekes a történetük.

Ugyanis a negyvennapos böjti időszakot megelőző böjtelő – így nevezzük összefoglaló néven ezt az
időszakot – három vasárnapjának
eredete az V. századi Rómába vezethető vissza. Az történt ugyanis,
hogy 430-ban a vandálok kezdték
ostromolni a várost, és emiatt a
pápa azonnal böjtöt hirdetett. Akkor még éppen három hét volt hátra a húsvét előtti nagyböjtig, melynek neve latinul Quadragesima,
ami azt jelenti, hogy „negyvened”.
Így az ezt megelőző három vasárnap új nevet kapott: az első lett
Septuagesima (hetvened), a második Sexagesima (hatvanad), a
harmadik pedig Quinquagesima
(ötvened).
A keresztények a vandálok támadása miatti félelmükben mindhárom
vasárnapon bűnbánati körmenet-

ben járták be a város templomait.
Húsvétra pedig az ostromló seregek
elvonultak! Ekkor került bevezetésre ez a megtoldott böjti idő.
A középkorban azonban kiderült,
hogy az emberek nehezen tudják
betartani ezt a majdnem három
héttel meghosszabbított böjtöt. Így
ez a hetvened vasárnaptól hamvazószerdáig tartó időszak inkább
a farsangolásé lett. Így ma már a
farsangi időszak vízkereszttől, tehát
január 6-tól húshagyó keddig, azaz
a nagyböjt kezdetéig tart. Böjtelő
három vasárnapján az evangélikus
templomokban nem lila, hanem
zöld az oltárterítő.
Luptákné Hanvay Mária

FEKETÉN-FEHÉREN AZ IFJÚSÁGGAL
Az ifjúsági bibliaórák tematikáját – az
éneklésen, közös játékos feladatokon
és filmnézéseken túl – „fekete-fehér”
történetek alkotják. Minden alkalmon feldolgozunk egy fekete és
egy fehér történetet. A fekete történeteket egy összeállított, külön
kártyákon található történetek
rekonstrukcióját kell kitalálni,
melynek megfejtése izgalmas,
igazi nyomozói eljárást kell folytatni játékos formában. Ezekhez
a fekete történetekhez fehér, azaz
bibliai történetek párosulnak.
A két történet összekapcsolása
után, az adott bibliai történetet
beszéljük át egy-egy bibliaóra alkalmával.
Szeretettel várunk minden fiatalt
(7. osztályos kortól) ifjúsági alkalmainkra, minden pénteken 18
órától az evangélikus imaházba.

Mit hozzatok magatokkal?
Jókedvet, vidámságot és legalább
még egy ismerőst.
Arató Lóránd
IFJÚSÁGI BIBLIAÓRA
minden pénteken
18 órától

Fekete- fehér
történetek
(ének, játék, beszélgetés, közösség)

Helyszín:
Evangélikus Imaház
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A reformáció hónapjában indult el a Magyarországi Evangélikus Egyház
kampánya, amely arra hívja fel az evangélikus testvérek és az egyházunkhoz vékonyabb szállal kötődők figyelmét egyaránt, hogy a jövő évi magyarországi népszámláláskor ne feledkezzünk meg felekezeti hovatartozásunk
megjelöléséről. Bátran valljuk meg, ne szégyelljük kimondani: „Evangélikus vagyok.” Ugyanakkor a reformáció üzenetét továbbvíve rokonainkat,
barátainkat se féljünk megkérdezni: „És te?” A közelgő népszámlálással
kapcsolatban is kérdeztük egyházunk püspökeit.

Ne csak hordozzuk, de éljük is át a
reformáció örökségét
Kondor Péter,
a Déli Egyházkerület püspöke
evangelikus.hu

FEBRUÁRI ÚTMUTATÓ

Ö

A hosszú böjti idő helyett farsangoltak

(balról) és ikertestvére

VALLJUK MEG FELEKEZETI
HOVATARTOZÁSUNKAT

ŐR

Szöllősi Nolen

AZ OSTROMLÓ
SEREG HÚSVÉTRA ELVONULT

KISK

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!
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FIGYELEMRE MÉLTÓ

 Mit üzen a reformáció, Luther
Márton ma?
– Luther Márton túlmutatatott önmagán. Egész életének célja volt,
hogy környezete tekintetét Istenre
emelje. Ezért mi sem a múltba nézünk, hanem közös Urunkra, hogy
ne csak hordozzuk a reformáció
örökségét, hanem át is éljük azt,
hogy mi is rá vagyunk bízva, az élő
Istenre.
 Önnek mit jelent a reformáció
hónapjára választott ige?
– Ebben az esztendőben János evangéliumából választották a reformáció
hónapjának igéjét: „...hogy mindnyájan egyek legyenek…” Jézus
a főpapi imádságában az övéiért
könyörög; azért értük, hogy – saját szavaimmal fogalmazva – só és
világosság legyenek ott, ahol élnek,
dolgoznak, hogy a menny derűjével,
jó ízével fűszerezzék ezt a földi életet,
hogy a cselekedeteiken átsugározzon
Jézus Krisztusnak a valósága.
 Az úrvacsora éve jövőre is folytatódik. Miért tartja ezt fontosnak?
– A járvány sajnos megakadályozott
számos teológiai, szakmai konferenciát, más rendezvényt is, így az úrvacsora szükségessége annál inkább
hangsúlyossá vált, hiszen a személyes
találkozások hiányában egyre inkább
átéltük, hogy mennyire rászorulunk
Isten szeretetére, hitünknek közösségben való megélésére. Az úrvacsorában Isten közösséget épít, önmagával ajándékoz meg, Jézus Krisztus
testével és vérével és az egymással
való közösséggel. Lelki templomot
épít, amelynek mindnyájan egy-egy
téglája lehetünk. Isten faragja az életünket, ahogyan a kőfaragó a követ,
hogy beleilleszkedjék a templom falába. Annyit farag Isten is rajtunk,
amennyire szükség van, hogy alkalmas szolgatársai, munkatársai legyünk ebben a világban. Számunkra
meghatározóan fontos, hogy lutheri

bátorsággal, értelemmel, hittel, derűvel éljük az életünket, Krisztust
hordozva. Hiszen minden szolgálatunknak akkor van értelme, ha ezt
látva a környezetünkben élők Istent
dicsérik, és haszna van belőle a másik
embernek.
 Mivel biztatná az evangélikusokat arra, hogy vallják meg felekezeti hovatartozásukat?
– Már kamaszkorom óta, amikor
rácsodálkoztam Isten szeretetére,
fontos számomra az evangélikus
egyházhoz tartozás. Krisztus az, aki
naponként kész vezetni, beleszólni az
életembe, megálljt parancsolni, amikor arra van szükség, más irányba
fordítani, amikor úgy látja, hogy egy
másik irány a helyes. Jézus ugyanakkor mindig a másik emberre irányítja a tekintetünket. Evangélikus
közösségeinkben Krisztusra figyelve
lehet megélni a hordozó szeretetet,
azt, hogy nincsenek tabutémák,
mindenről mindenkivel szabad és
lehet beszélni, hogy ez egy befogadó,
mindenkit magához ölelő közösség.
Ahol a közösségnek és a szolgálatnak
az értéke mégis abban mutatkozik
meg – amint az előbb is mondtam –,
hogy elsősorban Istené lesz érte minden dicsőség, és mindig javára van a
szolgálatunk a másik embernek.
 Mire hívná fel a figyelmet a népszámlálás ügyében?
– Az előttünk álló időszakban szeretnénk minél több
üzenetet eljuttatni a
hittestvéreinkhez a népszámlálással kapcsolatban. Ezért azt kérjük az
evangélikus testvérektől: segítsék, hogy ezek
az üzenetek célba találjanak, hogy eljussanak
családtagjaikhoz, barátaikhoz, munkatársaikhoz és ismerőseikhez.
Mondjuk el, és tegyük
fel mindig a kérdést:
„Én evangélikus vagyok,
és te?”
(forrás: Evangélikus Élet
szöveg: Kézdi Beáta)

Jézus Krisztus mondja: „Inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a
mennyben.” (Lukács evangéliuma 10,20)
Diákkoromban, amikor az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója voltam, kezembe került egy
alkalommal kedves professzorom, dr.
Muntag Andor jegyzetfüzete. Tipikus
diákcsíny: amíg ő kiment a szobájából, magamra maradtam és élve a lehetőséggel, belenéztem az íróasztalán
felejtett kis füzetbe. A mindenkori
diák kíváncsisága… Amit azonban
ott felfedeztem, egy életre szóló emlékem. Volt a füzetben egy imalista.
Egy névsor. Felül valami ilyesmi állt:
akikért naponta imádkoznom kell. S
a meglehetősen hosszú névsorban ott
találtam a nevemet is. Belém nyilallt,
az én professzorom, a bibliai héber
nyelv és az Ószövetség nagy tudósa,
naponta imádkozik értem? Értem, a
tanítványáért? Fontos információ az
is, ha az ember rádöbben, valahol számon tartják, törődnek vele (és most
nem a Nagy Testvérre gondoltam).
A keresztyén ember tudja, mit jelent
ez: valaki naponta imádkozik értem.

Naponta gondol rám. Naponta gondolatban odavisz Isten elé. Mintegy
rábíz Istenre, Uram, figyelj erre a diákomra, őrizd meg őt az életútján…
Jézusnak volt egy szélesebb tanítványi
köre a tizenkettőn kívül. A hetvenkét
kiküldött tanítvány vissza térvén mis�sziói küldetésükből, örömmel újságolták a Mesternek „sikereiket”: „Uram,
a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk!” Erre válaszolja nekik Jézus azt, hogy van ennél
fontosabb dolog is, éspedig az, hogy a
mennyben is számon tartanak titeket!
Mert ez valóban mindennél fontosabb. Sok fontos dolog van az életünkben. Csupán csak nagyvonalakban:
házasság, család, gyerekek, munka,
megélhetés, közéleti felelősség. Igen,
ezek mind nélkülözhetetlen tényezői
életünknek. De, ami ezeknél is fontosabb, – mert egyedül ez mutat a
halál utáni időkre, hogy a nevünk a
mennyben is föl legyen írva egy nagy
könyvbe.
Sir Walter Raleigh (1552-1618) angol
író, költő és földrajztudós és felfedező
volt. Amikor azonban kieesett a király
kegyeiből, hosszas raboskodás után
halálra ítélték. A halálos ítéletet 1618.
október 29-én hajtották végre – lefejezték. A krónikás följegyezte, hogy
amint az élő hitű keresztyén Raleigh
ott térdelt a fején egy zsákkal, a hóhér
zavarában (mégis, nem akárkit készült
éppen lefejezni), megkérdezte tőle:
Uram, kényelmesen fekszik a feje? A
lord válasza ez volt: „Barátom, az életben nem az a fontos, hogy megvan-e
a kényelmünk. Ami igazán lényeges,
hogy a nevünk föl van-e jegyezve a
mennyben.”
Lupták György
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HUZAVONÁK PETŐFI SZÜLŐHÁZA KÖRÜL – 4. RÉSZ

Sorozatunk előző részében beszámoltunk arról, hogy a Petőfi ház megvételére indított kezdeményezést megakasztja a szülőhely körül újra kirobbanó vita Kiskőrös és Kiskunfélegyháza körül. A vitához hozzászól Hauser
Lipót is, aki állítólag egy házban született Petőfivel, csakhogy ők nem a
jelenleg szülőházként tisztelt épületben laktak.

Mezősi Károly fel is rója a kiskőrösieknek, hogy amikor 1872-ben a járásbíróság eskü alatt hallgatta ki Petőfi
születésének még élő tanúit, és vallomásaikat felküldték Pest megyéhez,
majd onnan az Akadémiának, Hauserné kihallgatásának jegyzőkönyvét
a járásbíróság irattárában „felejtették”, mivel részben ellentmondott a
többi tanú vallomásának, amelyek
a Makovinyi-féle házat jelölték meg
szülőházként. (Mezősi 58-59. o.) Alighanem Istenes József, a szülőház elkötelezett igazgatója sem akarta a kínos
kérdést nagyon bolygatni. Az asszony
vallomása a kiskőrösi születés mellett
perdöntő is lehetne, de kételyeket ébreszthet a szülőházzal kapcsolatban.
Természetesen ennek a tanulmánynak
nem célja, hogy ismertesse, az meg
főleg nem, hogy értékelje a Petőfi
szülőhelye körül időről időre kiújuló
vitákat. Tudomásul veszem a másfél
évszázad alatt Kiskőrös mellett kikristályosodott, tudományosan leginkább
alátámasztott hivatalos állásfoglalást.
A vitát csak azért idéztem fel, mert
ez is egyik oka lehetett, hogy az első
kezdeményezéstől viszonylag sok idő
telik el a szülőház megvásárlásáig. A
gyűjtést kezdeményező Fővárosi Lapok sorra hozza a Kiskőrös melletti
tanúvallomásokat, és úgy véli, Pásztor
Ferenc törekvéseinek egyre kétségesebb a sikere. Sőt utóbb eldőltnek is
ítéli a vitát; mégis kénytelen elismerni, hogy annyit elért, sikerült megállítania az adakozás szép folyamatát.
(Fővárosi Lapok, 1872. szept. 6. 885.
o.) 1873 január 1-jén rezignáltan állapítja meg egy szerkesztőségi jegyzet,
hogy nem sikeredett Petőfi ötvenedik
születésnapját a szülőházra szükséges
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összeg összegyűjtésével megünnepelni.
Nem is kevés, még majdnem hatszáz
forint hiányzik hozzá. (Fővárosi Lapok,
1873. jan. 1. 3. o.)
Úgy tűnik, lehettek olyan hangok,
amelyek Kiskőrös nagyobb áldozatkészségét várták volna el, mert
Földváry Mihály (fotó) képviselő elég
határozottan védelmébe veszi Petőfi
szülővárosát:
„…Kis-Körös és vidéke a Petőfi iránti kegyelet adóját már lerótta, midőn

évekkel ezelőtt szobrot állított föl a
városház terén, a születési lak falába
pedig márvány emléktáblát helyezett;
ekképp a ház megvételét átengedheti
az adakozóknak és a megyének.” (Fővárosi Lapok, 1873. márc.23.)
Mai felfogás szerint felmerülhetne,
hogy van-e a „kegyelet adójának” felső határa, ami fölött már másoknak
kell fizetni. Érdekes lenne tudni, mi
lehet Földváry sommás kijelentésének
hátterében, hiszen valóban kézenfekvőnek tűnne, hogy Kiskőrösé legyen
– ahogy ma is az övé – a szülőház. Legfeljebb az országos gyűjtés lassú csordogálásából következtethetünk, hogy
egy kisebb település költségvetése számára – minden erkölcsi kötelezettség

ellenére – túl nagy terhet jelentett a vételár és a későbbi fenntartás költsége.
Márciusban Pest megye közgyűlésén
tárgyalják Rakovszky István indítványát a szülőház megvételére. Az előterjesztő még azt is javasolja, hogy a házat
bízzák egy rokkant honvédra, és jelöljék meg emléktáblával. Ezek szerint,
nem tudta, hogy ez már megtörtént.
A bizakodással ellentétben a javaslatot
nem szavazzák meg azonnal közfelkiáltással, hanem felvetik, hogy nem akarná-e maga Kiskőrös megvenni a házat.
Nem tudom, ez az ajánlat előzékeny
gesztus lehetett-e a város irányába,
avagy az anyagi terhek áthárításának
kísérlete. Lehetséges, az utóbbi, mert
a nemes vármegye mielőtt döntene,
az iránt tapogatózik, hogy az eddigi
adományokból gyűjtött összegeket
megkaphatnák-e, mert akkor csak ki
kellene egészíteniük. Végül a vásárlás
előkészítésére – jó bürokratikus módon – bizottságot hoznak létre, melynek tagjai Rakovszky István, Jankovics
Miklós, Földváry Mihály, Bossányi
László és a járási szolgabíró.(Nefelejts,
1873. márc. 30. 298. o.)
Rakovszky István (1847-1910) aljegyző egyébként fényes politikai pályát
fut be. Képviselővé választják a Szabadelvű Párt színeiben, tíz éven át a
Ház jegyzője, majd az Állami Számvevőszék élére kerül, valóságos belső
titkos tanácsosi rangot kap. Élénk
társadalmi életet él, a szabadkőműves
nagypáholy nagymestere. A róla szóló írásokban érdemei között többször
megemlítik kezdeményező szerepét
Petőfi szülőházának megvételében.
Az már más kérdés, hogy végül nem a
megye vette meg. (fotó: Petőfi szülőháza 1891-ben, Ferenczi Zoltán felvételén
– Krámer Iván gyűjteménye)
1873-ra a ház megvásárlásának ügye
megfeneklik. Az adományok alig csordogálnak, ellenben az ingatlan értéke
folyamatosan nő. „Az eredetileg 800-

900 forintra taksált épület tulajdonosa
is rájött a nagy érdeklődésből, micsoda kincs van a birtokában. Most már
ezrekre tartja a házát. A legmagasabb
összeg négyezer forint, amellyel a tudósításokban találkoztam. (Fővárosi
Lapok, 1874. márc. 4. 223. o.) Több,
mint négyszerese az eredetileg kalkulált vételárnak! Ez már nemcsak Kiskőrösnek, hanem a megyének, de még
az ország adakozó Petőfi-rajongóinak
is túl sok.
Egy év telik el, mire a megye által
kiküldött bizottság elkészíti jelentését. Mentő körülmény lehet az urak
a lassúságáért, hogy közben sikeresen
lealkudták a vételárat kétezer-négyszáz
forintra. A rábeszélésben nagy szerepet
játszott a város „értelmes elöljárósága”,
főleg Tepliczky János jegyző, az egyik
első Kiskőrös-történet szerzője. A jelentés elég pontos leírást ad a ház akkori állapotáról:
„Az épület 190 négyszögölnyi területet foglal el. A házban van egy utcai
és egy udvari szoba, konyha és kamra,
az udvarban pedig egy nagy és értékes kőpince. (…) A ház fala sárból,
az alapja kevés terméskőből áll; a ház
teteje pedig náddal van födve.” (A Hon
1874. március 3. 2-3. o.)
Figyelemre méltó, hogy már ez a jelentés is számol azzal, ami a későbbi
városrendezéssel meg is valósul, hogy
néhány ház lebontásával a szülőház
éppen a főtérre nézne.
A bizottság kétezer-négyszáz forintért
le is foglalózza Martinovics Páltól és
házastársától, Varga Teréziától a házat.
A szerződés megkötéséhez viszont még
kell a megye, majd a belügyminiszter
jóváhagyása.
„Kegyeletes tettéért” a kecskeméti újság a „nemzet háláját” tolmácsolja Pest
megyének. A következmények ismeretében ezt egy kissé elsiette.(Kecskemét,
1974. márc. 8. 3. o.)
Fodor Tamás
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A SZERETET SOHA EL NEM FOGY? KISKŐRÖS ELSŐ TESTVÉRKÖZSÉGE
Vagy csak addig tart, amíg minden az én akaratom szerint megy végbe?
LOZÁNSZKA FALUCSKA VOLT?
Azt úgy hívják, feltételhez kötött szeretet. És ha a házastársam, gyermekem, rokonom, barátom nem az én elvárásaim szerint dönt, tesz, él? Akkor jogomban áll elfordulni tőle? Mit érek el vele? Milyen céljaim vannak?
Egyáltalán megfogalmazom őket? Vagy abban a hitben élek, hogy a hozzáállásom majd móresre tanítja? Esetleg megjön az esze tőle?

A „Szeretet himnuszában” azt olvassuk, „a szeretet türelmes, jóságos, nem
irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántón, nem
keresi a maga hasznát, nem háborodik
fel, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent
remél, mindent eltűr. A szeretet soha el
nem múlik.” (1Kor 13:4-8a)
Ha ez így van, akkor bizony van mit átgondolnunk kapcsolatainkban. Hiszen
a szeretet mindent eltűr, nem háborodik fel, türelmes, ráadásul soha el nem
fogy. Nincs végpontja. Nem jelentheti
a végét az, ha a társam (a gyerekem) a
barátom nem az én szájízem szerint
dönt, ha netán bajba kerül, még ha
magának köszönheti is. Az sem, ha
csúnyán beszél velem, megbánt, ahogyan az sem, ha csak a muszáj dolgokat
osztja meg velem. Sőt!
Ha szeretni akarjuk egymást, akkor
minden negatív tapasztalat ellenére a
másik felemelése a legfőbb tevékenységünk. Bármilyen mélyre, magasra, vagy
épp távolra kerültünk is egymástól. Az
első lépéshez nem kell két ember, talán
az első tízhez sem. A kapcsolat akkor
tud épülni, ha a másik felet magam
elé helyezem. Legyen ő a fontosabb, és
legyek én az, aki megtesz minden tőle
telhetőt az ő boldogságáért, kiegyensúlyozottságáért, lelki békességéért, a
kettőnk jó kapcsolatáért.
Hogyan tudom biztosítani, hogy szeretve érezze magát, hogy stabil érzelmi
háttérrel rendelkezzen a férjem / feleségem / gyermekem / barátom?
• ismerjük meg szeretetnyelvét (ld.
Gary Chapman könyvei) és közeledjünk feléje elsősorban azon a nyelven.
Vajon melyiket érti a legjobban: az
ajándékozást, a testi érintést, a minőségi időt, a szívességeket vagy az elismerő
szavakat?
Ezen felül is tegyünk néhány lépést
feléje:
• Fogadjuk el olyannak, amilyen, bármely irritáló vagy rossz jellemvonása
ellenére.
• Dicsérjük meg minden apró tevékenységében. Nem csak abban, ami
nekünk fontos. Mindenben, amivel a
legapróbb változást mutatja életében!
A pozitív dolgokat emeljük ki, az minket is közelebb fog vinni hozzá!
• Bízzunk benne, bátorítsuk! Ne

azt mondjuk el, mire nem kapott
tálentumot, mit csinál rosszul, hanem
győzzük meg arról, hogy igenis meg
tud valami újat, valami mást csinálni!
Ha érzi a bizalmunkat, sokkal nagyobb
dolgokra lesz képes, mint elképzelni
tudnánk!
• Naponta többször simítsuk meg a
karját, az arcát, öleljük át. A testi érintés növeli a kötődésért felelős hormonok számát, legyen szó bármely családtagunkról.
• Álljunk készen arra, hogy meghallgassuk. Bármilyen számunkra banális
problémával is áll elő. Örüljünk együtt
vele, akkor is, ha távol áll tőlünk örömének tárgya. Ha támogatjuk az örömeiben, egyet nem értésünk ellenére,
tudni fogja, hogy hazafuthat akkor is,
ha számára is bebizonyosodik, hogy
rossz célokért küzdött.
• Tudatosítsuk családtagjainkban,
hogy a mi házunk ajtaja mindig nyitva
áll előttük.
• Imádkozzunk szeretteinkért.
Tudatosan kell szeretnünk. Minden
napon, minden héten. Ehhez pedig
szív-, de leginkább szemműtétre van
szükségünk. „A szemek világa megvidámítja a szívet.” (Példabeszédek könyve
15:30) Azaz, csak rajtunk múlik, hogyan tekintünk embertársunkra.
Ha nem figyelünk, akkor feltételekhez
szabjuk „szeretetünket”, s szemünk
Szemrehányó, Elítélő és Megvető lesz.
Ha viszont hajlandóak vagyunk az
operációt véghezvinni, akkor szemünk
Szerető, Elfogadó és Megbocsátó lesz,
amitől a szívünkben levő szeretet is
végtelenné és soha el nem múlóvá válik.
Nem csak Valentin-napon és a Házasság hetében, hanem az év minden napján, az életünk minden órájában.
Kertai Nóra
pár- és családterapeuta hallgató

www.she.life.hu

Ez a történet néhány évtizeddel korábbra nyúlik vissza, igaz nem éppen
mai értelemben vett testvértelepülésről van szó, ám mégiscsak az első
ez irányú kísérletről beszélhetünk Kiskőrös története során. Amikor 1938.
szeptember 29-én aláírták a müncheni egyezményt, Csehszlovákia sorsa
megpecsételődött. Hitler nem elégedett meg a Szudétavidék bekebelezésével. November 2-án az első bécsi döntés értelmében Magyarország vis�szakapta a Felvidék déli, főként magyarlakta területeit, majd a következő
év márciusában a nácik bevonultak Prágába.

A cseh területeket megszállták, itt jött
létre a Cseh-Morva Protektorátus,
valamint a szlovák területeken „kikiáltották” a Jozef Tiso vezette bábállamot, a Szlovák Köztársaságot.
Az első bécsi döntés időszakában itthon újjászerveződött az ún. Rongyos
Gárda, amely annak idején 1919-21ben Prónay Pál vezetése alatt működött Nyugat-Magyarországon. 1938
végétől „önkéntesek” szivárogtak át a
határon, hogy aztán csapatokba szerveződve gerillaakciókkal keltsenek
zavart a csehszlovák állam keleti vidékein. Kiskőrösről is csatlakoztak hozzájuk néhányan, például Varga János
leventeoktató.
Varga az evangélikus elemi iskola
tanítója volt, akit a kortársak vis�szaemlékezései szerint különösen fűtött a hazaszeretet, ezért is tett eleget
Endre László Pest vármegyei alispán
(1944-ben ő lesz a hazai zsidóság deportálásának az egyik irányítója) felhívásának, és csatlakozott a Kárpátalján
tevékenykedő gárdához. Ugyanakkor
hamar kiábrándult szerepéből, de
hazatérni csak nehezen sikerült neki.
Kérésére Dedinszky Gyula akkori
evangélikus lelkész, egyszersmind iskolaszéki elnök küldött egy határozott
felszólítást a Rongyos Gárda parancsnokának, hogy Vargára, mint tanítóra
kiváltképp szükség van itthon, Kiskőrösön, így végül hazabocsájtották.
1939. március 15-18. között a magyar
hadsereg bevonult Kárpátaljára, így az
országrész ismét magyar fennhatóság

alá került. Kiskőrös képviselőtestülete
pedig a nyár folyamán úgy döntött,
hogy testvérközségévé fogadja a Máramaros vármegye ökörmezői járásában
található Lozánszka falucskát. Az erről
szóló egykorú tudósítás így nézett ki:
„Kiskőrös város [ekkoriban helyesen
község] képviselőtestülete egyhangúan elhatározta, hogy az ökörmezői
járásban levő Lozánszky kis falut testvérközségül fogadja és minden tőle
telhető módon támogatja. A tiszta
magyar-orosz (ruszin?) faluban 1900
ember él, Volóctól – a legközelebbi
vasúti állomástól – 42 kilométernyire.
A csehek a község kőhídját összerombolták. Kiskőrös a híd újjáépítésére
1500 pengőt szavazott meg.” (Megjelent a Nemzeti Újság 1939. augusztus
11-i számában)
Nem is utolsó összeg, amit elküldtek,
ha ugyan tényleg célba ért. A második
világháború eseményei ugyanis egyhamar véget vetettek a bimbózó 'testvérvárosi' kapcsolatoknak. Kárpátalját
a világégést követően már nem Csehszlovákiához, hanem a Szovjetunióhoz, az Ukrán SZSZSZK-hoz csatolták, ma Ukrajna része. Lozánszka
település napjainkban is létezik: magyarul Cserjés, ukránul Лозянський.
Már az 1910-es népszámlálás alkalmával is mindössze 2 magyar lakót
jegyeztek fel a döntően ruszinok lakta
falucskában.
A fotót a Google segítségével sikerült
fellelni.
Turán István
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MESÉK, NOVELLÁK, VERSEK, REGÉNYEK, BLOG
KOTHENCZ HENRIETTA TÖBBKÖNYVES ÍRÓNŐ
Két év múlva, 2023. január elsején ünnepeljük világhírű költőóriásunk, Petőfi
Sándor születésének 200. évfordulóját. Ennek jegyében indítottuk el a
2020-as esztendő januári lapszámában a kiskőrösi költőket, írókat, könyvírókat bemutató sorozatunkat. A Kiskőrösi hírek mostani lapszámában
Kothencz Henrietta írónőt mutatjuk be, akinek már több könyve is megjelent.

Kothencz Henrietta: Már kisgyerek
korom óta áhítattal vonzódtam a lovakhoz. Ahogy nőttem, ez a rajongásom átalakult tiszteletté és szeretetté.
Tizenéves koromban, már nem csak
nézni akartam őket, hanem megérteni
őket, dogozni velük, lovagolni rajtuk.
Mivel mindig is vonzott a mezőgazdaság, a vidék és az állatok, így kézenfekvő volt, hogy elvégezzek egy mezőgazdasági technikumot és levizsgázzak
idegenvezetésből is.
Néhány vendéglátóiparban eltöltött
év után, 1998-ban felépíthettem és
megnyithattam álmaim lovas farmját, „Henry” Lovasfarm néven, amit
15 évig működtettem. Az évek során
kipróbáltam majdnem minden lovas
stílus irányzatot és műfajt.
A farmon szerzett tapasztalataim, élményeim hatására írni kezdtem. Első
kéziratom természetesen lovakról és
a lovas életről szól. Majd rákaptam
az írásra és romantikus alkat lévén,
kastélyokat, régi korok eseményeit,
embereit megjelenítve, thrillereket
kezdtem írni.
2011-ben megszületett a kisfiam és az
ő kulturális igényeit is ki kellett elégítenem, így mesét írtam és rajzoltam
Palkóról és a varázslatos kukásautóról.
Felkéréseknek eleget téve, ezeknek a
meséknek a segítségével, interaktív
környezetvédelmi előadásokat tartok
országszerte óvodások, és kisiskolások

részére. A kor igényeit kielégítve, szakmai és irodalmi blogot indítottam Lóháton negyven felett néven, ahol saját
novellákat, verseket, cikkeket jelentetek meg. Sajnos 2013-ban életem
egy fejezete lezárult, mikor eladtam a
lovasfarmot.
Jelenleg a családi vállalkozásunkban
dolgozom és alkalomadtán edzéseket
tartok. De amikor csak tehetem, nyeregbe pattanok és új lovas élményeket
élek meg, amiket mindig szívesen
osztok meg az olvasóimmal.
PALKÓ ÉS A VARÁZSLATOS KUKÁSAUTÓ – A szemetelő kutyus
A mesének két főszereplője van. Palkó
a kukáslegény és Konrád a varázslatos
képességekkel rendelkező kukásautó.
Ők tartják tisztán lakóhelyüket, Pedánsfalvát és környékét. Kalandjaik
során megtanítják a gyerekeknek a
környezetvédelem fontosságát.
PALKÓ ÉS A VARÁZSLATOS KUKÁSAUTÓ 2. – A piknik
A főhősök, Palkó a kukáslegény és Konrád a varázslatos
képességekkel rendelkező kukásautó, ebben a részben, kirándulni indulnak. De nem
tudják zavartalanul élvezni a
kellemes pikniket, mert egy
szemetelővel találkoznak, akit
jó útra kell téríteniük. Ismét
sikerrel járnak és így megint
sokat tettek környezetük védelméért.
AZ ÉLET LOVAS OLDALA
– Lesz egy farmom az Alföldön
„Ha egyszer ráérzel a lovaglás
ízére, véged van. Soha többé
nem szabadulsz.”

Ez egy trilógia, és az első rész alcíme a
Lesz egy farmom az Alföldön. Ebben
az önéletrajzi ihletésű kalandregényben, az olvasó egy fiatal, tapasztalatlan lány szemén keresztül ismerkedhet
meg a vidéki élet és az állattartás szépségeivel és buktatóival, némi romantikával, iróniával, és sok humorral
megfűszerezve.
ABLAK
Két lelkes fiatal, miután összeházasodnak, vidéken akarnak új életet
kezdeni.
Az állatorvos Éva, és mérnök férje Tamás, lótenyésztésbe kezdenek az általuk felújított majorban. Az idilli környezet tökéletes választásnak bizonyul
a megélhetéshez, és a családalapításhoz. Úgy érzik, szép jövő előtt állnak.
Vagy mégsem? A történetben a valóság, és a képzelet összemosódik, hogy
általa a múlt befolyásolja a jelent.
Boda Zsuzsa

SEGÍTETTEK
A RÁSZORULÓ
CSALÁDOKNAK
A Rászoruló Magyarokért Egyesület
elnöke, Virág Tibor, január 14-én
3000 üveg bébiételt és ugyanennyi
abonett jellegű szeletcsomagot adott
át Domonyi László polgármesternek. Mint azt Virág Tibor elmondta,
az egyesület a Kelet-európai misszión
keresztül jutott nagy mennyiségű
adományhoz, amelyből Kiskőrösön
kívül a környező települések polgármestereinek is eljuttattak. Kiemelte,
hogy decemberben sok szervezet támogatja a rászorulókat, ezért döntöttek úgy, hogy ők januárban segítenek. A koronavírus-járvány idején
sokat jelent a kisgyermekes családoknak juttatott adomány. Hangsúlyozta, hogy nem csak élelemre, hanem
műszaki cikkekre, tüzelőre, meleg
ruhára is szükségük van ezeknek a
családoknak.
Domonyi László polgármester köszönetet mondott az egyesület elnökének az önzetlen segítségért,
kiemelte, hogy a kiskőrösi védőnők
közreműködésével már el is készült
a lista, hogy kik azok, akiknek nagy
szükségük van a bébiételekre és a
felnőtt korosztályból a tápanyagdús
abonett jellegű kenyérszeletekre.
A holnapi naptól már hozzá is jutnak
a családok az adományhoz.
Virág Tibor kéri, hogy mindazok,
akiknek lehetőségük van anyagi támogatással hozzájárulni akár tüzelővásárláshoz, vagy van a birtokukban
feleslegessé vált ruha, esetleg műszaki
cikk, keressék őt a 06-70/334-7538as telefonszámon.
Raktározási gondjaik is vannak, ezért
az ilyen irányú megkeresést is örömmel veszik.
Köszönjük az egyesület önzetlen adományozását!
Boda Zsuzsa
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MINDEN CSALÁDTAGNAK MEGVAN A MAGA DOLGA
KECSKEMÉTI JÁNOSÉKNÁL A DISZNÓVÁGÁSBAN
Kecskeméti János, vagy, ahogy Kiskőrösön mindenki ismeri – Kecsi – tősgyökeres kiskőrösi családból származik, felmenői mindig is a mezőgazdaságból éltek. A földeken és a szőlőterületeken a növénytermesztés nem csak
a családot látta el egész évben ennivalóval és jelentett bevételi forrást,
hanem a gazdaságban nevelt jószágokat is ebből etették. S bár felesége
Ilonka, akivel már 1974 óta elválaszthatatlanok, nem itt élte leányéveit,
fiatalon megtanulta a mezőgazdasági munkákat, hiszen az ő családjuk
is ebből tartotta fenn magát. Ilyenkor télvíz idején általában három hízót
is vágnak, a munkába besegít két fiuk – a képen balról Zoltán, középen
János – is. Értik a dolgukat, ezt tanúsíthatom, hiszen már több alkalommal jóllaktam az általuk készített mennyei ízű sonkából, szalámiból.

Gazdaságunkban hízlaljuk a disznókat születésüktől, mivel anyadisznót
is tartunk a szaporulat biztosítása
érdekében – mondja Kecsi. Nem a
gyors hízlalást, hanem az egészséges táplálást tartjuk szem előtt, így
a magunk termesztette kukoricát,
búzát, árpát, rozst, takarmánytököt

és tritikálét adjuk nekik, így nem
a szalonna növekszik. Ez a disznó,
amit ma vágtunk úgy kb. 130-140
kilós, de volt már, hogy 200 kilós állatot is feldolgoztunk. Nem könnyű
a mezőgazdasági munka, de gyerekkorom óta ezt láttam, ebben nőttem
fel, ahogy elbírtam a horolót, már

Gépkezelő
Feladatok

• Automata / félautomata berendezések
kezelése, felügyelete
• 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

dolgoztam vele, a szüret meg szinte
játék volt. Természetesen a disznóvágások is családi összefogással zajlottak régen, mint minden nagyobb
munka. Megvolt nálunk a disznótor, aztán mentünk mi is segíteni a
rokonoknak. Egy évben általában
hármat vágunk, de ha látjuk, hogy
szűkében van már a főzéshez szükséges alapanyag, akkor van, hogy
többet is.
 Akad asszonyi munka is?
Iluska, a feleségem a kezdetektől nagy segítségem, már félszavakból is értjük egymást, nélküle
nem menne ilyen gördülékenyen a
munka. Mire végzünk a pörzsöléssel és a húsok feldarabolásával, már
megterít és elkészíti a hagyományos
hagymás sült vért, ami mellé a nagy
hidegben a forralt bor, vagy a citromos tea is gőzölög a bögrékben.
A kolbásznak valóból elkerítünk
egy tállal a töltött káposztába, amit
az orja levessel, csemegesülttel és a
sült kolbásszal, hurkával feltálal vacsorára.
 A fiúk is kiveszik a részüket?
Gyermekkoruk óta lesik minden
mozdulatomat. Bár már egyedül is
képesek szabályosan felbontani a
levágott jószágot, ez mindig az én
feladatom, de a pörzsölésnél, pucolásnál, sózásnál, a kolbász és a hurka
készítésénél nagy segítségemre vannak. A hízlalás közben is elkél a több
szorgos kéz, hiszen az ólakat rendben
kell tartani és igaz, hogy van önetető és a földeken is már több a gépi,
mint a kétkezi munka, de azért jócskán marad még így is tennivaló.

 Titkok, amiket tudhatunk?
Én a sonkához nem készítek semmilyen pácot, csak sózom a húst.
A füstöléshez meg tiszta akác fűrészport használok, igaz, ott figyelemmel
kell nagyon kísérni a füstölés idejét,
mert ha hamar levesszük a füstről, elromolhat a hús, ha hosszan rajta hagyjuk, megkeseredik. Na, ez már gazdatudomány. A kolbászhúshoz sincs
semmilyen bűvös hozzávaló, csak a
szokásos – zsírszalonna, só, bors, kömény, fokhagyma, őrölt paprika...
soha nem méricskélek, ránézésre tudom már, miből mennyi kell.

Vékony kolbászból csak annyit csinálunk, amennyit sütve megeszünk,
nálunk a vastag szalámi a kedvenc,
amikor már jól összeérnek az ízek.
Mennyei étek ropogós, friss kenyérrel, paprikával, paradicsommal.
Így megy ez nálunk évtizedek óta, és
amíg bírom erővel, addig csinálom is,
aztán majd a fiúk folytatják tovább.
Boda Zsuzsa

munka@hankookn.com

www.hankooktire.com/hu
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SÉTÁLJUNK VASÁRNAP DÉLUTÁN!

A MOZGÁS CSÖKKENTI A STRESSZT
Ehhez nyújt segítséget az EFI

Az idei évben sem kell lemondanunk a mozgásról, hiszen a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda online tornái tovább folytatódnak. Január során heti
három alkalommal készültünk partnereinkkel az online tornákra. Szabó
Gabriella szerdánként várta az érdeklődőket H.I.I.T. – Magas intenzitású intervallum edzésre, Tagai Tímea pedig heti egy alakformáló edzéssel és egy
gerinctornával készült. Februártól szeretnénk az ingyenes online tornák lehetőségét tovább bővíteni, azonban a részletekért keressék fel Facebook oldalainkat (Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös és Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda) vagy érdeklődjenek telefonon a 78/415-920-as telefonszámon.

Azonban hogy miért is olyan fontos
az aktivitás megőrzése minden korosztály számára?
A rendszeres testmozgás nélkülözhetetlen egészségünk fenntartása érdekében, mely nem csupán a betegségek
megelőzésében játszik fontos szerepet,
hanem stresszoldó hatással is bír, hiszen testmozgás során a szervezetben
különböző hormonok szabadulnak
fel, melyek egyrészt a boldogságérzetet
fokozzák, másrészt csökkentik a fájdalomérzetet. Így tehát rendszeres testmozgás hatására javul a hangulatunk,
kedélyállapotunk, valamint csökkennek a szorongásos tünetek, így a depresszió kialakulásának lehetősége is.
A lelki és szociális egészségünk szempontjából is fontos tényező. Amellett,
hogy fejlesztően hat a kitartásunkra,
önbizalmunkat, önértékelésünket is
pozitívan befolyásolhatja. Sajnos a
közösségi mozgás élménye egyelőre jelentős mértékben korlátozott,
így egészségvédő szerepét is nehezen
tapasztalhatjuk, pedig erősítheti a
motiváltságot, a társas kapcsolataink
közös élményekkel gazdagodhatnak,
valamint megtapasztalhatjuk a közösséghez tartozás élményét.
Azonban rengeteg pozitív élettani
hatása is van a rendszeres testmozgásnak, Javul a szív és tüdő teljesítőképessége, javul az állóképességünk,
a vérkeringés, fokozódnak az anyagcsere folyamatok, valamint segíti a

koncentrációs képességek fejlesztését
és kondíciónk mellett koordinációnk
is javul. Megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás során az ízületekre is
pozitívan hathat, lassítja a természetes
kopás ütemét és az öregedéssel járó folyamatokat. A vázizmaink erősödnek,
hiszen több oxigén képes eljutni az
izmokba mozgás hatására, így a teherbíró képességünk is fokozódik.
Minden életszakasznak megvannak
az ajánlásai a mennyiség és mozgástípus szempontjából, emellett pedig
az egyéni sajátosságainkat, fittségi állapotunkat is figyelembe kell venni.
Továbbá nagyon fontos a fokozatosság elve, ha korábban nem végeztünk
rendszeresen testmozgást figyeljünk
az edzés időtartamára, gyakoriságára
és intenzitására valamint az óratartó
instrukcióira, így a gyakorlatokat helyesen tudjuk végrehajtani, elkerülhetők a sérülések, a szervezet hirtelen
túlterhelése és hatékonyabb lesz az
izommunka.
És ami a legfontosabb: mindig szánjunk időt a megfelelő bemelegítésre,
hogy szervezetünk felkészülhessen a
terhelésre és a megfelelő nyújtásra,
hogy elkerüljük az izmok zsugorodását.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
online tornáinkra.
Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

A „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény
(6211 Kaskantyú III. körzet 1.)

M U N K ATÁR SAK AT
keres azonnali kezdéssel

• SZAKÁCS, DIÉTÁS SZAKÁCS
• ÁPOLÓ vagy GONDOZÓ
• TERÁPIÁS vagy SZOCIÁLIS MUNKATÁRS
• „támogatott lakhatásban” SEGÍTŐ
• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakörökre.

Bővebb információ: 06-78/446-160 vagy 30/639-2409,
valamint titkarsag@harmoniaotthon.hu

Alma eladó
termelőtől!

Kiskőrösön
20 kilogrammtól
ingyenes a kiszállítás.

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

Idared, Jonagored,
Jonagold, Golden, Starking
facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös
+36 70 619 3910

Kiadó:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/b
telefon: +36-78/311-955
Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa | +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com
Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné

KISKŐRÖSI MENTŐ ALAPÍTVÁNY

1%

AMI
ÉLETET
MENT

ADÓSZÁMUNK:

18369353-1-03
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Hirdetésfelvétel:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Kiskőrös Petőfi tér 4/b. | 06-78/311-955
nyitva tartás: hétfő: 12.00-18.00,
kedd, vasárnap: zárva,
szerda: 8.00-18.00,
csütörtök, péntek: 10.00-18.00,
szombat: 8.00-12.00.
Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó Péter
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

SZABÓ ZOLTÁN 2. A BAJNOKSÁGBAN
Szabó Zoltán, a KTM Kecskemét motocross kiskőrösi versenyzője a 2020as Magyar Bajnokság I. osztály élsport Open kategória második helyén
végzett a bajnokságban. A MAMS motocross versenyeredmény adatbázisában 2009 óta jegyzik a nevét és eredményeit. Életének meghatározó eleme a sport, a KEVI gimnáziumának testnevelő tanára versenyez a
motocross sportágban, mellette vezetőedzője és elnöke a Kiskőrösi Judo
Egyesületnek is, valamint edző a HC Kiskőrös Hockey Klubban. A judoban
is rangos elismerésekkel büszkélkedhet, 2010-ben a világbajnokságra is
kijutott. Mindemellett tagja volt a 2007-ben az NB I-ben második helyet
szerzett kiskőrösi férfi kézilabda csapatnak és szertornán is jeleskedett.

Szabó Zoltán: „Hat éves
voltam, amikor elkezdtem judozni és akkor
ültem először motorra is. 16 évesen saját
crossmotorom
lett
és onnantól ez volt a
„szerelem”, bár minden
kategóriában megszereztem a motoros jogosítványt. A judo kiváló alapot
adott az erőnlét megszerzéséhez,
hiszen a technikai sportok a stratégia
kidolgozásán kívül hatalmas erőkifejtést is igényelnek. Ahhoz, hogy versenyezni tudjak, jelentősen hozzájárult
a családom, mivel egy-két támogatón
kívül csak magamra és az ő segítségükre számíthattam. Mindig csak
egy motorom volt, édesapám, aki elkísér a versenyekre, két futam között
megnézi, hogy történt-e valami károsodás és azt kijavítja. Így a futamok

közötti időt koncentrálással,
pihenéssel tudom tölteni.
Mint minden sportban
itt is sokszor „fejben
dől el a siker”. A pillanat törtrésze alatt kell
észrevenni a lehetőségeket, jól kell tűrni a
monotonitást is, hiszen
egymás után rójuk a köröket. A helyes technikát
autodidakta módon sajátítottam el, persze elengedhetetlen volt a
sporthoz való affinitás, érzék.
A kiváló eredményhez gratulálunk,
további eredményes sportpályafutást
kívánunk!
Boda Zsuzsa

MOTOCROSS EREDMÉNYEI
• 2020 – Magyarország Nyílt Nemzeti
Motocross Bajnokság (NYNMB) – I.o. élsport Open – 2.
• 2019 – MNYNMB – I.o. élsport Open – 3.
• 2018 – MNYNMB – I.o. élsport Open – 9.
• 2017 – MNYNMB – I.o. élsport Open – 8.
• 2016 – MNYNMB – I.o. élsport Open – 7.
• 2015 – Magyarország Nemzetközi MB
(MNMB) – Élsport MX1 – 6.
• 2014 – MNMB – II. o. MX1 – 1.
• 2013 – MNMB – II.o. MX1 Open: 2.
• 2012 – MNMB – II.o. MX Open – 3.
• 2011 – Magyar Köztársaság Nemzetközi
Bajnokság – Extra MX2 – 15.
• 2010 – Motocross Magyar Köztársaság Kupa
– A MX2 – 8. hely (forrás: mxsport.hu)

A Csányi Ibolya elnökségével működő Kőrös-Körül Nők Egyesület összefogásával és szervezésében, vasárnaponként délután 14 órakor sétára indulhatnak mindazok, akik szeretnének a pandémia ideje alatt is kimozdulni az
otthonukból és mozogni egy kicsit a friss levegőn.

Csányi Ibolya: Január 24-én
első alkalommal a művelődési központ előtti téren gyülekeztünk és a
záportározó volt a cél,
majd visszaindult a
csapat. Kisgyermektől
a testnevelő tanáron át
a nyugdíjasig eljöttek,
hogy egy jót bandukoljunk. A következő héten,
január 31-én, a kerékpárúton
Erdőtelek felé vettük az irányt. Bár
erre a mozgásformára nem igaz a
szlogen, hogy „Egyedül nem megy”,
csak jobb, ha van beszélgetőtárs is
az úton. A tervek szerint minden
vasárnap találkozunk, most először
egy rövidebb távot teljesítettünk, de
a csapat „teherbírását” látva, távolabbi utakat, esetleg tanösvényeket
is megcélzunk majd. Többek között körbesétáljuk a Vadkerti-tavat,

bebarangoljuk a Kolon-tó
környékét... Valaki mindig felkészül majd a
látnivalókból, így a
hasznos mozgás mellett információkkal is
gazdagodhatunk.
Az egyesület minden
hét elején közzéteszi
majd facebook oldalukon, hogy az aktuális vasárnap mi lesz az úticél. Jelentkezni kommentben, vagy üzenetben
lehet az oldalon. (Az utaztatást is
megszervezik távolabbi cél esetén.) A
közös séta természetesen a járványügyi szabályok betartásával történik
minden alkalommal, így egymástól
„leszakadva” a kellő távolságtartással
haladnak.
Jó közös mozgást, mindenkinek jó
egészséget!
Boda Zsuzsa
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Kedves Kézilabda Barátok,
Szülők és Szimpatizánsok!

LENDÜLETBEN
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ELKEZDŐDÖTT
A NŐI KÉZISEKNEK
A TAVASZI SZEZON
A megyei I. osztályban szereplő Kiskőrösi NKSZSE női kézilabda csapatának is elkezdődött a bajnokság
tavaszi szezonja. Mint azt Czérna
János edző elmondta, a nehézségek ellenére jól teljesített a csapat,
Kiskőrös–Nemesnádudvar 35:38
(19:20), a csapat a 9. fordulóban
a Kiskunhalasi UKSC gárdájával
játszott Izsákon, ahol a kiskőrösiek
24-21 (12-13) arányú győzelmet
arattak.
Czérna János: Az első mérkőzést Nemesnádudvaron játszottuk, a
másodikat Izsákon, mert
a kiskőrösi csarnokba
a járványügyi előírásoknak megfelelően
még nem mehetünk
be. A megyében
egyetlen csapatként
vidéken edzünk és
játsszuk mérkőzéseinket. A hajósi edzések
nagy áldozatot kívánnak

Kérjük adója 1%-ával,
támogassa egyesületünket,
a Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesületet!

Adószámunk: 19551607-1-03

tanuló és dolgozó játékosainktól, mert sok időt
elvesz az utazás egyegy edzésre és utána
haza. Ezért keveset
edzünk és az utazások megszervezése is
külön feladatokat ró
az edzőkre. De ezen
a téren is megmutatkozik a kiváló csapatmunka, eddig sikerült

minden elénk tornyosuló nehézséget megoldani. Megdicsértem a
lányokat, mert amit csak lehetett,
kihoztak magukból. November
10-e óta csupán 5 edzésünk volt.
Nagyon igyekeztek az edzéseken,
a mérkőzéseken szép összehangolt
játékot láthattunk. A kiskunhalasiak felett aratott győzelemmel a női
csapat jelenleg a negyedik helyen áll
11 ponttal.
Szép volt lányok! Hajrá Kőrös!

KÉVÉS AUTÓ
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 112.
+36 78 581 030 · rszamek@kevesauto.hu · www.kevesauto.hu
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Minden Magyarországon társasági
adót fizető vállalkozás élhet azzal a
lehetőséggel, hogy fizetendő társasági adójának 1 százalékát valamelyik szervezetnek, egyesületnek fizeti
meg /ajánlja fel. A Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület
vezetősége és tagjai megköszönik, ha
Ön is támogatja sporttevékenységüket adójának 1 százalékával.
Boda Zsuzsa

