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BOLEMÁNYI BERNADETT ÉS ORAVECZ ZSOLT
ESKÜVŐJÉN „PETŐFI SÁNDOR” IS MINDEN JÓT KÍVÁNT AZ IFJÚ PÁRNAK
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ROBI BRONZOT HOZOTT HAZA AZ ÉV POLGÁRMESTERE DÍJAT 
KAPOTT DOMONYI LÁSZLÓ

VEGYÉL HAZAIT! – IDÉN IS MEGRENDEZTÉK AZ AGRÁR EXPÓT
Június 19-20-ára megnyitotta kapuját a XII. Duna-Tisza közi Agrár Expo. 
Nagy Tamás, az expo ötletgazdája és szervezője az immár több, mint egy 
évtizedes múltra visszatekintő Agrár expóval lehetőséget teremt a magas 
minőségű hazai, háztáji, kézműves élelmiszert előállítók bemutatkozásá-
ra. A cél, hogy a vásárlók a későbbiekben is a hazai, magyar termékeket 
keressék az áruházak, boltok polcain. Ezért is választották az expo jel-
mondatául: Vegyél hazait! A vendégek között üdvözölhette Harangozó 
Péter moderátor többek között a környékbeli települések polgármestereit, 
Gubán Gyulát, a MAGOSZ Bács-Kiskun Megyei elnökét, Gáspár Ferencet, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei elnökét is, a rendez-
vény támogatói között pedig a keceli Pintér Művek tulajdonosait, Pintér 
Józsefnét, Pintérné Farkas Csillát, valamint Pintér Csabát.

Köszöntötte a megjelenteket 
Domonyi László, Kiskőrös Város 
polgármestere, Font Sándor, az 
expo fővédnöke, országgyűlési kép-
viselő, a Parlament Mezőgazdasági 
Bizottsága elnöke, az expót megnyi-
totta és előadást tartott a mezőgaz-
daság aktuális helyzetéről dr. Bog-
nár Lajos, az Agrárminisztérium 
Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 
helyettes államtitkára.  
Domonyi László hangsúlyozta az 
igazi, magyar termékek fontossá-
gát, az agár expo üzenetét kiemelve: 
Vegyél hazait! Megköszönte Nagy 
Tamásnak, hogy az expo már 12. 
éve öregbíti városunk jó hírnevét, 
valamint Font Sándor országgyűlé-
si képviselőnek, hogy a kezdetektől 

felvállalta az expo fővédnökségét és 
segítségével a kézműves élelmiszere-
ket, termékeket előállító termelők, 
valamint a mezőgazdasági gépkiállí-
tók be tudnak mutatkozni a nagykö-
zönségnek.
Font Sándor országgyűlési képvi-
selő kiemelte a kormányzat válság-
helyzet alatti tevékenységét. Egy-
részt azt, hogy a veszélyhelyzet alatt 
meghozott intézkedésekkel életben 
tartották a gazdaságot, nem voltak 
tömeges munka-, valamint termelési 
leállások, mint több Nyugat-európai 
országban. Másrészt pedig, maximá-
lisan eltalálták a védekezés legjobb, 
leghatékonyabb módját a járvány 
megfékezésére. Ezért lehetünk most 
itt – hangsúlyozta Font Sándor – 

mintegy két hónappal megelőzve 
Európa országait a „nyitásban”. Amit 
Nagy Tamásékkal megálmodtunk 12 
évvel ezelőtt, valóra vált, tudniillik, 
hogy az expót azzal a céllal hívtuk 
életre, hogy a magas minőségű hazai, 
háztáji, kézműves élelmiszert minél 
szélesebb körben meg tudjuk ismer-
tetni a vásárlókkal. 
Dr. Bognár Lajos helyettes állam-
titkár is kiemelte a kiskőrösi Agrár 
expo jelentőségét, amely évről-évre 
lehetőséget teremt a helyi és kör-
nyékbeli termelők által előállított 
kézműves termékek bemutatására. 
Az expón lehetőség nyílik megis-
merni a termékek előállítóit, amely 
a fogyasztói bizalmat erősíti - emelte 
ki a helyettes államtitkár.    
A kulturális programok tárházán be-
lül szombaton Kothencz Lajos te-
remtett kiváló hangulatot a főtéren. 
Vasárnap délelőtt bemutatkozott 
Gmoser György művészeti vezető 
két mazsorett csoportja, a Gyöngy-
szem, illetve a Csillagfény csoport. 
Az expót a Soundwitch együttes 
koncertje zárta.
Találkozzunk jövőre is, remélhetőleg 
a szokott időszakban, húsvét előtt a 
XIII. Duna-Tisza közi Agrár Expón!

Boda Zsuzsa

4380 m2 szántó, a nagyrét mellett, 
a kisvasútnál eladó. Tel.: 06-78/413-681

4 órás takarítónőt keresek!  
Tel.: 06-30/452-1739

Négykerekű, elektromos rokkantkocsi 
eladó! Tel.: 06-30/324-9444

Mechanikusan állítható betegágy 
matraccal eladó. Ára: 50 ezer forint. 
Tel.: 06-20/419-1771

TAMARIS fehér tornacipő, méretproblé-
ma miatt, 41-es, csak próbált, eladó. 
Ára: 6 ezer forint. 
Tel.: 06-20/215-3050

APRÓHIRDETÉSEK
FALUGAZDÁSZ
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt KISKŐRÖSI gazdálkodó ügyfeleket, 
hogy a családi gazdaságokról szóló törvény értelmében 
(2020. évi CXXIII. tv) azok a termelők, akik 2020. december 
31-én KÖZÖS ŐSTERMELŐI igazolvánnyal rendelkeztek, azok-
nak a rendeletben kötelezően előírt adategyeztetését meg-
kezdtük. 

Ennek elvégzése érdekében kérjük, keressék fel falugazdász 
irodánkat (Kiskőrös, Luther tér 1.), illetve további információ-
ért hívja a 78/512-420 telefonszámot.

A poznani kajak-kenu Európa-baj-
nokság második napján az MVM 
Szeged paralimpiai és világbajnoki 
ezüstérmes parasportolója, a kiskő-
rösi Suba Róbert VL2 200 méteren 
remekül versenyzett, és a portugál, 

valamint a spanyol sportoló mögött 
a harmadik helyen érkezett a célba. 
Suba Róbert teljesítménye azért is 
kiemelendő, mert megelőzte hazai 
riválisát is. 
Gratulálunk az újabb sikerhez!

ÁTADTÁK A „KISKŐRÖS VÁROS 
BORA 2021.” DÍSZOKLEVELEKET

XII. Duna-Tisza közi Agrár Expo 
megnyitóját követően hirdették ki a  
„Kiskőrös Város Bora 2021.” elisme-
rő címet elnyert borokat. A szervezők 
képviseletében Domonyi László 
polgármester – Kiskőrös 
Város Önkormányza-
ta – Kisné Csővári 
Andrea – Kiskőrös 
Város Hegyköz-
sége – valamint 
Béleczki Mihály 
nagymester – Kis-
kőrösi „Gondűző” 
Borlovagrend – gra-
tuláltak és nyújtották 
át a díszokleveleket a díjas 
borokat előállító borászoknak.
„Kiskőrös Város Fehér Bora” 2021-
ben: Vass Bor Kft. – Irsai Olivér 
(2020). Az oklevelet átvette Vassné 
Pivarcsi Mária borász.

Rozé bor kategóriában: Vass Bor 
Kft. – Cabernet Sauvignon (2020). 
Az oklevelet szintén Vassné Pivarcsi 
Mária borász vette át.
Vörös bor kategóriában: Szent-

péteri Borpince – Kék-
frankos (2018). 

Az oklevelet Szent-
péteri Attila vette 
át.  
„Kiskőrös Város 
Bora 2021.” címre 
azok nevezhették 

jó minőségű bora-
ikat, akik a kiskőrö-

si térségben termelik 
meg a szőlőt, itt van a 

borászatuk is.
Ebben az évben 18 bor vetélkedett az 
előkelő elismerésre.
Gratulálunk a borászoknak!

Boda Zsuzsa

Rangos elismerésben részesült 
Domonyi László polgármester, aki 
ebben az évben elnyerte 
„Az Év Polgármestere Bács-Kiskun 
Megyében Díj” kitüntető címet, me-
lyet a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
adományozott számára munkája elis-
meréseként. 
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés jú-
nius 25-én döntött a megyei kitün-
tetésekről. Több mint harmincan ve-
hetik majd át a megye legrangosabb 
elismeréseit. 
A kitüntetéseket szeptember 4-én, 
Kiskőrösön, ünnepi közgyűlés kere-
tében adják majd át.
Gratulálunk a megérdemelt elisme-
réshez!
Domonyi László polgármester: Kö-
szönöm a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés tagjainak, hogy érdemesnek 
tartottak arra, hogy munkám elisme-
réséül megkapjam „Az Év Polgármes-
tere Bács-Kiskun Megyében Díjat”.
Köszönetet mondok egyúttal min-
den kiskőrösi polgárnak, hiszen 

Önökkel együttműködve fejleszti 
a városvezetés Kiskőröst és végzem 
polgármesteri munkámat.
Remélem, a jövőben is számíthatok 
segítő támogatásukra.
Gratulálok mindenkinek, akiket a 
megyei vezetés érdemesnek tartott 
valamilyen díjra, külön gratulálok 
a kiskőrösi pedagógus házaspárnak, 
Suhajda János tanár úrnak és felesé-
gének a „Bács-Kiskun Megye Ifjúsá-
gának Neveléséért Díj”-hoz.

-bzs- 

A SUHAJDA HÁZASPÁR 
MUNKÁJÁT IS ELISMERTÉK

Ugyancsak a megyei díjazottak kö-
zött van a városunkban rendkívül 
népszerű, pedagógus házaspár, a 
KEVI Petőfi Sándor gimnáziumá-
nak nyugállományú tanárai, Su-
hajda János és felesége, Suhajda 
Jánosné Ancika, akik „Bács-Kis-
kun Megye Ifjúságának Neveléséért 
Díj”-at vehetnek majd át szeptem-
ber 4-én, Kiskőrösön, az ünnepi 

közgyűlésen. Ezt a rangos díjat, az 
oktatás – nevelés területén kifejtett 
kimagasló tevékenység elismerése-
ként adományozza a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés azoknak, akik 
kiemelkedő módon járultak hozzá a 
megyében a korszerű és eredményes 
oktatás – nevelés megvalósításához.
Gratulálunk a díjazottaknak!

-b-

Kajla útleved felmutatásával
15% KEDVEZMÉNYT ADUNK

a belépőjegyed árából!

– KAJLA  KALANDOK –
a János Vitéz Látogatóközpontban is!
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LEKÖSZÖNT PAKSI DÉNES PARANCSNOK

A VASS BORÁSZAT ROZÉJA 
ELNYERTE A MEGYE BORA CÍMET

NAPJAINK

Bács-Kiskun Megye Rozébora 2021: 
Vass Borászat– Cabernet Sauvignon 
rozé (2020).
A pincészet családi vállalkozásként 
működik 1998 óta. Boraikat saját, il-
letve a környékről felvásárolt szőlőter-
mésből készítik. Hazai és nemzetközi 
versenyeken is kiválóan szerepelnek 
boraik, számos alkalommal Kiskőrös 
Város Bora címet kaptak, de képvi-
selték már megyénket is több ízben 
a Megye Bora cím elnyerésével. Az 
elmúlt évben nyitották meg újabb, 
impozáns borászati szaküzletüket Kis-
kőrösön.  
2. Vass Borászat – Néro rozé (2020)
3. Szentpéteri Családi Pincészet – 
Cabernero (2020) 

A Szentpéteri Családi Pincészet – Kék-
frankos (2018) borával vörös bor kate-
góriában 2. helyezést ért el. 
Összesen 18 borászat 33 tételt nevezett 
a versenyre a Kunsági-, illetve a Hajós-
Bajai Borvidékről. Igen szoros verseny 
alakult ki, ami tükrözi boraink kiváló-
ságát. 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
idén is támogatta a már hagyományos 
„Bács-Kiskun Megye Bora” versenyt. 
A megye legjobb fehér-, rozé- és vö-
rösborát a két borvidékünk versenyén 
aranyérmet elnyert borok közül szak-
mai zsűri választotta ki Lakitelken. 
A Megye Borai külön emblémával el-
látva képviselik a megyét rendezvénye-
inken, illetve nemzetközi szintéren is. 

EGY HÓNAPIG ÁLLT AZ EB SÁTOR

Idén is közösen szurkolhattunk a lab-
darúgó EB ideje alatt. Most a főtéren 
állították fel június elején a szurkolói 
sátrat, ahol egy nagy LED fal kivetí-
tőn bárki végignézhette a meccseket. 
Az árnyékban asztalokat és sörpa-
dokat állítottak fel, a finom étkek-
ről és a hűsítő italokról a kitelepült 
vendéglátó egységek gondoskodtak. 
A sátor pár napra átköltözött a sé-
tányra, de aztán az EB végéig ismét 
a főtéren várta a szurkolókat. Min-
den meccsre kilátogattak a sportág 
hívei, de a magyar csapat mérkőzé-

sein színültig megtelt a tér. Időnként 
akkora volt az érdeklődés, hogy a 
művelődési központ koordinálásával 
előzetes asztalfoglalási lehetőséget is 
biztosítottak a szervezők. A magyar 
válogatottat igen erős, többszörös 
VB, illetve EB győztes csapatokkal 
sorsolták össze, de a fiúk kiválóan 
helyt álltak és látványos meccseket 
játszottak, amiket a közös szurkolás 
élményével gazdagodva izgulhattak 
végig a főtéren a labdarúgást kedve-
lők.

-bzs- 

BOR ÉS ZSONGÁS PETŐFIVEL
Első alkalommal szervezte meg Nagy Tamás Kiskőrös főterén a nyáres-
ti BorZsongás elnevezésű rendezvényt. Bor és zsongás volt bőven, már 
maga a program elnevezése iránti kíváncsiság is kicsalta az embereket 
a főtérre. A fellépők sorát Szőke András, Karinthy-gyűrűs előadó nyitotta, 
aki mesélt a bor, a kenyér és Petőfi eszmei összefonódásáról egy-egy ér-
dekes történeten keresztül. 

Ifjabb Szentpéteri Attila borász, 
sommelier a laza homoktalajon ter-
mett szőlőből készült kiskőrösi Ka-
darkát kóstoltatta, és osztott meg a 
borról tudnivalókat a közönséggel.
Természetesen a Kunsági Borvidék 
másfajta kiváló borai kóstolására is 
lehetőség nyílt, hiszen a főtéri fa-
házakban a Szentpéteri Borpince 
mellett a Vass Borászat, valamint a 
Sinkovicz és Kiss Borászat is kínálta 
borait. A hozzávaló finom étkekről 
– sültek, gulyásleves – Hakan gon-
doskodott.
Apropó gulyásleves. Tudják Önök, 
hogy ez volt Petőfi Sándor egyik 
kedvelt étele? S, ha már szóba jött 
Petőfi, elárulhatjuk, hogy a nap 
meglepetésvendége ő volt. Persze 
nem személyesen a 200 éves költő 
„jött fel a síri világból” az özvegyi 
fátyolért, hanem az országos Petőfi 
Emlékév „arca” látogatott el Kis-
kőrösre, a közeledő bicentenáriumi 
születésnapi ünnepéhez kötődően. 
A Petőfi Emlékév rendezvényein 
többször is alkalmunk nyílik majd 
vele a találkozásra.
Egy jó szelfit még Font Sándor ország-
gyűlési képviselő is készített Petőfivel.
A színpadon folytatódtak a kulturális 
programok. Először Boldoczki Ró-
bert harsonaművész növendékei – 
Hajdú Zoé, Sulyok Edvárd István, 
Kiss-Berdó Marcell és Opauszki 
Janka (kis fotó) – mutatkoztak be 
elsöprő sikert aratva.

Ezt követően a „nagyok” is megmu-
tatták, hogyan kell mesteri módon 
megszólaltatni zeneszerszámaikat. 
Boldoczki Róbert és barátai – 
Breznyán Attila, Opauszki János, 
Sipos Béla, Tóth Ferenc, Kaboldi 
András, Falusi János világhírű klasz-
szikusokat, filmzenéket, örökzöld 
dallamokat játszottak, olyan nagy si-
kerrel, hogy a közönség háromszor is 
felállva visszatapsolta őket.
A nézők között ott ült, tapsolt és 
éljenzett, örömmel meghatódva 
Boldoczki Sándor tanár úr is, aki a 
színpadon zenélő alkalmi formáció 
kiskőrösi rézfúvósait tanította egy-
koron.
Az emelkedett hangulatot tovább 
fokozta Eckert György és zenész-
barátainak – Obert Tibor, valamint 
Jónás János – éjszakába nyúló műso-
ra, akik szintén jól ismert dallamokat 
szólaltattak meg.
A szervezők elkötelezetten hirdetik a 
hazai termékek fontosságát és mint 
minden rendezvényükön, így most is 
kiállítást rendeztek be a kiskőrösi és 
környékbeli termékekből. 
Harangozó Péter moderátor több-
ször is kihangsúlyozta, hogy az első 
nyáresti BorZsongás résztvevői va-
gyunk, úgyhogy nagy valószínűséggel 
elmondhatjuk, hogy: Jövőre veletek 
és talán Petőfi Sándorral is ugyanitt!
A szervezőknek köszönet, igazán jól 
éreztük magunkat!

Boda Zsuzsa 

A június 30-án tartott képviselő tes-
tületi ülésen hivatalosan is leköszönt 
Paksi Dénes tűzoltó alezredes, a Kis-
kőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság egykori vezetője, aki még 
tavaly decemberben ment nyug-
díj előtti rendelkezési állományba. 
Domonyi László polgármester és 
Szedmák Tamás alpolgármester 
megköszönték az alezredes több év-
tizedes munkáját, külön kiemelték 

az új tűzoltólaktanya megépülése 
szorgalmazásában szerzett érdemeit. 
Paksi Dénes Zoltán 1983 szeptem-
berében szerelt fel a Bács-Kiskun 
Megyei Tűzoltó-parancsnokság ál-
lományába. 1989. január 1-je óta 
a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság vezetője. Az ülésen ott 
volt Szipőcs Péter tűzoltó százados, 
a jelenlegi megbízott parancsnok is.

-bzs-

A VÁROSHÁZA HÍREI
Június 30-án, hosszú szünet után újra ülésezett Kiskőrös Város Képviselő-
testülete a Városháza dísztermében. A városatyák több mint húsz napirendi 
pontot tárgyaltak, majd zárt ülésen folytatódott a testületi ülés.

***
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Semmelweis-nap alkalmából elisme-
rő oklevelet és díjat adományozott a járvány idején végzett kiemelkedő mun-
kájáért dr. Dulai Ilona és dr. Schütz Nikolett felnőtt háziorvosok számára. 
Gratulálunk!

***
Főhajtással és a tisztelet koszorúival adóztak június 16-án a buszmegállóban 
található emléktábla előtt Nagy Imre, az 1965-os forradalom és szabadság-
harc kivégzett, ikonikus alakja, valamint mártírtársai emléke előtt.
A megjelenteket Filus Tibor, a Képviselő-testület Kulturális, Turisztikai 
és Sport Bizottsága elnöke köszöntötte. Az egykori miniszterelnökről és az 
’56-os hősökről, áldozatokról az emlékbeszédet Turán István helytörténész 
mondta.
A jelenlévők ezt követően megkoszorúzták a katolikus templom előtt lévő II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem szobrát is, amit Suba György kezdeményezésére 
a Kiskőrös melletti csapatösszevonás emlékére állíttatott 2003. szeptember 
19-én, a Rákóczi Emlékbizottság, Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint 
az önzetlen lakosok.

***
A Kiskőrösi Települési Értéktár két értékkel bővült. A Kiskőrösi Kakaspörkölt 
Főző Fesztivál turizmus-vendéglátás kategóriában, illetve, néhai Dúl László 
fényképészmester munkássága került be az értéktárba- számolt be a testületi 
ülésen Turán István, a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság elnöke.

*** 
Az egyebek napirendi pontban Nikléczi Gábor képviselő kérdezte Domonyi 
László polgármestertől, hogy a Budapest-Belgrád között épülő gyorsvasút 
miatt Kiskőrösön lehet-e majd földkisajátításokra számítani. 
A magánterületeket kisajátítás tekintetében leginkább a feketehalmi részen 
fogja érinteni a beruházás – mondta Domonyi László. Mint mondta, a feke-
tehalmi ívkorrekció miatt egy teljesen új állomást fognak építeni. A tervek 
szerint több sínpár fog átmenni az Izsáki úton, ahol fénysorompó és sorompó 
fogja a biztonságot adni. A gigaberuházás teljesen új lehetőségeket nyit majd 
meg a kiskőrösiek előtt. A városvezetés bízik abban, hogy sok fiatal fog a 
városban letelepedni, hisz Budapest akár 50 perc alatt elérhetővé válik majd. 

ELISMERTÉK A KIVÁLÓ VÉGZŐSÖKET

A Franczia László, a Wattay igaz-
gatója, az internet segítségével 8 
osztálytól és közel 170 diáktól vett 
búcsút és emelte ki mindazokat a 
tanulókat, akik valamilyen jutalmat 
érdemeltek kiemelkedő tevékeny-
ségükért. Az iskola legrangosabb 
elismerését, a Wattay-díjat” ebben 
az évben György Áron 5/13.B osz-
tályos CAD-CAM informatikus 
tanuló kapta. Franczia László elkö-
szönt nyugdíjba vonuló kollégáitól 
is. Thámm László mérnöktanár, 
Lőrincsikné Kovács Olga pedagó-
gus, Gráner Géza szakoktató, vala-
mint Szűcsné Szűcs Julianna tech-
nikai dolgozótól.
A KEVI Petőfi Sándor Gimnáziumá-
ban Szentgyörgyiné Szlovák Mária 
igazgató köszöntötte mindazokat, 
akik kimagasló eredménnyel zárták 
a középiskolás éveiket, majd átadta 
a díjakat és a kupákat. Az iskola leg-
rangosabb elismerését, a Petőfi-díjat 
ebben az évben A 12.A osztályos 
Kvacska Rebeka kapta. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Pedagó-
gus Szolgálatért Emlékérmet adomá-
nyozott a nyugdíjba vonuló Kincses 
Mihályné pedagógusnak. 

A Kiskőrösi EGYMI 8. osztályosai 
a tanévzáró ünnepségen ballagtak 
el. Az „Év diákja” díjat Supka Atti-
la 8. osztályos tanuló érdemelte ki. 
Köszöntötték egykori kollégájukat, 
Bánáti Istvánnét, aki gyógypedagó-
giai tanári diplomáját 50 évvel ezelőtt 
szerezte és elköszöntek nyugdíjba 
vonulása alkalmából Markó Ibolya 
intézményvezetőtől, valamint Szlo-
vákné Persányi Zsuzsanna admi-
nisztrátortól. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremmel, a Kiskőrösi Tanke-
rületi Központ pedig Díszoklevéllel 
ismerte el Markó Ibolya, valamint 
Gál Gyula oktató-nevelő munkáját.
A „SZÓ-LA-M” AMI vezetősége 
díjat alapított, azzal a szándékkal, 
hogy elismerjék azokat a tanulókat, 
akik kitartó szorgalmukkal, ered-
ményes munkájukkal több éven 
keresztül képviselték az iskolát. Első 
alkalommal a tanévzáró ünnepsé-
gen Breznyán Gitta (fotó) – tanára: 
Balázs-Nagy Gabriella – vehette 
át Soltiné Samu Zsuzsanna intéz-
ményvezetőtől a „SZÓ-LA-M” AMI 
Díjat. 

Boda Zs.

A Köztisztviselők és Kormánytisztviselők Napján a polgármesteri hivatal 
dolgozói a helyi rendelet adta lehetőséggel élve „munka nélküli” közösségépítő 
napot tartottak. Dr. Turán Csaba jegyző elmondta: tartalmasan töltötték 
a napot. Reggel a Hagyományok házában találkoztak, majd Turán István 

helytörténész vezetésével „városismereti túrán” – evangélikus temető, evangéli-
kus és katolikus templom- vettek részt, ami a kiindulási ponton ért véget.

Itt Szedmák Tamás alpolgármester, Ungvári Ferenc, Filus Tibor
képviselők készítették el a grillebédet.

-bzs- 
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FIGYELEMREMÉLTÓFÓKUSZBAN

RENDHAGYÓ KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖS TV SEGÍTSÉGÉVEL

2021. június 18.
Kiskőrös Városért Alapítvány

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

Befejeződött a „Roma Alkotóház megvalósítása” című projekt 

A Kiskőrös Városért Alapítvány a Terület és Településfejlesztési Operatív Program kere-
tén belül 19 836 214 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Roma Alkotóház 
megvalósítására.  A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 A Kiskőrös Városért Alapítvány 2019. július 11. napján projekt javaslatot nyújtott be a „Roma 
Alkotóház megvalósítása” c. felhívásra, amely projekt keretében a Kiskőrösön élő tehetséges roma 
művészeknek és roma gyermekeknek, fiataloknak egy olyan közösségi tér kialakítására adott lehe-
tőséget, ahol megfelelő keretek között végezhető e csoportok tehetséggondozása. A Roma Alko-
tóház kialakításával megfelelő körülmények között tölthetik a szabadidejüket ezek a fiatalok, így 
az alkotóházban minőségi kulturális- és alkotó munka, nevelés folyik a projektnek köszönhetően. 
A projekt keretében az épület energetikai felújítása, korszerűsítése is megvalósult. A munkála-
tok során az épület homlokzata 10 cm EPS hőszigetelést kapott, a burkolatok és berendezések 
lecserélésre kerültek és új, akadálymentesített vizesblokk került kialakításra. Az épület hasznos 
alapterülete 64,59 m2, melyből kialakításra került egy 39,1 m2 alapterületű foglalkoztató helyiség, 
egy klubhelyiség, egy előtér, egy zuhanyzó, valamint női- és férfimosdó. Továbbá egy 31,97 m2 
alapterületű teraszt is kialakításra került.
 A kivitelezés 2020. március 28-án megkezdődött és 2020. november 20-án sikeresen befejező-
dött, a kivitelező Kőröskom Kft. ezen a napon visszaadta az Alapítvány részére a munkaterületet. 
A projektről bővebb információt a www.kiskoros.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Dr. Ba Mariann - elnök
Kiskőrösi Városért Alapítvány
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
E-mail: kiskorosvarosert@gmail.com 

2021. június 24.
Kiskőrös Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a „Hagyományok háza megvalósítása” c. projekt

Kiskőrös Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program ke-
retén belül 85 001 625 forint vissza nem térítendő támogatást nyert Hagyományok 
háza megvalósítására. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 Kiskőrös Város Önkormányzata 2019. február 22. napján projekt javaslatot nyújtott be a „Ha-
gyományok háza megvalósítása” c. felhívásra, amely keretében a Kiskőrös Város Önkormányzata 
tulajdonában található régi irodaházban került kialakításra a kiskőrösi „Hagyományok Háza” a pá-
lyázatban előírtaknak megfelelően. Az épület elhelyezkedése kitűnő, a város egyik legfrekventál-
tabb utcájában, a Főtértől nem messze található. Az épület lapos tetős kialakítású, beton alappal, 
téglafallal, részben kicserélt nyílászárókkal, fedett terasszal és nagy udvarral rendelkezik. Az épület 
alkalmas irodák, tárgyaló, beltéri illetve kültéri közösségi terek kialakítására. A felújítás során a bel-
ső válaszfalak elbontásra kerültek, a leendő üzemelési funkcióknak megfelelően kerültek kialakí-
tásra a terek, helyiségek. Az épületben nem volt akadálymentes mosdó, a felújítást követően külön 
kialakításra került női, férfi illetve akadálymentes vizesblokk csoport is. A belső terek átalakítása 
után kialakult 3 klubhelyiség, egy nagy beltéri közösségi tér hozzá kapcsolódó raktárral, kisebb 
foglalkoztató tér, konyha. A teljes belső burkolatok (fal, padló) cseréje illetve komplett épület újra-
festése is megvalósult.
 Az épületben teljeskörűen kicserélésre, felújításra került az összes nyílászárói, villamos illetve 
gépészeti alapvezetékei, szerelvényei. Az épület teljes fűtéskorszerűsítése is megoldódott a projekt 
kivitelezése alatt. Az épület külső hőszigetelése- mind a fal, mind a tető (födém) tekintetében meg-
oldódott a projekt által. Az épület körüli járdák cseréje, illetve az udvaron kialakítandó közösségi tér 
Viacolor burkolattal történő kialakítása is megtörtént.
 A kivitelezés 2020. január 18-án megkezdődött és 2020. szeptember 25-én sikeresen befejező-
dött, a kivitelező Kőröskom Kft. ezen a napon visszaadta Önkormányzatunk részére a munkaterüle-
tet. A projektről bővebb információt a www.kiskoros.hu oldalon olvashatnak.

KISKŐRÖS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

TISZTELT EBTARTÓ, EBTULAJDONOS!
Kiskőrös Város Közigazgatási területén az állatok védelméről

és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 42/B. § (1) bekezdésére tekintettel 

2021. JÚNIUS 10. ÉS 2021. NOVEMBER 15. 
NAPJA KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 
EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a Törvényben meghatá-
rozott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat 
rendelkezésre bocsátani.
Kiskőrös Város Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás 
beszedését, az ebösszeírás célja kizárólag a törvényi előírásoknak való 
megfelelés.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatokat a fent említett nyomtatvány kitöltésével 
adhatja meg, ezzel eleget téve törvényi kötelezettségének.
Felhívom szíves figyelmét, hogy egy nyomtatvány csak egyetlen eb ada-
tainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több eb tulajdonosa, úgy az 
állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges.
A nyomtatvány letölthető a www.kiskoros.hu oldalról, valamint hozzájuthat 
a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett gyűjtőládánál lévő 
tárolórekeszből, illetőleg az 1. em. 2. iroda 1. ajtónál Varga Anikó gazdaság-
igazgatási referenstől.

A nyomtatványt a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalba kérjük legkésőbb 
2021. november 15. napjáig visszajuttatni az alábbi elérhetőségek egyikén:
• Postai úton: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor 

tér 1.
• Személyesen leadható a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 1. em. 2. iroda 1. 

ajtónál Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens részére, vagy a Kiskőrösi 
Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett gyűjtőládába dobva;

• Ügyfélkapun keresztül az Önkormányzati Hivatali Portálon találtható 
Ebösszeíró Adatlap online kitöltésével (https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap) 

• vagy az igazgatas@kiskoros.hu e-mail címre.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy
• 2013. január 1. napjától a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgal-

mazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése 
alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) 
megjelölve tartható, 

• a Törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az 
ebösszeíráskor köteles az ebre vonatkozó adatokat az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani,

• aki a kötelező adatszolgáltatást nem teljesíti a Törvény 43.§ (1) bekezdése 
alapján állatvédelmi bírságot köteles fizetni, melynek mértéke a Törvény 
43.§ (1a) bekezdése és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 3. melléklet d) pontja alapján 
30.000,- forint.

• a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Együttműködését köszönjük!

Kiskőrös, 2021. június 7.

Tisztelettel: Domonyi László
polgármester

Mint listáról bekerült képviselő, ma-
gaménak érzem mind a nyolc válasz-
tókerületet a városban. Kérem, hogy 
ha valakinek problémája van, keres-
sen engem is bizalommal, képviselni 
fogom az érdekeit. 
Többen megkerestek az utak kátyú-
ival, vagy a közlekedési anomáliák-
kal kapcsolatban. Sikerült elérnem, 
hogy több helyen, például a Klapka 
és a Pozsonyi utcák kereszteződésé-
be, illetve a Corvin utca végére is 
kihelyeztek domború tükröt a jobb 
beláthatóság érdekében. Fekvőrend-
őrök lehelyezését is kérték forgalom-
lassítás céljából. Lakossági jelzésre 
segítettem felszámolni a külterületi 
illegális szemétlerakó-helyeket is. 
A Penny parkoló szomszédságában 
élők kerestek meg, hogy van ott egy 
elhanyagolt árok, ami a nagy esőzé-
sek alkalmával gondot okoz. Felvet-
tem a kapcsolatot a Kőröskom Non-
profit Kft. ügyvezetőjével, Schäffer 
Tamással, és orvosolták a problémát. 
Természetesen önálló kezdeménye-
zéseim is vannak. Például a facebook 
segítségével nagysikerű „ruhagyűjtő 
akciót” szerveztem, és egy garázsnyi 
adomány gyűlt össze. Meghirdettük, 
hogy kinek mire lenne szüksége és 
eljuttattam a rászoruló családoknak 
a segítséget. 

Csatlakozom a városi projektek 
megvalósításához is. Ilyen a Liget 
utcában kivágott platánfák haszno-
sítása. Megkeresett egy vállalkozó, 
aki a Wattay középiskola diákja volt 
és a térség legnagyobb fűrészgépeivel 
rendelkezik. Felajánlotta, hogy in-
gyen felvágja a nagy törzseket és az 
így előállított deszkákat az iskola már 
tudná hasznosítani a faipari műhely-
munkák során. Domonyi László 
polgármester örömmel fogadta a 
kezdeményezést és egy hét leforgása 
alatt sikerült is elvégezni a munkát. 
Pethő Attila képviselőtársam válasz-
tókerületében a veszélyhelyzet kez-
detén az önkormányzat által felaján-
lott védőmaszkokat együtt juttattuk 
el a lakosokhoz.
Egy másik vállalkozó is megkeresett, 
aki felajánlott ezer védőmaszkot, 
illetve egy ózongenerátort és rám 
bízta ennek lebonyolítását. Úgy 
döntöttem, hogy a maszkokra a Kis-
kőrösi Óvodáknak van a legnagyobb 
szüksége, a fertőtlenítő ózongenerá-
tort pedig a városháza dísztermében 
használjuk, ahol sok ember megfor-
dul. Jómagam is, képviselőtársaim-
hoz hasonlóan egyhavi tiszteletdíja-
mat felajánlottam a város számára a 
vírushelyzet kezelésére, a Kiskőrös 
Városért Alapítványon keresztül.
Az Ipari, Mezőgazdasági és Klímapo-
litikai bizottság tagjaként szorgalma-
zom a teljes szelektív hulladékgyűjtés 
megvalósítását a városközpontban 
is, valamint a gyalogosátkelők jobb 
megvilágítását, amit napelemes 
rendszerrel lehetne kivitelezni.  
Szívügyemnek tartom a Tüskös Kö-
zösségi Park fejlesztését és Ungvári 
Ferenc, valamint Horváth János 
képviselők mellé álltam, akiknek 
választókerületi területén található 
a park. Jelen vagyok a lakossági fó-
rumokon, segítek a problémák meg-
oldásában. Nem csak az elméleti, 

hanem a fizikai munkából is ki fogom 
venni a részem. Nekem is van két kis-
gyermekem, bízom benne, hogy ha-
marosan elkészül a játszótér is. 
Igyekszem a vállalt feladataimnak 
megfelelni. Jó a kapcsolatom a kis-
kőrösiekkel, valamint a városvezetés 
többi tagjával. Mivel nekem ez az 
első ciklusom a képviselő-testület-
ben, sok segítséget kapok és gyűjtöm 
a tapasztalatokat. 
Ezúton is köszönetet mondok Do-
monyi László polgármesternek és 

Szedmák Tamás alpolgármesternek, 
a korrekt és segítőkész hozzáállásért, 
amit képviselői munkámhoz nyúj-
tanak. Az úgynevezett „nagypoliti-
ka” Kiskőrösön a „várospolitikával” 
szemben háttérbe szorul. Mi mind-
annyian az itt élő emberek érdekeit 
képviseljük.   
Úgy látom, hogy Kiskőrös szépen 
fejlődik, jó irányba halad, még a ve-
szélyhelyzet idején felmerülő nehéz-
ségek ellenére is.

Boda Zsuzsa      

Mihály Sarolta-Mlinkó Csaba Bolemányi Bernadett-Oravecz Zsolt

DUPLÁZTAK KIEMELT ARANYBÓL
A Csillagfény és a Gyöngyszem ma-
zsorett csoport versenyen mérette 
meg tudását Hajdúnánáson.
Gmoser György művészeti vezető 
mindkét csoportja kiemelt arany 
elismeréssel tért haza, show és pom-
pon kategóriában egyaránt. 
A Gyöngyszem csoportból (felső 
fotó) Szkenderovits Eszter meg-
kapta a „Legjobb tamburmajor”-nak 
járó díjat, a csoport a „Mosoly-díj” 

és a „Legjobb koreográfia”- díjat is 
elnyerte pompon kategóriában. 
A Csillagfény is elhozta a két kiemelt 
aranyat, a „Legjobb tamburmajor”-
díjat Gubacsi Zsófi kapta meg, aki 
a koreográfiák összeállításából is ki-
veszi részét. 
Szép volt lányok! Gratulálunk a mű-
vészeti vezetőnek is!

Boda Zs.

Kudron Tamás 
önkormányzati képviselő

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK
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NEM MINDENNAPI AKTUÁLIS

KRESZ PARK ÉPÜLT A BATTHYÁNYBANTE IS TEHETSZ ÉRTE!

STRAMM-FÜRDŐ

Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Kiskőrös, Erdőtelki út 17.

2021. augusztus 22.

EFOP-1.8.6-17-2017-00035
A lakosság fizikai aktivitásának növelése
a szabadidősport révén a Dél-alföldi régióban

TEHETSZERTE.HU
Európai Szociális

Alap

testösszetétel-, vérnyomás mérés, életmód tanácsadás, 
egészségügyi szűrések, vízitorna, aquafloating, 
rönkhajítás, célbadobás, strandröplabda, 
strandkézilabda, pelota, tollaslabda, 
küzdősport bemutató
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A programok ingyenesek.

A programok a mindenkor érvényes járványügyi előírások figyelembevételével kerülnek 
megszervezésre. A programon való részvétel során a mindenkor érvényes járványügyi 

előírások betartása kötelező.

Kriskó Via
édesanyja: Tereánszki Viktória
édesapja: Kriskó Viktor
születési hely: Szeged
születési idő: 2021. május 21.
születési súly, hossz: 3910 g, 50 cm

Cselóczki Ella Róz
édesanyja: Polereczki Nelli
édesapja: Cselóczki Ferenc
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2021. április 30.
születési súly, hossz: 4200 g, 55 cm

Bognár Bende
édesanyja: Andrási Noémi
édesapja: Bognár Zsolt
születési hely: Budapest
születési idő: 2021. április 09.
születési súly, hossz: 3850 g, 57cm

MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

Három alkalommal is szerveznek a 
nyár folyamán a Kiskőrösi Rónaszéki 
Fürdőben „Stramm-Fürdő” elneve-
zéssel, egészségfelmérő, életmód ta-
nácsadó programot. Mindhárom ese-
ményen ingyenes a részvétel, a szegedi 
Rekreációs Sport Klub szakemberei 
végeznek testösszetétel-, vérnyomás-
mérést, különféle egészségügyi szűré-
seket- testtömeg, testzsírszázalék, pro-
tein- ásványi anyagok és víztartalom 
- életmód tanácsadást. Mindemellett 
a vízhez kapcsolódó játékos, mégis iz-
mokat megmozgató, összpontosítást 
igénylő mozgásformákat is ki lehet 
próbálni. Mint például a vízitornát, 
az aquafloating – vízen lebegő mat-
racon végzett – tornát, de van rönk-

hajítás, célbadobás, strandröplabda, 
strandkézilabda, pelota, tollaslabda, 
valamint küzdősport bemutató is. 
A program célja a lakosság fizikai ak-
tivitásának növelése a szabadidősport 
révén a Dél-alföldi régióban elneve-
zésű EFOP-os pályázat támogatásával 
valósul meg a strand nyújtotta lehető-
ségek bevonásával.
Az egészséges táplálkozásra is felhív-
ják a figyelmet, melynek szerves részét 
képezi ilyenkor nyár folyamán a sok 
folyadék, valamint gyümölcsfogyasz-
tás. Ehhez nyújtott segítséget első al-
kalommal a keceli Fresh Fruit TÉSZ 
által hozott gyümölcslevek, valamint 
eper és meggy kóstoltatása.

Boda Zsuzsa  

A Kiskőrösi Óvodák a TOP -7.1.1-
16-H-052-3. kódszámú, „Civil szer-
vezetek tevékenységét segítő egyéb 
infrastrukturális fejlesztések” felhívásra 
benyújtott „KRESZ ovi a Batthyány 
óvodában” című pályázatán 2 millió 
800 ezer forintot nyert fejlesztésre. 
Az önkormányzat az óvodák költség-
vetése keretén belül a beruházásra to-
vábbi másfél millió forintot biztosított. 
A nyertes projekt célja egy KRESZ pá-
lya építése volt a főépületszárnyak által 
közbezárt területen. 
Vlcskóné Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi 
Óvodák intézményvezetője: Arra töre-
kedtünk, hogy a KRESZ pálya minden 
olyan elemet tartalmazzon, amellyel a 
kisgyermekek az óvodába jövet talál-
koznak. Lényeges, hogy már gyermek-
korban sajátítsák el a helyes közleke-
dés szabályait, amire ebben a KRESZ 
parkban kiváló lehetőségük nyílik. A 
pályán ezért találhatunk körforgalmat, 
gyalogosátkelő helyet, közlekedési lám-
pákat és különféle jelzőtáblákat is. Az 
óvoda középső udvarrésze – mintegy 
250 négyzetméter – eddig kihasználat-
lan terület volt, az új KRESZ parkkal 
körülbelül 140 négyzetméteres terü-
letet hasznosítottunk, természetesen 
a hátsó udvarra és a termekhez vezető 
közlekedési útvonalat is letérköveztük. 

A Batthyány utcai óvoda teljes felújítá-
sa mintegy két évvel ezelőtt kezdődött, 
azóta megújultak a mosdók és az öltö-
ző helyiségek, a konyha és a folyosók, 
valamint a villanyvezeték-rendszer is, 
kicserélték a burkolatokat, a régi salét-
romos falak burkolatát modern burko-
latra cserélték, új nyílászárókat építet-
tek be, modernizálták a fűtésrendszert. 
Az épület felújítását az udvar megúju-
lása követte, amelynek részeként új 
udvari játékokkal is bővült a játszótér. 
A Zsebi programban a kicsinyek a he-
lyes közlekedés szabályaival is megis-
merkednek, ez a KRESZ park kiváló 
színtere lesz a gyakorlati megvalósítás-
hoz. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság, a 
Család- és Gyermeksegítő Szolgálat, va-
lamint a Kiskőrösi Egységes Gyógype-
dagógiai és Módszertani Intézménnyel 
együttműködve szervezünk majd a he-
lyes közlekedésre tanító programokat.
A Kiskőrösi Óvodák vezetője ezúton 
mond köszönetet Kiskőrös Város Ön-
kormányzatának a nyertes projektért, 
a kivitelező MAGESZ-Transz Kft-nek 
a szép munkáért, az önkormányzat 
pénzügyi és a stratégiai-városüzemel-
tetési osztálya dolgozóinak a pályázat 
menedzseléséért, a projekt pénzügyi 
lebonyolításáért, koordinálásáért.

Boda Zsuzsa   

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik 

HARANGOZÓ FERENC 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek

és mélységes fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
Gyászoló család

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
 Pihen egy áldott kéz, mely dolgozni imádott,
 Nélküled szomorú, üres a házunk,
 Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.
 Számunkra Te sosem leszel halott,
 Örökké élsz, mint a csillagok!”

KITÜNTETTÉK A REND ŐREIT
Minden évben Szent György napjá-
hoz kapcsolódóan tartják a Bács-Kis-
kun Megyei Rendőr-főkapitányság 
évértékelő központi ünnepségét, ami 
most a járványhelyzet miatt elma-
radt. Ekkor adják át a kitüntetéseket 
is az arra érdemesülteknek. A polgár-
mestereknek is lehetőségük van elis-
merések felajánlására.
Idén június 23-án, a Városháza dísz-
termében adta át Domonyi László 
polgármester és Csizovszki László 
r.alezredes, főtanácsos, Kiskőrös Vá-
ros rendőrkapitánya az elismeréseket.

Pályafutása során tanúsított kiemel-
kedő szakmai munkája elismerése-
ként, a Rendőrség Napja alkalmából 
„Kiskőrösért Emléklapot” kapott 
Kiss Gergely r.törzsőrmester, vala-
mint Szabó-Blasics Andrea rendőr-
zászlós. Az ünnepi alkalomra a díja-
zottakat osztályvezetőik – Szarvas 
József r. alezredes, az igazgatás-
rendészeti osztály vezetője, illetve 
Radics Ferenc r. alezredes, a vizsgá-
lati osztály vezetője – is elkísérték.
Gratulálunk az elismeréshez!

Boda Zsuzsa 

HÁLAADÓ SZENTMISE

Pappá szentelésének 10. évfordu-
lóján, hálaadó szentmisét mutatott 
be Bobek Tamás a kiskőrösi Szent 
József templomban június 26-án. 
Városunk szülöttének szép alkalmára 
megtelt Isten háza. Emelkedetté tette 
az ünnepet a szeretetteljes fogadtatás 
a hívek és Seffer Attila részéről. Régi 
barátság, sok közös emlék köti össze 
Tamás atyát és Attila atyát egészen a 
szeminárumi évekig visszamenőleg. 
A szentmise keretében középiskolai 
szeretett tanárai, Suhajda János vi-
lági elnök és Babucsikné Zeikfalvy 
Anna köszöntötték. Tamás atya há-
latelt szívvel mondott köszönetet el-
sősorban Istennek, de a hivatásában 
támogatókról sem feledkezett meg.  
Hangsúlyozta, hogy először azon a 

helyen szeretne hálát adni, ahonnan 
indult, ahova mindig hazatérhet, ahol 
itthon lehet és ez Kiskőrös. Tamás 
atya jelenleg a tiszakécskei 200 éves 
Szentháromság templom plébánosa. 
Papi hivatását káplánként a kecs-
keméti Szent Család Templomban 
kezdte, majd Kecelen folytatta, innen 
került a Tisza-parti városba négy év-
vel ezelőtt, ahol nagy megbecsülésnek 
örvend. Minden szolgálati helyén tart 
hálaadó szentmisét, melyhez még 
Páhi és Kaskantyú is csatlakozik, hi-
szen gyermekévei ehhez a két kis falu-
hoz kötik. Az ünnepi szentmise sze-
retetvendégséggel zárult, Tamás atya 
ezúton is köszöni az egyház képviselő-
testületének, Attila atyának, Ignácz 
Péter kántornak a nagylelkűségét.
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CSALÁDI NAP A KRIMPEN PARKBAN
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KISKŐRÖS

Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellá-
tási kötelezettséggel működő FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSI 
PRAXIS BETÖLTÉSÉRE, önkormányzattal kötött szerződés 
alapján, vállalkozási formában történő működtetésre

ELLÁTANDÓ FELADAT:
Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alap-
ellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú 
mellékletében meghatározott 2. számú felnőtt fogorvosi alapellátási körzet 
területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási 
szerződés szerinti működtetése

A FELADAT ELLÁTÁSNAK HELYE:
6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

A FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET LAKOSSÁGSZÁMA:
4096 fő (2020. december 31-i állapot)

MŰKÖDTETÉS FORMÁJA:
vállalkozási forma (egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy társas vállalkozás 
tagjaként) vagy munkaviszonyban

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• Fogorvosi képesítés
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 

(II.25.) EüM. rendeletben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi 
II. törvényben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt felté-
telek megléte

• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
• fényképes szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok má-

solata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított ok-
irat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat 
honosításáról szóló irat másolata);

• kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely iga-
zolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt;

• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
• érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazo-

lása; 
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolás;
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági 

társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata; munkavi-
szony esetén munkaszerződés

• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
• nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megis-
meréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

A KÖRZET BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:
hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2021. augusztus 15. (a határidő eredménytelen leteltét követően a praxis 
betöltéséig folyamatosan benyújtható)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, 
Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat 2. 
számú körzet”.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
• A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határide-

jétől számított 30. nap.
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló 

feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rög-
zítik.

• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finan-
szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 
alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés 
alapján történik. 

• A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2021. január 1. 
napja óta tartósan betöltetlen.

• Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormány-
zat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete szerint 
a szakember-ellátottság biztosítása érdekében önkormányzati lakás igé-
nyelhető.

• Rendelőhelyiség biztosított.
• A feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre 

állnak.
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné 

Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-es tele-
fonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A KEVI Petőfi Sándor Általános Is-
kolája 4. b osztálya az első év kivéte-
lével minden év végi családi napot a 
Krimpen Parkban tartott meg. Mint 
azt Rohoskáné Sinkovicz Mariann 
osztályfőnök elmondta, ez a park 
kiváló az ilyen rendezvényekhez, 
hiszen a gyermekek a szabadban 

futkározhatnak, a játszótéri sportesz-
közök sem maradnak kihasználatla-
nul. Olyan hely, ahol minden adott 
ahhoz, hogy sikeres, jó, piknikelős 
családi napot szervezzenek. A diákok 
játszanak, a szülők pedig le tudnak 
ülni és beszélgetnek.

Boda Zs.

Június 11-én ballagtak a KEVI Petőfi 
Sándor Általános Iskola végzősei. 
A hetedikesek nevében Harsányi 
Rozina búcsúzott a ballagóktól, a 
végzősök gondolatait Tóth-Zsám-
boki Dávid tolmácsolta. Verset 
mondott Fodor Dorka és Dicsa 
Márk. Pszota Kitti klarinét játéká-
val, Vikor Jázmin pedig a „Nélkü-
led” című dallal fakasztotta tapsra a 
jelenlévőket.
Pethő-Szűcs Mária iskolalelkész 
útravaló gondolatai után, Grausza 
Jánosné tagintézmény-vezető be-
széde következett. Ő a búcsú szavai 
mellett átadta a jutalomkönyveket és 
díjakat is.
Kimagasló tanulmányi eredményé-
ért: Ba Loretta és Pszota Kitti (8.a) 
Feind Péter, Pecznyik Fanni és Pá-
linkás Petra (8.b) Veszeli Viktor 
és Somlyai Petra (8.c) vehettek át 
jutalmat. Angol nyelvből Monos-
tori Zsófia és Pszota Kitti (8.a), 
német nyelvből Fodor Dorka (8.c) 
és Tóth-Zsámboki Dávid (8.b) tet-
tek sikeres alapfokú vizsgát. Német 
nyelvből Pecznyik Fanni (8.b) kö-
zépfokon lett sikeres. Országos tör-
ténelem versenyen szép eredményt 
ért el Pintér Szabolcs, Tagai Máté 
és Vlcskó Balázs (8.c). Közösségi 
munkájáért Lehoczki Hanna (8.b) 
és Pecznyik Ágnes (8.a), kimagasló 
sportteljesítményért Simon Kornél 
és Somlyai Petra (8.c). példamuta-

tó szorgalmáért és magatartásáért, 
sporttevékenységéért Kuti Andor 
(8.b) vett át jutalomkönyvet.
A Jó tanuló-Jó spotoló díjban Antal 
Mirjam (8.c) és Feind Péter része-
sült.
A Szilágyi Sándorné tanárnő em-
lékére alapított díjat Fodor Csilla 
Dorka és Vikor Jázmin kapta.
A Petőfi-díjat idén Pecznyik Fanni 
(8.b) érdemelte ki. A díjat Opauszki 
Jánosné, a Petőfi Iskola Alapítvány 
kuratóriumának elnöke adta át 
(fotó).
Grausza Jánosné köszönetet mon-
dott a három ballagó osztály osztály-
főnökének: Dózsáné Kelemen Ilo-
nának, Romfáné Flaisz Anitának és 
Makó Zsoltnak. Megköszönte a szü-
lők támogatását és segítségét, külön 
is kiemelve Pinke Henriett SZMK 
vezetői munkáját.

(KEVI Petőfi Általános Iskola)

Elballagtak a Bem József Általános Iskola végzős diákjai is június 12-én. 
A tanulók Lasztovicza László főigazgató vezetésével, az igazgatóhelyet-
tesek, valamint osztályfőnökeik – Szkenderovits Lajosné, Litauszki Pál 
Gáborné és Burka Lajos – kíséretében bejárták a jól ismert iskolaépületet.

A közösen elénekelt Himnuszhoz 
Kertai Márton ballagó diák adott 
trombitakíséretet. A zászlóátadás után 
a ballagók műsora következett, majd 
Eke Vivien mondta el a nyolcadikosok 
búcsúbeszédét. 
A főigazgató beszéde után, a kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó diákok 
könyvjutalomban, elismerésekben ré-
szesültek. 
Nevelőtestületi dicséretet és könyvju-
talmat kapott Kertai Márton, okle-
velet, valamint könyvjutalmat jó ta-
nulmányi eredményéért Lucza Nóra 
(8.a) Breznyán Gábor és Kovács Erik 
Péter (8.c).
Eke Vivien, Fejes Olivér, Kürti Alexa, 
Vári Nóra, Maglódi Tamara és Maska 
Máté (8.a) Ballagi Brúnó, Kollár Dé-
nes (8.b) és Boldizsár Nikita (8.c) 
közösségi munkáját és jó tanulmányi 
eredményét ismerték el.
Sikeres alapfokú nyelvvizsgát tettek: 
Andrási Panna, Barna Lajos, Baticz 
Laura, Demeter Laura, Dörmő 
Ádám, Eke Vivien, Fejes Olivér, 
Filep Benedek, Gucsek Martin, 

Kertai Márton, Kohut Zalán, 
Kürti Alexa, Lucza Nóra, Maska 
Máté, Vágvölgyi Gergő. Maglódi 
Tamara a középfokú „C” típusú nyelv-
vizsgán is megfelelt.
A „Jó tanuló – jó sportoló” díjat meg-
osztva kapta Szabó István és Vágvöl-
gyi Gergő.
A „Bem-díjat” ebben az évben szin-
tén megosztva adták ki két tanulónak. 
A rangos elismerésben Dörmő Ádám 
és Kohut Zalán (8.a) részesült.  
Lasztovicza László a ballagási ünnep-
ségen köszönt el nyugdíjba vonuló 
kollégáitól, Bácsi Csaba pedagógustól 
és Sirokné Nagy Katalin technikai 
dolgozótól, valamint Varga Gyulától.
A főigazgató köszönetet mondott a 
ballagó osztályok szülői munkaközös-
ség tagjainak is: Jelito Mária és Suba 
Beatrix (8.a), Breznyán Mária és 
Polereczki Mária (8.b), Breznyánné 
Danis Katalin és Kökény Nóra (8.c).
A ballagási ünnepség a hetedik évfolya-
mosok műsorával ért véget.

Boda Zsuzsa

Nem mindennapi élménnyel gazdagodtak az EGYMI negyedik osztályos 
diákjai, akik június 14-én repülőgépbe szállhattak. Az akasztói út mentén 
található kiskőrösi repülőtérről Vári Gyula műrepülő világbajnokkal, és 
Winkler Tamás pilótával repülhettek.

A különleges programról Bányásziné 
Lukács Margit osztályfőnök elmond-
ta, hogy Cserni Anetta, valamint Rácz 
Viktor voltak az ötletgazdák, akik 
hozzásegítették a gyerekeket ehhez kü-
lönleges élményhez. Megvendégelték 
a csapatot, majd az osztályfőnökkel 
és Kancsár Andrea napközis tanárral 
közösen mentek a repülőtérre. A gyer-
mekek ámulattal nézték a kisrepülőket. 
A fiatalok bátran és fegyelmezetten 
viselkedtek, a magasból pedig nagyon 
élvezték a látványt. A repüléssel a nap 
még nem ért véget, mert Firkó János, 
a Kőrös-Net Kft. telephelyén egy MIG-
21-es vadászgép megtekintésére várta az 
osztályt. Beülhettek a gyerekek a gépbe, 
megcsodálták a pilótafülkében találha-
tó bonyolult műszereket. Fáradtan, de 
egy életre szóló élménnyel zárták ezen a 
napon az alsó tagozatos éveiket.
Ezúton is köszönetet mondanak 
Cserni Anettának a Volááámacser 
Pihenő tulajdonosának, Rácz Viktor-

nak, Vári Gyula műrepülő világbajnok 
pilótának, aki az Orion Sportrepülő 
Egyesület elnöke is egyben, Winkler 
Tamás pilótának, valamint Firkó Já-
nosnak, a Kőrös-Net Kft. tulajdonosá-
nak ezért a különleges napért! A Kis-
kőrösi TV munkatársainak is köszönik, 
hogy megörökítették az eseményt, va-
lamint a szülőknek, az általuk nyújtott 
segítségért.

Filus Tibor

EGYÜTT

AUGUSZTUS 25-26-ÁN
9-13 óra között

VÉRADÁS LESZ
a Petőfi Sándor Művelődési

Központban.

A véradáshoz személyi igazol-
vány, lakcím-, és TAJ kártya kell!
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NEM TANULNI JÁRTAK A SULIBA,
HANEM TÁBOROZTAK A PETŐFISEK

Mintegy negyven gyermek töltötte 
a napokat június végéig a KEVI Pe-
tőfi Sándor Általános Iskolája nyári 
napközis táborában. Kihasználva a 
játszóudvarok és az épület adottsága-
it, részben a szabad levegőn, részben 
pedig a hűvösebb tantermekben ját-
szottak, beszélgettek. Minden napra 
jutott sport-, kézműves- vagy isme-
retterjesztő foglalkozás, melyet az in-

tézmény tanítói, tanárai tartottak az 
alsós korosztályba tartozó kisdiákok 
számára. A pedagógusok figyeltek 
arra is, hogy a kánikulában senki ne 
tartózkodjon hosszabb ideig a tűző 
napon és rendszeres legyen a gyere-
kek folyadékpótlása. 

(szöveg és fotó: KEVI Petőfi Sándor 
Általános Iskolája)

NYELVVIZSGÁZTAK A DIÁKOK

A tanév végén a kiskőrösi KEVI Pe-
tőfi Sándor Általános Iskolájában 
német nyelvből három 8. osztályos 
diák tett sikeres Origó nyelvvizsgát. 
A diákok Kecskeméten adtak bi-
zonyságot felkészültségükről, ahol a 
különböző nyelvvizsga szinteket szé-
pen teljesítették.
A diákok német-nemzetiségi nyelv-
oktatásban részesülnek 1. osztályos 
koruk óta. A gyermekek felkészítő 
tanára, Tüske Bernadett elmond-
ta, hogy az oktatás keretében heti 
5 órában a nyelvet, valamint heti 1 
órában német hon-és népismeretet 
tanulnak. A 8. osztályban még to-
vábbi heti 2 órában – összesen heti 

7 órában – folyik német nyelvok-
tatás azoknak, akik év végén álla-
mi nyelvvizsgát szeretnének tenni. 
A gyermekek számára minden adott 
ahhoz, hogy az iskolai oktatás kere-
tén belül készüljenek fel az állami 
nyelvvizsgákra. Az idei tanévben 
a sikeres nyelvvizsgát tett tanulók 
eredményeinek értékét növeli, hogy 
több hónapon keresztül online ok-
tatás keretében tudtak csak készülni. 
Az intézmény diákjai közül alapfo-
kú nyelvvizsgát tett Fodor Csilla 
Dorka (8. c), Tóth-Zsámboki 
Dávid (8. b) és középfokú nyelvvizs-
gát Pecznyik Fanni (8. b).

-filus- 

BOLDOG ÖRÖMNAP DERÜLT RÁNK!

Szentháromság vasárnapján ünnepeltük az erdőtelki imaház szentelésé-
nek 50. évfordulóját. Az erdőtelki imaház építési engedélyét 1969. május 
13-án kapta meg. Az alapozás május 19-én egy nap alatt 87 fő önkéntes 
munkaerővel végezték el. Május 31-én már a falak is álltak. Erdőtelek la-
kosai összetartó emberek. Szeretik evangélikus egyházukat és imaházu-
kat. Az imaházat 1971. május 30-án, pünkösd vasárnapján szentelte fel 
Dr. Káldy Zoltán püspök, az akkori Déli Egyházkerület püspöke. Ennek a 
nem mindennapi eseménynek az ünneplésére került sor ebben az évben 
május 30-án, szentháromság ünnepén. 

Az istentisztelet délelőtt 11-kor kez-
dődött, melyen fúvószenekarunk és 
énekkarunk is szolgált. Gyermekek 
szavalata tette színessé az alkalmat. 
Az igehirdetési szolgálatot Luptákné 
Hanvay Mária lelkésznő végezte a 27. 
Zsoltár 4. verse alapján. „Egy dolgot 
kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az 
Úr Házában lakhassam egész életem-
ben: láthassam, milyen jóságos az Úr, 
és gyönyörködhessem templomában.” 
Liturgiai szolgálatot és az énekkar ve-
zetését Arató János Lóránd parókus 
lelkész vezette. 
Az istentisztelet után közgyűlést tar-
tottunk, melyet Kecskeméti Pál 
igazgató lelkész vezetett. Vendégeink 
voltak, Domonyi László polgármes-
ter, Ponicsán Erzsébet lelkésznő, aki 
visszaemlékezett első igehirdetésére és 
nagyapjára, Ponicsán Imre lelkészre, 
aki kezdeményezte az imaház építését. 
Az erdőtelki gyülekezet nevében kö-
szönetet mondott Torgyik Lászlóné 
Csővári Judit presbiter. Megköszön-
te mindazoknak a fáradozását, akik 
segítettek az ünnep szervezésében. 

Bolemányi Judit hitoktató kiállítást 
szervezett az akkori építkezés képei-
ből. Pethő-Szűcs Mária iskolalelkész 
filmet készített ezekből a képekből, 
melyet az imaházban megtekinthettek 
a résztvevők. Az alkalmat nagy előké-
születek előzték meg. 
Köszönjük minden résztvevőnek, 
hogy osztozott az erdőtelki imaház 
ötvenéves ünnepében. Köszönet illeti 
László Sándor presbitert (bal kis fotó 
jobb oldalon) aki az imaház felújítását 
elősegítette anyagi áldozatával. Emlé-
kül fát ültetett az imaház elé emlék-
táblával. 1971-2021 – láthatjuk az 
emléktáblán.
Az ünnepi közgyűlést szeretetvendég-
ség követte. Marhapörkölt és birkapör-
költ közül választhatott a vendégsereg. 
Finom üdítők, pálinkák és borok eny-
hítették a szomjúságot. Kávé és süte-
mények adták a vidám hangulatot. 
Ezután a remek nap után nem kíván-
hatunk mást az erdőtelki gyülekezet 
tagjainak, hogy legyen megújulás a 
gyülekezet életében. 

Kecskeméti Pál

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 
AZ IMAHÁZ FELÚJÍTÁSÁÉRT

A SzegEd TRombone ENsemble 
harsona kvartettje június 18-án pén-
teken este 19 órakor adott koncertet 
az evangélikus templomban. A kon-
cert előtt Kecskeméti Pál igazgató 
lelkész hirdetett igét. Az est közös 
imádsággal zárult.
A kvartett egyik tagja, a kiskőrösi, 
Junior Príma-díjas harsonaművész, 
Sztranyák Dávid volt.
A SzegEd TRombone ENsemble-t 
Gyivicsan György, a Szegedi Tu-
dományegyetem Zeneművészeti 
Karának korábbi tanára, a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneakadémia jelenlegi 
docense alapította Szegeden, meg-
hívva legtehetségesebb hallgatóit, 
akik között számos vezető zenekar 
jelenlegi művésze nem csak Magyar-
ország, de más európai országokban 
is megtalálható.

Bár a zenekar eleinte többnyire sa-
ját átirataikat adta elő, egyre több 
olyan kompozíciót kezdenek ját-
szani, amelyeket kifejezetten fiatal 
zeneszerzők írtak nekik.
Kiskőrösön megszólaltak klasszikus 
zenei dallamok, de a könnyedebb 
műfaj kedvelői harsonára átírt film-
zenéknek is örülhettek. 
A belépés ingyenes volt, adományo-
kat szívesen fogadtak az imaház to-
vábbi felújításaira.
A művészek, akiknek játékában 
gyönyörködhettünk: Gyivicsan 
György (tenor és alt harsona), 
Czirok Zoltán (tenor harsona), 
Sztranyák Dávid (basszus harsona, 
első kis fotó), valamint Tóth Márk 
(tenor harsona).
Köszönjük a nagyszerű dallamokat!

Boda Zsuzsa

„Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld 
színén, ...hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen 
nincs messzire egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”

(ApCsel 17,26-28a)

Nincs egyetlen ember sem, aki leg-
alább egyszer életében, ne gondolt 
volna erre: ha van Isten, hogy néz ki? 
Hogyan képzeljem el? Nincs ebben 
semmi szégyellni való, mi már csak 
ilyenek vagyunk. Az érzékszerveinkre 
támaszkodva akarjuk megismerni a 
világot, látni, hallani, érinteni, ízlelni 
és szagolni – illatolni akarunk. Hi-
szem, ha látom – mondjuk.
Ezért is van, hogy az ember történel-
me folyamán igyekezett látható iste-
nekkel körbe venni magát. A primitív 
népek a tüzet, a mennydörgést, vagy 
egy nagy sziklát, esetleg egy évszáza-
dos tölgyet imádtak. A kulturáltabb 
népek, mint a régi görögök is, egész 
istencsaláddal népesítették be az ég-
boltjukat. Akik aztán ember módon 
veszekedtek, háborúskodtak egymás-
sal, vagy éppen megcsalták egymást. 
Vagyis nagyon emberiek voltak…
Pál apostol Athénben jártában meg-
csodálta a sok-sok istennek emelt 
oltárt, szentélyt és szobrot. Megjegy-
zem, minimum száz fölött volt a gö-
rög istenek száma, nem volt ez tehát 
egyszerű feladat. Körútja során fölfe-
dezte, hogy van egy oltár, amire azt 
írták: „az ismeretlen istennek”. Ennek 
oka az volt, hogy a görögök már ma-
guk is bizonytalananok voltak a sok 
istenük között, nehogy kihagyjanak 
véletlenül valakit… És erről, az isme-

retlen istenről beszél Athénban Pál 
apostol. Róla, az egyedül élő Istenről. 
Aki teremtette a világot, megalkotta 
az embert. De, láthatatlan. Mégis kö-
zel van. Olyan közel, hogy azt mond-
ja Pál: „őbenne élünk, mozgunk és 
vagyunk”. Fontos információ, mert 
segít elgondolni a mi Istenünket.
Van olyan erő, amit nem látunk. Pe-
dig körül vesz minket, hatása alól nem 
tudjuk kivonni magunkat. Ilyen a 
gravitáció. Ha nem lenne, elszállnánk 
messze a világűrbe. – Isten az „intel-
ligens energia”. Erő, mert a szavával 
alkotott meg mindent. Gondolkodik, 
mert kommunikál, mert hallani lehet 
a szavát – és még sorolhatnám. Ez az 
Isten ráadásul önmagához hasonlóvá 
teremtette meg az embert. Mert ba-
rátot, beszélgető partnert akart maga 
mellé. Olyat, akit szerethet. Igen, 
ezek vagyunk mi…
S hogyan lehet megismerni Őt? Aki 
Jézus Krisztust megismerte, azaz el-
fogadta bűnbocsátó áldozatát, Jézus 
halálában átélte az életújulást, nos, az 
magát Istent ismerte meg. Mert Jézus 
Krisztusban Isten járt itt közöttünk, 
és ma sem hagy magunkra minket, 
Szentlelke által.
Látni szeretnéd Isten? Akkor ismerd 
meg Jézus Krisztust. Könnyebben 
megy, mint gondolnád!

Lupták György
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SZÜLŐTÁRSAD VAGYOK! EZ EGY SZENZÁCIÓS HÉT VOLT!
Táboroztatott a Kunság-Média Kft. 

MADARAS

IDÉN IS MEGGYŰRŰZTÉK A FIÓKÁKAT
Gólya Roadshow hetedszerre

Idén hetedik alkalommal szervezett Gólya Roadshow-t június 18-án 
Kirtyán Tamás, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
Bács-Kiskun Megyei Helyi Csoportjának tagja.

Tamás elkötelezett madárvédő, 
számtalan madárgyűrűzést, csicser-
gő madármegfigyelő túrát szerve-
zett már az elmúlt években. Míg ő 
az adminisztrációs munkát végezte, 
Sápi Tamás, a Kiskunsági Nemzeti 
Park természetvédelmi őre felment 
a gólyafészkekhez és meggyűrűzte 
a fiókákat. A reggelt az Esze Tamás 
utca sarkán található gólyafészek-
nél kezdték, majd a Róna utcába 
mentek. Több gólyafészek van még 
a külterületi részeken – mondta 
Kirtyán Tamás, például Felsőcebén, 
Zahorán, Erdőtelken, Ökördin és 
a környező réteken, ahol bősége-
sen találnak maguknak eleséget. 
A későbbiekben is nyomon követjük 
a meggyűrűzött fiókákat. Az első 
fészekben 4, a másodikban 3 fiókát 
találtak. Az egyik fióka lábára szo-
rosan egy madzag volt tekeredve, 
azt szerencsére sikerült eltávolítani. 
A két helyszínen összesen 32 érdek-
lődő nézte a gyűrűzést. Megtudtuk, 
hogy idén az első gólyák városunkba 
és a környékre március 15-én ér-
keztek meg, s nagy valószínűséggel 
a fiókák kirepülését követően, au-
gusztus 20-a után kelnek majd ismét 
útra Afrikába. Aki gyűrűzött gólyát 
lát és le tudja olvasni, illetve fotózni 
a gyűrű számát, küldje el az a Ma-
gyar Madárgyűrűzési Központ email 
címére, ahol összevetve a beérkezett 
jelentéseket, sok mindenre tudnak 
következtetni a madarak vándorlásá-
val, életmódjával kapcsolatban. Volt 
már arra példa, hogy a Róna utcában 
gyűrűzött gólyát Dabason, illetve 
Horvátországban látták.
A gyermekek és a kíváncsi felnőttek 
örömére egy fiókát lehoztak a fészek-

ből, hogy közelről figyelhessék meg a 
gyűrűzés menetét és a bátrabbak meg 
is simogathatták a kis fiókát, miköz-
ben értékes információkat hallhattak 
a gólyák életéről és a gyűrűzés fon-
tosságáról. Az interaktív bemutató 
alatt a gyermekek is elmondhatták 
ismereteiket a fehér gólyáról, Ma-
gyarország emblematikus, nemzeti 
madaráról.
Sápi Tamás (fotó jobb szélén): 
Minden településen nyilvántartjuk 
a fészkeket, a madarakat egy színes 
gyűrűvel is megjelöljük, a könnyebb 
beazonosítás miatt. Kiskőrösi gólyát 
már jelentettek Izraelből is. Azt ta-
pasztaljuk, hogy a fehér gólya álta-
lában visszatér a régi fészkéhez, va-
lamint a párok is állandóak. Ha az 
egyik szülőmadárral történik valami, 
akkor másik párt, előfordul, hogy 
másik fészket is választanak. Sajnos 
sok a „gólyabaleset” a magasfeszült-
ségű villanyvezetékek miatt, illet-
ve egyes Közel-keleti országokban 
kedvtelésből ki is lövik őket, nagy 
létszámú madárritkítást előidézve. 
Az áramszolgáltató hazánkban ko-
moly lépéseket tesz a gólyák megvé-
désére, a veszélyes szakaszok szigete-
lésével, illetve madárbarát rendszer 
kiépítésével. Összességében viszont 
csökken az állomány.   
Kirtyán Tamás ezúton mond köszö-
netet az MMV, valamint az MME 7 
HCS, illetve a Kiskunsági Nemzeti 
Park szakembereinek a segítségét 
és a Magesz-Transnak, valamint az 
akasztói Főnix Klubnak
A kiskőrösi gólyafiókák gyűrűzése 
után Akasztón folytatódott a Gólya 
Roadshow.

Boda Zsuzsa  

FECSKEFÉSZEK FARM ÉPÜLT

A záportározó egy Fecskefészek farm-
mal gazdagodott. A vízparti élőhely 
igen kedvező költőző madarainknak, 
bőven találnak táplálékot maguknak, 
a lassan kialakuló természeti környe-
zetben pedig megvalósítják a vegy-
szermentes szúnyogirtást a sportolók, 
szabadidős tevékenységet folytatók 
örömére. 
Csanda Gyula, a Kiskőrösi Dísz-
madártenyésztők és Természetvé-
dők Egyesületének elnöke: Szlama 
Zoli barátom karolta fel a projektet. 
Ugyanis látta sportolás közben, hogy 
a fecskék a záportározóhoz járnak 
„szemezgetni”. Rögtön egy körtele-
font intézett azokhoz az emberekhez, 
akikről úgy gondolta, hogy társai 
lehetnének a fecskefészek projekt 
megvalósításában. Így kerültünk mi, 
a Kiskőrösi Díszmadártenyésztők és 
Természetvédők Egyesülete is a kép-
be. A harminc fészekből álló Fecske-
fészek farmhoz a segítséget megkap-
tuk, szóval csak létre kellett hozni. 
A fecskefészkek telepítése június 10-
én megtörtént. Reméljük a következő 
költési időszakban már fiókák is lak-
nak majd a fészkekben. 
Csanda Gyula elmondta, hogy a 
Kőröskom Nonprofit Kft. munka-
társai két tartóoszlopot helyeztek el 

a kijelölt területen, majd utána lete-
lepítették a mű fecskefészkeket. Ezt 
a munkálatot Szentgyörgyi Csaba 
segítségével végezték el.

Az önkormányzat és a Kőröskom 
Nonprofit Kft. támogatása mellett 
köszönettel tartoznak Gráner Gézá-
nak, a Wattay Szakiskola szaktaná-
rának, illetve Szlama Zoltánnak és 
munkatársainak, akik a létesítmény 
elkészítésében és elhelyezésében vet-
tek részt. Lovász Sándor festő le-
festette a fészkeket, hogy azok minél 
inkább hasonlítsanak az eredetiekhez. 
A helyszínen megtalálható továb-
bá még egy informatív érdekesség. 
Ugyanis kihelyeztek egy QR-kóddal 
ellátott táblát is, amelynek segítségé-
vel mindenki elolvashatja a kiskőrösi 
Fecskefészek farm történetét.

(forrás: VIRA, fotók: Boda Zsuzsa)

Amikor nem vagyunk függőségi viszonyban egymástól, sokkal könnyebb 
felrúgni a kapcsolatot, mint sem kitartani egymás mellett jóban-rosszban. 
Régen a szükség az együtt maradást diktálta, hiszen a férj kereste meg a 
pénzt a család életben maradásához, a feleség nevelgette szerelmük gyü-
mölcseit és tartotta irányítása alatt a háztartást. Tulajdonképpen a család 
minden tagja életképtelenné vált, ha feladták a jövő közös építését.

Manapság mindkét fél dolgozik, 
pénzt keres, kis lemondással bármi-
kor önállóvá tud válni. Rendelkezésre 
állnak intézmények, ahol gyermeke-
inket felügyelik, tanítják, nevelgetik. 
A háztartás vezetésére is alkalmaz-
hatunk segítő munkaerőt. Azaz egy-
általán nem vagyunk kiszolgáltatva 
egymásnak.
Ám az, hogy a holtomiglan-holto-
diglant könnyedén felbontjuk, nem 
jelenti azt, hogy egyúttal egy másik 
„szerződést” is felbontunk. Házastárs-
ként megtehetjük, hogy eltávolodunk 
egymástól, de szülőtársként mindig 
támogatnunk kell egymást! 
Nehéz dolog ez, amíg haraggal vagy 
csalódottsággal ugyan, de kötődünk 
a másikhoz. Ennek ellenére ki kell 
alakítanunk a megfelelő működési 
kereteket:
• A gyermeknek mindkét szülőhöz 
joga van! Érzelmi fejlődése akkor lesz 
kiegyensúlyozott, ha mindkét szülő-
jéhez kötődhet, mindkettő szeretheti, 
támogathatja.
• A gyermek egyik szülőnél sem lehet 
vendég. Anyánál is, apánál is családtag 
kell legyen. Saját rezidenciával, saját 
ruhatárral, saját székkel az étkezőasz-
talnál, saját feladatokkal a családban. 
• Mindkét szülőnek jogában áll új 
párt választani. A szülő, az új pár és 
a gyermek(ek) alkotnak egy családot, 
akik között megoszlik a felelősség és a 
feladatkörök is, amikor a gyermek(ek) 
náluk tartózkodnak.
• Jól működő mozaikcsalád akkor 
tud létrejönni, ha saját szabályrend-
szereket alakítanak ki az új családban, 
melynek az is természetes része, hogy 
az új párom szeresse és nevelje az én 
gyerekemet, és ezt a régi párom ter-
mészetesnek kezelje.

• A volt házastársak kötelessége tisz-
telettel beszélni gyermekük másik szü-
lőjéről és annak párjáról. A gyermek 
nem lehet postása a szülők érzelmeinek. 
Nem lehet ő az áldozata annak, ha vala-
mivel nem szimpatizálok a szülőtársam 
új párjában.
• A jó szülőtársak kommunikálnak egy-
mással. A kényes kérdéseket is megvi-
tatják, nem csupán azt, melyik nap ki 
viszi el a lurkót az óvodából. Továbbra is 
közös felelősségük a gyermek, így egyez-
ségre kell jutniuk, mit is képviselnek vér 
szerinti szülőként a gyermek előtt. 
• A jó szülőtárs – a válás ellenére - támo-
gatja, megerősíti a másikat a szülői sze-
repében. Ha bármelyik fél bizonytalan 
valamiben, azt megoszthatja a másikkal 
és képesek együtt megbeszélni a külön-
böző álláspontokat.
• Azért mert nem egyeznek valamiben, 
nincs jogunk megfosztani a társukat 
a gyermektől vagy fordítva. Lehet egy 
dologról másként gondolkodni, de a 
gyermek felé való kommunikációban 
egy platformon kell állniuk. 
Szülőtársként legyünk tudatában an-
nak, hogy gyermekünk számára ezt 
a helyzetet magunk hoztuk létre. Le-
gyünk résen, ne tetézzük a sérüléseit 
azzal, hogy még indulataink ostora is 
rajta csattan. Először válási árva lett 
szülei döntése miatt, majd pedig moza-
ikcsaládokba kell integrálódnia. 
Vigyázzunk legféltettebb kincseinkre, 
hiszen ők képtelenek apa és anya között 
választani. Nekik mindkettő fontos és 
szükséges az egészséges lelki és fizikai 
fejlődéshez!

Kertai Nóra
pár- és családterapeuta jelölt

06-30/664-3293
kertaipnora@gmail.com

www.divany.hu

Június 21-25. között a Kunság-
Média Kft. – Petőfi Sándor Műve-
lődési Központ, Kiskőrösi hírek, Rá-
dió97, KiskőrösTV – Média tábort 
tartott 10-14 éves korú gyermekek 
részére a művelődési központ kol-
lektívájának koordinálásával. 
Első nap az újságkészítés fázisaiba 
pillanthattak be a táborozók. Dél-
előtt látogatást tettek a Druk-Ker 
Kft. Nyomdában, ahol Péntek Sán-
dor nyomdamester mutatta meg a 
régi és az új technológia közötti kü-
lönbséget. Egy pontosan olyan gé-
pet is láttak működés közben, amin 
1848-ban Petőfiék kinyomtatták 
a 12 pontot, illetve a Nemzeti dal 
című Petőfi verset. Egy másik régi 
gépen dombornyomatot készítettek 
az Országház épületéről. A gyerme-
kek bejárták a nyomdát, megismer-
kedtek a gépekkel, az ott dolgozók 
munkájával, sőt, még ajándékot is 
kaptak és megvendégelték őket.
A tábori élet ebéd után folytatódott. 
Az igen lelkes ifjú újságíró, fotós és 
szerkesztő „tanoncok” szójátékok-
ban, szituációs játékokban jelesked-
tek, tudósítottak, riportot készítet-
tek, híreket írtak, fotóztak, majd 
idegenvezetők lettek és bemutatták a 
kiskőrösi Petőfi emlékhelyeket. A vé-
gén még egy-egy „emlék-újságoldal” 
is összeállt!
És még mennyi újdonság, kulissza-
titok várta a szupercsapatot a héten!

Rengeteg hasznos és érdekes infor-
mációval gazdagodhattak a rádiózás, 
a televíziózás, valamint a rendezvény-
szervezés területén is. A Kiskőrös Tv 
stúdiójában például kipróbálhatták a 
súgógépet, rájöttek, hogy a kamera 
előtti szereplés mennyi izgalommal 
jár, konferáltak, riportokat készítet-
tek, amelyeket a tévé adásaiban vi-
szont is láthatunk.
A Rádió 97 stúdiójában nem csak a 
sok-sok gomb és a mikrofon világá-
val ismerkedtek, a hangfájlok készí-
téséről, valamint azok színesítéséről 
az effektek segítségével, hanem a 
pénteki Latte élő adásban is szere-
pelhettek, ahol elmondhatták véle-
ményüket a digitális oktatásról.
A művelődési központ színházter-
mében porondra léphettek, de a 
hangosítás, a színpadvilágítás beállí-
tásának technikáját is elleshették.
A Jona Drink Kft. is sok hűsítő fris-
sítővel, valamint finomsággal látta el 
a kis csapatot. 
A szieszta idők sem teltek tétle-
nül, többek között ellátogattak a 
János Vitéz Látogatóközpontba, 
„kakaóbulit” tartottak és kincseket 
kerestek a Kiskőrösi Úttörténeti Mú-
zeumban.
A tábor támogatóinak ezúton is kö-
szönetet mondunk: Markó Péter – 
Druk-ker Kft. Nyomda, Dedák Pál 
– Jona Drink&Alföld Aranya.

Boda Zsuzsa

A művelődési központ kemence felőli 
épületvégében található nyilvános 

mosdó működési rendje megváltozott.

A mosdó egyszeri használatának
díja: 100 Ft/fő.

A pénzérmét az ajtótól jobbra található 
automatába kell dobni. 

A pénz bedobását követően 5 másodperc áll 
rendelkezésre, hogy az ajtót magunk felé 

húzva kinyissuk és bemenjünk a helyiségbe. 
Az ajtó belülről egyszerűen nyitható.

Vigyázzunk a mosdó épségére
és tisztaságára! 

Köszönjük együttműködésüket!
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Az előző részben a Magyar Írók és Művészek Társaságának felhívása új 
lendületet adott a gyűjtésnek a szülőház megvételére, de a szükséges ösz-
szeg továbbra sem akar összegyűlni.

Szana Tamás a Petőfi-házról írott cikke 
szerint 1878-ban a véletlen segít hozzá 
a megoldáshoz. „A Petőfi-ház egykor 
jómódú tulajdonosa, önhibáján kívül 
szigorú körülmények közé jutott, s a 
még nem rég boldog házikó ajtaján 
két év előtt a nélkülözés rémes alakja 
is bekopogtatott. (Szana Tamás: Petőfi 
szülőháza. Koszorú, 1880. 4. sz. 454. 
o.) Erről tudomást szerez dr. Magyar 
Sándor kiskőrösi orvos, és az ő köz-
vetítésével az akkor már egyedüli tu-
lajdonos, Varga Teréz méltányos 800 
forintos összegért megvételre ajánlja 
az Írók és Művészek Társaságának a 
házat. Ezt az árat fedezte a gyűjtés-
ből összejött összeg. Szana, a Társaság 
titkára egyértelműen dr. Magyar fá-
radozásait emeli ki. Érdekes, hogy a 
szülőház kiskőrösi történetírói, Zoltán 
János és Istenes József nem térnek ki az 
orvos szerepére.
Az adásvételi szerződést 1878. május 
24-én köti meg Martinovics Pálné 
Varga Terézia „eladónő” és Éjszaki 
Károly, az Írók és Művészek Társa-
ságának elnöke. A tanúk egyike dr. 
Magyar Sándor, ami az üzlet megkö-
tésében vitt jelentős szerepére utal. A 
szerződés teljes szövegét közli Zoltán 
János, ezért csak a legjelentősebb pon-
tokat emelem ki. Az eladónő és férje 
élete végéig a lakásban maradhatnak, 
de hozzájárulnak, hogy az utcai szo-
bában, ahol Petőfi született, a társaság 
egy szekrényt elhelyezhessen. A na-
gyobb javítások a házon és az udvaron 
a társaság feladata, a kisebbek a bent-
lakóké, és az adót is ők fizetik. A szer-
ződés egyik pontja valami bonyolult 
tulajdonjogi helyzetre utal. A sokáig 
közösen birtokolt ház felét a feleség 
árverésen vette meg a saját férjétől, 

de még nem írták át telekkönyvileg 
a nevére. Amíg ez a helyzet fennáll, a 
társaság nem fizeti ki a teljes vételárat. 
Csak találgatni lehet, mi történhetett. 
Szana Tamás cikkéből arra követ-
keztethetünk, hogy Martinovics Pál 
tönkre mehetett, a tulajdonrésze, a fél 
ház is kalapács alá került, és ezt épp a 
felesége vette meg az árverésen, akivel 
továbbra is egy háztartásban él. Ennek 
megvételére kellett az íróktól kapott 
pénz, ugyanis a szerződés 4. pontjá-
ban ez áll: (Eladónő) „…feljogosít-
tatik, hogy a felerészre foganatosított 
bírói árverés jogerőre emelkedésével 
a kikötött 800 forint vételári összeg-
ből az általa megvett Martinovics-féle 
felerész vételárának kifizetésére pénz-
összegeket utalványozhasson.” (Zoltán 
János: Petőfi-könyv. Kiskőrös vázlatos 
történetével. Kiadja a Petőfi Irodalmi 
Kör Kiskőrösön, 1927. 12.)
A helyzetet tovább bonyolította, hogy 
ezt követően Varga Terézia elhunyt, s 
végül örököse, Martinovics János vette 
fel a 800 forintot 1880-ban. Az örökö-
södési eljárás elhúzódása is magyaráz-
za, hogy a társaság ténylegesen miért 
csak ebben az évben veszi ténylegesen 
birtokba Petőfi szülőházát.
Mivel a házat végül az Írók és Művé-
szek Társasága vette meg, az ügyet kez-
deményező Fővárosi Lapok gyűjtése 
okafogyottá vált, pedig több mint ezer 
forint gyűlt össze. Az újság ezért fel-
hívásban fordul az adakozóihoz, hogy 
rendelkezzenek a pénzük sorsáról. Fel-
ajánlja a visszafizetést is, de azt javasol-
ja, ha beleegyeznek, inkább fordítsák 
Petőfi budapesti szobrára, ami szintén 
közadakozásból készült. (Fővárosi La-
pok, 1878. máj.3. 500. o.)
Ezzel nem értett egyet a már többször 

említett dr. Magyar Sándor kiskőrösi 
orvos, aki olvasói levélben kéri, hogy 
az összeget inkább az épület fenntar-
tására fordítsák. „Pár év múlva kerítés 
dől, nádfedél leszakad, sárfal omlik; ki 
lesz a gazda a gazdátlan házban? (…) 
Mert a szobor e nehány száz forint 
nélkül is fel fog állani; de félek, hogy 
a ház ledől.” (Fővárosi Lapok, 1878. 
máj.30. 614. o.)
A szerkesztőség válaszában megnyug-
tatásul azt közli, hogy a fenntartás 
költségeit az Írók és Művészek Tár-
sasága, illetve a szerződés alapján a 
bennlakó tulajdonos fogja állni. Maga 
a társaság sem tartott igényt a lap által 
gyűjtött összegre. A határidőig az ada-
kozók sem igényelték vissza pénzüket, 
tehát az összeget átadják a Petőfi szo-
borra. (Fővárosi Lapok, 1881. júl. 30. 
1008. o.)
Ezt a szerződést, mint az ügylet tető 
alá hozója, és mint az egyik tanú, dr. 
Magyar nyilván nagyon jól ismerte. 

Valamiért mégis nyugtalankodott. A 
későbbi fejlemények tükrében, nem is 
teljesen alaptalanul.
Pest megye végül 211 Ft 63 krajcárt 
gyűjtött, ezt 1881-ben szintén a Pe-
tőfi-szoborra ajánlja fel. (Fővárosi La-
pok, 1881. júl. 30. 1008. o.)
 A ház megvásárlásáról szóló tudósítá-
sok szerint Petőfi-relikviákból múzeu-
mot is készültek berendezni az utcai 
szobában. Valószínűleg a kiállítás cél-
ját szolgálta volna az a szekrény, amit 
a Társaság a szerződésbe is belefoglalt. 
A Hölgyek Lapja viszont amiatt ag-
gódik, hogy ki fogja őrizni, és „ilyen 
távol eső” helyen felkeresni a gyűjte-
ményt. (Hölgyek Lapja, 1878. máj. 
26. 251. o.) 
A vasút megépítése előtt ilyen Isten 
háta mögötti helynek számított Kis-
kőrös!

Fodor Tamás 
(fotó: Petőfi Sándor szülőháza az 
1920-as években (PSVK HGY)

PETŐFI-KULTUSZ

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:
FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
WWW.KISKOROS.HU   

MÚLTIDÉZŐ

HUZAVONÁK PETŐFI SZÜLŐHÁZA KÖRÜL – 8. RÉSZ FELÚJÍTJÁK A SZÜLŐHÁZAT

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített 
örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti 
Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozatban foglalt 
kormányzati szándékkal összhangban – veszélyeztetett népi építészeti 
örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épí-
tett örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében – a Népi Építé-
szeti Program támogatást nyújt egyedi védelem alatt álló népi építészeti 
emlékek helyreállításához.

Ez év június 14-én Kiskőrös Város 
Önkormányzata támogatási ké-
relmet nyújtott be a Teleki László 
Alapítvány Népi Építészeti Prog-
ramjához. Jelen pályázat célja Pető-
fi Sándor szülőházának teljes körű 
felújítási munkálatainak elvégzése. 
A pályázatból megvalósítható a jég-
verem felújítása és az udvarrendezés 
is. Az odaítélhető vissza nem terí-
tendő támogatás összege kérelmen-
ként minimum 500 ezer, maximum 
20 millió Ft, amihez Kiskőrös Város 
20% önerőt biztosít. 
Terveink szerint a ház felújítása ősz 
végén kezdődik el állandó szakértői 
(statikus, tervezői, művezető, mű-
szaki ellenőr) és mentori felügyelet 
mellett. A munkafázisok alapját a 
Népi Építészeti Programhoz koráb-
ban beadott és 100%-ban támo-
gatott előkészítő szakaszban ösz-
szeállított szakértői dokumentáció 
adja. Faanyagvédelmi szakvélemény, 
statika, építéstörténet és értékleltár, 
roncsolásos falkutatás és építész mű-
leírás mérte föl az egész épületet és 
meghatározta az elvégzendő felújítási 
feladatokat és azok módját. 
A költő szülőhajléka alapvetően jó 
állapotban van, ám az állagmegóvási 
munkálatokat el kell végezni annak 
érdekében, hogy hosszú távon fenn-
maradhasson, és kultuszhelyként 
szolgálhasson. A házat 1880-as meg-
nyitása óta többször felújították, ám 
mindvégig sikerült megőrizni eredeti 
alaprajzi kialakítását, jellegét, így je-
lentős építészeti emléke a 19. századi 
népi építészetnek. 
Jelen pályázati forrásból a tartószer-
kezet rovarmentesítése, a födémszer-
kezet festékrétegének eltávolítása 

és védőgázas rovarmentesítése, az 
oromdeszkázat megerősítése, a szél-
deszkák és az esővetők cseréje való-
sul meg. A teljes nádfedél felújítása 
az eredeti állapotoknak megfelelően 
történik, amit megelőz a szarufákra 
erősített stafnizás cseréje. A nádra 
tűzgátló réteg kerül, ami jelentős vé-
delmet biztosít ennek a sérülékeny 
tetőtípusnak. A falkutatás nem tárt 
fel díszítő festésre utaló nyomokat, 
így a ház továbbra is fehér külső-
belső mészfestést kap. Megtörténik 
az ajtók, ablakok felújítása, kezelése, 
festése, a küszöbök cseréje. 
Szorosan az épülethez tartozik az 
udvaron lévő jégverem, ahol a szel-
lőzés biztosítása, a vakolás és a lép-
csők felújítása a legfontosabb feladat. 
Új kávát és ostorfát kap a gémeskút. 
A Népi Építészeti Program lehetővé 
teszi a szülőház deszkakerítésének ja-
vítását és az udvar feltöltését.  
Kiskőrös Város Önkormányzata és 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
célja, hogy a 2022–23-as, Petőfi Sán-
dor születésének 200. évfordulójára 
megvalósuló országos ünnepségsoro-
zat kezdetére valamennyi múzeumi 
egység megújuljon, a munkálatok 
még az emlékév megkezdése előtt be-
fejeződjenek. 
A szülőház felújítása annál is inkább 
indokolt, mert a Kormány 263/2021. 
(V.20.) számú rendeletében a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeumot Tör-
ténelmi emlékhellyé nyilvánította 
2021. május 20-án. Ez a kitüntető 
cím a további kultuszápolás gyakor-
lására és fejlesztésére kötelez, amihez 
szorosan hozzátartozik Petőfi Sándor 
szülőházának megőrzése.

Dr. Filus Erika

Népmese Petőfi Sándorról
Még apám apjának apja mesélte, aki Erdélyben járt sóért, négyökrös szekér-
rel, Salina Praid, azaz Parajdon. 
Ami Kárpát medence legjelentősebb sókitermelő helye volt, Hargita megyé-
ben. Amíg a sóra várakozott, ott összebarátkozott egy székelyudvarhelyi öreg 
székellyel. Szó szót követett és hamar Petőfi Sándor volt a fő téma, annak 
halálhíre. Az öreg székely váltig állította, hogy egy hatalmas kőszáli sas szállt 
le az Ispán kúthoz – kinek szárnyai, eltakarták az eget – az éppen ott meg-
pihenő Petőfi Sándor mellé. Igen szomjas volt és megkérte Petőfit, hogy adjon 
neki egy korty vizet, mert messziről jött és messzire fog menni, de már, majd' 
szomjan hal. Erre Petőfi a saját bögréjéből a frissen húzott kútvízből adott 
inni a sasnak. Az megköszönte és azt mondta Petőfinek. Fiam, téged, most 
leszúrnak a gaz ulánusok, de egyet se félj, mert én elviszem a szíved a te 
szülőhelyedre, jó mélyen a szülőházad földjébe ásom, erős karmaimmal teme-
tem, könnyeimmel öntözöm. A szíved örökké dobogni fog, és 120 év múlva, 
amikor a magyar nép, és az egész világ, szabadon ünnepeli, majd ezt a 
napot, és harsányan kiáltják neved, szívedből egy fa fog kinőni, hogy tovább 
zengje szavaid. Ennyit hallottam apámtól. Így is lett. Kiskőrösön az 1970-es 
években, egy platánfa kezdett cseperedni a Petőfi szülőház fakerítése közelé-
ben. Egyre nőtt, nőtt, lombosodott, terebélyesedett és a törzsén egy hatalmas 
szájforma formálódott, mintha szólni szeretne. Azt mondják az öregebb, 
bőszoknyás tót asszonyok, akikből már csak elvétve van Kiskőrösön, hogy a 
101 éves, fogatlan Mari néni, amikor az artézire ment vízért, ütött kopott, 
fehér kiskannájával, az öreg platánfa a Nemzeti dalt harsogta a szájnyílásán. 
Úgy megijedt Mari néni, hogy még a fél papucsát is ott hagyta a fa tövébe, 
olyannyira eliszkolt ijedtében. A papucs, talán ma is ott van, bizonyítékul a 
fa tövében, ami azt igazolja, hogy Mari néni nem hazudott. 
Nos, lehet, hogy Kiskőrösön egy monda, rege született, mely talán, tovább 
erősítheti az eddig is világhírű költőnk nimbuszát?
Ki hiszi, ki nem, én elmeséltem.

Matusik F. Tamás

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
tisztelettel és szeretettel meghívja 

Önt, barátait, ismerőseit
 július 31-én 19 órára

Petőfi Sándor halálának 
172. évfordulója alkalmából

rendezett megemlékezésre.

Emlékbeszédet mond Szedmák Tamás alpolgármester

Program: 
• 19 órakor szavalat

• Virágok elhelyezése az első köztéri 
Petőfi-szobornál

• 19:30 órai kezdettel irodalmi 
műsor

„Kedves pajtásom, Sándor!”
– Petőfi Sándor és Arany János

legendás barátsága 
előadja: Tóth Péter Lóránt versván-
dor, tanár, aki Kunszentmiklósról 

érkezik az „apostolok lován.”
Helyszín: Petőfi Sándor

szülőházának kertje

A hagyományoknak megfelelően jöjjön el Ön is egy szál virággal,
és emlékezzünk együtt városunk világhírű szülöttére!

Elindítottuk ÍZi Ebédrendelési 
szolgáltatásunkat.

FŐÉTEL 1

720 Ft/
adag

LEVES 
+ FŐÉTEL 1

850 Ft/
adag

FŐÉTEL 2

860 Ft/
adag

csomagolás

70 Ft/
doboz

990 Ft/
adag

LEVES 
+ FŐÉTEL 2

Minden nap levessel 
és kétféle főétellel 
várjuk megrendelőinket.

Tekintse meg aktuális étlapunkat: 

www.izimenu.hu

Rendelésleadás, információk:
 e-mailben: rendeles@izimenu.hu

telefonon: 0621/200-0220

Frissen 
készítve konyháinkon! 

Kiszállítás Kiskőrös területén belül.
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Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 6000 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

Felelős kiadó:
Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft.
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.

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

Felelős szerkesztő:
A Kunság-Média Nonprofit
Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Hirdetésfelvétel:
Petőfi Sándor Művelődési Központ
hétköznaponként 8.00-12.00 
és 12.30-16.00 óra között
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/A
telefon: 06-78/312-315

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

Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Izsáki út 10/B
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó Péter

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

LENDÜLETBEN MOZGÁSBAN

NYOLCGÓLOS MÉRKŐZÉSEN ÜNNEPELHETETT KUPAGYŐZELMET A KLC

AZ ALSÓHÁZ HARMADIK HELYÉN 
A KISKŐRÖSI NŐI KÉZISEK

ŐSSZEL ÚJRA INDUL AZ ÚSZÁS

A Kiskőrösi LC megyei I. osztályú labdarúgó csapata a bajnokságban sajnos 
nem tudott érmes helyen végezni, azonban a fiúknak a Megyei Kupa küzdelme-
iben sikerült kárpótolniuk magukat. Az együttes azzal, hogy bejutott a Magyar 
Kupa küzdelmeiben a legjobb négy csapat közé, már korábban kiharcolta a jo-
got az országos főtáblán való részvételre. Az együttes a Megyei Kupa elődön-
tőjében nagy izgalmak közepette tudott továbbjutni, miután a kalocsaiakat ide-
genben győzték le tizenegyesekkel. A döntőbe a Szabadszállási SE, valamint a 
Kiskőrösi LC gárdái jutottak be, és miután mindkét klub vállalta annak megren-
dezését, így a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség sorsolás útján döntöt-
te el, hogy ki legyen a vendéglátó. A szerencse a sorsolásnál a kiskőrösieknek 
kedvezett, így a Megyei Kupa döntőjét június 26-án Kiskőrösön rendezték meg.

Az eseményhez kapcsolódóan, a talál-
kozó előtt és a mérkőzés szünetében az 
érmes helyen végzett kiskőrösi labda-
rúgó csapatok díjátadójára került sor.
A női megyei I. osztályú gárda a 4. he-
lyen végzett, melynek tagjait egy szál 
virág átadásával köszöntötték.
A lány U15-ös csapat a 2. helyen 
végzett, amely tagjai szintén egy szál 
virágot kaptak és ezüstérem került 
a nyakukba. Az U14-es, valamint az 
U16-os gárda a korosztályos megyei 
bajnokság közép-csoportjának bajno-
kaként vehette át az aranyérmeket és 
az ezzel járó kupát.

Az U19-es csapat tagjainak nyakába 
ezüstérem került, miután a közép-cso-
port 2. helyén végeztek.
A Kiskőrösi LC II. csapata a megyei 
III. osztályú bajnokság 2. helyén vég-
zett és ünnepélyes keretek között ve-
hették át az ezüstérmeket.
Egyéni díjak is kiosztásra kerültek, a 
különböző csapatok gólkirályainak:
Polyák Gergely – megyei III. o. házi 
gólkirály 21 találattal,
Dobák Szabina – női megyei I. o. 
házi gólkirály 7 találattal,
Varga Petra – U15 lánycsapat gólki-
rály 45 találattal,

Gémesi János – U19 közép-csoport 
házi gólkirály 22 találattal,
Dörmő Ádám – U16 déli-csoport 
házi gólkirály 28 találattal,
Szlovák Milán – U14 közép-csoport 
gólkirály 68 találattal.
A Megyei Kupa döntőjében a kiskő-
rösiek egy igen izgalmas találkozón 
nyertek 5-3-ra (2-1) a Szabadszállási 
SE ellen: Tóth Z. – Hajnal, Pintyi, 
Dunai, Gémesi, Simon (Juhász L.), 
Salami, Nagy A., Mihály D., Tóth Á. 
(Filus), Barkóczi (Breznyán), Vajda 
(Mokrickij).
A találkozó gyászszünettel kezdődött, 
amely során a kiskőrösi rendezői fel-
adatokat több évtizedig ellátó és a 
közelmúltban elhunyt Harangozó 
Ferencre emlékeztek a sportolók és a 
sportbarátok.
A mérkőzés elején a szabadszállásiak 
támadtak veszélyesebben gyors csatá-
raiknak köszönhetően, és több esetben 
is Tóth Zoltán kapus bravúrjaira volt 
szükség, hogy ne kapjanak gólt a ha-
zaiak. A 18. percben Máruska Vitalij 
szerzett vezetést a vendégeknek (0-1). 
A kiskőrösiek gyorsan rendezték sora-
ikat és a 30. percben Barkóczi Ádám 
találatával kiegyenlítettek (1-1), majd 
a 40. percben Dunai Rudolf góljával 
megfordították az eredményt (2-1).
A szünet után a kiskőrösiek veszélyes 
szélső játékában az 58. percben újabb 
gólt lőtt Dunai Rudolf (3-1), majd a 
60. percben Simon Dominik is kö-
zelről, nagy erővel bombázta a kapuba 
a labdát (4-1). Eldőlni látszott a kupa 
sorsa, de a lelkesen focizó vendégek két 
védelmi hibát kihasználva Máruska 
Vitalij újabb góljával (4-2) és Kiss 
Szabolcs találatával (4-3) visszajöttek a 
mérkőzésbe. A mindent eldöntő talála-
tot a 86. percben Filus Gábor szerezte 
(5-3) a kiskőrösiek számára. A kiskő-
rösiek részéről nagy bravúr volt, hogy 
vesztett helyzetből fordítottak és a má-
sodik félidő nehéz pillanatai után egy 
színvonalas, jó mérkőzésen megérde-
melten hódították el a Megyei Kupát.

Nagy Attila – Kiskőrösi LC csapatka-
pitánya:
– A héten két edzéssel, és nagy oda-
figyeléssel készültünk a kupadöntőre. 
Meg kell említenem, hogy nagyon 
hosszúra nyúlt a szezonunk és már 
kicsit teher is volt a végén pályára lép-
ni. Az őszi szezonhoz képest, tavasz-
szal a várakozáson alul teljesítettünk 
a bajnokságban és szerettünk volna a 
kupaküzdelmekben jó eredményeket 
elérve vigasztalódni. Azt gondolom, 
a felkészültségünket jól mutatta ma 
is, hogy a kalocsai kupatalálkozóhoz 
hasonlóan fel tudtunk állni vesztett 
helyzetből. A szünet után jó kontra-
támadásokat vezettünk és ki tudtuk 
használni az ellenfelünk hibáit. Talán 
4-1-nél már egy kicsit elhittük, hogy 
megnyertük a találkozót. Feljöttek a 
szabadszállásiak 4-3-ra, de a végjáté-
kot erőben és koncentrációban is job-
ban bírtuk, mint az ellenfelünk. Ezzel 
a kupagyőzelemmel a sorstól talán 
visszakaptunk valamit, amit a bajnoki 
találkozókon elveszítettünk.
Füleki Antal – Kiskőrösi LC edzője:
– Előzetesen feltérképeztem az ellen-
felet, és a gyors támadóik megállítá-
sára készültünk. A mérkőzés elején 
sajnos az ellenfelünk szerzett vezetést, 
de nagyon fontos volt, hogy még a 
szünet előtt meg tudtuk fordítani a 
találkozó állását. A második félidő-
ben nagyon jól kezdtük a játékot és 
4-1-nél már mindenki azt hitte, hogy 
megvan a mérkőzés. Ekkor kicsit 
belekényelmesedtünk a játékba, ki-
használta a Szabadszállás a hibáinkat 
és nehezen tudtunk újra váltani. Na-
gyon örülök, hogy a végén egy újabb 
gólt szerezve eldőlt a kupa sorsa a ja-
vunkra! A csapat januártól kőkemé-
nyen dolgozott a bajnokságban és a 
kupában, mely során a munka nagy 
részét Miskovicz Bálint edző végezte 
el és ennek megfelelően helyén keze-
lem a sikert.

Filus Tibor

KISKŐRÖSÖN ZÁRTÁK A BOZSIK TORNÁT
A járványhelyzet miatt nem vol-
tak itt a keceliek, az akasztóiak és a 
hartaiak. Az U7-es és az U9-es kor-
osztályokban a kiskőrösi, a soltvad-
kerti és a kalocsai csapatok mérték 
össze erejüket. 
A mintegy másfél órás torna végén a 
legjobbak oklevélben részesültek:
Kiskőrös U7: Nagy Álmos, Lengyel 

László, Budavári Nándor, Salami 
Airon, Szilágyi Márk
Kiskőrös U9: Kelemen Kristóf, 
Péczka Patrik, Csővári Csongor, 
Polereczki Márk
A végén nagy örömmel fogyasztot-
ták el a gyermekek a kapott csokolá-
dét és frissítő italokat.

F.T.

Felemás bajnokságon van túl a me-
gyei I. osztályban szereplő Kiskőrösi 
NKSZSE női kézilabda csapata. Az 
együttes az alapszakaszban a legjobb 
négy között végzett, ami lehetőséget 
adott volna az érmes helyekért való 
küzdelemre, de a járványhelyzet és 
az egyéb okok miatt a rájátszást már 
csak az alsóházban vállalta a gárda.
A bajnokság záró fordulójában ha-
zai környezetben léptek pályára, 
ekkor a Kiskunmajsai KC ellen 
27-18 (9-13) arányú vereséget szen-
vedtek: Szilágyiné Malik Katalin 
(k), Kornóczi Natália, Domokos-
Faragó Ágnes 1, Kollár Csenge 2, 
László Luca, Markó Dóra, Mokos 
Anita 2, Torgyik Rita 6, Kolonusz 

Lili, Markó-Czérna Bianka, Lucza 
Evelin, Varga Anna 4, Zsubori Zsó-
fia 1, Schiszler Hanna 2, Polereczki 
Petra, Tösmagi Nikolett. A mér-
kőzés első félidejében a kiskőrösiek 
vezettek több alkalommal is egy-egy 
góllal, de 9-9 után megfordították 
az eredményt a kiskunmajsaiak és 
a szünetre már négy találat volt az 
előnyük. A második félidőben sokat 
hibáztak a kiskőrösiek támadásban, 
sorra hagyták ki a nagy helyzeteket 
és a ziccereket, miközben a vendégek 
kihasználták a lehetőségeiket. Ezzel a 
vereséggel a kiskőrösi csapat az me-
gyei I. osztályú bajnokság alsóházá-
nak harmadik helyén zárt 4 ponttal. 

Filus Tibor

EZÜSTTEL VÉGZETT A KISKŐRÖSI LC II.
A megyei III. osztályú labdarúgó baj-
nokságban szereplő Kiskőrösi LC II. 
csapata szépen zárta a küzdelemso-
rozatot. Az együttes sokáig harcban 
volt a bajnoki aranyéremért folyó 
küzdelemben az akasztóiakkal, de 
néhány fordulóval a bajnokság vége 
előtt már eldőlt, hogy a kiskőrösiek 
ezüstérmesek lesznek.
A bajnok Akasztó FC II. csapatával 
az ősszel és a tavasszal lejátszott ta-
lálkozóikon mindkét alkalommal 
döntetlent értek el. A gárda nagyon 
szépen zárta a bajnoki szezont, mivel 
az utolsó játéknapon 16-1-re (10-0) 
győzték le a Csengőd SE csapatát 
hazai környezetben: Mlinkó – Sárdi, 
Pecznyik (Ribárszki), Polyák, Szlo-
vák P. (Szentgyörgyi Á.), Rácz T., 
Gyurián, Rumán, Mokrickij, Sin-
kó, Markó (Szlovák R.). Már az első 
félidőben eldőlt a játék a jobb telje-
sítményt nyújtó kiskőrösiek javára. 
A vendégek kapusa Kiss Milán 
több bravúrt is bemutatott. A kis-
kőrösi gólokat Polyák Gergely-3, 

Rácz Tibor-3, Gyurián Gábor-3, 
Mokrickij Viktor-3, Sinkó Dori-
án, Szentgyörgyi Ákos-2 és Szlo-
vák Róbert szerezték, a csengődiek 
részéről pedig Juhász János talált a 
kapuba. A kiskőrösi csapat ezzel az 
eredménnyel a második helyen fe-
jezte be a bajnokságot, a csengődiek 
pedig maradtak az utolsó helyen.
A csapat edzője, Rácz János elmond-
ta, hogy egy jól küzdő és sportszerű 
ellenféllel szemben nyertek. Sokat 
jelentett, hogy tapasztaltabb és jobb 
képességű játékosaik vannak, mint a 
csengődieknek és a két csapat közti 
különbség a gólokban is megmutat-
kozott. Az eredménytől függetlenül 
próbáltak játszani, sokat passzolni és 
külön öröm volt a számára, hogy nem 
látott egyénieskedő labdarúgókat a 
csapatban. Kiemelte, hogy egy újabb 
sikeres éven vannak túl, örülnek az 
ezüstéremnek és jövőre is szinte vál-
tozatlan kerettel szeretnének küzdeni 
majd valamelyik dobogós helyért.

-ft-

Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

Júniusban sok-sok izgalmas és vidám 
mozgásprogrammal készültek part-
nereink a lakosoknak. Pásztor Gyula 
és Pásztorné Molnár Judit Mozdulj! 
családi vetélkedőt szerveztek a mozgé-
kony gyermekeknek, ahol az óvodás és 
kisiskolás korosztály családtagjaikkal 
együtt vehettek részt a játékos sportve-
télkedőkön. Az esemény a városi sport-
telepen került megrendezésre, ahol az 
ügyességi feladatok és sorversenyek 
nagyon vidám hangulatban teltek. 
A vidámságról a Trizoli Jótifuti Egye-
sület is gondoskodott, hiszen június 
20-án gyereknappal és bolondballagás-
sal egybekötött farsangi jelmezes futást 
szerveztek Kiskőrösön a városközpont-
ban. Az esemény nem a gyorsaságról 
vagy az eredmény eléréséről szólt, ha-
nem arról, hogy felhívják a figyelmet 
egymás elfogadására és támogatására és 
jó hangulatban töltsenek időt együtt a 
felnőttek, gyerekek és a kerekes széke-
sek.
Júniusban véget értek ingyenes torná-
ink Szabó Gabriellával, melyek na-
gyon népszerűnek bizonyultak. Óráról 
órára egy-egy lelkes csapat gyűlt össze 
pilates, aerobik vagy magas intenzitású 
intervallum edzésen, hogy a testmoz-
gással hozzájáruljon az egészségéhez. 
A résztvevőknek májustól az online 
otthoni részvétel mellett lehetőséget 
biztosítottunk a Fritti Sporttal, hogy 
személyesen is látogathassák az órákat 
kisebb csoportokban. A tornáinkat 
ugyan nyárra szüneteltetjük, azonban 
szeptembertől újra várunk mindenkit 
szeretettel. A tornák típusával és idő-
pontjaival kapcsolatban, augusztusban 
tudunk bővebb tájékoztatást adni. 
Szeptembertől újra elindítjuk 15 al-
kalmas úszótanfolyamunkat Pásztor 
Gyula vezetésével. A tanfolyam során 
15 főnek nyújtunk lehetőséget, hogy 
elsajátítsák az úszás alapjait és helyes 
technikáját. A célunk amellett, hogy 
a résztvevők megtanuljanak úszni 
az, hogy meg is szeressék ezt a fajta 
mozgásformát és biztonságban érez-
zék magukat a vízben. A tanfolyam-
ra azok jelentkezését is várjuk, akik 
esetleg tartanak a víztől, azonban sze-
retnék leküzdeni a félelmüket, Gyula 
mindenkinek segíteni fog. Meglátják, 
hétről-hétre egyre bátrabban fognak a 
medencébe lépni. 
Azonban, hogy miért is olyan kitűnő 
mozgásforma az úszás? Számos kedve-
ző biológiai változás jön létre az ideg-, 
izom- és csontrendszer, valamint egyéb 
szervek, szervrendszerek funkcionális 
tulajdonságaiban. A víz ellenállása mi-
att úszás közben intenzívebb munka 
végezhető, mint szárazföldön. A víz 

felhajtóereje csökkenti a testre neheze-
dő nyomást, így kíméli az ízületeket, 
emiatt kicsi a sérülésveszély. Túlsúlyos 
vagy mozgássérült személyeknek is 
javasolt mozgásforma. Kiemelt szere-
pe van a testtartás javításában. Hosz-
szútávon, rendszeres fizikai aktivitás 
hatására a szívizom is erősebbé válik, 
így csökkenthető a szívbetegségek ki-
alakulásának kockázata. Számos pozi-
tív élettani hatása mellett pszichológiai 
hatásai is vannak. A rendszeres test-
mozgás javíthatja kedélyállapotunkat, 
segíti a stresszel való megküzdést és 
önbizalmunkra is pozitív hatással bír.  
Kedvezően hat az idegrendszerre, ser-
kenti az agyműködést, segíti a pihenést 
és a szellemi felfrissülést, és a közösség-
hez tartozás élményét is megtapasztal-
hatjuk.
A programjaink részleteiért keressenek 
minket személyesen vagy telefonon, 
valamint kövessék a Kiskőrösi Egész-
ségfejlesztési Iroda Facebook oldalát, 
ahol folyamatosan tájékoztatjuk Önö-
ket az aktuális programjainkról és az 
információkról.

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető
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A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak 
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi 
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. A kép csak illusztráció. Részletek a márkakereskedésekben.

A ŠKODA KAROQ modellek kombinált átlagfogyasztása: 5,4-6,8/100 km, CO2-kibocsátás: 141-173 g/km.

ILYEN EGY 
 TÖKÉLETES 
KAROQ.
 Ilyen egy tökéletes ajánlat.

KAROQ PERFECT. MÉG MAGASABB FELSZERELTSÉG. MÉG ALACSONYABB ÁR.

Kévés Autó
6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 112.

+36 78 581 900 kevesauto@kevesauto.hu

www.kevesauto.hu

Tanfolyamok
MINDEN KATEGÓRIÁBAN

25.000 Ft
Állami

támogatás

- OTTHONÁBAN készülhet az elméletből

- OTTHONÁTÓL vezethet

- Intenzív gyakorlati vezetési lehetőség

- Elméleti vizsga után AZONNAL vezethet

- „B” kat. 16 év 9 hónapos kortól VEZETHET

... gyorsaság, türelem ...

KISKUN AUTÓSISKOLA
Kiskőrös, Petőfi tér 10 (Masszív üzletház)

Tel: 78/311-890 Mobil: +36-20/420-1412

www.kiskun.autosiskola.hu
* Támogatás feltételéről érdeklődjön a fenti elérhetőségen

Bagó  István
B, C kat.

Debreczeni Tibor
AM, B kat.

Dicsa Mihály
AM, B kat.

Mészáros István
Iskolavezető
20/980-9049

Bané Dulai Erika
Ügyintéző

20/420-1412

Czár Ferenc
AM, B kat.

Tóth Attila
B, C+E kat.

Tóth Pál
AM, A, B kat.

Oktatóink:

Gépkezelő
ADR, GKI

Tehergépkocsi

C+E, B+E

Moped
Motorkerékpár Szgk

Autóbusz

Traktor
2 pót.
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