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MEGNYITOTT A KIK ÉS A PEPCO

a Dózsa György utcai új üzletházban
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HIBABEJELENTÉS
Martin Ferenc

városüzemeltetési referens
06-78/513-120/209-es mellék

email: kommunalis.ref@kiskoros.hu

IDÉN IS PÁLINKA KÉSZÜL A KÖRFORGALMI TERMÉSBŐL
Több mint egy évtizedes hagyomány, hogy a körforgalomnál lévő szőlőtőkékről a város képviselő-testületének tagjai, a szeptemberi ülést követően
leszüretelik a szőlőt. Jelképes ez a szüret – mondta Domonyi László polgármester, azt jelképezi, hogy Kiskőrös a „Szőlő és a bor városa”. Üzenet
és egyben szimbólum is a hozzánk érkezőknek is a szőlővel beültetett körforgalom, hogy ez egy „szőlőtermelő vidék”, mint a mezőgazdaságból élők
fő megélhetési lehetősége.

Eddig bor készült belőle, tavaly viszont már a törvény adta lehetőségekkel élve pálinkának főztük ki. Így
városunk már nem csak Kiskőrös
Város Borával, Kiskőrös Város Szalámijával, de Kiskőrös Város Pálinkájával is tudja gazdagítani gasztronómiai ajándékkosarát – mondta a
város első embere, aki elmondta azt
is, hogy az ötletgazda Somogyi Zoltánnal (első kis fotón) – aki lassan
másfél évtizede, hogy Ausztriából
hozta ezt az igen kiváló, betegségeknek ellenálló, bő termésű szőlőfajta vesszőket – megbeszélték, hogy
megújítják az „ültetvényt”, pótolják
a hiányzó tőkéket. Ez a szőlőfajta

bizonyított, kitűnően alkalmazkodik az időjárási viszontagságokhoz,
ellenálló a szőlőbetegségekkel szemben. A vesszőszedést követően történik a szaporítóanyag-készítés és utána jövő év tavaszán az újratelepítés.
A régi szőlősorok egyelőre maradnak, közéjük telepítik az új szőlősorokat. Megegyeztek abban is, hogy
az új ültetésű szőlőtőkéket már nem
kordonos művelési módban fogják
nevelni, hanem hagyományos tőkés fejművelésű (gyalogszőlő) sorok
lesznek kialakítva. Ez lesz majd az
elkövetkezendő 10-15 évben a szőlőművelés jelképe Kiskőrösön.
Boda Zsuzsa

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELETI ELLÁTÁS
SZAKORVOSI
RENDELŐINTÉZET,
KOSSUTH LAJOS ÚT 6.
Telefon: 78/311-260

• hétfőtől péntekig 16 órától
másnap reggel 8 óráig
• hétvégén és munkaszüneti
napokon 8 órától másnap
reggel 8 óráig

Itt mindig megtudhatja,
melyik az ügyeletes
gyógyszertár Kiskőrösön:
patikavilag.hu/kiskőrös
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tartós élete kezdődött el, a lakosság
kiszolgálása közvetlenné vált, nem
kell Kecskemétre és Kiskunhalasra
utazniuk a vásárlás miatt. A beruházás egy gazdaságilag igen nehéz,
pandémiás időszakban valósult
meg, de a helyi hatóságok és Domonyi László polgármester, valamint Font Sándor országgyűlési
képviselő segítségére mindig számíthattunk, így, amit elterveztünk,
valóra tudtuk váltani.
Font Sándor országgyűlési képviselő örömmel üdvözölte a
beruházás ötletét
és a sikeres kivitelezést, amely,
mint mondta,
tovább formálja pozitív
irányba Kiskőrös arculatát.
Font Sándor:
„Üdvözítő, hogy
találtak
olyan
partnereket,
akik
várhatóan hosszú éveken keresztül fogják a kiskőrösi és a környékbeli vásárlók igényeit kiszolgálni. Ez a beruházás egy új
színfoltja lett Kiskőrösnek, egyben
egy szolgáltatási igény megvalósulása
és teljesítése is.”

RADVÁNSZKI TIBOR ALKOTÁSAI

Domonyi László polgármester kiemelte, hogy a beruházás megvalósulásával is erősödik Kiskőrös járásszékhelyi pozíciója.
Domonyi László: „Másfél évvel ezelőtt kezdődött körülbelül a kivitelezés, a lakosok nagyon megörültek,
hogy a KIK és a Pepco nyit városunkban egy új üzletközpontot. Ilyen típusú üzletház a térségünkben nincs,
biztos vagyok abban, hogy ez a minden valószínűséggel sikeres mini bevásárlóközpont Kiskőrösnek hamarosan egy újabb „gyöngyszeme” lesz.”
Rick Róbert, a KIK kereskedelmi vezetője, a beruházó házaspár
munkahely-teremtési törekvését is

hangsúlyozta, mint mondta, húsz új
munkahelyet hoztak létre az üzletház
megvalósításával. Az üzletekben az
eladói kollektívát már jól ismerik a
városban és a környékbeli településeken. Kiemelte, hogy szeretné a
házaspárnak megköszönni, hogy cégüket választották. Mi elsősorban az
itt élő 14 ezer helyi lakost és a környéken élőket szeretnénk kiszolgálni
– hangsúlyozta.
A megnyitót – melyen nagyon sokan
részt vettek a város, valamint a környékbeli települések meghatározó
vállalkozói közül – ünnepélyes szalagátvágás zárta.
Boda Zsuzsa

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!
Újvári Mirkó
édesanyja: Rohoska Katalin
édesapja: Újvári Gábor
születési idő: 2021. augusztus 12.
születési hely: Kiskunhalas
születési súly, hossz: 3980 g, 52 cm

Gépi szőlő előmetszést
vállalok Kiskőrös
és környékén.

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI, FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:

Két új kereskedelmi létesítménnyel
is gazdagodott városunk. Török
Erzsébet és Major József, a beruházást finanszírozó és létrehozó vállalkozó házaspár az ünnepélyes nyitáskor üdvözölte a megjelenteket,
beszámoltak a KIK és a Pepco céggel
létrejött kapcsolatukról, valamint a
beruházás kivitelezésének folyamatáról.
Major József: Családi vállalkozásunk által megvalósított
beruházással szerettünk
volna hozzájárulni
Kiskőrös
város
kereskedelmi,
üzleti életének
fejlődéséhez és
a városunkban található
szolgáltatások
bővítéséhez.
A kereskedőház hasznosításának lehetőségével elsőként
a Pepco és a KIK
kereskedelmi hálózatok éltek, amelyek képesek
jelentősen javítani a város ellátását
és Kiskőrös kistérségi vezető szerepének növelését. Ezzel a beruházással Kiskőrös frekventált helyén
egy léptékarányos üzletközpont

Nem csak moser művelésűt.

Pecznyik György
+36-20/9-240-302

A „Szeptember végén Kiskőrösön...”
rendezvény egyik programjaként
Radvánszki Tibor művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás a Petőfi Sándor
Művelődési Központban, Reflexiók
címmel. A mintegy száz festményből
és több szoborból álló tárlatot Patkós
Zsolt, Kiskunmajsa polgármestere (a
fotó jobb szélén) nyitotta meg a kamarateremben. Valamikor egy oktatási
intézményben tanítottak, így a polgármester nem csak a kiállított alko-

tásokról osztotta meg véleményét, de
a művész gyermekeket inspiráló tanári munkájáról is. A kiállítás-megnyitót megtisztelte jelenlétével Haszilló
Ferenc, Kecel polgármestere (a fotón
balról a második) valamint Domonyi
László polgármester is. A kiállítás
címe a művész sokszínű gondolatvilágára utal, azoknak visszatükröződése. A tárlat a művész elmúlt 30 éves
munkásságából tevődött össze.
Boda Zs.

Torgyik Tamara
édesanyja: Molnár Dóra
édesapja: Torgyik Viktor
születési idő: 2021. szeptember 22.
születési hely: Kalocsa
születési súly, hossz: 3250 g, 50 cm
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KIJAVÍTJÁK AZ ÚTBURKOLATI HIBÁKAT

FELÚJÍTJÁK A JÁRDÁT,
KERÉKPÁRSÁVOT ALAKÍTANAK KI
Már egy évtizede elhanyagolt a járda a Kossuth Lajos utca végén a vasúti
átjáró előtt. Elkészült az Izsáki úti kerékpárút, és azt tapasztaltuk, hogy a kerékpárosok már birtokba is vették az új közlekedési lehetőséget. Ha továbbhaladnak a vasúti átjárón, ezen a nem túl jó állapotban lévő járdaszakaszon
kerékpároztak tovább. A járda minőségére nagyon sok kritikai észrevétel
érkezett hozzánk az utóbbi hetekben – adott tájékoztatást Szedmák Tamás
alpolgármester, az érintett választókerület önkormányzati képviselője.

Két állandó kátyúzási időszak (tavasszal és ősszel) van a Kőröskom
Nonprofit Kft. munkatervébenmondta Schäffer Tamás a kft ügyvezető igazgatója.
Schäffer Tamás: Tavasszal a téli időjárási viszontagságok következményeit
számoljuk fel, ősszel pedig felkészülünk a télre az útburkolat-javítási
munkálatokkal. Az ezt megelőző
időszakban az egész város területén
az önkormányzat Stratégiai és Városüzemeltetési osztályának illetékes
dolgozói felmérik mindazokat a burkolathibákat a városban, amelyeket
szükséges kijavítani, illetve a lakosok
is jelzik feléjük az észrevett úthibákat és összegyűjtik a közműfejlesztésekkel kapcsolatos útmegbontási
helyszíneket is. Az összegzés után
megküldik nekünk a megrendelést
a munkálatok elvégzésére. Egyes
kátyúk az aszfaltburkolat elöregedése miatt keletkeznek, mindemellett
van ilyen jellegű felújítási munka
is, mint például a Batthyány utcai,
amely például az aszfaltburkolat átvágása révén keletkezett, a közműépítési-javítási munkálatok miatt.
Valamint vannak olyan útburkolati
hibák is, ahol még nincs kátyú, de

látszik, hogy sérült az aszfaltburkolat, például egy közműfektetési
hiba miatt a burkolat megsüllyed.
Feltárjuk, hogy mi okozhatta a hibát és természetesen ott is kijavítjuk az aszfaltburkolatot. Mind az
úgynevezett „klasszikus” kátyúknál,
mind az útsüllyedésnél ugyanaz a
javítási eljárás folyamata: felvágjuk
és kiigazítjuk a burkolati hiba környékén az aszfaltburkolatot, egészen
az „egészséges” aszfaltterületig. Felbontjuk az aszfaltburkolatot és az
útalapot is, helyreállítását követően
pedig visszaburkoljuk aszfalttal az
útburkolati hiba helyét. Jellemzően
ebben az időszakban több kisebb
útburkolati probléma van, amit ki
kell javítanunk, mielőtt veszélyesebbé válik. Tudjuk, hogy nagyon sok
utunk megérett már a teljes útburkolat-felújításra, de az teljesen más
technológiát kíván. Az ilyen jellegű
munkákat ezzel a munkafolyamattal
elvégezni nem tudjuk.
A kátyúzási munkák előkészítését
szeptember közepén kezdték el, a feltárást és a visszaaszfaltozást egy hónap időtartamra tervezik a városban.

Szedmák Tamás: Korábban, a lakossági fórumokon is beszéltünk a
járda felújításának szükségességéről.
A képviselő-testület úgy tervezte,
hogy ebben az önkormányzati ciklusban megpróbáljuk megoldani a
problémát. Tavasszal kivágták a nagy
nyárfákat, melyeknek gyökerei felnyomták a járdalapokat. Jelenleg a
visszamaradt fatuskókat távolítják
el, illetve a töredezett járdalapokat.
Elegyengetik a területet és a későbbiekben egy új járdaszakaszt és mellette egy kerékpársávot alakítanak
ki. A területrendezés zöldnövényzet
cserével is jár. Mivel a városközpont
rehabilitáció során a Sárkány József utca közlekedési szempontból
hangsúlyosabb lett, ezért a lakosok
az önkormányzattal karöltve na-

gyobb figyelmet szentelnek a szép
társasházi környezet kialakítására.
Térkőborítást kaptak a házak közötti
területek. Az Ültess Fát Mozgalom
Egyesülettel egy sikeres pályázatnak köszönhetően első lépésben egy
új fasort alakítunk ki. Az itt lakók
közül sokan jelezték, hogy élnek
azzal a lehetőséggel, hogy valamely,
számukra kedves növényt elültessenek a jelenlegi növények helyére.
A Kőrösszolg Nonprofit Kft. végzi a
kivitelezési munkálatokat. A régi járda elbontását és a fák ültetését még
az idén elvégzik, az új járdaszakasz és
kerékpársáv kiépítésére, valamint a
többi növény elültetésére nagy valószínűséggel, tavasszal kerül sor.
Boda Zsuzsa

Boda Zsuzsa

TOVÁBB SZÉPÜL A KRIMPEN PARK – ÖSSZEFOGNAK A RONGÁLÓK ELLEN
Befejeződött a Krimpen Parkban
a járdafelújítás. Domonyi László polgármester elmondta, nem
csak a járdafelújítást, hanem a kis
híd megközelítésének kiépítését
is mindkét irányból elvégezték a
Kőröskom Nonprofit Kft. dolgozói.
„A Krimpen Park egyre népszerűbb,
egyre vonzóbb a lakosok körében.
Egy parkolót is ki fogunk alakítani
a járda és az úttest között. Sajnos
azonban vannak, akik nem becsülik a szépet, és így nem csak építés,
fejlesztés, de sok rongálás is történt
a parkban. Az útirányító táblákat
összetörték, sok volt az eldobott sze4
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mét is. Ezért úgy döntöttünk, hogy
térfigyelő kamerákat helyezünk ki,
illetve megkértük a polgárőröket,
hogy fokozottabban járőrözzenek
azon a területen. A városgondnokunk is rendszeresen felügyeli a parkot, illetve az ottlakók is sokat segítenek az értékek megóvásában. Vagyis
összefogtunk a randalírozók ellen.
Ennek eredményeként a rongálások
száma már észrevehetően csökkent
az elmúlt hónapban. Rövid időn
belül egy házirendet is kihelyezünk,
ami szabályozza a park használatát”
– mondta a város vezetője.
Boda Zsuzsa

DOMONYI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER 15 ÉVE A VÁROSUNK VEZETŐJE
Köszöntjük Kiskőrös város polgármesterét a jeles évforduló alkalmából!
Domonyi László polgármester 2006. október 1-jén óriási fölénnyel nyerte
meg a polgármester-jelöltek közül a helyhatósági választást, azóta is, immáron negyedik ciklus óta a város vezetője. 2006-ban a négy polgármester
jelöltre leadott 6153 szavazat közül 3809-et ő kapott. A kiskőrösi választópolgárok 61,9 százaléka voksolt mellette. A polgármester és a képviselő-testületi tagok eskütételét 2006. október 11-én, szerdán tartották a
Városháza dísztermében.

Domonyi László mielőtt indult volna a 2006-os választáson a polgármesteri székért, már kivette részét
a városvezetői munkából. Önkormányzati tevékenysége első állomásaként 1994 – 1998 között Kiskőrös
Város Képviselő-testülete Gazdasági
és Költségvetési Bizottságának külsős
tagjaként vett részt az önkormányzat
munkájában.

1998-tól önkormányzati képviselőként a város közéletének szervezésében lehetősége nyílt, hogy még aktívabban vállaljon szerepet. A város
alpolgármestereként is négy évig segítette a Kiskőrös menedzsmentjének
munkáját.
Megválasztása után többek között ezt
nyilatkozta: „Nekünk azt kell megérteni és meghallani, hogy a választók

komoly munkát várnak tőlünk, felelősséget ruháztak ránk. A testületnek
ebben a tudatban kell megalakulnia
és közösen munkálkodni… Egy stabil
alapokon álló kisvárost kapott meg
az új testület, melyre kötelességünk
vigyázni és a lehetőségeink szerint
fejleszteni. Egy kiegyensúlyozott polgármesteri hivatalt szeretnék magam
mögött, felkészült, mosolygó, kedves
munkatársakkal és egy kiegyensúlyozott, nyugodt, szép, irigylésre méltó város megteremtésén dolgozunk
valamennyien, akik erre hivatottak
vagyunk. A Városháza a város háza,
tehát minden kiskőrösi polgáré.
Az ajtó mindenki előtt nyitva áll… ”
Megválasztották a képviselő-testület
tagjait is. Az akkor még 10 választókerületi képviselő mellett ott ültek a
testületben a listáról bekerült képviselők is. Horváth János, Aszódi Pál,
Suhajda Jánosné, Harangozó Péter,
Pethő Attila, Szabó János, Csengődi István, Rideg László, Lasztovicza
László, Lengyel Tibor, Szentpéteri
Attila, Tóth Sándor, Major József,
Gmoser Györgyné, Bella László,
Gubán József, valamint Tóth József
képviselték Kiskőrös polgárait.
Az elmúlt másfél évtized alatt Domonyi László polgármester az akkor
kimondottak szerint vezette városunkat. Ezt jelzi az is, hogy az első győzelmet követő választások alkalmával is
pártállástól függetlenül egyetértettek
személyével, jelenleg a negyedik polgármesteri ciklusát tölti. Meghallgat-

ja a városlakók véleményét a lakossági
fórumokon és fogadónapján, valamint a közmeghallgatáson. A Kiskőrösön működő civil szervezetekkel,
egyesületekkel, alapítványi képviseletekkel, intézményekkel, egyházakkal
is jó kapcsolatot ápol.
Számtalan fejlesztés fűződik nevéhez,
kiváló kollégákkal dolgozik együtt,
akikkel minden pályázati lehetőséget
kihasználnak, hogy az elnyert támogatásokkal egyre épüljön-szépüljön
városunk.
Miniszteriális szinten is elismerik a
Kiskőrösön folyó településfejlesztési
munkát, ebben köszönettel tartozunk
Font Sándor országgyűlési képviselőnknek, aki minden esetben elkötelezetten lobbizik városunkért.
Sok eredményes projekten vagyunk
túl és rengeteg terve van még Domonyi László polgármesternek, melyeket következő lapszámunkban veszünk sorra.
Boda Zsuzsa

A JONA-DRINK KFT. FŐDÍJAT KAPOTT AZ

„ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA” DÍJKIOSZTÓN,
melyet szeptember 21-én tartottak
a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban.
A díjat magyar tulajdonban lévő hazai
gazdasági szereplőknek ítélik,
akik kimagasló teljesítményt nyújtanak.

A KISKŐRÖSI CÉG A RANGOS ELISMERÉST
EGY INNOVATÍV TERMÉKNEK, A SZÉNSAVVAL
DÚSÍTOTT ALMALÉNEK KÖSZÖNHETI.
„Az Év Széchenyi Vállalkozása 2021 Díj”
fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter

lunk!
G ratulá
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„SZEPTEMBER VÉGÉN… KISKŐRÖSÖN” – ESEMÉNYDÚS ŐSZI HÉTVÉGE

KOMÁMASSZONY KAKASAI IDÉN IS „BESZÁLLTAK” A BOGRÁCSOKBA

Jó hangulat, vidám csapatok, finom falatok a XII. Kakaspörkölt Főző Fesztiválon
Kiskőrösön októberben elnémulnak a baromfiudvarok. Egyszerű, de nagyszerű oka van ennek, immáron 12. alkalommal rendezték meg városunkban a kakaspörkölt főző fesztivált a Szabadidőparkban. Valamikor egy
baráti társaság döntött úgy, hogy felállítják bográcsaikat és még versenyeztek is, kié a legjobb kakaspörkölt. Aztán minden évben egyre többen
kaptak kedvet, hogy csatlakozzanak, tavalyelőtt pedig már annyian voltak,
hogy a zsűritagok a szervezőkkel karöltve úgy határoztak, hogy a versenyt
átnevezik fesztiválnak és a csapatok ezután az együttlét öröméért főzhetnek. Azóta egyesületet is alapítottak és így már árusíthatnak is, ezzel megteremtették a lehetőségét annak, hogy elvitelre is lehet vásárolni az ízletes
kakaspörköltből azoknak, akik nem vesznek részt a fesztiváli forgatagban.

Idén sem volt ez másként, a szervezők – Kiskőrösi Kakasfőzők Egyesület, valamint Kiskőrös Város Önkormányzata – nevében Domonyi
László polgármester üdvözölte a csapatokat és nyitotta meg a közösségösszekovácsoló eseményt. Dedák
Pál pedig a már hagyományos
főtűzgyújtással elindította a főzést.
A szervezők figyelme arra is kiterjedt,
hogy megemlékezzenek a járvány
alatt elhunyt csapattagokról, kiemelten Csányi Józsefről, aki örökös zsűritagként a kezdetektől tagja volt a
kakasfőzők szervezőcsapatának.
A nap vidáman telt, sőt, majdnem
kivilágos kivirradtig. Erről Markó
János Nani gondoskodott, zenélt
Kiskőrös Város Fúvószenekara,
Dörmő Anita énekelt, a jó hangulathoz hozzájárult Torgyik László, majd a Soundwitch zenekar, a
Szivárvány Szlovák Táncegyüttes, a
Szürkeverebek Jazzbandája, DJ Rajos és természetesen Kothencz Lali.
Polgármesterünk úgy döntött, hogy
felvállalja a polgármesteri hivatal
bográcsmesteri feladatkörét, segítségére volt idősebb Filus Tibor a főzésben.
Még Font Sándor országgyűlési
képviselőnk is megragadta a fakanalat és a Vadkerti Kakasok csapatának
főzött egy finom pörköltet.
A sátrak dekorációja mindig része
volt a versenynek. Most, hogy már
nem járt érte pont, mégis gyönyörű
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dekorációk készültek mindenütt,
sőt, besegítettek egymásnak a szomszédos csapatok.
65 csapat gyújtott alá a bográcsoknak, volt, ahol az egész munkahelyi
kollektíva is részt vett az eseményen,
ezért legalább 100 bográcsban is rotyogott az ízletes pörkölt. Nem egy
helyen pedig még tyúkhúsleves is
pöszörgött, a csapattagok pedig ki
mivel tudta, ki süteménnyel, ki itókával, ki savanyúsággal járult hozzá
az ebédhez, így lett teljes a menü
délre.
Harangszóra megteltek a sörpadok
a nagy és a kisebb sátrak alatt és a
bográcsmestereket dicsérve, aligalig maradt a főzőedények alján.
Ebéd után sem sietett senki haza,
a barátok, kollégák még sokáig beszélgettek, a zenére pedig táncra is
perdültek. A kicsinyeket arcfestés,
légvár, lufihajtogató, játéksarok, a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Meseföld Élménybusza, íjászkodás,
ostorpattogtatási lehetőség és egy
igazi Dutra is várta.
Köszönjük Torgyikné Danis Évinek, Dedák Palinak és családtagjaiknak, hogy életben tartják a
rendezvényt, és a többi szervezőnek
is, hogy jól érezhettük magunkat
tizenkettedszerre is. A napot Supka
Éva moderálta. (Még több fotó, videók Kiskőrös város facebook oldalán.)
Jövőre veletek ugyanitt!
Boda Zsuzsa

Petőfi szülővárosához stílusosan
„Szeptember végén…Kiskőrösön”
címmel fogták össze a szervezők a
hónap utolsó hétvégéjéhez kötődő
programokat.
A IX. Kiskőrösi Dutra Nemzetközi
Találkozó mindig nagy érdeklődést
vált ki, nem csak a mezőgazdasági
gépjárművek hódolói, de a gyermekek és a felnőttek között egyaránt.
Első nap „beálltak” a Dutrák az Úttörténeti Múzeum udvarára, hogy
már másnap fogadni tudják a nézelődőket. A Kis Zsolt elnökletével működő Dutra Baráti Kör ismét kiválóra
vizsgázott, több mint száz, napjainkra
már veteránnak számító járművet „állítottak csatasorba”.
A hivatalos megnyitón Font Sándor
országgyűlési képviselő, Domonyi
László polgármester és Gáspár Ferenc, a NAK Bács-Kiskun Megyei
elnöke méltatta a rendezvényt és a
ma is sok gazdaságban használatos
kiváló magyar traktort, a Dutrát.
A szombati díszfelvonulás is már hagyományos látványossága a rendezvénynek. Vasárnap megmérkőztek
egymással Erdőtelken a „lóerők”.
Többszázan voltak kíváncsiak a szántóbemutatóra, a Dutrák táncára és
a traktorhúzó versenyre is. A már
szokásos tombola főnyereménye mi
más lehetett, mint egy Dutra traktor, amit egy fiatal, a Dutrák iránt
elkötelezett kislány, a mindössze 8
esztendős Fogt Réka vihetett haza.
A háromnapos program bőven adott
szakmai és kulturális látnivalót, a vendégségbe érkező lengyel dutrás csapat
tagjai is kiválóan érezték magukat.
Második alkalommal szervezték meg
a Rendvédelmi Napot a Szabadidőparkban. A programot – melynek fő
szervezője a Kiskőrös Városi Polgárőr
Egyesület volt, részt vett a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,
Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete, az OMSZ Kiskőrösi
Mentőszolgálat, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal képviselete, a Kiskőrösi
Helyőrség Nyugállományúak Klubja, valamint a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság
Kiskőrösi
Rendőrkapitánysága – Domonyi
László polgármester nyitotta meg.
A programon látványos bemutatót
tartott többek között a Szentgyörgyi
Alajos vezette Kiskőrösi Kutyaiskola,
valamint a kecskeméti lovas polgárőr
csapat. A számos különleges kísérő
program, mint a tűzoltó fecskendő
vízágyúja, vagy a rendőr- illetve tűzoltóautó kipróbálásának lehetősége
nagy sikert aratott. A nap koordi-

nátora Kuti Erika c.r. őrnagy volt.
Az eseményen a Kiskőrösi Járáshoz
tartozó egyesületek polgárőrei közül
többen Kiváló Polgárőr elismerésben
részesültek, a jelvényeket dr. Fekecs
Dénes, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöke adta át. Kiváló polgárőr kitűzőt kapott a kiskőrösi
polgárőrök közül Nagy Attila és Juhász Tibor. Gratulálunk!
A Városi Sporttelepen rendezték meg
a Hagyományőrző Városi Sportnapot, a Kiskőrösi Taiji Egyesület, a
Győztes Kör Sportegyesület, a JP
Team Sportlövész Egyesület bemutatkozásával, előadást tartott Szlávik
Kupán Emese dietetikus.
A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum udvarán, szombaton „Petőfiről
másképp” címmel irodalmi estet tartottak. Kispáné dr. Lucza Ilona, az
Országos Petőfi Társaság elnöke, valamint Fodor Tamás pedagógus előadása között Albert József tárogatóművész megzenésített Petőfi verseket
adott elő.
A Petőfi Sándor Művelődési Központ
emeleti galériájában Radvánszki Tibor művésztanár Reflexiók című tárlata nyílt meg.
Este dr. Rónaszéki Aladár főorvos, a
kiskőrösi fürdő névadója tiszteletére
hallhattunk emlékkoncertet a Budapesti Vonósok Kamarazenekarának
előadásában, a Szent József katolikus
templomban, halálának 18. évfordulójához kötődően. Hegedűn közreműködött a néhai főorvos fia, Rónaszéki Tamás hegedűművész.
Vasárnap is sok programban volt részünk. Ekkor tartották a Fúvószenekari fesztivált a kiskőrösi, a szegedi,
valamint a kisteleki fúvószenekarok
részvételével.
A Dutra találkozó vasárnapi helyszínén a „Tanya-kavalkád” elnevezésű,
családok számára szervezett programon vehettek részt kicsik és nagyok
az Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézmény, azon belül is a
Család- és Gyermekjóléti Központ
szervezésében.
A kétnapos rendezvény záróakkordjaként a Kiskőrösön már rendkívül népszerű ExperiDance Társulat
előadásában láthattuk/hallhattuk a
Gyöngyhajú Lány balladája című
musical darabjukat, amelyben jól ismert Omega slágerek csendültek fel
olyan neves előadók által, mint Koós
Réka, Lux Ádám, Szabó Máté és
Békefi Viktória. A tánckar és a zenészek előadása is hozzájárult a frenetikus sikerhez.
Boda Zsuzsa
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SOMOGYINÉ MARIKA: „MENEKÜLÉS” DR. RÓNASZÉKI ALADÁRRA EMLÉKEZTÜNK
Könyvbemutatót tartott az írónő
a Hagyományok Házában

KISKŐRÖS VÁROS FÚVÓSZENEKARA KÉT MŰVÉSZETI PÁLYÁT VÁLASZTOTTAK
NAGYSZERŰ PROGRAMOT IS SZERVEZETT Babucsikné Zeikfalvy Anna tanít- méti SZC Kandó Kálmán Művészeti
Hetven zenész gondoskodott Sipos Béla karnagy vezényletével a színültig megtelt főtér nézőközönségének szórakoztatásáról a „Nyáresti Fúvósmuzsika” alkalmából. A zenekar az elmúlt két évben hatalmasat fejlődött.
Szinte minden zenei stílusból „felsőfokon” kaphattunk ízelítőt. Köszöntőt
mondott Domonyi László polgármester, Font Sándor, térségünk országgyűlési képviselője, a fúvószenekari est fővédnöke, valamint az est vendégkarmestere, dr. Csikota József, „színpadra léptek” mazsorett csoportjaink is.

Külön kiemelték, megköszönték
és elismerték Soltiné Samu Zsuzsanna, a zeneiskola volt igazgatója
munkáját, valamint bemutatták az új
igazgatót, Markóné Csányi Gabriellát.
Frenetikus produkciókban lehetett
részük mindazoknak, akik eljöttek a
„Szeptember végén Kiskőrösön…”
programsorozat keretén belül megrendezett fúvószenei találkozóra
a főtérre, ahol három fúvószenekar teremtett fesztiváli hangulatot.
A szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar, Gyimóthi Zoltán, a kisteleki id. Vándor Rudolf Fúvószenekar,
Czirok Zoltán, valamint a házigazdák, Kiskőrös Város Fúvószenekara

Sipos Béla karnagy vezényletével.
A fúvószenekari menet a gimnázium
elől indult a művelődési központhoz.
Domonyi László polgármester a műsor előtt köszöntötte a fellépőket, a
végén pedig emléklapot adott át a
zenekarvezetőknek és a koreográfusoknak. A közel kétórás műsort
Gmoser György művészeti vezető,
valamint Gubacsi Zsófi és Kelemen Annamarie koreográfiájára a
Csillagfény és a Gyöngyszem mazsorett csoportok fellépése színesítette.
A fesztivált Supka Éva moderálta.
Köszönjük, nagyon felemelő volt
mindkét zenekari program.

ványai közül ebben az évben négyen
is művészeti szakközépiskolában
folytatják tanulmányaikat.
„Nagy örömmel tölt el, mint a diákok felkészítő tanárát, hogy az itt
eltöltött évek alatt sikerült növendékeimmel megszerettetni a grafikát.
Bobek Judit a Bem József Általános
Iskola tanulója. Ő a sikeres felvételi vizsga után a Kecskeméti SZC
Gróf Károlyi Sándor Technikumban
nyomdásztanulóként tanul tovább.
Halász Henrietta, a KEVI hatosztályos gimnáziuma, valamint Somlyai
Petra, a KEVI Petőfi Sándor általános iskolája végzős tanulói a Kecske-

Szakközépiskolába járnak.
Szentgyörgyi Réka, a KEVI általános iskolája tanulójának is jól sikerült a felvételi vizsgája és bekerült a
Kecskeméti Katedra Művészeti Középiskolába.
Ők mindannyian több éven keresztül szorgalmas, céltudatos és tehetséges tanítványaim voltak. Kívánom,
hogy ne veszítsék el a lelkesedést,
a tanulás utáni vágyat. Legyenek
művészek, hiszen művészet nélkül
mi mindannyian sokkal kevesebbek
lennénk” – mondta a grafikus-művésztanárnő.
Boda Zsuzsa

ZENEI SIKEREK A TOVÁBBTANULÁSBAN

Boda Zsuzsa

A NÖVENDÉK KÖSZÖNŐ SZAVAI

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített nekem abban,
hogy életem nagy döntésére, a Pécsi
Művészeti Gimnázium felvételijére
sikeresen felkészüljek.
Az ember életében mérföldkő a
pályaválasztás, ami nekem is nagy
problémát okozott.
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Külön szeretnék kitérni felkészítő tanáromra, Markóné
Csányi Gabriella tanárnőre,
aki nem csak felkészített a
szakirányú felvételire, hanem segített megtalálni az
utamat.
Nagyon fog hiányozni a
jövőben mind a személye,
mind az órái. Szakmailag és
emberileg a legtöbbet adta a
fejlődésemhez. Mindig hálás
leszek érte.
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖK
MINDENT GABI NÉNI!
Szeretnék köszönetet mondani szüleimnek is, akik mindig buzdítottak
a szakmai továbbtanulás iránt, ami
ma már a jövőt jelenti nekem.
Pszota Kitti

A 2020-2021-es tanév nagy kihívások elé állította a „SZÓ-LA-M”
Alapfokú Művészeti Iskola zenei
pályára készülő növendékeit és tanáraikat egyaránt. A több hónapos
jelenléti oktatás hiányában, nem a
megszokott módon zajlott a felkészülési időszak. Elmaradtak a közös
órák, a hangversenyek, a szereplési
lehetőségek, ami nagyon fontos része
a gyakorló időszaknak. Felkészítő tanároknak sokkal intenzívebb támogatást kellett nyújtaniuk a tanulók
részére ebben az időszakban. Ezen
hátráltató tényezők ellenére három
növendékünkre lehetünk büszkék,
akik fegyelmezett magatartásuknak,
kitartó hozzáállásuknak köszönhetően eredményes periódust tudhatnak
magukénak. Kvacska Rebeka (bal

szélső fotó-tanára: Farkasné Szabolcsi Ildikó) a budapesti Weiner Leó
Zeneművészeti Szakgimnáziumban
folytatja tanulmányait magánének
tanszakon. Pszota Kitti (jobb szélső fotó-tanára: Markóné Csányi
Gabriella) és Vikor Jázmin (tanára:
Albert József) felvételt nyertek a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum zeneművészeti
képzésére, klarinét szakra. Felkészítésükben még részt vettek: Magyarné
Szenáky Tünde tanárnő, Pelsőciné
Barna Mária tanárnő. Gratulálunk
diákjainknak és felkészítő tanáraiknak, további tanulmányaikhoz sok
sikert kívánunk!
Balázs- Nagy Gabriella
intézményvezető-helyettes

Somogyiné Bergmann Mária második könyvének bemutatójára jöttünk össze a Hagyományok házában
szeptember 17-én. A császártöltési
születésű, ám pályakezdőként már
Kiskőrösön tanító pedagógusnak
második könyvét mutatta be Turán
Istvánné Margó könyvtárigazgató,
szemelvényt olvasott fel a könyvből Szabadszállási Jánosné Irén,
a KEVI egykori pedagógusa, aki a
könyv korrektori munkáit végezte.
Dr. Dedák István egyetemi tanár,
a könyv lektora is jelen volt a bemutatón, melyet Kiskőrös Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata szervezett.
Domonyi László polgármester közvetlen hangvételű méltatásából megtudhattuk, hogy Marika első írása
12 éves korában jelent meg, amit
egy osztálytársa az ő tudtán kívül
küldött be az akkori Pajtás Újság
szerkesztőségébe. Marika fáradhatatlan, alapító tagja a Kiskőrösi Német
Nemzetiségi
Önkormányzatnak,
amelynek ma is aktív tagja, nyugdíjas éveiben zongoraleckéket is vett,
hogy dédelgetett álmát valóra váltsa
és persze ír is.
„Az összetartozás példájára, valamint édesapámnak állítok emléket
a könyvvel, akit a hegedűhangfogó
mentett meg a „Málenkij robot”-tól.

Szeretném, ha látná a mai nemzedék,
hogy egész nemzetünk, vele a német
kisebbség milyen szörnyűségeken
ment keresztül a második világháborút követő években – mesélte Marika
a könyvéről.
A megjelenteket Kincses Mihályné,
a német nemzetiségi önkormányzat
elnöke köszöntötte, külön üdvözölte Ritter Imre német nemzetiségi
országgyűlési képviselőt és kabinetvezetőjét, Gallai Gergelyt. Domonyi László polgármestert, Takácsné Stalter Juditot, Császártöltés
polgármesterét, valamint Köhler
Jánost, Soltvadkert Város Német
Nemzetiségi
Önkormányzatának
vezetőjét.
A könyvbemutatót a Szó-La-M
AMI képviseletében Harsányi Rozina Anna, Kiss Hanna Petra és
felkészítő tanáruk, Sáfár Andrea
nyitották meg fuvolajátékukkal,
majd a KEVI 4.b osztályos, német
nemzetiségi osztályának tanulói mutattak be egy sváb néptáncot, melyet
Trepákné Kriskó Eszter és Szabóné
Tereánszki Nóra tanított be a gyermekeknek, Horváthné Ocskó Erika osztályfőnökkel.
Marika pedagógusként is elismert
volt. Megbecsülésben volt része bőven, 1981-ben Miniszteri Dicséretet
kapott, 1987-ben a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló
Munkáért kitüntetését vehette át,
1994-ben iskolájában Vasvári-díjban részesült. De a legnagyobb kitüntetésnek azt a levelet tartja, amit
egy hetedikes tanítványától kapott
és azokat a figyelő szemeket, órai
fegyelmet, amivel pályafutása során
megtisztelték diákjai. Írónőként is
elismert, könyvei nagy sikert aratnak.
Kedves Marika! Várjuk a folytatást!
Boda Zsuzsa

„Édesapám, ha egy-egy fárasztó nap után hazaérkezett, leült a kedvenc
foteljába, feltette a bakelit lemezt a lemezjátszóra és meghallgatta
Beethoven: D-dúr Hegedűversenyét (Op. 61). Ez volt a legkedvesebb zeneműve. Amikor édesapám örökre itthagyta e földi létet, édesanyám is
sokszor meghallgatta ezt a hegedűversenyt, emlékezve férjére. Amikor ő
is édesapánk után ment, elhatároztam, hogy a legteljesebb emlékezés részemről az, ha a mindkettőjük által kedvelt zeneművet egyszer a Budapesti
Vonósokkal előadjuk és én játszom el benne a hegedű szólót – mondta a
főorvos úr hegedűművész fia, Tamás.

Szeptember 25-én, este, a kiskőrösi
Szent József római katolikus templomban, néhai dr. Rónaszéki Aladár
főorvos, a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő névadója emlékére megrendezett
koncerten hallhattuk a csodálatos
dallamokat, halálának 18. évfordulójához kötődően.

Közreműködött a Budapesti Vonósok Kamarazenekara. A koncertre
eljöttek Tamás testvérei is. A zenekarban játszott Pilz János hangversenymester és megtisztelte jelenlétével a koncertet az életének 89. évében
járó, Kossuth-díjas gordonkaművész,
Botvay Károly, a vonósok művésze-

ti vezetője is. A Beethoven hegedűverseny mellett gyönyörködhettünk
Mendelssohn: h-moll Vonósszimfónia No. 10 játékban is.
A koncerten köszöntőt mondott
Seffer Attila katolikus esperes atya,
prof. Rónaszéki Aladár, a Kiskőrösön köztiszteletben álló házaspár
legidősebb fia, valamint Domonyi
László polgármester is.
A néhai főorvos rendkívüli erőfeszítéseket tett azért, hogy a Kiskőrösön
fellelt termálvizet gyógyvízzé nyilvánítsák, neki köszönhetjük, hogy ma
Magyarország egyik legjobb gyógyhatású gyógyvizű strandfürdője városunkban van. Mint ahogyan polgármesterünk kiemelte, a fürdőt a
közeljövőben ismét fejleszteni fogják.
A muzsika szívbe markoló volt, az
est csodálatos. A dallamokat hallgatva feltörtek a régi emlékek a kedves
doktor bácsiról és aranyos Ágota néniről. Jó volt ott lenni, hagyni, hogy
a zene felemelje a lelkünket.
Köszönjük a csodálatos estét.
Boda Zsuzsa

Laudate Dominum

HANGHÍD KISKŐRÖS ÉS A
KALIFORNIAI BERKELEY KÖZÖTT
OKTÓBER 24-ÉN AZ ESTI MISE UTÁN

ismét megörvendeztet minket
hegedűjátékával városunk szülötte
RÓNASZÉKI TAMÁS hegedűművész

zongorán játszik: MOLNÁR MARCELL zongoraművész
énekel: FLAMICH MÁRIA énekművész
szaval: HOFFMANN RITA
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KITÜNTETÉST
VEHETTEK ÁT
A Kiskunhalasi SZC ebben az évben is
elismerte a kiskőrösi Wattay középiskolában dolgozó, kiváló munkát végző
kollégáinak tevékenységét.

HAT ÉVTIZED UTÁN ÚJRA ÖRÜLTEK EGYMÁSNAK

Hatvan évvel ezelőtt ballagott el a
gimnáziumból dr. Borbényi Imre
és Szemkeő Vilmosné osztálya.
Szeptember 18-án a hajdanvolt
diáktársak összejöttek egy találkozóra. A szervezést Szemkeő Péter
vállalta fel, a városban élő egykori
diáklányok – Nemesné Kics Tünde, Gmoserné Szamos Zsuzsanna,
Duchainé Greksa Mária, dr. Kelemen Erzsébet – pedig süteménnyel
készültek a nagy napra.

Az osztálytársak a Fortuna étterem
különtermében találkoztak, majd
az egykori alma materük udvarán
lévő emléktáblához mentek, ahol
megemlékeztek elhunyt tanáraikról,
diáktársaikról. Szemkeő Péter emlékbeszédében név szerint is megemlítette mindazokat, akik már nem
lehettek közöttük. A gimnáziumból
a katolikus temetőbe vezetett az útjuk, ahol koszorút helyeztek el néhai
Szemkeő Vilmosné sírjánál. Néhai
dr. Borbényi Imre nem Kiskőrösön
nyugszik, így néma főhajtással, de
róla is megemlékeztek.
Ezt követően az étteremben folytatódott a hat évtized történéseinek megbeszélése, az egykori diákélmények
felelevenítése. A névsorolvasás is
megtörtént, aki nem tudott eljönni,
arról Péter mesélt, mivel ő telefonon
mindenkivel felvette a kapcsolatot.
Egy külföldön élő osztálytársukkal,
az internet segítségével is tudtak
kapcsolatot teremteni.

A kötetlen beszélgetés közben megszavazták, hogy két év múlva, a „80.
születésnapokat” együtt fogják ünnepelni.
Dr. Borbényi Imre osztálya: Andriska László, Barkóczi Győző,
Beszedics Gyula, Gönczöl János,
Gróf Péter, Orcsik Hidasi Ferenc,
Ligetvári Endre, Pálinkás Pál,
Szemkeő Péter, Végvári József. Eredeti osztálylétszám: 26. Betegség és
egyéb okból távolmaradtak hárman,
elhunytak tizenhárman.
Szemkeő Vilmosné osztálya: Ambrus Katalin, Bognár Erzsébet,
Digner Ibolya, Gohér Mária,
Greksa Mária, Hajnal Mária, Juhász Ilona, Kelemen Erzsébet,
Kics Tünde, Rohoska Ilona, Szabó
Erzsébet, Szamos Zsuzsanna, Varsányi Anikó. Eredeti osztálylétszám:
28. Betegség, külföldi tartózkodás
miatt távol maradtak heten. Elhunytak nyolcan.
Boda Zsuzsa

AKI BRINGÁZOTT, AZ KAPOTT FINOM REGGELIT
A „Bringás reggeli” megint sikeres
volt szeptember 23-án. Fél 6-tól fél
8-ig több mint 200 csomagot osztottak szét a kerékpárosok között. A Kuti
Zoltán vezetésével működő Trizoli

Jótifuti Egyesület ismét meglepetéssel
várta a főtéren a bringázókat.
Kuti Zoli: 2012. óta van jelen egyesületünk a Petőfi téren azért, hogy
a „Mobilitási hét” keretein belül

népszerűsítsük a kerékpárral való
közlekedést. Az első években még
kétkedőn és bizonytalanul szemléltek minket, de azóta sok év telt el,
s minden tavasszal és ősszel jelen vagyunk, így már tudják a munkába,
suliba igyekvők jelenlétünk okát.
A számok tükrében ez azt jelenti,
hogy míg az első évben 60-70 ajándékcsomagot adtunk át, a tavaly és
idén ez a szám már 200 feletti.
A Bringás reggeli főtámogatója az
EFI volt. További támogatók: Bubee
üdítőital (minden évben), Csővári
János és Dulai Éva almával segített.
A reggelicsomagok összeállításánál és
kiosztásánál az EGYMI 4. és 7. osztálya közreműködött.
Boda Zsuzsa
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„Életmű
díjat”
kapott:
Csatai
Gáborné, aki 20
éve dolgozik a
Wattayban, illetve annak jogelőd
intézményeiben.
Közel 40 éves pedagógusi munkássága,
a sportért végzett tevékenysége, tanulói
kiváló eredményei alapján méltó a díjra.

FEJLESZTÉS
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KÉSZÜL A REKORTÁN FUTÓPÁLYA
Elkezdődött a záportározó körül a
rekortán futópálya építése, melyre
Kiskőrös Város Önkormányzata még
tavasszal nyert pályázatot. A beruházás mintegy 60 millió forintból valósul meg, a Kőröskom Nonprofit Kft.
kivitelezésében. Mint azt Domonyi
László polgármester elmondta, ha az
időjárás nem szól közbe, a most kezdődő kivitelezést november elejére, a
Márton-napi libafutamra szeretnék
befejezni. A tervek szerint a rendezvényhez kapcsolódó „Libafutam” elnevezésű futás mezőnyének start-cél

állomása már itt lenne az új pályán.
Domonyi László: A rekortán futókör
kimondottan előnyös a futók számára. Ez a pálya 120 centiméter szélességű lesz. Egészséges, tiszta levegős
környezetben, úgynevezett „lábkímélő” pályán, ideális sportolási lehetőség itt futni. Mivel a világítást is
megoldjuk, a pályát nem csak nappal, hanem este is lehet használni.
A városvezetés ugyanis már tervezi a
napelemes lámpatestek kihelyezését
a futókör teljes vonalán.
Boda Zsuzsa

„Siker kovácsa”díjat
kapott
Antalfiné Kutyifa
Zsuzsanna Anna,
aki 1982-től dolgozik pedagógusként, 1984-től már
a Wattay jogelőd intézményében tanít
matematika-fizika szakos tanárként.

„Siker kovácsa-díjban” részesült még
Benedek Tibor
szakmai
igazgatóhelyettes. Több
diplomát is szerzett: faipari mérnök, mérnöktanár,
közoktatási vezető.
A „Nevelés támogatója-díjat” kapta Nemes Lászlóné Ildikó, aki 2008 óta dolgozik a Wattayban.
Személyisége, pozitív hozzáállása,
segítőkészsége példaértékű minden
dolgozó számára.
-bzs-

Aszfaltoznak, bérlakásokat újítanak

Kiskőrös Város Önkormányzata, Magyarország Kormányának felhívására
a leromlott városi területek rehabilitációjának és az ott élő lakosság felzárkóztatása megvalósításának érdekében projektjavaslatot nyújtott be.
A projektnek köszönhetően a város
250 millió forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült, így aszfaltburkolatot kapnak a Nyíl, a Névtelen,
a Meggyes, a Róna, a Kolozsvári és a
Délibáb (fotónkon) utcák. Mint azt
Domonyi László polgármester elmondta, ezeknek az utcáknak az alapját már évekkel ezelőtt lerakták. Most
a pályázati pénzből aszfaltburkolatot
fognak kapni. Ahol szükséges, az utak
mellett vízelvezető árkokat is kiépíte-

A „Jövő reménysége-díjat” vette át
Polereczki Mihály
informatika szakos
tanár, az informatikai munkaközösség
vezetője.

„Siker Kovácsa-díjat” vett át Kecskeméti Sándor is, aki
2002 augusztusa
óta a Wattay szaktanára. Gépészmérnök, mérnök-tanár,
informatikus, közoktatási vezető.

NEGYEDMILLIÓ FORINTOT NYERTÜNK

nek. Az említett környékeket teljes
mértékben rendbe tudják tenni.
Az érintett területeken élők jobb közlekedési feltételeinek biztosítása mellett a pályázati összegből több bérlakás
kialakítását is biztosítják.
Domonyi
László
polgármester:
„A Délibáb utcában van egy saját önkormányzati tulajdonú házunk, ezt
bérlakássá fogjuk átalakítani, illetve
a Mező utcában, a Mező és a Béke
utcák sarkán van egy félig felépült
ház, amit befejezünk és bérlakássá
alakítunk ugyanennek a pályázatnak
a keretében.”
A munkálatok várhatóan jövő év elején
kezdődnek majd el.
Boda Zsuzsa

Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

Sajtóközlemény
Sajtóközlemény

Befejeződött a „Tánccal a gyökereinkhez” c. projekt

Befejeződött a „Tánccal a gyökereinkhez” c. projekt
2021. szeptember 30.
2021. szeptember 30.
Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül 2,98 mFt vissza nem térítendő támogatást nyert sváb népviseleti ruhák
Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív
megvásárlására és bemutatására. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Program keretén belül 2,98 mFt vissza nem térítendő támogatást nyert sváb népviseleti ruhák
Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01759
megvásárlására és bemutatására. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01759
Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2020. augusztus 27. napján projekt javaslatot
nyújtott be a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
Kiskőrös Város
Német Nemzetiségi
Önkormányzata
2020.
augusztus
27. napján
projekt
javaslatot
közösségszervezés
a városi
helyi fejlesztési
stratégiához
kapcsolódva
című
felhívásra.
nyújtott be aA projekt
TOP-7.1.1-16
Kulturális
ésnyílt
közösségi
infrastrukturális
fejlesztése
és hogy
helyia kulturális
keretében
lehetőség
a Németterek
Nemzetiségi
Önkormányzatnak
arra,
közösségszervezés
a városi
helyi
fejlesztési stratégiához
felhívásra.
események
során
megmutathassa
magát az kapcsolódva
ifjúságnak és című
a város
lakosainak. A városban élő német
A projekt keretében
lehetőség
nyílt büszkék
a Németa Nemzetiségi
Önkormányzatnak
arra,
a kulturális
nemzetiségű
emberek
kulturális hagyományaikra,
ennek
az hogy
örökségnek
a bemutatását,
események során
megmutathassa
magát
ifjúságnak ésA apályázatban
város lakosainak.
városban
élő német
megőrzését
tűzte ki célul
az az
önkormányzat.
16 lányAés
16 fiú komplett
sváb ünnepi
nemzetiségű viseletet
emberekvásároltak
büszkék aSzabó
kulturális
hagyományaikra,
ennek A
az fejlesztés
örökségnek
a bemutatását,
Árpád
népi viseletkészítőtől.
eredményeként
a népviseleti
megőrzését tűzte
ki célul
az önkormányzat.
A pályázatban
lány(KEVI)
és 16 német
fiú komplett
sváb 11-12
ünnepiéves tagjai
ruhákban
a Petőfi
Sándor Evangélikus
Általános16
Iskola
tánccsoport
viseletet vásároltak
Szabó
Árpád
népi viseletkészítőtől.
A fejlesztés
eredményeként a
lépnek fel
a városi
rendezvényeken.
A sváb ünnepi
ruhák megvásárlásával
és népviseleti
a ruhák táncfellépés
keretében
történő
bemutatásával
a német
közösség
ünnepei
illő viseletben
kerülnek
megtartásra.
ruhákban a Petőfi
Sándor
Evangélikus
Általános
Iskola
(KEVI) régi
német
tánccsoport
11-12 éves
tagjai
Első alkalommal
a VárosiAgyermeknapon
láthatták
a kiskőrösiek aés
gyönyörű
készült
lépnek fel a városi
rendezvényeken.
sváb ünnepi ruhák
megvásárlásával
a ruhákbrokátselyemből
táncfellépés
viseleteket.
Majd a Szüreti
a Szlovák
megrendezett
Alkotóudvarban és a
keretében történő
bemutatásával
a németmulatságon
közösség régi
ünnepei Tájházban
illő viseletben
kerülnek megtartásra.
Folklórgálán
közönség elé
a gyermekek
színvonalas
műsorukkal.
Első alkalommal
a Városiléptek
gyermeknapon
láthatták
a kiskőrösiek
a gyönyörű
brokátselyemből készült
viseleteket. Majd a Szüreti mulatságon a Szlovák Tájházban megrendezett Alkotóudvarban és a
Folklórgálán léptek közönség elé a gyermekek színvonalas műsorukkal.
További információ kérhető:
Kincseskérhető:
Mihályné – elnök
További információ
Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
6200 Kiskőrös,
Kincses Mihályné
– elnök Petőfi Sándor tér 1.
+36 Német
70 332 Nemzetiségi
9591
Kiskőrös Város
Önkormányzat

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
+36 70 332 9591
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gát a szülőházat ilyennek látja: „Nem
lehet tagadni, hogy az öreg nádfedeles
alacsony ház kissé romlott állapotban
van, de egyelőre még nincs veszélyeztetve. Régi alakjában legnagyobb változás történt az által, hogy a hátul levő
kamra külső ajtaja befalaztatott s most
az udvari szobából lehet belejutni.
Bútorzata szegényes, egyszerű mesterember házában szokott holmikkal
tele, Petőfire emlékeztető darab nincs
benne, még a költő arcképe sem.” (Petőfi szülő városában. A Hon, 1880.
okt. 18. 1. o.)
A lelkes fogadtatás viszont meghatja a
tárca íróját. A főszolgabíró és a város
főbírája hintókkal jönnek eléjük Hartára, és Kőrösre érkezésükkor az egész
város fellobogózva, kivilágítva várja
őket. Az utolsó kis kunyhóban is ég

csak azt a részét idézném, amire – sajnos – az élet már pár évvel később is
olykor rácáfol:
„Az új gazda, aki azt birtokába veszi,
a magyar irodalom és művészet, maga
sem halandó. Élni fog az, míg csak
magyar nemzet él, magyar míg áll; az
pedig élni és állni fog, míg ez a föld s
ez az ég lesz. S ez új gazdának gondja
lesz az időtlen időkig, hogy az a hajlék
épen fennmaradjon, ha roskadoz, újra
helyreálljon, soha elnémuljon;…” (Jókai Mór: Petőfi szülőházának átvétele.)
A magyar nemzet még áll, egyelőre
még irodalmunk sem halt meg, viszont a művészeti társaságok nem örök
életűek. Az Írók és Művészek Társaságának sem sok van már hátra, ezért fog
még roskadozni Petőfi szülőháza.
Jókai beszédét sokan – főleg a hölgyek
– megkönnyezik. A következőkben
Komócsy József ódával köszönti a nevezetes hajlékot. Ez jóval kevésbé ismert, még a Petőfi koszorúi- kötetben
sem szerepel.
Petőfi szülő-háza előtt
„Itt ringott hát egykor az a bölcső, –
Bölcsője a dalok nagy fiának!
Üdvözöllek, te szerény kis hajlék,
Leborulva áldlak és csodállak!
Itt, az alföld tengersik vidékén,
Itt született, itt volt szép világa;
Itt kelt szárnyra repülő sas lelke,
Hol a rónák végtelenjét látta.”

CSALÁDI ISTENTISZTELETÜNK
Családi istentiszteletünkön János
evangéliumából Jézus egyik én mondásáról gondolkodtunk: mit jelent
az, hogy Jézus az igazi szőlőtő és mit
jelent benne maradni. Vajon mi különböztet meg egy jó embert és egy
keresztény embert? Interaktív formában a gyerekek is elgondolkodhattak
erről, később magunknak is megfogalmazhattuk azt, hogy mi az, amit
sokszor hallottunk már Jézustól, de
mégsem tettük. Mi az a jó gyümölcs
az életünkben, mai még várat magára, pedig tudjuk Istennek is tetszik és
nekünk is javunkra válna. Az ajtónál
kapott színes „szőlőszemekre” felírhattuk ezeket a dolgokat és kihoz-

hattuk az oltár elé. Hála Istennek a
szüretért és a finom gyümölcsökért,
nem csak hallhattunk a szőlőről, hanem meg is ízlelhettük azt. Köszönet
annak a majdnem 30 embernek,
akik szolgáltak, hogy semmi másra, csak Jézusra kelljen figyelnünk.
Vendégeink voltak a fúvósok, akik
születésnapi ajándékként zenéltek
közöttünk. Köszönet Subáné Kiss
Krisztinának a fotókért! Találkozunk egy hónap múlva október 17én 10 órakor, addig is „Jézus a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket”!
(további fotók és beszámolók a gyülekezetünk facebook oldalán találhatók)
Pethő-Szűcs Mária

Fodor Tamás
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KEDD

PSZICHIÁTRIA
dr. Matus István

7 -13

7 -13

7 -13

7 -13

7 -13

FÜL-ORR-GÉGE
dr. Mágori Magdolna

11-16

8 -13

8 -13

8 -13

8 -13

SEBÉSZET
dr. Csóti Imre

8 -14

11-16

11-16

-

8 -14

Bőrgyógyászat
dr. Karsai Zita

9 -13

-

8 -16

9 -13

-

SZEMÉSZET

dr. Makay Zsófia

8 -12

-

8 -11

dr. Gombos Ferenc

9 -13

-

9 -12

-

9 -12

ORTOPÉDIA

-

-

-

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

-

11 -16

-

11 -12

8 -9

-

RÖNTGEN
TÜDŐSZŰRÉS

NŐGYÓGYÁSZAT

-

REUMATOLÓGIA

BELGYÓGYÁSZAT
dr. Radvánszki Éva
UROLÓGIA
dr. Tüske László
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SZERDA

dr. Takács Katalin

dr. Kellner Barnabás

dr. Szabó Tamás

CSÜTÖRTÖK

8 -12

PÉNTEK

8 -11

dr. Makay Zsófia

dr. Gombos Ferenc

9 -13

-

-

-

8.30-12.30

-

dr. Bástyi András

dr. Iszlai Zalán

12 -16

9 -15

dr. Diós Edit

dr. Barkóczi Ilona

13 -14

8 -9

-

13 -14

13 -14

-

8 -9

9 -15

9 -16

10 - 16

8 - 16

9 -15

7-9

-

8 - 10

13 - 15

-

dr. Diós Edit
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Sajnos nem ismerjük A Hon tárcaírójának a nevét, aki egész biztos a résztvevő írók vagy újságírók közé tartozott,
hiszen egész sor érdekes apróságot is
megír az útjukról és a fogadtatásukról. Egy nagy szépséghibája van írásának, miközben Petőfi szülőházának
átvételéről tudósít, a bevezetésben azt
írja: „egész biztos forrásból” értesült,
Petőfi nem ebben a házban, hanem a
félegyházi határban, kocsin született.
Tőle tudjuk, hogy csak „homok puszta vidéken”, kerülő utakon lehetett az
„alföldi mércével elég csinos”, 9000
lakosú mezővárosba, Kiskőrösre eljutni. Bár az utóbbi két évtizedben sokat
javult a helyzet, az itteni tót lakosság
egy része még ma sem érti a költő
„zengzetes nyelvét”. Talán épp ezért
ismerték fel viszonylag későn a jelentőségét, hogy Petőfi itt született. Ma-

ŐR

Az előző részben bemutattuk azt a Jókai- vezette küldöttséget, amely
1880. október 17-én ünnepélyes keretek között átveszi Petőfi szülőházát.
Most a jeles esemény bemutatásával folytatjuk.

legalább egy gyertya. Szól a Rákócziinduló, és Jókai kocsiját virágokkal
szórják teli. A Petőfi-ligetben a szobrot
lampionokkal díszítették fel, és Lábos
Ferenc gyógyszerésznek köszönhetően
görögtűzzel is ünneplik a vendégeket,
akiknek a város előkelőségei biztosítanak szállást. Jókai és Szana Tamás
kényelméről dr. Magyar Sándor gondoskodik, aki éppen a szülőház szomszédságában lakik. Este mindnyájan e
vendégszerető háznál vacsoráznak, és
ismerkednek a kiskőrösi „intelligenciával”.
Másnap, október 17-én, vasárnap reggel egymás után keresik fel és üdvözlik
Jókait a helyi és környékbeli előkelőségek, egyházi vezetők, köztük a zsidó
rabbi is, valamint a legkülönbözőbb
társadalmi egyesületek képviselői.
Maga a központi ünnepség délelőtt
tízkor kezdődik.
„A szegényes szülőház diadalkapuval,
zászlóval, lombozattal volt ékesítve s
az udvaron emelvény állt, a ház ajtaja
mellett; benn a szoba középasztalán
is íris virágkoszorú feküdt e napon.”
(A Petőfi-ház átvétele. Fővárosi Lapok,
1880. okt. 19. 2. o.)
Kemény János, helyi evangélikus lelkész, Petőfi egykori barátja nyitja meg
az ünnepséget. A költő pályaívének
felidézése után örömét fejezi ki, mert
immár nemcsak Petőfi a nemzeté, hanem a ház is, ahol meglátta napvilágot.
Az ezután szólásra emelkedő Jókai híres „Üdvözlégy emlékezetes hajlék…”
kezdetű beszédét már számtalan helyen teljes egészében leközölték, ezért

KISK

OKTÓBERI ÚTMUTATÓ

HUZAVONÁK PETŐFI SÁNDOR SZÜLŐHÁZA KÖRÜL – 10. RÉSZ

Szeretettel hívjuk és várjuk konfirmandus testvéreinket családjaikkal együtt október 17-én 10
órakor kezdődő ünnepi istentiszteletünkre, ahol
minden konfirmandus megkapja saját Bibliáját.
Október 31-én 18 órától reformáció ünnepi istentiszteletet tartunk az evangélikus templomban, melyen Luptákné Hanvay Mária evangélikus
lelkész és Pénzes Péter református lelkipásztor
végzi a szolgálatot.
November 1-jén 14 órától istentiszteletet tartunk
a temetőben.
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„Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok,
de nem fogtok megrészegedni; ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki
pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.”
(Haggeus próféta könyve 1,6)
Bármennyire is tűnik idegennek
és ismeretlennek Haggesus próféta
neve, és nevével együtt a hónap igéje,
úgy gondolom annál inkább világít
rá az aktuális problémákra, melyek
érintik hazánkat, s az egész világot.
De mielőtt a jelenünk igen komoly
problémáira vetnénk pillantást, fontos tisztázni, hogy a folyton változó
világban, mindennapokban mégis
van valami, vagy inkább valaki, aki
nem változik, legalább is természetét
és jellemét tekintve: az ember. Több
ezerévvel ezelőtt is küzdött a megélhetéséért, ha kellett, akkor emberi
kapcsolatokat épített és ápolt, de
ha úgy kívánta meg a helyzet, akkor
ezeket a kapcsolatokat hamar le is
építette. Továbbá lehetne még említeni olyan emberi tulajdonságokat és
az emberi természethez kapcsolódó
„örök állandókat”, amelyek leküzdése mindenkor nagy feladat elé állít
mindannyiunkat. Ilyen az irigység,
az önzés, az egoista és egocentrikus
életvitel és életmód, és gondolom
még hosszasan lehetne sorolni. Ami
viszont a sorsunkat meghatározó és
sokszor életünk tragédiáját jelentő
hajlamunk az Istentől és az Isten
ügyétől való elfordulás.
Haggeus próféta szavai az elpusztított, lerombolt jeruzsálemi templom
újjáépítését szorgalmazzák. Viszont
nehéz a helyzete, mivel a nép saját
akaratának és saját céljainak él. A saját ügyük fontos volt, az Isten ügye
pedig nem. Mennyire így van ez ma
is.
Lassan már mi is romok tetején állva
szemlélhetjük könnyes tekintettel,
hogy mennyi minden romba dőlt körülöttünk. Romokban a vallásosságunk, az Istennel való kapcsolatunk,
a gyermekeink és unokáink számára
remélt biztonságos környezet és élet.

Szeptember hónap igéje megtanít
bennünket arra az alapvető igazságra, amelyet sokan nem ismernek
még, illetve, amelyről sokan nem
akarnak tudomást venni. Ez pedig
nem más, minthogy Isten áldása, jelenléte nélkül, minden igyekezetünk
csak hiábavalóság. Gürcölhetünk,
hajthatjuk a pénzt reggeltől estig,
mindhiába tesszük.
Ez az ige arra hív és bátorít bennünket, hogy nekünk is újjá kell építeni a templomot, a lelki templomot,
amely egyértelművé teszi azt, hogy
mi mindannyian ahhoz az Istenhez
tartozunk, aki életet ajándékoz, gondot visel, közösségbe von, vígasztal,
megörvendeztet, megbocsájt és életre vezet, örök életre.
Arra hív bennünket az ige, hogy
építsük fel a hitnek templomát.
Mert ha van hitünk, amely az élő
Istenben gyökerezik, akkor ezek a
romok eltűnnek. Sőt, visszanyerjük
a másik ember tiszteletének, a másik
ember iránt érzett tisztelet és empátia kőtábláit. Újra belenézhetünk az
önvizsgálat tükrébe. Újra rácsodálkozhatunk a gondviselő Isten szeretetére, jóságára és irgalmára.
Amikor Haggeus próféta arra buzdítja népét, hogy építsék fel a templomot, rámutat arra, hogy nem csak
a romok, a sok hibázás, rossz döntés
törlődik el, hanem az Isten közelében az ember visszanyeri életének
értelmét, felismeri küldetését és életének végső célját. Akinek fontos az
Isten közelsége, az Istennel való élő
kapcsolat, az tudja, hogy a teremtésben meghatározott rend. Az Istennel
való kapcsolattal tudjuk felismerni és
őrizni értékeinket, tisztelni a másik
embert, a teremtett világot.
Arató J. Lóránd
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MIÉRT KELL A HARMADIK?

KISKŐRÖS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

Ez lenne a hab a tortán…?

TISZTELT EBTARTÓ, EBTULAJDONOS!

Kiskőrös Város Közigazgatási területén az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 42/B. § (1) bekezdésére tekintettel

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

Karbantartó
(mechanikus/elektromos)
Feladatok
• A munkaterület gépeinek / berendezéseinek /
eszközeinek karbantartása, javítása, a munkaterületre vonatkozó követelményeknek, az elvégzett

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a Törvényben meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat
rendelkezésre bocsátani.
Kiskőrös Város Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás
beszedését, az ebösszeírás célja kizárólag a törvényi előírásoknak való
megfelelés.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatokat a fent említett nyomtatvány kitöltésével
adhatja meg, ezzel eleget téve törvényi kötelezettségének.
Felhívom szíves figyelmét, hogy egy nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több eb tulajdonosa, úgy az
állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges.
A nyomtatvány letölthető a www.kiskoros.hu oldalról, valamint hozzájuthat
a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett gyűjtőládánál lévő
tárolórekeszből, illetőleg az 1. em. 2. iroda 1. ajtónál Varga Anikó gazdaságigazgatási referenstől.
A nyomtatványt a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalba kérjük legkésőbb
2021. november 15. napjáig visszajuttatni az alábbi elérhetőségek egyikén:
• Postai úton: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor
tér 1.
• Személyesen leadható a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 1. em. 2. iroda 1.
ajtónál Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens részére, vagy a Kiskőrösi
Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett gyűjtőládába dobva;
• Ügyfélkapun keresztül az Önkormányzati Hivatali Portálon találtható
Ebösszeíró Adatlap online kitöltésével (https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap)
• vagy az igazgatas@kiskoros.hu e-mail címre.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy
• 2013. január 1. napjától a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése
alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip)
megjelölve tartható,
• a Törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles az ebre vonatkozó adatokat az önkormányzat
rendelkezésére bocsátani,
• aki a kötelező adatszolgáltatást nem teljesíti a Törvény 43.§ (1) bekezdése
alapján állatvédelmi bírságot köteles fizetni, melynek mértéke a Törvény
43.§ (1a) bekezdése és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.
31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 3. melléklet d) pontja alapján
30.000,- forint.
• a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!
Együttműködését köszönjük!
Tisztelettel: Domonyi László
polgármester

képzéseknek és tanfolyamoknak megfelelően
• Vizuális ellenőrzés
• Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések,
ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasítások betartása
• A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek állagmegóvása, tisztán tartatása

Elvárások
• Középfokú végzettség (automatizálás /
mechatronikai technikus, villanyszerelő stb.)
• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Amit kínálunk
• Versenyképes bér + juttatások
• Pozíció pótlék
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb
műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző
• Választható cafeteria, munkahelyi étkezési
hozzájárulás
• Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es
körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből)
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség
• Ingyenes szakmai és nyelvi képzések

ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG HORGÁSZHÉT
Az akasztói Sporthorgász Egyesület idén is meghirdette Aszódi István Horgász
és Környezetvédelmi Ifjúsági tábort a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és
Oktatási Program (HUNOP) 2021” keretében meghirdetett HUNOP-V/3/2021.
kódszámú „Gyermek és ifjúsági horgásztáborok”. pályázattal elnyert 650.000,forint összegű támogatással, valamint a BÁCSHOSZ 130.000,- forintos támogatással valósult meg. A táborozó 37 főből 19 volt a kiskőrösi.

A táborvezetői feladatokat Orbán Gábor végezte, helyettese Fésűs László
volt, a logisztikus Darin Sándor. Sokat köszönhettek a szülőknek, valamint Gucsek László, Jaksa Richárd,
Balogh Béla és Gottfried Béla nyújtottak segítséget a lebonyolításban,
utaztatásban.
Mint azt Gottfried Béla elmesélte, az
első nap sátorveréssel kezdődött, majd
az egészségügyi- és a horgászati ismeretek elsajátítása után a Kunsági Öntöző
Főcsatornán horgásztak a gyermekek.
Gottfried Béla: Kedden áttelepültünk
a Bognár tóra. Jelentős mennyiségű,
179,4 kg halat fogtak a gyermekek,
melyből 20 kg pontyot meg is sütöttünk. A többi napon az akasztói horgászparkban a sikeres horgászat után
megismerkedtünk a tavakban folyó
halszaporítás folyamatával, majd a természetvédelem alatt álló madarakról
tartott előadást Kósa Gyula. A solti
Duna partján is megtapasztaltuk a folyami horgászat nehézségeit, de nem
hagytuk ki a dunai motorcsónakázást,
illetve Dunaföldváron a strandolást

sem. A Gemenci Természetvédelmi
Területen megtekintettünk egy kiállítást, majd Baján sétáltunk a Sugovica
partján és megnéztük a Türr István
emlékhelyet. Horgásztunk a Kunsági
Öntöző Főcsatornán is. Ellátogattunk a Benyik tanyára, ahonnan szép
emlékekkel tértünk haza. Ezúton is
köszönöm a Benyik családnak. A Ba
és a Brada család chillis babot főzött a
táborlakóknak. Vasárnap reggel pedig
elkezdődött a verseny az egyesület Panyi Szigeti taván.
A „Tábor legjobb horgásza” aki egyben a legnagyobb halat fogta: Suhajda
Máté.
Lányok: I. Ba Noémi, II. Jaksa Maja,
III. Balogh Zsófi
Alsó tagozat fiúk: I. Varga Bálint,
II. Győrfi László, III. Vámos-Farkas
Bendegúz
Felső tagozat fiúk: I. Boldizsár Patrik, II. Marussi Noah Levente, III.
Bognár Bálint
Köszönjük a táborvezetőségnek, főleg
Gábor bácsinak az áldozatos munkát!
Boda Zsuzsa

Senki sem rohan azonnal más karjaiba
vagy keres magának új kedvest! Rengeteg csalódás előzi meg a kilépést:
– nem figyeltünk kellően társunk jelzéseire, nem tettünk eleget kéréseinek,
hiányait nem töltöttük be,
– nem ismertük el egyéniségét, tetteit,
céljait, viszont sokat kritizáltuk őt,
– nem saját szeretetnyelvén mutattuk
ki neki ragaszkodásunkat, de elvártuk,
hogy ő ismerje és gyakorolja a mienket,
– elbagatellizáltuk az általa felhozott
problémát, nem beszéltük meg a konfliktusokat, nem bocsátottunk meg
neki,
– nem fogadtuk el őt olyannak, amilyen valójában,
– túlságosan kontrollálni próbáltuk őt,
– nem voltunk elég bátrak és őszinték,
hogy felvállaljuk előtte belső küzdelmeinket,
– túl bizonytalanul töltöttük be szerepünket a kapcsolatban, a családban, és
még sorolhatnánk.
Egész egyszerűen: hosszú időn keresztül nem álltunk (ki) mellette, amikor
szüksége lett volna ránk!
Kezdetben alig vártuk, hogy találkozzunk, beszélgessünk, karjainkba zárjuk
szerelmünket. Örültünk egymásnak,
felemeltük, dicsértük, lelkesítettük
választottunkat. Ha megbántottuk,
azonnal bocsánatot kértünk. Együtt
terveztünk és léptünk a kivitelezés útjára.
Ezeket a tetteket később is véghez kell
vinni. Akkor is, ha már tudjuk, mik
a gyengéi, milyen, ha fáradt, mit vált
ki belőle a feszültség. Akkor is, ha kiállhatatlanul viselkedik. Akkor is, ha
akaratán kívül vagy talán némi céllal
megbánt.
Ha nem kezeljük ki az egymás lelkén
létrehozott sebeket, ha a probléma
fontosabb lesz, mint a kapcsolatunk,
ha nem akarunk megbocsátani, ket-

tőnkért vagy már többünkért változni
és fejlődni, akkor elhidegülünk egymástól és teret adunk annak, hogy
kedvesünk másban találja meg azt az
értéket, amit nem is oly régen még
bennünk látott és szeretett.
Kedves Házas Társaim! Beszélgessetek egymással jóról, rosszról, mélyről,
magasról, sikerről, kudarcról, fájdalomról, boldogságról, amit egymás
mellett és egymás által megéltek! Így
megismeritek magatokat és társatokat,
és képessé váltok arra, hogy egy életen
át állhatatosan lépdeljetek előre, kéz a
kézben, mosolyogva, egymás szemébe
boldogan nézve!
Ha mindketten akarjátok, lesz megoldás. Ne új kapcsolaton gondolkozzatok, hanem keressetek fel bátran
egy párkapcsolati szakembert, akivel
új szemszögből nézhettek szembe önmagatokkal, új alapra helyezhetitek a
kapcsolatotokat, és új stratégiákra találhattok rá kommunikációs elakadások, konfliktusmegoldás-patthelyzetek
feloldása, érzelmi és fizikai szükségletek betöltése és további fontos szegmensek területén!
Ha megajándékoztok bizalmatokkal,
várlak Benneteket szeretettel!
Kertai Nóra

+36 25/556-036
munka@hankookn.com
www.hankooktire.com/hu
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FÖLDMŰVES SZÖVETSÉG ALAKULT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Velünk
Mozdulj Egyesület
Diáksport Egyesület
a TOP-7.1.1-16-H-052-3.
kódszámú
„Civil szervezetek
A Velünk Mozdulj
Diáksport
a TOP-7.1.1-16-H-052-3.
kódszámú
„Civil szervezetek
egyéb infrastrukturális
fejlesztések”
című keretén
felhívás belül
keretén
belül
390 forint
tevékenységéttevékenységét
segítő egyébsegítő
infrastrukturális
fejlesztések”
című felhívás
834
390834
forint
vissza nem térítendő támogatást nyert a kivitelezés megvalósítására. A projekt a Széchenyi 2020
vissza nem térítendő támogatást nyert a kivitelezés megvalósítására. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg.
program keretében valósult meg.
A Velünk Mozdulj Diáksport Egyesület 2020. augusztus 26. napján projekt javaslatot nyújtott be a „Civil
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SPORTNAPON MUTATKOZTAK BE
A VÁROS EGYESÜLETEI, KLUBJAI

Befejeződött aBefejeződött
„Napvitorlaatelepítése
Krimpeni aparkban
játszótérjátszótér
fölé” c. projekt
„Napvitorlaa telepítése
Krimpenielhelyezkedő
parkban elhelyezkedő
fölé” c. projekt
2021. szeptember
30.
2021. szeptember
30.

A nemrég századik életévét betöltött
fényképfelvétel esetében az egymásnak ellentmondó képaláírások nem
könnyítették meg az azonosítási
munkát az időpontot illetően. Sokáig
az 1922. év szilvesztere (Petőfi Sándor
születésének centenáriuma) volt a befutó, ez szerepel egyébként az eredeti
kép hátoldalán is, ám végül az ADT
segítségével sikerült belőni a „helyes
irányt.” Innentől pedig csak a helyi
újság lapszámaira volt szükség, hogy
eldőljön, kik és milyen alkalomból
szerepelnek a szülőház előtt készített
felvételen. Így derült ki, hogy 1921.
április 17-én alakult meg Kiskőrösön
a Falu Országos Földműves Szövetség helyi csoportja a Szarvas színháztermében, ebből az alkalomból látták
jónak a vezetők, hogy csoportképen
örökítsék meg magukat.
S, hogy kik a szereplők? Az elsőre is
látszik, hogy a földműves szövetség
elnevezés ellenére itt bizony inkább
„nadrágos emberekről” van szó, bár
felmenőik között minden bizonnyal
találnánk parasztembereket is. Rögtön balról az első idősebb úr, ha jól
látjuk, Balogh Gyurián Pál, az evangélikus iskola tanítója, községi képviselő, mellette elöl a nagydarab férfi
pedig az akkori községi bíró, Dúl
István. Továbbhaladva az idős Revaló
Pál főjegyzőt láthatjuk, kettejük
között pedig Zoltán János lapszerkesztő, helyi Petőfi kutató mosolyog
jókedvűen cilinderben, akkoriban takarékpénztári igazgató volt a titulusa.
A valódi főszereplő Revaló mellett
középen a bajai születésű Meskó Zoltán, aki a ’20-as években és a ’30-as
évek első felében a kiskőrösi kerület
országgyűlési képviselője volt. 1920ban több államtitkári pozíciót is
megjárt, majd végleg a kormánypárt
másod, ill. harmad vonalába került.
Az Országos Földműves Szövetség
1920-ban alakult meg. Alapítói,
Rubinek Gyula, Nagyatádi Szabó István, Sokorópátkai Szabó István, ill.
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A Velünk Mozdulj
Diáksporttevékenységét
Egyesület 2020.
augusztus
26. napján projekt
javaslatot nyújtott
be a amely
„Civil projekt
szervezetek
segítő
egyéb infrastrukturális
fejlesztések”
c. felhívásra,
szervezetek tevékenységét
egyéb
infrastrukturális
fejlesztések”
c. felhívásra,
keretében olyan segítő
árnyékoló
rendszer
(napvitorla) létesítése
valósult meg
a Krimpeni amely
parkbanprojekt
elhelyezkedő
keretében olyan
árnyékoló
valósult meg
a Krimpeni
parkban
elhelyezkedő
játszótér
fölé,rendszer
amely (napvitorla)
alkalmassá létesítése
teszi a játszótér
használatát
minden
gyermeknek,
épnek, és
játszótér fölé,fogyatékossággal
amely alkalmassá
játszótér
használatát
minden gyermeknek,
élőnek,teszi
naptól,aévszaktól,
valamint
időjárási tényezőktől
függetlenül. épnek, és
fogyatékossággal élőnek, naptól, évszaktól, valamint időjárási tényezőktől függetlenül.

Meskó Zoltán a szervezetet igyekez2019. évben, egy jól felszerelt, minden, a játszóteret igénybe vevő gyermek igényét kielégítő játszóteret
létesített
Kiskőrös város
Önkormányzata.
Amit azóta
is folyamatosan
fejleszt
az Önkormányzat,
tek a „bűnös városok” munkássága
2019. évben, egy
jól felszerelt,
minden,
a játszóteret igénybe
vevő
gyermek igényét
kielégítő
játszóteret újabb
szabadtéri
telepítésével.
A környezettudatosságra
való az
nevelés
keretén belülújabb
a gyerekek
létesített Kiskőrös
város sporteszközök
Önkormányzata.
Amit azóta
is folyamatosan fejleszt
Önkormányzat,
elleni „harcra” megnyerni. A Szövetaktív bevonásával
a parkot körül
ültették facsemetékkel, való
azonban
ezek keretén
árnyék adására
szabadtéri sporteszközök
telepítésével.
A környezettudatosságra
nevelés
belül a alkalmassá
gyerekek válása
még
sok
évet
vesz
igénybe.
aktív bevonásával a parkot körül ültették facsemetékkel, azonban ezek árnyék adására alkalmassá válása
ség tagjai főként dunántúli kisbirtomég sok évet vesz igénybe.
A Krimpeni parkban lévő játszótér nem rendelkezett árnyékot adó résszel, így a napfény, és a hő a játszótér
kosok, és alföldi nagygazdák voltak.
használatára alkalmas napszakban korlátozottan volt igénybevehető. Kizárólag borús, vagy 20 C-fok körüli
A Krimpeni parkban
lévő játszótér
nem
rendelkezett
árnyékot adó
résszel,
így a napfény,
és a
a játszótér
hőmérséklet
esetén volt
kényelmesen
használható.
Ezáltal
kihasználtsága
elmaradt
azhő
optimálisan
elvárható
A húszas években még jó kedélyű
használatára alkalmas
korlátozottan
volt
igénybevehető.
borús,ésvagy
értéktől. Anapszakban
napvitorlák létesítése
növelte
a játszóteret
igénybeKizárólag
vevők számát,
körét.20 C-fok körüli
hőmérséklet esetén volt kényelmesen használható. Ezáltal kihasználtsága elmaradt az optimálisan elvárható
„beszólásai”, valamint anekdotái
értéktől. A napvitorlák létesítése növelte a játszóteret igénybe vevők számát, és körét.
A kivitelezés 2021. július 08-án megkezdődött és 2021. szeptember 22-én sikeresen befejeződött, a
miatt hallgatták szívesen a „tisztelt
kivitelező Kőröskom Kft. ezen a napon visszaadta a gyerekek részére a játszóteret.
házban”, azonban Meskó Zoltán
a
A kivitelezés
2021. július 08-án megkezdődött és 2021. szeptember 22-én sikeresen befejeződött, a
kivitelező Kőröskom
Kft.információ
ezen a napon
visszaadta a gyerekek részére a játszóteret.
További
kérhető:
harmincas évek elején aztán igencsak
További
kérhető:
Bányásziné
Lukács Margit - elnök
kétes hírnevet szerzett magának,
ő információ
Velünk Mozdulj Diáksport Egyesület
volt az első, aki nyíltan nemzetiszo6200 Kiskőrös,
Bányásziné Lukács
Margit - Hrúz
elnökM. u. 2/1.
cialista eszméket kezdett hirdetni,
ésMozdulj78/513-120/211
Velünk
Diáksport Egyesület
velunkmozdulj@gmail.com
6200 Kiskőrös,E-mail:
Hrúz M.
u. 2/1.
1932-ben megalapította a Magyar
78/513-120/211
Nemzeti Szocialista Földművesés
E-mail: velunkmozdulj@gmail.com
Munkás Pártot. A második világháború végéig hasonló „szellemben”
tevékenykedett, igaz a német megszállás ellen tiltakozott. 1945 januárjában talán nem véletlenül ő lett az
első, akit népbíróság elé állítottak,
előbb 5 évre, majd életfogytiglanra
ítélték. 1956-ban amnesztiával szabadult, ám a következő évben újra
letartóztatták. 1959-ben Kádár János
(akivel az ötvenes évek elején cellatársak voltak) külön engedélyével szabadult. Tíz nappal a börtön elhagyása
után pedig meghalt.
Visszatérve a fényképhez, Meskó
mellett két másik országos küldött is
látható, jobbján előbb Bottlik József
korábbi Borsod vármegyei főispán,
majd mappával a kezében egy bizonyos Ártinger Imre, akit Oltványi
Imreként talán többen ismernek.
1920–21-ben az Országos Földműves Szövetség titkára volt, 1930-ban
alapító tagja lett a Független Kisgazdapártnak, amelyben mindvégig
vezető szerepet töltött be. A második
világháború idején részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945 januárjától a Magyar Nemzeti Bank elnöke,
július 21-től november 12-ig pénzügyminiszter, 1945. decembertől
1946 júliusáig ismét az MNB elnöke.
1950-től nyugdíjazásáig a Szépművészeti Múzeum főigazgatója volt.
Turán István

A rendszeres mozgásra és az egészséges életmódra hívta fel a figyelmet a
szeptember 25-én Kiskőrösön megtartott Városi Sportnap. A program
a Városi Sporttelepen rendezték meg
több helyi egyesület részvételével.
Az eseményt a Kiskőrösi Önkormányzat Kulturális, Turisztikai és
Sport Bizottságának elnöke Filus
Tibor nyitotta meg (jobb oldali kis fotó) A „TOP-7.1.1-16-HESZA-2021-02277 azonosítószámú
Hagyományőrző Városi Sportnap
Kiskőrösön” című projekt keretében bemutatkoznak Kiskőrös Város
Sportegyesületei, többek között a

Győztes Kör Sportegyesület, a JP
Team Sportlövész Egyesület, a Kiskőrösi Taiji Egyesület, (felső nagy fotó)
a HC Kiskőrös (jégkorong), valamint
a női és a férfi kézilabda klubok.
A bemutatkozás alkalmával lehetősége nyílt az érdeklődőknek a
sporttevékenységek gyakorlására is.
A rendezvényen a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai egészséggel kapcsolatos állapotfelmérést is
végeztek. A program során SzlávikKupán Emese sportspecifikus dietetikus egészséges étkezéssel kapcsolatos előadása is segítette a résztvevők
egészségtudatosságának növelését. -f-

SUBA RÓBERT VB BRONZÉRMES

Az MVM Szeged VE parakenusai
közül a kiskőrösi Suba Róbert
bronzérmes lett a Koppenhágában
megrendezett gyorsasági és parakenu
világbajnokságon, KL1 Férfi 200 méter
versenyszámban, szeptember 19-én.
A parakenuban a V a kenut, a K pedig
a kajakot jelöli. Az 1-es sérültségi kategóriába tartozók csak a karjukat tudják
használni versenyzés közben,
A parakenu 2010 óta hivatalos versenyszám a kajak-kenu világbajnokságon.
Robi számtalan fényes éremmel büszkélkedhet, 2013-ban már itthon és
külföldön is ismert parasportoló volt,
többszörös felnőtt világ- és Európa bajnok. 2016-ban, a riói nyári paralimpiai
játékokon Kajak 200 méteren „KL1”
kategóriában ezüstérmet szerzett.
Parasportolói pályafutását 2015-ben

Kiskőrös Város Képviselő-testülete
„Kiskőrös Város Sportjáért”-díjjal, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés „BácsKiskun Megye Sportjáért”-díjjal ismerte el. 2016-ban a Magyar Köztársaság
elnöke „Magyar Ezüst Érdemkereszt”
kitüntetéssel jutalmazta. 2017-ben és
2018-ban a Magyar Kajak-Kenu Szövetség az év férfi parakenu sportolója
díjat adományozta számára.
Gratulálunk az újabb, igen fényes
éremhez!
Boda Zsuzsa
(fotó: Az aranyérmes Kiss Péter Pál és
a bronzérmes Suba Róbert a kajakkenu világbajnokság KL1 férfi 200
méteres versenyének eredményhirdetésén a koppenhágai Bagsvaerd-tavi versenypályán szeptember 18-án. MTI/
Szigetváry Zsolt)

BAJNOKI CÍM SPORTLÖVÉSZETBEN
Minden esetben nagy várakozás előzi meg a különböző szakágak legnagyobb versenyeit.
Nemrégiben rendezték meg a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség gyorspont Országos Bajnokságát.
A tekintélyes érdeklődéssel kísért és
jelentős számú nevezővel zajló ver-

GÓLYAHÍR ROVATUNKBA SZERETETTEL
VÁRJUK A KISKŐRÖSI ÚJSZÜLÖTTEK FOTÓIT!
Ugyanígy szeretnénk hírt adni a házasságkötésekről
is egy jó fotóval. Ha van vicces fotó, az is jöhet!
A megjelenés mindkét rovatban INGYENES!
email: boda.zsuzsa1@gmail.com

senynek Füzesabony adott otthont.
Drexler Christine, kiskőrösi sportlövő versenyző eredményesen képviselte városunkat, a JP Team Sportlövész Egyesület színeiben. Christine
ebben a szezonban ismét kiváló
formában versenyez. Ezen felül, továbbra is a legaktívabb versenyrésztvevő klubtagunkként tartjuk számon
– adott tájékoztatást Maglódi Attila, az egyesület alelnöke.
Christine kiemelkedő eredményei:
„Lady” kategória:
1. helyezés i Kiskaliberű pisztoly optikai irányzék
2. helyezés – Sörétes puska nyílt
irányzék
1. helyezés – Sörétes puska optikai
irányzék
Gratulálunk, és további sportsikereket kívánunk!
Boda Zsuzsa
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KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK IS MOZGÁSLEHETŐSÉGET NYÚJT AZ EFI

EGY DÖNTETLEN – NÉGY GYŐZELEM

Szeptemberben a felnőtt korosztálynak szóló programok mellett a gyermekek egészségnevelése és mozgásfejlesztése ismét nagy hangsúlyt kapott.
Az Egészségfejlesztési iroda közreműködésével szeptemberben két alkalommal lehetőséget kínált Lajkóné Kovács Regina védőnő a már totyogó
kisgyermekek részére, hogy ingyenes Csiri-biri tornáján ugrándozzanak és
hatalmasat mókázzanak szüleikkel, nagyszüleikkel és kortársaikkal.

OKTÓBERI
PROGRAMOK

Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

21-én 17 óra – Szlávik-Kupán Emese dietetikus előadása
– Divatdiéták, hitek és tévhitek a táplálkozásban – Kecel
29-én 14 óra – Buteyko légzésterápia – Kiskőrös
30-án 10 óra – Nagy Miklós – Nagy Főzősuli – Kiskőrös

NOVEMBER
4-én 17 óra

– Szlávik-Kupán Emese dietetikus előadása
– Vitaminok, ásványi anyagok, étrend-kiegészítők – Kecel
10-én 17 óra – Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása
– Gyász és veszteségkezelés – Kecel
Az előadások pontos helyszínéről érdeklődjenek telefonon:
78/415-920 vagy személyesen az irodánkban.
Az Egészségfejlesztési iroda a programváltozás jogát fenntartja.
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A torna egy olyan 45 perces örömteli foglalkozás, melyen a kismanók
a szokványostól eltérő mozgásformákkal és izgalmas mozgásfejlesztő
játékokkal, eszközökkel ismerkedhetnek meg, mely fejleszti a gyermekek
figyelmét, egyensúlyérzékét, koordinációs készségét, ritmusérzékét, zenei hallását és társas kapcsolatait.
Megfigyelhető, hogyan viselkednek a
gyerekek társaságban, hogyan reagálnak váratlan helyzetekre, képesek-e
irányított gyakorlatokat végrehajtani,
valamint figyelmüket rövidebb ideig
egy bizonyos dologra összpontosítani.
A foglalkozások során, miközben észrevétlenül fejlődik mozgásuk, nyitottabbá válhatnak a közösségük iránt,
gyerektársasághoz szokhatnak, bátrabbá és kezdeményezőbbé válhatnak.
Az órákra, a Petőfi Sándor Művelődési Központba 1 és 4 év közötti, járni
tudó, izgő-mozgó kismanókat vár
Regina. Az EFI szervezésében október
és november folyamán még két-két
alkalommal, szerdánként szeretnénk
ingyenes „Csiri-biri” tornát tartani.
Szeptember utolsó szombati napján került megrendezésre Kiskőrös Sportágválasztó rendezvénye.
Az esemény során az álalános iskolás
gyermekek különböző sportágakkal
ismerkedhettek meg és próbálhatták
ki a Városi Sporttelepen. Irodánk
is kitelepült az esemény alkalmából
Szlávik-Kupán Emese dietetikussal,
aki az egészséges táplálkozás alapelveiről és teljesítményfokozó sporttáplálkozásról tartott előadást a résztve-

vőknek. Az előadás után sokan részt
vettek állapotfelmérésünkön, ahol a
testösszetételmérés során információkat kaphattak testük izom-zsír arányáról, valamint a szervezetük alap
kalóriaszükségletéről. Ezután Emese
az eredményeket kiértékelve hasznos
tanácsokkal látta el az érdeklődőket.
Testösszetételmérésre irodánkban is
lehetőséget kínálunk telefonos egyeztetést követően. Aki pedig szeretne
hosszútávon változtatni életmódján;
egészségesebben étkezni és rendszeresen mozogni, az rendszeres méréssel
könnyedén nyomon követheti a változást.
Aktuális programjainkról folyamatos
tájékoztatást nyújtunk Facebook oldalunkon és plakátjainkon, valamint érdeklődjenek személyesen irodánkban.
Jaszanovics Dóra
EFI-irodavezető

Kiskőrösi hírek
Kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 6000 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város
Felelős kiadó:
Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft.
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.
Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa | +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com
Felelős szerkesztő:
A Kunság-Média Nonprofit
Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Hirdetésfelvétel:
Petőfi Sándor Művelődési Központ
hétköznaponként 8.00-12.00
és 12.30-16.00 óra között
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/A
telefon: 06-78/312-315
Dúcz Annamária | +36-70/617-9945
hirdetes@vira.hu
Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Izsáki út 10/B
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó Péter
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

BOZSIK TORNÁKAT SZERVEZ A KLC
Az új bajnoki szezontól kezdődően
a Kiskőrösi LC „C” kategóriás körzetközpont lett, így a korábbi 4-5
csapattal szemben most már jóval
nagyobb tornákat rendezhetnek.
A Bozsik tornákat az ősszel vasárnaponként rendezik a Városi Sporttelepen az U7, U9 és az U11-es korosztályok számára.
Nagy létszámú utánpótlás labdarúgó
tornákat rendezett a Kiskőrösi LC
az említett korosztályokban a Bozsik
Program keretében. Az eseményeken
több, mint 100 fiatal labdarúgó vett
részt alkalmanként. Az U7 (fotó) és
U9-es tornára az együttesek Kiskőrösről, Hartáról, Izsákról, Kerekegyházáról, Soltról, Bugacról, Kunszentmiklósról, Akasztóról, Soltvadkertről,
Szabadszállásról, Dunapatajról és
Szalkszentmártonról érkeztek. Az U7es csapatok számára 10, az U9-es gárdák részére pedig 8 pályával várták az
ide érkező egyesületeket. Az előírások
szerint az U7-es fiataloknál 40 perc, az
U9-es gárdáknál pedig 60 perc tiszta
játékidőt kellett biztosítani a labdarú-

góknak. A mérkőzések 8-10 percek
voltak és körforgásszerűen találkoztak mindig más ellenféllel a csapatok.
A kiskőrösi fiatalok az U7-es korosztályban Pásztor Gyula, az U9-es korosztályban pedig Sinkó Dorián edző
irányításával léptek pályára. Az U11es Bozsik tornát 10 csapat részvételével rendezték meg: Akasztói Focisuli
SE, Harta SE, Kiskőrösi LC, Izsáki
Sárfehér SE, kunszentmiklósi Miklósi GYFE, Bugaci KSE, Dunapataji
KSE, Kerekegyházi SE, Soltvadkerti
TE, Szabadszállási SE. A kiskőrösi
fiatalok Makó Zsolt edző vezetésével
léptek pályára. A csapatok 5x2 méteres kapukra játszottak 5 mérkőzést,
melyek játékideje 1x20 perc volt.
Az MLSZ ajánlása szerint a támadófocit elősegítve a csapatok taktikájában a letámadás alkalmazása szerepelt
kötelezően, hogy a góllövésre helyezzék a hangsúlyt. Minkét torna végén
minden játékos csokoládét kapott, a
legjobban teljesítő labdarúgók pedig
oklevél elismerést vehettek át.
-ft-

MÉRKŐZNEK AZ AMATŐRÖK
Hosszú szünet után elindult ismét a
Kiskőrösi „Fakupa” Városi Kispályás
Amatőr Labdarúgó Bajnokság. Az új
szervező a Kiskőrösi LC lett, amel�lyel egyi időben több dologban új
alapokra került az amatőr labdarúgás
a településen.
Talán az egyik legfontosabb változás
a korábbiakhoz képest, hogy a csapatokban megyei III. osztálynál magasabb szinten szereplő igazolt játékos
nem szerepelhet, amivel a bajnokság
amatőr jellegét kívánták előtérbe
hozni a szervezők. Az új idényre ös�szesen 13 csapat adta le a nevezését,
amelyek egy csoportban és körmérkőzéses rendszerben mérik össze
erejüket egymással: Sráczok FC,
BL Metál, Pénzügyőr I., Agroline,
V. I. Plast, Protokon, Néró SC, Falábúak, Békorona, Pénzügyőr II.,

KLC Apuk, Szupercsapat, Warriors.
A találkozók korábban a Szabadidő
Parkban voltak, most pedig a Városi
Sporttelepen kerülnek megrendezésre. Az előző években sokszor gondot
jelentett, hogy az őszi időszakban a
korábbi sötétedés miatt hamarabb
kellett délutánonként játszani a
mérkőzéseket és ez a részvevőknek a
munkahelyi és egyéb elfoglaltságok
miatt problémát okozott. A Kiskőrösi LC az amatőr labdarúgók időbeosztásához igazodva a találkozókat
mindig hétfői napokon rendezi meg
17.20 és 18.30 órai kezdettel a lőtér
melletti „C” pályán, amely villanyvilágítással rendelkezik. Az említett
kezdési időpontokban egyszerre három mérkőzést, az adott fordulóban
hat találkozót játszanak le a csapatok.
Filus Tibor

A Kiskőrösi LC II. csapata évek óta
meghatározó együttese a megyei III.
osztályú labdarúgó bajnokságnak.
A gárdát az állandóság jellemzi a
játékoskeret tekintetében és ennek
megfelelően az új szezon kezdetére
sem voltak a csapatnál jelentősebb
változások.
A csapat edzője Rácz János elmondta, hogy a bajnoki rajt előtt mindössze egyetlen felkészülési mérkőzést tudtak játszani. A játékosok
számára szerdai napokon volt heti
egy edzés, ami mellett voltak, akik
egyéni futásokkal készültek még.
A játékoskeretből Sárdi János távozott Kaskantyúra, de rajta kívül mindenki maradt. Leigazolták

Csóka Efraimot és a klub ifjúsági csapatától érkezett hozzájuk Lengyel Dominik, valamint
Breznyán
Gergő.
Az új szezonban minden mérkőzést
nagyon komolyan vesznek és a céljuk a korábbi évekhez hasonlóan
a dobogós helyek valamelyikének
elérése. Az együttes az őszi szezon
első mérkőzésén 2-2-es döntetlent
játszott a Kecel FC II. csapatával,
majd zsinórban négy győzelem következett a Kecel Senior FC (5-0), a
Bócsai BL SE (2-1), a Jászszentlászló
SE (5-3) és a Csengőd SE (6-1) ellen.
A csapat a jó bajnoki rajtnak köszönhetően a tabella első felében van és
az érmes helyekért küzdhet. -filus-

MÁR JÉGEN LEHET KORIZNI
A RAJZ ATTILA JÉGPÁLYÁN
Ami évekkel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, mára valóság és szinte rutin, hogy Kiskőrösön a Rajz
Attila Jégpályán szeptember elején
már igazi jégen lehet korcsolyázni.
A szabad levegőn ekkor még ugyan
idén is közel 30 Celsius fok volt, de
a jégcsarnokban mindössze 5 Celsius fokot mutatott a hőmérő és a
modern technikának köszönhetően
már jég borította a küzdőteret.
A jégcsarnokot üzemeltető HC Kiskőrös elnöke Szekeres Károly elmondta, hogy több napig dolgoztak
az előkészületekkel, aminek köszönhetően napról-napra vastagabb lett
a jég. Ahhoz, hogy a felnőttek számára is használható legyen a jég, a
vastagságának el kell érnie a 4 cm-t.
Mostanra már minden korosztály
számára használható a jégpálya és
készül a HC Kiskőrös összes korosztályos csapata az új szezonra. A HC
Kiskőrösnél új edző is munkába állt

Zsigmond Imre személyében, aki
az utánpótlás gárdáknál tevékenykedik.
Az egyesület számára a bajnoki
szezon már szeptember 11-én elkezdődött, ezért már korábban a
szekszárdi jégcsarnokban is tartottak
edzéseket jégen. Az országos bajnokságban induló kiskőrösi utánpótlás
csapatok közül az U16-os, U14-es
és az U12-es gárda is idén a B osztályban szerepel. A tavalyi U16-os
gárdából többen kiöregedtek, de
nagyon tehetségesek, akiket a klub
U18-as csapatként szerepeltet majd
első alkalommal egy országos kispályás 3x3-as bajnokságban. A felnőtt
csapat szerepel majd a továbbiakban
is a „tavi hoki” 3x3-as küzdelemsorozatában. A nagyon népszerű közönségkori a tervek szerint november első hétvégéjén nyitja majd meg
kapuit a nagyközönség előtt.
Filus Tibor
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

KEDVEZMÉNY A TERÉZNÉL!

Hatóanyagok 1 adagban (3dl ital)
C-vitamin
1000 mg

D-vitamin
2000 NE

Cink
25 mg

Bioflavonoid
100 mg

10%
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3600 Ft helyett 3240 Ft

INDULHAT
A FELFEDEZÉS?
A MEGÚJULT ŠKODA KODIAQ.

KÉVÉS AUTÓ
6230 SOLTVADKERT, KOSSUTH U. 112.

PRÓBÁLJA KI KERESKEDÉSÜNKBEN!
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően.
Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyagg
fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.
ó.
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A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,5–12,1 l/100km, CO2-kibocsátása: 118–274 g/km.
km.
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