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A fotón balról jobbra: Szedmák Tamás, Kiskőrös alpolgármestere, Font Sándor országgyűlési képviselő,
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, prof. dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere,
valamint Domonyi László, Kiskőrös polgármestere
Cikkünk a 2. oldalon.

KISKŐRÖSÖN STARTOLT A MEGYEI PETŐFI 200 EMLÉKÉV
Talpra Magyar!
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EREDMÉNYT HIRDETETT 
AZ ALAPÍTVÁNY

Kreatív alkotásokat várt a kisebb-
nagyobb gyermekektől „Kiskőrös 
az én városom” címmel, „Városunk, 
otthonunk a jövő generációja sze-
mével” kategóriában meghirdetett 
pályázatára a Kiskőrös Városért Ala-
pítvány. A díjkiosztóval egybekötött 
eredményhirdetést Gyermeknapon, 
május 31-én tartották a „Csigás 
kút” mellett. A programot 
megtisztelte jelenlétével 
Szedmák Tamás alpol-
gármester, valamint 
Pethő Attila képvise-
lő. A megjelenteket 
Harangozóné Ba-
logh Zsóka kurató-
riumi tag üdvözölte, 
megköszönte a közel 
400 gyermek aktivitá-
sát, a pedagógusok és a 
szülők segítő hozzáállását, 
valamint a zsűritagok – Molnár-
né Mihály Szilvia, Petrányi Ilona 
pedagógusok, Kunhegyesi Ferenc 
festőművész, Furák Attila grafikus 
művész – munkáját, akik a mintegy 
350 pályaművet rangsorolták. Az 
ünnepi beszédet dr. Ba Mariann, az 
alapítvány kuratóriumának elnöke 
mondta. A nagyszámú részvételt lát-
va a kuratórium úgy döntött, hogy 
több különdíjat ad ki, mint ameny-
nyit eredetileg terveztek. Hangsú-
lyozta, hogy a gyermekek alkotása-
iban tükröződött Petőfi szellemisége 
és a városunkhoz fűződő szeretetük. 

Részletezte a legfőbb témaköröket, 
amelyek megjelentek a gyermek-
műveken, mint az épületek, a ren-
dezvények, iskolájuk, sőt a jövő is, 
kórház, repülőtér, cicamenhely meg-
jelenítésében. Az alapítványi elnök 
felsorolta az alkalmazott techniká-
kat is. Összegzésül elmondta, hogy 
a gyermekek rendkívül lelkesek, kre-

atívak voltak és nagyon sok 
nézőpontból ábrázolták 

Kiskőröst.
A rendezvény színvo-
nalát Király Csaba 
énekes gitárjátéka, 
valamint Gyalog 
Lilla előadása (ová-
lis fotó) emelte, aki, 

mint az „irodalmi 
kategória” győztese, 

felolvasta a pályázatra be-
adott novelláját. Csoportos 

munkák is készültek, különdíjat 
kapott a Kiskőrösi Bem József Ál-
talános Iskola 1. c osztálya is. (fotó) 
Az eredményhirdetés végén minden 
résztvevő emléklapot és meglepetés-
ajándékot vehetett át.
A sétányon felállított paravánokon 
kiállított alkotásokban egész nyáron 
gyönyörködhetünk.

Boda Zsuzsa 

(A díjazottak teljes listáját Kiskőrös 
város facebook oldalán és weboldalán: 
www.kiskoros.hu  olvashatják.)

TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY LETT A 
PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM
A Kormány történelmi emlékhellyé nyilvánította a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeumot. A döntés óriási erkölcsi elismerést jelent nem csak a mú-
zeumnak, hanem Kiskőrösnek is. A minősítés még inkább hangsúlyozza a 
Petőfi 200 emlékév jelentőségét. 

Font Sándor országgyűlési képviselő: 
„Az, hogy a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum történelmi emlékhely 
lett, hosszú folyamat eredménye. 
Nagytudású szakemberek értékelik, 
hogy Magyarországon mi-
lyen történelmi helyek, 
helyszínek vannak, 
amelyek nemzetünk 
életében sorsfordító 
jelentőséggel bírnak. 
A Petőfi szülőház is 
egy olyan történelmi 
hely, amely megvál-
toztatta a költőóriás 
személyén keresztül az 
addigi történelmet, más-
felé terelte a nemzet életét. 
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság tehet javaslatot arra, hogy 
mely események, helyszínek, csatahe-
lyek, évfordulók méltók erre a címre, a 
Nemzeti Örökség Intézet szigorú sza-
bályzatának megfelelően. Számunkra 
azért különösen fontos, hogy a kis-
kőrösi intézmény történelmi emlék-
hely lett, mivel szélesebb propaganda 
körben is megemlítik Kiskőröst, Pe-
tőfi szülőházához kapcsolódóan. Így 
nem csak a felnőttek, de a fiatalok, 
az iskolás gyermekek figyelmének 
is még inkább a központjába kerül. 

A Petőfi Emlékév keretében a költő 
összes hagyatékát, szellemiségét és 
épített örökségeit, valamint meg-
jelenési helyeit fogjuk ünnepelni, 
felújítani, rendezvényeket szervezni. 

Ennek az időszaknak nagyon 
szép felvezetése, hogy tör-

ténelmi emlékhellyé mi-
nősült a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum.”
Dr. Filus Erika, az 
intézmény igazgatója: 
„Kiskőrös Város Ön-
kormányzata számá-

ra mindig is kiemelt 
fontossággal bírt ez az 

épület. Nagyon örülünk 
ennek az elismerésnek, és 

ezentúl büszkén fogjuk hirdetni, 
hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeum immár történelmi emlékhely. 
2015-ben készítette a felterjesztést 
a Kiskőrösön élő Krámer Iván, tör-
ténész magángyűjtő, az 1848/49-es 
időszak kutatója. Az elismerés arra 
kötelez bennünket, hogy azt a szín-
vonalat, amit intézményünk hosszú 
évtizedek óta folyamatosan biztosít, 
meg kell őriznünk és a jövőben még 
magasabb szintre kell emelnünk. 

Boda Zsuzsa 

APA PÉLDAKÉP-DÍJAT KAPOTT 
RÓNASZÉKI BALÁZS

Magyarország legnagyobb férfikö-
zössége, a Férfiak Klubja idén már 
negyedjére osztotta ki a Gránit 
Oroszlán Példakép Díjakat. A díja-
zottak Apa, Férfi pedagógus, Mester, 
Közéleti és Felelős üzletember pél-
dakép kategóriában vehették át az 
elismeréseket. A kitüntetéssel olyan 
férfiakat emeltek ki, akik a jövő ge-
nerációit építik, akik élen járnak az 
értékek örökítésében, példamuta-
tásban, nevelésben. A rendezvény 
fővédnöke: Novák Katalin, családo-
kért felelős miniszter. 
Az „Apa példakép” kategóriával a 
férfias minta családon belül történő 
átadásának fontosságára, a minőségi 
apa-gyermek idő pótolhatatlanságá-
nak, az apa nélkülözhetetlenségének 
hangsúlyozására hívták fel a figyelmet. 

A kategória egyik díjazottja a kiskő-
rösi gyökerekkel bíró – dr. Rónaszéki 
Aladár főorvos és felesége, Kiskőrös 
Város Díszpolgára, Ágota asszony 
egyik fia – Rónaszéki Balázs.
Gratulálunk a díjhoz!

-bzs-

Az Országgyűlés a 2022-2023-as éveket Petőfi Emlékévvé nyilvánította. 
Ennek megyei megnyitóját tartották Kiskőrösön, a Városháza dísztermé-
ben június 3-án, sajtótájékoztató keretében. A megnyitón részt vett prof. 
dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere, Rideg László, a Megyei 
Közgyűlés elnöke, Domonyi László, Kiskőrös polgármestere és Font Sán-
dor országgyűlési képviselő. 

Az emlékév célja Bács-Kiskunban 
Petőfi újrapozícionálásán keresztül 
a helyi összefogás erősítése, a 
mozgalom és kultusz üzenete 
határon túlra is, korosztály-
független megszólítás, Pe-
tőfi, mint brand létreho-
zása, fenntartása. 
Az emlékév kapcsán új 
weboldalt is készített a 
megyei önkormányzat: 
petofi200.hu címen, mely 
modernebb arculattal szólítja 
meg a látogatót. Ezenkívül tartalmaz-
za a Petőfi Emlékévek programjait, 
ajánlóit és természetesen a témában 
készült összes videót. 
A 2021-ben megalakult Petőfi 
Emlékbizottság feladata a Talp-
ra Magyar! program kidolgozása, 
együttműködés a települési önkor-
mányzatokkal, oktatási és kulturális 
intézményekkel, nemzeti parkokkal 
és szolgáltatókkal. 

A sajtótájékoztatón Domonyi 
László polgármester köszöntőjé-

ben kiemelte, hogy a Pető-
fi-kultusz keretében nem 

csak az érintett települé-
sek, de az egész ország 
ünnepelheti ezt az év-
fordulót. A polgármes-
ter emlékeztetett arra, 
hogy a város 1880. ok-

tóber 14-én, a Petőfi szü-
lőház nyilvánosság előtti 

megnyitóján kapta meg azt 
a máig tartó feladatot, hogy őrizze 
és ápolja Petőfi Sándor örökségét, 
kultuszát. Mint mondta, bízik ab-
ban, hogy Kiskőrös nemcsak aktív 
részese lesz a költő születésének 
200. évfordulóját megünneplő 
programsorozatnak, hanem Petőfi 
Sándor szülővárosaként fő helyszí-
ne is a megemlékezésnek.
A Petőfi szülőház megnyitásának 
140 éves évfordulója alkalmából 

2020 októberében emlékbizottsá-
got hoztak létre. A grémium tagjai-
nak a feladata a Petőfi-jubileumhoz 
kapcsolódó, a településen megva-
lósuló programok, események és 
látnivalók megtervezése.

Dr. Kásler Miklós el-
mondta, hogy a tehetség 
páratlan koncentrációja 
volt a reformkor – a köl-
tő még ezen tehetségek 
között is kiemelkedő 
volt. A Petőfi emlékév 
kapcsán kihangsúlyozta, 
hogy Petőfi műveit min-
denhol lefordították és min-
denütt tisztelik. Hozzátette, hogy 
gondolkodásának alapja volt a 
nemzet, honfiúi szeretettel szerette 
a hazáját. A miniszter úgy gondol-
ja, a mai világnak is üzenet ez: a 
forradalmi tettek lehetnek tiszták, 
lehetnek nemes érzések, ezek 
vihetnek előre. Kiemel-
te, hogy Petőfi Sándor 
manapság ugyanolyan 
értékes, mint amilyen 
a saját korában volt, 
és - életét helyesen ér-
telmezve - példakép le-
het az ifjúságnak. Kásler 
Miklós szerint a 200 éve 
született költő a vértelen for-
radalmat indította el, azt a pillana-
tot tudta megragadni, amire régóta 
készültek a magyarok. Hangsúlyoz-
ta: Petőfi Sándor gondolkodásának 
alapja a nemzet volt, „honfiúi sze-
retettel szerette hazáját, amiért 
mindent képes volt feláldozni, akár 
még az életét is.”
A fiatalságnak azt kell 
megértenie, hogy a for-
radalmi tettek lehet-
nek tiszták is, mögöt-
te nemes érzésekkel, 
gondolatokkal, illetve 
egy nemzet sorsát elő-
revivő mozzanatokkal. 
Minden nemzet életé-

ben vannak olyan időszakok, ami-
kor szinte előzmények nélkül rend-
kívüli tehetségek jelennek meg. 
A reformkor páratlan koncentrá-
ciója volt a tehetséges embereknek 
az élet szinte minden területén. 

Közülük is kiemelkedett Pe-
tőfi Sándor – tette hozzá. 

A miniszter szerint Pe-
tőfi a korszak csillaga 
volt, akiben a magyar 
nemzet saját magára 
ismert.
Petőfi Sándor „az időn 

is átnyúlva” nemcsak 
Kiskőröst és az Alföldet 

töltötte be, hanem a Kárpát-
medencét és az egész világot, hi-
szen mindenhol tisztelték, műveit 
pedig számos helyen és nyelvre 
lefordították – fogalmazott a mi-
niszter.
 

Rideg László elnök visszate-
kintett arra, hogy az EMMI 

együttműködésről biz-
tosította a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlést ab-
ban, hogy a költőóriást 
ne egy, hanem két évig 
ünnepeljük. 

Érjenek össze a határok 
országon, Európán belül 

vagy azon túl – Petőfi pedig 
olyan kultuszt teremtett, akinek 
emléke könnyen összekovácsolja 
a közösségeket. Erre alkalmasak a 
Petőfi Emlékév programjai, az on-
line jelenlét és ezt szimbolizálja a 
jelmondat is:
Talpra Magyar!

TALPRA MAGYAR! 
PETŐFI SÁNDOR PÉLDAKÉP

Sajtótájékoztató Kiskőrösön az emlékévről
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RENDHAGYÓ LAKOSSÁGI FÓRUMOK A KISKŐRÖSTV SEGÍTSÉGÉVEL

KÓSTOLD MEG A BOROMAT!

KIVÁLASZTOTTÁK A VÁROS BORAIT

Választókerületemben uniós támoga-
tással megvalósult beruházás fejező-
dött be a Hagyományok házának át-
adásával. A régi bölcsőde épületének 
átalakításával, valamint a környezet 
megújításával, a zöldterület rende-
zésével, a Damjanich utcai részen a 
parkolási lehetőségek fejlesztésével, a 
Kossuth utca új, egységes arculatába 
az épületegyüttes jól beilleszkedik. 
Itt kaptak otthont a hagyományőrző 
szervezeteink. 
Felszámoltuk a Liget és a Klapka 
utcák kereszteződésében is a parko-

ló járművek okozta anomáliákat. 
A Mészáros Lőrinc utcai járdafelújí-
tás is már rendkívül szükséges volt. 
Sikeres pályázati támogatással meg 
tudtuk oldani és a város felé haladva 
végig a jobb oldalra helyezni át a jár-
dát, ezzel párhuzamosan a bal oldali 
szakaszt is felújítottuk. A vasútállo-
más mellett lévő társasház udvarát 
térkőburkolattal láttuk el.
A Kossuth utcai fák lombkoronáját 
az Ady Endre utcától a Tesco keresz-
teződéséig egységesítettük. Ugyanígy 
a Kossuth Lajos és a Sárkány József 
utcák által közrezárt terület zöldfelü-
letét is rendbe tettük. Az elöregedett 
nyárfákat kivágattuk, mert a nagy 
viharok idején balesetveszélyesek 
voltak, valamint a járdafelületeket is 
felnyomták már a gyökerek.
Egy kormányzati döntés eredménye-
ként valósult meg négy utcanév át-
nevezés is a városban, melyből kettő 
az én választókerületembe tartozik. 
A Szűcs József utca Seres Sámuel utca 
lett, a Kilián utca pedig dr. Staud La-
jos nevét veszi majd fel, ha a képvise-
lő-testület is jóváhagyja. 
Rendkívül fontos lépés az Izsáki út 
mellett kiépült ipari övezet telep-
helyeinek közművesítése. Egyelőre 
a jobb oldalon a szennyvízelvezető-

rendszer épült ki, a második szakasz-
ban a csapadékvíz-elvezetés gondja is 
elhárul, majd a baloldalon is elvégez-
zük a fejlesztést.
Óriási előrelépés az Izsáki út melletti 
kerékpárút kivitelezése. Bízunk ben-
ne, hogy november környékén átadja 
az építő vállalkozó az új kerékpárutat.
A Széles út burkolattal való ellátása 
már négy évvel ezelőtti nyertes pro-
jektünk.  Sok előkészítő feladatot 
követően az Izsáki úttól egészen a 
Madách útig sikerült megvalósítani 
a kivitelezést, illetve egy 800 méteres 
szakaszon a Seregélyesi úttól Cebe 
irányába.
Komoly gond a külterületi illegális 
hulladék-lerakóhelyek felszámolása. 
Ez országos probléma, de a kiskőrö-
si önkormányzatnak is sok feladatot 
adnak a renitens lakók. A kormány 
a „Tisztítsuk meg Magyarországot” 
címmel meghirdetett pályázatán el-
nyert 7 milliós támogatási összeggel 
segítette ez irányú törekvésünket.
Domonyi László polgármester a ta-
valy márciusban kihirdetett veszély-
helyzet kezdetén az elsők között 
döntött a kötelező maszkhasználat 
mellett, az önkormányzat több mint 
11 ezer védőmaszkot rendelt meg. 
Mi képviselők pedig megszerveztük, 

hogy a lakosokhoz eljusson az ingye-
nes arcmaszk. Nagy segítséget kap-
tunk a tanyagondnoki szolgálattól, 
akik a külterületen élőkhöz juttatták 
el a maszkokat.
A tervezett fejlesztések között meg 
kell említeni a remények szerint 
2025-ig befejeződő vasútfelújítást, 
amely teljes egészében a 7. számú vá-
lasztókerületet érinti.
A Hunyadi – Kossuth utcákban sok 
társasház épült, aminek köszönhető-
en többszáz fővel nőtt a választóke-
rület lakosainak száma. További ha-
sonló fejlesztések várhatók, amelyek a 
rendezési terv igazítását és a környezet 
kiépítését vonzza maga után.
Hat éve tartó projektünk a Sárkány 
József utca és a Kossuth utca keresz-
teződésében lévő társasházak kör-
nyezetének megújítása. A lakosokkal 
karöltve kiépítjük a négy lakótömb 
melletti 130 méteres kerékpárutat is, 
ami nincs benne a nagy projektben, 
valamint a zöldterület és a járda ren-
dezése is megtörténik.
Szeretnénk a belterületi utakat to-
vább fejleszteni – pl. a Toyota utcája, 
Masina dűlő – a Bánffy utca végétől 
a cebei útig tartó út aszfaltozását is jó 
lenne megoldani.  

Boda Zsuzsa

Szedmák Tamás
a 7. számú választókerület 

képviselője

Kiskőrös legdinamikusabban fej-
lődő választókerületének egyéni 
képviselőjeként kaptam bizalmat a 
választópolgároktól. Gondolok itt 
a záportározóra, az új óvodára, vagy 
a piaccsarnokra. Mindezek mellett 
számos olyan kisebb volumenű beru-
házás is megvalósult, illetve tervben 
van, amely a választókerületemben 
élők számára rendkívül fontos. Még 
több utcában hiányzik, vagy hiányos 
a járda, így például a Damjanich ut-
cában is. Az önkormányzat nemrégi-
ben felmérte a kiskőrösi járdákat és 
megtervezte a járdaépítés stratégiáját. 
A Mészáros Lőrinc utca után a Liget 
utcai járdafelújítás következik, majd a 
Damjanich utcában is sort kerítenek 
a járdaépítésre. Ebben az utcában is 
nagy a forgalom, az úttest pedig kes-
keny arra, hogy ott gyalogosok is köz-
lekedjenek.
Meg kell oldanunk a vízelvezetés 
problémáját is ebben a városrészben. 
Sajnos az ott élők már javarészt idő-
sebbek, nagy szükségük van az önkor-
mányzati segítségre, a balesetmentes 
közlekedés elősegítésére, a városi 
komfortérzet növelésére.
A piac szívügyem. Szombatonként ott 
vagyok, beszélgetek a lakosokkal, akik 

nagyon várják az új piaccsarnok át-
adását. Már elkezdődött az első ütem 
kivitelezése, hozzákezdtek a csarnok 
földszinti részének felújításához, majd 
következik az emelet beépítése. Jövő 
év tavaszán már a csarnokot hasz-
nálatba adják. Ezután következik a 
szabadtéri standok kiépítése. A teljes 
beruházás mintegy két és fél év alatt 
fejeződik be. Az árusoknak lehetősé-
gük lesz a nagyvárosi piacokhoz ha-
sonlóan a mindennapos árusításra, 
így a vásárlók hozzájuthatnak a friss 
termelői áruhoz. 

Az új óvoda építése a finisébe ért, 
ősszel már beindul az intézményben 
az élet, a Thököly utcai, valamint a 
Mohácsi úti tagóvodák csoportjai át-
kerülnek új helyükre és egy csoport-
szobával bővül is a gyermekek óvodai 
elhelyezésének lehetősége. 
Az óvodaépület mellett megújulnak 
a közlekedési utak és parkolóhelyeket 
is kiépítettek. A jövő feladata, hogy 
a Klapka utcától egészen az óvodáig 
megépüljön a járda is. 
A záportározó projekt az elmúlt évek 
egyik legnagyobb beruházása volt 
városunkban. A csapadékvíz gyűjtő 
„tó” kiépült, hozzá megújult a csapa-

dékvíz-elvezető rendszer is. A további 
pályázatokkal a szabadidős terület-
ként való funkcionálását segítjük elő. 
Így történt meg a fásítás, az Ültess Fát 
Mozgalom Egyesülettel és a Wattay 
középiskolával karöltve az ülőpadok, 
szemétgyűjtők kihelyezése. Tervben 
van a murvakör mellett a rekortán bo-
rítású futókör megvalósítása is. Már 
most egyre többen használják szabad-
idős tevékenységre, sétára, futásra... 
A jövőben több lehetőség kiépítése, 
valamint különféle szórakoztató prog-
ramok megtartása, találkozók szerve-
zése is tervbe van véve.

Boda Zsuzsa

Markó Ferenc
a 8. számú választókerület

képviselője

76 kiváló bort kóstoltak és minősítet-
tek a szakemberek a Kiskőrösi „Gond-
űző” Borlovagrend bormustráján. 
A már lassan két évtizede hagyo-
mányos Márton-napi újbormustrát 
novemberben a járványügyi intéz-
kedések miatt elhalasztottuk, most 
Kiskőrösi Újbor Ünnepet tartunk – 
mondta Béleczki Mihály nagymester. 
Ahogy a kormányrendelet lehetővé 
tette, Nagy Tamás és Pohankovics 
András borlovagrendi tagok szerve-
zésében május 22-én, szombaton, a 
Szarvas Fogadó nagytermében meg-
tartották a mustrát, melyet termelői 
kiállítással és termékkóstolással kötöt-
tek össze. Jelen volt a rendezvényen 

Szedmák Tamás alpolgármester, va-
lamint Gubán Gyula, a megyei gaz-
dakörök és gazdaszövetkezetek szö-
vetsége elnöke, és többen a környező 
települések borrendjeit képviselve.
Béleczki Mihály, a Kiskőrösi „Gond-
űző” Borlovagrend nagymeste-
re mondott köszöntőt. A kóstolás 
után Béleczki Mihály, Filus János 
bioborász, a borlovagrend szakmai 
bizottsága elnöke, Kiss György bo-
rász, sommelier, a borlovagrend főpo-
hárnoka, valamint Font Magdolna 
borász, a soltvadkerti Krämer Fülöp 
Borlovagrend tagja, borászati laborve-
zető összegezték a tapasztalatokat.

Boda Zsuzsa

A szervezők képviseletében a csúcsbizottság tagjai: Domonyi László pol-
gármester (Kiskőrös Város Önkormányzata) Kelemen Pál elnök (Kiskőrös 
Város Hegyközsége), valamint Béleczki Mihály nagymester (Kiskőrösi 
„Gondűző” Borlovagrend voltak.

A Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend 
kibővült szakmai bizottsága által leg-
jobbnak ítélt borok közül a csúcsbizott-
ság választotta ki, melyik három bor 
érdemesül ebben az évben a „Kiskőrös 
Város Bora 2021.” kitüntető címre.
18 remek bort – 9 fehér, 5 rozé, 4 vörös 
– neveztek be a borászatok. 
A bírálatot követően a következő ered-
mény született:
„Kiskőrös Város Bora” 2021-ben
Fehér bor kategóriában: Vass Bor Kft. 
– Irsai Olivér (2020)
Rozé bor kategóriában: Vass Bor Kft. – 
Cabernet Sauvignon (2020)
Vörös bor kategóriában: Szentpéteri 
Borpince – Kékfrankos (2018) 
Béleczki Mihály: „Kiskőrös Város 
Bora” címre mindazok nevezhetik bo-
raikat, akik a kiskőrösi térségben ter-
melik meg a szőlőt, itt van a borászatuk 
is, valamint jó minőségű bort tudnak 
készíteni. Évek óta az a tapasztalatom, 
hogy rendkívül jó minőségű borai 
vannak a térségi borászatoknak, bor-
termelőknek. Sajnos ebben az évben 

elmaradtak a pandémiás helyzet miatt 
a borversenyek, de összességében meg-
állapítható, hogy a 2020-as szőlőtermés 
minden tekintetben kiváló volt. A ter-
méskorlátozás ebben az évben megmu-
tatta, hogy a bor minősége megemelke-
dik. Ez tükröződik az eladási árban is.
Domonyi László: Nagyon fontosnak 
tartom „Kiskőrös Város Bora” évenkén-
ti kiválasztását és örülök, hogy a bor-
lovagrend nagymestere arra inspirált 
bennünket, hogy ezt ebben az évben is 
tegyük meg. A város borainak mindig 
üzenete van. Reményeink szerint nem-
sokára lehetőségünk lesz a baráti tele-
pülések, testvérvárosaink delegációival, 
valamint az országos vezetőkkel talál-
kozni, akiket hagyományainkhoz hűen 
megajándékozunk városunk boraival. 
Elkészült a Kiskőrösi Gazdakör szerve-
zésében „Kiskőrös Város Szalámija” is, 
így teljes a ránk jellemző gasztronómiai 
ajándékcsomag. Így ahová megyek ven-
dégségbe, látogatóba, igazi kiskőrösi 
ízeket viszek ajándékba. 

Boda Zsuzsa
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INGYENES A WIFI – „OKOSPAD-KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGÉRT”50 ÉVES A KISKŐRÖS HELYŐRSÉGI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA
A János Vitéz Látogatóközpont melletti téren pályázati támogatással kö-
zösségi teret építenek ki, melynek részeként egy úgynevezett „okospadot” 
telepítettek le. Az átadó ünnepséget május 30-án tartották. Domonyi 
László polgármester a jelenlévőknek ismertette a CLLD projekt fő adatait, 
majd Tóth Anett, a projekt szakmai megvalósítója, kapcsolattartó, a Já-
nos Vitéz Látogatóközpont vezetője részletesen ismertette a projektet. Ezt 
követően Domonyi László polgármester, Tóth Anett intézményvezető, va-
lamint Schäffer Tamás, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
átvágták az átadást jelképező nemzetiszín szalagot. 

Domonyi László: A TOP-7.1.1-16 
„Kulturális és közösségi terek infra-
strukturális fejlesztése és helyi közös-
ségszervezés a városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva” című felhí-
vásra megalakult a Kiskőrös Kulturális 
Központ Helyi Akciócsoport, az alábbi 
tagokkal: FŐNIX Kulturális és Ifjúsági 
Egyesület (konzorciumvezető); Kiskő-
rös Kultúrájáért Egyesület (adminiszt-
rátor szervezet) részvételével. Megpá-
lyázható forrásként pedig nettó 212 
millió 504 ezer 064 forintot, mindösz-
szesen 249 millió 998 ezer 865 forintot 
nyertünk erre a lehetőségre.
Domonyi László: A település civil-, 
gazdasági- és közszféra párbeszédének 
eredményeként létrejövő Helyi Kö-
zösségi Fejlesztési Stratégia megvaló-
sítása a Kiskőrösi Kulturális Központ 
Helyi Akciócsoport – elnökhelyettese 
Szedmák Tamás alpolgármester, a 
munkaszervezet vezetője Madi Erika, 
illetve Rennes Éva és Korányi Adri-
enn – feladata, a helyi fejlesztési stra-
tégiában rögzített célok és intézkedések 
mentén. Ez a menedzsment csapat dol-
gozta ki az eddigi 23 nyertes projektet, 
valamint az előkészítés alatt álló további 
12 projektet. A maximálisan megnyer-
hető, mintegy 250 milliós keret elnye-
rése érdekében mindent megtesznek. 
A projektet 2017. szep-tember 30-án 
kezdtük és eredetileg 2021. december 
31-én zártuk volna, de a pandémia 
miatt a befejezés dátuma átíródott és 
2022. augusztus 31-én zárjuk a pro-
jektet. A projekt keretében 9 pályázati 
felhívás került kidolgozásra, melyek 
különböző témákat és célokat ölelnek 
fel, jelen időpontig 23 nyertes pályázat 
érkezett be, melyek támogatási összege 
összesen: 170 millió 823 ezer 984 fo-
rint. A TOP-7.1.1-16 „Kulturális és 
közösségi terek infrastrukturális fejlesz-
tése és helyi közösségszervezés a városi 
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolód-
va” című felhívása alapján a Kőrösszolg 
Kiskőrösi Önkormányzat Település-
üzemeltetési Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság támogatási kérelmet nyújtott be és 
nyert. Az elnyert támogatás összege: 4 
millió123 ezer 092 forint. Az elnyert 
támogatások Kiskőrös várost erősítik.

Tóth Anett: A Terület-és Település-
fejlesztési Operatív Program Keretén 
belül a Pénzügyminisztérium Regio-
nális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága, mint Támogató 
által 2016. május 09-én kiadott TOP-
7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek 
infrastrukturális fejlesztése és helyi kö-
zösségszervezés a városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva című felhí-
vása alapján a Kőrösszolg Kiskőrösi 
Önkormányzat Településüzemeltetési 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság támogatási 
kérelmet adott be. 
A Magyar Államkincstár TOP-7.1.1-
16-H-ERFA-2020-00595 számú tá-
mogató okirat alapján a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft. a 6200 Kiskőrös, Mar-
tini u. 6. szám alatt lévő János Vitéz Lá-
togatóközponthoz tartozó Játszókert-
ben kültéri közösségi tér kialakítására 
támogatást nyújtott be. 
A támogatás összege: 4.123.092,- Ft
Kivitelező: Kőrös Házépítő Kft.
Projekt címe: „Okospad – közösen a 
közösségért”
Támogatói okirat száma: TOP-7.1.1-
16-H-ERFA-2020-00595
Projektünk keretén belül a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft. egyik részlegének, a Já-
nos Vitéz Látogatóközpontnak a kert-
jében közösségi tér került kialakításra. 
Az építési beruházás elsődleges célja az 
volt, hogy minőségi városi környezet-
ben, a 21. századi közösségi igényekkel 
összhangban egy új, innovatív kültéri 
közösségi tér jöjjön létre, melynek célja 
elsősorban Kiskőrös városban élő fiata-
lok, fiatal felnőttek városi életben tör-
ténő aktivizálása, valamint modern pi-
henőhely, információs pont kialakítása. 
A projekt eredményeként telepítésre 
került egy Steora Urban típusú utcai 
okospad, melynek elsődleges funkci-
ója, hogy igazi közösségteremtő, meg-
jelenésével növekszik a közösségi terek 
látogatottsága, hiszen ingyenes WIFI 
hotspotként üzemel, ez-
által segíti infor-
mációhoz jut-
ni azokat, 
akiknek 
esetleg 
nincsen 

lehetősége otthoni internet előfizetésre. 
Ezen kívül okoseszközök részére töl-
tőállomásként is szolgál egy vezeték 
nélküli töltő és két USB port segít-
ségével.
Ez az okospad a világ első utcai 
okospadja LCD kijelzővel. Ez a kijel-
ző alkalmas videók, képek közvetíté-
sére is. A padhoz tartozó saját kezelő-
felület segítségével nagyon egyszerűen 
készíthetünk kampányokat, azaz tölt-
hetünk fel fényképeket, videókat, 
majd beállíthatjuk a lejátszási időt 
és gyakoriságot, majd ezek a kampá-
nyok megjelennek az LCD kijelzőn. 
A padhoz tartozó saját kezelőfelület 
segítségével nyomon tudjuk követni 
hányan használták okos eszközök töl-
tésére és hányan internetezésre. Ke-
zelőfelületén megjelenik az aktuális 
hőmérséklet, páratartalom értéke is.

A 10 napja telepített okospad WIFI 
használóinak száma ezen időszak alatt: 
156 fő volt, vezeték nélküli töltés 100, 
USB töltés 19 alkalommal történt.
A Steora okospad LED fényforrása ál-
tal utcai lámpaként is szolgál, éjszaka 
fehér fénnyel világít, az okoseszközök 
töltésénél kék fénnyel. Az okospadnak 
a folyamatos működéshez szüksége van 
vezetékes áramellátásra is. A napos idő-
szakok során a napelemes egység által 
termelt energiát az akkumulátor tárol-
ja, ez elegendő az éjszakai vagy borult 
időben történő működéshez. Ha az ak-
kumulátor töltöttsége 25% alá esik, ak-
kor a pad áttér a hálózati üzemmódra.
Az okospadot csak azok tudják hasz-
nálni, akik helyesen válaszolnak egy 
tesztkérdésre, ami az LCD kijelzőn 
megjelenik.                                
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Május utolsó hétvégéjén megtelt a 
Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő parkja, 
hiszen a Kiskőrös Város Önkormány-
zata, a Kunság-Média Nonprofit Kft., 
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. és a Kis-
kőrösi Rónaszéki Fürdő szervezésében 
lebonyolított Kiskőrösi Kavalkád- Vá-
rosi Gyermeknap kétnapos rendezvé-
nyére közel nyolcszázan látogattak ki. 
A két nap alatt a kicsiket egy igazi 
tűzoltóautó várta, az EFI munkatársai 
egészségfelmérés végeztek, az aprósá-
gok a légvárakat is korlátlanul hasz-
nálhatták. Imi lufihajtogató bohócnál 
is mindig hosszú sor állt. Vasárnap a 
Mohácsi úti tagóvoda kis táncosai, 

valamint a KEVI Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolájának német tagozatos 
gyermekei adtak elő vidám táncokat. 
Hatalmas volt az érdeklődés a Petőfi 
Sándor Művelődési Központ szerve-
zésében lebonyolított futóbicikli és 
kismotor versenyen, az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
Család- és Gyermekjóléti Központ-
jának és Bölcsődéjének ügyes kezű 
dolgozói standjánál, ahol arcfestést és 
csillámtetoválást kaphatott ajándékba 
minden kis lurkó. A János Vitéz Láto-
gatóközpont dolgozói kollektívája tili-
toli és kódfejtő játékokkal készült, a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár könyv-
tárosai pedig „Papírszínházi” meseelő-
adásokra invitálták a kicsinyeket.
A belépő  ellenében egy-egy szomjoltó 
almalevet kaptak a gyermekek, a ver-
senyzők és a fellépők pedig mindany-
nyian egy-egy csokit.

Fotók: Kiskőrös város facebook oldalán
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SZÍNES GYERMEKNAPI KAVALKÁD

Nívós rendezvénynek adott otthont a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
május 29-én, szombaton. A Kiskőrös Helyőrségi Nyugállományúak Klubja 
ünnepelte fennállásának félévszázados évfordulóját. 

A megemlékezés zászlófelvonással 
kezdődött a Városháza előtt délelőtt 
10 órakor, majd a résztvevők a mű-
velődési központ színháztermében 
folytatták az ünnepi találkozót.
Megtisztelte többek között jelenlé-
tével a rendezvényt Kocsi László 
ezredes, a Honvédelmi Minisztéri-
um osztályvezetője (jobb alsó kiskép) 
Font Sándor országgyűlési képvise-
lő, Hazuga Károly nyá. altábornagy, 
a BEOSZ elnöke, valamint Domo-
nyi László polgármester is.
A találkozó fővédnöke dr. Benkő 
Tibor, Magyarország honvédel-
mi minisztere volt, Korom Ferenc 
vezérezredes, a Magyar Honvéd-
ség parancsnoka köszöntő levelét 
Gáldonyi Sándor őr-
nagy, a Katonai Igaz-
gatási és Központi 
Nyilvántartó Parancs-
nokság 13. Hadkiegé-
szítő és Toborzó Iroda 
vezetője olvasta fel. 
A levélben a vezérez-
redes méltatta a nagy 
múltú helyőrségi ala-
kulatot, a hadsereg első vegyvédelmi 
ezredét, amely 2001. június 30-ig 
biztosította a Magyar Honvédség 
jelenlétét a helyőrségben. Valamint 
a nyugállományúak klubja vezetője, 
Fadgyas István, az elnökhelyettes, 
Gottfried Béla nyá. ezredes és a 
klubtagok elhivatottságát.
Az egész napos programon több 
nyugdíjas helyőrségi klub, egyesület 
delegációja is részt vett, a delegáci-
ók vezetői díszszalagot kötöttek a 
kiskőrösi klub zászlajára a találkozó 
emlékéül.
A megjelentek Supka Éva moderá-
tor köszöntője és Kovács Karina, a 
KEVI gimnáziumának diákja szava-
lata után Fadgyas István nyá. őrnagy 
köszöntő beszédét hallhatták, mely-
ben az elnök végigvezette a helyőr-
ségi alakulat, valamint a nyugdíjas 
klub történetét. Köszönetet mondott 

mindazoknak, akik segítették és segí-
tik most is tevékenységüket, kiemelte 
Barkóczi Ferenc egykori polgármes-
tert, valamint Domonyi Lászlót, vá-
rosunk jelenlegi polgármesterét, aki 
2006-tól partnere működésüknek.
Elismerések és kitüntetések átadá-
sa következett. Kiskőrös Helyőrségi 
Nyugállományúak Klubja megalaku-
lásának 50. évfordulója alkalmából a 
honvédelmi miniszter a Honvéde-
lemért Kitüntető cím II. fokozatát 
adományozta Gottfried Béla nyá. 
ezredesnek, a Honvédelemért Ki-
tüntető cím III. fokozatát Schiller 
Katalin nyá. őrnagynak, valamint 
Martin Ferencnek. Emléktárgyat 
adományozott Kormány Sándor 

nyá. ezredesnek, tárgy-
jutalomban részesítet-
te Balogh Lajosnét, 
Hegedűs Mihálynét, 
valamint Flaisz Imre 
rendőr zls-t. A hely-
őrség nevében emlék-
tárgyat kapott többek 
között Font Sándor 
országgyűlési képviselő 

és Domonyi László polgármester is, 
valamint emellett még sokan része-
sültek elismerésben, emléktárgyban. 
(jobb felső kis kép: Martin Ferenc, 
bal alsó kiskép: Bálint Zsolt)
Az ünnepély után Szabadi-Maglódi 
Kitti, a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ igazgatója kiállítás-meg-
nyitóra invitálta a megjelenteket. 
A kiállítás anyaga felölelte a Kiskőrös 
Helyőrségi Nyugállományúak klubja 
félévszázados történetét.  
Domonyi László polgármester beszé-
dében kiemelte, hogy a klub meg-
alakulása óta eltelt 50 esztendő alatt 
sikerült életben tartani a tagoknak 
az egykori laktanya emlékét. Mint 
mondta, a katonai szolgálat nem 
csak a múlt egy darabja, de élő em-
lék, hivatás, kötelességtudat a haza és 
a társadalom fegyveres szolgálatában.
Ezt követően a Helyőrségi Emlék-
parkban elhelyezték a tisztelet és az 
emlékezés koszorúit.
A találkozó a fehér asztal mellett késő 
délutánba nyúlóan folytatódott a 
Fortuna étteremben, ahol a bajtársak 
felelevenítették közös emlékeiket.
A meghitt pillanatokat Sipos Béla 
karnagy vezényletével, Kiskőrös Vá-
ros Fúvószenekara előadása tette még 
felejthetetlenebbé.

Boda Zsuzsa 
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ÉLETRE SZÓLÓ NAPJAINK

MIKOR LESZ MÁR VÉGRE PÉNTEK?
Hányszor halljuk kollégáinktól? Mi mások vagyunk, jól bírjuk a strapát, él-
vezzük a munka örömeit és kihívásait, képesek vagyunk 7/24-ben dolgozni 
a pénzért, a megbecsülésért, az előléptetésért. De vajon meddig lesz ez 
így? Meddig bírja a szervezetünk, meddig hajlandó a családunk szemé-
lyünket nélkülözni, és mikor fogynak el a jó barátaink? Szükségünk van 
pihenésre és kikapcsolódásra, ehhez nem fér kétség. Napi, heti és idősza-
kos leállásra egyaránt. 

Napi 7-8 óra alvás segít újra erőhöz 
jutni, regenerálódni, feldolgozni a 
nap történéseit. 
A heti pihenőnap célja kiszakadni 
testileg és lelkileg is a heti mókus-
kerékből. 
Ezt a teremtéskor nekünk ajándé-
kozott napot (1Móz 2:3) Istenünk 
arra szánta, hogy megemlékezzünk 
az Ő művéről, hogy családi és lelki 
közösségben legyünk, hogy elmél-
kedjünk az Ő tanításain, s szemlél-
jük és élvezzük a természet csodáit: 
„Megemlékezzél a szombatnapról, 
hogy megszenteljed azt. Hat napon 
át munkálkodjál, és végezd min-
den dolgodat; De a hetedik nap az 
Úrnak a te Istenednek szombatja: 
semmi dolgot se tégy azon se ma-
gad, se fiad, se leányod, se szolgád, 
se szolgálóleányod, se barmod, se 
jövevényed, a ki a te kapuidon be-
lől van; Mert hat napon teremté az 
Úr az eget és a földet, a tengert és 
mindent, a mi azokban van, a he-
tedik napon pedig megnyugovék. 
Azért megáldá az Úr a szombat 
napját, és megszentelé azt.” /2Móz 
20:8-11/
Óriási lehetőséget kaptunk arra, 
hogy hétről hétre megálljunk, át-
gondoljuk heti tapasztalatainkat, 
s hogy kikapcsolódhassunk csa-
ládtagjaink körében. Nem kedv-
teléseink kiélésére, hanem lelki 
növekedésre, családi feltöltődésre, 
szükségben levők megsegítésére 
szeretné Atyánk, ha fordítanánk 
ezt a néhány órát: „Ha megtar-
tóztatod szom-
baton lábadat, 
és nem űzöd 
kedvtelésedet 
szent napomon, 
és a szombatot 
gyönyörűségnek 
hívod, az Úr 
szent és dicső-
séges napjának, 
és megszenteled 
azt, dolgaidat 
nem tevén, fog-
lalkozást sem 
találván, hamis 
beszédet sem 
szólván.” /Ésa 
58:13/

Az évi pihenés is értünk van. Szer-
vezetünk és családi-baráti kapcso-
lataink is áhítoznak azért, hogy 
egy-egy hosszabb ciklust távol 
töltsünk a megszokottól. Legyen 
az tópart, hegyvidék, folyó men-
te, pusztaság vagy bármi más. 
A lényeg, hogy kikapcsoljon, fel-
töltsön. Hogy legyen aktív és pasz-
szív része, hogy jusson idő társasági 
és magányos tevékenységekre is.

Szabadidőnkből áldoznunk kell 
arra is, hogy házasságunkat ápol-
juk. Napi fél óra, heti egy este, havi 
egy nap, negyedévente egy hétvége 
és évente egy hét jár kettőnkre – 
véli dr. Mihalec Gábor pártera-
peuta. Közös élményeket gyűjteni, 
fejlődni egymás által és egymásért.
És bár nem jó az embernek egyedül 
általánosságban, mégis igényeljük 
azt is, hogy időnként magunkban 
is félrevonulhassunk. Olvasni, hor-
gászni, felemelő zenét hallgatni, 
sétálni. Kinek mire. 

Mindannyiunknak 24 óra/nap, 4 
hét/hónap és 12 hónap/év jutott. 
Használjuk ki jól, hogy sokáig él-
jünk egészségesen és stabil családi 
és társas kapcsolatokban.

Kertai Nóra
pár- és családterapeuta jelölt

Kapcsolat: 
tel.: +36-30/664-3293

email: kertaipnora@gmail.com

TÖBB MINT NYOLCVANAN ADTAK VÉRT
Május 26-án és 27-én délelőtt véradást 
szervezett Sutus Etelka, a Magyar 
Vöröskereszt Kiskőrös Területi Szer-
vezetének vezetője (ovális fotó) a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központban. 
A két nap alatt összesen 82 véradó 
jött el, hogy segítsenek rászoru-
ló embertársaikon. Mint azt 
Sutus Etelka elmondta, a 
járvány mérséklődésével 
egyre nagyobb szükség 
lesz vérre, hiszen a kór-
házakban elvégzik azokat 
a műtéteket, amiket a ví-
rushelyzet idején halasztani 
kényszerültek. Ilyenek példá-
ul a különféle protézis műtétek, 
ezekhez pedig vérre lesz szükség. 
A bejáratnál kézfertőtlenítést végez-
tek, valamint testhőmérsékletet mér-
tek, majd a szokásos eljárásnak meg-
felelően zajlott a véradás. Négyen első 
alkalommal jöttek el vért adni, köztük 
Kudron Tamás önkormányzati kép-

viselő is, aki mint mondta, régóta ér-
lelődött benne a gondolat, hogy ilyen 
módon is segítséget nyújtson ember-
társainak. (fotó: Kutyifa Icu) 
Borosné dr. Szántó Judit nyolcszoros 
véradóként (fotó) már természetesnek 

tartja, hogy segítsen, hiszen tud-
ja, az emberi vért semmi sem 

pótolhatja és sok betegnek 
az életet jelenti, ha vért, 
vagy vérkészítményt kap.
Kiskőrösön, a nyár folya-
mán nem lesz véradás, de 
aki vért szeretne adni, jú-

nius 8-án és 9-én Kecelen, 
július 3-án Bócsán, július 

4-én Csengődön, július 9-én 
Soltvadkerten és Kaskantyún, vala-
mint július 31-én Tabdin megteheti.
A véradáshoz védettségi igazolvány 
felmutatása nem kell, viszont a sze-
mélyi igazolványát és a TAJ kártyáját 
minden véradó vigye magával.

Boda Zsuzsa

HA ISTEN VELÜNK, 
KICSODA ELLENÜNK?

Pünkösd vasárnapján nyolc fiatal – Nagy Marcell, Nagy Andrea, Patka Sa-
rolta, Monostori Zsófia, Vida Roland, P. Tóth Panka Nóra, Kiss Tamara, 
Feind Péter – erősítették meg keresztségi szövetségüket, hitüket, s lettek 
a Kiskőrösi Református Egyházközség új tagjai. Pénzes Péter nagytiszte-
letű lelkipásztor hosszú évek óta végezte a gyermekek és az ifjúság vallá-
sos nevelését, s készítette fel a konfirmandusokat az írásbeli, valamint a 
szóbeli vizsgákra is. A gyülekezet templomában május 23-án megtartott 
ünnepi eseményen a szülők és a hozzátartozók nyilvánossága előtt tettek 
bizonyságot a hit ajándékát elnyert fiatalok személyes döntésükről Krisz-
tus és az Ő egyháza mellett. 

Döntésük magába foglalja a bűnbá-
nat, a megtérés Lélek által munkált 
eseményét és a bűnbocsánat evan-
géliumának meghallását. E döntés 
kifejezésével most már ők is beta-
golódtak Krisztus testébe, szolgáló 
közösségébe – mondta a lelkipász-
tor. Pénzes Péter prédikációjában a 
megerősítés jelentőségéről beszélt, 
s útravalóul nem csak a konfirmáló 
fiataloknak, de a gyülekezeti tagok-
nak is választotta az ünnepi alkalom-
hoz méltó igét: „Erősödjetek meg az 
Úrban és az Ő hatalmas 
erejében, öltsétek 
magatokra az Isten 
fegyverzetét, hogy 
megállhassatok az 
ördög mesterke-
désével szemben” 
(Efezus 6: 10-11)
A következő napok-
ban és életükön át, ettől 
az ünnepi alkalomtól kezdve a 
konfirmandusoknak, hasonlóan Jé-
zus tanítványaihoz más módon lesz 
jelen az életükben Jézus Krisztus, aki 
ezt mondta: Én veletek vagyok min-
den nap a világ végezetéig! 
Az úrasztalnál a konfirmandusok 
elmondták fogadalmukat: „Ígérem 
és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak 
igaz követője, református keresztyén 
anyaszentegyházunknak egész éle-
temben hűséges, úrvacsorával rend-
szeresen élő, szolgáló és áldozatkész 
tagja leszek.”
A fogadalomtétel és az áldásosztás 
után a fiatalok egy-egy Bibliát kap-
tak ajándékba a konfirmációi em-

léklap mellé, melybe lelkipásztoruk 
mindannyiuk számára írt egy-egy 
személyes útmutató igét. 
Ezt követően, mint a gyülekezet tel-
jes jogú tagjai részesülhettek az első 
úrvacsorában.  
Bácsi Csaba, a gyülekezet gondno-
ka Isten intelmével köszöntötte a 
konfirmandusokat: „Mostan azért, 
ha figyelmesen hallgattok szavamra, 
és megtartjátok az én szövetsége-
met, úgy ti lesztek nékem…enyéim” 
(Móz.2-19,5) Ma megerősítettétek 

a református egyházhoz 
és saját gyüleke-

zetünkhöz való 
tartozásotokat. 
A keresztelő még 
a szüleitek, a kon-

firmáció már a ti 
döntésetek, hogy 

ide akartok tartozni, a 
reformátusok kis- és nagy kö-

zösségébe egyaránt. Ez a közösség, 
amely most befogadott benneteket 
soraiba, reméljük még sokáig élni 
fog, és benneteket bármikor vissza-
vár, ha életetek során eltávolodtok, 
ha elgyengültök. Amikor úgy érzi-
tek, hogy útmutatás kell, nyissátok 
ki azt a könyvet, amit most kapta-
tok, bárhol kinyílik, bátorságot ad és 
megmutatja merre, s kikkel kell in-
dulnotok tovább az úton – mondta a 
gyülekezet gondnoka.
A reformátusok gyönyörű köszönté-
se: Áldás, békesség! – legyen minden 
újonnan konfirmált fiatal életére Is-
tentől támasz.

Boda Zsuzsa

HUSZONNYOLCAN ELSŐÁLDOZTAK 
A katolikus keresztségben részesülők 
számára szép és magasztos pillanat 
az első áldozás, amikor Krisztus tes-
tét első ízben vehetik magukhoz az 
ostyában azok a fiatalok, akik alkal-
masságukról számot adtak. A hitok-
tatók Bata Lászlóné Siker Orsolya, 
Tóth Katalin és Ignácz Péter fel-
készítő munkájának köszönhetően, 
huszonnyolc fiatal lelke öltözött ün-
nepi díszbe május utolsó vasárnapján, 
hogy Seffer Attila atya az első áldozás 
szentségében részesítse őket. A plébá-
nia szép udvarán tartott szertartás 
méltó helyszíne volt az alkalomnak. 
Természetesen az ünnepi pillanatokat 
az első gyónás előzte meg, amikor is 
a gyermekek megvallották Istennek 
nem tetsző cselekedeteiket, gondola-
taikat és kérik a mindenható bocsá-
natát. Szombaton egy papírdarabra 
felírták az elkövetett „bűnöket”, majd 
egy tűzálló edénybe téve, Attila atya 
elégette, ezzel is szimbolizálva a meg-
tisztulást.  A keresztény hit gyakor-
lásának olyan mérföldköve ez, mely 
hatással lesz a mindennapokra, hiszen 

keresztény emberként kell, vagy illik 
élni, viselkedni, dolgozni. A keresz-
tény ember legértékesebb öröksége a 
szent ostya, mert magát Jézust kapjuk 
meg vele és a lelki gazdagodásunkat 
szolgálja. A következő mérföldkő a 
bérmálkozás lesz majd néhány év 
múlva. Az odáig vezető úton persze 
nem csak a hitoktatóknak van felada-
ta, hanem a családnak, a szülőknek 
és nagyszülőknek is, ahogyan Attila 
atya is beszélt a család fontosságáról. 
Ha otthonainkban nincs jelen az Is-
ten, ha nincs velünk az imádságos 
szeretet, akkor nehéz életet szabunk 
gyermekeinknek. Ha nem fogjuk ké-
zen őket, hogy együtt szenteljük meg 
a vasárnapokat Isten házában, akkor 
ők sem tudják majd a gyermekeiknek 
továbbadni ezt a keresztény életünk-
ből fakadó kötelességet. A felelősség 
tehát közös, de a jutalom is, amit 
gyermekeink mosolyában, boldog 
felnőtté válásában kapunk vissza Isten 
tenyeréből. 

–séva-
(fotó: Kaposi Nóra)

Mint azt előző lapszámunkban hírül 
adtuk, Gmoser István, a Szó-La-M 
AMI zenepedagógusa három tanítvá-
nya is bejutott a Lubik Imre orszá-
gos trombitaverseny online döntőjé-
be. Juhász Áron országos 2., míg az 
I. korcsoportban versenyző Boczor 
Jonatán és Újvári Bálint azonos 
pontszámmal az 5. helyezést érték el. 
Gmoser István: A most hatodik 
osztályos Áron másodikos korában 
kötelezte el magát választott hang-
szere mellett. Azóta rendkívül sok 
fellépésen, versenyen van túl, három 
évvel ezelőtt ugyanezen a versenyen 
az I. korcsoportban 3. helyezést ért 

el, valamint ugyanekkor, az országos 
tenorversenyen megszerzett 2. helye-
zéssel is büszkélkedhet. Az általános 
iskola után valamelyik zeneművészeti 
szakközépiskolában folytatja tanul-
mányait. A közeljövő terve, hogy egy 
zenei videó beküldésével a Virtuózok 
klasszikus zenei tehetségkutató mű-
sorra is benevezzük Áront.”
A Szó-La-M AMI növendékeinek 
és felkészítő zenepedagógusuknak 
gratulálunk az előkelő helyezésekért, 
melyekkel országos szinten öregbítet-
ték városunk jó hírnevét. A jövőben 
további sikereket kívánunk!

Boda Zsuzsa

JÓL SZEREPELTEK A NÖVENDÉKEK



2021. június2021. június

10 11

KIEMELKEDŐ

KEVI GIMNAZISTÁK ÉS TANÁROK 
ELSÖPRŐ „TÖRTÉNELMI” SIKEREI

MÚLT ÉS JELEN

Kivételes sikert értek el a Kiskőrösi Evangélikus Középiskola diákjai a 10. 
évfolyamosok számára rendezett megyei történelemversenyen. Hárman 
is a legjobb tíz közé jutottak. Krizsán Karolina egy ponttal lemaradva a 
győztestől a második helyen végzett. Felkészítő tanára: Fodor Tamás. 
Boldoczki Róbert nyolcadik, Petróczi Gábor tizedik helyezést ért el. Felké-
szítő tanáruk: Horváth János.

A járvány idegtépő lélektani helyzet 
elé állította a versenyzőket. Az első 
két fordulót is egyszer-egyszer elha-
lasztották. A szóbeli döntőre kétszer 
is felkészültek a tanulók, de végül 
nem tartották meg. Az addig szerzett 
pontok alapján hirdettek végered-
ményt. Karolina a nehezebb második 
fordulót megnyerte, de az első fordu-
ló pontjaival egy vetélytársa éppen 
megelőzte. Ez így is hosszú évek óta 
a legkiemelkedőbb sikere a gimnázi-
umnak ezen a nagy hagyományokkal 
rendelkező versenyen.
Ezúttal a történelemtanárok sem 
akartak lemaradni diákjaik mögött. 
Az újonnan alakult Rubicon Intézet 
teljesen nyílt pályázatot hirdetett a 
XX. századi magyar történelem 
eseményeinek, ismert vagy 
kevésbé ismert személyi-
ségeinek új szempontú 
tudományos bemuta-
tására. Száztíz munka 
érkezett be. Egyetemi 
oktatók, levéltárosok, 
doktoranduszok pályá-
zatai mellett a KEVI két 
tanára is a díjazottak közé 
került.

Tarján M. Tamás történész, az intézet 
segédmunkatársa különdíját Szabó 
Róbert kapta „Megváltozott sorsok: 
az iskoláskorú fiatalság szerepe az első 
világháborúban” című tanulmányá-
ért. A különleges szakpárosítású, fizi-
ka- történelem szakos ifjú pedagógus, 
az ELTE doktorandusza történelem-
ből. Kutatási témája az első világhá-
borús hadi érettségi.
Díjnyertes tanulmányában a tanuló-
ifjúság életében, az első világháború 
alatt bekövetkező változásokat vizs-
gálta. A főként levéltári forrásokra, 
illetve a korabeli sajtóanyagra és a 
releváns szakirodalomra támaszkodva 
értékelte a fiatal korosztály helyzetét a 
háború társadalomtörténeti megköze-
lítése szempontjából. 
Nagy Háború számtalan család-
ban járt egy-egy idősebb fivér vagy 
a családfő elveszítésével, ezért a há-
ború elhúzódásával kiteljesedő ha-
digazdaságban jelentékeny módon 
részt vállalt az iskolás korosztály is. 

A hadsereg különböző szükséglete-
inek kielégítése érdekében a fiatal-
korú, sokszor még csak gyermeknek 
tekinthető iskolás tanulókat új fel-
adatokkal, kötelezettségekkel látták 
el: anyagi vagy természetbeni gyűjté-
sekkel, sőt fizikai munkavégzéssel is 
gyakran megbízták őket. 
Fodor Tamás (fotó) írásaival már talál-
kozhattak az olvasók lapunk hasábja-
in. Ő a Rubicon történelmi folyóirat 
főszerkesztője, Rácz Árpád különdíját 
nyerte el „A magyar olimpiai mozga-
lom „Múzsája”: Muzsa Gyula gyógy-
szerész, a nemzetközi jelentőségű 
sportvezető” című tanulmányával. 
Az egykor Kiskőröst is képvise-
lő gyógyszerész-sportdiplomata-

politikust így jellemzi a szerző: 
„Pályafutása egyszerre tipi-

kus és kivételes. Kiemel-
kedő tudású, nagy nem-
zetközi tapasztalatokkal 
rendelkező szakember-
ként válik sikeres vállal-
kozóvá és tehetős em-
berré még a dualizmus 

Magyarországán. Anyagi 
függetlensége teszi lehető-

vé egyre nagyobb társadalmi 
aktivitását. Nehezen eldönt-

hető, hogy polgári vagy sportvezetői 
karrierje egyengette jobban politikai 
pályáját. Képviselősége majd felsőhá-
zi tagsága viszont minden bizonnyal 
visszahatott arra, hogy kivételesen 
hosszú ideig állhasson a magyar és a 
nemzetközi olimpiai mozgalom élén. 
A boldog békeidőkben felemelkedő 
polgár magasba jut. A Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság tagjaként állam-
fők fogadják és tüntetik ki. Hosszú 
pályafutása végén az egykor demok-
ratikus, függetlenségi elveket valló 
politikus, a népek testvériségét hir-
dető olimpiai eszme harcosa mégis a 
németeket kiszolgáló nyilas nemzet-
vezető felesketéséhez asszisztál, mint 
a felsőház korelnöke.” 
Az érdeklődők a tanulmány hosszabb 
változatát elolvashatják a Turán Ist-
ván szerkesztésében megjelenő Kis-
kőrös Múltjából című elektronikus 
folyóiratban, ami a Városi Könyvtár 
honlapján keresztül letölthető.

-b-

MAGLÓDI TAMARA ANGOLBÓL 
MINDIG DOBOGÓS VERSENYZŐ

Maglódi Tamara, a Kiskőrösi Bem 
József Általános Iskola 8.a osztályos 
tanulója a tankerület egyik legered-
ményesebb kiskőrösi versenyzője 
angol nyelvből. Ahány versenyen 
elindul, mindig az élmezőnyben 
végez. A ballagás előtt álló diáklány 
a felső tagozatban emelt tagozaton 
tanulta a nyelvet, de már az általá-
nos iskola első osztályától kezdve 
angolos osztályba jár. A versenyeken 
angol tanára, Jaksa Mónika biztatá-
sára kezdte el megmérettetni magát. 
A későbbiekben már belső indítta-
tást is érzett, hogy elinduljon példá-
ul egy-egy angol nyelvi versenyen, 
szavalóversenyen a tankerületben. 
Az iskolai heti öt tanóra mellett ott-
hon is sokat gyakorol, a beszédkész-
ségét angol nyelvű irodalom olvasá-
sával, filmek nézésével fejleszti. Sok 
barátja van, akikkel angolul szok-
tak csetelni a közösségi oldalakon. 
Májusban tizenhat osztálytársával 
sikeresen megpróbálkozott az alap-
fokú angol nyelvvizsgával, Tamara 
a középfokú vizsgát is megpróbálta, 

kiemelkedő eredménnyel felelt meg 
az angol középfokú C típusú Origo 
nyelvvizsgán. Elárulta, hogy a japán 
nyelvet is rendkívül érdekesnek talál-
ja, nem kizárt, hogy megpróbálkozik 
vele. A tanulás mellett szabadidejé-
ben zongorázik, a zenehallgatás is 
kedvelt elfoglaltságai közé tartozik.    
Mivel szeretne több idegen nyelvet 
megtanulni, ezért a nyolcadik osztály 
befejezése után a kecskeméti Katona 
József Gimnáziumban tanul tovább, 
kéttannyelvű oktatási rendszerben. 
Sok sikert Tami!

Boda Zsuzsa

KÖVETKEZŐ ALKALOM
JÚNIUS 24, CSÜTÖRTÖK 18.00

Jelentkezés: noemiszilagyi.noemi@gmail.com

Karbantartó
(mechanikus/elektromos)
Feladatok

•  A munkaterület gépeinek / berendezéseinek /  
eszközeinek karbantartása, javítása, a munkaterü-
letre vonatkozó követelményeknek, az elvégzett 
képzéseknek és tanfolyamoknak megfelelően

• Vizuális ellenőrzés
•  Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések, 

ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasí-
tások betartása

•  A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközei-
nek állagmegóvása, tisztán tartatása

•  Középfokú végzettség (automatizálás /  
mechatronikai technikus, villanyszerelő stb.)

• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Elvárások

 

• Emelt, versenyképes bér + juttatások
• Pozíció pótlék
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb  

műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző 
•  Választható cafeteria, munkahelyi étkezési  

hozzájárulás
•  Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es 

körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből)
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség
• Ingyenes szakmai és nyelvi képzések

Amit kínálunk

+36 25/556-036

munka@hankookn.com

www.hankooktire.com/hu

Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések
lakosai számára 2021. április 20. napjától a kiskőrösi hulladékudvar
az alábbi nyitva tartással üzemel.
hétfő: zárva
kedd: 07:00 - 16:00
szerda: zárva

A KISKŐRÖSI
HULLADÉKUDVAR
NYITVA TARTÁSA

csütörtök: 07:00 - 16:00
péntek: 07:00 - 16:00
szombat: 07:00 - 16:00

Bővebb információ: www.kiskoros.hu

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

TÉGLÁS JENŐ
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek
és fájdalmunkban velünk osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Brinkus János
1935-2013

„Egy könnycsepp a szívünkben érted él, 
 Egy gyertya a temetőben érted ég, 
 Egy fénykép, mely őrzi emléked,
 s, egy út, mely elvitte az életed. 
 A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
 Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Édesapánk halálának 8. évfordulóján, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk: 

Felesége, lányai unokái, veje
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EMLÉKEZETES

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség az interneten:
www.kiskoros.lutheran.hu

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola Gimnázium és Szakgimnázium

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu

Szentgyörgyi Adél
édesanyja: Borbényi Jolán
édesapja: Szentgyörgyi Tibor
születési hely: Szeged 
születési idő: 2021. április 12.
születési súly, hossz: 3490 g, 51 cm

Szentgyörgyi Márk
édesanyja: Turán Krisztina
édesapja: Szentgyörgyi Márk
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2021. április 11.  
születési súly, hossz: 2800 g, 48 cm   

Baiczer Lilien
édesanyja: Benyó Kitti
édesapja: Baiczer György
születési hely: Kalocsa
születési idő: 2021. március 13.
születési súly, hossz: 2880 g, 51 cm              

K ISKŐRÖS I E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját! (Jel 2,10)

2021. május 23-án, pünkösd ün-
nepén 69 konfirmandus gyűlt össze 
az evangélikus templomban, hogy 
bizonyságot tegyen Istenbe vetett 
hitéről és kijelentse: vallja evangéli-
kus egyházunk tiszta és igaz tanítá-
sát. A fiatalok megerősítették, hogy 
Jézus követőjeként kívánnak élni. Az 
igehirdetésben Arató János Lóránd 
lelkész hirdette a fiataloknak, hogy 
Isten egy koronát készít el mind-
azoknak, akik hűségesek hozzá és 
biztatta őket: maradjanak meg a hit-
ben mindhalálig. A konfirmandusok 
a kézrátételes, névre szóló áldás után 
vehették először magukhoz Krisztus 

testét és vérét. Az alkalmon részt vet-
tek az 50. évvel ezelőtt konfirmált 
testvérek, akikért hálaadó imádság 
hangzott el és áldás. 
Ezután a konfirmandusok köszön-
tötték szüleiket, keresztszüleiket és 
a gyülekezetet, megköszönve nekik 
eddigi imádságaikat, útmutatásaikat 
és kérték, fogadják őket a gyülekezet 
felnőtt korú tagjai közé. Az ünnepi 
istentisztelet végén a gyülekezetet 
várták az oltárhoz úrvacsoravételre. 
Legyen áldás konfirmandusaink éle-
tén!

Pethő-Szűcs Mária
(fotók: Rubos Zoltán)

KEVI Petőfi Sándor Gimnázium és Szakgimnázium Luptákné Hanvay Mária 
csoportja: Gyalog Lilla, Halász Henrietta, Kiss Laura, Kovács Boglárka, Polereczki 

Bettina, Szentgyörgyi Anna, Tihanyi Leila, Viczián Tamás, Winter Vivien

KT Bem József Általános Iskola Kecskeméti Pál csoportja:
Aszódi Roland, Baksa Máté, Ballagi Brúnó, Bobek Judit, Boldizsár Nikita, 

Breznyán Gábor, Kelemen Krisztián, Pallai Petra, Sipiczki Patrik, Varga Lili

KT Bem József Általános Iskola Arató János Lóránd csoportja:
Andrási Panna, Baticz Laura, Csík Áron, Fejes Olivér, Gucsek Martin, 

Gyurján Kira, Kohut Zalán, Maska Máté, Matuszka Viktória, Pohankovics 
Odett, Rácz Olivér, Torgyik Renáta, Valach Norbert, Vágvölgyi Gergő

KEVI Általános Iskola Pethő-Szűcs Mária csoportja:
Ba Loretta, Barkóczi Nóra, Benyik Roland, Bús Laura, Fodor Csilla Dorka, 

Hazafi Márk, Janács Lili, Nagy Dorina Flóra, Pecznyik Anna, Pecznyik Ágnes, 
Polyák Krisztina, Pszota Kitti, Slajkó Mátyás, Szlovák Ádám, Turzó Zalán

KEVI Általános Iskola Bolemányi Judit csoportja:
Ambrus Viktor, Herceg Vanessza, Kuti Andor, Lehoczki Hanna, Muzsai Viktor, 

Nagy András, Nagy Máté, Nothof Vivien, Pálinkás Petra, Pecznyik Fanni, 
Pintér Szabolcs, Ribárszki Tamás Róbert, Sáfár Bence, Schneider Dorina Anna, 

Szentgyörgyi Réka, Tagai Máté Lajos, Tóth-Zsámboki Dávid, Veszeli Viktor, 
Viczián Kinga, Vlcskó Balázs, Volák Vencel Mihály

JÚNIUSI ÚTMUTATÓ
„Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.”
                                 (Apostolok cselekedeteiről írott könyv 5,29)

Amit most elmondok, igaz történet. 
A sötét hitleri időkben esett meg, 
Németországban. A fasizmus a né-
met evangélikusokat is tragikusan 
megosztotta. Hitler a keresztyéneket 
is döntés elé kényszerítette: elvárta, 
hogy az egyházak akár a szószékről 
is, nyíltan támogassák a fasizmust. 
A német evangélikusokat ez a hely-
zet erősen megosztotta. Voltak, akik 
félelemből, érdekből s ki tudja még 
milyen okból, de behódoltak Hitler-
nek, ők voltak a Német Keresztyének 
(Deutsche Christen). Ugyanakkor 
voltak mások, akik meg úgy vélték: 
a fasizmus nem igazolható a Szent-
írásból, és nem összeegyeztethető a 
keresztyén hit alapelveivel. Ők ellen-
álltak, vállalva ezzel az üldöztetést, 
gyakran a börtönt, a koncentrációs 
tábort és a halált is. Őket nevezték 
hitvalló evangélikusoknak. 
Ezekben a vészterhes időkben történt 
tehát, hogy az egyik német evangé-
likus gyülekezetben konfirmációra 
gyülekeztek az emberek. Megtelt 
a templom, hiszen huszonkilenc 
fiú és harmincöt leány állt az oltár 
elé konfirmációi fogadalomtételre. 
A gyülekezet lelkésze a hitvallók közé 
tartozott, bátor kiállása miatt már 
többször meghurcolták a hatóságok. 
S hogy segítse a rábízottakat, gyakor-
ta a templom szószékéről is az Isten 
Igéje melletti kitartásra buzdított. 
Ha úgy tetszik, a lelkész a szószékről 
is „politizált”, – hisz akkor ezzel (is) 
tudta segíteni az elbizonytalanodott 
embereket. 
A konfirmációi szertartás része, hogy 
a lelkész egy-egy személyre szabott 
bibliai idézettel, áldást mond a fi-
atalokra. Minden fiatalnak más és 
más idézetet választ. A lelkészek erre 
minden esetben nagyon komolyan 
szoktak készülni, hogy valóban út-
mutató, megerősítő igeverset talál-

janak a Bibliából a fiataloknak. Így 
volt ez ezen a napon is: a családok, 
a szülők és a konfirmandusok kíván-
csian várták, vajon milyen áldó igét 
mond rájuk a lelkész. Mert annak, 
aki ezt komolyan vette, ez az igevers 
egy életre szóló útmutatássá lett. 
A fiatalok rendezett sorokban tér-
deltek oda az oltárhoz, előbb a fiúk, 
majd a lányok. S elhangzott az első 
áldás. A lelkész kezét a konfirmandus 
fejére tette és hangosan mondta, 
előbb a konfirmandus nevét, majd 
ezt az igeverset: „Istennek kell in-
kább engedelmeskednünk, mint az 
embereknek.” Majd tovább lépett, és 
ugyanezt az igét mondta a második, a 
harmadik és mind a huszonkilenc fiú 
esetében. A gyülekezet néma csend-
ben, de fokozódó kíváncsisággal fi-
gyelte, mi történik. Majd a lányok 
következtek.  Ők is ugyanazt az áldás 
kapták: „Istennek kell inkább enge-
delmeskednünk, mint az emberek-
nek.” Huszonkilenc fiú és harmincöt 
lány kapta ezen a napon ugyanazt 
az áldást, – összesen hatvannégyszer 
hangzott el a templomban ugyanaz 
az áldás. Korábban ilyen még soha-
sem fordult elő. Az emberek lehajtott 
fejjel ültek, a csöndet szinte tapinta-
ni lehetett. Megértették az üzenetet. 
Az esetet az egyik jelenlévő szülő je-
gyezte föl az utókor számára. 
Akkor, azokban a nehéz időkben 
nagy bátorság és erős hit kellett egy 
ilyen cselekedethez. Kétezer éve Péter 
apostolnak és társainak is megtiltot-
ták a főpapok, hogy Jézusról tegye-
nek bizonyságot. De nem tudták 
beléjük fojtani a szót. Mert akinek 
az életét Isten szeretete megváltoz-
tatta, ugyan, hogyan tagadhatná meg 
Krisztusát? Örök példa, kapaszkodó 
és szüntelen erőforrás ma is vívódó, 
eligazodni vágyó embereknek. 

Lupták György

50 ÉVE KONFIRMÁLTAK

A Kiskunsági Víziközmű-
Szolgáltató Kft.  
kiskőrösi személyes

ügyfélszolgálata 

június 1-től
fogadja ügyfeleit,

akár időpont foglalás nélkül is.
hétfő:10.00 - 18.00 óra között  
szerda: 7.00 - 14.30 óra között

A többi napon zárva.

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

MEGSZÜLETTÉL, MEGÉRKEZTÉL, DE JÓ!

Rubos Nikolett Emese – Németh Attila Gubik Barbara – Gombár Norbert
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LENDÜLETBEN

KÉT VERESÉG AZ ALSÓHÁZBAN
A megyei I. osztályban szereplő 
Kiskőrösi NKSZSE női kézilabda 
csapata az alsóházi rájátszás má-
sodik felét két vereséggel kezdte. 
Az együttes szoros küzdelemben ka-
pott ki mindkét ellenfelétől.
A lányok a 4. fordulóban Kiskunhalas-
ra látogattak, ahol 28-24 (15-9) ará-
nyú vereséget szenvedtek. A sok fiatal 
játékossal és tartalékosan felálló kiskő-
rösiek jól helytálltak, de sajnos nem 
tudtak pontot szerezni. A kiskőrösi 
gólokat Kollár Csenge – 2, Kornóczi 
Natália – 1, László Luca – 2, Markó 
Dóra – 1, Mokos Anita – 9, Torgyik 
Rita – 8 és Kolonusz Lili – 1 lőtték.
Az alsóházi rájátszás 5. fordulójában 
a kiskőrösi lányok szomszédvári rang-
adót játszottak hazai környezetben 
a soltvadkertiek ellen, akiktől 26-23 
(14-12) arányú vereséget szenvedtek: 
Lucza – Varga, Kollár 5, Torgyik 
14, Zsubori, Mokos 3, Kolonusz. 
Csere: Kornóczi, Domokos-Faragó, 
László, Markó 1, Markó-Czérna, 
Schiszler, Polereczki. A találkozó ele-
jén mindkét csapat jól megszervezte 
a védekezését, kevés gól született és 
felváltva estek a gólok. Az első félidő 
közepén kétgólos előnyre tett szert 

a vendég gárda (9-11), de a szünet 
előtt fordítottak a kiskőrösiek és át-
vették a vezetést (14-12). A második 
félidőben nagy iramban kezdtek a 
kiskőrösiek és több gólt szerezve le-
rohanásból négy találatra növelték az 
előnyüket (17-13). Ezt követően fo-
kozatosan javult fel a soltvadkertiek 
játéka, a kiskőrösiek pedig különösen 
támadásban hibáztak nagyon sokat. 
A végjátékban idegesen, kapkodóan 
játszottak a hazaiak, az elvesztett lab-
dákból pedig több gyors gólt szerzett 
a soltvadkerti csapat és a végére a 
vendégek örülhettek a győzelemnek. 
A mérkőzés után a csapat edzője, 
Czérna János elmondta, hogy most 
több olyan játékos került vissza a ke-
retükbe, akik hetek óta nem edzet-
tek különböző okok miatt. Sajnos az 
edzéshiány nagyon meglátszott a já-
tékukon különösen a második félidő 
végére. Mindezek mellett lesérültek a 
kapusaik is és így kényszerből Lucza 
Evelin személyében az egyik mezőny-
játékosuk állt a háló elé. Kiemelte az 
edző, hogy különösen támadásban hi-
báztak sokat a második félidő végén, 
ami döntőnek bizonyult a végered-
mény tekintetében.                    -filus-

BIZTOS, HOGY NEM DOBOGÓSOK
A Kiskőrösi LC megyei I. osztályban 
szereplő labdarúgó csapata a tavaszi 
szezonban hullámzó teljesítményt 
nyújtott és ez jellemezte a gárdát a 
bajnokság hajrájában is. Az együttes 
az utolsó forduló előtti három mér-
kőzésén döntetlent játszott, majd 
győzött és egy vereséget szenvedett.
Az elhullajtott pontok miatt a csa-
pat már biztos, hogy nem tud érmes 
helyen zárni és a zárófordulóban a 
Bácsalmás otthonában lejátszandó 
mérkőzés eredményétől függetlenül 
a 4. helyen végeznek a fiúk. A 27. 
fordulóban az együttes a Kalocsai 
FC gárdáját látta vendégül, akik ellen 
5-2-re (3-1) nyertek: Tóth Z. – Filus 
(Mokrickij), Rácz (Simon), Pintyi, 
Dunai, Salami, Nagy A. (Breznyán), 
Mihály, Tóth Á., Barkóczi, Vajda. 
Hergelte az indulatokat a kalocsai 
Villám Balázs a 81. percben, amikor 
a földön fekvő kiskőrösi ellenfelé-
be belerúgott, de az esetért csak egy 
sárga lapos figyelmeztetést kapott… 
A találkozó legszebb pillanata a 89. 
percben volt, amikor kiskőrösi Pintyi 
Roland 18 méterről lőtt hatalmas gólt 
a jobb felső sarokba, beállítva ezzel az 
5-2-es végeredményt. A mérkőzés 

lefújása után a kiskőrösi szurkolók 
„szép volt fiúk” rigmust skandálva és 
vastapssal köszönték meg a játékosok 
jó teljesítményét és a szép győzelmet.
A 28. fordulóban a csapat a bajnoki 
címért harcoló Jánoshalmi FC ottho-
nában lépett pályára, ahol 1-0 (0-0) 
arányú vereséget szenvedtek. Jó mér-
kőzést láthattak a nézők két felkészült 
csapattól és ilyen vereség után a kis-
kőrösiek is emelt fővel jöhettek le a 
pályáról.
A találkozókat értékelve Miskovicz 
Bálint edző elmondta, hogy a kecs-
kemétiek ellen sajnos néhány játékos 
mélyen a tudása alatt játszott és ez 
különösen a szélsőikről mondható el. 
A kalocsai találkozóval kapcsolatban 
úgy fogalmazott, hogy itt a csapat 
kitette a pályára a szívét, lelkét és a 
mutatott játék alapján ilyen arányban 
is megérdemelten nyertek. A jános-
halmi mérkőzésről elmondta, hogy a 
fiúkat csak dicsérni tudja a taktikus, 
fegyelmezett játékukért és egy ilyen 
teljesítményre büszkék lehetnek. 
A záró fordulóban Bácsalmáson nyer-
ni szeretnének, hogy a szezont egy 
szép eredménnyel zárják. 

F.T.

A TIZEDIK HELYEN ZÁRT A CSAPAT

Minden szempontból nagyon nehéz 
bajnoki szezonon van túl a Kiskőrösi 
KSK férfi kézilabda csapata. Az NB 
II-es bajnokságban szereplő együt-
tes hónapokig nem tudott edzeni és 
mérkőzéseket lejátszani a helyi sport-
csarnokban, ami rányomta bélyegét 
a gárda teljesítményére.
A nehézségek ellenére a csapat a 
bajnokság végére legyőzte hazai kör-
nyezetben a Kiskunhalast (29-24), 
döntetlent játszottak a bajaiakkal 
(22-22), nyertek a Rinyamenti KC 
ellen (31-29) és a záró fordulóban 
pontot szereztek a Kalocsa ellen (27-
27). Az eredmények azt mutatják, 
hogy amikor a csapat a sportcsar-
nokban tudott edzeni, akkor már 
jöttek a jó eredmények.  
A küzdelemsorozat utolsó forduló-
jában az együttes a Kalocsai KC-t 
fogadta, mely találkozó végig nagy 
küzdelmet és izgalmas végjáték után 
27-27-es (11-11) döntetlennel zá-
rult: Polyák – Hunyadi 3, Ruskó 
3, Kulcsár, Rohoska, Csamangó 
6, Gucsi 4. Csere: Petróczi-Kis 
(k), Torgyik R. (k), Wágner, Patai, 
Nagy B. 1, Dózsa 5, Polereczki 4. 

Változatos volt a mérkőzés, melyen 
1-2 góllal a hazaiak vagy a kalocsaiak 
vezettek, de nagyobb különbség nem 
alakult ki a két gárda között. A végjá-
tékban a kiskőrösiek megfordították 
az eredményt és 23-24-ről átvették 
a vezetést 25-24-re. A mérkőzés vé-
gén Polereczki Pál szerzett vezetést 
a hazaiaknak (27-26), de az utolsó 
másodpercekben az emberelőnyben 
játszó kalocsaiak kiegyenlítettek 
(27-27) és döntetlenre mentették 
a találkozót. A kiskőrösiek részéről 
bravúros volt ez a pontszerzés, hiszen 
a csapat a járványhelyzet miatt hó-
napokig nem tudott edzeni a sport-
csarnokban és a 6. helyezett kalocsai 
csapat ellen értek el döntetlent. 
Minden mérkőzés végén a legjobb 
hazai játékosnak Harangozó Péter 
csapatvezető egy üveg bor átadásával 
szokta megköszönni a jó teljesítmé-
nyét. Most a csapatvezető a kiskőrösi 
gárda minden játékosát kiemelte és 
az egész csapatnak adta át a „díjat”. 
A kiskőrösi együttes ezzel a döntet-
lennel a 12 csapatos bajnokság 10. 
helyén végzett 10 pontot szerezve. 

Filus Tibor

GÖRKORI TÁBOROK
június 21. – június 25. között

július 5. – július 9. között

Érdeklődni lehet:
hckiskoros@gmail.com
Tel.: 06-20/222-6669

NAPJAINK

TÁMOGASSUK A TÜSKÖS PARKOT!

Már több lakossági fórumot tartot-
tak a Tüskös Park fejlesztése kapcsán. 
Domonyi László polgármester, va-
lamint az önkormányzati képviselők 
egyeztettek, hogy milyen funkciója 
legyen a parknak. Már látványtervek 
is készültek, melyeket majd lakossági 
fórumon szeretnének bemutatni. 
Ungvári Ferenc választókerületi kép-
viselő: Két tervezési koncepció ké-
szült, a pandémiás helyzet feloldása 
után a lakosokkal együtt döntünk, 
melyik valósul meg. A területen 
egy fedett közösségi teret is szeret-
nénk létesíteni. A beszerzési eljárást 
az önkormányzat már elindította. 
Ezután a kivitelezés is elkezdődhet. 

A társadalmi összefogásból a Kiskőrös 
Városért Alapítvány is kiveszi a részét. 
Ők fogadják a lakossági támogatáso-
kat. Az összegyűlt adományösszeget a 
város megduplázza majd. 
Dr. Kállayné Major Marina kura-
tóriumi tag: Örömmel fogadtuk a 
megkeresést, hiszen ez a beruházás is 
városunk szépítéséért, megújulásáért 
történik. Alapítványunk célzottan 
tudja fogadni a számlaszámunkra be-
érkező támogatásokat. Ezért utaláskor 
a megjegyzés rovatba mindenképpen 
írja be az adományozó, hogy az össze-
get a Tüskös Park megújítására szánja.
Az alapítvány számlaszáma: 
11732057-20009245                  BZs

SÓDERDEPÓ

       KÁLMÁN LÁSZLÓ E.V.
       +36 30/445 00 93
       kalman.laszlo93@gmail.com

RENDELÉS: +36 30/364 50 09

TERMŐFÖLD

KAVICS

SÓDER

HOMOK

KERTI MURVA

KŐTERMÉKEK

CSAK KISZÁLLÍTÁSRA 1-17 M -IG3

KISKŐRÖS

ELVÉGEZTÉK A FELÚJÍTÁSOKAT 
A KISKŐRÖSI ÓVODÁKBAN

Teljes létszámmal kinyitottak a Kis-
kőrösi Óvodák is. A Szűcsi tagóvo-
dában ezt megelőzően felújították 
a mosdóhelyiségeket. A kivitelezés 
során a mosdóblokkok teljes felújí-
tása megtörtént, új felnőtt mosdót 
alakítottak ki, a gyermekmosdókban 
burkolatot cseréltek, új gyermek wc-
ket, mosdókagylókat, szerelvényeket 
építettek be. Ezt megelőzően tavaly 
az óvoda világítás-korszerűsítése is 
megtörtént, a jövőben pedig szeret-
nék a tornaszoba kőműves-munkála-
tait is elvégeztetni. Az összességében 

több mint hárommilliós beruházást 
a Kőröskom Nonprofit Kft. munka-
társai végezték el.
A többi óvodában is végeznek fej-
lesztéseket, a Batthyány óvodában 
KRESZ park épült, az Erdőtelki tag-
óvodában új terasz készül, ha pozitív 
elbírálásban részesül a pályázatuk, 
akkor a homlokzat is megújul, illetve 
ott is kialakítanak egy KRESZ pályát 
a gyermekeknek-adott tájékoztatást 
Vlcskóné Csatlós Erzsébet intéz-
ményvezető.

Boda Zsuzsa

Kedves Olvasóink!
Örömmel adunk hírt arról, hogy a Kormány

194/2021. (IV. 26.) rendelete értelmében könyvtárunk
védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára
2021. május 3. 12.00 órától a szokásos nyitvatartási időben

ismét személyesen is látogatható.
Védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők továbbra is igénybe 

vehetik a „Könyvtár a kapuban” szolgáltatásunkat.
Könyvet kérhetnek telefonon (78/311-955), elektronikus 

levélben (kiskorospsvk@gmail.com) és weben foglalással.

Mindannyiunk egészségének védelme érdekében kérjük,
szíveskedjenek betartani a társadalmi érintkezés szabályait;

- csak egészségesen látogassák könyvtárunkat,
- használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt,

- viseljenek maszkot,
- egymástól 1,5 m-es távolságra várakozzanak.

Szeretettel várunk minden kedves régi és új könyvtárlátogatót!

NYITVATARTÁS:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

8.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-16.00

12.00-18.00
Szünnap

8.00-12.00

Felnőtt részleg Gyermek részleg

Petőfi Sándor Városi Könyvtár dolgozói.
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IN MEMORIAM KOVÁTS GYÖRGYNÉ

MÚLT ÉS JELEN

BOZSIK TORNA: HASZNÁLATBA VETTÉK AZ ÚJ PÁLYÁT

EZÜSTÉRMES 
LEHET A MEGYE 

III-AS CSAPAT

A családdal való együttérző szomorúsággal tudatjuk, hogy 101 éves korá-
ban elhunyt Kováts Györgyné Kosztra Ilona nyugdíjas pedagógus, Kiskő-
rös Város Díszpolgára, mindannyiunk kedvelt és szeretett Ilus nénije. Ilus 
néni sok évtizeden át fáradhatatlan lelkesedéssel volt elhivatott pedagó-
gusa a helyi szlovák oktatásnak, lokálpatriótaként a közéletnek. Életművét 
és munkásságát a városvezetés 2003-ban a díszpolgári cím odaítélésével 
is elismerte, de emellett számos kitüntetés birtokosa volt. Egykori tanítvá-
nyai ma is jó szívvel emlékeznek rá. Tudása, lendülete és humora is legen-
dás személyiséggé tette.

Kosztra Ilona 1920. augusztus 18-án 
született Bócsán. Felmenői felvidéki 
szlovákok voltak ezért már gyermek-
ként elsajátította a magyar mellett 
a szlovák nyelvet is. Iskolái befejez-
tével evangélikus tanítói és kántor-
tanítói oklevelet szerzett, tanított 
Ősagárdon, majd Rozsnyón, az ot-
tani polgári iskolában. A második 
világháborút követően kiutasították 
Csehszlovákia területéről, előbb Tót-
komlósra, majd 1957-től Kiskőrösre 
került. 1949-ben férjhez ment Ko-
váts György katonaember-
hez, aki később, ludovikás 
múltja miatt, számos 
megpróbáltatást volt 
kénytelen elszenved-
ni az ötvenes évek 
Magyarországán. Ilus 
néni előbb az erdő-
telki iskolában, majd 
pár évre rá a régi Bem 
József Általános Iskolá-
ban oktatta az ifjúságot. 
(Gmoser Györgyné: Bátorság 
kell a Hűséghez)
Ő volt a motorja az 1972-ben újra-
indult helyi szlovák nyelvoktatásnak. 
Erről így írt a korszak sajtója: „[…] 
A kis statisztikából, melyet az iskola 
igazgatója, Csefkó Mátyás elém tett, 

megtudtam, hogy a 474 tanulóból 
161 tanulja az anyanyelvét. A szlovák 
nyelv oktatása az iskolánkban nov-
ember 1-jén kezdődött – tájékozta-
tott az igazgató. – Nyolc csoportban, 
vagyis osztályban tanítjuk a nyelvet 
heti 3 órában. A személyi feltételek 
biztosítottak, Kováts Györgyné, aki 
szlovák nyelv és irodalom szakos, a 
gyerekeket az anyanyelvén tanítja. 
– Soha nem gondoltam volna, hogy 
itt Kiskőrösön valamikor szlovák 
nyelvet fognak tanítani – veszi át a 

szót Kováts tanárnő. – Sze-
rencsés vagyok, hogy any-

nyi év után újból a saját 
szakomat taníthatom. 
Amióta bevezettük 
ennek a nyelvnek a 
tanítását az iskolában, 
természetesen sokkal 
több a dolgom. Csak 
a szlovák nyelvet ta-

nítom 24 órában, de 
tanítok más tantárgyat is. 

De örömmel teszem ezt azért, 
mert a gyerekek megszerették a szlo-
vák órákat.”  (Forrás: PSVK HGY)

Nyugodjon békében! Őszinte rész-
vétünk a családnak!

Boda Zsuzsa

A Petőfi Sándor Művelődési Központ, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum,
valamint a Petőfi Sándor Városi Könyvtár is várja látogatóit.

  A belépéshez a védettségi igazolvány szükséges.

További tudnivalók az intézmények facebook oldalain.

MEGÚJULT A WEBOLDAL, 
ELKÉSZÜLTEK A LOGÓK IS

A fejlesztés igénye már régóta fenn-
állt, napjainkra pedig aktuálissá vált. 
A www.koroskom.hu  weboldalon 
mindkét cégről találhatunk hasznos 
információkat, illetve a folyamatosan 
megújuló hírfelületen keresztül a köz-
érdekű információk is naprakészek. 
A weboldal látogatói a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft. oldalán aktuális és 
hasznos információkat találnak a 
cég üzemeltetésébe tartozó Kiskőrö-
si Rónaszéki Fürdő és Kempingről, 
valamint a János Vitéz Látogató-
központról is, melyek a város legna-
gyobb turisztikai jelentőséggel bíró 
intézményei sorába tartoznak. 
Mint azt Tóth Anett, a látogató-
központ vezetője elmondta, a két 
cég bemutatása is felkerült az ol-
dalra, valamint a hozzájuk tartozó 
menüpontokból is választhatunk, 
ha információra vagyunk kíván-
csiak. Az oldal létrehozásakor arra 
törekedtek, hogy a látogatókkal 
minden tudnivalót – nyitva tar-
tás, elérhetőségek, belépőjegy árak, 
részletes leírással a múzeumpedagó-
giai foglalkozások – megosszanak. 
Külön érdekesség, hogy a János 
Vitéz Látogatóközponthoz tartozó-
an „szervezett osztálykirándulások” 
menüpontot is beiktattak, ami nagy 
segítség lesz a pedagógusok részére, 
hiszen összegyűjtve ajánlják az ösz-
szes programot és látnivalót, ami a 
városunkba látogatók számára érde-
kes lehet. A kapcsolódó oldalakat is 
összegyűjtötték, így a kiskoros.hu, 

a janosvitezlatogatokozpont.hu, 
a petofimuzeum.hu, valamint a 
fbhnpkft.hu   és a kiskorosturizmus.
hu weboldalakat, ahol további hasz-
nos információkkal gazdagodhatnak 
városunk látványosságairól. A hon-
lap tájékoztat a szállás- és étkezési 
lehetőségekről is. A letölthető, ki-
nyomtatható keresztrejtvény és a fel-
adatlap az interaktív múzeumpeda-
gógiai foglalkozás során elsajátított 
ismeretek önellenőrzésére ad lehető-
séget Petőfi Sándor: János vitéz elbe-
szélő költeményével kapcsolatban. 
A webfelület kezdőoldalának má-
sik egységét választva a Kőröskom 
Nonprofit Kft. feladatkörébe te-
kinthetünk be, s kaphatunk aktuális 
információkat az építőipari szolgál-
tatásokról, a hulladékgazdálkodás-
ról, a piacüzemeltetésről, valamint a 
mérnöki szolgáltatásokról.
Nemrégiben a két kft arculati meg-
újulásának részeként logók is elké-
szültek, így minden felületükön és 
marketing eszközükön találkozha-
tunk majd a grafikákkal.

Boda Zsuzsa

A megyei III. osztályban szereplő Kis-
kőrösi LC II. csapata sokáig harcban 
volt a bajnoki címért, de egy idegen-
beli vereséggel elúszott az első hely. 
A bajnokságot az akasztóiak fogják 
megnyerni úgy, hogy a kiskőrösiek ha-
zai pályán és idegenben is döntetlent 
(1-1) játszottak velük.
A kiskőrösi együttes a bajnoki haj-
rá 22. fordulójában a kiskunhalasi 
Szilády RFC ellen nyert idegenben 
3-1-re (0-2) a duplázó Gémesi János 
és Sinkó Dorián találataival. A 23. 
fordulóban hazai pályán a tázláriak el-
len fölényes, 6-0 (3-0) arányú győzel-
met arattak Polyák Gergely-2, Szlo-
vák Pál, Dulai János, Andó Gergely 
és Gémesi János góljaival. Ezt követő-
en hazai pályán 6-2-re (4-1) nyertek 
a Vadkert FC STE II. csapata ellen: 
Mlinkó – Gémesi (Füleki), Pecznyik 
(Somlyai), Polyák (Szentgyörgyi), 
Szlovák P. (Dicsa), Lesták, Andó, 
Gyurián (Dulai), Mokrickij, Sinkó 
(Ribárszki), Markó (Sárdi). A 17. for-
dulóból elmaradt mérkőzés néhány 
perc alatt eldőlt. A kiskőrösiek már 
az első támadásukból gólt szereztek 
Sinkó Dorián révén (1-0). A 3. perc-
ben a soltvadkerti Windecker Tamás 
utolsó emberként buktatta ellenfelét, 
amiért a kiállították. A vendégek a 
4. percben újabb gólt kaptak, ismét 
Sinkó Dorián talált a kapuba (2-0). 
A 8. percben Gémesi János növelte a 
kiskőrösiek előnyét (3-0), majd a 12. 
percben Polyák Gergely is a kapuba 
talált (4-0). A 23. percben egy bün-
tetőből szépített Frank Gábor (4-1). 
A 86. percben ismét a soltvadkertiek 
találtak a kapuba, Kővári Csaba tá-
voli lövése a jobb alsó sarokba kötött 
ki (4-2). A találkozó vége előtt a kis-
kőrösiek részéről Szentgyörgyi Ákos 
(5-1) és Ribárszki Ákos is a kapuba 
talált (6-1).
A 24. fordulóban a csapat, a Bócsa 
ellen játszott idegenben és a solt-
vadkerti műfüves labdarúgó pályán 
lejátszott mérkőzésen 5-3 (1-5) ará-
nyú győzelmet aratott Gémesi János, 
Pecznyik Gábor, Polyák Gergely, 
Andó Gergely és Gyurián Gábor 
találataival. A 25. fordulóban a baj-
nokság élmezőnyébe tartozó Balota-
szálláshoz látogattak, ahol 5-4-es (4-
1) vereséget szenvedtek. A kiskőrösi 
gólokat Sinkó Dorián, Szlovák Pál, 
Pecznyik Gábor és Dicsa István sze-
rezték.

-filus-

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
ajánlásai és előírásai betartásával 
rendezett az utánpótlás korú lab-
darúgók számára Bozsik tornát a 
Kiskőrösi LC május 9-én, a Városi 
Sporttelepen. A járványügyi kor-
látozások miatt több hónapig nem 
tartottak Bozsik tornákat az után-
pótlás labdarúgók számára.
Az eseményt Hartán rendezték 
volna meg, de az ottani labdarúgó 

klub lemondta, a szervezést a Kis-
kőrösi LC felvállalta és így kerültek 
ide a gyermekek. A Bozsik tornán 6 
klubnak kellett volna megjelennie, 
de a keceliek és az akasztóiak nem 
vállalták a részvételt, így a Kiskőrös 
csapatai mellett a soltvadkertiek, a 
kalocsaiak és hartaiak különböző 
korosztályos gárdái léptek pályá-
ra. A mostani tornán a kiskőrösiek 
U7-es csapata Pásztor Gyula, az 

U9-es együttes pedig Sinkó Dorián 
vezetésével szerepelt. Ezen a tornán 
használták első alkalommal hivata-
los sporteseményen a lelátó mögötti 
új játékteret, ahol kiváló élőfüves 
pályákon játszhattak a fiatalok. 
A torna végén a legjobbak oklevél 
elismerést vehettek át és minden 
játékos csokoládét, valamint szend-
vicset kapott.

Filus Tibor

Már a Magyar Kupa első fordulójá-
ban szomszédvári rangadóra került 
sor, miután a Kiskőrösi LC gárdáját a 
Soltvadkerti TE együttesével sorsolták 
össze. A két labdarúgócsapat mérkő-
zését május 5-én, a hazai pályán játszó 
kiskőrösiek nyerték nagy fölénnyel.
A kiskőrösi együttes 6-1 (3-0) arány-
ban múlta felül ellenfelét és jutott 
tovább a kupa következő fordulójába: 
Tóth Z. – Filus, Rácz (Breznyán), Pin-
tyi, Dunai, Salami, Nagy A. (Simon), 
Mihály, Tóth Á. (Mokrickij), Barkóc-
zi, Vajda. A találkozó már az első fél-
időben eldőlt, amikor fél óra leforgása 
alatt háromgólos előnyre tettek szert 
a kiskőrösiek Pintyi Roland, Salami 
Eugene és Dunai Rudolf révén. 
A szünet után az első támadásá-
ból újabb gól lőtt a hazai csapat, 
amikor egy szép támadás végén 
Salami Eugene talált a kapuba (4-0). 
A soltvadkertiek ezt követően a hazai 
hálóőr, Tóth Zoltán hibáját kihasznál-
va – kiejtette a labdát a kezéből – Fe-
jes Vince találatával szépítettek (4-1). 
A végeredményt Simon Dominik 
(5-1) és Filus Gábor (6-1) góljai állí-
tották be. Az eldőlt mérkőzést mint-
egy 10 perccel a rendes játékidő vége 
előtt félbeszakította a játékvezető a vi-
haros időjárás miatt. A kiskőrösi csa-
pat a Magyar Kupa második forduló-
jában június 6-án (vasárnap) Sükösdre 
látogatott.

F.T.

A MAGYAR KUPÁBAN 6-1-ES GYŐZELEM VADKERT ELLEN

AKKOR EZ A TÁBOR NEKED SZÓL!
Információ a 20/2266-443-as telefonszámon.

• Kíváncsi vagy, mi történik a helyi tévé- és rádió stúdióban,

   hogyan dolgoznak szerkesztők és az operatőrök? 

• Kipróbálnád magad a mikrofonok, a kamerák,

   a nyomtatott sajtó és a rendezvények világában? 

KUNSÁG MÉDIA TÁBOR
10-14 éves gyerekeknek

a Petőfi Sándor Művelődési Központ szervezésében
június 21-től június 25-ig, naponta 8-16 óra között
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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:
Dúcz Annamária  |  +36-70/617-9945
hirdetes@vira.hu

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

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

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

SPORT + FOCI MOZGÁSBAN

ÚJRAINDULT A KÜZDŐSPORTOK HÁZATÁBOROKAT SZERVEZ AZ EFI A BAJNOKOT LEGYŐZTÉK 
ÉS 4. HELYEN ZÁRTAK A LÁNYOK

Az elkövetkezendő időszakban rengeteg izgalmas programmal készülünk 
a járás lakosainak. A testmozgás fontossága mellett szeretnénk felhívni a 
figyelmet a mentális egészség jelentőségére, az elsősegélynyújtás isme-
retének nélkülözhetetlenségére, a táplálkozásunk és egészségünk közötti 
kapcsolatra és az embertársaink elfogadására és segítésére. Célunk, hogy 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy saját egészségünkért nagyon nagy részben 
Önmagunk is felelősséggel tartozunk, a környezeti viszonyokon, a biológi-
ai adottságokon és az egészségügyön túl. 

A nyár folyamán két alkalommal 
szervezzük meg nagy népszerűségnek 
örvendő egy-egy hetes egészségtábo-
runkat, melyben a 10-11 éves kor-
osztály ismerheti meg a táplálkozás 
alapjait, fejlesztheti érzelmei kife-
jezésének képességét és vehet részt 
különböző játékos mozgásórákon és 
a kreativitás fejlesztését szolgáló fog-
lalkozásokon. Továbbá a táborunk 
mellett számos járási település nyá-
ri táborát is színesítjük különböző 
programelemekkel. Partnereink is 
gazdag kínálattal készülnek a nyár és 
az ősz folyamán. Szabadtéri családi 
sporteseményekkel, kerékpáros és fu-
tós sportrendezvényekkel, települési 
egészségnapokkal, valamint sok-sok 
izgalmas előadással várjuk önöket. 
Ősszel szeretnénk három alkalmas ér-
zelmi intelligenciát fejlesztő tréninget 
tartani felnőttek részére, valamint a 
járás több településén elsősegélynyúj-
tó tanfolyamot is tervezünk. A táplál-
kozás jelentőségére is nagy hangsúlyt 
fektetünk, valamint pszichológusa-
inkkal rengeteg izgalmas témát járunk 

majd körbe az előadások keretében a 
párkapcsolatról, gyermeknevelésről, 
kríziseinkről és szorongásainkról. 
A testmozgásra is számos lehetőséget 
biztosítunk június végéig, online és 
személyes formában is, majd szep-
tembertől tovább folytatódnak ingye-
nes tornáink. Emellett, pedig idén is 
szeretnénk elindítani 15 alkalmas 
úszótanfolyamunkat, ahol egy újabb 
csoportnak biztosítunk lehetőséget az 
úszás alapjainak elsajátítására.
Ha valaki szeretne testösszetétel mé-
résen részt venni, az számos települési 
rendezvényen megteheti, továbbá 
előzetes időpont egyeztetéssel az iro-
dánkban is van erre lehetőség. 
A programjaink részleteiért keresse-
nek minket személyesen vagy telefo-
non, valamint ajánljuk figyelmükbe 
a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 
facebook oldalát, ahol folyamato-
san tájékoztatjuk Önöket az aktuális 
programjainkról és az információk-
ról.

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA AKTUÁLIS PROGRAMJAI
EGÉSZSÉGTÁBOR 10-11 ÉVES GYERMEKEKNEK
JÚLIUS 5-9. ÉS JÚLIUS 26-30.

RENDSZERES TORNÁINK:
• Hétfő 17 óra Pilates
• Kedd 19 óra Aerobik
• Szerda 17 óra H.I.I.T. (magas intenzitású intervall edzés)
• Csütörtök 19 óra  Pilates

A tornákra előzetes bejelentkezés szükséges:
78/415-920 vagy az e�.kiskoros@gmail.com e-mail címen.

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltozás jogát fenntartja.

Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

a kép illusztráció

A Kiskőrösi LC megyei I. osztály-
ban szereplő női labdarúgó csapat 
nagyon közel állt ahhoz, hogy a baj-
nokságban érmes helyen végezzen. 
A lányok az utolsó fordulóban is még 
harcban voltak a bronzéremért, végül 
azonos pontszámmal, de kevesebb 
győzelmük miatt szorultak a 4. helyre.
A szezonzárás azonban szépen sike-
rült a csapatnak, miután a bajnokság 
zárófordulójában hazai környezet-
ben 3-1-re (2-0) legyőzték a bajnok 
Mórahalmi TSE gárdáját: Herceg 
D. – Fenyvesi Laura, Soós, Ballagi 
(Opauszki), Wieszné, Fenyvesi 
Léna, Nagy E., Kovács L., Fenyvesi 

Loretta (Zahorszki). Az első félidő-
ben szervezetten és jól védekező kiskő-
rösiek előbb a 18. percben büntetőből 
szereztek vezetést Nagy Eliza révén 
(1-0), majd a 39. percben Fenyvesi 
Loretta találatával tovább növelték az 
előnyüket (2-0). A második félidő 44. 
percében Fenyvesi Laura találata már 
háromgólos hazai vezetést jelentett 
(3-0) és egy kiskőrösi kapufa mentette 
meg az újabb találattól a vendégeket. 
Az 53. percben szépített az ellenfél (3-
1) és az utolsó 20 percben fölényben 
játszottak, de a lelkesen, nagy odaadás-
sal küzdő kiskőrösiek megérdemelten 
nyertek.                           Filus Tibor

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

4 kerekű elektromos rokkantkocsi 
eladó! Tel.: 06-30/324-9444

Angol nyelvet beszélő oktatót keresek 
a nyári hónapokra, lehet egyetemista, 
vagy főiskolás is. Érdeklődni lehet a 
06-30/5512-589-es telefonszámon.

Mechanikusan állítható betegágy 
matraccal eladó. 06-20/419-1771

ELADÓ méretprobléma miatt, 41-es 
fehér, csak próbált, Tamaris tornacipő. 
Ár: 6 ezer forint. 06-20/215-3050

APRÓHIRDETÉS

A járványhelyzetben nem voltak 
edzések a Thököly utcában találha-
tó Küzdősportok Házában, így több 
hónapig nem volt lehetősége spor-
tolni a birkózóknak és a judosoknak. 
Mindemellett felújítási munkálatok 
is folytak az épületen egy sikeres 
energetikai-fejlesztési pályázatnak 
köszönhetően. 
Megtörtént az épület fűtéskorszerűsí-
tése, a külső homlokzat hőszigetelése, 
a nyílászárók cseréje és új tetőszerkezet 
került a házra. Több hónapos szünet 
után május 14-től vannak újra judo 
edzések, a birkózók még nem kezdték 
el a közös munkát. A judosok (fotó) 
szerdán és pénteki napokon edzenek 
Szabó Zoltán és Borbényi Klára 

vezetésével, akik munkáját Burka 
Lajos és Kovács Gábor segíti a Bem 
iskolai „mini judo” program keretén 
belül. Az edzések újraindulásáról érte-
sítették a tagjaikat és mindenkit nagy 
szeretettel várnak újra az edzésekre. 
Az edzők elmondták, hogy az egye-
sület a foglalkozásokat rendszeresen 
látogató sportolók részére tud adni 
judo ruhát is. Várják a soraikba a 
sportág iránt érdeklődőket, akik a 
Bem iskolában Burka Lajost kereshe-
tik, küldhetnek üzenetet az egyesület 
facebook oldalára (Kiskőrösi Judo 
Egyesület) vagy személyesen az edzé-
sek idején a Küzdősportok Házában 
is felkeresheti őket.

Filus Tibor

MEGYEI DÖNTŐT JÁTSZOTTAK
A FODISZ által szervezett országos 
kispályás labdarúgó küzdelmekben a 
kiskőrösi EGYMI csapata is részt vett. 
A Szabadidő Parkban megrendezett 
mérkőzés tétje az volt, hogy ki juthat 
be az országos döntőbe. A kiskőrösi 
csapat Kuti Zoltán és Tisza Zoltán 
edzők irányításával lépett pályára a 
Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, 
Általános Iskola és EGYMI gárdája 

ellen, akiktől 4-1 arányú vereséget 
szenvedtek. A hazaiak gólját Kővári 
Csaba lőtte, a csapat tagja volt még 
Kővári Erik, Sztojka Béla, Kolom-
pár Dávid, Györgye Gyula, Lakatos 
Sándor és Májer Gábor. A kiskőrösi 
gárda edzői dicsérték a játékosok küz-
dőszellemét, és mint mondták, sok 
kihagyott helyzet miatt szenvedtek 
vereséget.                                -filus- 

JÓTÉKONY KEREKEZÉS IDÉN IS 
A TRIZOLI JÓTIFUTI EGYESÜLETTEL

Május 15-én, szombaton 15. alka-
lommal rendezte meg a Kuti Zoltán 
(alsó fotó jobb szélen) vezette Trizoli 
Jótifuti Egyesület a Bringabarátság 
Bringatúrát. Bár az időjárás kissé 
szeszélyes volt, semmi sem szabott 
gátat az elhatározásnak, és a lelkes 
kétkerekűzők vidáman hajtottak 
Kiskőrösről Kiskunhalasra és ebéd 
után vissza. A résztvevők a kiskőrösi 
főtéren találkoztak, majd nyeregbe 
pattantak és áttekertek Kiskunha-
lasra.
Kuti Zoltán: Az első 15 évben mi 
mentünk a kiskunhalasi barátaink-
hoz vendégségbe, útközben, ahol 
megálltunk szeretetvendégségben 

volt részünk. Ma már a halasiak is 
jönnek hozzánk, de mi is változat-
lanul átkerékpározunk hozzájuk. 
A start előtt átnézzük a járgányokat, 
ha kell, felpumpáljuk a kerekeket, el-
lenőrizzük a felszereltséget. Ez a táv 
könnyedén teljesíthető, különösebb 
fizikai erőnlét nem kell hozzá. Nyug-
díjas és 7-8 éves bicajosok is vannak 
köztünk, négy kerekesszékes egyesü-
leti tagunk is jött velünk. Lassan gu-
rulunk, nem a gyorsaság, az együttlét 
és a mozgás a fontos. 
A jó hangulat és a közös sportolás él-
ménye (no, és például a kihagyhatat-
lan soltvadkerti fagyizás) összehozza 
a csapatot, vannak olyan tagok, akik 
már a kezdetektől ott vannak minden 
bringatúrán. Sokszor csatlakoznak 
kisgyermekes családok a program-
hoz. A szépkorúak is szép számmal 
képviselik korosztályukat. A járvány-
ügyi szabályok már lehetővé teszik ezt 
a fajta sportolást is, így az egyesület 
tagjai további terveket szövögetnek az 
évre. Legközelebb júliusban találkoz-
nak, a pontos kiírást facebook oldalu-
kon majd közzéteszik.

Boda Zsuzsa
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

Autócent Kft.
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 112., telefonszám: +36 78 581 900, kevesauto@kevesauto.hu, www.kevesauto.hu

A T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet és Tiguan modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 0,6-9,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 15-225 g/km. 
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.  
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 is befolyásolják. Az akciós ajánlat 2021. február 04-től 2021. június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül 
ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

SUV modellek már 5 912 000 Ft-tól 
Porsche Bónusz finanszírozással

P110_SUV_kereskedoi_210x145_Autócent.indd   1 2021. 03. 18.   13:01

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.

T
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