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RENDHAGYÓ LAKOSSÁGI FÓRUMOK A KISKŐRÖSTV SEGÍTSÉGÉVEL
Választókerületemben az önkormány-
zat igyekezett megoldani a lakosok 
által felvetett problémákat. Ilyen volt 
például a Batthyány utca bal oldalán 
a járdafelújítás, melynek első szakasza 
már el is kezdődött. Néhány évvel ez-
előtt kivágták a fákat, sőt azóta már 
újakat telepítettünk. Az ottmaradt 
néhány fatuskót utólag szedték ki la-
kossági kérésre. Bízom abban, hogy a 
Battyhány utca járdafelújítása itt nem 
áll meg, hanem folytatódni fog teljes 
hosszában. Erre van ígéret. Évek óta 
probléma a Pozsonyi és a Klapka ut-
cák kereszteződésének beláthatósága. 
Kudron Tamás képviselőtársam ak-
tivitásának eredményeként egy közle-
kedési tükröt helyeztek ki.
A Klapka és az Okolicsányi utcák 
kereszteződése is különösen forgal-
mas hely. Nagyon sok gyermek köz-

lekedik ezen a vonalon. Itt korábban 
már próbálkoztunk gyalogátkelőhely 
létesítésével, de ezt a nehezen belát-
ható kanyar miatt a közútkezelő nem 
engedélyezte és a rendőrség sem járult 
hozzá. Ezért figyelemfelhívó útbur-
kolati jelekkel és sebességkorlátozás-
sal, közlekedési táblák kihelyezésével 
szabályoztuk azt az átkelőt. A József 
Attila út a következő. Itt szintén la-
kossági kérés volt a járdafelújítás, 
Kecel felé a jobb oldalon. Ha nem 
is egyszerre, de fel fogjuk újítani ezt 
a járdát is. További észrevétel, hogy 
a parkoló autók miatt nagyon nehéz 
kilátni a József Attila úti gazdaboltnál, 
ha a Móricz Zsigmond utca felől ér-
kezünk, ezért ide is került egy tükör, 
ami megkönnyíti a kilátást. Tavaly a 
Bacsó Béla utcában élők kérték, hogy 
helyezzünk ki egy padot a játszótér-

re. Évek óta az önkormányzat végzi 
a játszótér fenntartását és kezelését, a 
Kőröskom Nonprofit Kft. kitett egy 
padot. Tervünk a már meglévő játé-
kok felújítása. Nagyobb projektünk a 
Tüskös park közösségi térré való ala-
kítása. Ungvári Ferenc képviselőtár-
sam kezdeményezésére, a lakossággal 
történő egyeztetések alapján, egy szín-
vonalas szabadidőparkot szeretnék ott 
kialakítani. Két koncepcióterv is ké-
szült, melyet feltöltöttünk az erre a 
célra létrehozott közösségi csoportba. 
Ide várjuk a lakosok észrevételeit, vé-
leményét is.
Választókerületemben volt egy utca-
név változtatás, a Gorkij utca neve 
lakossági javaslatra Hétház utca lett. 
A jövőben 3. számú választókerü-
letben is számítani lehet járdafelújí-
tásra, ami több utcában is indokolt. 

A Mohácsi úti tagóvoda hamarosan 
elköltözik, így ott a parkolási problé-
mák megoldódnak.          

Boda Zsuzsa

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ! KÖSZÖNTÜNK TÉGED!

Fazekas Áron
édesanyja: Angebrandt Krisztina
édesapja: Fazekas Gábor
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2021. március 6.
születési súly, hossz: 2970 g, 48 cm

A természet egyik legcsodálatosabb 
hónapja a május. Az újjászületés, a 
remény, a megújulás hónapja. Talán 
ezért is van, hogy a legbensőségesebb 
családi ünnepeink is ehhez a hónap-
hoz kötődnek. 
Május első vasárnapja az édesanyák 
ünnepe. Ők azok, akiknek az életet 
köszönhetjük, ők óvják féltve első 
lépéseinktől kezdve egész életünket. 
Ők őrzik a családi otthon melegét 
és sehol sem olyan finom a húsleves, 
mint ahogyan édesanyánk készíti. 
S, még mennyi mindent köszönhe-
tünk édesanyánknak! Mire a má-
jusi lapszám megjelenik, már túl 
vagyunk Anyák Napja ünnepén, de 
ezúton is köszöntök minden édes-
anyát, nagymamát, dédit.
Május 15-e a Család Nemzetközi 
Napja. Rohan a világ, rohannak az 
emberek, de egy biztos pont van, 
ahol megpihenhetünk, ez pedig a 
szeretetgazdag családi otthon. A szü-
leinktől örökölt családi értékeinket 
és szokásainkat mi is továbbadjuk 

gyermekeinknek. Ők tanítják meg 
számunkra a viselkedési normákat, 
alakítják ki a meleg, családi lég-
kört. A családok napjához kötődően 
is fontos, hogy ne csak ezen az egy 
napon, hanem az év minden nap-
ján mutassuk ki egymásnak szerete-
tünket, törődésünket családtagjaink 
felé. „A család olyan, mint egy faág, 
mindannyian különböző irányba nö-
vünk, de egy marad a gyökerünk”.
Napjainkban különösen sok támo-
gatást kapnak kormányunktól a 
családok, aminek hatására az élet-
körülmények javulnak, nagyobb a 
gyermekvállalási kedv. Ilyen segítség 
például a lakásfelújítási program, a 
25 év alattiak személyi jövedelemadó 
mentessége, a 13. havi nyugdíj visz-
szaépítése, illetve a nagycsaládosokat 
érintő állami támogatások, mint az 
autóvásárlás, vagy a családok otthon-
teremtési kedvezménye (CSOK). 
Bővül a bölcsődei, illetve az óvodai 
férőhelyek száma Kiskőrösön is. 
A családi ünnepkört május utolsó va-

sárnapján a Gyermeknap zárja. Ezen 
a napon a játék, a vidámság, a családi 
közös programok kapnak főszerepet.
Számtalan fórumon elhangzott, 
hogy a koronavírus-járvány új for-
gatókönyvet írt mindennapjainkra. 
Ez igaz, hiszen a korlátozások alapja-
iban változtatták meg a családok éle-
tét. Sok nehézséggel és szorongással 
nézünk most még szembe egyénileg 
és a családban is. A vírus elleni oltás 

felvétele azonban megadja a lehe-
tőségét, hogy a családtagok meg-
maradhassanak egymásnak és újra 
együtt ünnepelhessünk, öleléssel is 
köszönthessük egymást.
Éljenek Önök is a lehetőséggel!
Isten éltesse szeretetben az édesanyá-
kat, a gyermekeket és a családokat!

Domonyi László
polgármester 

MÁJUS A CSALÁD HÓNAPJA

Arató Bence
édesanyja: Cilike Eszter

édesapja: Arató J. Lóránd
születési hely: Kiskunhalas

születési idő: 2021. április 2.
születési súly, hossz: 3530 g, 56 cm

Pohankovics László
édesanyja: Markó Erzsébet

édesapja: Pohankovics László
születési hely: Kiskunhalas

születési idő: 2021. március 20.
születési súly, hossz: 3120 g, 50 cm

Tóth Dani
édesanyja: Vizi Anett
édesapja: Tóth Attila

születési hely: Klagenfurt (Ausztria)
születési idő: 2021. február 20.

születési súly, hossz: 3680 g, 54 cm

Zsikla Rozina
édesanyja: Kovács Bettina
édesapja: Zsikla Róbert
születési hely: Kalocsa

születési idő: 2021. március 26.
születési súly, hossz: 3400 g, 51 cm

Fotónkon az Arató család: Lóránd és felesége Eszter – a Kiskőrösi Evangélikus 
Egyházközség lelkészei – valamint gyermekeik: Réka és Bence. Horváth János

a 3. számú választókerület 
képviselője

Gmoser András
a 4. számú választókerület 

képviselője

A járványhelyzet ellenére nagyon sok 
fejlesztés valósult meg Kiskőrösön és 
Erdőtelken egyaránt.
Elsőként említeném meg a záportáro-
zó tó kialakítását, valamint a projekt 
részét képező csapadékvíz-elvezető 
rendszer megújítását. Nagy vízáteresz-
tő kapacitású, igényes zárt, és burkolt 
medrű csatornarendszer készült el, 
ami az özönvízszerű esőzések alkal-
mával már bizonyítottan segíti a csa-
padék gyorsabb lefolyását. A Szabad-
időpark, és a Penny közötti területen 
van még lefedetlen árokrész, valamint 
az Erdőtelki úton lesz majd egy beru-
házás. Pályázati lehetőségre várunk.
A Krimpen Park használatát Domo-
nyi László polgármester, a kiskőrösi 
Tai Ji Quan Egyesületnek sportolási 
célokra engedélyezte. Az egyesület lel-
kes csapata feltöltötte ezt a területet, és 
kitakarítottak egy sportolásra alkalmas 
részt, fedett pihenőt, sütögetőt, bográ-
csozót és tűzrakó helyet alakítottak ki.  
A városvezetés felkarolta a park kiala-

kítását a város cégének, a Kőröskom 
Nonprofit Kft. megvalósításában. 
Az önkormányzat fejlesztésének ered-
ményeképpen játszótér épült padok-
kal, és kültéri sporteszközökkel, létre-
jött egy jól felszerelt, közel 20 millió 
forintból megvalósuló Fitness Park is. 
A faültetésbe a Wattay iskola tanulói 
is bekapcsolódtak.
Közel 1 milliárd forint pályázati 
forrásból megvalósult új épület-
be költözött a Kiskőrösi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság. A mellette 
készülő sportpályához a városunk is 
hozzájárul 15 millió forinttal.
A Kiskőrösi Városi Sporttelep is óri-
ási fejlesztéseken ment keresztül az 
elmúlt években. 
A fürdő fejlesztése is megvalósulni 
látszik.
A Klapka utcán, a Batthyány utca, 
a Tavasz utca, és a Kisfaludy utca 
közötti szakaszán a járda teljesen 
tönkrement a fák gyökerei miatt. 
A Király Csemege és a dohánybolt 
előtti járdaszakasz is balesetveszélyes.  
A Kőröskom Nonprofit Kft. mun-
katársainak segítségével igyekszünk 
minél előbb a szükséges javításokat 
elvégezni.
A Tompa utcából a Dózsa György 
útra való kikanyarodás is nehézkes. 
A szakemberek véleménye szerint 
egyirányúsítani kellene az utcát. Ha 
a lakosok emellett a megoldás mellett 
döntenek, akkor megoldható.
A kátyúk javítása az úgynevezett me-
leg aszfalttal való útburkolat-javítás is 
április közepétől folyamatos.
Erdőtelken és Ökördin is szükség van 
a fejlesztésekre. A murvás útalappal 
ellátott utak, és a külterületi földutak 

mind folyamatos karbantartást igé-
nyelnek. A Diófa utcában nagy szük-
ség lenne aszfaltútra, itt is pályázati 
forrásra várunk. A földutakat időről-
időre grédereznünk kell.
Az Erdőtelki tagóvodánál a Kiskőrös 
Erdőtelekért Alapítvány segítségével 
az udvar, és az óvoda előtti parkoló 
murvás alappal lett ellátva. Az óvoda 
szülői munkaközössége aktívan részt 
vállalt a munkálatokban. Kiskőrös 
Város Önkormányzata, és egy pályá-
zati forrás is segítette a megvalósítást. 
Az óvoda előtt „Gyermekek” veszélyt 
jelző, lassításra késztető táblákat he-

lyeztünk ki. Ezzel egy időben, három 
forgalmas út mentén található kiskő-
rösi óvoda is kapott ilyen táblát. 
Van olyan utca, ahol ivóvízfejlesztésre, 
és van olyan, ahol gázvezeték és gáz-
csonk kiépítésre lenne szükség. Ehhez 
az önkormányzat 50 százalékos támo-
gatást tud biztosítani. 
Járdaépítésre, felújításra több utcában 
is lenne igény. Erdőtelken és a külte-
rületeken az utak karbantartására, út-
fejlesztésre, aszfaltútra lenne szükség. 
Remélhetőleg lesznek ilyen pályáza-
tok, hogy tudjunk előre lépni. 

Boda Zs.

Május 4-e, a Tűzoltónap alkalmából a 
katasztrófavédelem állományának szá-
mos tagja részesült elismerésben, vagy 
soron kívüli előléptetésben. Az együtt-
működő szervezetek több munkatár-
sának munkáját szintén elismeréssel 
köszönte meg a katasztrófavédelem.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország bel-
ügyminisztere a „Katasztrófavédelem 
Önkéntes Támogatásáért” emlékérmet 
adományozott Domonyi Lászlónak, 
Kiskőrös Város polgármesterének.
Miniszteri emléktárgyat kapott Vágó 
Attila Gábor tűzoltó százados, a Kis-
kőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság műszaki biztonsági tisztje.
Elismerésben részesült Lomjánszkiné 
Tóth Katalin Andrea rendvédelmi 
igazgatási alkalmazott, a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Humánszolgálatának előadója, 
valamint Rékasi Tibor tűzoltó fő-
törzsőrmester, a Kiskőrösi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűz-
oltója.
Az elismerésekhez minden kiskőrösi 
díjazottnak gratulálunk!             -bzs-

DOMONYI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER 
IS KAPOTT ELISMERÉST 
SZENT FLÓRIÁN NAPJÁN

Domonyi Zsófia
édesanyja: Varga Réka
édesapja: ifj. Domonyi László
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2021. április 14.
születési súly, hossz: 4000 g, 52 cm

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.
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RENDHAGYÓ LAKOSSÁGI FÓRUMOK A KISKŐRÖSTV SEGÍTSÉGÉVEL IN MEMORIAM CSÁNYI JÓZSEF (1955-2021)
Április 16-án érkezett a megdöbbentő hír, melyet nem is igazán hittünk el, 
olyannyira lehetetlennek tűnt és tűnik ma is. Fülünkbe cseng erős hang-
ja, vidám nevetése, és felidéződik az őt mindenkor körbe lengő derű és 
életöröm. Az a közvetlen hangulat, mely már csak az emlékeinkben és a 
Kiskőrös tv archívumában, a személyét megörökítő képkockákon él. Csá-
nyi József – akit mindannyian Jóskának szólítottunk – elhunyt, és bár a 
legmegbízhatóbbnak ismertük a földön, ezúttal „elfelejtett” szólni nekünk, 
akik teljes felépülésében bíztunk és haza vártuk. Családja, barátai, kol-
légái, jó ismerősei egy emberként reménykedtünk, hogy felépülése után 
minden újra a régi lesz, folytatunk mindent ott, ahol március közepén meg-
szakadt. Most üres a széke irodájában, az asztal mellett… Elment a folyton 
terveket álmodó, maga körül hihetetlen energiákat mozgató, közösséget 
formáló vállalkozó. Családfő, szerető férj, gondoskodó édesapa, minden 
csintalanságra kapható nagyapa. A barátunk, főnökünk, szomszédunk, 
sporttársunk, üzleti partnerünk… – nincs, aki őt Kiskőrösön, széles e vilá-
gon, közel, s távol ne ismerné. 

1979-ben kezdett el vállal-
kozni. Fóliakertészetet ho-
zott létre, amit két évvel 
később egy virágüz-
lettel bővített. 1990-
ben – egész vállal-
kozói munkásságára 
jellemzően, remekül 
felmérve az igényeket 
és alkalmazkodva a 
gazdasági élet változá-
saihoz – megnyitotta a 
Holdfény Autósmozit, majd 
1992-ben a Holdfény Biliárd 
Klubot. Négy évvel később a Massív 
Üzletház kivitelezését segítette, és azt 
követően is az épület gondos gazdája 
maradt. 
Fő életműve volt a nyomtatott 
sajtó kivételével a kiskőrösi 
médiahálózat kiépítése, 
valamint annak mű-
ködtetése több mint 
két évtizeden keresz-
tül az általa létreho-
zott Kunság-Média 
Kht., majd Nonpro-
fit Kft. berkein belül. 
1997-ben, a városi 
kábelhálózat megvá-
sárlásával és felújításával 
kezdődött a szívvel-lélekkel 
végzett ez irányú tevékenysége.
A Kiskőrös Televízió 1998-ban kezd-
te meg adásait, két évvel később pe-

dig megszólalt a 91,7-es 
frekvencián a Kunság 

Rádió. 2000-től két 
évtizeden keresztül 
működtette a Pe-
tőfi Sándor Műve-
lődési Központot, 
saját ötlete többek 
között a színházi 

évadok helyi elő-
adásainak megvaló-

sítása is. Ugyanebben 
az évben tárta ki ajtaját 

a művelődési központban 
működő Tourinform iroda is. Ezen 
új feladatok kapcsán hangzott el éle-
tének minden szegmensére jellemző 
mottója: „szebbet, jobbat, többet” 

igyekezett nyújtani a város 
lakóinak. 

Csányi József tevéke-
nyen kivette részét 
abból a folyamatból, 
amelynek köszön-
hetően Kiskőrös el-
nyerte mai arculatát. 
„Lokálpatrióta ér-
zésekkel jól meg va-
gyok áldva” - vallotta 

magáról az általa életre 
hívott modern kiskőrösi 

média 20 éves évfordulója 
alkalmából vele készített inter-

júban. Akik ismerték, azok számára 
nem meglepő, hogy saját óriási mun-

kája mellett a kollégái szakértelmét 
és a szeretetteljes munkahelyi légkört 
sem felejtette el említeni. Titka talán 
abban rejlik, hogy egyéni vállalkozói 
képességei mellett képes volt maga 
mellé a megfelelő csapatot felállíta-
ni, és e kiterjedt szakmai hálózatot 
színvonalas minőségben működtetni. 
A minden évben megtartott József-
napi vagy karácsony előtti közös 
ebédek, vacsorák összetartották a kü-
lönböző munkaterületeken dolgozó 
kollégákat. Sosem feledkezett meg 
a nőnapi köszöntésekről, a Mikulás 
ajándékokról, a karácsonyhoz kötődő 
elismerésekről.
Személyiségéből adódóan mindenkor 
tevékenyen részt vett a város társasá-
gi életében is. Több kiskőrösi nagy-
rendezvény – városi napok, szüreti 
fesztivál, kakaspörkölt főző fesztivál 
– hagyománnyá válásában közremű-
ködött, ötleteivel segítve azok magas 
színvonalú megvalósítását. Szervező-
munkájának köszönhető a Kiskőrö-
si Vállalkozói Klub újraélesztése is, 
melynek hosszú ideig második elnö-
ke volt. 
Alapító tagja, majd több éven keresz-
tül elnöke volt az 1983-ban megala-
kult Kiskőrösi Tenisz Klubnak. Örök 
emlék a sok hagyományos szezonnyi-
tó Mázli kupa, a Teniszmajálisok, a 
különböző versenyek, valamint Jóska 
ínycsiklandó bográcsremekei, ame-
lyeket a klubban vagy rendezvények 
alkalmával főzött.
A tenisz mellett a futball is a kedvelt 
sportjai közé tartozott. A Futball Ba-
ráti Kör elnökeként támogatta a kis-
kőrösi focistákat, de emellett lelkes 
híve és szponzora volt a helyi kézilab-
da-, valamint jégkorongsportnak is.
Mindazt a sok jót, amit településün-
kért tett, a városvezetés 2007-ben 
„Kiskőrös Város Közéletéért”, 2018-
ban pedig „Kiskőrös Városért” díjjal 
ismerte el.
Csányi József példaértékű családfő 
volt. Feleségével, Pivarcsi Ibolyával 
1977-ben házasodtak össze, két fiú-
gyermeket – Norbert és Szabolcs – 
neveltek fel szeretetben. Jóska mindig 
szakított időt arra, hogy három fiú-
unokájával foglalkozzon: horgásztak, 
sétáltak, kirándultak. Úgy tervezte, 
hogy nyugdíjba vonulása után kiélve-
zi a méltán megérdemelt pihenőéve-
ket, tapasztalt vadászként gyakrabban 
járja majd az erdőt, élvezi a természet 
csendjét és még több időt tölt család-
jával. A közéletből sem szándékozott 
kivonulni teljesen, további támoga-
tásáról biztosította a várost és a szá-
mára oly fontos magánszerveződésű 

rendezvényeket. Hirtelen távozásával 
ezek már nem adattak meg neki és 
nem adatnak meg nekünk. 
„Ahhoz, hogy emlékezzenek ránk, 
ahhoz, hogy lássák, milyen fontosat 
hagytunk magunk után, el kell men-
nünk. És te elmentél…” – búcsúztak 
tőle kollégái. Amit nekünk itt ha-
gyott, magánemberként és lokálpat-
riótaként is maradandó emléket állít 
személyének.

Utolsó földi útjára május 8-án, az 
evangélikus temetőben kísérték. 
Isten veled, Jóska! Nyugodj békében! 
Kegyelettel emlékezünk Rád!

Boda Zsuzsa

„Játsszuk azt, hogy csak úgy elbújtál
Dolgod van, csak nekünk nem szóltál
Keresed azt, amit az éjszaka elpakolt
Mentél, mert a békéd máshol van
Bátrabb voltál, mint mi álmunkban”

JÁRDÁK 
ÚJULNAK MEG

A Belügyminisztérium pályázatán 
nyert támogatást járdafelújításra a 
város, így felszedik a régi, baleset-
veszélyes járdát a régi nyomvonalat 
követve a Mészáros Lőrinc utcán 
és helyette másfél méteres széles-
ségben térkőburkolatot raknak le, 
illetve a régi járdalapokat igazítják 
ki a Kőröskom Nonprofit Kft. szak-
emberei. A tervek szerint a Mészáros 
Lőrinc utca járdafelújításával mint-
egy másfél hónap múlva végeznek, 
ezt követően megújul a Petrovics 
utcai járda is.

-bzs- 

Az elkészült csapadékvíz-elvezető 
rendszer és a záportározó is évti-
zedes problémát oldott meg váro-
sunkban. A rendszer helyes műkö-
dése érdekében azonban fontos az 
árkok, átereszek folyamatos tisztán 
tartása, ezért szükséges, hogy min-
denki tartsa rendben a lakóháza 
előtti területet is. Az önkormány-

zat ezzel kapcsolatban már rende-
letet is alkotott. Az árkok lefedé-
sekor különösen oda kell figyelni 
a folyamatos vízlefolyás biztosítá-
sára.

A közvilágítással kapcsolatban sok 
bejelentés érkezik, különösen a 
nagy viharok után. Ilyenkor a lako-
sok tehetnek bejelentést az áram-
szolgáltató felé, illetve engem is 
nyugodtan keressenek és továbbí-
tom a problémát az illetékeseknek.
Az utak állapotára mindamellett, 
hogy ezzel kapcsolatban is több 
lakossági jelzést kapok, jómagam 
is rendszeresen figyelek. Kerék-
párral rendszeresen végigjárom a 
választókerületem utcáit és jelzem 
a Kőröskom Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjének. A nyár folyamán, 
valamint egészen ősz végéig folya-
matosan zajlik a kátyúk kijavítása. 
Az utakkal kapcsolatban kell meg-
említeni a sebességkorlátozások 
betartásának fontosságát is. Külö-
nösen a Kassai (ahol úgynevezett 

fekvőrendőrt is kihelyeztünk) a 
Kossuth Lajos–Széchenyi, vala-
mint a Kossuth–Damjanich utcák 
kereszteződésénél kell ügyelni. 
Ebben a kereszteződésben egy-egy 
közlekedést segítő tükröt szeret-
nénk kihelyezni, már vizsgálják a 
szakemberek a lehetőségét.  
Választókerületemben a legtöbb 
utcában legalább az egyik oldalon 
van járda, amelyeknek nagy része 
azonban már felújításra szorul. 
Ilyen többek között a Mészáros 
Lőrinc utcai járda is, amelyet tel-
jes egészében felújítanak a gimná-
ziumtól egészen a vasútállomásig. 
Kiemelt a Lehel utca is ebből a 
szempontból, hiszen az utcában 
nincs kiépítve az egységes járda, 
amit szeretnénk minél előbb meg-
oldani.

Megépült a Hagyományok háza, 
nemsokára kinyitja kapuját és ren-
deltetéséhez hűen fog funkcionálni 
a közösségi életben, mint kulturá-
lis központ. A hatalmas udvar is 

számos rendezvény megtartására 
biztosít majd lehetőséget.  
Az egyik legnagyobb vállalásom a 
Liget utcai lakópark megújítása. 
Az önkormányzat a lakókkal ka-
röltve finanszírozza majd a mun-
kálatokat. Első lépés volt a már 
elöregedett, a földszinti lakások-
ban helyenként nagy kárt okozó 
platánsor kivágása. A lakóépületek 
közötti területrendezés után a ki-
vágott fákat pótoljuk kőris, juhar 
és hársfákkal.  
A mostani, már egy évnél hosszabb 
ideje elhúzódó járványidőszak rá-
mutatott az összefogás, az egymás-
ra való odafigyelés fontosságára. 
Ezúton is szeretnék mindenkit az 
oltásra való regisztrációra bíztatni. 
Választókerületemben van rálátá-
som az adatokra, nem maradunk 
el az országos átlagtól. Az országos 
rendeleteket is kérem, hogy min-
denki kísérje figyelemmel és tartsa 
be. Vigyázzunk egymásra!

Boda Zsuzsa

Pethő Attila
az 5. számú választókerület 

képviselője

Új képviselő-testületi tag vagyok, 
azonban már az előző választási 
ciklusban is dolgoztam, mint kül-
sős bizottsági tag, így van rálátá-
som a képviselői munkára, illetve 
a mögöttem álló években az itt élő 
lakosokkal is sikerült jó kapcsolatot 
kiépítenem, hiszen itt nőttem fel. 
Problémáikkal megtalálnak a la-
kosok, amelyekre megkeresem az 
önkormányzatnál azt a kontakt 
személyt, aki segít a feladatmegol-
dásban. 
Annak ellenére, hogy a rendkívüli 
jogrend idején a polgármester dönt 
egyszemélyben, mi képviselők is 
véleményezzük a határozatterveze-
teket és online továbbítjuk építő 
jellegű javaslatainkat.
Választókerületemben jelentős be-
ruházásként jött létre a Délibáb 
utcai Alkotóház, amely több ren-
dezvénynek, oktató jellegű, fejlesz-
tő foglalkozásnak ad majd teret, 
melyeken nem csak a roma, illet-
ve hátrányos helyzetű fiatalokat, 
hanem a kerületben és a városban 
élőket is szívesen látják.
„Az élhetőbb lakókörnyezetért” 
programot is szeretnénk megva-
lósítani pozitív pályázati elbírálás 
esetén. 250 millió forintra pályázott 
Kiskőrös Város Önkormányzata. 
A pályázati forrás lehetőséget bizto-
sít majd szociális bérlakások kialakí-
tására a Délibáb utca végén, illetve a 

Béke-Mező utcák kereszteződésében 
lévő ingatlanban. A pályázat másik 
része útépítés, csapadékvíz-elvezetés 
megoldása a lakosság számára. Azo-
kat az utakat, amelyek csak útalap-
pal vannak ellátva – Nyíl, Meggyes, 
Róna, Kolozsvári, Délibáb, vala-
mint a Honvéd utca vége – négy 
méter szélességben leaszfaltoznánk, 
valamint a vízelvezetést megolda-
nánk a pályázati keretből. 

Rendkívül jó lenne, ha lehetősé-
günk nyílna elvégeztetni az útfel-
újítást, hiszen télen kikátyúsodnak, 
nyáron pedig porolnak az utak.
A Nagyatádi utca elejére fekvő-
rendőrt helyeztünk le, a Bethlen 
utcában pedig a felgyűrődött asz-
faltot javították ki. 
A társadalompolitikai bizottság 
elnökeként a bizottság tagjaival 
egy nagy programon vagyunk túl. 
A 2020-as évben valósult meg az 
„Esélyotthon fészekrakó program 
Kiskőrösön”, amelynek célja, hogy 
a város lakosságmegtartó ereje 
növekedjen, valamint támogas-
sa a 18-30 év közötti, valamelyik 
hiányszakmában, vagy Kiskőrös 
közigazgatásához tartozó munkál-
tatóknál elhelyezkedő fiatalok le-
telepedését a városban. A program 
keretén belül 14 lakást újítottunk 
fel a Petőfi téren, illetve a Luther 
téren. Az összkomfortos, berende-
zett lakásokat a fiatalok másfél éves 
használatra kapták meg.

Boda Zsuzsa 

Szlovák Pál
a 6. számú választókerület 

képviselője

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:
FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
WWW.KISKOROS.HU   
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A KÖRNYEZETVÉDELEMRE NEVELÉST 
GYERMEKKORBAN EL KELL KEZDENI

Több kisgyermekes család is lakik 
a Gárdonyi utcában. Sokat sétál-
nak szabadidejükben a kalocsai 
és a budapesti vasútvonal közötti 
réten, ahol felháborodva tapasz-
talták, hogy egyre több az illegá-
lisan elhelyezett szemét. Az egyik 
édesapa, Kromholcz János ötle-
tét megvalósítva a családok ösz-
szefogtak és április első hétvégéjén 
megtisztították a szeméttől a tere-
pet, hogy kulturált környezetben 
tudjanak gyermekeikkel játszani, 
csatangolni. A családoknak az ön-
kormányzat biztosított hulladék-
gyűjtő zsákokat és gondoskodtak 
az aktivisták által összegyűjtött hul-
ladék elszállításáról is. Kihelyeztek 
egy táblát is „Szemét lerakása tilos” 
felirattal, remélve, ez elegendő lesz 
arra, hogy a jövőben ezen a terüle-
ten ne szaporodjon fel a hulladék. 
A családos akcióban több mint 
félszáz 160 literes űrtartalmú zsák 

szemetet szedtek össze, volt ott 
betontörmelék, üveghulladék, de 
még Nike sportcipő is. A szülők 
„szemétgyűjtő akciójának” indítta-
tása nem csak a szemét összeszedése 
volt, hanem, hogy már kisgyermek-
korban tudatosítsák gyermekeikben 
a környezetvédelem jelentőségét. 
Nagyon fontos lenne, hogy már az 
óvodás, kisiskolás apróságok olyan 
nevelésben részesüljenek az oktatá-
si intézményben és otthon is, hogy 
felnőttként természetes legyen szá-
mukra, hogy nem szennyezik sze-
méttel a természetet- mondta az 
ötletgazda, aki szomorúan tapasz-
talta, hogy egész napos fáradozá-
sukat követően pár napra rá már 
ismét történt illegális hulladékle-
rakás. Mint mondja, egy térfigyelő 
kamera felhelyezése a bevezető útra, 
lehet, hogy megoldaná az áldatlan 
állapotokat.  

Boda Zsuzsa    

TÁMOGATÁS A FELSZÁMOLÁSRA
Az önkormányzat közel 7 millió 
forintot nyert egy, a Belügyminisz-
térium által kiírt pályázaton tavaly 
arra, hogy felszámolják az illegális 
köztéri, illetve külterületi hulladék-
lerakókat. Ez a támogatás összessé-
gében mintegy 704 köbméter sze-
mét összegyűjtésére elegendő, amit 
22 darab 32 köbméter űrtartalmú 
konténerben helyeztek el. Sajnos 
az építési bontási törmeléktől kezd-
ve, a műanyagon, a ruhaneműn át, 
mindenféle szemét megtalálható az 
ilyen illegális hulladéklerakó helye-
ken. A Hulladékudvar nyitva tartá-
sa meghosszabbodott, remélhetőleg 
a szemetet le tudják már adni ezek 
az emberek és nem a külterületen 
szabadultak majd meg a hulladéka-

iktól. Az összetett feladatból alvál-
lalkozóként a Kőröskom Nonprofit 
Kft. is kiveszi a részét, az illegális 
szemét kézi- illetve gépi erővel való 
összegyűjtésével. Az elszállítást, 
illetve a szemét ártalmatlanítását 
megbízott vállalkozás végzi-adott 
tájékoztatást Martin Ferenc város-
üzemeltetési referens.  
Köszönet jár mindazoknak, akik 
bármilyen formában közreműköd-
tek, hogy a Kiskőrös környéki kül-
területek a szeméttől megtisztulja-
nak, és a természet fellélegezhessen.
További információk és a Hulladék-
udvar aktuális nyitva tartása megta-
lálható Kiskőrös Város honlapján: 
www.kiskoros.hu

Boda Zsuzsa   

KIEMELKEDŐ WATTAYS SIKEREK

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik 

BODNÁR ZOLTÁN 
temetésén személyesen, vagy lelkiekben,

mély fájdalmukban velünk voltak,
nyughelyére elhelyezték a kegyelet virágait. 

Gyászoló családja

Nagy Ádám, 
a Kiskunha-
lasi SZC Kis-
kőrösi Wattay 
Technikum 
és Kollégium 
11. évfolya-
mos tanulója 
a 2020/2021-
es tanév Szak-
ma Kiváló Tanulója Verseny terü-
leti előválogatóján elért eredménye 
alapján megyei első helyezett lett 
asztalos szakmában.

A járványhelyzet miatt a verseny 
további fordulóit már nem tart-
ják meg, így országos szinten nem 
tudja megméretni magát a többi 
versenyzővel, azonban a szakmai 
vizsga írásbeli része alól az elért 
eredmény alapján mentesül. Felké-
szítői: Benedek Tibor és Gráner 
Géza voltak.

György Áron, 
5/13.B osz-
tályos tanuló 
bejutott a má-
sodik forduló-
ba a IX. Or-
szágos SOLID 
EDGE és 

EDGECAM országos kétfordulós 
versenyen, amelyet a középiskolák 
nappali tagozatán tanuló hallgatók 
részére hirdettek meg. A döntőt 
digitális formában tartották meg 
április 16-án, melyen Áron a 16. 
helyen végzett. Felkészítő tanára: 
Kecskeméti Sándor.

A Matemati-
kában Tehet-
séges Gyer-
mekekért 
Alapítvány 
ebben a tan-
évben is meg-
rendezte a 
kétfordulós 
megyei mate-
matikaversenyt. Ezen a színvonalas 
és nehéz versenyen Polereczki Pet-
ra 9.B osztályos tanuló I. helyezést 
ért el. Petra lelkesen készült a ver-
senyre, pontos, precíz feladatmeg-
oldásaival érte el kiváló teljesítmé-
nyét. Felkészítő tanára Antalfiné 
Kutyifa Zsuzsanna.

A nagyszerű eredményekhez gra-
tulálunk, és további sikereket kí-
vánunk!

Boda Zsuzsa

ORSZÁGOS DÖNTŐBEN A BEMES DIÁK
Kohut Zalán, a Kiskőrösi Bem Jó-
zsef Általános Iskola diákja beju-
tott az „Itthon otthon vagy” orszá-
gos honismereti és földrajzverseny 
döntőjébe. Az EDUTUS Egyetem 
Tatabánya és az Eötvös József Gim-
názium Tata által minden évben 
meghirdetett verseny öt fordulóból 
áll. Az elmúlt évek földrajz verse-
nyein is mindig kiemelkedően sze-
repeltek Gmoser György földrajz 
tanár tanítványai. 2016 óta Magló-
di Péter 5. Német Hanga 11. Káldi 
Tamás 10. helyezést értek el, a Gö-
döllőn rendezett „Világjáró” verse-
nyen pedig Szentgyörgyi Gergő 5. 
Haskó Zsolt 3. lett. Az idei verseny 
első fordulója: „Helyünk Európában 
és a Kárpát-medencében”, „Életünk 
Magyarországon”, „Gazdasági élet 
Magyarországon” témakörökben 
online zajlott. A 2. fordulóban egy 
tanulmányt kellett írni települé-
sünkről, többek között arról, hogy 
mi kerüljön a települési értéktárba. 

Zalán segítségére volt még Turán 
István helytörténész és Bella Tibor 
történelem tanár. A két forduló után 
most a megosztott 2. helyen várja a 
döntőt, ami Tatabányán lesz május 
21-22-én. A döntőbe jutott 15 tanu-
ló egy írásbeli és egy szóbeli forduló 
után egy prezentációt is bemutat. 
Az idei téma az Észak-Alföld neveze-
tességeinek bemutatása.

Boda Zsuzsa

GMOSER ISTVÁN TROMBITÁSAI 
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBEN

Három kiskőrösi trombitás – Boczor 
Jonatán, Újvári Bálint (I. korcso-
port), valamint Juhász Áron (II. 
korcsoport) – jutott be a már 15. 
alkalommal megszervezett, Lubik 
Imréről elnevezett országos trom-
bitaverseny zalaegerszegi döntőjébe 
a szegedi elődöntőről. A Szó-La-M 
AMI növendékeit tanáruk, Gmoser 
István videó felvételekkel nevezte be 

az online versenyre, melyeken a kis 
művészek Magyarné Szenáky Tün-
de tanárnő zongorakíséretével ját-
szottak.  A helyezések sorsáról, neves 
szakemberekből álló zsűri dönt majd. 
A döntőben, öt korcsoportban mint-
egy ötven növendéket értékelnek. 
Gratulálunk, további sikeres szerep-
lést kívánunk!

-bzs-

VÉRADÁS LESZ MÁJUS 26-27-ÉN
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
9-13 ÓRA KÖZÖTT.
Az önkéntesek hozzanak magukkal
személyi igazolványt, TAJ és lakcímkártyát!
Szeretettel hív és vár a Vöröskereszt
helyi szervezete mindenkit!

ADOMÁNYGYŰJTÉST SZERVEZETT 
A KEVI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Egységes, az intézmény címerét és 
nevét jelző címkével ellátott dobo-
zokkal telt meg a KEVI Petőfi Sán-
dor Általános Iskolájának kisbusza, 
mellyel Grausza Jánosné tagintéz-
mény-vezető és Pethő-Szűcs Mária 
iskolalelkész szállította Kiskunhalas-
ra a kórház dolgozóinak szánt élel-
miszereket március 31-én, szerdán. 
Köszönetképpen azért, hogy hosszú 
hónapok óta emberfeletti küzdelmet 
folytatnak a betegekért, a koronaví-
rus-járvány leküzdéséért. Sajnos egy-
re több kiskőrösi szerez tapasztalatot 
közvetlenül is a jelenlegi helyzetről. 
Arról, milyen harc folyik nap, mint 
nap a kórház falai között.
Március közepén tette közzé felhívá-
sát az iskola, miszerint gyűjtést szer-
veznek. Sokan érezték fontosnak, 
hogy csatlakozva a felhíváshoz így 
fejezzék ki hálájukat a halasi kórház 
munkatársainak.

Előzetesen természetesen mindent 
leegyeztettek Dittmayer Péter ápo-
lási igazgatóval, így tisztában voltak 
azzal, mire van szükség, mi az, ami-
nek örülnének a kórház dolgozói. 
Az adományból, melyet 
dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató 
vett át, jutott a Kiskunhalasi Sem-
melweis Kórházba és a Mobil Jár-
ványkórházba is.
Nem feledkeztek meg a Kiskőrö-
si Mentőállomás dolgozóiról sem, 
akiknek az iskola konyháján készült 
sós süteményt és rétest, valamint 
üdítőt és kávét vitt Grausza Jánosné 
tagintézmény-vezető és Czinkóczki 
Tiborné tagintézmény-vezető he-
lyettes. Ezzel köszönve meg áldo-
zatos munkájukat. Az intézmény 
ezúton fejezi ki háláját minden 
egészségügyi szférában tevékenykedő 
szakember felé.

(fotó és szöveg: Petőfi iskola)

ZSÓFI A LEGÜGYESEBB VERSÍRÓ
A Petőfi Sándor Művelődési Központ 
dolgozói kollektívája március köze-
pén húsvéti versíró versenyt hirdetett 
gyermekek részére. A kitétel az volt, 
hogy három, a húsvéthoz kapcsolódó 
állat – nyuszi, kiscsibe, vagy bárány – 
egyikének legalább szerepelnie kellett 
a versben. A szakmai zsűri döntése 
alapján Nagy Zsófia lett a legügye-
sebb versíró, A húsvéti nyúl barátai 
című versével. Gratulálunk!

Középiskolások figyelem!
A Petőfi Sándor Művelődési Központban
várják a jelentkezőket az 50 órás közösségi szolgálatra!

Jelentkezés személyesen hétköznaponként
8-12.00 és 12.30-16 óra között.
Telefon: 06-78/312-315  |  mobil: 06-20/2266-443

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
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FÓKUSZBAN GENERÁCIÓS

AZ ÉLET MINDIG SZÉP
Az EGYMI negyven iskolai dol-
gozója csatlakozott a már világmé-
retű „A tánc összehoz” elnevezésű, 
24 éves előadó, a dél-afrikai house 
műfaj egyik legnagyobbja, DJ Pro-
ducer Master KG és Nomcembo, 
Jerusalema című slágerének táncos 
mozgalmához, április 15-én délután. 
A tánc és a dal szövege életörömet 
sugároz és közvetít. A kihívás pedig 
egyszerű: megmutatni a boldog-
ságot, azt, hogy az élet szép, még a 
világjárvány idején is. És akkor is, ha 
semmid nincs.
Az EGYMI dolgozói kollektívájára 
különösen jellemző a szociális ér-
zékenyítés, az összefogás, így nem 
volt kérdés, hogy csatlakoznak a 

mozgalomhoz. Az akaratot Viedner 
Mónika intézményegység-vezető 
összefogta, megszervezte a csapatot, 
Dulai György versenytáncos pedig 
segített a koreográfia betanításában. 
A felnőttek azért is vállalkoztak erre 
a feladatra, hogy a sajátos nevelési 
igényű gyermekeket nevelő csalá-
dokat és diákjaikat ezzel is tudják a 
kitartásra buzdítani. 
De mint azt az egymisek mondják: 
Mindenkinek táncoltak. Azt sze-
retnék, hogy aki látja a videójukat, 
pozitív életérzéssel gazdagodjon, ra-
gyogja be mindennapjait a járvány-
helyzetben a remény, adjon számára 
erőt az összetartozás. 

Boda Zsuzsa  

VÁROSUNKBAN BŐVÜL A BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK SZÁMA

Az online tanítás alatt nagy beruhá-
zás kezdődött a Bem József Általános 
Iskolában, a Kiskőrösi Tankerületi 
Központnak köszönhetően több 
mint 10 milliós infrastrukturális 
fejlesztést valósítunk meg – adott 
tájékoztatást Lasztovicza László fő-
igazgató. 
Az iskolaépület mögött a kézilabda-
pályáig tartó területet térkövezik le. 
A munkálatok a tervezett ütemben 
haladnak, a kivitelezés során a több 
mint 700 négyzetmétert először asz-
faltréteggel látják el, így tartósabb 
lesz és gépjárművekkel is rá lehet 
hajtani. Erre kerül a térkőburkolat. 
Természetesen szeretnék, ha több 
zöldfelület lenne az udvaron, de ami-
kor több mint ötszáz diák szaladgál 
a szünetekben és a délutáni szabad-

foglalkozásokon, a füvesítést nehéz 
lenne megvalósítani. A kivitelezés 
során azonban már most kialakítot-
ták azokat a részeket, ahová a jövő-
ben árnyat adó fákat fognak majd 
ültetni. Új pihenőpadok is kerülnek 
az udvarrészre. Mint azt a főigazgató 
elmondta, a fejlesztést régóta terve-
zik, most sikerül megvalósítani a hi-
ánypótló beruházást. Az udvar csa-
padékos időben nagyon sáros volt, 
most ez majd megszűnik és ezáltal 
az épület padlózatának tisztaságát 
is meg tudják óvni. Mindemellett 
a felújítás egészségügyi szempontjá-
nak fontossága sem elhanyagolandó, 
hiszen a szaladgáló gyermekek nem 
verik fel a port, s nem lélegzik azt be.

Boda Zsuzsa

MEGÚJUL A BEM ISKOLA UDVARA

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjében a 
járványhelyzet idején is fogadták a legkisebbeket. Mindent megtettünk 
azért, hogy a nehézségek ellenére is biztonságos környezetet nyújtsunk a 
gyermekeknek- adott tájékoztatást Aczél-Németh Angéla bölcsődevezető.

A járványügyi intézkedéseket betartva 
ügyeleti rendszerben működtek to-
vább. Az első időszakban kevés gyer-
mek vette igénybe az ellátást, majd a 
későbbiekben, már minden kisgyer-
meket újra elvittek szüleik a bölcsibe. 
Amikor kevesebb kisgyermek volt, a 
dolgozók szabadságra mentek, illetve 
néhány dolgozót más munkaterületre 
csoportosítottak át. 
A veszélyhelyzet a bölcsőde napi rutin-
ját, munkarendjét is átírta. Például az 
épületbe való belépéskor mind a szü-
lőknek, mind a dolgozóknak kötelező 
lett a kézfertőtlenítés. A kisgyermeke-
ket csak az egyik szülő kísérhette be az 
épületbe. A nap folyamán a gondozó-
nők még nagyobb hangsúlyt fektettek 
arra, hogy az alapvető higiénés szabá-
lyokat elsajátíttassák a kicsikkel. 
A pandémia a kezdetekkor éreztette ha-
tását a bölcsődébe beíratott gyermek-
létszám alakulásán is, mára azonban 

újra maximális létszámmal működik 
az intézmény. Akiket nem tudtak fel-
venni, azok a gyermekek a Tarkabarka 
Játszóház és Családi Bölcsődében nyer-
tek elhelyezést egy, az önkormányzattal 
kötött korábbi szerződés értelmében. 
A már megszokott bölcsődei „nyílt” 
családi programokat – tavaly a balla-
gás, idén a farsang - azonban jelentő-
sen befolyásolta a járványhelyzet.
Az önkormányzat 2019-ben nyert egy 
bölcsődefejlesztési pályázatot, ennek 
részeként két bölcsődei minicsoportot 
is kialakítanak. A tervek szerint nyáron 
megkezdődik a beruházás kivitelezése. 
Ennek eredményeként 14 kisgyermek-
kel többet tudnak majd a bölcsődébe 
felvenni, így 62 férőhelyes lesz az intéz-
mény. Ez a dolgozói létszám emelését 
is indokolttá teszi, négy gondozónővel 
és két bölcsődei dajkával bővülhet a 
kollektíva. 

Boda Zsuzsa

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY
FŰNYÍRÁS ÉS EGYÉB 

KÖZTERÜLETI FELADATOK

Reményeink szerint néhány napon 
belül már nem csak a naptár szerint 
lesz tavasz, hanem a természet is 
újjáéled. A fás- és lágyszárú növé-
nyeink növekedésnek indulnak vá-
rosszerte. Minden évben felhívjuk 
a lakosság figyelmét arra, hogy mi-
lyen kötelezettségeik vannak saját és 
az ingatlanuk előtti közterületeken.
A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet – amely a város teljes köz-
igazgatási területén hatályban van – 
egyértelműen szabályozza a tulajdo-
nos, illetve használó, – aki lehet az 
ingatlan bérlője vagy haszonélvezője 
is – feladatait. Mik is ezek?
• Az ingatlan folyamatos gyommen-
tesítése, az ingatlanon növő lágy-és 
fás szárú növények ápolása, a fű fo-
lyamatos kaszálása,
• az ingatlan rovar- és rágcsáló men-
tesítése,
• az ingatlanról az úttest vagy gya-
logjáró terébe kinyúló ágak, bokrok 
nyesése és a nyesedék elszállíttatása
• ingatlan rendeltetésének megfele-
lő karbantartása és használata

A fenti rendelkezések a lakóházak és 
egyéb ingatlanok úgynevezett kerí-
tésen belüli részét érintik.  A másik 
nagy csoport kifejezetten az ingat-
lan előtti, a közterületek tisztántar-
tásával és a zöldterületek ápolásával 
kapcsolatos feladatok:
• Az ingatlan előtti járda, kerékpár-
út, úszótelek esetén az épület körüli 

járda, valamint a járda – kiépített 
járda hiányában a közterület – mel-
letti zöldsáv úttestig terjedő teljes 
területének gondozása, tisztántar-
tása, hulladék- és gyommentesítése. 
Amennyiben az ingatlant két közút 
is határolja, ilyen tipikusan egy sarki 
ingatlan, úgy ezek a feladatok mind-
két közút irányában kötelezőek.
• Az ingatlan előtti, melletti nyílt 
árok és ennek műtárgyai (átereszek) 
tisztán tartása, hulladék- és gyom-
mentesítése, valamint a csapadék-
víz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és hulladékok eltávolítása, 
valamint
• Az ingatlan előtti, melletti fák, 
növények, bokrok és sövény folya-
matos karbantartása, hogy az a köz-
lekedést és a láthatóságot ne akadá-
lyozza.
A fenti feladatok elhanyagolása 
esetén az Önkormányzat első al-
kalommal figyelmeztetést küld a 
kötelezettnek, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, azonban a 
következő alkalommal már bírságra 
is lehet számítani, ami a többszöri 
ismétlés esetén egyre magasabb le-
het és végső soron végrehajtás útján 
is behajthatóvá válik.
Több alkalommal főleg idős egye-
dülálló lakosok jelzik, hogy nem 
képesek ezeket a tulajdonosi felada-
tokat ellátni. Itt szeretnénk felhívni 
a figyelmet arra, hogy a polgári jog 
jogszabályi keretek között szabá-
lyozza a rokontartást, ami azt jelenti, 
hogy aki önhibáján kívül nem képes 
magát eltartani, kötelezettségeit el-
végezni, az a rokonaihoz fordulhat. 

Elsősorban az idős szülő gyermekei-
hez, vagy gyermek hiányában egyéb 
felmenőihez. Végső soron a munkák 
elvégzését ellenérték fejében meg 
lehet rendelni. A KŐRÖSKOM 
Nonprofit Kft. szakemberei egész 
évben rendelkezésre állnak az ilyen 
feladatok ellátására.

GALLYAZÁSI FELADATOK 
A VÁROSBAN

Bizonyára a város lakossága is hetek 
óta figyelemmel kíséri a gallyazási 
munkálatokat városunkban, ame-
lyek elvégzését a villamoshálózat vé-
delme érdekében végeztet az NKM 
Áramhálózati Kft. 

Amikor egy fa belelóg a villamos-
hálózat vezetékébe, veszélyezteti 
annak rendeltetésszerű működé-
sét és egyben balesetveszélyes is. 
Az ingatlantulajdonosok feladata 
lenne, hogy a fák nyesését elvégez-
zék, azonban ez a legritkább esetben 
történik meg. 

Azokon a helyeken, ahol az NKM 
az elektromos vezetékek biztonsági 
övezetébe benőtt növényzetet és fa-
ágakat a zavartalan villamosenergia-
ellátás szempontjából veszélyesnek 
minősíti, ott a szerződött gallyazó 
partnereivel elvégezteti a szüksé-
ges beavatkozásokat. A fenti okból 
végzett gallyazás során a legtöbb 
esetben nem veszik figyelembe az 
esztétikai, illetve növényvédelmi 
és fametszési szempontokat. Ezt 
önkormányzatunk is észlelte és el-
fogadhatatlannak tartja. Sokkal 
célszerűbb lenne, hogy a gallyazást 
a minden szempontból optimális 
eredmény érdekében a tulajdonos 
végezze, illetve végeztesse el. 
Érdemes tehát a kerttervezés és faül-
tetés során figyelemmel lenni ezekre 
a jövőbeni problémákra is.
A nyesedék elszállítása szintén a tu-
lajdonos feladata. Az Önkormány-
zat a kapacitásaihoz mérten az el-
múlt években igyekezett a lakosság 
segítéségére lenni, de ez nem köte-
lezően ellátandó feladata.

(fotó: magyarmezogazdasag.hu)

MÁJUS 8-ÁN KINYITOTTMÁJUS 8-ÁN KINYITOTT
A KISKŐRÖSI RÓNASZÉKI FÜRDŐ!A KISKŐRÖSI RÓNASZÉKI FÜRDŐ!

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LÁTOGATHATÓ

Tisztelt Fürdővendégeink!Tisztelt Fürdővendégeink!
Tekintettel arra, hogy Magyarországon az átoltottság a mai napon Tekintettel arra, hogy Magyarországon az átoltottság a mai napon 
elérte a 4 millió főt – a koronavírus járvány miatt bevezetett védel-elérte a 4 millió főt – a koronavírus járvány miatt bevezetett védel-
mi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozataként mi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozataként 
– a 2020. novemberében bezárt szabadidős létesítmények védett-– a 2020. novemberében bezárt szabadidős létesítmények védett-

ségi igazolvánnyal újra látogathatóvá válnak.ségi igazolvánnyal újra látogathatóvá válnak.
Mindezek alapján ezúton értesítjük Önöket, hogy fürdőnkMindezek alapján ezúton értesítjük Önöket, hogy fürdőnk

2021. május 8-tól újra várja kedves vendégeit! 2021. május 8-tól újra várja kedves vendégeit! 

A nyitás, illetve fürdőnk látogatásának feltételei kapcsán A nyitás, illetve fürdőnk látogatásának feltételei kapcsán 
a későbbiekben további információkkal szolgálunk, kérjük, a későbbiekben további információkkal szolgálunk, kérjük, 

kövessék figyelemmel internetes médiafelületeinket is!kövessék figyelemmel internetes médiafelületeinket is!

www.kiskoros.hu  |  www.koroskom.hu  |  facebook: Kiskőrös városwww.kiskoros.hu  |  www.koroskom.hu  |  facebook: Kiskőrös város
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KÖVETENDŐ

RÓZSA RÉKA „AZ ÉV COVID-ÁPOLÓJA” LETT
Egy „hétköznapi hős” munkáját ismerték el a díjjal

HUZAVONÁK PETŐFI SÁNDOR SZÜLŐHÁZA KÖRÜL - 7. RÉSZ
Az előző rész tartalmából: Pest megye szűkmarkúsága, hogy nem volt haj-
landó anyagi áldozatot hozni Petőfi szülőházáért, és kegyeletét csak egy 
új kerítéssel róná le, felháborodást, gúnyt és iróniát szült. Ki versben, ki 
prózában állítja pellengérre az „ország első megyéjét”.

Bár a megye láthatólag leszerepelt, az 
adakozás (nem a kerítésre) hanem a 
szülőházra mégis új lendületet kap 
áprilistól. Ekkor teszi közzé az Írók 
és Művészek Társasága több újságban 
a maga felhívását. A felhívást Szigli-
geti Ede (ovális fotó) és Szana Tamás 
jegyzi.
„A honfiúi kegyelet hiába keresi Pe-
tőfi sírját, hogy fölibe a nagy költő-
höz méltó emléket emelhessen, de 
áll még, habár megviselve, a szerény 
szülői hajlék, melyben a gondvise-
lés egy derűs pillanatában e ragyogó 
lángelmével oly dúsan ajándékozta 
meg nemzetünket. E roskadozó lak 
minden leomló köve vádat hangoz-
tat a nemzet ellen, hogy nem tudja 
kellőleg tisztelni nagy költőjének 
emlékét, ama költőét, ki szellemének 
fényével dicsőséget szerzett a 
magyar névnek. A ház meg-
vásárlása és helyreállítása 
iránt pár hó előtt tör-
téntek ugyan lépések, 
de azok, fájdalom, 
eredmény nélkül ma-
radtak. E körülmény 
bírta arra a „Magyar 
írók és művészek tár-
saságá"-t, hogy az ügy 
élére állva, kegyeletes 
adományok gyűjtése által a 
ház megvételére, további fenn-
tartására és gondozására vállalkozzék. 
(…) Hisszük, hogy fölszólításunk 
nem lesz pusztában elhangzó szó s Pe-
tőfi Sándor születésháza nemsokára a 
nemzet tulajdona leend, hová kegye-
lettel zarándokolhatnak a költészetért 
s honfiúi erényekért lángoló utódok.” 
(Magyar Újság, 1874. ápr. 19. 1. o)
Ez a mára elfeledett kulturális egye-
sület 1873-ban alakult, és 1891-ig 
állt fenn. A Társaság első elnökének 
Szigligeti Edét választották. Az Írók 
és Művészek Társaságából kerültek 
ki 1876-ban a Petőfi Társaság alapító 
tagjai. Össze is mosódik a két társaság. 
Később a Petőfi Társaság is az eredmé-
nyei közt tudta be a Petőfi-ház megvé-
telét, vagy éppen rajta kérték számon 
az épület állapotát.
Az írók és művészek felhívása után, 
1874-ben újra több tudósítást olvas-
hatunk adományozókról és jótékony 
célú rendezvényekről a szülőház meg-
vételének javára.
Sidoli olasz műlovarda igazgató öt fo-
rintot ajánl fel. (Magyar Újság, 1874. 

jún. 7. 3. o.) Az Ellenzéki Kör Vasvári 
Béla olasz királyi százados javaslatára 
gyűjtőívet köröztet, amelyen az első 
két forintos adományt maga a kez-
deményező jegyzi. (Magyar Újság, 
1874. jún. 3. 2.)
 Münchenben élő magyarok tizen-
négy forintot adnak össze. „Meghal-
lottuk — írják levelükben — a fel-
hívást a távolban is, s sietünk a nagy 
költő iránti kegyeletünk adóját össze-
rakott filléreink által róni le, óhajtva, 
hogy Petőfi születési háza mielébb a 
nemzeté legyen. S hányan nem hal-
lották meg azt a felhívást itt a közel-
ben.” (Fővárosi Lapok, 1874, júl.17.  
3. o.) - fűzi hozzá a Fővárosi Lapok 
szerkesztősége.
Aigner Lajos, (írói nevén Abafi) az 
Írók és Művészek Társaságának pénz-

tárnoka július 2- i jelentésében 
már 321 forint és huszon-

nyolc krajcár összegyűlt 
adományról tesz jelen-
tést. (A Hon, 1874.júl. 
19. 3. o.)
Nagy nevek is felbuk-
kannak az adakozók 
között. Prielle Kor-
nélia, aki talán csak 

azért nem lett Petőfiné, 
mert a lelkész nem volt 

hajlandó gyertyafényben 
esketni, harminc forintot, bor-

széki fellépti díjának negyedét ajánlja 
fel a kegyeletes vállalkozásra, „mely a 
nemzeti nagy költő születési házát a 
nemzet számára kívánja megszerezni.” 
(Fővárosi Lapok, 1874. szept. 1. 865. 
o.)
Nagyszerű, bár a színésznő és Petőfi 
korábbi szorosabb kapcsolatához ké-
pest hűvösen fennkölt sorok.
A máramarosi fürdőhelyről, Kabolya-
Polyanáról adakozó Lövey Klára „lel-
kes honleány” feltehetőleg nőneve-
lésünk nagy úttörőjével azonos, aki 
Máramarosból származott, később 
is visszatért oda tanítani, és annak a 
Máramaros című lapnak munkatársa 
volt, amely tudósított arról a jóté-
konysági zeneestről, amelynek bevé-
telét a nemes hölgy vagy egy (név) 
rokona Petőfi szülőházának megvá-
sárlására ajánlotta fel. 
Az orosházi tanulóifjúság hangverse-
nyének és táncmulatságának ötven 
forintos bevétele is ugyanerre a nemes 
célra folyt be. (Fővárosi Lapok, 1874. 
szept. 1. 865. o)

Kis-Oroszi „művelt fiatalsága” is a 
szülőház javára rendezte bálját. (Fővá-
rosi Lapok, 1874. szept. 30. 969. o.)
Eszler József Alexandriában élő ha-
zánkfia, legendás oroszlán-, tigris-, 
elefánt-, leopárd-, rinocérosz- és 
krokodilvadász, élőállat-befogó is 
hozzájárul, hogy magyarul kiadandó 
naplója jövedelmének negyed részét 
a Petőfi-ház megvásárlására fordítsák. 
(Óváry Pető: Egyiptomi levél. Magyar 
Újság, 1874. nov. 10. 2.)
Közben a Magyar Írók és Művészek 
Társasága sem tétlenkedik. Jól sikerült 
majálisán előkelő közönség vesz részt, 

ami 150 forint bevételt hoz. „(…) a 
táncvigalmat Zichy Manó gr. nyi-
totta meg Felekynével; voltak arany-
galléros urak is; a mulatság hajnalig 
tartott.”(Magyar Újság, 1874. jún. 
24. 3. o.)
1875-ben a Társaság már arról szá-
molhat be, hogy a gyűjtés nyolcszáz 
forintnál jár. (Figyelő, 1875. jan. 17. 
35. o.)
Ez még mindig nagyon messze van a 
tulajdonosok által kért 2400 forint-
tól, így a következő években az ügy 
megint leül, szinte eltűnik a hírekből.

Fodor Tamás

MÚLTIDÉZŐ

Rózsa Réka, a kalocsai Szent Kereszt Kórház diplomás ápolója a 
fogjunkossze.hu internetes oldal által indított közönségszavazáson el-
nyerte „Az év Covid-ápolója”díjat. Az internetes oldal célja, hogy segítse 
az egészségügyben dolgozókat, akik azért dolgoznak, hogy az ország a 
Covid-járvány alatt is működhessen. A Duna Bonum Alapítvány is csatla-
kozott a támogatókhoz, amely 100 millió forintot adományozott a Magyar 
Kórházszövetség tagkórházaiban a Covid-ellátásban résztvevő kórházi 
dolgozók számára. Az alapítványnak köszönhetően közel száz, kiemel-
kedő munkát végző egészségügyi dolgozó részesült jutalomban, köztük 
Réka is.

– Mondhatom, hogy „már kicsiny 
gyermekkorom óta” ápoló sze-
rettem volna lenni, mégis a helyi 
gimnáziumban való érettségi után 
a Szegedi Tudományegyetem bio-
lógia szakára felvételiztem. Abban 
mindig is biztos voltam, hogy olyan 
pályát választok, ahol valamilyen 
formában tudok az embereken se-
gíteni – mondja Réka. Példaképül 
a szüleim álltak előttem, tőlük 
örököltem az ez irányú elhivatott-
ságomat. Ők is mindig segítenek 
azokon, akiknek szükségük van rá. 
Döntöttem, és egy év után az egye-
temen átkértem magam az Egész-
ségtudományi és Szociális Képzési 
Kar ápolási tanszékére, ahol 2016-
ban diplomáztam. Szeretném majd 
még a mesterképzést is elvégezni.

 � Miért pont Kalocsára mentél 
dolgozni?
– Kecskemétre is beadtam a jelent-
kezésemet, Kalocsáról válaszoltak 
először, hogy felvesznek. Fél óra 
múlva Kecskemétről is megérke-
zett a pozitív válasz, de akkor már 
elfogadtam a kalocsai állást. Nem 
bántam meg. A kórház sebészeti és 
traumatológiai osztályán kezdtem 
el dolgozni, de ahogy tavaly feb-
ruár végén megnyitották a Covid 
osztályt, rögtön tudtam, hogy ott a 
helyem és jelentkeztem. Egy rövid 
nyári szünet volt csupán a járvány-
ban, de ahogy „kitört” a harmadik 
hullám, visszamentem a Covid osz-
tályra. Műszakvezetőként referálok 
az orvosoknak, többek között én 
végzem az infúziók, a gyógysze-
rek kiadását, külön odafigyelek a 
komplikált betegek kezelésére. A 
mi osztályunkon az enyhe, vagy 
középsúlyos Covid fertőzöttek van-
nak, ha valakinek romlik az állapo-
ta, a beteg átkerül az intenzívre. 

 � Mi az, ami megszépíti számod-
ra a mindennapokat?
– Egy-egy műszak 12 órából áll, 
sokat vagyunk a betegekkel, kiala-
kul közöttünk egyfajta kapcsolat. 
A védőöltözet rajtunk van, így a 

maszk eltakarja arcunkat, de lá-
tom a kétségbeesett tekinteteket és 
igyekszem a szemeimmel biztatást 
sugallni, szavaimmal nyug-
tatni, és ha nem is lát-
szik, de a hanglejté-
semből hallatszik 
a mosoly, amire 
nagy szüksége 
van az itt fekvő 
embereknek. 
Mindig színes 
maszkot vá-
lasztok, vagy 
olyat, amin 
valami kedves, 
vidám motívum 
van, hogy ezzel is 
közvetítsem az erőt, 
a bíztatást, erősítsem a 
pozitivitást. Nem tagadom, hogy 
engem is megvisel, ha egy-egy be-
tegnek romlik az állapota, vagy 
elveszítjük, de határtalanul bol-
dog vagyok, ha valaki gyógyultan 
távozhat tőlünk, hazamehet a csa-
ládjához. Rendkívüli csapattal dol-
gozom együtt, mindenki a helyzet 
magaslatán áll, és annak is nagyon 
örülök, hogy kórházunkból dr. 
Körmendy Szabolcs főorvos el-
nyerte az „Év Covid-orvosa” díjat. 
Az én elismerésem közös a kollégá-
immal, hiszen mindenkit megillet. 

 � Vannak azért „csendesebb” 
műszakok is?
– Változó, az éjszakai műszak alatt, 
van, hogy több idő marad a papír-
munkára. De ez sajnos nem mindig 
van így. Időnként sok beteg kerül 
be az osztályra éjszaka is. Egyéb-
ként rengeteget fejlődtem ez alatt a 
több mint egy év alatt, megtanul-
tam, hogyan tudok a legjobban se-
gíteni, hogyan tehetek a legtöbbet a 
betegek gyógyulásának érdekében. 
Ez egy hivatás, életcél. Én nem 
tudnék íróasztal mögött ülni és ott 
dolgozni. Ezen az osztályon rendkí-
vül félnek az emberek, meg vannak 
riadva az ismeretlentől, át kell tud-
ni lendíteni őket a halálfélelmen 

és bíztatni őket, hogy igenis van 
remény! Számos „húzós” küzdéssel 
teli műszakon vagyok túl. Vannak 
betegeink, akikre 24 órán keresztül 
kell figyelnünk, mert „pengeélen 
táncolnak”. De a többiek állapo-
tát is folyamatosan ellenőrizzük. 
Az intubálást, a lélegeztető gépre 
helyezést az intenzíves orvos végzi. 
Ennyi hónap után már félszavak-
ból is értjük egymást, szinte az or-
vos tekintetéből ki tudom olvasni, 
hogy mit fog majd mondani. Most 
a betegszám csökkenő tendenci-

át mutat, de sajnos sokan 
vannak közöttük a kö-

zép-, illetve a fiatal 
korosztályból is. 

Minden beteg 
más és más eset. 
Nem lehet 
azt mondani, 
hogy a gyógyí-
tás folyamata 
„egy kaptafára 
megy”. Van, 

aki reagál egy 
kezelésre, vagy 

gyógyszerre, van, 
aki nem. Az orvos 

dönt, nekünk pedig tudni 
kell végrehajtani a feladatot. 

 � Mit csinálsz a szabadidődben?
– Középiskolás éveim alatt a város 
női kézilabda csapatának játékosa 
voltam, aztán, amikor Kiskőrösön 
megszűnt a felnőtt csapat, Soltvad-
kertre igazoltam. Ha az időm en-

gedi, részt veszek egy-egy edzésen. 
A párommal sütünk-főzünk, tár-
sasozunk... bár sok mindenre nem 
marad időm, de elfoglalom ma-
gam. Van viszont, amikor egy-egy 
keményebb nap után csak ledőlök 
a nappaliban a kanapéra és beszél-
getünk.
Szeretném mindenkinek üzenni, 
hogy az oltás elengedhetetlen. Én 
is beoltattam magam és nem csak 
azért, mert ezen az osztályon dol-
gozom. Sokan a betegágyon éb-
redtek rá, mekkora téveszme volt 
az oltásellenességük. Az oltottak 
nagy eséllyel elkerülhetik a súlyos 
szövődményeket. Már ezért megéri!
Gratulálunk Rékának az elisme-
résért. Gratulálunk és köszönjük 
mindazoknak a megfeszített mun-
káját, akik az egészségügy területén 
helyt állnak. Sok munkahely van, 
ahol értünk dolgoznak nap, mint 
nap. Nekik is köszönjük munkáju-
kat. Ők a mi hétköznapi hőseink!

Boda Zsuzsa 
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PÜNKÖSD CSODÁJA ÉS A KERESZTYÉN ENGEDELMESSÉG
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Talán nem túlzás azt állítani, hogy minden szülő engedelmes gyermekről 
álmodik. Hogy ne kelljen mindent százszor elmondani. Ne kelljen folyton vi-
tába szállni. Ne kelljen könyörögni, vagy állandóan parancsokat osztogatni, 
csak egyszerűen kérni, mely nyitott fülekre és tettre kész gyermekre talál.

Stanley Milgram szociálpszichológus 
egy kísérletet végzett 1960-ban a Yale 
Egyetemen. A kísérlet során azt a lát-
szatot keltették, hogy arról készítenek 
tanulmányt, miként tanulnak az em-
berek. Milgram vizsgálati alanyainak 
azt mondták, mérjenek elektromos 
ütést a leszíjazott „tanulóra”, vagyis 
az áldozatra (aki egyébként egy be-
épített színész volt), ahányszor az 
rossz választ ad a feladatra. Azt figyel-
ték, hogyan oldották meg az elektro-
mos sokkot adó kísérleti személyek a 
feladatot, vagyis hogyan kezelték az 
aközötti konfliktust, hogy engedel-
meskednek a tekintélyt képviselő pa-
rancsának, és egyre erősebb áramütést 
adnak, vagy megtagadják az engedel-
mességet, miután látták az áldozat 
fájdalmát, és hallották a könyörgését. 
Megdöbbentő, de az alanyok kéthar-
mada esett az „engedelmes” vizsgálati 
személyek kategóriájába. Úgy néztek 
magukra, mint egy külső tekintély 
képviselőjére, aki „csak a kötelessé-
gét végezte”. Milgram következtetése 
mindebből az lett, hogy „a tekintély-
nek való behódolás legnagyobb hord-
erejű következménye a felelősségérzet 
megszűnése”.
Ennek tudatában a cél az lehet, hogy 
megtaláljuk és megtanítsuk gyerme-
künknek a tekintély és a hatalom 
hatékony alternatíváit, melyek által 
elegendő bátorsággal, autonómiával 
és önfegyelemmel ruházzuk fel ah-
hoz, hogy majd ellen tudjon állni a 
tekintély irányításának minden olyan 
helyzetben, amikor az engedelmesség 
ellentmond a saját meggyőződése sze-
rinti jónak.
Valódi engedelmesség csak valódi 
kapcsolatban lehetséges. Megkövetel-
ni, kikényszeríteni csak a behódolást 
lehet, a belülről fakadó engedelmes-
séget nem. 

Az apostolok és Jézus kapcsolatában 
egy valódi, belülről fakadó engedel-
messég mutatkozik meg. Ez az en-
gedelmesség pedig egy valódi, elsza-
kíthatatlan kötelékkel egybekötött 
kapcsolaton alapszik. 
A valódi kapcsolat és en-
gedelmesség elmélyü-
lésének mozzanatait 
végigkísérhetjük az 
evangéliumokban 
és az Apostolok 
Cselekedeteiről 
írott könyvben 
egyaránt. Gondol-
hatunk első sorban 
azokra a Jézus által 
véghez vitt csodákra, 
melyeknek szemtanúi vol-
tak a tanítványok. Tovább haladva 
kiemelhetjük azt a lélegzetelállító 
mozzanatot, amikor a zárt ajtók mö-
gött szomorkodó tanítványok között 
megjelenik a feltámadott Krisztus. A 
félelem és gyász terhével bezárkózva a 

kilátástalanság és a vég érzete járhatja 
át szívüket, amikor minden megvál-
tozik. A gyász örömmé, a lehetetlen 
lehetségessé, a halál életté változik. 
Jézus feltámadt! Ez a feltámadott Jé-
zus jelenik meg közöttük, és köszön-
ti őket a békesség szavával. Szinte 
hihetetlen és lélegzetelállító, de ők 
mindezt átélik, jelen vannak, részesei 
a csodának. Jézus mennybemene-

telének eseményét is szem-
tanúkként kísérhetik 

végig. Ott is minden 
a szemük láttára tör-
ténik. A pünkösdi 
esemény ismét 
egy olyan valóság, 
amelyet nem má-
sok elbeszélései ál-
tal ismernek meg, 

hanem jelen vannak 
és átélik a csodát. Azt 

a csodát, amely egyrészt 
egy ígéret beteljesedése. Hi-

szen Jézus megígérte, hogy elküldi 
számukra a Pártfogót. Másrészt pe-
dig szemtanúi lehetnek a Szentlélek 
munkájának mindent felülmúló ere-
jének. Ismét, mint rendezőelv jelenik 
meg. Ugyanúgy, mint amikor a föld 

még kietlen és puszta volt, a mélység 
fölött sötétség volt, de Isten Lelke 
ott lebegett a vizek felett. És milyen 
tökéletes harmónia született. A pün-
kösdi eseménynél is, mint rendezőelv 
jelenik meg: Mindenféle kultúrából 
érkező, mindenféle nyelvet beszélő 
ember között harmónia, egyetértés 
születik. Ennek a csodának is szem-
tanúi lehetnek. 
Ennyi mindent megélni, ennyi cso-
dát látni és ennyi felfoghatatlan, de 
mégis valóságos történés után úgy 
gondolom, teljesen érthetővé válik 
számunkra Péter apostol mondata: 
„Istennek kell inkább engedelmes-
kednünk, mint az embereknek.” 
Mindezt a börtönből való szabadu-
lás csodájának megtapasztalása után 
jelenti ki. Nem szeretnének az embe-
ri, azaz a zsidó vezetők kényszerének 
engedelmeskedni, hiszen az aposto-
loknak egyértelmű küldetésük van: 
az élő Krisztusról szóló evangélium 
hirdetése. 
Ó, bárcsak a ma embere is elsősorban 
a teremtő, megváltó és megszentelő 
Istennek engedelmeskedne első sor-
ban.

Arató J. Lóránd

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
ISTENTISZTELETEK ÉS EGYÉB GYÜLEKEZETI ALKALMAK:
- mire ez az újság megjelenik, remélhetőleg már mindannyian örülhetünk a gyülekezeti élet újraindításának.
- a nyári időszámítás alatt megszokott módon, minden vasárnapi és hétközi istentiszteletünk helyszíne
  a templom. Az esti istentiszteletek kezdési időpontja 19 óra.
- a keddi gyülekezeti bibliaóra helyszíne változatlanul imaházunk nagyterme, ahol a járványügyi előírásoknak
  megfelelően betarthatóak az előírt távolságok.
- a kötelező járványügyi előírások betartását továbbra is kérjük és ellenőrizzük!

IMAHÁZ ÉS LELKÉSZLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA
- április 26-án hétfőn elkezdődtek a munkálatok. Először a teljes épület tetőszerkezetének felújítása történik
   meg. Az imaház és a hozzá kapcsolódó parókia épülete egységesen téglavörös cserépfedést kap. 

KONFIRMÁCIÓ 
- május 7-én, pénteken 15 órakor konfirmációi elővizsga. 
- május 13-án, Mennybemenetel ünnepén, csütörtökön 15 órakor konfirmációi vizsga, azt követően pedig
  a templomi próba. Kérjük a pontos megjelenést! 
- május 25-én, Pünkösd ünnepén 9 órakor lesz a konfirmációi istentisztelet. Ezen a napon a délelőtti alkalmak
  elmaradnak.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik 
MALINA LÁSZLÓNÉ
PESTI IRÉN 
temetésén személyesen vagy lelkiekben,
mély fájdalmukban velünk voltak,
nyughelyére elhelyezték a kegyelet virágait. 
Gyászoló családja

Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

LITAUSZKI SÁNDORNÉ 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek

és együtt éreztek fájdalmunkkal.
Gyászoló családja

„Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!”
                                            (Példabeszédek könyve 31,8)

Sokkoló történet. Nem mostaná-
ban történt, de most lett belőle hír. 
A rendőrség most hozta nyilvános-
ságra, keres valakit. Történt pedig, 
hogy Budapesten egy embertársunk 
hazafelé ballagott egy este. Feltehe-
tőleg nem volt teljesen józan, mert 
beleszédült egy munkagödörbe a 
járda mellett. Talán munkások ásták 
ki a gödröt és úgy hagyták. Ember-
társunk fejjel előre esett, a lába kint 
maradt. A térfigyelő kamera felvéte-
lén látszik, ahogy kalimpál. Eddig se 
semmi, ami megesett, de most jön a 
sokk. Egy másik embertársunk, egy 
fiatalember ment arra. Meglátta a gö-
dörből kiálló lábakat. Megállt, oda-
ment, megnézte, mi is az. Látta, hogy 
valaki ott van, fejjel előre esve. Látta, 
felfogta, mert elővette a mobilját, 
készített róla egy fényképet, majd 
segítségnyújtás nélkül odébb állt. 
Igen, elment. Elment úgy, hogy nem 
segített bajba jutott embertársán. 
A szerencsétlen, gödörbe esett ember 
reggelre meghalt. A rendőrség körözi 
a fotózó fiatalembert. A vád ellene: 
segíthetett volna, de nem tette.
Nem tisztem ítélkezni, nem is áll 
szándékomban. De keresztyénként 
vallom, hogy a mulasztás is bűn. 
A gyónásban meg is szoktuk vallani: 
„Gyónom a mindenható Istennek… 

hogy sokszor és sokat vétkeztem, 
gondolattal, szóval, cselekedettel 
és mulasztással.” Igen, jól olvastuk, 
mulasztással is lehet bűnt elkövetni. 
A fenti történet éppen erre mutat rá. 
Segíthettem volna, de nem tettem. 
Isten e havi üzenete is erre emlékez-
tet minket. Mert Ő egymásra bízott 
bennünket. Ezért élünk családban, 
ezért vannak szomszédaink, baráta-
ink. A Mindenható Isten sem nézte 
ölbe tett kézzel, hogy mi, legked-
vesebb teremtményei a vesztünkbe 
rohanunk. Jézus Krisztusban meg-
oldást, megmenekülést, megváltást 
szerzett nekünk. És ez az alapja min-
den felebaráti szeretetnek. Az átélt 
isteni szeretet.
Ugyancsak napi hír volt. Kilenc 
évig feküdt holtan egy férfi a lakásá-
ban, a norvég fővárosban, Oslóban, 
míg végül a házgondok megtalálta. 
A rendőrség szerint a férfi 2011 
áprilisban halt meg. Erre egy tejes 
dobozról és egy talált levélből követ-
keztettek a szakemberek. A boncolás 
megerősítette, nem történt gyilkos-
ság, a hatvanas éveiben járó férfi ter-
mészetes halált halt.
Kilenc hosszú évig nem kereste sen-
ki, nem segített neki senki, nem hi-
ányzott senkinek…

Lupták György

pecsma.hu

Mennybemenetel (latinul Ascensio Domini – az Úr felemeltetése), ahogy az 
a nevében is benne van, az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvét 
után a 40. nap, tehát mindig csütörtökre esik. Igaz ugyan, hogy az ősegyház a 
4. sz-ig a Szentlélek eljövetelével együtt pünkösdkor ünnepelte, 350 után vi-
szont egyre több helyen a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. 

Tagadhatatlan, hogy mára méltatla-
nul háttérbe szorult, elfeledett lett ez 
az ünnep. Azzal szoktunk védekezni, 
hogy valószínűleg azért alakult ez így, 
mert hétköznap nem érünk rá ünne-
pelni. Bezzeg, ha munkaszüneti nap 
lenne, mint nyugati szomszédainknál, 
biztosan egészen más lenne a helyzet. 
Biztosak vagyunk mi ebben? Nem 
sokkal inkább arról van szó, hogy egy-
általán nem vagyunk tisztában ennek 
az ünnepnek a hallatlan jelentőségével?
Mert lássuk csak, mi is történt ezen a 
napon, és ennek milyen örök érvényű 
következményei vannak?
Magáról a mennybemenetel eseményé-
ről Márk és Lukács evangélista tudósít 
minket, ráadásul Lukács két helyen is: 
evangéliumának végén, és az ugyan-
csak általa írt Cselekedetek könyvének 
elején. Lukács evangélistára, az orvos-
ra jellemző volt az alaposság: mindkét 
könyvének elején biztosítja az olvasó-
kat arról, hogy mindennek aprólékosan 
utánajárt, kifaggatta a még élő szemta-
núkat, és az ő beszámolóik alapján írta 
meg az evangéliumot, ill. a Cselekede-
tek könyvét. Mindegyik tudósítás meg-
egyezik abban, hogy Jézus elragadtatása 
tanítványai szeme láttára történt. „Az 
Úr Jézus pedig miután ezeket mond-
ta nekik, felemeltetett a mennybe, 
és az Isten jobbjára ült” – írja Márk 
evangéliuma (16,19). „Ezután kivitte 
őket Betániáig, felemelte a kezét, és 
megáldotta őket. És miközben áldotta 
őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a 
mennybe” – írja Lukács (24,50-51). A 
Cselekedetek könyvében pedig ezt ol-
vassuk: „Miután ezt mondta, szemük 
láttára felemeltetett, és felhő takarta el 
őt a szemük elől.” (1,9)
Magát az eseményt a legtöbben úgy 
szokták elképzelni, hogy az Úr Jézus 
a tanítványai szeme láttára egyre fel-
jebb és feljebb emelkedett, míg végül 
teljesen eltűnt. Valójában azonban 
sokkal inkább arról van szó, hogy 
„visszaláthatalanodott”. Visszatért 
abba a mennyei világba, abba a másik, 
az emberi szem által láthatatlan di-
menzióba, ahonnan hozzánk, közénk 
érkezett. Ebből is látszik, hogy ezen a 
napon a fordítottja történt annak, ami 
karácsonykor. Az Úr Jézus befejezte 
földi küldetését, amiért közénk jött, 
amiért emberré lett, és most visszatért 
a mennybe, és ahogy az Apostoli Hit-
vallás fogalmaz: most „ott ül a minden-

ható Atya Isten jobbján, onnan jön el 
ítélni élőket és holtakat.” Jézus menny-
bemenetelének tehát ugyanolyan üdv-
történeti jelentősége van, mint az Ő 
testetöltésének vagy feltámadásának. 
Miért ment vissza az Úr Jézus a 
mennybe, és ez miért jó nekünk? 
A legtömörebb válasz így hangzik: 
hogy mindig, mindenütt velünk le-
hessen. Nem hagyott tehát magunkra 
bennünket, ellenkezőleg. Az, hogy Ő 
visszalépett eredeti létformájába, és 
nem kötik többé a tér és idő korlátai, 
azt jelenti, hogy egyidejűleg újra min-
denütt jelen lehet. Amíg a mi emberi 
testünkben itt volt, egyidejűleg Ő is 
csak egy helyen lehetett. Az Ő menny-
bemenetele tette lehetővé, hogy ezen az 
egész földön mindenütt, sőt az egész 
világon, az egész kozmoszban egyide-
jűleg mindenütt jelen legyen. És ha 
mi itt imádkozunk, az ugyanúgy eljut 
hozzá, és arra ugyanúgy válaszol, mint 
ha a föld túlsó részén, valami számunk-
ra teljesen ismeretlen nyelven valaki 
szintén hittel hozzá kiált. Ezért valóban 
jobb nekünk, hogy Ő elment, mintha 
emberi testben itt maradt volna. 
De vajon mit csinál Jézus azóta, hogy 
visszament a mennybe? Nos, először is 
velünk van. Az Ő jelenléte nem válto-
zott meg. Ezen kívül vezeti az övéit, 
mert akiket Isten Lelke vezérel, azok az 
Isten fiai. Márk evangéliumában pedig 
azt olvassuk, hogy „Az Úr pedig együtt 
munkálkodott velük, megerősítette az 
igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” 
(Mk 16,20). És: „Jézus mindenkor él, 
hogy esedezzék érettünk” (Zsid 7,25). 
Ugyanerről ír János apostol is: „ha pe-
dig vétkezik valaki, van pártfogónk az 
Atyánál: az igaz Jézus Krisztus..” (1Jn 
2,1).
Micsoda gazdagság ez, micsoda aján-
dékok! Jó lenne, ha végiggondol-
nánk mindezt, és végre – vagy újra 
– felragyogna előttünk ennek a nagy 
ünnepnek, mennybemenetelnek az 
evangéliuma, és nem lenne olyan szür-
ke hétköznap ez a nap. És ha majd 
munkával töltjük is, mégis ünneplő 
szívvel tölthetjük, és megmarad ez az 
ünneplés a nap elmúltával is, mert Ő 
megígérte, hogy velünk van minden 
napon a világ végezetéig.

Luptákné Hanvay Mária
(fotó: Jézus mennybemenetele- John 
Singleton Copley, 1775 (Wikipedia)
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MEGÁLMODTA CSALÁDI FÉSZKÉT?
A Design Center segít a megvalósításban

HÁROM GYŐZELEMMEL KEZDTEK
Jó rajtot vett a tavaszi szezonban a Kis-
kőrösi LC U15-ös lány csapata. A me-
gyei korosztályos labdarúgó bajnok-
ságban szereplő együttes a 9 csapatos 
mezőnyben a bajnoki címért küzd.
A fiatalok az idei első mérkőzésükön 
5-4-re (3-2) nyertek hazai pályán a 
Kerekegyháza ellen a 4 gólt szerző 
Varga Petra és Sebők Viktória talá-
lataival. Ezt követően Bácsalmáson 
nyertek magabiztos játékkal 11-0-
ra (0-8), ahol Varga Petra 6, Sebők 
Viktória 4 alkalommal talált a háló-
ba és Herceg Vanessza lőtt még gólt. 
Az együttes a bajnokság 13. forduló-
jában hazai környezetben fogadta a 
Madarasi SE gárdáját, akik ellen 7-3-
ra (3-1) győztek. A találkozó érdekes-
sége volt, hogy a kiskőrösiek összes 
találatát a kisváló teljesítményt nyújtó 
Varga Petra szerezte. 
Sinkó Dorián edző (fotó): Heti két 
alkalommal tudtunk edzeni a lányok-
kal a tél folyamán a tavaszi szezon 
kezdetéig. Sajnos úgy kezdtük az évet, 
hogy egy őszről elmaradt mérkőzé-
sen az aranyéremért folyó harcban a 
legnagyobb riválisunk otthonában 
Kecskeméten 6-1 arányú vereséget 
szenvedtünk. A játékoskeretet 10 fő 

alkotja, akik a felnőtt csapat közvetlen 
utánpótlását adják és közülük már az 
első csapatban pályára lépett Somlyai 
Petra, Varga Petra, Sebők Viktória, 
valamint Herceg Dorina. A Madaras 
elleni siker alkalmával meg kell emlí-
tenem, hogy Galambos Anna reme-
kül játszott, de kiemelhetem Varga 
Petra gólerős játékát, Sebők Viktória 
sokat mozgott, Herceg Vanessza végig 
megbízhatóan focizott és hátul Som-
lyai Petra kiválóan játszott, Herceg 
Dorina pedig magabiztosan védett a 
kapuban. Szeretnénk érmes helyen 
zárni a bajnokságot, de esélyünk van 
még a bajnoki cím megszerzésére is. 
Nagy öröm a számomra, hogy a csapat 
néhány játékosára komolyabb klubok 
is felfigyeltek, Varga Petra neve pedig 
felmerült már a Puskás Akadémiánál 
és a Ferencvárosnál is.

-filus-

AZ EZÜSTÉREMÉRT KÜZDHET 
A KISKŐRÖSI LC IFI CSAPATA

Létszámgondokkal küszködnek
A megyei korosztályos bajnokság 
közép csoportjában szerepel a Kiskő-
rösi LC U19-es utánpótlás labdarú-
gó csapata. Az együttes jól szerepel 
a küzdelemsorozatban és a Kalocsa 
gárdája mögött a második helyen 
állnak a tabellán.
A fiatalok a tavaszi szezon első négy 
mérkőzéséből hármat megnyertek 
és egy alkalommal vereséget szen-
vedtek. A csapat a bajnokság máso-
dik felét a Harta ellen kezdte hazai 
környezetben, amikor a fiúk 10-0-ra 
(5-0) nyertek Karf Alex-2, Györgye 
Dávid-1, Gémesi János-3, Kovács 
Tibor-1, Györgye Adrián-2 és Len-
gyel Dominik-1 góljaival. 
Ezt követően a 12. fordulóban szin-
tén hazai pályán játszottak, amikor 
a Dusnok KSE csapatát győzték le 
8-0-ra (5-0) Andó Gergely-1, Karf 
Alex-1, Gémesi János-2, Kovács 
Tibor-1, Sztraka Mihály-1 és Len-
gyel Dominik-2 góljaival.
A fiatalok a tavaszi szezon ragadóját 
játszották le a 13. fordulóban, ami-
kor a bajnoki tabellát vezető kalo-
csaiak otthonában vendégszerepel-
tek. Az idegenbeli találkozó sajnos 
nem sikerült jól, mert a csapat 4-1 
(4-1) arányú vereséget szenvedett. 
Az együttes egyetlen találatát 
Gémesi János szerezte. Ezzel a ve-
reséggel 8 pontos hátrányba került 
a gárda a kalocsaiakkal szemben, vi-
szont a második helyen több, mint 
10 pontos előnnyel vannak a rivális 
csapatok előtt, így a továbbiakban 
nagy valószínűséggel az ezüstéremért 
küzdhetnek.
A gárda a bajnokság 14. fordulójá-
ban a Solti FC együttesét fogadta 
hazai környezetben, akik ellen 1-0-
ra (1-0) nyertek: Márkó (Pszota) 
– Andó, Karf (Lengyel), Gulyás 

(Szlovák), Györgye (Hajas), Gémesi, 
Barkóczi, Tóth Á., Kovács T. (And-
rási), Sztraka, Breznyán. Mivel ezen 
a napon a kiskőrösi és a solti felnőtt 
csapat sem játszott bajnoki találko-
zót, így az első csapatban szereplő fi-
atalok közül többen is pályára léptek 
az ifjúsági gárdában. A két együttes 
mérkőzése nagy iramot és helyen-
ként kemény belépőkkel tarkított 
volt. A hazaiak győztes találata a 7. 
percben született meg, amikor a kis-
kőrösiek védője Andó Gergely egy 
szögletnél előrement és kapu előtti 
kavarodás után talált a hálóba. 
A mérkőzés után a csapat edzője, 
Mokrickij Viktor (kis fotó) el-
mondta, hogy a Kalocsán elszenve-
dett vereség után ezen a találkozón 
szerettek volna javítani. Megemlí-
tette, hogy nehéz helyzetben van a 
csapat, mert többen az érettségire ké-
szülnek, vannak sérültjeink és egyéb 
okok miatt is távolmaradók. Ezek 
miatt a serdülő csapatból jött a Solt 
elleni találkozóra Szlovák Dávid, a 
felnőtt keretet erősítő fiatalok közül 
pedig Barkóczi Ádám, Tóth Ákos és 
Breznyán Gergő. Az edző szerint a 
következő hetekben is létszámgon-
dokkal fognak küszködni, de a baj-
nokság végére mindenképpen szeret-
nének odaérni a második helyre.

Filus Tibor

Úgy döntött, hogy felépíti álmai családi házát? Vagy éppen meglévő csa-
ládi fészkét újítaná fel? A Design Center csapata új helyszínen, de a már 
megszokott kedvességgel áll rendelkezésére! Aki már építkezett, vagy ép-
pen felújított, pontosan tudja, hogy mennyi stresszel és ősz hajszállal jár 
egy-egy folyamat „túlélése”. Gondoljunk csak arra, hány lépés, szakember 
és megszámlálhatatlan mennyiségű üzlet vár ránk, amíg elkészül álmaink 
otthona. Víz-és fűtésszerelés, festés, burkolás, villanyszerelés, ablaksze-
relés, hogy néhányat említsünk. A gördülékeny munkálatokhoz elenged-
hetetlenek a jó szakemberek, a megfelelő minőségű alapanyagok, és a fel-
adatok összehangolása. Ugye milyen bonyolultnak tűnik? Ettől a stressztől 
mentesít bennünket a Design Center, ahol türelmesen válaszolnak minden 
laikus kérdésre és mellette minden folyamatban fogják a kezünket.

A közelmúltban megnyílt 600 
négyzetméteres üzletben az eddig 
megszokott kedvességgel, kibővített 
árukészlettel és 12 bemutatóegység-
gel várják a felújítani, építkezni vá-
gyókat.
Krizsán-Tanító Barbara és Kri-
zsán János által vezetett vállalkozás 
hosszú évek alatt megkerülhetetlen 
tagjává vált az építőipari alapanyag-
ellátásnak. Ezen tapasztalatokból ki-
indulva, minden részterületen alapos 
ismeretekkel rendelkeznek: ezért az 
első zsalukőtől az utolsó tetőcserépig 
minden szükséges alapanyag besze-
rezhető náluk, ráadásul pénztárca-

kímélő árak mellett. Amennyiben 
szakemberhiányban szenvedünk, 
abban is segítenek, hiszen minden 
területen kiváló és megbízható kap-
csolatokkal rendelkeznek.
Mivel János több, mint egy évti-
zede van jelen az épületburkolás-
ban, így a Design Centerben is ki-
emelt hangsúlyt kapnak a hideg- és 
melegburkolatok. A hidegburkolati 
alapanyagok garmadájával találkoz-
hatunk az üzletben, ahol elképesztő 
méretű és szépségű táblákban vannak 
kiállítva a hidegburkolati lapok. Já-
nos és Barbara elmondta, hogy ma 
reneszánszát éli az a belsőépítészeti 
elképzelés, hogy padlóburkolati ele-
meket a falra is felhelyeznek. Legyen 
szó akár fürdőszobáról, konyháról, 
hálószobáról vagy éppen a gyerekszo-
báról. Megtudtuk, hogy egyre többen 
gondolkodnak úgy, hogy lecserélik a 
régi laminált padlót új, famintázatú 
és időtállóbb hidegburkolatra.
A megújult, extravagáns üzletben 
emellett a kínálatukban megtalál-

hatóak a szaniterek is: így a zuhany-
zókabinok, a kádak, fali wc-k, vagy 
éppen a mosdótálak. A családi vál-
lalkozás – a térségben egyedülálló 
módon – kizárólagos forgalmazója 
az Aluprof nyílászáróknak. A magas 
minőségű nyílászárók amellett, hogy 
esztétikusak kiválóan szigetelnek, idő 
és vetemedésállóak is. Az alumínium 
nyílászárók és árkényolástechnikák 
személyre szabott tanácsadással és 
tervezéssel készülnek.

A Design Centerben megtalálhatóak 
még a WPC burkolatok és kerítés-
elemek is. Széles minta és színská-
lával várják az érdeklődőket, hiszen 
napról-napra egyre jobban elterjed 
ez a burkolóanyag, mivel nem csak 
stílusos, hanem időtálló is. A tisztí-
tása egyszerű és nem kell kétévente 
felület kezelést végezni rajtuk.
Amennyiben úgy érezzük, hogy 
egyre jobban elveszünk a részletek-
ben, Krizsán János megoldásként 
ingyenes 3D tervekkel segít ben-
nünket a helyes döntés meghoza-
talában. Így szinte magunk előtt 
láthatjuk a megálmodott fürdőszo-
bánkat, nappalinkat, vagy éppen 
a teraszunkat. Továbbá különböző 

belsőépítészeti csomagok közül is 
választhatunk, és igénybe vehetjük 
a belsőépítész szakmai meglátásait 
is: ezzel is kiküszöbölhetjük a terve-
zés adta nehézségeket. A teljes körű 
szolgáltatásokhoz hozzátartozik még 
a burkolás, festés és gipszkartonozás, 
továbbá a hőszigetelés és a wpc rend-
szerek telepítése is. Ennek megfele-
lően Kiskőrös és környékén találha-
tó megannyi referenciamunkájuk is 
irányt mutathatnak számunkra.

Amennyiben a leírtak
felkeltették érdeklődésüket, 

hívják bizalommal
Krizsán Jánost

a 06-70/271-3271-es
telefonszámon, vagy keressék 

fel személyesen a gyönyörű 
Design Centert Kiskőrösön,
az Izsáki út 13. szám alatt! 

A Design Center a Facebookon 
is jelen van, ahol folyamato-

san követhetjük az árukészlet 
megújulását és az akciós 

termékeket egyaránt.
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SZABADIDŐS KINCSESLÁDÁNK 
A ZÁPORTÁROZÓ

Kiskőrösön kedvező fekvésű kertes 
családi ház garázzsal, melléképüle-

tekkel eladó. 
Érdeklődni: 06-20/592-6682 

(este fél 8 után)

Kiskőrös városközpontban 80 m2-es 
3 szoba + nappali lakás eladó. 

Érd.: munkaidőben 06-20/215-5913

Kiskőrös központjában 80 m2-es, 
3 szobás bútorozott lakás kiadó. 

Ár: 70.000 Ft + rezsi 
Közös költség nincs. 

Érdeklődni: munkaidőben 
06-20/215-5913

Piactéri garázs kiadó! 
Érdeklődni: 06-30/590-9908

* APRÓ * APRÓ * APRÓ * APRÓ *

PÉLDAMUTATÓ

Gépkezelő
•  Automata / félautomata  

berendezések kezelése,  
felügyelete

•  Belső anyagmozgatás  
biztosítása

•  Minőségellenőrzési feladatok

Fela
datok

• Általános iskolai végzettség
•  Többműszakos, megszakítás 

nélküli munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Elvá
rások

Amit
kínálunk

•  Emelt, versenyképes bér  
+ juttatások 

•  A törvényi előírtnál 16%-kal 
magasabb műszakpótlék 
(46% 18:00 és 6:00 között)

•  Negyedéves jelenléti  
ösztönző

•  Cafeteria és étkezési  
támogatás

•  Ingyenes, légkondicionált 
buszjáratok 80 km-es körzet-
ből (23 buszjárat,  
5 megyéből)

•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os 
apartmanszálló

•  Kedvezményes gumiabroncs- 
vásárlási lehetőség

          +36 25/556036                munka@hankookn.com

                                  www.hankooktire.com/hu

A NEA-MA-20-O-V-0241 kódszámú „Szabadidő park kialakítása a kiskőrö-
si záportározónál” elnevezésű projekt pozitív elbírálásának köszönhetően 
a Nemzeti Együttműködési Alapot kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
pályázatán 3,2 millió forint támogatást nyert el nemrégiben a Filus Tibor 
elnökletével működő Ültess Fát Mozgalom Egyesület. Április 23-án, pénte-
ken az egyesület vezetője hivatalosan is átadta a városnak az általuk vég-
bevitt fejlesztést. A városvezetés részéről Szedmák Tamás alpolgármester, 
dr. Turán Csaba jegyző, valamint dr. Nagy Gabriella aljegyző asszony vet-
tek részt a projektzárón.

Filus Tibor elmondta, a projekttel 
elnyert támogatásnak köszönhető-
en négy ülőpadot tudtak vásárolni, 
valamint ugyanennyi szeméttárolót 
és 152 darab fát, amiket már kihe-
lyeztek, illetve elültettek a záportá-
rozó tónál. A fákat a nedvességtűrő 
fajtákból választották: szil, fűz és 
magyar kőris. Kisebb mennyiségben 
fűmagot is vetettek. 
Filus Tibor: Nagy segítségünkre 
volt a megvalósításban a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft. Egy másik sikeres 
pályázati támogatással, a vasúti átjá-
rótól a Sárkány József utcáig végez-
hetünk majd teljes zöldnövényzet 
fejlesztést. Sajnálattal tapasztaltam, 
hogy a záportározónál a padokon 
már rongálások nyoma látható. Még 
mindig probléma, hogy némely 
kutyatartók nem takarítják el a ku-
tyáik által hátrahagyott ürüléket. 
A szeméttárolókkal ez a probléma 
megoldódik. Vannak, akik szájkosár, 
illetve póráz nélkül sétáltatják itt a 
kutyájukat. A két bejáratnál elhelye-
zünk majd egy-egy nagyméretű táb-
lát, amiken felhívjuk a kutyatartók 
figyelmét, hogy a területet hogyan 
használhatják a közösségi együttélés 
szabályainak megfelelően.
Szedmák Tamás alpolgármester el-
mondta, lassan egy esztendeje, hogy 
befejeződött a záportározó kialakí-
tása és nagy örömmel nyugtázta a 

városvezetés, hogy a kiskőrösi lako-
sok birtokba is vették az alternatív 
kikapcsolódást biztosító területet. 
Szedmák Tamás: Esténként, de kü-
lönösen a hétvégeken családok, fia-
talok és idősebbek sétálnak, futnak a 
záportározó körül kialakított murvás 
sétányon. Domonyi László polgár-
mester is már többször kiemelte, a 
záportározó igazi szabadidős tevé-
kenységeket rejtő kincsesládánk. Az 
egyesület hozzájárult ezzel a pro-
jektjével a víz körüli szabadidőpark 
kialakításához. Megszüntettek egy 
hiányosságot, kihelyeztek szemét-
gyűjtőket, így remélhetőleg a jövő-
ben már nem látunk eldobott szeme-
tet. Pihenni is lehet a már kihelyezett 
ülőpadokon. 
Egyre népszerűbb a záportározó, en-
nek jelentőségét felismerve több pá-
lyázatot is beadtunk, ami a további 
fejlesztést szolgálja. Szeretném tol-
mácsolni a városvezetés köszönetét 
az egyesület és vezetője felé, hogy is-
mét hozzájárultak a város infrastruk-
turális fejlesztéséhez, segítő aktív és 
kreatív közreműködésükre a jövőben 
is számítunk. 

Boda Zsuzsa

Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület tagjai 
hozzájárultak a környezet fejlesztéséhez

GYŐZELEM ÉS VERESÉG 
A KÉZILABDÁS LÁNYOKNÁL

A Kiskőrösi NKSZSE női kézilabda 
csapata a megyei I. osztályú bajnok-
ság alapszakaszát a 4. helyen zárta. 
Az együttes ezzel jogot szerzett, hogy 
a felsőházban szerepeljen a dobogós 
helyezésekért, de a klubnál úgy dön-
töttek, mégsem vállalják ezt a nagy 
megmérettetést.
A csapat edzője, Czérna János el-
mondta, hogy nehéz helyzetben van-
nak, mert a kezdőcsapatból mindösz-
sze néhány játékos áll rendelkezésre. 
Mivel tartalékosan tudtak volna csak 
szerepelni, ezért kérték, hogy a ráját-
szásban az alsóházban küzdhessenek 
meg az ellenfelekkel. A gárda az alsó-
házi rájátszásban túl van már három 
mérkőzésen is, melyeken két győze-
lem mellett egy vereséget szenvedtek.
A lányok az 1. fordulóban hazai pá-
lyán fogadták a Kiskunhalasi UKSC 
együttesét, akik ellen 28-20-ra (13-
8) nyertek Kovrig-Szabó Ivett-4, 

Kornóczi Natália-1, Domokos-
Faragó Ágnes-1, Torgyik Rita-12, 
Tösmagi Nikolett-5, Kolonusz 
Lili-1 és Gollár Csenge-4 góljaival.
A 2. fordulóban Soltvadkertre 
látogattak, ahol 27-20 (10-19) 
arányú győzelmet arattak a szom-
szédvári rangadón. A csapat góljait 
Kollár Csenge-2, Kornóczi Natá-
lia-2, Kovrig-Szabó Ivett-4, László 
Luca-1, Mokos Anita-4, Torgyik 
Rita-14 szerezték.
A 3. fordulóban a gárda Kiskunmaj-
sára látogatott, ahol 26-20 (13-12) 
arányú vereséget szenvedtek. Itt a 
kiskőrösi gólokat Domokos-Faragó 
Ágnes-3, Kollár Csenge-1, Bálint 
Zorka-2, László Luca-2, Mokos 
Anira-3 és Torgyik Rita-9 szerezték.
A lányok ezzel az eredménnyel az al-
sóházban a 2. helyen állnak 75-66-os 
gólaránnyal, 4 ponttal.

Könyvelés-Kiskőrös
Kertész Krisztina
Mérlegképes könyvelő
Kiskőrös
Tel.: 20/3188-072
E-mail: krisztina.kertesz58@gmail.com

Szolgáltatások:
• Egyéni és társas vállalkozások könyvelése
• Bérszámfejtés
• Teljes körű számviteli szolgáltatás
• Vállalkozási tanácsadás

VÉGET ÉRT A HOKISZEZON 
Új jégcsarnokot épít a HC Kiskőrös

Több országos korosztályos bajnokságban szerepelnek és kiváló eredmé-
nyeket értek el a HC Kiskőrös jégkorongozói, akik számára nemrég befeje-
ződött 2020/2021-es szezon. Az utánpótlás együttesek és a felnőtt csapat 
is jól helytállt a különböző küzdelemsorozatokban.

A klub eredményeiről Szekeres Károly 
elnök adott tájékoztatást. 
Megemlítette, hogy a klubnál a szak-
mai munkáért felelős vezetőedző Zo-
ran Jaramazovic, munkáját Kosóczky 
Tibor és Kosóczky Nikolett, valamint 
Halasi Márk segítik. A legfiatalabbak 
az U8-as csapatban játszanak, akik a 
kezdő szintnek számító C kategóriában 
léptek pályára. Ebben a korosztályban 
nem vezették az eredményeket, de a fi-
atalok jó teljesítményt nyújtottak, ezért 
a csapat B kategóriás találkozókon is 
pályára léphetett.
Az U10-es csapat az országos korosztá-
lyos bajnokság B csoportjában szerepelt. 
A gárda kiváló teljesítményt nyújtott, 
ki kell emelni Gyenizse Balázst kapus, 
Veszelszki Dávid és Szikszai Zente 
teljesítményét, de rajtuk kívül még igen 
sok a tehetség ebben a csapatban.
Az U12-es együttesnél gondot jelentett, 
hogy nem volt olyan edzőjük, aki végig 
dolgozott volna a gárdával. A csapat a 
B kategóriában szerepelt, melyet több, 
mint 20 játékos alkotott. 
Az U14-es csapat már nagypályás sza-
bályok szerint játszik, ahol vezetik a 
góllövőket és az eredményeket. Mivel 
a kiskőrösi játéktér méretei nem felel-
nek meg az előírásoknak, ezért a szegedi 
pályán játszottak „hazai” környezetben. 
Összesen 38 csapat szerepelt az országos 
bajnokságban, melynek a B kategóriájá-
ban játszottak és a 19. helyen végeztek. 
A csapatból az egyéni pontlistán a leg-
jobb 32 játékos közé 4 kiskőrösi játékos 
is bekerült.
A klubnál az U16-os csapat érte el a leg-
szebb eredményeket. A C kategóriában 

kezdték el a küzdelmeket, majd kihar-
colták a B kategóriában való feljutást. 
A középszakaszban második helyen zár-
tak. A helyosztók során nagy bravúrral 
megnyerték a csoportjukat a Diósgyőr, 
az FTC, a Szeged, az Ajka és a Duna-
újváros csapatait megelőzve. Ebben a 
korosztályban összesen 31 csapat lépett 
pályára a korosztályos bajnokságban, 
melyek közül a 21. helyen végeztek. Itt 
az egyéni pontlista legjobb 37 játékosa 
között 8 kiskőrösi volt. 
Az utánpótlás csapatok mellett az el-
múlt évadban már volt felnőtt gárdája 
is az egyesületnek, amely a „tavi hoki” 
küzdelmeiben vett részt. Az egyesület 
vezetője nagy örömmel számolt be a 
kiváló eredmények mellett arról, hogy 
a Magyar Jégkorong Szövetség TAO 
bizottsága támogató döntést hozott a 
Kiskőrösön megépülő új, nagymére-
tű jégcsarnokkal kapcsolatban. Ennek 
értelmében a 2022/2023-as évadban 
pályaátépítés lesz. A beruházás tervei-
nek engedélyeztetése folyamatban van. 
A klub elnöke kiemelte, hogy szeretné 
ezúton is kifejezni köszönetét azoknak a 
szülőknek, akik gyermekeiket elhozták 
az edzésekre, mérkőzésekre és minden-
ben támogatták a fiatalok jó szereplését, 
sportolását.                                       -ft-

GÖRKORI TÁBOROK
július 5. – július 9. között

július 26. – július 30. között

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

MOZGÁSBAN SPORT

TÖBB MÉRKŐZÉS IS ELMARADT

A BAJNOKI CÍMÉRT KÜZDENEK AZ U14-ES LABDARÚGÓK

A Kiskőrösi LC megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapata a várako-
zásoktól elmaradva teljesít a tavaszi szezonban. A gárda hullámvölgybe 
került és a Kiskunfélegyháza ellen aratott hazai 1-0-ás sikert követően a 
fiúk négy mérkőzésen át nem tudtak nyerni.

A csapat a 21. fordulóban nagy fö-
lényben játszott Hartán, de a sok ki-
hagyott helyzet megbosszulta magát 
és 2-0-ra kikaptak. Ezt követte egy 
olyan szomszédvári rangadó, ahol a 
gárda hazai környezetben fogadta a 
Kecel FC együttesét. A kiskőrösiek 
nagy mezőnyfölénnyel játszottak, 
de a három kapura tartó lövéséből 
három gólt szerző vendégek nyertek 
3-1-re. Ezt követően a csapat Kis-
kunhalasra látogatott, ahol a sok ki-
hagyott helyzet miatt az utolsó előtti 
gárdával játszottak 0-0-ás döntetlent. 
A csapat a 24. fordulóban ismét nem 
tudott nyerni, miután hazai pályán 
kaptak ki egy fordulatokban gazdag 
mérkőzésen 4-3-ra a Szabadszállás 
gárdájától. A nyeretlenségi széria 
a következő játéknapon tört meg, 
amikor az együttes idegenben győzte 
le 9-2-re a Lajosmizse együttesét.

A Kerekegyházán aratott nagy gól-
arányú győzelem (8-2) után ez volt 
a legnagyobb győzelme a csapatnak. 
Az együttes szerepléséről Miskovicz 
Bálint edző elmondta, hogy szinte 
minden mérkőzésen nagy fölényben 
játszanak, de a befejezéseknél pon-
tatlan a csapat és a döntő pillana-
tokban nem tudtak a kapuba találni. 
Kiemelte, hogy ezen a tavaszon nem 
fér bele a játékukba a sok kihagyott 
helyzet, mert nagyon gólerős a csa-
pat védekezése. Hiányolta a játéko-
soktól a pályán az egymás közötti 
kommunikációt és a védekezésben 
előforduló fegyelmezetlenségeket 
gólokkal büntetik az ellenfelek. 
A hátralévő mérkőzéseken minél 
több pontot szeretnének gyűjteni, 
hogy a végére egy szép szezont zár-
janak.

Filus Tibor

A VESZTES MECCSEK UTÁN SIKER

FIGYELJÜNK JOBBAN ÖNMAGUNKRA!
Kell az „énidő” tanácsolja az EFI Rendszeres online tornáink:

• hétfő 17 óra Pilates  • kedd 19 óra Aerobik
• szerda 17 óra H.I.I.T.  (magas intenzitású intervallum edzés)
• csütörtök 19 óra Pilates

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

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
AKTUÁLIS PROGRAMJAI

A kép illusztráció!

Aktuális híreinkért kövessenek minket
a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda Facebook oldalán.
Az Egészségfejlesztési Iroda a programváltozás jogát fenntartja.

Bizonyára mindannyian találkoztunk már az „énidő” fogalmával. Talán el-
csépeltnek tűnik, de mégis hatalmas jelentősége van egészségünk megőr-
zésében. Nem csak gyermekeinknek, hanem a felnőtteknek és a szépkorú 
nagyszülőknek is szükségük van rá, hogy lelkileg is egészségesek marad-
hassunk, és ne őröljenek be a hétköznapok. Ismerjük érveinket, esetleges 
kifogásainkat, hogy miért nem fér bele a mindennapjainkba az „énidő”. 
Sokszor ígérgetjük magunknak, hogy „ha ezt és ezt megcsinálom, akkor 
majd …”, azonban előfordul, hogy teljesen megfeledkezünk arról, hogy va-
lóban odafigyeljünk önmagunkra.

Van az az élethelyzet, amikor tény-
leg nincs az embernek néhány sza-
bad perce sem önmagára. Azonban 
ebben az esetben érdemes elgondol-
kodni, hogy hogyan lehetne ezen 
változtatni, nem másokért, hanem 
önmagunkért, hiszen hosszútávon 
súlyos következményei lehetnek 
saját testünk és lelkünk kizsigerelé-
sének. Amikor ilyen élethelyzetben 
vagyunk, hogy 24 órában helyt kell 
állnunk, például egy hozzátartozónk 
ápolásakor és folyamatos stressz, 
valamint állandósult szorongás vesz 
minket körül, akkor be kell látnunk, 
hogy ha ezt hónapokig, akár évekig 
csináljuk, és nem tudunk megpi-
henni, letenni egy kis időre a terhet, 
akkor előbb utóbb mi is megbeteg-
szünk.

A végsőkig kitartunk és helytállunk, 
azonban amikor véget ér a megpró-
báltatás, gyakran akkor derül ki, 
hogy milyen nagy is a probléma. 
Ezekben a helyzetekben ne féljünk 
segítséget kérni a környezetünkben 
élőktől, akár naponta csak fél órára, 
hogy ez idő alatt kicsit megpihen-
hessünk és kikapcsolódhassunk. 

Ez nem a gyengeség vagy a felelőt-
lenség jele, ne érezzük magunkat 
emiatt kevesebbnek! Legyünk saját 
egészségünk iránt is olyan felelős-
ségteljesek, mint mások egészsége és 
boldogsága iránt.

Persze vannak kevésbé nehéz élet-
helyzetek is, amikor nem kell folya-
matos készenlétben állnunk. Azon-
ban ilyenkor gyakran megesik, hogy 
a szabad perceket észrevétlenül elté-
kozoljuk céltalan tevékenységekre. 
Ha jobban megfigyelnénk egy na-
punkat, mennyi idő lenne az, amit 
ilyen tevékenységekkel töltünk? 
Csupán néhány perc vagy akár több 
órát is elvesz a mindennapokból?

Az „énidőt” minőségi, önmagunkra 
fordított időként szoktuk megha-
tározni, melyet azzal töltünk, ami 
számunkra fontos, rólunk szól, és 
nem terheli semmilyen kötelezett-
ség. Vajon ennek megfelelően hasz-
náljuk fel a szabadidőnket? Min-
denkinek érdemes elgondolkodnia 
azon, hogy mit jelent számára az 
„énidő” és hogyan illeszthetjük be 
a leginkább célravezetőbben az 
életünkbe. Figyeljük meg önma-
gunkat, igényeinket és szükséglete-
inket, legyünk önmagunk iránt is 
felelősséggel!

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezetőEgészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

CSVILA MIHÁLYNÉ IS 90 ÉVES LETT
Csvila Mihályné Turán Zsu-
zsanna 1931. március 9-én szü-
letett Kiskőrösön. Ötgyermekes 
családban nevelkedett, hatodik 
testvérét sajnos korán elvesztette 
egy járványos betegségben. Nap-
jainkban már csak egy testvére 
él. 1951-ben kötöttek házasságot 
férjével, három lányukat – Zsu-
zsannát, Erzsébetet és Máriát 
– nagy szeretetben nevelték fel. 
Mindennapjait 7 unokája 16 
dédunokája és 1 ükunokája ara-
nyozza be.
Férje alig 60 éves volt, amikor el-
hunyt, így Zsuzsika néni fiatalon 
özvegyi sorsra jutott. A ház körüli 
teendők elvégzése mellett még so-
káig gazdálkodott, kertészkedett 
és piacra járt. 
A kertet a mai napig rendben tart-
ja, idén is már kora tavasszal meg-
vette a vetőmagokat, azt mondja, 
a kerti munka nélkül unatkozna. 
Látszik is a ház körül a szerető 
gondoskodás, az udvara tele van 
szebbnél szebb virágokkal. Aktivi-
tását az is mutatja, hogy rendsze-
resen főz, a családnak finom süti-
ket süt, a takarítást is maga végzi.
A mögötte lévő 90 évben sok-sok 
küzdelemben, örömben, bánat-
ban, betegségek sorozatában volt 
része, de mint mondja: Istenbe 
vetett hite mindig mindenen át-
segítette. Vallja, hogy a hit mellett 
családja támogató szeretete, vala-
mint a munkavégzés segítette ab-
ban, hogy ezt a szép kort megélje.
Isten éltesse még közöttünk so-
káig erőben, egészségben, sze-
rető családja körében – kívánja 
számára Domonyi László, Kis-
kőrös város polgármestere, aki a 
pandémiás helyzet miatt sajnos 
személyesen nem tudta Zsuzsika 
nénit felköszönteni.

Boda Zsuzsa

Az utóbbi hetekben nem volt könnyű helyzetben a Kiskőrösi LC II. csapata. 
A megyei III. osztályban szereplő együttes több mérkőzése is elmaradt, 
mert az ellenfeleknél vagy a csapatnál voltak koronavírussal fertőzött 
játékosok.

A csapat majd egy későbbi időpont-
ban játssza le a Kunfehértó KSE, a 
Vadkert FC STE II., az Akasztó FC 
II. és a Kecel Senior FC elleni mér-
kőzéseit. A gárda áprilisban csak két 
találkozót játszott le, melyekre rá-
nyomta a bélyegét, hogy nem tudtak 
megfelelően készülni. A fiúk nagy 
meglepetésre 3-3-as (0-0) döntetlent 
játszottak a Tabdi gárdájával hazai 
pályán. A mérkőzésen már 2-0-ra 
és 3-2-re is vezettek a vendégek, de 
nagy izgalmak mellett Polyák Ger-
gely és Szlovák Pál két büntetőből 
szerzett találatával sikerült legalább 
az egyik pontot megmenteni. 
A csapat a 21. fordulóban szomszéd-
vári rangadót játszott, a Kecel FC 
II. gárdáját fogadták és nagy küzde-
lemben 2-1 (1-1) arányú győzelmet 
arattak. A mérkőzés 26. percében 
egy szép egyéni akció végén Polyák 
Gergely szerzett vezetést a kiskőrö-

sieknek (1-0). Az első félidő végén 
egy szabadrúgást követően Prucser 
Zsolt egyenlített, a játékosokon 
megpattanó labda szerencsés körül-
mények között jutott a hálóba (1-1). 
A második félidőben a 67. percben 
Szentgyörgyi Ákos szerezte meg a 
kiskőrösiek győzelmet jelentő gólját 
(2-1), amikor egy szép támadás után 
közelről passzolta a hálóba a labdát. 
Rácz János edző elmondta, hogy 
a Tabdi elleni mérkőzés felért egy 
hidegzuhannyal a számukra. A já-
tékoskeret most olyan szűkös, hogy 
a Kecel elleni találkozón mindössze 
három cserejátékos ült a kispadon és 
sérülten játszotta végig a találkozót 
Markó Zsolt, valamint Mokrickij 
Viktor. A gárda jelenleg a második 
helyen áll a tabellán és azon dolgoz-
nak, hogy a szezon végére dobogós 
helyen zárjanak.

Filus T.

Jó teljesítményt nyújt az idei szezon-
ban a Kiskőrösi LC U14-es labda-
rúgó csapata. A fiatalok 10 csapatos 
bajnokságban a tabella élén állnak 
11 mérkőzés lejátszását követően 
úgy, hogy minden találkozójukat 
megnyerték.
Az együttes a tavaszi szezont is na-
gyon jól kezdte, mert Izsákon arattak 
14-1-es győzelmet Grausza Máté-1, 
Szlovák Milán-2, Györgye Ri-
chárd-1, Viczián Attila-1, Kusztos 
Erik-3, Jáger Bence-2, Kriskó 
Huba-3 és Laczkó Balázs-1 gólja-
ival.
Ezt követően az együttes Kecelen 
vendégszerepelt, ahol 7-1-re nyertek 
Laczkó Balázs-1, Kovács Kevin-1, 
Szlovák Milán-2, Jáger Bence-1, 
Viczián Attila-1 és Maska Milán-1 
találataival.

A fiatalok a 13. fordulóban a Csó-
lyospálos FSE gárdáját látták vendé-
gül hazai környezetben, akik ellen 
10-1 (4-1) arányú győzelmet arat-
tak: Grausza – Solymosi (Meskó), 
Kusztos (Csányi), Rohoska, Szlovák 
(Laczkó), Kovács K., Viczián, Maska 
(Tiricz), Jáger (Kriskó). A kiskőrösi-
ek végig nagy fölényben játszottak 
és helyenként gyönyörű gólokat 
szerezve arattak ilyen arányban is 
megérdemelt győzelmet. A hazai 
gólokat Kusztos Erik-3, Szlovák 
Milán-3, Kovács Kevin, Viczián 
Attila, Kriskó Huba és Tiricz Áron 
szerezték.
A csapat edzője Szlovák László el-
mondta, hogy sokáig bizonytalan 
volt a bajnokság tavaszi rajtjának 
időpontja, de a fiatalokkal már szor-
galmasan készültek. Az edző elége-

dett a játékosok teljesítményével és a 
bajnoki cím kimenetele szempontjá-
ból sorsdöntőnek nevezte a második 
helyezett Kiskunmajsa elleni idegen-

beli mérkőzést. Nem titkolt vágya a 
csapatnak az első hely megszerzése, 
de ehhez a továbbiakban is szinte hi-
bátlan teljesítmény kell.
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ÉRMES HELYEN A NŐI LABDARÚGÓK
A megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokságban szereplő Kiskőrösi LC 
női csapata a 7 gárdát felvonultató 
küzdelemsorozatban a dobogós he-
lyekért küzd. Az együttes 10 mérkő-
zés lejátszását követően a harmadik 
helyen áll és még két mérkőzése van 
hátra a lányoknak a szezonból.
A csapat a tavaszi szezont Baján kezd-
te, ahol a lányok 2-1-re (1-1) kikaptak 
(gólszerző: Kovács Liliána). A követ-
kező találkozón Bácsalmásra mentek, 
ahol 2-0-ra (0-1) győztek (gólszerző: 
Fenyvesi Léna, Kovács Liliána). A 
11. fordulóban a jánoshalmi Arany 

Bácska együttesét fogadták, akiktől 
nagy küzdelemben 1-0 (0-0) arányú 
vereséget szenvedtek. A lányok a 12. 
fordulóban Kerekegyházára látogat-
tak, ahol 4-1-re (1-1) kaptak ki (gól-
szerző: Jarjabka Éva). 
A csapatról Makó Zsolt edző el-
mondta, hogy két nagyon fontos 
mérkőzésük van még hátra, melye-
ken jó eredményeket kell elérniük. A 
szezon végén szeretnének a harma-
dik helyre odaérni, de ahhoz kiváló 
teljesítmény kell hazai környezetben 
a Kecskemét és Mórahalom csapata 
ellen is. 

Kiskőrös – Jánoshalma

SPORTOSAN


