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MEGYEI DÖNTŐSÖK GIMNAZISTÁINK

1 MILLIÓT ADOMÁNYOZOTT AZ AKKER

2021 AZ ÓVATOSSÁG ÉVE VISSZAFOGOTT KÖLTSÉGVETÉSSEL
A folyamatban lévő beruházások nem álltak le, az intézmények működése biztosított Bejutott a KEVI gimnáziumának 

csapata a megyei történelemverseny 
11 fős döntőjébe. Krizsán Karolina 
10.B, valamint Boldoczki Róbert 
és Petróczi Gábor 10.A osztályos 
diákok remek tudásuknak és felké-
szültségüknek köszönhetően érték 
el ezt a kiváló eredményt a megyei 
verseny második fordulójában, me-
lyet Kiskunhalason rendeztek meg. 

Karolina egyéni eredményével ebben 
a fordulóban az első helyen végzett. 
A felkészülésben segítségükre voltak 
történelem tanáraik: Fodor Tamás 
és Horváth János.
Gratulálunk a versenyeredményhez 
a diákoknak és felkészítő pedagógu-
saiknak, és a jövőben további sikere-
ket kívánunk!

Boda Zsuzsa 

A KISKŐRÖSI KUTYAISKOLÁSOK 
ISMÉT MEGMOZDULTAK A VÁROSÉRT

A Szentgyörgyi Alajos vezette 
Kiskőrösi Kutyaiskola tagjai igazi 
lokálpatrióta csapatszellemben gon-
dolkodnak. A sétálók, futók és ku-
tyasétáltatók kedvelt színtere a nem-
régiben elkészült záportározó, ám 
nem mindenki vigyáz a környezetére 
úgy, ahogyan kellene. A kutyaiskolá-
sok február elején körbejárták a ta-
vat és összegyűjtötték a többzsáknyi 

szemetet, valamint a felelőtlen ku-
tyatartók által otthagyott állati „vég-
termékeket”. Az önkormányzat az 
Ültess Fát Mozgalom Egyesület és a 
Wattay középiskola segítségével több 
szemétgyűjtőt is kihelyez, remélhe-
tőleg azokat mindenki észreveszi, és 
ott helyezi majd el a szemetet.

-bzs-
fotó: Weigand-Kiss Bettina 

Endrődi Ferenc, az Akker-Plus Kft. 
ügyvezető igazgatója egymillió forin-
tos adományt adott át a Kiskunhalasi 
Semmelweis Kórháznak februárban. 
Az adományt dr. Szepesvári Szabolcs 
főigazgató vette át. Ez az összeg nagy-
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy 
több más adományozó segítségével a 
kórház egy olyan speciális orvos esz-

közt tudjon megvásárolni, amely egy 
új urodinámiás szakrendelés bein-
dítását teszi majd lehetővé. Endrődi 
Ferenc számára mindig is fontos volt 
a társadalmi felelősségvállalás. Május-
ban kávéfőző gépekkel támogatták az 
intézményt. Örülök neki, hogy tud-
tunk segíteni- mondta a cégvezető.

-bzs- 

TÁJÉKOZTATÓ KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalban
2021. március 08. napjától – 2021. április 8. napjáig

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

Személyes jelenlétet igénylő ügyintézésre, csak előzetes telefonos 
egyeztetés alapján van lehetőség.

• Anyakönyvi ügyek: mobil: 70/3870536, tel.: 78/513-120 /229-es 
mellék, email: anyakonyvvezeto@kiskoros.hu

• Hagyatéki ügyek: mobil.: 70/4532511, tel.: 78/513-120 /237-es
mellék, email: varosfejlesztesi.osztvez@kiskoros.hu

• Adó ügyek: mobil: 20/5046592, tel.: 78/513-120 /238-as mellék, 
email: ado@korosnet.hu

• Termőföld kifüggesztési eljárás: kizárólag az elővásárlási vagy 
előhaszonbérleti jognyilatkozat benyújtása esetén: 

mobil: 70/4532511, tel.: 78/513-120/ 237-es mellék,
email: igazgatas@kiskoros.hu

Az intézkedés célja munkatársaink és az ügyfelek egészségének védelme, 
valamint a koronavírus járvány terjedésének megelőzése. Kérem továbbra is 

vegyék igénybe a telefonos és elektronikus ügyintézési lehetőségeket.
Köszönöm a lakosság együttműködését.

     dr.Turán Csaba
          jegyző

Tisztelt kiskőrös lakosok!
Kiskőrös–Tabdi összekötő kerékpárút munkaterület
átadás–átvétele 2021. március 3-án megtörtént. 
A kivitelezési munkálatok március 4-én megkezdődtek. 
A projekt várható befejezési dátuma:
2021. november 28-a. 

Az építendő kerékpárút belterületi szakaszának nyomvo-
nala egybeesik a meglévő gyalogos közlekedést szolgáló 
járdáéval, ezért az elbontásra kerül.
A kivitelezés ideje alatt ezen szakaszon a gyalogos 
forgalom akadályoztatva lesz. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a munkaterület környe-
zetében fokozott elővigyázatossággal, körültekintően 
közlekedjenek. 
A kellemetlenségekért megértésüket kérem. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

   Domonyi László 
    polgármester

Domonyi László: Kötelező és vál-
lalt feladatinkat az idén is el tudjuk 
látni, így a kiskőrösiek nem fogják 
érezni, hogy a bevételeink végösz-
szege kevesebb lett. Az iparűzési adó 
mérsékléséből fakadó bevételkiesés 
egyensúlyozására lényegesen nagyobb 
kormányzati támogatást kaptunk 
egy-egy kötelező feladathoz, például a 
közétkeztetésben az önerőhöz többtíz 
milliós állami támogatás is járul. Ez a 
kormánytámogatás erre az évre közel 
20 millióval nagyobb összegű, mint 
eddig. Ugyanígy említhetném a köz-
művelődés, vagy a polgármesteri hiva-
tal működésének támogatását is, mely 
szintén magasabb összegű kormánytá-
mogatást kapott, így kevesebb önerőt 
kell bevonnunk. Az állami támogatá-
soknak köszönhetően elmondhatjuk, 
hogy a város működése, mind a köte-
lező, mind az önként vállalt – egyesü-
letek támogatása, sporttevékenység-, 
a közművelődés, a rendezvények, az 
intézmények működéséhez szükséges 
önerő támogatása, – feladatellátásban 
is „kerek” és a megszokott mederben 
folytatódik tovább. Kiskőrösön a vá-

rosvezetés immáron több mint egy 
évtizede az intézmények működését 
rendkívül reális keretekbe foglalta, 
amelyekben bár szűkösebb anyagi 
keretek közt, de biztonsággal tudják 
a feladataikat végezni. A költségvetés 
összeállításakor az egyes intézmé-
nyek működéséhez szükséges anyagi 
fedezetet külön-külön részletesen 
megtárgyaltuk, átgondolva, melyek 
azok a fejlesztések, amelyek elenged-
hetetlenek. Ki kell emelnem az in-
tézményvezetők korrekt hozzáállását 
a költségvetés összeállításához. Ilyen 
együttműködéssel és összefogással le-
het túlélni a váratlan helyzeteket, mint 
például most a pandémia.
Az utóbbi években Kiskőrösön szá-
mos nagyberuházást sikerült megva-
lósítani, illetve elkezdeni. 
A gazdasági megszorítások abszolút 
nem érintik a folyamatban lévő be-
ruházásainkat. Minden pályázati pro-
jektünk a megfelelő ütemben haladt a 
pandémiás helyzetben is. Így például 
a Küzdősportok házának energetikai 
megújulása, a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum teljes felújítása, de az új 
óvoda (fotón) esetében heteken belül 
elindíthatjuk a használatbavétel enge-
délyeztetési eljárását, ami azt jelenti, 
hogy befejeződött az óvoda építése és 

elindul a műszaki átadás folyamata. 
Az óvodai projekt kapcsán megemlí-
tem Font Sándor országgyűlési kép-
viselő nevét, akinek közbenjárására a 
kormány az eredeti támogatási össze-
gen felül további 360 millió forintot 
adott a kivitelezés befejezéséhez. Ez-
zel az összeggel jelentősen csökken-
teni tudtuk a Belügyminisztérium 
által engedélyezett hitelfelvételünket. 
Szeptembertől az új óvoda fogadhat-
ja majd a kicsinyeket. Jelentős beru-

házásunkat fejeztük be a záportározó 
átadásával. Itt további fejlesztésekkel 
szeretnénk még komfortosabbá, szeb-
bé tenni a környezetet. 
Elkezdődött a piaccsarnok átalakítása, 
illetve megtörtént tabdi kerékpárút 
munkaterületének műszaki átadása is. 
Ezeket a kivitelezéseket az év közepére 
szeretnénk befejezni. A továbbiakban 
is keressük az új uniós lehetőségeket, 
és tervezgetünk tovább.
A 2021-es költségvetést a rendkívüli 
jogrend által meghatározott feltételek-
nek megfelelve, de a képviselő-testület 
tagjainak véleményezésével fogadtam 
el, erre számos online lehetőség állt 
rendelkezésünkre.
Kiskőrös Város gazdálkodása tovább-
ra is biztos lábakon áll, gazdaságilag 
stabil.  

Boda Zsuzsa

Két évvel ezelőtt az 1848/49-es em-
lékmű megkoszorúzása után nemzeti 
ünnepünk alkalmával március 15-én, 
még átadhattam városunk kiválósága-
inak az elismeréseket a polgármesteri 
hivatal dísztermében. Ünnepi beszéde-
met még személyesen hallhatták, 
majd a diákok emlékműso-
rán együtt szorult össze a 
torkunk a meghatódott-
ságtól. Együtt hajtot-
tunk fejet a tisztelet 
jeleként Petőfi Sándor 
szobránál, s helyeztük 
el az emlékezés koszo-
rúit a szobor talapza-
tánál.
Sok minden megválto-
zott azóta. A pandémiás 
helyzettel járó szigorítá-
sok miatt tavaly és idén is 
Szedmák Tamás alpolgár-
mesterrel ketten helyeztük 
el a város nevében a tiszteletadás 
emlékkoszorúját a jeles napon. 
Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc hőseire, áldozataira, maradan-
dó vívmányaikra emlékezünk március 
15-én. 
Közülük is kiemelkedően városunk 
nagy szülöttére, Petőfi Sándorra, aki 
1823. január elsején látta meg a napvi-
lágot a kiskőrösi evangélikus templom 
szomszédságában lévő kicsiny, nádfe-
deles házikóban.
2023-ban e jeles nap 200. évforduló-
ját ünnepeljük. Az Országgyűlés Petőfi 

Sándor – a magyar költészet egyik leg-
kiemelkedőbb és legismertebb alakja – 
születésének 200. évfordulója alkalmá-
ból, valamint a méltó megemlékezések 
megszervezésének biztosítása céljából a 
2022. szeptember 1-től 2023. augusz-

tus 31-ig tartó időszakot Petőfi Em-
lékévvé nyilvánította. A megyei 

vezetés is létrehozta a Bács-
Kiskun Megyei Emlékbi-
zottságot, mely az em-
lékévhez kötődő megyei 
rendezvényeket szervezi 
„Talpra magyar!” prog-
ramcímmel.

Kiskőrösön 2020. ok-
tóber 17-én, a Petőfi 
Szülőház és Emlék-
múzeum megnyi-
tásának 140. évfor-

dulóján megalakult 
a Kiskőrös Petőfi 200 

Emlékbizottság, amely-
nek tagjai koordinálják 

majd a helyi programokat. 
Városunkba eddig is sokan látogattak, 
de az emlékév kapcsán az egész világ 
figyelme felénk fog irányulni. Éppen 
ezért össze kell fognunk, hogy mél-
tóképpen megünnepeljük a bicente-
náriumot, ezzel is kifejezve mélységes 
tiszteletünket városunk nagy szülötte, 
Petőfi Sándor emléke előtt.
Emlékezzünk külön-külön, mégis lé-
lekben együtt! 

Domonyi László
polgármester

Összeállt a város 2021-es évi költségvetése. Ebben az évben a város 8 
milliárd 78 millió 656 ezer 866 forintból gazdálkodhat. A 2020-as, vala-
mint a 2021-es esztendő költségvetését nagymértékben befolyásolta a 
pandémiás helyzet Kiskőrösön is. A város bevételei csökkentek, ez egy 
lényegesen óvatosabb és sokkal visszafogottabb éves költségvetést ered-
ményezett, mint eddig. A jövőt illető elképzeléseinket, beruházásainkat 
átgondoltabban és visszafogottabban kell terveznünk. Viszont jó hír, hogy 
az önként vállalt feladatokat is teljes mértékben tovább tudjuk folytatni, 
megszakítás nélkül – mondta Domonyi László polgármester.

EMLÉKEZZÜNK LÉLEKBEN EGYÜTT!

FIGYELJE ÖN IS A KISKŐRÖS TV ADÁSAIT!
Márciusban péntekenként 18 órai kezdettel a képviselő- testület 
tagjai beszámolnak a fejlesztésekről, illetve az előttük álló feladatokról 
és válaszolnak a lakosok által előzetesen beküldött kérdésekre is!

L a k o s s á g i  f ó r u m o K Kiskôrös TV
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ISKOLÁBA HIVOGATÓK – BEMUTATKOZNAK AZ ELSŐS TANÍTÓ NÉNIK„EZERSZER IS IGEN!” A HÁZASSÁG HETÉNEK JEGYÉBEN
Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a házasság hetét Magyar-
országon február 9 és 16 között. A mozgalom célja, hogy meghozza 
a kedvet a házassághoz, és segítséget nyújtson a házasságra ké-
szülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Egy 
kapcsolat akkor jó, ha őszinte, tervezett és mindkét fél ápolja. A min-
dennapokban a párok azonban hajlamosak elfeledkezni arról, hogy 
odafigyelés nélkül tönkremegy a kapcsolat. Kiskőrösön 2020-ban 
Baranyainé Szabó Katalin anyakönyvvezető előtt 107 jegyespár 
mondta ki a boldogító igent, ami az elmúlt évekre visszatekintve re-
kordnak számít. Cikkünkben rajta kívül két megszólított házaspár me-
sél a közös életút szépségeiről.

Baranyainé Szabó Katalin: Nagy-
mértékű az emelkedés a házas-
ságkötések számában. A 2021-es 
esztendő is nagyszámú házasságkö-
tésre ad reményt, mert a határidő-
naplóm lassan betelik. Közel nyolc 
éve vagyok anyakönyvvezető, ez 
alatt az idő alatt már lassan hétszáz 
párt adtam össze. Több, számomra 
emlékezetes esküvő is volt ez idő 
alatt, például egy idős pár, akik 
ketten együtt 176 évesek voltak, 
de volt egy olyan alkalom is, ahol 
a násznép a helyszínen tudta meg, 
hogy nem szülinapi bulira érkeztek, 
hanem esküvőre. A tervezett házas-
ságkötés előtt legkésőbb 30 nappal 
személyesen kell hivatalosan beje-
lenteni a házasságkötési szándé-
kot. Felveszem a jegyzőkönyvet és 
kitűzzük a házasságkötés napját és 
pontos időpontját. Gyóniné Jónás 
Réka esküvőszervező segítségével 
pedig ezek az alkalmak igazán em-
lékezetessé válnak.   

CSŐVÁRI ANDREA
ÉS KIS ZSOLT TÖRTÉNETE

Csővári Andrea: A mi közös törté-
netünk 26 évvel ezelőtt kezdődött 
egy diszkóban, majd randevú ran-
devút követett és kapcsolatunk na-
gyon gyorsan szerelemmé alakult.
Ekkor kezdtem főiskolai tanul-
mányaimat, de ezek az évek alatt 
is igyekeztünk minél több időt 
együtt tölteni. A diplomaosztáskor 
már tudtuk, hogy szeretnénk össze-
kötni az életünket. Kimondtuk azt 

a bizonyos IGEN-t, majd szüleink 
segítségével egy reggelig tartó ha-
gyományos lakodalommal tettük 
emlékezetessé ezt a napot. 
Már akkoriban is szerettük az idő-
sebb korosztálytól látott hagyomá-
nyokat tovább vinni – szűk családi 
körben megtartott eljegyzés, hófe-
hér menyasszonyi ruha, templomi 
esküvő. Nem volt kérdés, hogy ne-
vemet, Zsolti kérésének megfelelő-
en, hagyományosan Kis Zsoltnéra 
változtatom.  
Négy év múlva megszületett Máté 
fiunk, aki csupa örömöt hozott az 
életünkbe.  Ebben az időben végez-
te Zsolti az Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemet, én pedig a következő 
diplomákért küzdöttem, de min-
den évben tudtunk időt szakítani 
nyaralásra, közös időtöltésre. Hála 
Istennek és szüleimnek, családunk 
összetartó, így sok értékes időt 
töltünk velük és testvéreim család-
jával is. 
Mitől működik jól egy házasság? 
Nehéz kérdés, erre nincs egyértel-
mű válasz. Minket mindig előre 
vitt a közös időtöltés, a sok beszél-
getés és a még több nevetés, még 
az esetlegesen nehezebb időkben 
is. De hozzá kell tenni, hogy sze-
rencsések vagyunk, mert hasonló 
a gondolkodásunk, az értékren-
dünk, az érdeklődési körünk, ez 

nagyban segítette az összekovácso-
lódásunkat. A 26 év alatt rengeteg 
közös élményt szereztünk, akár 
hármasban, akár családtagjainkkal 

és barátainkkal közösen. Szeretjük 
járni a világot, élményeket, emlé-
keket gyűjteni, alig várjuk, hogy a 
pandémia elmúlásával ismét útra 
kelhessünk. A kettesben töltött – a 
szakirodalom által elnevezett – mi-
nőségi idő, pedig pótolhatatlan.
Ennyi idő elteltével ki merem 
mondani, hogy van örök szerelem, 
de ezért tenni kell, mindkét félnek 
ugyanúgy! Nem kell azonnal nagy 
dolgokra gondolni, sokszor egy-egy 
aprósággal boldoggá tudjuk tenni 
a másik napját. Ha megtaláltuk a 
társunkat, akkor pici odafigyeléssel 
folyamatosan fent lehet tartani a 
szerelmet, aminek az alapja a sze-
retet, mint ahogy a házasságköté-
sünkkor ajándékba kapott igevers 
is erről szól: „A szeretet soha el nem 
fogy!”

HANVAY MÁRIA ÉS LUPTÁK 
GYÖRGY TÖRTÉNETE

Lupták György: Számunkra nem 
csak a keresztyénség, hanem a csa-
ládba vetett hit is a mindennapok 
része, melyet gyermekeinknek is 
továbbörökítettünk. Házasságunk 
azért áll szilárd alapokon, 
mert közös elhatározással 
teremtettük meg. Ezért 
is egybehangzó a véle-
ményünk: Most is igent 
mondanék. Ebben az 
évben leszünk 39 éves 
házasok, 1982-ben volt 
az esküvőnk. Az Evan-
gélikus Hittudományi 
Egyetemen ismertük 
meg egymást. A vélemé-
nyem, hogy a sok-sok év 
alatt a házasságot ápolni 
kell. Pont, mint egy cserép virágot, 
amivel, ha nem törődik kellőkép-
pen az ember, megsínyli. Ennek 

ezer módja van, még így 
közel negyven év távla-
tából is oda kell figyelni 
rá. Például meglephet-
jük párunkat egy csokor 
virággal, akkor is, ha 
semmi nevezetes dátum 
ezt nem indokolja. A 
problémákat pedig meg 
kell oldani, mind a há-
zasságban, mind a gyer-
meknevelésben. Nem az 
a megoldás, hogy elfu-
tunk, hogy „bedobjuk 

a törölközőt”. A munkánk miatt 
gyakorlatilag a nap 24 órájában 
szinte együtt voltunk. Így sokszor 
ki tudtuk segíteni egymást. Ha 

Marika az öt gyermekünk miatt 
valamiért nem ért rá, be tudtam 
„ugrani” helyette. A házasság azt 
is jelenti, hogy felelősek vagyunk 
egymásért. A házasságlevél sokkal 
több, mint egy papír. A házassági 
köteléket pedig Isten még inkább 
megerősíti.  
Hanvay Mária: Egész pontosan 
1978. október 28-án ismerked-
tünk meg Budapesten. A hosszú 
házasság titka szerintem, hogy tu-
dunk egymástól bocsánatot kérni, 
tudunk megbocsátani. Ennyi év 
alatt számtalan apró konfliktus 
adódhat és előfordulhatnak akár 
naponta konfliktusok. De nem 
muszáj összeveszni. Én annak 
nagyon örülök, hogy ez nálunk 
rendkívüli módon működik, sőt, 
a gyermekeinktől is tudunk bocsá-
natot kérni.  Ha képesek vagyunk 
ezt megtenni, kihúzzuk számos ké-
sőbbi elidegenedésnek a „méregfo-
gát”. Az a mondás sem igaz, hogy 
a szerelem később tartós szeretetté 
változik… szerintem a szerelmet fel 
lehet éleszteni az évek során újra 
és újra, valamint táplálni. Az csak 
másodlagos a házasságban, hogy 

ugyanaz a hivatásunk, meghatáro-
zóbb az, hogy egyformán gondol-
kodunk. Óriási ajándéka Istennek, 
hogy szinte mindenről ugyanaz a 
véleményünk. A gyermekeinkkel 
is rendkívül jó a kapcsolatunk, 
hál’ Istennek ők is nagyon szeretik 
egymást, összetartanak. Sokszor 
beszélgetünk a házasságkötés fon-
tosságáról, amikor jegyesoktatást 
tartunk pároknak. Az a bizonyos 
„papír” azt jelenti, hogy én nyilvá-
nosság előtt kijelentem, hogy én a 
párommal akarom leélni az életem. 
Őt választottam, összetartozunk. 
Innentől kezdve jóban-rosszban 
ki akarunk tartani egymás mellett, 
s összeköt bennünket a fogadal-
munk is.      

Boda Zsuzsa

KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola Bem József Általános Iskola
Rohoskáné Sinkovicz Mariann 1.a
Az ének tagozatos kisdiákok osztály-
főnöke leszek. Pályám kezdete 
óta ennek az intézménynek 
és munkaközösségnek va-
gyok a tagja, mindig is 
a szívem csücske az első 
osztály, óvodapedagó-
gusi diplomám is van. 
Nagy izgalommal és 
örömmel várom a le-
endő első osztályosokat. 
Sok-sok türelemmel, já-
tékkal igyekszem nem csak az 
első napokat izgalmassá, mosolygóssá, 
nyugodttá tenni, hanem a közös éve-
ket is. Fontos, hogy gyerekek ismerjék 
meg egymást, a tanítókat, valamint az 
iskolát, iskolai életet. Érezzék magukat 
biztonságban és szeressenek iskolába 

járni, hiszen nyugodt, szeretetteljes 
légkörben a tanuláshoz való pozi-

tív viszonyuk is könnyebben 
kialakul. Mindezt igyek-

szem sok-sok dicsérettel, 
játékkal, építő jellegű 
megerősítéssel is ösztö-
nözni. 
Tartalmas és vidám 
közös programokon is 

részt veszünk, hogy osz-
tályközösségünk egy egy-

mást elfogadó, egymáshoz 
ragaszkodó és egymásért kiálló 

kis csapattá váljon. 
Törekszem arra, hogy a szülők is min-
dig bizalommal forduljanak hozzám 
és megadjuk egymásnak a teljes tisz-
teletet és bizalmat, így tudunk együtt 
dolgozni a gyermekekért!

Néző Sándorné 1.b
Látom, milyen sokat jelent, hogy ta-
nulóink egyházi iskolába járhatnak. 
Legfontosabb feladatomnak 
az osztályom közösséggé 
kovácsolását és a kisdiá-
kok őszinte és becsüle-
tes emberré nevelését 
tartom. Nagy hang-
súlyt fektetek a tehet-
séggondozásra, hogy 
akár már alsóban lehe-
tőségük legyen rátalálni 
a gyerekeknek arra az útra, 
ami kiemelten érdekli őket. 
A hiányosságok pótlása legalább 
ilyen fontos. Szívesen tartom a 
kapcsolatot a szülőkkel, nem csak 
a fogadóórák és szülői értekezletek 
során, hanem olyan programokat 
szervezek, ahol az iskolai életen kívül 

is megismerkedhetünk. Sok kirán-
dulást, családi napot, anyák és apák 
napját, nyári táborokat tervezünk 

együtt. Keresem az újításo-
kat, kihívásnak számító 

lehetőségeket.
Számomra a legna-
gyobb motiváció és 
elismerés pedagógus-
ként, hogy lányaim 
is ezt a hivatást vá-

lasztották. A tőlük és 
a gyerekektől kapott 

szeretet és élmények biz-
tosítanak arról, hogy ez nem 

csak egy munka számomra, hanem 
életem meghatározó része.
Sok szeretettel várjuk iskolánkba, a 
meséket kedvelő és játékosan tanul-
ni vágyó gyermekeket.

Csepediné Szomor Krisztina 1.c
Büszke vagyok minden egyes gyer-
mekre, akiket eddig tanítot-
tam. Nagyon jó érzés, ami-
kor mosolyogva, lelkesen 
mesélik több év eltel-
tével is, hogy hogyan 
alakult az életük.
Számomra nagyon fon-
tos, hogy amikor kicsit 
félve, még majdnem 
óvodásként belépnek ide 
az iskolába, hamar elfelejt-
sék ezt a szorongást és vidám, 
nyugodt légkörben, játékosan ismer-
jék meg az írás, olvasás és számolás 
tudományát. Szeretem, amikor bi-
zalommal fordulnak hozzám és azon 
vagyok, hogy az osztályközösségben 
is jól érezzék magukat. Az egyik leg-

szebb dolog a munkánk során, hogy 
négy éven keresztül figyelemmel kí-

sérhetjük, ahogy kibontakoz-
nak, szárnyalnak, ahogy 

egy-egy nehezebb dol-
got megértenek, ahogy 
megtanulnak figyelni 
egymásra vagy próbál-
ják megérteni a világ 
dolgait a maguk mód-

ján.
Remek lehetőségnek 

tartom a TÉT-es tago-
zatban, hogy a gyermekek 

kézműveskedés közben, játékosan, 
tevékenykedtetve, élményszerűen sa-
játíthatják el az új ismereteket.
Szeretettel várom a leendő kis tanít-
ványaimat!

(fotók: Petőfi iskola)

Turóczyné Rajna Dóra 1.a
A szakmámra hivatásként tekintek, 
mindig gyerekekkel akartam 
foglalkozni. Fontos, hogy 
a diákok jól érezzék ma-
gukat az iskolában, hisz 
a nap nagy részét itt 
töltik, ez az idő legyen 
hasznos, tanuljuk meg 
az együttélés szabályait, 
szorongások, gátlások 
nélkül. 
Az óvoda-iskola átmenetet 
igyekszem gördülékennyé ten-
ni. Célom, hogy jó közösség alakuljon 
ki, ennek része a szülőkkel való jó kap-
csolat is. Hétfőnként beszélgetőkörrel 
hangolódunk rá a hétre. Közösségépí-
tő rendezvényeinken lelkesen veszünk 
részt, mint ahogy a születésnapok, név-

napok megünneplése is összekovácsoló 
erő. Sokat használjuk a digitális táblát, 

a játékok és mondókák is hozzá-
járulnak a vidámsághoz. Ta-

nítványaim szép sikereket 
értek már el mesemon-
dó, versmondó verse-
nyeken, mind házi, 
mind járási szinten is. 
Kirándulásokkal, séták-
kal, üzemlátogatások-

kal, színházlátogatással, 
családi nappal színesítjük a 

tanévet. Nyáron lehetőség sze-
rint táborba is megyünk Kisorosziba. 
A környezettudatos szemlélet kialakí-
tására is nagy hangsúlyt fektetek.
Érdeklődve, kíváncsian és nagyon nagy 
szeretettel várom szeptemberben a kis 
elsősöket!

Kvacskáné Kiss Mária 1.b
A tanítás-tanulás folyamatában nem 
kész tananyagot kell átadnunk, ha-
nem a gyermeki kíváncsisá-
got kihasználva inkább 
terelgetnünk kell őket, 
hogy felfedezzék a vi-
lág csodáit. Rengeteg 
tevékenységgel, játék-
kal fűszerezem meg 
a tanórákat. A sok 
mozgásos mondóka és 
játék mellett fejlesztem 
gondolkodási képessége-
iket is, ösztönzöm őket arra, 
hogy megtalálják a számukra érdekes 
témát, amiben később önállóan is el-
mélyülhetnek. 
Hiszem, hogy minden gyerek te-
hetséges valamiben, ezért biztatom, 
bátorítom tanítványaimat, hogy mé-

rettessék meg magukat. Erre remek 
lehetőséget biztosítanak iskolánk 
házi versenyei és a járási versenyek. 

A legügyesebbek pedig a tan-
kerületi versenyre is eljut-

nak. Tanulóink közül 
többen sportolnak: 
fociznak, korcsolyáz-
nak, úsznak, de sakk 
szakkörre, néptáncra is 
járhatnak. Fontosnak 
tartom, hogy cseleke-

deteim, viselkedésem 
által a gyermekek érezzék 

az elfogadást, a szeretetet, a 
megbecsülést, a biztonságot. Példa-
mutatásommal ők maguk is olyan 
emberek lesznek majd, akik képesek 
elfogadni egymás nagyon különböző 
személyiségét, tehát az odafigyelés, az 
elismerés kölcsönössé válik.

Kissné Becsi Márta 1.c
1989-ben kezdtem el tanítani a 
Bem iskolában, ahol minden 
teremben található számí-
tógép és projektor, vagy 
interaktív tábla. Egyé-
ni és csoportmunkák 
alkalmával is hatal-
mas sikere van, hiszen 
egymástól is tanulnak. 
Versenyhelyzetbe is 
hozzák magukat az esz-
közök használatával, hogy 
a lehető legjobb eredménye-
ket érjék el. Külön öröm számomra, 
hogy az érdekes otthoni feladatokat 
is szorgalommal készítik el a gyere-
kek. Ugyanilyen lelkesedéssel vetik 
bele magukat a hulladékgyűjtési ak-
ciókba a szülőkkel együtt. Kétszer is 

dobogósok lettünk az elmúlt három 
évben. Számomra fontos, hogy iga-

zán jó közösséget hozzak létre 
a csapatomban.  Bizonyítja 

ezt leginkább az, hogy 
évente kétszer is tar-
tunk családi napot, a 
szülőkkel járunk az 
osztálykirándulások-
ra. A diákjaimra nagy 
hatást gyakorolnak a 

különböző önismereti és 
drámapedagógiai játékok, 

amikbe még a szülők nagy ré-
szét is be tudom vonni.
Szeretettel várom a leendő elsősöket 
és szüleiket az iskolánkba, az osztá-
lyomba. Remélem összetartó közös-
séget tudok kialakítani! 

Boda Zsuzsa
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EGYEDÜL NEM MEGY… MESEMONDÓ (ONLINE) TALÁLKOZÓ

Zsuzsanna napjára már minden évben 
hírt adunk arról, hogy megtartottuk az 
idei Mesemondó Találkozónkat, kik 
jöttek el, kik szerepeltek a legsikere-
sebben, és nyilvánosságra hozzuk azt 
is, kik képviselik Kiskőröst a megyei 
találkozón.
Idén az ismert okok miatt erre szemé-
lyesen nem tudtunk sort keríteni. Volt 
azonban sok segítőnk, akikkel együtt 
ilyen körülmények között is meg-
tarthattuk a 2021. évi Mesemondó 

Találkozónkat, ezúttal online formá-
ban. Első köszönetünk a gyerekeket 
felkészítő pedagógusoké, akik a nehe-
zített körülmények mellett is idejüket 
és energiájukat szánták arra, hogy a 
kis mesemondók elkápráztathassák a 
zsűri tagjait. Második köszönetünk a 
szülőké és nagyszülőké, akik saját me-
séikkel a képzelet világába repítették a 
gyerekeket, így szerettetve meg velük a 
mesevilágot. Szívből köszönjük a Kis-
kőrös Televízió munkatársainak óriási 

segítségét is: A két általános iskola 
19 mesemondójáról készítették el az 
egyenként 3-5 perces videófelvételeket.
Idén is megköszönjük a zsűri mun-
káját, akikről szoktuk mondani, hogy 
nem volt könnyű dolguk... Most sem: 
A személyes jelenlét varázsa sajnos 
hiányzott, de a legjobbak így is kira-
gyogtak. A zsűri elnöke Domonyiné 
Borbényi Katalin logopédus volt, 
munkáját segítették Podobniné 
Vándor Andrea óvodapedagógus és 

Turán Istvánné könyvtárigazgató, 
magyar szakos tanár. Mesevideókat 
kaptunk a két helyi általános iskolá-
ból, az EGYMI-ből, valamint Táz-
lárról és Páhiról. Február 16 és 17-én 
két este azután összeült a zsűri, és a 
gyermekkönyvtárosok levetítették a 
felvételeket. A döntés eszerint született 
meg:
Alsó tagozatosok, 1-2. osztály:
1. Rugonfalvy-Erdélyi Lily Yazmin, 
a KEVI Petőfi Általános Iskolájának 2. 
c. osztályos mesemondója, felkészítet-
te: Rakonczainé Majoros Zsuzsanna
Különdíjat kapott: Litauszki Vince, a 
Bem József Általános Iskola 1 c. osz-
tályos kisdiákja, felkészítette: Horváth 
A. Gézáné
Alsó tagozatosok, 3-4. osztály:
1. Monory Erzsébet (Bem iskola 3. 
b.) felkészítette: Szenohradszkiné 
Kákonyi Gabriella
2. Tóth Alexandra Zsuzsa, (KEVI 
Petőfi 4. b) felkészítette: Rohoskáné 
Sinkovicz Mariann
3. Hlavács Hanna, (Bem 4. a.) felké-
szítette Turóczyné Rajna Dóra
Felső tagozatosok:
1. Kiss-Berdó Marcell (KEVI Petőfi 
5. a) felkészítette: Pohankovics Ágnes
2. Valach Nikolett (Bem 5. c) felkészí-
tette Piszeczki Ilona
3. Ötvös Balázs, a Páhi Általános Is-
kola 6. osztályos tanulója, felkészítette 
Agárdi-Nagy Györgyné
Különdíjat kapott: Provics Ádám, az 
EGYMI 5. osztályos mesélője, felkészí-
tette: Gyenizse Ágnes
Még így, videófelvételeken keresztül 
is szívmelengető élmény volt látni és 
hallani a mesemondó gyerekeket, kö-
szönjük szépen a varázslatot!
Valamennyi helyezett könyvjutalmat 
és oklevelet kapott, ahogy itt a könyv-
tárban mindig.
Sajnos nem tudjuk, idén lesz-e, -és 
ha igen, mikor,- Megyei Mesemondó 
Találkozó. Ha mégis úgy hozza az élet, 
annak eredményéről is hírt adunk.
Együtt sikerült!

Turán Istvánné
könyvtárigazgató

SZABÓ BÉLÁNÉ ETELKA NÉNI 90 ÉVES LETT

A kilencven év őrzi egy lélek
meleg szeretetét.
Az elmúló ifjúság
vissza-vissza néz,
a múlt lapjain sok fakuló
emlékképet idéz.

Szabó Béláné Alexandrov Etelka 
február 15-én ünnepelte 90. szüle-
tésnapját. Az örökifjú Etelka nénit 
Domonyi László polgármester a 

pandémiás helyzetre való tekintettel 
nem tudta személyesen köszönteni, 
de eljuttatta hozzá jókívánságait és a 
tisztelet köszöntő virágcsokrát, vala-
mint egy születésnapi tortát a Baptis-
ta Filadelfia Szeretetotthonba. 
Az ünnepelt Hajdú-Bihar megyé-
ben, Ártánd községben született egy 
ötgyermekes családban. Édesapja 
bognármester volt, édesanyja a gyer-
mekeket nevelte, akik közül egyikük 
baptista lelkész lett. Etelka néni az 
általános iskolai tanulmányai után 
leérettségizett és több tanfolyamot 
is elvégzett, így helyezkedett el dol-
gozni, mint gyors-gépíró, könyvelő, 
SZTK-bérszámfejtő.
1954 májusában férjhez ment. Férje 
agronómus volt a tabdi célgazdaság-
ban. Ebben az időben ő Csengődön 
a földműves szövetkezetnél dolgozott, 

mint adminisztrátor. Két leánygyer-
mekük született. Az első itt Kiskőrö-
sön, 1956. november 1-jén a kiskő-
rösi szülőotthonban. Másik kislánya 
már Szegeden, ugyanis közben férjét 
1959-ben áthelyezték egy másik gaz-
daságba.
63 évet élt Szegeden. Itt ment nyug-
díjba a Csongrád Megyei Vendéglátó 
Vállalattól, mint Bér- és SZTK cso-
portvezető.
2016. májusa óta a baptista szeretet-
ház lakója. Mint mondja: Szeretek 
itt lenni. Részt veszek a csoportos 
foglalkozásokon. Naponta sétálok, 
esténként, mikor lehetett énekelünk. 
Nyáron a szabadban, télen pedig az 
imaházban.
Isten éltesse még sokáig szeretetben, 
egészségben, hitben és boldogságban!

Boda Zsuzsa

Kevi Petőfi Sándor Általános Iskola

Bem József Általános Iskola

EGYMI

Február 11-én megnyílt a Roma Alkotóház, amelyet egy önkormányzati 
tulajdonú házban alakítottak ki a Délibáb utcában, pályázati támogatás-
sal, a Kiskőrös Városért Alapítvány projektvezetésével. A TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00324 azonosítószámú pályázati támogatással elnyert összeg 
19 millió 836 ezer 214 forint. A kivitelező Kőröskom Nonprofit Kft. elvé-
gezte az épület energetikai felújítását és korszerűsítését. A munkálatok 
során az épület homlokzatát hőszigetelték, lecserélték a burkolatokat és 
új, akadálymentesített vizesblokkot is kialakítottak. A közel 65 négyzetmé-
teres épület része egy foglalkoztató helyiség, egy klubhelyiség, egy előtér, 
a szociális blokk, valamint csatlakozik hozzá egy terasz. 

Domonyi László polgármester: 
A roma közösség felzárkóztatása lét-
kérdés. Szeretnénk ebben a házban 
a fiatalokat, gyerekeket nevelni, ok-
tatni, korrepetálásokat tartani szá-
mukra. Ha a művészeten keresztül 
ki lehet emelni őket a nehéz körül-
ményekből, akkor ez nem csak a 
cigányságnak, hanem az egész város-
nak előnyt jelent. A Roma Alkotó-
ház létrejötte ezzel inspirálta a kép-
viselő-testület minden tagját, hiszen 
egyhangúan fogadtuk el és adtuk át 
ennek az ötletnek a megvalósítását az 
alapítványnak.
Dr. Ba Mariann alapítványi elnök: 
Ez a Roma Alkotóház nem csak a vá-
roshoz tesz hozzá, hanem gyakorlati-
lag a járáshoz is. Hiszen tudomásom 
szerint jelenleg ez az egyetlen ilyen 
alkotóház Kiskőrös térségében. Ez 
egy úttörő kezdeményezés ebből a 
szempontból. A gyermekek művé-
szeten keresztül való integrálása az 

egyik célunk, a másik, a városban 
működő Összművészeti Szalon ösz-
szejöveteleinek is helyet tud adni az 
alkotóház. Vannak az alapítványnak 
is olyan programjai, rendezvényei, 
amit ezen a helyen tudunk majd a 
jövőben megrendezni. Tehát az épü-
let ki lesz használva.
Kunhegyesi Feró festőművész: 
Édesapámnak ez volt a nagy álma. 
Egy olyan létesítmény, ahol a gyere-
keket tudjuk segíteni, oktatni, korre-
petálni, fejleszteni, foglalkozni velük. 
Az itteni tevékenység célja, hogy egy 
olyan életformát, életvitelt tudjunk 
mutatni, megtanítani a fiataloknak, 
ami magyarként segít nekik abban, 
hogy tisztességesen tudjanak élni, 
és romaként is meg tudják tartani 
mindazokat az értékeket, hagyomá-
nyaikat, amiket a mai világban már 
sokan szégyellnek felvállalni. 

Boda Zsuzsa
Weigand-Kiss Bettina

MEGNYÍLT A ROMA ALKOTÓHÁZ 
Integráció, tehetséggondozás művészettel

KEZDŐDIK A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
Március 4-én átadta az önkormány-
zat a Kiskőrös- Tabdi leágazásig épü-
lő, a Kőröskom Nonprofit Kft. által 
előkészített kerékpárút munkaterüle-
tét, a kivitelezést végző Scorpio-Trans 
Kft. részére. Mint azt Benik József 
ügyvezető elmondta, a 430 milliós 
pályázati támogatást élvező kerék-
párút, a városból kivezető út bal ol-
dalán, 9 hónap múlva fog elkészülni. 
A 4525 méter hosszúságú kerékpárút 
szélessége 2,3-2,7 méter között lesz, 
igazodva a nyomvonal lehetőségei-

hez. Útalapként 40 cm zúzott követ 
raknak le, erre terítenek 4-5 cm vas-
tagságban aszfaltréteget két rétegben. 
Az építés során folyamatosan egyez-
tetnek az önkormányzattal.
Az új szakasz a városi kerékpárút 
hálózatba is be fog kapcsolódni. 
A vasúti átjáró, valamint a Kossuth 
Lajos utca – Sárkány József utca sar-
káig tartó kerékpárútrészt az önkor-
mányzat saját forrásból, önerős beru-
házásként építi meg.

Boda Zsuzsa

DOMONYI LÁSZLÓ POLGÁRMESTERT 
A KÍNAI VAKCINÁVAL OLTOTTÁK BE

Domonyi László polgármester is 
megkapta a koronavírus elleni első 
védőoltást dr. Brenner Zsolt házior-
vostól. Mint azt polgármesterünk el-
mondta, a kínai vakcinát ajánlották 
fel neki és ő elfogadta. 
„Megbízok a hozzáértő szakemberek 
véleményében, valamint háziorvo-
som javaslatában, akik jónak tartják 
a kínai vakcinát. A lényeg: az oltás 
hatására alakuljon ki a szervezetem-
ben a vírus elleni védelem, hiszen 
csak egészségesen tudom ellátni a 
munkámat, feladataimat. Önök is 
vigyázzanak magukra, továbbra is 
tartsák be a járványügyi szabályokat 
és ne féljenek beadatni a vakcinát! 
Higgyék el, életünk, egészségünk 
megmentése most a legfőbb cél. Az 
országba folyamatosan szállítják az 
oltóanyagokat, a háziorvosok és az 
oltóközpontokon dolgozók a vakci-
nák érkezésének ütemében hívják a 
védőoltás beadására az embereket. 
Önök pedig éljenek a lehetőséggel, 
hogy minél előbb visszatérhessünk a 
régi kerékvágásba!”- mondta a város-
vezető.   
Nagy előre lépés történt a kínai és az 
orosz oltóanyagok engedélyezésével 

a vakcinázásban, hiszen a járvány 
napjainkban egyre erőteljesebben 
jelen van, jelentősen növekszik a 
betegek száma, városunkat is elérte 
a „harmadik hullám”. A betegség 
súlyos, esetlegesen halálos végkime-
netelének megakadályozását, a vírus 
elpusztítását pedig az oltási program 
nagyarányú előrehaladásában látják 
a szakemberek. 
Most már polgármesterünk is abba 
a körbe tartozik, akik megkapták a 
koronavírus elleni vakcinát.
Egészségére! 

Boda Zsuzsa
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MÚLT ÉS JELEN JÖVŐNK

CÉLUNK KÖZÖS: LEKÜZDENI A JÁRVÁNYT
A mentősök köszönik a sok támogatást

Kíváncsi,

mi tö
rténik a városb

an?

online: kiskorostv.hu  |  facebook: Kiskőrös TVonline: kiskorostv.hu  |  facebook: Kiskőrös TV

Nézze Ön is a megújult Kiskőrös Tv adásait!

KÁBELTÉVÉ: 249-ES CSATORNA

Kiskôrös TV

A TEHETSÉGET NEM ELÉG FELFEDEZNI!
A Kiskőrösi Óvodákban 

tehetséggondozó műhelyek működnek

REKORTÁN FUTÓKÖR ÉPÍTÉSÉT 
TERVEZIK A ZÁPORTÁROZÓ KÖRÜL

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Szabadidősport-ese-
ményszervezők Országos Szövetsége bevonásával 2021-ben is kiírta az 
Országos futópálya-építési Programot. A program célja: magyarországi 
városokban 800 és 1000 méter közötti rekortán borítású futópályák kiala-
kítása. Kiskőrös Város is benyújtotta pályázatát egy 800 méter hosszú fu-
tópálya kialakításának támogatására. A minisztériumban gyors elbírálást 
ígértek, így pozitív döntés esetén a közbeszerzést követően tavasz végén 
megkezdődhetnek a munkálatok.

Domonyi László polgármester: 
A záportározó környezetének fejlesz-
tését kiemelt feladatként kezeljük. 
Látjuk, hogy egyre többen töltik 
kint a szabadidejüket, sétálók, futók 
kedvelt helyévé vált. Azt szeretnénk, 
hogy minél hamarabb egy rendkívül 
komfortos és kiváló színteret bizto-
sítsunk a szabadidős tevékenységek-
hez. A jelenlegi fejlesztés 63 és fél 
millió forintba kerül, az összköltség 
közel 50%-át, 30 millió forintot fi-
nanszíroz a támogató, a többit ön-
erőből biztosítja a város. Kiskőrös 
Város Önkormányzata 800 méter 
hosszú futópálya építését tervezi a 

záportározó köré. A pályázati kiírás 
szigorú és pontos műszaki tartalmat 
írt elő. A futópálya szélességének 
minimum 1,2 méternek kell len-
nie. A piros színű, rendkívül mo-
dern, az olimpiai futópályákon is 
használt rekortán anyaggal borított 
futókört mi a jelenlegi murvás út 
külső szélére terveztük. A futópálya 
burkolatát úgy kell kialakítani, hogy 
az kopásálló, napsugárzás álló, UV 
álló, faggyal és árvízzel szemben el-
lenálló legyen. A felső műanyag ré-
tegének rendelkezni kell a Nemzet-
közi Amatőr Atlétikai Szövetség által 
kiadott minőségi bizonyítvánnyal. 
A futópályát mindkét oldalról süly-
lyesztett szegéllyel határoljuk le. Mi-
vel a záportározó kör hosszúsága 780 
méter, ezért, hogy a pályázati feltéte-
leknek megfeleljünk, egy 20 méteres 
kitérőt terveztünk, ahol pihenőhelyet 
alakítunk ki a futóknak.
Terveink között szerepel az „Együtt 
egy szebb jövőért” című projekt ke-
retében futóklubok létrehozása, futó 
nagyrendezvények megtartása. Cé-
lunk egy mai kornak megfelelő futó-
pálya kialakításával a lakosság egész-
ségmegőrzésének, állóképességének 
elősegítése, javítása. A fejlesztést a 
jövőben tovább folytatjuk, padokat, 
szeméttárolókat helyezünk ki, a mur-
vás sétány végleges kialakítását is el-
végezzük, megoldjuk a közvilágítást. 
Év végére, ha minden tervünk meg-
valósul, komplett szabadidőközpont-
tá válhat a záportározó környezete.

Boda Zsuzsa

A Kiskőrösi Óvodákban már 2013 óta működnek tehetséggondozó progra-
mok, mint például a jégkorong, a sakk, néptánc, vagy az úszás. A közne-
velési törvény előírja, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körében 
nem csak a felzárkóztatást, hanem a tehetséggondozást is be kell építeni 
az óvodák mindennapjaiba. A programok kiválasztásának lehetőségét felkí-
náltuk az óvónőknek és mindenki a magához közel álló tehetségterületből 
választott. A program elején meglévő öt tehetségműhely mára már tizenöt-
re bővült-adott tájékoztatást Vlcskóné Csatlós Erzsébet intézményvezető.

Az óvodapedagógusok el-
készítették az éves ter-
veiket, és annak meg- 
felelően heti egy al-
kalommal a délelőtti 
időszakban a tehetsé-
ges gyermekek számá-
ra műhelyfoglalkozá-
sokat tartanak.
A „műhelyekbe” az óvó-
nők két éven keresztül tartó 
megfigyelése alapján a nagycso-
portban kerülnek a „tehetségpa-
lánták” akiket bevonnak az egyes 
tehetséggondozási folyamatba, ahol 
a már meglévő képességeiket, adott-
ságaikat, tehetségüket továbbfejlesz-
tik. A gyermekeink tehetségének ki-
bontakoztatásáért egyaránt felelősek 
vagyunk mi óvodapedagógusok, a 
szülők, valamint a környezetükben 
élő felnőtt emberek is. A Kiskőrösi 
Óvodák tehetségműhelyeinek igen 
színes a palettája. 
• Batthyány óvoda: Varázshang 
(Fejes Zalánné óvodapedagógus 
irányításával), Sző, fon, nem takács 
(Dicsa Regina), Ez a Föld a mi ott-
honunk (Bolemányi Bernadett)

• Mohácsi Óvoda: Mese-
ház (Kratokné Lukács 

Mária), Kreatív Hütte 
(Berta Anett), Táncoló 
talpak (Urbánné Szabó 
Rózsa)
• Szűcsi óvoda: Magic 
English (Durst Kla-

udia), Mesesziget 
(Torgyikné Balogh Noé-

mi), Ugri-bugri torna (Váriné 
Szlovák Erika)

• Erdőtelki óvoda: Blumenkreis (Mu-
csi Annamária), Úgy tedd rá (Tamás 
Szilvia)
• Thököly úti óvoda: Szedd alá 
(Ősziné Dulai Zsuzsanna), TTT-
Tulipán Táncos Tehetségműhely 
(Bajkó-Albert Orsolya), Lim-lom 
műhely (Hajósné Hertl Edit), Magic 
English Tehetségműhely (Durst Kla-
udia)
A város 5 óvodájában, a 15 tehet-
ségműhelyben összesen 162 kisgyer-
mekkel foglalkoznak a műhelyvezető 
óvó nénik. A Kiskőrösi Óvodák te-
hetséggondozó műhelyeit egy másik 
írásunkban bemutatjuk.  

Boda Zsuzsa   

Épp egy esztendeje, hogy megszokott életünket kiforgatta medréből a világ-
járvány. A covid elleni harcban és védekezésben egy emberként állnak helyt 
az emberek, a legfőbb cél: az élet megmentése, a betegek mielőbbi ellátása. 
Ebben a hatalmas erőfeszítést kívánó küzdelemben nagy teher járul minden 
egészségügyi dolgozóra, köztük a Kiskőrösi Mentőállomáson dolgozó baj-
társakra is. Mint azt Farkas Gyula, a mentőállomás vezetője elmondta, a Kis-
kőrösi Mentő Alapítványon keresztül nagyon sok támogatást kapnak, ame-
lyekkel a már meglévő eszközeik mellé újabbakat is be tudjanak szerezni.

Farkas Gyula: Alapítványunk tevé-
kenységében is első helyre került a 
mentődolgozók és a betegek bizton-
sága, védelme, valamint minden olyan 
eszköz, felszerelés gyors beszerzése, ami 
ezt elősegíti. A kiskőrösi mentőmunka 
is megváltozott, napi szinten kellett 
megfelelni szakmai, biztonsági, erköl-
csi és pszichés elvárásoknak és egyben 
megóvni a láthatatlan ellenségtől ma-
gunkat és családtagjainkat. Meghatóan 
tapasztaltuk, hogy amikor a feladatok 
súlya elárasztott minket, akkor a la-
kosság szeretete egyre nagyobb hullá-
mokban érkezett felénk. A különböző 
kedves ajándékok és felajánlások mér-
hetetlen erőt adtak harcban.
Szeretnénk köszönetet mondani támo-
gatóinknak, hogy ebben a nehéz hely-
zetben mellettünk álltak, és több nagy 
értékű és korszerű mentési eszköz be-
szerzésével sikerült újabb fejlesztéseket 
megvalósítani a kiskőrösi mentőállo-
máson. Több mint 500 rendszeres tá-
mogatónk van, 2 és fél millió forintot 
nyertünk pályázati úton, a Tesco „Ön 
választ, mi segítünk” programjában a 
lakosoknak köszönhetően 400 ezer fo-
rint nyereményt kaptunk, az 1 százalé-
kos felajánlásokból pedig 9 millió 455 
ezer 675 forintot. Gyűjtőedényeinkbe 
350 ezer forint adományt helyeztek 
el segítőink. Kiváló az együttműködő 
kapcsolatunk a körzetünkbe tartozó 
települések önkormányzataival, civil 
szervezeteivel és a pénzintézményekkel 
is, megállapodásunk van az Országos 
Mentőszolgálat Alapítványával, mely-
nek köszönhetően közösen több nagy 
értékű életmentő eszközt is be tudtunk 
szerezni. Mindezek mellett nagyon 
köszönjük a lakosság felénk irányuló 
figyelmét, a sok-sok gondoskodó aján-
dékot.  
A Kiskőrösi Mentő Alapítvány tevé-
kenysége 2020-ban:
• Korszerű Lifepak 15 defibrillátort 
és betegfigyelő monitort vásároltak az 

Országos Mentőszolgálat Alapítványá-
val közösen.
• Új vákuumos végtagrögzítő eszközö-
ket, LSU leszívó készülékeket és men-
tőollókat szereztek be.
• Érintésmentes hőmérőket, védőpaj-
zsokat, ózongenerátorokat, takarókat 
vásároltak.
• Munkavédelmi cipőkkel és pólókkal 
látták el a 27 mentődolgozót.
• Mosógépet és szárítógépet ajándé-
koztak a mentőállomásnak.
• Oktató fantomot vettek, az újraélesz-
tések és a baleseti szimulációk gyakor-
lásához.
• Több településen és iskolában, nyá-
ri táborokban interaktív bemutatókat 
tartottak.
• Munkahelyi elsősegélynyújtó oktatá-
sokat szerveztek.
• Facebook oldalukon tájékoztatást ad-
tak tevékenységükről.
 
Az alapítvány tervei 2021-ben:
• Edan betegfigyelő monitorokat, mo-
bil ultrahang készüléket, „trauma ba-
bát”, égési kötszereket, vénalámpákat 
és lélegeztető ballonokat vásárolnak. 
• Elsősegélynyújtó oktatásokon, be-
mutatókon, online szakmai tovább-
képzéseken vesznek részt, egészségügyi 
felméréseket szerveznek. A mentőál-
lomás alsó szintjén is korszerűsítik a 
nyílászárókat. 

Boda Zsuzsa

IN MEMORIAM PÉTERVÁRI JÁNOS
2021. február 21-én, életének 88. évében 
elhunyt Pétervári János, a Kiskőrös és Vi-
déke Áfész nyugalmazott elnöke.
1932. augusztus 17-én, a Nógrád megyei 
Nagylócon született. Szülei kereskedői 
pályán indították el, amely meghatá-
rozta teljes szakmai karrierjét. Az iskola 
befejezése után azonnal boltvezetőként 
kezdte a munkáját. 23 éves volt, amikor 
megválasztották a Szécsényi Földműves 
Szövetkezet elnökének. A pályája 1957-
től Szabadszálláson folytatódott, ahol 
szintén az FMSZ elnökeként dolgozott 
1963-ig, amikor a Kiskőrösi FMSZ ve-
zetését bízták rá.
Erre az időre tehető a bolti kiskereske-
delmi egységek rekonstrukciója a tanyán 
élő lakosság és a községekben élő lakosok 
kulturáltabb ellátása érdekében. A tanya-
si boltok átalakításával, újak építésével 
kezdődött a több évig tartó munka, me-
lyet a községekben ABC áruházak építése 
követett. Ebben a munkában maga is te-
vékenyen vett részt. Ha arra volt szükség 
lapátolt, vagy éppen vályogot pakolt, a 
fejlesztések érdekében segített, ahol tudott.
A közéleti munkából is kivette a részét. A 
közösség összetartó erejét sokra értékelő ve-
zetőként számos tisztséget töltött be. Tagja 
volt több városi testületnek is. A szakmai 
berkekben is számíthattak a tapasztala-
tára, felkészültségére, a szövetkezeti rend-
szer iránt érzett elkötelezettségére.
Megválasztották az Alföld Kereskedel-
mi Vállalat Igazgatótanácsának elnöki 
posztjára, valamint a Fogyasztási Szövet-
kezetek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 
Igazgatósága elnökének is. Az országos 
testületekben is aktív szerepet vállalt. 
Több cikluson keresztül az ÁFEOSZ 
Felügyelő Bizottságának elnöki tisztét 
töltötte be. Nyugdíjba vonulása után az 
ÁFEOSZ iskolában tanított, valamint 
az iskolai alapítványa kuratóriumának 
az elnöke volt.

Munkája elismeréseként számos kitünte-
tésben részesült. Többek között Kiskőrös 
Város Díszpolgára címmel jutalmazták, 
szakmai karrierjéért a Munka Érdem-
rend ezüst fokozatát, valamint a Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkeresztet ado-
mányozták számára.
A Kiskőrös és Vidéke ÁFÉSZ-nél az Igaz-
gatóság tagjaként, majd a Felügyelő Bi-
zottság elnökeként segítette a munkánkat.
Pétervári Jánost a dolgozók szigorú, de 
igazságos vezetőnek tartották. Tisztelték, 
becsülték és szerették őt. Szigorúsága mel-
lett számos baráti kapcsolata volt.
Megemlékezésemet Márai Sándor sorai-
val zárom: „Most pontot teszek, s mint 
aki vesztett csatából maradt meg hírmon-
dónak, s elfújta mondókáját: emlékezni 
és hallgatni akarok.”

Hamvasztás utáni végső búcsút vet-
tünk tőle és édesanyja sírjánál temet-
tük el Szécsényben.
Búcsúzunk tőle: Pétervári János né-
pes családja és munkahelyeinek kép-
viselői.  Nyugodjon békében!

A szövetkezeti tagság, a volt szövetkezeti 
dolgozók és a jelenlegi Coop Kiskőrös 

Zrt. dolgozói nevében fejet hajtok előtte.
Legyen neki könnyű a föld!    

Kriskó Sándor

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik
BOLDOCZKI JÁNOS

temetésen személyesen, vagy lélekben
mély fájdalmunkban velünk voltak.

Nyughelyére elhelyezték a kegyelet virágait.
Szerető párja és családja

„Már vénülő kezemmel
 Fogom meg a kezedet,
 Már vénülő szememmel 
 Őrizem a szemedet.

 Nem tudom, miért meddig 
 Maradok meg még neked,
 De a kezedet fogom
 S őrizem a szemedet.”

SZÁMÍTUNK
TÁMOGATÁSÁRA!

Kiskőrösi Mentő Alapítvány
Adó 1% felajánláshoz adószámunk:

18369353-1-03
Számlaszámunk Takarék Bank:
52500075-11023115 Friss hírekért kövessen minket!

Kiskőrös, Szent László u. 2/a
Tel.: 20-886-1600

korosmentok@gmail.com

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

FÓKUSZBAN

A MULATOZÁS NINCS KORHOZ KÖTVE
Farsangi bulitól volt hangos a bölcsi

Gépkezelő

•  Automata / félautomata berendezések 
kezelése, felügyelete

• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
•  Többműszakos, megszakítás nélküli  

munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Elvárások

Amit kínálunk •  Versenyképes bér + juttatások 
•  A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb  

műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 között)
•  Negyedéves jelenléti ösztönző
•  Cafeteria és étkezési támogatás
•  Ingyenes, légkondicionált buszjáratok  

80 km-es körzetből (23 buszjárat,  
5 megyéből)

•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási  

lehetőség

          +36 25/556-036                munka@hankookn.com

                                  www.hankooktire.com/hu

ÁLLT A BÁL AZ EGYMIBEN IS
A farsangi időszak az esztendő legvidá-
mabb szakasza, amelyet az oktatási in-
tézményekben a farsangi díszek közös 
készítése, jelmezes felvonulások, sok 
tánc és közös farsangi fánk készítése 
jellemez. Idén viszont ez a néhány hét 
furcsára sikeredett a Kiskőrösi Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola 
és Készségfejlesztő Iskolában is, a ko-
ronavírus átírta a programot, erre az 
esztendőre megváltoztatta a jól bevált 
hagyományokat. 
Gyenizse Ágnes pedagógus: Ez per-
sze nem azt jelenti, hogy felednünk 
kell a szokásokat, csak annyit, hogy 
most a járvány miatt óvatosabbnak 
kell lennünk. Iskolánkban a Kiskőrösi 
EGYMI-ben idén sem maradhatott 
el a farsang, csak kicsit átszerveztük. 
Minden csoport és osztály külön az 

osztályteremben tartotta farsangi mu-
latságát, vidám jelmezekben és még 
vidámabb feladatokkal tarkítva. Az 5. 
osztály nyitotta meg ezt a rendhagyó 
farsangi időszakot. A gyerekek nagyon 
várták már, hogy a délelőtti óráknak a 
végére érjünk, és végre magukra öltsék 
a kis táskájukban lapuló jelmezeket. 
Volt itt Csipkerózsika hercegnő, Ben 
10, Zorro, Pókember, csontváz és egy 
szuper szakács. Persze az osztályvezető 
pedagógusok sem maradtak jelmez 
nélkül, ők is átváltoztak kalózlánnyá 
és japán táncosnővé. Csodás hangulat 
kerekedett a csöpp kis osztályterem-
ben. Ettünk-ittunk, sokat nevettünk 
és még többet táncoltunk. Bár hamar 
vége lett a délutánnak, de még jó pár 
napig az osztályban, erről az esemény-
ről beszéltünk.

Boda Zsuzsa

A bölcsőde is mulatozástól volt han-
gos február 25-én, hiszen a legaprób-
bak is farsangi mulatságot rendeztek, 
ezzel is őrizve a hagyományokat, s 
úgy néz ki, sikerült is elűzniük a telet.
Aczél-Németh Angéla bölcsődeveze-
tő: Már a reggeli után elkezdődött a 
mulatság. Mesehősök jelmezébe öl-
tözve táncoltak, énekeltek, játszottak 
a gyerekek. A délelőtti mulatozás és 
az ebéd után következett a pihente-
tő alvás. Ébredés után megérkeztek 
a szülők, testvérek, nagyszülők és 
együtt búcsúztattuk tovább a telet. 
Volt nagy eszem-iszom, hiszen a szü-
lők rengeteg süteményt, szendvicset, 

üdítőt hoztak, amit együtt fogyasz-
tottak el a gyerekekkel. Ezt követte 
a késő délutánig tartó közös tánc, 
mulatság.
A bölcsődevezető ezúton is köszöne-
tet mond a dolgozói kollektíva nevé-
ben a szülőknek a sok-sok hozzájáru-
lásért, tombolatárgyért, amit erre a 
napra szántak. Külön köszönetüket 
szeretnék kifejezni a Tesco-Globál 
Zrt-nek a számtalan nagyértékű aján-
dékért, amelyeket szintén tombola-
tárgyként lehetett megnyerni. A be-
vételből napvitorlát vásárolnak, amit 
a vízpermetező felé fognak elhelyezni.

Boda Zsuzsa

MASZKABÁL A BEM ISKOLÁBAN
A járványhelyzet idén is keresztül 
húzta az iskolai programokat, de úgy 
gondoltuk, hogy legalább alsó tago-
zaton tartsuk meg a farsangot febru-
ár elején. 12 osztályfőnök egyeztetett 
időpontot, 6 osztály szerdán és 6 osz-
tály csütörtökön öltözködhetett be. 
Előzetesen beszélgettünk a farsangi 
szokásokról, a tél búcsúztatásról, a 
farsangi fánk sütéséről. Mindenki 
lelkesen mondta el, hogy milyen 
jelmezbe fog bújni. Eljött a várva 
várt nap. Már reggel színes, változa-
tos jelmezekben érkeztek a tanulók. 
Délelőtt az első 4 órában farsangi 
feladatokat végeztek, matematikából 
a bohóc ruhája számfeladatokból 
tevődött össze, ha jól számolta ki 
az eredményt, megtudta, hogy pél-
dául milyen színű a 9-es számmal 
jelzett bohóc cipője stb. Olvasásból 
szótagokat színeztek ki, és egy érde-
kes álarcot kaptak. De előkerültek a 
wordwallos feladatok is, ahol a Téli 
rejtvényekbe tekinthettek be, szó-
rakozhattak, pl. melyik hóember a 
kakukktojás, hány különbség van a 
két hóember közt... Ebéd után min-
den osztály összetolta a padokat, ün-
nepi asztalt kerekítettek, kipakolták 
az általuk hozott finom csemegéket, 
farsangi fánkot, üdítőket, és elkez-
dődött a mulatság. Gryllus dalokra 
táncoltak, társas játékoztak, énekel-
tek. Természetesen délután már a 
tanító nénik is beöltöztek. Vidáman 

és gyorsan telt el az idő. Jó volt látni 
a sok boldog, csillogó szemű diákot, 
hogy ez a nap mégis más, mint a 
többi. „Az egyik 1.c-s kisfiú megje-
gyezte: Erzsike néni ez volt az életem 
legjobb napja.” Ezért (is) érdemes 
gyermekeket tanítani!

Horváthné Erzsi
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HÚSVÉT ÜZENETE

HÚSVÉT

ÉRTÜNK HOZOTT ÁLDOZAT

„Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen 
ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Mert ilyen főpap illett hozzánk: 
szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabb-
ra jutott az egeknél.” Zsid 7,25-26

Az áldott orvos közeleg, a drága fő-
pap, Jézus.
Így kezdődik az az ének, amelyet már 
gyermekkoromban megtanultam és 
mindig örömmel énekeltem. Nagyon 
tetszett a lendületes dallama, és ez a 
kezdőkép is mindig magával raga-
dott. Az áldott orvos közeleg, a drága 
főpap, Jézus. Jézus az áldott orvos. 
Jézus a drága főpap. Valahányszor 
énekeltem, elgondolkoztam azon, 
hogy mit tud tenni az én életemben 
az áldott orvos, és vajon mitől főpap, 
drága főpap Jézus? Ezeket a kérdése-
ket feltehetjük magunknak mindany-
nyian az idei nagyhéten. Szükségem 
van-e az áldott orvosra? Mit tud 
tenni az én életemben? Mi az, amit 
meg tud gyógyítani? Nem szeretünk 
hallani a betegségről, de még annál 
inkább sem szeretnénk betegnek len-
ni. Nem szeretünk betegeknek len-
ni, mert a betegség fájdalommal jár. 
Fáj, ha eltörik valamelyik csontunk. 
Fáj, amikor az influenzától már-már 
csillapíthatatlanul köhögünk, fáj egy 
gyulladás, egy gyógyíthatatlan be-
tegség. És mennyire kellemetlenül, 
mondhatnám, fájdalmasan érint 
bennünket ez a rettenetes járvány. 
De fáj az is, amikor gyászolunk, fáj, 
ha csalódás ér bennünket. Fáj, ami-
kor egy-egy nehéz, keserves hely-
zetből nem találunk, nem látunk 
kiutat. Fáj, amikor erőtlenekké, 

meggyengültekké válunk. Az orvo-
sok sok mindent tudnak gyógyítani, 
ami nagy öröm számunkra. De mi 
van azokkal a betegségekkel, fájdal-
makkal, amelyeket orvos, amelyeket 
ember nem tud gyógyítani? Vajon az 
áldott orvos mit tud tenni az életem-
ben? Mit tud kezdeni betegségeim-
mel, fájdalmaimmal? Azt, amit már 
megtett valamennyi emberrel. Azt, 
amit Máté evangéliumában is olvas-
hatunk: „… bejárta egész Galileát, 
tanított a zsinagógáikban, hirdette a 
Mennyek országának evangéliumát, 
és gyógyított mindenféle betegséget 
és erőtlenséget a nép körében.  El is 
terjedt a híre egész Szíriában, és hoz-
zá vitték a sokféle betegségtől és kín-
tól gyötört szenvedőket, a megszál-
lottakat, holdkórosokat és bénákat, 
és meggyógyította őket. Ugyanitt azt 
is olvashatjuk, hogy: „Amikor este 
lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő 
pedig szóval űzte ki a tisztátalan lel-
keket, és minden beteget meggyógyí-
tott, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás 
próféta által mondottak: ,,Erőtlensé-
günket ő vette el, és betegségeinket 
ő hordozta.'' Az áldott orvos, Jézus 
Krisztus elveszi erőtlenségünket, 
hordozza betegségeinket. Az áldott 
orvos az, aki megnyugvást ad az elfá-
radtnak, aki vígasztal és utat mutat. 
Ezt az utat a kereszt fényénél világí-
totta meg. Aki arra tekint, meglátja 

azt az utat, amelyet Ő, a drága főpap 
készített el. Főpap, mert bűneinkért 
áldozatot mutatott be. Drága, mert 
saját magát áldozta fel. Isten maga 
lép be a bűn és halálfélelem által 
meghatározott világba: Jézus Krisztus 
által, akiben emberré lett. Az az Isten, 
aki teremtő, akiért, és aki által van a 
mindenség, akit otthagyott az ember, 
akinek hátat fordított az értelem. Ez 
az Isten lép be világunkba, egyszülött 
Fiában. És vállalja ezért a hűtlen em-
berért, hogy szenvedjen, hogy szen-
vedések által legyen tökéletes Főpap. 
Így lesz Jézus Főpappá, aki maga is 
az emberélet, a sors bizonytalansága 
és a halálfélelem meghatározottsága 
között él, de Isten Fia, aki engedel-
mes, és tökéletes engesztelő áldo-
zatot mutat be mindnekiért, vagyis 
önmagát áldozza fel értünk. Így lesz 
Jézus Főpappá, azzá, aki testvérének 
szólíthatja a bűneiben vergődő, két-
ségbeesett, és félelmekkel teli embert, 
és az Atyához vezeti őt. Ezért hajol 
le, lép oda, és szólít meg minden, e 
múlandó földi életben élő embert, és 
ajándékozza meg az Istennel való kö-
zösség életének ajándékával, az örök 
élettel. Ez a Főpap elkészítette azt az 
utat, amely a halálos sorsból az élet-
hez, vagyis Istenhez vezet. Az az út, 
amelyet megvilágít a kereszt fénye, az 
élet útja. Az az út, amelyen az ember 
találkozik Istennel. Az az út, Amely 
az örök életbe vezet. 
Wolfhart Pannenberg, evangélikus 
teológus azt mondja, hogy nem eb-
ből a földi életből kell az örök életet 
vizsgálni, meglátni titkait és egészét, 
hanem a Krisztussal való közösség-
ből, az öröklét felől kell nézni és 
vizsgálni ezt a földi életet és létet, és 
csak így tudjuk átlátni, megérteni, és 
hibáinkat, tévedéseinket meglátni. 
Meglátni azt, hogy szükségünk van 
az áldott orvosra, szükségünk van a 
drága főpapra. Szükségünk van arra, 
hogy meggyógyítson bennünket, 
hogy meggyógyítsa betegségeinket, 
szorongásainkat, fájdalmainkat, lelki 
sebeinket. Szükség van arra, hogy a 
drága főpap, aki saját magát áldozta 
fel, az én bűneimet is magára vegye. 
Szükségünk van arra, hogy a drága 
főpap kereszten kifolyt vére lemossa 
rólam is a bűnöket, hogy megtisz-
títson. Egy másik, számomra kedves 
ének mindezt így fogalmazza meg:
„Egyetlen Forrása minden kegynek, 
Egyetlen mentsvára a lelkemnek, 
Jézus te Megváltó, üdvöt hozó, 
Mossál meg s tégy fehérré mint a hó”. 

Arató J. Lóránd

Bankszámlaszám: 10102543-04631412-00000009
Adószám: 18341591-1-03
Köszönjük, ha adójának 1%-át alapítványunk számára ajánlja fel!

talita.hu

Evangélikusok
a Családért Alapítvány

Alma eladó 
termelőtől!

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

Idared, Jonagored,
Jonagold, Golden, Starking

facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös

+36 70 619 3910

Itt mindig megtudhatja,
melyik az ügyeletes

gyógyszertár Kiskőrösön:
patikavilag.hu/kiskőrös

Textima ipari varrógép
5 szálas interlock eladó.

06-20/319-6899

„A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanít-
ványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek 
fognak kiáltani.” (Lukács evangéliuma 19, 39-40)

Nemrégiben egy diák megszólított 
egy neves egyházi személyiséget. Ta-
nácsot kért az általa tisztelt egyházi 
méltóságtól, hogyan tudná meg-
győzni a nem hívő embereket az 
evangélium igazságáról. Nagy meg-
hökkenésére a válasz így hangzott: 
„Véletlenül se akarj egy nem hívő 
embert meggyőzni! Soha! Az utol-
só dolog legyen, hogy erről beszélj 
hozzá!” Majd kifejtette, hogy ma 
más szelek fújnak. Ma mindenkinek 
a saját hite szerint kell élnie és nem 
szabad terhelni a környezetet vallá-
sos meggyőződésünkkel. És végképp 
nem helyes „téríteni”.
Ami igazán szomorú ebben a törté-
netben, hogy ez a „jótanács” egyházi 
ember szájából hangzott el. A fiatal-
ember nyilván nem erre számított. 
Mert ő még a Krisztustól kapott 
missziói parancs szellemében élt, – 
nagyon is helyesen –, ami kétezer éve 
minden keresztyén ember feladata. 
Máté evangéliuma végén búcsúzik 
így Jézus tanítványaitól, befejezvén 
földi küldetését: „Menjetek el tehát, 
tegyetek tanítvánnyá minden népet, 
megkeresztelve őket az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 
tanítva őket, hogy megtartsák mind-
azt, amit én parancsoltam nektek; és 
íme, én veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.” (Máté 28,19-20)
Minden keresztyén, – vagyis élő 
Krisztus-hitre jutott ember, minden 
keresztyén közösség, gyülekezet és 
egyház küldetése a misszió. Vagyis 

annak a felismerésnek a hirdeté-
se, hogy a „világnak Krisztus kell” 
(Szent János Pál pápa). A világ ba-
jaira az egyedüli, gyökeres megúju-
lást hozó gyógyír Isten megbocsátó 
szeretete Jézus Krisztusban. Ezt az 
örömhírt kell továbbadnunk, szóval, 
cselekedetekkel, keresztyén élettel. 
Ez Isten elhatározása, mondhatni 
talán, kockázata is, hogy ezt a fon-
tos feladatot ránk, gyarló emberekre 
bízta. Hiszen, a jelek szerint, gyakran 
még mi, Isten szolgái sem vagyunk a 
helyzet magaslatán.
Ott, a jeruzsálemi utcán, az első vi-
rágvasárnapon, nyilván a tanítványo-
kat is elragadta a lelkesedés, együtt 
ujjongtak a tömeggel. Hozsannáztak 
ők is, mert sejtették, hogy egy nagy 
esemény részesei. Ezen akadtak ki 
az előkelőségek, ezért kérték Jézust, 
fojtsa már beléjük a szót, mondván 
„utasítsd rendre őket”…
Jézus válasza fontos: ha elhallgatunk 
mi keresztyének, akár azért, mert 
megfélemlítettek bennünket, akár 
azért, mert nem akarunk magunk-
nak kellemetlenséget, vagy akár a 
ma oly divatos „politikai korrekt-
ség” (előre megfelelni akarás) okán, 
– nos, akkor Isten majd megtalálja 
a módját, hogy akár nélkülünk, az 
egyház, a gyülekezet, a néma papság 
nélkül is eljusson a megváltás üzene-
te az Isten szeretetére éhes világnak. 
Megtörténik majd a csoda, akkor 
majd a kövek is kiáltani fognak…

Lupták György

Tagadhatatlan, hogy húsvétra gondolva nagyon sok minden eszünkbe jut-
hat. Ha azok közé tartozunk, akik komolyan vették az ünnep előtti hosszú 
böjti időszakot, akkor számunkra a magyar elnevezés azt sugallja, hogy vég-
re szabadon, lelkiismeret-furdalás nélkül fogyaszthatunk húst, tömhetjük 
tele a hasunkat. De ugyanígy eszünkbe juthat még sok minden: a tavasz, 
a barka, a piros tojás, a nyuszi és a bárány, a locsolkodás, a tavaszi szünet 
és a hosszúhétvége. Olyan ünnep ez, amire minden évben, talán már január 
óta készülünk. Számon tartjuk az időpontját, tervezgetjük a családi progra-
mokat, befoglaljuk a wellness hétvégét – már ha ezt idén a járványhelyzet 
egyáltalán lehetővé teszi –, és írjuk a bevásárlólistát a húsvéti menühöz.

De minek az ünnepe is valójában 
húsvét? Fontos ezt újra és újra tisz-
tázni, mert félő, hogy lassacskán 
éppen a lényeg vész el, merül fele-
désbe.
Ha nagyon tömören akarjuk meg-
fogalmazni, akkor azt mondhat-
juk, hogy ekkor ünnepeljük Jézus 
Krisztus feltámadását. Közel kétezer 
évvel ezelőtt az a Jézus Krisztus, 
akit nagypénteken brutális módon 
megkínoztak, keresztre feszítettek, 
és ott minden kétséget kizáróan 
meghalt, többek szeme láttára el is 
temették, ez a Jézus Krisztus csodá-
latosan feltámadt! Őt a halál sem 
tarthatta fogva! Ez után még sokak-
kal találkozott, beszélt, több százan 
találkoztak Vele. Mi erre emléke-
zünk húsvétkor, ezért adunk hálát, 
ezért magasztaljuk a mi hatalmas 
Megváltónkat, ezért van ilyenkor 
istentisztelet a keresztény templo-
mokban. 
Ez az ünnep tehát arra emlékeztet 
bennünket, hogy Jézus ma is él! Mit 
jelent ez ma a mi számunkra? Azt, 
hogy Vele ma is lehet beszélni imád-

ságban. Azt, hogy Ő ma is megszó-
lít minket egészen személyesen és 
konkrétan. Azt, hogy Ő ma is el tud 
végezni bármit az életükben. Azt, 
hogy ha Hozzá tartozunk, akkor Ő, 
az élő Úr, vár minket odaát a túlsó 

parton, ha egyszer majd végetér az 
életünk. Azt, hogy ha hiszünk Ben-
ne, nekünk sem kell többé félnünk 
a haláltól – de az élettől, a jövőtől 
sem, mert ő velünk van, velünk lesz 
„minden napon, a világ végezetéig”, 
ahogy ígérte.

Luptákné Hanvay Mária

Az idősebb nyugdíjas korosztály figyelmébe ajánljuk a

JÓ PÁSZTOR EVANGÉLIKUS
SZERETETOTTHON

NAPPALI ELLÁTÁSÁT: 
A napközibe a szállítás ingyenes, 
a térítési díj jövedelemfüggő, 
maximum 1100 Ft naponta. Itt a 
közösségi élet mellett lehetőség van 
a lelki feltöltődésre is, naponta 
a Kiskőrösi Evangélikus Gyüle-
kezet lelkészei tartanak áhítatot. 
A szolgáltatás keretében biztosított 
a reggeli és az ebéd is.

ÉTKEZTETÉSÉT:
Az ebéd házhoz szállítása ingyenes, 
a menü ára 950 Ft, nyugdíjasoknak
jövedelemfüggő, maximum 900 Ft.

Érdeklődni személyesen az intézményben lehet,
vagy telefonon: 78-511-520 ; illetve 06/70-382-8989

Március 8-tól
visszavonásig a

MASZK
HASZNÁLATA 

SZABADTÉREN
MINDENHOL

KÖTELEZŐ
(Magyarország

Kormánya)
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VISSZATEKINTŐ RENDKÍVÜLI

HUZAVONÁK PETŐFI SÁNDOR SZÜLŐHÁZA KÖRÜL – 5. RÉSZ

Sorozatunk előző részeiben beszámoltunk arról, hogy a Petőfi-ház meg-
vételére indított gyűjtés nem érte el célját, de Pest megye hajlandónak 
mutatkozik a kegyhely megvásárlására. Bizottságot küld ki, a vételárról is 
megegyeznek a tulajdonosokkal. Már csak a miniszteri engedély hiányzik.

Az ügy nem jut el a miniszterig. 
Már a „vezető” megye sem mond 
egy dörgő éljent az előterjesztésre. 
Földváry Mihály hatszáz forintot is 
soknak tart a házért, nem kívánja a 
tulajdonos „nyervágyát” kielégíteni. 
Ezzel többen egyetértenek. Batta 
Andor egyenesen lebontatná a ros-
kadozó régi épületet, és egy újat épí-
tene a helyébe. Van, aki a fenntartási 
költségektől tart. Mindez a kicsinyes 
szűkmarkúság eltörpül Halász Bol-
dizsár (kis fotó) alakításához képest. 

Ő is drágállja a házat, de amikor 
Kovácsy Gyula – azon kevesek egyi-
ke, aki képes volt felülemelkedni a 
szűklátókörű financiális szemponto-
kon – a ház megvétele mellett érvel, 
kitör a vihar. Kovácsy szerint Petőfi 
„halhatlan költő, kitől több hazasze-
retetet és szabadelvűséget tanultunk, 
mint bárkitől.” Halász erre azzal vág 
vissza: Ő „semmit sem tanult Pető-
fitől, Petőfi tanult ő tőle; ami pedig 
a Petőfi nagyságát illeti, mondják, 
jó verseket írt,(nevetés,) hogy senki 
sem írt jobbakat, de hát (folytatá 
fenyegető ujjakkal) a tartalom, a tar-
talom!

Lett zúgás, nevetés. Kovácsy azt fe-
lelte: Ha azt mondám, hogy Petőfi-
től honszeretetet tanulánk, az ifjabb 
nemzedéket értem s nem az oly régi 
táblabírákat, minő Halász úr, mi-
nőknek a költő sok borsot tört az 
orruk alá.”(Fővárosi Lapok, 1874. 
márc.21. 289. o.)
Az egész méltatlan, Halász Boldizsár 
kitörésével tetézett vita a nagy nem-
zeti költő szülőháza körül, a korabeli 
élclap, a Borsszem Jankó szarkazmu-
sát is kiváltja.
„Halász Boldizsár a magyarok egyik 
leghíresb költője, ki felülmúlja még az 
annyira ismeretes Petőfit is. Ez a Petőfi, 
aki egy igen önző és gazdag költő, meg 
akarta az ország által a saját maga 
számára vétetni születésházát — egy 
négyemeletes pompás palotát, mely 
1,5 millióba került volna. Szándoka 
nyilvánvaló, fel akarta példátlanul 
rúgtatni a lakók házbéreit és másfél 
millióhoz kívánt jutni. Halász Boldi-
zsár mentette meg a magyar nemzetet 
e páratlan zsarolástól…” (Borsszem 
Jankó, 1874. ápr. 5. 5. o.)
Egy másik élclap, a Bolond Miska 
valódi Örkény- egypercest „gyárt” 
az esetből. Halász Petőfit és főképp 
önmagát minősítő veretes mondatait 
változtatás nélkül leközli, csak éppen 
behelyezi a „Bolondgombák”- ro-
vatba, valamint címet és alcímet ad 
neki: Marhalevél (Halász Bódi be-
széde Pest megye közgyűlésén.” (Bo-
lond Miska, 1874. márc. 22. 53. o.)
 Téved, aki ezek alapján azt hiszi, 
hogy Halász Boldizsár (1806-1882) 
valami megveszekedett labanc vagy 
komikus Bach-huszár volt. A büszke 
„dabasi” előnevet viselő nemzetes úr 
és valóban táblabíró is, a reformkor-

ban Kossuth híve lesz. Képviselővé 
választják az első népképviseleti or-
szággyűlésen, és ott is a radikálisok-
hoz, Nyáry Pálhoz, Táncsics Mihály-
hoz csatlakozik. Nemcsak támogatta 
a trónfosztást, hanem még a köz-
társaság kikiáltását is szorgalmazta, 
amit még Kossuth sem tartott idő-
szerűnek. A szabadságharc bukása 
után halálra ítélik, de amnesztiát 
kap. Képviselővé választják 1861-
ben, 1865-ben és 1869-ben is. „(…) 
a legkiválóbb ellenzéki férfiak egyi-
ke volt. De egyúttal mintaképe volt 
ama nálunk még itt-ott található 
politikusoknak, kikben a legszélsőbb 
radikalizmus egyesül a legcsökönyö-
sebb konzervativizmussal. Halász 
Boldizsár régi szabású nemes ember 
maradt az új időkben is. Kedélyes, 
sok olvasottsággal, nem csekély szó-
noki képességgel bíró férfiú volt, de a 
modern intézményekkel nem tudott 
megbarátkozni; Petőfinek ellensége 
volt, mert a költő üldözte a korral 
nem haladó nemességet” – írják nek-
rológjában. (Fővárosi Lapok, 1882. 
aug. 18. 1175. o.)
Mindettől függetlenül Dabas leg-
nagyobb szülöttjének szobra áll vá-
rosában, és róla nevezték el a helyi 
könyvtárat is.
Pest vármegye szűkmarkúsága nem-
csak a hivatásos humoristákat ih-
lette meg. A Fővárosi Lapok egy 
igen komoly eseményről, a Magyar 
Tudományos Akadémia üléséről 
tudósítva ironizál a megye rovásá-
ra. Mikor a napirend odaér, hogy 
a vármegye felterjesztette a Petőfi 
kiskőrösi születésével kapcsolatos 
bizonyítékokat a Tudós Társaság elé, 
a cikkíró álnaívan felteszi a kérdést, 
hogy függelékül nem csatolták-e a 
legutóbbi közgyűlési határozatot is, 
amelyben nehogy „kizsebeljék” őket, 

elutasították a költő házának megvá-
sárlását. (Fővárosi Lapok, 1874. ápr. 
29.  427. o.)
 
Kovácsy Gyula mellett igazán csak 
Dalmady Győző (1836-1916) állt 
ki a szülőház megvásárlása mellett. A 
jogász-politikus különböző várme-
gyei tisztségeket töltött be, és a saját 
korában népszerű, hazafias érzelmű 
költő-műfordítónak számított. Ta-
lán épp ezért, ő sem az anyagi olda-
láról közelítette meg a kérdést:
„… e házat drágábban is meg kellene 
venni, ha olcsóbban nem kapnák meg; 
a kegyelet tárgyai nem a rendes mérték 
szerint méretnek; mit nem adnak híres 
ember tajtpipájaért s mit nem adná-
nak a Csokonai által megénekelt kula-
csért; ha a megye nem veszi meg a há-
zat, többet veszt tekintélyben, mintha 
ezer forintot szavaz meg rá.” (Fővárosi 
Lapok, 1874. márc.21. 289. o.)

A két ellenszavazat kevésnek bizo-
nyult. A tekintetes vármegye végül 
úgy határozott, a házat nem veszi 
meg.
„A bizottsági közgyűlés a legnagyobb 
kegyelettel viseltetik ugyan Petőfi Sán-
dor emléke s születési helye iránt, — de 
a kegyelet nem leghelyesebb nyilvání-
tási módjának tartja a sárból épült, s 
maga minőségében fönn nem tartha-
tó születési háznak megvételét, s csak 
nagy költséggel s az épület átváltozta-
tásával eszközölhető fönntartását…” 
(Politikai Ujdonságok, 1874. márc. 
25. 140. o)

Kompenzáció gyanánt a megye gyűj-
tést indít a kiskőrösiek és a várme-
gyei tisztviselők között valami más 
Petőfi-emlék állítására.

Fodor Tamás 

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ! LÉGY ÜDVÖZÖLVE KIS FÖLDLAKÓ!

„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.”

Hálás szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VOLÁK MIHÁLY
utolsó földi útján velünk voltak, mélységes

fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet,

a búcsú virágaiért.
Családja

Lakatos Larina
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2021. február 4-én
édesanyja: Kókai Ildikó
édesapja: Lakatos Attila
születési súly, hossz: 2850 g, 48 cm

Miskei Zalán
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2020. november 26-án
édesanyja: Slajkó Csilla
édesapja: Miskei Szabolcs
születési súly, hossz: 3050 g, 51 cm

Jakab Petra
születési hely: Budapest
születési idő: 2021. február 21-én 
édesanyja: Tóth Edina
édesapja: Jakab András
születési súly, hossz: 2850 g, 51 cm

Dedák Noé
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2021. február 17-én
édesanyja: Király Renáta
édesapja: Dedák Krisztián
születési súly, hossz: 3590 g, 50 cm
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IRODALMI ROVAT

AMIKOR REPÜLŐRŐL KOSZORÚZTÁK MEG 
A VÁROSHÁZA ELŐTTI PETŐFI SZOBROT

ÍROK, TEHÁT VAGYOK – BEMUTATKOZIK KUTYIFA ANIKÓ

Az 1948-as centenáriumi emlékév 
kiskőrösi nyitánya mellett ugyaneb-
ben az évben március 15-ét is minél 
nagyobb külsőségek között szerették 
volna megünnepelni. Természetesen 
a község képviseltette magát Buda-
pesten, a parlament előtti országos 
ünnepen, illetve akadtak, akik a 
szülőházban elhelyezett mécsesről 
még 'szabadságlángot' is vittek a 
fővárosba. Érdekes színfoltként egy 
nem mindennapi sportesemény is 
érintette Kiskőröst, ez volt az Orszá-
gos Centenáriumi Petőfi-csillagtúra, 
amelynek befutója a költő szülőfa-
lujában zajlott. Az MTE autó- és 
motorkerékpár szakosztálya által 
szervezett eseményen nagyjából 350 
gépjárművel és sportrepülőkkel ér-
kezett meg a verseny a településre, 
hogy bekapcsolódjanak az ünneplés-
be, de akár úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy sikerült 'ellopniuk a show-t' a 
többiek elől. 

Az ünnepnap lefolyásáról követke-
zőkben a helyi újság korabeli tudósí-
tásából olvashatnak részleteket:
„Az istentisztelet végeztével benépese-
dett a község főtere és utcái egyaránt. 
Megindult a nép a vásártérre. Egy-
házak, Pártok, Egyesületek és egyéb 
testületek küldöttei, valamint iskolás 
ifjak vonultak a vásártérre, hogy részt 
vegyenek a díszfelvonuláson. […] Tíz 
óra néhány perckor villámgyorsan 
jelennek meg a sportrepülők Nyirádi 
Szabó [ti. Imre] vezetésével és alacsony 
repüléssel köröznek a község felett, 
majd Nyirádi Szabó gépe kiválik, és 
koszorút dob Petőfi szobrára. Közben 
a Keceliek, majd a Soltvadkertiek sta-
fétái rohannak a szabadság lángjával 
községünk felé, Kiskunhalasról is befut 
egy autó a sportegyesületek futóival, 
akik szintén a szabadság lángjáért 
jöttek hozzánk. […] Háromnegyed 
11 órakor ropogós indulók hangja 
szűrődik be a piactérre [ti. a Szarvas 
előtti tér], a rendezők megszabadítják 
az úttestet. A keceli rezesbanda vezeti 
a nagyszámú felvonulókat. A zenekar 
után tűzoltók, rendőrök, vasutasok, 
a községi képviselőtestület és az egy-
házak képviselői következnek, majd 
a városok küldöttei. […] A Petőfi és 
piacteret zsúfolásig megtöltő tömeget 
pillanatok alatt elhelyezték, és kezde-
tét vette az ünnepély tulajdonképpeni 
műsora. 

A zenekar eljátszotta a Himnuszt, 
utána Vékony Benjámin rk. igazgató 
mondott igen szép megnyitó beszédet, 
mely után 50 postagalambot engedtek 
fel, a testületek megkoszorúzták Pe-
tőfi szobrát. […] A koszorúzás után 
az evangélikus iskola szavalókórusa a 
Talpra magyart adta elő, Baross Gyu-
la közművelődési felügyelő méltatta a 
szabadságharc emlékünnepének jelen-
tőségét. Borsai Etelka elszavalta Petőfi 

Szabadsághoz című költeményét, és 
az evangélikus iskola énekkara Petőfi 
megzenésített verseit énekelte. Az ün-
nepély befejezéséül dr. Benedek János 
járási főjegyző állt az emelvényre. Vé-
gezetül Torma Gábor hangsúlyozta, 
hogy Petőfi Sándor, községünk szülöttje 
egybeolvasztotta a világszabadság gon-
dolatát a magyar szabadsággal. 

Háromszázötven gépjárművel több, 
mint 600 fővárosi és az ország külön-
böző városából indult autós érkezett 
délután 1 óráig. Az autók már 11 óra-
kor kezdtek szálingózni, s három órán 
keresztül folyton robogtak be a község-
be a nagyszabású csillagtúra résztvevői. 
Délután 2 órakor a Petőfi téren atlé-
tikai sportbemutatót rendeztek. […] 
A nagyszámú vendégsereg ellátásáról 
a Szarvas étterem és a Petőfi étterem 

gondoskodott. […] Este 8 órai kezdet-
tel a Színházteremben a 48-as Ifjúsági 
Emlékbizottság műsoros estélyt rende-
zett, melyen szebbnél szebb műsorok 
követték egymást. A termet zsúfolásig 
megtöltő tömeg lelkébe szép emlékeket 
zárva, megelégedetten tért haza.” (Hí-
rek, 1948. március 21. 1. o.)

Turán István

ANNYIRA NEM ÉLSZ ITTHON, HOGY…! MIT TEHETÜNK?
„Hetek óta várok arra, hogy felfúrd a polcot a falra!” „Nem pakolsz ki a mosoga-
tógépből!” „ Azt se tudod, hányadik osztályba jár a gyereked!” „Annyira nem élsz 
itthon, hogy még a gatyádat sem találod meg!” Hallottuk már? Alkalmaztuk már?

A férfiak legtöbbje a munkahelyén ki-
vívja az elismerést, megkapja a dicsére-
tet, ám otthon úgy érzik, mintha nem 
lenne helyük; értékük egyenlő lenne 
a nullával. A férfi számára presztízst 
jelent, mit ér el a munkában, milyen 
autót vezet, hol van nyaralója, mekko-
ra háza van. 
A nők számára az a fontos, minden 
rendben van-e a gyerekekkel, hogyan 
teljesítenek az iskolában, minden szük-
séglet fedezve van-e a háztartásban és 
az otthon bármely területén.
A férfi számára az otthonon kívüli, a 
nő számára az otthonon, a családon 
belüli „sikerek” hozzák magukkal az 
önbecsülést.
Amit a férj a házon kívül tesz, annak 
„csak” az anyagi vonzatát látja a fele-
ség és a család. Amiért valóban csalá-

di megbecsülés adható számára az az, 
amit az otthonlétbe és a közös időtöl-
tésekbe a férfi beleplántál. Tehát önér-
zetének otthoni számlálója attól függ, a 
végigdolgozott nap után mit tesz bele 
ténylegesen a családi mindennapokba. 
Mit tehetünk férjként és feleségként, 
hogy a férfiúi önbecsülés ne sérül-
jön, hanem szárnyalhasson?
Nőként higgyük el, a férfiak valóban 
a feleségükért és a családjukért végzik 
munkájukat. Nem azért töltenek hosz-
szú órákat távol tőlünk, hogy végre 
nyugalomban legyenek, távol a szeret-
teiktől. Adjuk hát, mi, nők, tudtukra, 
értékeljük, amit tesznek, ahogyan küz-
denek a családért. Azért, hogy nekünk 
jobb életünk legyen. Minél több meg-
becsülést kap otthon az értünk végzett 
munkájáért, annál szívesebben fog időt 

tölteni társaságunkban családunk feje, 
és annál inkább kedvet fog kapni ah-
hoz, hogy tevékenyen részt vállaljon az 
otthon tennivalókban is.
Férfiak, mutassátok meg otthon is, 
hogy igenis van férfi a házban! Érdek-
lődjetek a család dolgai iránt, legye-
tek benne a gyerekeitek világában, ne 
csak a munka kösse le figyelmeteket. 
Járjatok nyitott szemmel, s vegyétek 
észre, hol tudtok a háztartásban segí-
teni. Minden bizonnyal másképp fog 
feleségetek reagálni, ha azt látja, a TV 
távirányítója helyett kezetekbe veszitek 
a porszívót. 
A gyerekeiteknek nem csak a pénzetek-
re van szüksége, hanem a veletek való 
érzelmi kapcsolódásra is. Kell, hogy is-
merjétek a vágyaikat, a problémáikat, 
az örömeiket egyaránt. Csak így lesztek 
hiteles minta számukra saját fiú-férfi 
életükre és szerepükre, valamint férj 
mintaképükre nézve is. 
Nem azért vagyunk különbözőek, 

férfiak és nők, hogy vetélytársakként 
nézzünk egymásra, hanem hogy még 
színesebb egységet tudjunk megte-
remteni, melyben csapattársakként, 
sőt szövetségesekként tudjuk erősíteni, 
felemelni egymást. Ráadásul, egymás 
segítőtársaiként lettünk megteremtve 
(1Móz 2:18.), akik feladata az is, hogy 
amikor egyikük elesik vagy elfárad, a 
másik felsegítse (Préd 4:9-10.). 

Kertai Nóra
pár- és családterapeuta jelölt

Két év múlva, 2023. január elsején ünnepeljük világhírű költőóriásunk, 
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Ennek jegyében indítottuk 
el a 2020-as esztendő januári lapszámában a kiskőrösi költőket, írókat, 
könyvírókat bemutató sorozatunkat. Április 2-án lesz az autizmus világ-
napja, így márciusban Kutyifa Anikót (a fotón balról) kértük fel, hogy mu-
tassa be írói munkásságát. Hogy miért pont őt? A cikkből megtudhatják.

Kutyifa Anikó: Az első emlékem az 
írásról nyolcadik osztályos koromig 
repít vissza. A tanáriban álltam. Mire 
odáig jutottam, már suttogtak ezt-azt 
a tanárok: „karcosan fogott a tollad” 
vagy „nagyon tetszett, amit írtál”.
Magyartanárnőm elmondta, hogy 
szarkasztikus hangvételűre sikerült a 
„Riport egy iskolai napról” című fo-
galmazásom. Miközben elmagyarázta, 
hogy fontos a humor, de nem egy is-
kolai dolgozatban, néhány tanár mo-
solygott az orra alatt. Később kiderült, 
a füzetem körbejárt a tanáriban, min-
denki olvasta. Például ezt: A második 
világháború eseményei közé tartozik az 
is, hogy a tök ász elvitte a csikót. Dön-
tő fordulat volt, amikor az ablakon át 
egy kis szellő suhant be és a kártyala-
pok felfordultak. Bár ezen a bizonyos 
történelemórán nem az én kezemben 
voltak a kártyalapok, az eseményről 
szóló tudósításom – érthető okokból – 
nem aratott osztatlan sikert.
Ha az írói múltamról kérdeznek, min-
dig ez jut eszembe. Mert ekkor értet-
tem meg, hogy a szavak önálló életre 
kelnek. Ekkor kezdtem írni. Verseket, 
rövidebb-hosszabb történeteket. 
Amikor utam a kiskőrösi EGYMI-be 
vezetett, az autizmus vált kézzel fog-
ható, élő valósággá számomra. Min-
den egy facebook poszttal kezdődött, 

amelyben egy autizmussal élő óvo-
dásról írtam, #napifelhő címkével. 
Bárczis csoporttársaim bátorítottak, 
hogy folytassam a történetek megosz-
tását. A szavak megint életre keltek.
2018 novemberében felhívott a Lu-
ther Kiadó jelenlegi igazgatója, hogy a 
#napifelhőkből írhatnék könyvet. Mit 
gondolok? Hogy mit gondoltam? Mit 
gondolunk, amikor az történik velünk, 
amire egész életünkben vágytunk? 
Húgommal, Kutyifa Ágnessel (a 
fotón jobbról) kitaláltuk, hogy az ő 
rajzai lesznek a vizuális támogatás. 
Az ügyünk mellé állt Havasi Ágnes, 
az ELTE BGGYK oktatója, aki lektori 
munkával segített bennünket. 
A Napifelhő egy anekdotagyűjtemény, 
és mégis több annál. Az autizmussal 
élő gyerekek patikamérlegre tett szó 
szerinti értelmezéséről, céltudatossá-
gáról és elszántságáról, az érdeklődési 
területükben való lenyűgöző jártas-

ságáról szól. Humoros, mert a gyere-
kek eltérő gondolkodásmódja, sajátos 
kommunikációs stílusa mulatságos 
helyzeteket (is) teremtett. És humoros, 
mert nagy adag önirónával írtam, el-
mesélve sokféle botladozásomat. 
Azt szerettük volna elérni, hogy az ol-
vasó rádöbbenjen: az emberi viselkedés 
egy széles spektrum, melyen el kellene, 
hogy férjen az autizmus is. Pontosab-
ban szólva, az autizmus ott VAN az 
emberi viselkedéses spektrumon, de 
nincs fehér bot vagy hallókészülék, 
ami a nehézséget jelzi.  Csak egy vi-
selkedéses rendszer van, ami nehezen 
illeszkedik az átlagosnak – urambo-
csá’ – normálisnak mondott szociális 
káoszba. Az Autizmus Világnapjához 
közeledve különösen fontos felhívni 
erre a figyelmet.
Kedvenc fejezetemből hoztam az idé-
zetet: „Heves vita kerekedett arról, hogy 
egy férfinak hány felesége lehet. Most 
csak a legtanulságosabb véleményt osz-
tom meg Veled, kedves Olvasó: „Szerin-
tem, ha több feleséged van, az nem jó. 
Mindegyik tőled kér pénzt. Mindegyik 
neked nyavalyog, mindegyiket neked kell 
meghallgatnod. Elég csak egy probléma!”
A Napifelhő előtt kezdtem írni egy 
ifjúsági regényt, melynek alapját a hú-
gom egyik novellája adta. Az elmúlt 
években ezen dolgoztunk. A regény-

ben nemcsak a grafikák megálmodója 
lett Gigi, hanem a szereplők sorsának 
alakulását is sokszor közösen formál-
tuk. A kézirat jelenleg elbírálásra vár a 
kiadóknál.
A Petőfi emlékévhez kapcsolódva egy 
mesekönyvvel is készülünk Gigivel 
közösen, melyben Kiskőrös – főként 
Petőfihez kötődő – építészeti neveze-
tességeit szeretnénk bemutatni az alsós 
korosztály számára. A mesekönyv öt-
letét mindenekelőtt Kovácsné Margó 
szorgalmazta, majd Turán Istvánné, a 
Városi Könyvtár igazgatója karolta fel. 
A szakmai hátteret pedig Turán István 
helytörténész biztosítja. 
Ha az ember szívében a betűk otthon 
vannak, az írás az identitása része lesz. 
Nem úgy fogalmaz, hogy „Gondol-
kodom, tehát vagyok”, hanem „Írok, 
tehát vagyok.”. Persze, gondolkodni 
sem árt. 

BARTA ROZI ABIGÉL NYERTE 
A MASZKKÉSZÍTŐ VERSENYT

A farsangi ünnepkörhöz csatlakozva 
a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
online pályázatot hirdetett kicsi és 
nagyobb gyermekek számára, mely-
ben keresték a legjobb, saját kezűleg 
készített farsangi álarcot, maszkarát. 
A zsűri úgy döntött, hogy a legszebb 
farsangi álarcot Barta Rozi Abigél ké-
szítette, s öltötte magára, majd a fo-
tót elküldte a megadott email címre. 
Nyereménye a VAN Kristály & Ott-
hon Design által felajánlott vásárlási 
utalvány. Érdemes figyelemmel kísér-
ni a művelődési központ plakátjait, 
most is két érdekes játékra invitálnak 
benneteket, ahol nyereménnyel gaz-
dagodhattok!
Gratulálunk Rozinak! 

Boda Zsuzsa  



18 19

2021. március2021. március

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!

LENDÜLETESEN

ALUDJUNK TÖBBET, MOZOGJUNK, ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEN!

SPORT

BOGNÁR ERIKA ÖTÖDIK HELYEN 
ZÁRT A KIJEVI BAJNOKSÁGON

Bognár Erika kiskőrösi birkózóver-
senyző, jelenleg a Magyar Honvéd-
ség Sportszázadának sportolója, aki 
2018-ban vette át a „Kiskőrös Város 
Sportjáért” elismerést, ötödik helye-
zéssel zárta a 24. alkalommal meg-
tartott kijevi felnőtt nemzetközi ver-
senyt, a magyar csapat tagjaként. Az 
év első nemzetközi megmérettetésén 
három szakágban összesen 580 ver-
senyző állt rajthoz. A női versenyzők 
57 kilogrammos súlycsoportjában a 
nyolcaddöntőben Erika, Tóth Má-
tyás edző egykori tanítványa, az uk-
rán Hariv ellen harcolt, a vigaszági 
mérkőzésen a spanyol Sanchez ellen 
aratott 3:1-es győzelmet. Február 
28-án vasárnap Erika a bronzéremért 
küzdött a fehérorosz Európa-bajnok, 
VB bronzérmes Kuracskinával, aki 
ellen sajnos vesztett, így lecsúszott a 

dobogóról és be kellett érnie az ilyen 
nagy versenyen azonban egyáltalán 
nem kis értékű ötödik helyezéssel.
Gratulálunk Erika!

Boda Zsuzsa 

SIKERESEK A HC KISKŐRÖS CSAPATAI
Bár zárt kapuk mögött, de élénk a jégkorong-élet a HC Kiskőrös berkeiben. 
Hetente az edzéseken kívül több meccset is játszanak a csapatok, rendkí-
vül jó eredményeket mutatnak fel. Szekeres Károlyt, a HC Kiskőrös elnökét 
kérdeztük, aki minden csapatukra nagyon büszke.

Szekeres Károly: Az U8 (szuper-mi-
nik) és az U10 (fejlődők, minik) ka-
tegóriában nagy hangsúlyt helyezek 
arra, hogy a kezdőink sikerélménye 
mindig meglegyen. Ebben nincs is 
hiány, hiszen az „A” kategóriára való 
edzéstervnek köszönhetően minden 
„B” kategóriás tornát megnyerünk. 
Hatalmas ellenfelei vagyunk a nagy-
nevű csapatoknak. 
Az U12-es (előkészítő) csapatunk 
évek óta a 25 csapatos „B” kategóri-
ás bajnokságban (országos szinten 50 
csapat) áll helyt a nagy múltú csapa-
tok között. Ebben a kategóriában sem 
hirdetnek még eredményt, itt is a játék 
öröméért korongoznak a gyermekek.
Az U14 már komoly kategória, itt a 
jégkorongszabályok teljes mértékben 
érvényesek. A „B” kategóriában az 
alapszakasz után másodikként beke-
rültünk a középszakaszba az ország 
3. csoportjában, ilyen ellenfelekkel, 

mint: MAC Budapest, Egerszegi Titá-
nok, UTE, Szeged, ifj. Ocskay Gábor 
Jégkorong Akadémia. A mi jégko-
rongmúltunk 8 esztendős, szemben 
ezeknek a csapatoknak a 40-50 éves 
múltjával.  
Az idén először neveztünk csapatot az 
U16-os bajnokságba, ott a „C” cso-
portba. Az igen kiváló csapatok között 
a mi csapatunk megnyerte a bajnoksá-
got. Ezzel kvalifikáltak a „B” csoport-
ba, ahol nagyon sok „A” kategóriás 
játékossal találtuk magunkat szembe. 
Le a kalappal előttük. 
Rengeteg tartalék van még a kiskőrösi 
csapatokban, az utánpótlás rendkívüli 
módon fejlődik, hatalmas a lendület 
és örömmel korcsolyáznak, játszanak. 
Mindemellett egészségügyi szempont-
ból is igen értékes sportág, nem teszi 
tönkre az ízületeket, fejleszti a légúti 
rendszert. És akkor a csapatszellemről 
még nem is beszéltünk!                   BZs

U16: Fekete Kristóf, Obradovic Andrej, Kuti Andor, 
Dicsa Dominik, Vukelic Filip, Balogh Rebeka, Balogh 
Máté, Sándor Dávid, Kis Matej, Biró Bence, Temunovic 
Vanja, Peceric Slaven, Kuntic Dávid, Vucinic Vasilije, 
Penava Veljko. Edző: Zoran Jaramazovic
U12: Bencic Mihajlo, Poljakovic Filip, Sréter Hunor, 
Kujundic Nikola, Iveljic Mateja, Tímár Norbert, Popov 
Novak, Breatovac Relja, Mandic Antonija, Szikszai 
Zente, Grausza Dávid, Veszelszki Gábor, Fodor Bálint, 
Gyenizse Bálint, Veszelszki Dávid, Palacio Alejandro,
Gyenizse Balázs. Edző: Zoran Jaramazovic

U10: Antal Hanna, Judák Ádám, Pivarcsi Bence, Mádai 
László, Veszelszki Dávid, Sári Lara, Szikszai Zente, 
Palacio Alejandro, Trapp Áron, Gyenizse Balázs. Edzők: 
Halasi Márk, Kosóczky Nikolett
U8: Kárász Vince, Pazdernyik Tibor, Polonszki Félix, 
Mádai László, Paréj Tamás, Szita Pál
Szita Maja, Szvétek Adél, Szöllősi Kata, Fekete Dorka, 
Szita Ivett, Lehotai András. Edzők: Kosóczky Tibor, Ha-
lasi Márk, Kosóczky Nikolett

U16U16

U12U12

U10U10

U8U8

A KISKŐRÖSI
HULLADÉKUDVAR 
NYITVA TARTÁSA

CSÜTÖRTÖK:  7.00 – 16.00
PÉNTEK:   7.00 – 16.00

SZOMBATI ALKALMAK:

2021. 03. 27.  8.00 – 12.00
2021. 04. 24.  8.00 – 12.00
2021. 05. 22. 8.00 – 12.00
2021. 06. 19. 8.00 – 12.00
2021. 07. 17. 8.00 – 12.00
2021. 08. 14. 8.00 – 12.00
2021. 09. 11. 8.00 – 12.00
2021. 10. 09. 8.00 – 12.00
2021. 11. 06. 8.00 – 12.00
2021. 12. 04. 8.00 – 12.00

Tavasszal a természet ébredése, 
a nappalok hosszabbodása és az 
enyhébb időjárás ellenére sokunk-
nál jelentkezik, hogy bágyadtak, 
aluszékonyabbak és akár ingerlé-
kenyebbek is vagyunk. Ahelyett, 
hogy a frissességet és megúju-
lást éreznénk, eluralkodik rajtunk 
a tavaszi fáradtság. A tél végére 
jelentősen megfogyatkozhat ener-
giaraktárunk, így szervezetünk nem 
képes megfelelően alkalmazkodni a 
változásokhoz.

A tavasz közeledtével hormonház-
tartásunkban más folyamatok zaj-
lanak, mint télen. Az úgynevezett 
alváshoz kapcsolható hormon, a 
melatonin és a „boldogsághormon” 
szerotonin szintje szezonálisan in-
gadozik. Télen kevesebb napfény-
hez jut szervezetünk, így fokozódik 
a melatonin képződés, mely az al-
vásigény megnövekedését okoz-
za. Azonban tavasszal, ahogy nő 
a napsütéses órák száma kevesebb 
melatonin képződik, mely átmeneti 
zavart okoz. A szerotonin képződés 
pedig a fényhez köthető és a téli 
időszak végére jelentős hiány ala-
kul ki, azonban a tavaszi napsütés 
hatására szervezetünk csak lassan 
és fokozatosan képes ezt pótolni. 
Idő kell az alkalmazkodáshoz, mely 
szervezetünknek egy igen fárasztó 
folyamat.
Azonban nem csupán a hormon-
szint változás felelős a tavaszi fá-
radtságért. Táplálkozásunkkal is 
nagyban befolyásoljuk a tavaszi ki-
merültséget. Télen általában keve-
sebb friss zöldséget és gyümölcsöt 
fogyasztunk, így idővel ásványi só 
és vitaminhiány alakulhat ki szer-
vezetünkben. A tavaszi fáradtságot 
némi életmód változtatással mérsé-
kelhetjük és akár meg is előzhetjük.
A rendszeres és egészségi állapo-
tunknak megfelelő testmozgás nem 
csupán keringési rendszerünkre és 
testfelépítésünkre van pozitív ha-
tással, hanem a mozgás során fel-
szabaduló hormonok jó közérzetet 
is biztosítanak.
Táplálkozásunk során figyeljünk, 
hogy inkább többször kevesebb 

mennyiséget fogyasszunk, így 
energiaellátásunk egyenletes lesz 
és a táplálék feldolgozása is kevés-
bé veszi igénybe szervezetünket. 
A mennyiség mellett a minőségre is 
fektessünk hangsúlyt! Gyümölcsök, 
zöldségek és tejtermékek fogyasztá-
sával pótolhatjuk azokat a vitami-
nokat és ásványi anyagokat, melyek 
a tél során kiürültek szervezetünk-
ből. Emellett fogyasszunk legalább 
1,5-2 liter folyadékot naponta ás-
ványvíz, gyümölcs- vagy zöldséglé 
formájában, így segíthetjük az 
anyagcsere során felhalmozódott 
salakanyagok szervezetünkből való 
gyorsabb távozását.
Egy reggeli váltózuhany is frissítően 
hathat szervezetünkre. A váltakozó 
vízhőmérséklet (hűvös vízzel befe-
jezve) serkenti a vérkeringést.
Végezetül pedig ne feledkezzünk 
meg fizikális szükségleteink mellett 
lelkünk szükségleteiről sem. Tölt-
sünk minőségi időt szeretteinkkel, 
végezzünk olyan tevékenységeket 
szabadidőnkben, melyek feltölte-
nek bennünket és menjünk ki a 
szabad levegőre, vegyük észre a ter-
mészet és a tavasz szépségét.

Ahhoz, hogy frissnek és energikus-
nak érezzük magunkat a megfelelő 
mennyiségű és minőségű alvás is 
nélkülözhetetlen. A magyar lakos-
ság közel egyharmada alvásproblé-
mákkal küzd, azonban van néhány 
hasznos tanács, melyet érdemes 
megfogadni és kipróbálni, hogy az 
alvás valóban megfelelő legyen.
Mindenkinek más az alvás meny-
nyiségi szükséglete, azonban ennek 

megfelelően feküdjünk le időben, 
hagyjunk időt szervezetünknek a 
pihenésre. Húzzuk be a függönyö-
ket és sötétítsük be a szobát. Ér-
demes két órával lefekvés előtt az 
elektromos készülékeket félretenni 
(mobil, számítógép, TV), hiszen 
ezeknek a fénye stimulálja az ideg-
rendszert, így nehezebbé válik az 
elalvás. Ne aludjunk úgy, hogy köz-
ben a TV szól a szobában!  Helyet-
te olvassunk inkább lefekvés előtt 
egy könyvet. Teremtsünk nyugodt 
környezetet az alváshoz, ügyeljünk 
a friss levegőre, és egy picit hűvö-
sebb hőmérséklet is jót tesz az al-
vás minőségének. Emellett néhány 
illóolaj is segítheti a nyugodt alvást, 
mint például a levendula, citromfű, 
kamilla vagy narancs illóolaj. Ritu-
álékat is teremthetünk elalvás előtt, 
egy meleg zuhannyal, koffeinmen-
tes teával, masszázzsal vagy akár 
meditációval, ezek segítik az ella-
zulást. Ügyeljünk a rendszerességre, 
hétvégén se térjünk el jelentős mér-
tékben a megszokott rutinunktól. 
Kerüljük a nehéz, zsírban és szén-
hidrátban gazdag ételeket, valamint 
kerüljük lefekvés előtt legalább 4 
órával az élénkítő szerek használatát 
(dohányzás, alkohol és kávé).
Egy kis odafigyeléssel javíthatjuk az 
alvásunk minőségét és segíthetjük 
szervezetünket felkészíteni a pihen-
tető nyugodt alvásra.

Továbbra is szeretettel várunk 
minden érdeklődőt ingyenes on-
line tornáinkra Szabó Gabival és 
Tagai Tímeával (fotó) melyekre a 
78/415-920-as telefonszámon vagy 
pedig az efi.kiskoros@gmail.com 
e-mail címen tudnak jelentkezni. 
Részleteket az Egészségfejlesztési 
Iroda Kiskőrös vagy pedig a Kis-
kőrösi Egészségfejlesztési Iroda 
Facebook oldalakon olvashatnak.

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

Kerékpár szerviz és bérlés,
kerékpár alkatrészek árusítása

6200 Kiskőrös, Nagyatádi u. 75.
Tel.: 06-30/455-3619

Facebook: Bolváribike

OTTHONI SZOLGÁLTATÁS

B O LVÁ R I  B I K E
Bolt és szerviz
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Arteon Shooting Brake
Az új Arteon és

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Technológia és esztétika tökéletes harmóniája
Vége az unalmas autózás korszakának, hiszen az új Arteon és Arteon Shooting Brake elegáns, mégis sportos megjelenése már akkor izgalommal 
tölti el, mielőtt beszállna. Innovatív segédrendszerei, vagy éppen lenyűgöző megoldásai pedig az utazás élményét teszik felejthetetlenné.

Az új Arteon és Arteon Shooting Brake modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,9-7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 127-172 g/km. 
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában 
érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok össze hason- 
lítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, 
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsik illusztrációk.
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ÚJ REKLÁMSTÚDIÓ NYÍLT KISKŐRÖS SZÍVÉBEN
A lehetetlent azonnal teljesítik, a 
csodákra egy kicsit várni kell – ezt 
mondja egyik legnagyobb kiskőrösi 
partnere arról a dunaföldvári rek-
lámstúdióról, ami március elsején 
nyílt a Csokonai utcában,  a Druk-
Ker Kft. egykori helyén. 

A Dekor Fashion Reklámstúdió sike-
re partnerei szerint abban rejlik, hogy 
a tervezéstől a kivitelezésig mindent 
meg tudnak oldani. A ma már komp-
lett dekorációs és kivitelezési mun-
kálatok mellett grafikai tervezéssel, 
nyomdai szolgáltatásokkal és reklám-
ajándék forgalmazással is foglalkozó 
cég az ügyfelek igényeihez igazodva 
az egyetemi jegyzetek, netán puskák 
fénymásolásától, a bélyegző és a cég-
felirat készítésen keresztül a járműde-
korációig tényleg mindent tud – tud-
tuk meg Czobor Gábortól, a 20 éves 
Dekor Fashion cégvezetőjétől.
Vagyis, ha egy baráti társaság sze-
retné egyedi ajándékkal meglepni 
születésnapját ünneplő barátjukat, 
vagy egy induló cég számára kell kis-
arculat, akkor is jó helyen vagyunk. 
Ahogyan akkor is, ha régóta műkö-

dő üzletünk teljes üvegportálját sze-
retnénk megújítani.
– A mi partnerségünk alapja, hogy a 
Dekor Fashion mindenre nyitott. Mi 
sokszor onnan indulunk, hogy tud-
juk, mit szeretnénk, de még ingado-
zunk a hogyanban. Gáborékat azért is 
szeretjük, mert a legvadabb ötletünk-
höz is találnak innovatív megoldást. 
Folyamatosan képzik magukat, is-
merik a legújabb technológiákat és a 

gondolkodásuk is rugalmas – mond-
ja Szűcs Brigitta Z., a Hufbau-
Akker kommunikációs és marketing 
vezetője, aki évek óta dolgozik a 
dunaföldvári céggel, melynek szol-
gáltatásai március egytől Kiskőrösön 
is elérhetőek a Csokonai utca 47-ben.

Rendelésleadás, érdeklődés:
kiskoros@dekorfashion.hu 
vagy telefonon: +36-30/634-8840

SZOLGÁLTATÁSAIK: SZOLGÁLTATÁSAIK: 

• Kiadványtervezés, • Kiadványtervezés, 
szerkesztésszerkesztés

• Hirdetések, szórólapok, • Hirdetések, szórólapok, 
bannerekbannerek

• Pályázati táblák, • Pályázati táblák, 
névjegykártyáknévjegykártyák

• Molinók, megállítótáblák• Molinók, megállítótáblák
• Roll-upok, sajtófalak• Roll-upok, sajtófalak
• Nagyformátumú • Nagyformátumú 

nyomtatásnyomtatás
• Reklámtárgyak, • Reklámtárgyak, 

reklámtextíliákreklámtextíliák
• Vászonképek, falmatricák, • Vászonképek, falmatricák, 

tapétáktapéták
• Plasztikus cégtáblák, • Plasztikus cégtáblák, 

feliratokfeliratok
• Üzlet- és kirakatdekoráció• Üzlet- és kirakatdekoráció
• Belsőépítészeti dekoráció• Belsőépítészeti dekoráció
• Világító reklámok• Világító reklámok
• Járműdekoráció• Járműdekoráció
• Gravírozás• Gravírozás


