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SIKERES VOLT A II. SZÜRETI MULATSÁG
Örömmel tölt el és végtelenül boldog vagyok, hogy rendezvényünk visszhangja pozitív. A szervező stábbal mi is összeültünk és értékeltük a munkánkat. Azt tapasztaltuk, hogy ugyan voltak apróbb hibák, amiket csak mi
vettünk észre, de zökkenőmentesen sikerült lebonyolítani ezt a három napot.

Összességében tehát sikeres rendezvénynek értékelem a II. Szüreti Mulatságot. Úgy gondolom a rendezvény fő irányvonala jó. A fellépőket
tekintve megoszlanak a vélemények.
Vannak, akik azt mondják, hogy ez
a kisebb volumenű rendezvény, hazai
fellépőkkel bőven elég, vannak, akik
azon a véleményen vannak, hogy
mégiscsak jó lenne a három nap alatt
egy-egy, úgymond „popzenei nagyágyút” Kiskőrösre hívni, mert akkor
több embert vonzunk be. Ebben az
évben különleges helyzet előtt álltunk, ugyanis nagymértékben befolyásolták a „műsorrend” kialakítását
a járványhelyzet aktuális előírásai, valamint a covid miatt a bevételeink is
másképpen alakultak, mint a korábbi
években. Ez az ünnepség a pandémia
miatt egy csökkentett költségvetésű
rendezvény volt. Köszönöm mindenkinek a munkáját, a szervezőknek – Kunság-Média Nonprofit Kft.,
Kőrösszolg Nonprofit Kft., Kiskőrös
Város Önkormányzata – a fellépőknek, a kiállítóknak, támogatóinknak
a segítséget.
Külön köszönetet mondok Rideg
László elnök úrnak, hogy megtisztelték városunkat a Bács-Kiskun Megyei
Napok 2021. rendezvényükkel, gazdagítva programkínálatunkat.
Ugyancsak kiemelten köszönöm
Font Sándor országgyűlési képviselő
úrnak, hogy rendezvényünk fővédnöke, támogatója volt.
Köszönöm „Az Év Polgármestere
Bács-Kiskun Megyében Díj” kitüntető címet és gratulálok Suhajda János
tanár úrnak és feleségének Suhajda
Jánosné Ancikának a „Bács-Kiskun
Megye Ifjúságának Neveléséért-díjhoz”.
Gratulálok Kutyifa Pálnak, a „Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért” kitüntetéshez, örülök, hogy
két értékünk is bekerült a megyei
értéktárba – katolikus templomunk
és Krámer Iván magángyűjtő „Tiszalevélgyűjteménye”.
A megnyitó ünnepségen Rideg László megyei elnök, a Bács-Kiskun Megye Bora verseny győzteseinek járó
elismerő okleveleket is átadta. Rozé
bor kategóriában a kiskőrösi Vass
Borászat – Cabernet Sauvignon rosé
(2020) bora érdemelte ki ezt a címet.
Ugyancsak átadta az elnök úr a „BácsKiskun Megye Pálinkája 2021” okle2

velet, amely a kiskőrösi Mátyás Pálinkaház 2019-es szilva pálinkája lett.
Gratulálok Szlovák Pálnak és Endrődi Ferencnek, hogy a Kiskőrösi
„Gondűző” Borlovagrend tagjai sorába léphettek a sikeres próbatétel után.
A „Kiskőrös ízei” főzőversenyen ismét
számos finomságot kóstolhattunk,
és a Sztrapacska udvar, a Borutca, a
Gazdaköri udvar is kinyitott.
Igyekeztünk a programokat úgy ös�szeállítani, hogy minden korosztály
találjon kedvére valót. Úgy láttam,
ez a törekvésünk sikerrel járt, hiszen
mindhárom nap rengetegen látogatták gyermek- és felnőtt programjainkat, kiállításainkat, zsúfolásig telt
esténként a Borutca, nagyon sokan
látogattak el a megye járásainak kiválóságait bemutató Megye utcájának
sátraihoz is.
A nagy- és kisszínpad fellépői is fergeteges sikert arattak.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet mindenkinek, aki elfogadta a
meghívásunkat és eljött hozzánk.
Úgy érzem sikerült megvalósítani
fő célunkat: Rendezvényünkkel kiszakadtunk a mindennapokból, jól
éreztük magunkat a különböző programokon.
A jövőben is szeretnénk folytatni
rendezvényeink sorát, remélem a
pandémiás helyzet kedvező alakulása
mielőbb lehetővé teszi, hogy ennél
még szélesebb körben, több programmal, már nem csökkentett anyagi
kerettel tudjunk szervezni.
A II. Szüreti Mulatság sikeréhez elengedhetetlen volt a cégek önzetlen
támogatása, amiért ezúton is köszönetet mondok.
A nagyrendezvény fő szponzora a
Protokon Kft. volt, Kiskőrös legnagyobb és legerősebb cége, támogatóként pedig forintálisan a Kiskőrös
Városért Alapítványon keresztül, az
Akker-Plus Kft., a Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft., a Kunság-Szesz
Zrt., a Kurz Plast Kft., a TT Logistics
Kft. valamint az Ungvári Works
Kft. segítette a II. Szüreti Mulatság
megvalósítását. További támogatást
kaptunk a Kiss és Társai Kft-től, a
Boranal Kft-től, a Vass-Bor Kft-től,
a Szentpéteri Borpincétől, valamint a
Kossuth Pinceszövetkezettől.
Domonyi László
polgármester
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ÁTADTÁK A KŐRISFA ÓVODÁT
1 milliárdos projekt valósult meg

Mintegy 1 milliárdos beruházás eredményeként megépült Kőrisfa Óvoda.
A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027
azonosító számú, „Kiskőrösön új,
hat csoportszobás óvoda építése”
című projekt keretében Kiskőrös
Város Önkormányzata és a BKMFÜ
Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alkotta konzorcium sikeres pályázatot nyújtott
be. A projekt a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat által irányított terület-és fejlesztési operatív program
keretéből 384 millió 412 ezer 328
forint uniós támogatásban részesült.
A kivitelezési költségek drasztikus
emelkedése miatt az új óvoda megépítését Magyarország Kormánya
360 millió forint többlettámogatása
tette lehetővé az önkormányzati önerőt csökkentve.

A projekt keretében Kiskőrösön a
Mohácsi, illetve a Thököly utcai tagóvodák 5 csoportszobájának kiváltásával egy új, hat csoportszobás óvoda
építése valósult meg.
Augusztus 30-án délután az ünnepélyes átadás is megtörtént. Korányi
Adrienn projektmunkatárs köszöntötte a megjelenteket.
Vass Zora szavalata és a Táncoló Talpak óvodás gyermektánc csoport műsorát követően Domonyi László polgármester, Font Sándor országgyűlési
képviselő, Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Vlcskóné Csatlós Erzsébet a
Kiskőrösi Óvodák intézményvezetője
mondott köszöntőt, majd szalagátvágás zárta az ünnepséget.
(további fotók és szöveg: kiskoros.hu)
B.Zs.

AZ ÉV POLGÁRMESTERE KITÜNTETÉST
VETTE ÁT DOMONYI LÁSZLÓ

Domonyi László, Kiskőrös Város polgármestere 2006 óta végzett
városvezetői tevékenységét „Az Év
Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díj” kitüntető címmel ismerte
el a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés.
A díjat a Bács-Kiskun Megyei Napok
2021. rendezvény keretében megtartott ünnepi közgyűlésen adták át
Kiskőrösön, a művelődési központ
színháztermében szeptember 4-én.
Domonyi László, Bács-Kiskun megye legnagyobb járásában, a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás elnökeként a települések összefogását,
együttgondolkodását, a közfeladatok
színvonalának emelését, a térség gazdasági stabilitásának erősítését határozta meg legfontosabb feladatának.

ELISMERTÉK A SUHAJDA HÁZASPÁR MUNKÁJÁT IS
Az ünnepi közgyűlésen Suhajda János és felesége Suhajda Jánosné a
„Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért-díjat” vette át Rideg Lászlótól, a megyei közgyűlés elnökétől.
A házaspár évtizedeken keresztül
meghatározó szerepet töltött be a
kiskőrösi gimnázium életében. A tanár úr 36 éven keresztül tanította és
nevelte a diákokat, példamutató szerénységgel és alázattal. Úgynevezett
„tudós tanár” ő, akinek az oktatás
mellett arra is volt igénye, energiája,
hogy tudományos munkát végezzen.
Felesége, szintén friss diplomásként,
1973-ban kezdte meg orosz-történelem szakos középiskolai tanári pálya-

futását a gimnáziumban, ahol 34 évet
töltött el.
Szaktanári munkája mellett meghatározó szerepet töltött be az iskola
közösségi életének szervezésében.
Nyitottságát, tenni akarását, energikusságát jól tükrözi, hogy a Kiskőrösi
Polgári Kör egyik alapító tagja, évekig vezetője volt, emellett két cikluson keresztül a helyi önkormányzat
képviselője, az Oktatási, Kulturális,
Sport bizottság vezetője.
Férjével együtt a szó igazi és legnemesebb értelmében pedagógusok, akik a
hivatástudattal végzett feladatuk mellett két évtizeden át diákok százaival
ismertették meg Erdély természeti és

ELADÓ 90 négyzetméteres, 3 szobás,
belterületi, összközműves, kiskőrösi
CSALÁDI HÁZ, 650 négyzetméteres
telken a SZŐLŐ UTCÁBAN.
Telefon: 06-20/419-1771

kulturális értékeit, történelmi múltunk kiszakított csodáit.
Számukra a pedagóguspálya egyszerre
volt hivatás és szolgálat. Köztiszteletnek és közmegbecsülésnek örvendő
pedagógus házaspár, akik a helyi katolikus közösségben is meghatározó
szerepet töltenek be. Pedagógusként,
emberként tanítottak, tanítanak ma
is személyiségükkel, mintává, példává
lett életükkel. Gratulálunk!

Agrármérnökként jól ismeri a mezőgazdaságra épült térség gazdáinak
minden gondját, és mivel a vállalkozói szférából érkezett a közigazgatásba, így azt is tudja, hogy a települések fejlődésének katalizátorai a helyi
vállalkozók. Nagyon fontosnak tartja
a velük való folyamatos kapcsolattartást, konzultációt. Háromgyermekes
családapaként látja a családok nehézségeit, és arra törekszik, hogy a
város a tőle telhető módon jelentsen
biztonságot adó otthont a családok
számára is. Az a vezető, aki megszerezte a tapasztalatokat, mielőtt polgármesterré választották, hiszen több
cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő, majd alpolgármesterként
segítette a város vezetését. Másfél évtizedes polgármesteri munkásságának
legfontosabb célja, szülővárosa dinamikus fejlődése, a munkahelyteremtés, a fiatalok itthon tartása, Kiskőrös
polgárainak jóléte. Büszke szlovák
származására, ezért teljes odaadással
támogatja a hagyományok éltetésére
irányuló törekvéseket, mint ahogyan
élen jár a Petőfi-kultusz őrzésében is.
A költő születésének 200. évfordulójára készülve megtiszteltetésnek érzi,
hogy polgármestersége idejére esik ez
a történelmi esemény, mint ahogyan
a város alapításának 300. évfordulója
is 2018-ban. Közvetlen, jó kapcsolatot gondoz a civil szervezetekkel,
egyházakkal, intézményekkel és különleges érzékenységgel óvja a nyolc
testvérvárosi kapcsolatot. Polgármestersége eddigi időszakában Kiskőrös dinamikusan fejlődő, kiválóan
prosperáló térségi központtá nőtte ki
magát. Domonyi László vallja, hogy a
múlt értékein ébred a jövő, ezért szent
kötelességünk megtenni a tőlünk telhető legtöbbet. Ezt nem csak vallja,
hanem e szerint él és dolgozik.
Gratulálunk az elismeréshez!
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20 ÉVEL EZELŐTT TETTEK LAKATOT
A KISKŐRÖSI LAKTANYÁRA

ELŐVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
KI SZAVAZHAT?
Minden magyar állampolgár, aki 2022 áprilisára betölti a 18. életévét ill. rendelkezik állandó bejelentett magyarországi lakhellyel. Átjelentkezésre nincs
lehetőség, csak az állandó lakhely szerinti választókerületben lehet szavazni,
de ott bármelyik olyan településen, ami a választókerületbe tartozik. Tehát egy
Csengődi lakos Kiskőrösön vagy Kalocsán is leadhatja szavazatát.
MIKOR VAN AZ ELSŐ FORDULÓ?
2021. szeptember 18-tól 26-ig a kijelölt helyszíneken és időpontokban.
Kiskőrösön: Piac téren: Szept. 18., 22., 25., 7 órától 11 óráig.
Petőfi téren: Szept. 20.,21.,23.,24., 8 órától 17 óráig.
Mit jelent ez? Szavazhat a helyi képviselőjelöltekről és a miniszterelnök jelöltekről, 2 db szavazatot adhat le.

2001. június 29-én került végleg lakat az akkor Gucsek László mérnök-ezredes parancsnoksága alatt működő kiskőrösi laktanya kapujára. Hazánk
legrégebbi tüzérlaktanyája, majd a vegyvédelmi ezred is megszűnt városunkban a haderőreform következményeként. A felszámolás alatt még
mintegy 126 hivatásos, illetve „továbbszolgálatos” katona és 40 polgári
alkalmazott dolgozott.

Gucsek László (kis kép) egykori parancsnok kezdte el szervezni
a találkozót, melyen több mint
ötvenen vettek részt a Szarvas Fogadó nagytermében nemrégiben.
Formabontó módon személyes
élményeivel összefűzött visszaemlékező beszédet mondott,
aminek kezdete 1976-ra
datálódott, amikor az
1967-ben létrejött alakulathoz került Kiskőrösre. Az egykori
katonák közül sokan
továbbszolgálatosként, vagy a leszerelés után városunkban
maradtak. A parancsnok felelevenítette a
régi éveket, lajstromba
vette az egykori laktanyaparancsnokokat, felsorolta érdemeiket. A jelenlévők egyperces
néma főhajtással adóztak azok emléke előtt, akik az alakulat bezárása
óta eltelt évek alatt elhunytak.
Domonyi László polgármester is
részt vett a találkozón, aki rendkívül
sajnálta, hogy városunkban megszűnt a katonaélet. Kiemelte, men�nyire elszomorító látvány az üresen
álló épületek sokasága. Mint mondta, a laktanya sok kiskőrösi embernek is biztosított megélhetést, akár
úgy, hogy polgári alkalmazottként
ott dolgozott, vagy akár a több mint
ezer fős állomány élelemellátásában,
a részükről igényként felmerülő szolgáltatások biztosításában vett részt.
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Kiskőrös Város Önkormányzata
közel tíz éve bérli a területet. Ez azt
jelenti, hogy úgynevezett „élőerős”
területvédelmet biztosítják. A laktanya átvétele a hadügyminisztériumtól több éve tartó folyamat, s bár jól
haladnak a hivatali tennivalókban,
az egyeztetések még hosszan
eltarthatnak. Mindenesetre településünk vezetése
szeretné, ha megkapnánk, többféle hasznosítási lehetőség is
körvonalazódott ez
idő alatt- emelte ki
a város első embere.
A rendkívül jó hangulatú találkozó a hivatalos megnyitó után
egy városnéző sétával
folytatódott, melynek során
koszorút helyeztek el a gimnázium előtti Petőfi szobornál, illetve a
Helyőrségi Emlékparkban.
Visszatérve a Szarvas Fogadóba,
ebéd után még hosszasan sorolták
közösen átélt egykori élményeiket a
hajdanvolt bajtársnők, bajtársak.
A színpad mellett a ma Budapesten
élő Tóth Tibor emlékkiállítást rendezett be az egykori relikviákból,
tárgyakból, a kiskőrösi laktanyáról,
vagy a katonaéletről szóló könyvekből. Mint mondta, ez gyűjteményének csak egy része. Mindenesetre ma
már múltbéli korszakot jelenítettek
meg, elevenítettek fel kiállítási tárgyai.
Boda Zsuzsa

SZAVAZNI LEHET:
• SZEMÉLYESEN szavazósátrakban, kijelölt helyszíneken lehet majd szeptember 18 -tól 26-ig reggel 8 és este 8 között. Ehhez egy lakcímkártyára és egy
érvényes, fényképes igazolványra (személyi igazolványra vagy útlevélre vagy
jogosítványra) lesz szükség.
• ONLINE INTERNETEN. Előregisztráció szeptember 14-tól-17-ig. Regisztráció
és szavazás: szeptember 18-tól 26-ig. Szavazni laptopról, mobiltelefonról is
lehet, webkamerára szükség van.

GRATULÁLUNK!
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ÚJ BORLOVAGOKAT AVATTAK
A II. Szüreti Mulatság megnyitója után az 1994-ben alakult Kiskőrösi
„Gondűző” Borlovagrend megtartotta az ilyenkor szokásos borlovag-avatási ceremóniáját, Filus János, a szakmai bizottság elnöke koordinálásával. Az előzetesen elfogadott felterjesztések alapján Szlovák Pál (a fotón
középen)szőlész-borászt borlovagrendi taggá, Endrődi Ferenc (a fotó jobb
szélén) vállalkozót, borászt, az Akker-Plus Kft. ügyvezetőjét tiszteletbeli
taggá avatták a próbatételek teljesítését követően.

A borlovagok – mesterhölgyek és
mesterek – a vendég borrendekkel
együtt a megnyitó ünnepséget követően vonultak fel a nagyszínpadra,
hogy az avatandókat próbatételeknek vessék alá.
Minden feladat után – a borrend
zászlós borának felismerése, „körömpróba”, a hely szellemének palackba
zárása – a nagytanácsnak kellett elfogadnia, vagy elutasítania a jelölt
teljesítményét.
A próbákat kiállták a jelöltek, elmondták a hűségeskü szövegét, ezt
követően Béleczki Mihály (a fotó
bal szélén), a borlovagrend nagymes-

tere az avatási pálcával megérintette
vállaikat, borlovaggá avatta őket.
A közös hűségeskü letétele után
mindkét avatott megkapta az avatási
díszoklevelet, majd a borlovagok Petőfi Sándor szülőháza elé vonultak
egy közös csoportkép erejéig, valamint, elfogyasztottak egy pohárkával a hagyományos kiskőrösi kadarkából, a kiskőrösi képviselő-testület
által 2014-ben „Kiskőrösért”-díjjal
elismert Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrendnek a zászlósborából.
Gratulálunk az új tagoknak a sikeres
próbázáshoz!
Boda Zsuzsa

A regisztráció esetén szeptember 18-án e-mailben kap majd egy szavazólinket
és a linkre kattintva bejelentkezik a virtuális szavazósátorba, a beazonosítás
után (itt is szükség lesz a lakcímkártyára és valamilyen fényképes igazolványra) máris tud szavazni
• a kiskőrösi jelöltre, dr. Kudron Nándorra, aki független jelöltként,
de az LMP és a Jobbik támogatásával indul,
• a kalocsai jelöltre, dr. Angeli Gabriellára, az MSZP, Párbeszéd jelöltjére
• a kalocsai jelöltre, Dr. Magóné Tóth Gyöngyi Máriára a DK jelöltjére,
aki a Momentum, Liberálisok, Mindenki Magyarországa Mozgalom
támogatásával indul
MIKOR VAN A MÁSODIK FORDULÓ?
október 4-től- 10-ig.
Mit jelent ez? A legtöbb szavazatot kapott miniszterelnök-jelöltekre szavazhat.
További információ: https://elovalasztas.hu/

NYERTEK A TESCO AKCIÓJÁBAN
Két kiskőrösi nevező is támogatáshoz jutott a Tesco „Ön választ, mi
segítünk” elnevezésű zsetongyűjtő
pályázati akciójában. Az áruház a
kezdeményezést azért hozta létre,
hogy a helyi közösségek számára fontos projekteket támogassa.
A győzelemmel járó 400 ezer forintos pénzjutalmat Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
kapta a vásárlóknak köszönhetően.
Az egyesület az így elnyert pénzből
életmentő alpintechnikai felszereléseket, eszközöket – mentőhevederek,
biztosítókötél, zuhanásgátló – vásá-

rol. Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület a második helyet szerezte meg
és 200 ezer forintot nyert, melyet egy
hinta vásárlására fordítanak, amit a
Tüskös parkban helyeznek ki. Mivel a nyeremény nem fedezi a hinta
teljes árát, ezért a fennmaradó összeget az önkormányzat fogja kipótolni. A „hitelesítés” előtti szabványos
felállításhoz szükséges anyagokat a
Kőröskom Nonprofit Kft. biztosítja,
de ismételten szükség lesz a lakosok
önzetlen segítségére is.
Boda Zsuzsa

KUTYIFA PÁL ŐSTERMELŐ
KAPTA A VÁROSVEZETÉS DÍJÁT
Kiskőrös Város Képviselő-testülete minden évben dönt arról, hogy ki kapja
meg hosszú évtizedeken keresztül kifejtett példaértékű munkájáért a „Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért” díjat. Ebben az évben úgy döntött a
grémium, hogy Kutyifa Pál őstermelő veheti át a II. Szüreti Mulatság alkalmával Domonyi László polgármestertől a kitüntetést a megnyitó ünnepség után.

Kutyifa Pál tősgyökeres kiskőrösi családból származik. Itt született 1944.
június 7-én édesapja Kutyifa András és
édesanyja Szlovák Zsuzsanna házasságából utolsó gyermekként.
Szülei mezőgazdasági kistermelésből
éltek, édesapja a két háború között önkormányzati tisztviselő is volt.
Kutyifa Pál hamar kénytelen volt megtanulni a kétkezi, nehéz fizikai munkát, mivel édesapja korán elhunyt és
édesanyjának szüksége volt gyermekei
segítségére a gazdaságban.
A kiskőrösi Vásártéri iskolában végezte
el általános iskolai tanulmányait, majd
a családi gazdaságban kellett dolgoznia.
Talán ezért is vált számára fontos értékrenddé az adott szó betartása és a becsületesség mellett a kitartás, a kemény
munkavégzés.
Feleségével, Turán Ilonával 1966ban házasodtak össze és a kezdetektől
fogva folytatták a szülői örökséget, a
mezőgazdaságban dolgoztak. Mindig
is tanyán éltek, először a tanya körüli
körülbelül két hektáron gazdálkodtak,
majd fokozatosan bővítették művelt
területeiket.
Mintegy 5 hektár szőlőterületet – kadarka, ezerjó, sárfehér, kékfrankos
– műveltek közösen, emellett takarmánynövényeket is ugyanekkora területen termesztettek. Napjainkban

EMLÉKKONCERT
A K I SKŐRÖ SI F Ü R D Ő N É VA D ÓJA

D R . RÓ N AS Z É K I A L A DÁ R T I S Z T E L E T É R E
hal ál ának 1 8 . é v fordu l óján

2021. SZEPTEMBER 25-ÉN, SZOMBATON 19 ÓRAKOR
A KISKŐRÖSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
KÖ Z R E M Ű KÖDI K A

B U DA P E S T I VO N Ó S O K
K A M A RA Z E N E K A R
Hangversenymester: Pilz János
Művészeti vezető: Botvay Károly
Hegedűn közreműködik: Rónaszéki Tamás

Műsor:
Mendelssohn: h-moll Vonósszimfónia No. 10
Beethoven: D-dúr Hegedűverseny Op. 61

már kevesebb területen gazdálkodnak,
mintegy 2 hektáron szőlőt: kadarkát és
kékfrankost, valamint másfél hektáros
területen kukoricát és tritikálét termesztenek.
Három fiúgyermekük született, Pált,
Sándort és Gábort nevelték a munka
szeretetére, becsületre. Ma már négy
unoka is bearanyozza mindennapjaikat. Kutyifa Pál a Kossuth Szakszövetkezetnek, a megalakulástól kezdve vezetőségi tagja volt, a rendszerváltozást
követően pedig a városvezetés munkájából is kivette részét.
Két cikluson keresztül aktívan képviselte a tanyán élők érdekeit. Nyugdíjasként is rendszeresen részt vesz a
lakossági fórumokon, építő jellegű javaslataival igyekszik segíteni Kiskőrös
fejlődését, mint például a külterületi
utak gondozásának fontosságára való
felhívás, vagy a középcebei, felsőcebei
és a feketehalmi földutak aszfaltozásának szorgalmazása.
A szlovák nemzetiségi önkormányzatban is aktív szerepet vállalt a hagyományok továbbörökítésében.
A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközségben 1998-tól presbiterként segítette
a gyülekezeti munkát, majd 2012-től
felügyelői tisztséget töltött be egy cikluson keresztül. A gyülekezet a második otthona – vallja, hiszen minden
vasárnap ott vannak feleségével a délelőtti istentiszteleten. Az egyház iránti
elkötelezett hűségéért és szolgálatának
elismeréséért 2019-ben „Hűségérem”
elismerésben részesült.
Gratulálunk!
Boda Zsuzsa
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AUGUSZTUSI HÍREK

PETŐFI SÁNDORRA EMLÉKEZTÜNK
Nagy költőnk halálának 172. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a szülőház udvarán.
A megjelenteket Dr. Filus Erika, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója köszöntötte, majd Martin Péter
szavalata után Szedmák Tamás alpolgármester mondott emlékbeszédet.
Az Országos Petőfi Sándor Társaság
nevében Kispálné dr. Lucza Ilona
és Barkóczi Ferenc társelnök, a kiskunfélegyházi Petőfi-tisztelők nevében
dr. Tarjányi József helyezett el koszorút a szülőházon. Hagyomány, hogy
ilyenkor a jelenlévők elhelyeznek egyegy szál virágot Petőfi első köztéri szobrának talapzatánál.
Az 1861-ben készült szobrot a kiskunfélegyházi Bozóki István kőfaragó
mester, díszítő szobrász restaurálta, aki
feleségével és barátaival együtt megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
Ezt követően „Toldi írójához elküldöm lelkemet...” Képek Petőfi Sándor
és Arany János legendás barátságából
címmel hallhattak irodalmi műsort a
jelenlévők, melyet Tóth Péter Lóránt
versvándor, tanár adott elő, aki Kunszentmiklósról érkezett hozzánk az
„apostolok lován.”
A nagy melegben mindenkinek jólesett a hideg frissítő, amelyet a múzeum

ÉLJEN AZ IFJÚ PÁR!

Csuzi Szimonetta és Zubor Ciprián
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kollektívája kínált. A finom pogácsát
Szűcsné Hajdú Mária sütötte.
Az irodalmi összeállítást követően
fáklyás felvonulás indult az 1948-ban
emelt Centenáriumi emlékműhöz,
amely ezen az estén ünnepi díszbe
öltözött, nemzetiszín megvilágítást
kapott. A Druk-ker Nyomdaipari
Szolgáltató Kft. munkatársa, Péntek
Sándor hagyományos kézi nyomdaeszközzel kinyomtatta Petőfi: Egy gondolat bánt engemet című versét, amit
Katona Imre, a KEVI Petőfi Sándor
Általános Iskolája diákja el is szavalt.
A megemlékezés zárásaként a jelenlévők az emlékműnél is egy-egy szál virágot helyeztek el.
Boda Zs.

KITÜNTETTÉK
FADGYAS ISTVÁNT

Gratulálunk Fadgyas István ny.á.
őrnagynak, aki augusztus 20-a alkalmából Emléklapot és „Magyar Bronz
Érdemkereszt” kitüntetést kapott.
A Stefánia Palotában megrendezett
központi ünnepségen dr. Benkő
Tibor honvédelmi miniszter adta át
a honvédség társadalmi kapcsolatainak erősítése, a katonai hagyományok ápolása, valamint a Kiskőrös
Helyőrségi hadisírok gondozása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, a Kiskőrösi
Helyőrségi Nyugállományúak Klubja elnökének a kitüntetést.
-bzs-

A II. Szüreti Mulatság részeként, a
Bács-Kiskun Megyei Napok 2021.
keretében tartottak Petőfi Konferenciát a János Vitéz Látogatóközpontban. Az eseményen a Bács-Kiskun
Megyei Petőfi Emlékbizottság tagjai
tárgyaltak a Bács-Kiskun Megyei
Talpra Magyar! Program előkészítéséről, megvalósításáról, amely a 2022ben kezdődő Petőfi Emlékévhez
köthető megyei fejlesztéseket, programokat fogja koordinálni, elősegíteni. A konferencián bemutatkozott
Bánföldi Szilárd, a nyárlőrinci születésű színművész is, aki az elkövetkezendő két évben Petőfi Sándort fogja
megszemélyesíteni a Talpra magyar!
Program keretében.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
kezdeményezésére az Országgyűlés
az elmúlt évben nyilvánította Petőfi
Sándor-emlékévvé a 2022-es és 2023as esztendőt. Ebben az időszakban
országosan és Bács-Kiskun megyében
is kiemelt figyelmet kapnak majd a
költő születéséhez kapcsolódó események, rendezvények, fejlesztések.
A program tartalmaz Petőfihez köthető beruházásokat, fejlesztéseket,
Petőfi turisztikai útvonalat, kulturális programokat, amelyek a különböző szervezetek, intézmények által
átszővik tevékenységükkel egész BácsKiskunt.
A rendezvényen Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta,
hogy a Talpra Magyar! Program megvalósításával szeretné, ha emlékezetessé válna a két emlékév.
Domonyi László, Kiskőrös polgármestere beszédében elmondta, hogy
fontosnak tartja megerősíteni Petőfi
üzenetét, mert az mindenkinek szól,
az emlékéveket követően is.
A Talpra magyar! Program a nemzettudat, a magyar összetartozás és a
megyei identitás erősítését szolgálja.
***
A társasházak energiaszükséglete jóval
nagyobb, mint a családi házaké, hiszen egy házon belül több fogyasztó
is van. A többletáram igény miatt vált
szükségessé a közműfejlesztés a Batthyány utcában is nemrégiben.
Egészen a Batthyány és a Komáromi utca sarkától ki kellett cserélni
a vezetékeket, hiszen ott található
transzformátor. Lakossági kérésre
a munkálatok utáni tereprendezés
elvégzéséről döntött a városvezetés.
A Kőröskom Nonprofit Kft. kivitelezésében megépül egy 12 méter hos�szú új járdaszakasz, amely korrigálja,
hogy a jelenlegi oszlop közelebb került a járdához, mint az előző. A túl-

oldalon a kábelfektetés miatt fel kellett ásni a trafótól az utca másik végén
található társasházig a földterületet.
A tereprendezés után ősszel a füvesítést
is el fogja végeztetni az önkormányzat. Ugyancsak befejezik a Klapka –
Batthyány utca sarkán folyamatban
lévő járdarekonstrukciót-adott tájékoztatást Horváth János képviselő.
***
Befejeződött a járdafelújítás a Petrovics utcában. Év végén érkezett a jó
hír a városvezetéshez, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton
Kiskőrös támogatást nyert két járdaszakasz felújítására. Ezek közül az
egyik a Petrovics utcai járdaszakasz, az
evangélikus templom és a piac között.
Ez városunk egyik legfrekventáltabb
és leginkább használt járdaszakasza.
Idén áprilisban tudott hozzákezdeni az
önkormányzati tulajdonú Kőröskom
Nonprofit Kft. a kivitelezési munkálatokhoz. A felújított 2 méter széles
járda hossza 225 méter, így tehát 450
négyzetméternyi járdaszakasz készült
el. Mindezen felül a Petrovics utca 2.,
4., valamint 6. számú lépcsőházakban
élők lakóközösségével megegyezve a
megújult járda és a lépcsőházi bejárat
közötti becsatlakozó rész is ugyanilyen
módon fel lett újítva. A becsatlakozó
szakaszok költségeinek felét az önkormányzat, a másik felét a lakóközösségek fizették. A megújult járdaszakasz mellé fasort is fognak telepíteni.
A csatlakozó út- és járdaszakaszokat
is felújítják. További parkolóhelyek
építését, faültetési programok végrehajtását is tervezi a városvezetés.
Keressük hozzá a pályázati forráslehetőségeket – mondta Pohankovics
András képviselő.
Boda Zsuzsa
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„MINDENNAPI
KENYERÜNKET
ADD MEG NEKÜNK…”

Hagyomány, hogy államalapító Szent
István királyunk megkoronázásának ünnepén hálát adunk a terményeinkért, a
mindennapi kenyerünkért, borunkért.
A Város Kemencéjénél is nagy ezen a
napon a sürgés-forgás. Szorgos kezek
dagasztják a kenyérnek, lepénynek a
tésztát, és az egyik kemencébe még vacsorának való pecsenye is sül a kenyér
mellé.
Wieber Orsolya: „Élet. Így hívta nem
is oly régen a magyar ember a búzát,
s belőle készítette el augusztus 20-ra a
szentségként tisztelt új kenyeret. Mert
úgy tartotta, ahogyan a lélek és a szellem
számára Jézus ad Életet, addig a test számára a krisztusi testet jelképező kenyér
hordozza a mindennapi életet.”
Boda Zsuzsa

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS
BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI
INTÉZET
BIZTONSÁGI ÉS KÖRLET
FELÜGYELŐ
munkakörök
betöltésére jelentkezőket keres.
Akár 357.000 Ft-os kezdő
fizetés, cafeteria, útiköltség
hozzájárulás
Érd.: 78/407-860/3-as mellék,
apuszta.uk@bv.gov.hu

KISKŐRÖSÖN
a Tavasz utcában
LAKÁS KIADÓ.
Telefon:

06-70/907-5115

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÜNNEPÉN
Isten éltessen
Magyarország!
A Szent József katolikus templom
melletti téren, ünnepi szentmisét
celebrált Seffer Attila esperes atya
állami, nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a, államalapító Szent István
királyunk megkoronázásának emléknapján.
Az atya kiemelte: „Annyira vágyunk
az összetartozásra, az egységre, arra,
hogy minket megértsenek, támogassanak, hordozzanak, mások ugyanúgy erre vágynak, de hogy ez a szeretetteljes, békés egység létrejöjjön,
tekintsünk Szent István királyra és
nézzük az ő életútját. Hiszen amire
vágyunk, annak a forrása, az maga az
Isten! Az egység, a békesség, a szeretet Istene.
Prédikációjában példaképnek említette I. István királyt, aki az Istennel
való kapcsolatában, életmódjában, az
emberekkel való kapcsolattartásaiban
még ma is, több mint ezer év után
példaként állhat előttünk. Hogyan lehetséges ez? Erre példát VI. Pál pápa
Apostoli leveléből olvasott fel Attila
atya: „Ami azonban a magyar népet
leginkább megindította, és a keresztény élet elfogadására bírta, az Szent
István példás vallásossága, és ennek
megfelelő életmódja volt. Ehhez járult
családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese Boldog Gizella és fia Szent
Imre nyújtott.”
Az áldás és a katolikus egyházközség
Szent József Énekkarának szolgálata
után Font Sándor országgyűlési képviselő mondott ünnepi emlékbeszédet.
Font Sándor beszédében visszatekintett a magyarországi kereszténység történelmi folyamatára, valamint
I. István királyunk szerepére és egyházi, egyben állami ünnepünk kiteljesedésére az évszázadok során.
Font Sándor: „Isten éltessen Magyarország! Mondhatom Szent István kései unokái nevében, akik mi
magunk vagyunk. Mondhatom ezt
magyarul, a magyar nemzethez tartozóként. Ismerve Magyarország
történelmét, azt is tudjuk, hogy ez
nem ilyen egyértelmű, hogy mi ma
itt magyarul, a magyar nemzethez
tartozóként ünnepelhetjük államalapításunkat. Hiszen a történelem során olyan drámai idők következtek,
amelyeket Szent István király korában még nem gondolhattak.”
A képviselő beszélt a magyar nép
zivataros századairól, mint mondta,
az oszmán, az ottomán birodalom,

a római birodalom, a germán birodalom, az orosz, a szláv nemzeti
birodalom körbevette a Kárpát-medencében élő magyarokat. Felsorolta
a tragikus történelmi eseményeket
hazánk sorsában, amelyek után sokan azt gondolták, hogy már „nem
áll fel” ez az ország. Font Sándor
hangsúlyozta, hogy azok közül, akik
a történelem során döntöttek a sorsunkról, sokan már nem léteznek.
A magyar nemzet azonban egy győztes nemzet. Mi itt vagyunk! A napjainkban hazánkat érő támadásokból is győztesen kell kikerülnünk.
Ezt csak akkor tudjuk megtenni,
ha összefogunk, mindenki megteszi
azt, ami tőle telik. Hogy családunk,
nemzetünk megmaradjon.
Határa csak egy országnak van, nemzetnek nincs! Ezer év távlatára vissza-

tekintve adjuk meg a tiszteletet azoknak, akik küzdöttek a magyarság
megmaradásáért és a magyar nemzethez tartozóként ünnepelhetünk.
Feladatunk nem több, mint úgy élni
és úgy védelmezni nemzetünket,
hazánkat, kereszténységünket, hogy
ezer év múlva rólunk is büszkén
emlékezhessenek meg az utódok, és
elmondhassák, hogy: Mi még magyarul, a magyar nemzet tagjaként
ünnepeljük államalapító Szent István királyunk koronázásának ünnepét- fejezte be ünnepi gondolatait
Font Sándor országgyűlési képviselő.
Kelemen Ildikó szavalata és a Szózat
közös eléneklése után mindenkinek
jutott a megáldott és megszentelt
ünnepi kenyérből és Kiskőrös Város
Boraiból.
Boda Zsuzsa
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EGYIRÁNYÚ LETT A KŐRISFA UTCA
Átadták a város új gyermeklétesítményét, a Kőrisfa Óvodát. A Kőrisfa
utca és környékének forgalma ezáltal
megnőtt.
Településünkön több gyermekintézménynél jól működik, hogy az
oktatási létesítmény melletti utat
egyirányúsították. Erre láthatunk példát többek között a Batthyány utcai
tagóvodánál, a Bem József Általános
Iskolánál, a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájánál, vagy a volt Mohácsi
úti tagóvodánál is.
A Kőrisfa utcai tagóvoda megnyitása
is indokolttá teszi, hogy szabályozzák
a gépjárműforgalmat. Már csak azért

is, mert ez az utca besorolását tekintve
lakóút, tehát átlagszélessége 5 méter,
szűkösen férne el rajta a két szembejövő forgalmi sáv.
A túlterhelés elkerülése, valamint a
balesetmentes közlekedés elérése érdekében, a biztonságos közlekedést szem
előtt tartva, a szakemberek véleménye
egybehangzó: a megoldás, a Kőrisfa
utca egyirányú legyen a Gagarin utcától a Budai Nagy Antal utca irányába.
Vigyázzunk egymásra! Kerüljük a balesetveszélyes helyzeteket!
A városvezetés köszöni a lakók és a
szülők megértését!
Boda Zsuzsa

FELNŐTT HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
dr. Gyetvai Csaba – 78/414-454
dr. Schütz Nikolett – 78/311-476
dr. Radvánszki Éva – 78/411-000
dr. Tüske László – 78/412-249
dr. Dulai Ilona – 78/311-350
dr. Brenner Zsolt – 78/412-236

TESTVÉRVÁROSUNK, LIPTOSZENTMIKLÓS
FESZTIVÁLJÁN JÁRT PETHŐ ATTILA

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS
Martin Ferenc
városüzemeltetési referens
06-78/513-120/209-es mellék
email: kommunalis.ref@kiskoros.hu

Matematika
különórát vállalok
Kecelen általános
és középiskolások
számára.

Laudate Dominum

Tel.: 06-30/961-2623

ismét megörvendeztet minket
hegedűjátékával városunk szülötte
RÓNASZÉKI TAMÁS hegedűművész

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

zongorán játszik: MOLNÁR MARCELL
zongoraművész
énekel: FLAMICH MÁRIA énekművész
szaval: HOFFMANN RITA

Emlékezünk
születésének

100. évfordulóján
Weiszhaupt Jánosra

(Bővebben Kiskőrös város facebook oldalán)

Családja

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet,
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

LUCZA JÁNOS

utolsó földi útján velünk voltak, mélységes fájdalmunkban
őszinte részvéttel osztoztak. Köszönet a vigasztaló szavakért,
a szeretet, a búcsú virágaiért, valamint külön köszönjük
Fazakas Lászlónak és munkatársainak a végső nyugalomra
helyezés során nyújtott segítséget.
Gyászoló családja

Emlékszel még? Ott él még szívedben?
Látod-e még álmodban, színekben?
Mint egy magnó, újra visszajátszod,
csupán nappal tör reád a gyászod!

Kedves arcát mosolyogni látod,
megölelnéd, vagy adnál virágot,
várod, hogy még kedvest, szépet szóljon
s félsz, hogy képe szerte ne oszoljon.

Mennyi közös emlék köt még össze,
kell, hogy könnyed lelkedet fürössze!
Csukott szemed a vetítővászon,
ahhoz, hogy ő újra-újra látsszon.

Hallod hangját, s szíved boldog tőle,
mennyi érzést kaptál egykor tőle.
S reméled, hogy tudta, hogy szeretted,
s megbocsájtja néhány bántó tetted.

Ma is itt él, szívedben rejtőzik,
mert szívedben, mint egy kincset őrzik.
Amit együtt éltetek meg régen,
újra éled mesés álomképben.

Emlékedben, szívedben ott él ő,
álmaidban nézed, milyen élő.
Nem is halt meg, nyugtasd meg a lelked,
amíg te élsz, ő is itt él benned!
(Aranyosi Ervin: Emlékezés rá...)

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI, FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:

FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
HONLAP: WWW.KISKOROS.HU

XII. KISKŐRÖSI
KAKASPÖRKÖLT
FŐZŐ FESZTIVÁL
OKTÓBER 9-ÉN A SZABADIDŐPARKBAN

Várjuk a régi és az új csapatok jelentkezését.
EGÉSZ NAP PROGRAMOKKAL,
a kicsiket játékokkal, a nagyokat
a már jól ismert zenészekkel
és HAJNALIG TARTÓ MULATSÁGGAL várjuk!
ítjuk,
hangulatot biztos
A szép időt és jó
zza magával!
ho
i
át mindenk
gy
vá
ét
és
ét
dv
a jóke
Szervezők: Dedák Pál – Kiskőrösi Kakasfőző Egyesület,
Kiskőrös Város Önkormányzata
Hangulatfelelős: Markó János (Nani)

Jelentkezni lehet:
Torgyikné Danis Éva: +36-20/453-5188
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Pethő Attila városatya képviselte Kiskőröst augusztus közepén testvérvárosunk, a szlovákiai Liptószentmiklós
(Liptovský Mikulaš) Švábkafest elnevezésű városnapján, gasztronómiai
fesztiválján. Az útra felesége, PethőSzűcs Mária kísérte el.
Pethő Attila: Rendkívül barátságos
vendégszeretetben volt részünk, régi
kedves ismerősünk, Ján Blcháč polgármester (alsó kis fotó) fogadott
bennünket. A főtéren bemutatták
a vendégdelegációk tagjait, a Janko
Král’ irodalomtörténeti múzeumban
elbeszélgettünk Liptoszentmiklós
lengyel és két szlovák testvérvárosának delegációja tagjaival, majd
részt vettünk a fesztiváli forgatagban.
A rendezvényen Petru Vlhovú (Petra Vloha) sportolót díszpolgárrá
avatták. A 26 éves liptoszentmiklósi
születésű, alpesi szlalom és óriás műlesiklás kategóriákban jelentős eredményeket elért síversenyző, 2021
-ben megnyerte a világbajnokság
összesített címét, ezzel ő lett az első
szlovák síelő, akinek sikerült elérnie
ezt a bravúros teljesítményt. (közös
kis fotó)
Az idei fesztivál gasztronómiai különlegessége az úgynevezett
Liptovské droby, vagyis egy hagymával, töpörtyűvel, esetleg gombával
ízesített ledarált burgonyával- a nálunk ismeretes hurkához, kolbászhoz
hasonlóan – töltött, majd kisütött
hagyományos étel volt.
Találkoztunk a fesztiválon egy fiatalemberrel, a pozsonyi nagykönyvtár
egyik munkatársa, lelkes „bakancsos
túrázó” történelmi-turisztikai cikkíró, (felvidek.ma.), Zilizi Kristóffal,
aki rendkívül megörült annak, hogy
Magyarországról érkeztünk. Jó volt
hallani ízes magyarsággal kiejtett
szavait, sokat beszélgettünk Petőfiről, Kiskőrösről.

Megtekintettük a város és környéke
turisztikai vonzerővel bíró látványosságait, valamint Liptoszentmiklóstól
Poprád felé haladva található, Szlovákia legnagyobb víztározóját, a
Liptovska Mara-t, vagyis az úgynevezett szlovák tengert, amely kiváló
strandoló, csónakázó-tó és horgászparadicsom. Mindemellett a környék vízellátását is innen biztosítják,
hiszen Szlovákiában a víz nagy kincs.
Liptoszentmiklósi testvéreinket szeretettel meghívtuk a városi napokra,
valamint Petőfi Sándor születésének
bicentenáriumi emlékéve alkalmából rendezett programjainkra.
Boda Zsuzsa
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KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖS TV SEGÍTSÉGÉVEL

Filus Tibor
önkormányzati képviselő
Listáról bekerült képviselőként irányítom a Képviselő-testület Kulturális,
Turisztikai és Sport Bizottságát. Mindhárom területen nagyon szerteágazó
tevékenységet végzünk a bizottsági tagokkal. Még így, a veszélyhelyzet idején
is hatalmas a háttérmunka a városvezetéssel és az intézményekkel karöltve.
Első, magamnak kitűzött feladatom
volt képviselőségem kezdetén, egy
olyan sportegyesületi lista összeállítása,
amely az önkormányzati támogatási
prioritást meghatározza. Ez a minden
részletre kiterjedő adatbázis tartalmazza például korosztályokra bontva, hogy
mely sportágakban hány igazolt sportoló van.
A labdarúgás a legnépszerűbb sportág
Kiskőrösön, 287 az igazolt játékosok
száma.(Megyei I. osztályú labdarúgó
csapat, Megyei III. osztályú csapat,
utánpótlás csapatok, Megyei I. osztályú női felnőtt csapat, női utánpótlás.)
A mérkőzésekre kilátogató nézők számát nézve is kiemelkedő a sportág.
A 119 fős igazolt csapattagokból álló
női kézilabda egyesület, az NKSZSE
néhány év óta a Megyei I. osztályban
indít csapatot és részt vesznek a különböző korosztályos országos bajnokságokban is. Sajnos a járványhelyzet nagyon megnehezítette az edzéseket és a
pályára lépéseket.
A 127 fő igazolt játékossal rendelkező
Kiskőrösi KSK férfi kézilabda felnőtt
csapata jelenleg az NB II-ben játszik,
hasonló gondokkal küszködve, mint a
női kézilabdások. Hét korosztályos csapat tartozik még ide.
A két kézilabda sportágban mintegy
250 játékos képviseli városunkat.
Kiskőrös város sportjában mérföldkőnek számított a városi jégpálya megépítése és a HC Kiskőrös csapatainak
megalakulása. Jelenleg 124 fő igazolt
játékosuk van 6 csapatban, nem csak
utánpótlás korosztályban, hanem a felnőtt csapat is összeállt. A jövőben to10

vább szeretne a vezetőség bővíteni, egy
nemzetközi mérkőzések szabványainak
megfelelő jégcsarnok építésével.
Szerencsések vagyunk, hiszen a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő lehetőséget
biztosít a vízi sportok kedvelőinek is.
Kiváló eredményeket érnek el úszóink
és megalakult a fiatalok vízilabda csapata is a Kiskőrösi Vízisport Alapítvány
berkein belül. A jövőben nagymértékű
fejlesztés előtt áll a fürdő, a TAO támogatások igénybe vételével egy nagyobb
méretű medencét is ki lehet majd alakítani, ami feltétele a kiskőrösi vízilabda
sport fejlődésének. Napjainkban a szervezett, egyesületi igazolással rendelkező
sportolók száma 74 a vízi szakágban.
Meg kell említeni még a küzdősportokat is, amelyek nagy múltúak városunkban, az igazolt versenyzők száma
a Kiskőrösi Judo Clubban 22, egyéni
edzésre járók száma 60 fő. A Petőfi
Birkózó Club is népszerű, itt amatőr
szinten 12 igazolt játékos birkózik, az
edzésre járók száma 24 fő. De itt kapnak helyet a cselgáncs sport elkötelezettjei is. A Küzdősportok háza két pályázati támogatással - ahol a pályázók: a
Birkózó Szövetség, illetve Kiskőrös Város Önkormányzata - teljesen megújul.
Az EGYMI-ben a Velünk Mozdulj
Diáksport Egyesület berkein belül 137
diák sportol valamilyen szakágban.

Itt mindig megtudhatja,
melyik az ügyeletes
gyógyszertár Kiskőrösön:
patikavilag.hu/kiskőrös

Összegzésként elmondható, hogy városunkban az igazolt, illetve rendszeresen edzésre járók száma: 957 fő, ebből
665 fő diák.
Kiskőrös városvezetése szívügyének tekinti a sportot, ezért kiemelten támogatja a szakágakat a költségvetésben,
éves viszonylatban mintegy 80 millió
forinttal. Remélem ez az összeg a jövőben még emelkedni fog. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben fejlesztésre
pályáznak az egyesületek, a város mindig biztosítja az önerőt.
Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai a tömegsport rendezvényeket
szervezik, koordinálják. Természetesen
több kisebb klubunk is van, amelyek
szinte minden sportág iránti elkötelezettnek lehetőséget biztosítanak.
Bizottságunk összefogja a kulturális
eseményeket is. Rendkívüli időszak van
mögöttünk, sok rendezvénynél nélkülözni kellett a személyes részvételt, de
kulturális intézményeink számos online programmal, országos szintű megmérettetési, illetve versenylehetőséggel
rukkoltak ki.
Készülünk Petőfi Sándor születésének
200. évfordulója méltó megünneplésére. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően megújul a Petőfi Szülőház és
Emlékmúzeum belső tere és az udvar
is, valamint az állandó kiállítás, az első

köztéri Petőfi szobrot is restaurálták.
Ugyancsak megújult a Szlovák Tájház.
A város turisztikai koncepciójában a
fürdő és az országos jelentőségű rendezvényeink is nagy szerepűek. A
pandémia ideje alatt a fürdőben a karbantartásokat elvégezték, az új kút jól
működik, a fürdőfejlesztés terve elkészült, nagyszabású bővítés előtt állunk.
Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület
elnökeként is van rálátásom a fásítási programra. Az elmúlt évek során a
lakossággal egyetértésben a balesetveszélyes, a lakásokban kárt okozó platánokat lecseréltük őshonos fafajtákra
– például a Petőfi úton, Liget utcában –
valamint a záportározó mellé mintegy
200 fát ültettünk és pihenőpadokat,
szeméttároló edényeket helyeztünk ki.
További fejlesztéseket is tervezünk pályázati támogatással, például az Izsáki
úti vasúti átjárótól a Sárkány József utcáig. Szeretnénk egy különleges Kiskőrös táblát is kihelyezni.
Kerékpárútjaink is kiváló lehetőséget
biztosítanak a rövid és hosszabb távú
gyalogos és kerékpáros túrák, versenyek
lebonyolítására, de fellendítik a kerékpáros turizmust is.
Úgy gondolom, a kiskőrösiek mind a
sport, mind a kulturális rendezvények
között megtalálhatják a kedvükre valót.
Boda Zsuzsa

KISKÔRÖS VÁROS HEGYKÖZSÉG
VÁLASZTMÁNYÁNAK FELHÍVÁSA
Kiskőrös Város Hegyközsége Választmánya felhívja a hegyközség
tagjainak a figyelmét, hogy a hegyközség területén a
SZŐLŐ TELEPÍTÉSÉT A HEGYKÖZSÉG RENDTARTÁSA SZABÁLYOZZA!
A rendtartásban foglaltak szerint: „Szőlőtelepítést megkezdeni csak
a telepítési engedély birtokában lehet. Telepítési engedély iránti kérelmet
a telepítés megkezdése előtt kell a hegybíróhoz benyújtani, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa által rendszeresített formanyomtatványon.
A hegybíró a kérelmet megvizsgálja és a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályaiban leírt határidők betartásával, az engedélyt,
vagy az elutasító határozatot kiadja.”
A szőlőt a telepítési engedélyben lévő földrészletre lehet telepíteni,
sem a telepített szőlő, sem a támrendszer idegen tulajdonban lévő
földrészletre nem kerülhet.

2021. szeptember

MEGNYITOTT A SZTRAPACSKA UDVAR
Nincs szüreti mulatság Sztrapacska
Udvar nélkül. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ebben az évben is
megszervezte vasárnap kóstolással egybekötött programját. A sztrapacskát a
Pozsonyi utcában készítették, de a főtéri faháznál mindenki hozzájuthatott
a kóstolóhoz.
A sztrapacska (szlovákul strapačky)
szlovák eredetű tésztaétel. A tésztája (haluąky) leginkább a nokedlihez hasonlít, különbség azonban, hogy burgonyát is tartalmaz.
A strapatý szó jelentése kócos, borzas,
mivel a reszelt nyers krumpli borzassá
teszi a galuskát. A galuskára túrót és
szalonnapörcöt tesznek. A mai szlovák
nyelvhasználatban már csak a káposztás sztrapacskát nevezik „borzaskának”
(kápustové) strapačky.
Az asszonyok még olajban sült krumplis pogácsát is készítettek, ami szintén a
szlovákok kedvelt étele volt és még ma
is az.

A gasztronómiai programok sorát gazdagította a Kiskőrösi Gazdakör Egyesület is. A főtéren megnyitott a gazdapiac, ahol gyönyörű árukat lehetett
vásárolni. A kultúra – bor gasztronómiai egységét hirdetve pedig a Szlovák
Tájházban szerveztek szombaton borkóstolással és borkorcsolyák kínálásával
egybekötött interaktív gasztroszínházi
előadást.
Boda Zsuzsa

A PINCEPÖRKÖLT LETT A BEFUTÓ
A „KISKŐRÖS ÍZEI” VERSENYEN
A II. Szüreti Mulatság szombati napján már kora reggel megkezdődött
a sürgés-forgás a Pozsonyi utcában.
Domonyi László polgármester köszöntőjével reggel fél nyolckor a
Kunság-Média Nonprofit Kft. szervezésében kezdetét vette a „Kiskőrös
ízei” főzőverseny. A zsűritagok már a
produktum elkészítésének folyamatát,
valamint a csapatösszhangot is pontozták, de természetesen a déli kóstolás döntött legfőképpen a helyezések
sorrendjében.
A nap folyamán a Főzőutca jó hangulatáról Markó Nani gondoskodott.
A zsűri – Lupták György elnök,
dr. Ba Mariann, Kisné Csővári Andrea, Nagy Imre, Schäffer Tamás – 16
főzőcsapat étkét kóstolta nagy szakértelemmel. Három kategóriában hirdettek eredményt, a díjakat köszönjük
a támogatóknak: ElektroFavorit szaküzlet – Kuti István, Íz és Hagyomány
Kft. – Turancsik László, Kunság Szesz
Kft. – Nagy László, Maglódi János
baromfi bolt – József Attila utca.

Legfinomabb étel:
1. Köröskom Kft. Pincepörkölt
2. Kőrös-Körül Nők Egyesület
– körmös csülök pörkölt
3. polgármesteri hivatal – pacal
Leghangulatosabb csapat:
1. Kötőrúd egyesület – babos káposzta
2. Gyergyói csapat-vargányás gulyásleves
3. Bács-Kiskun megye-Kömpöc
– vaddisznó pörkölt
A legszebb tálalás:
1. Péntek esti foci csapat (Dedák Pál)
– babgulyás
2. Kőrösi svábok – csülökpörkölt
3. Múlt, jelen, jövő csapat (Fadgyas
István) – marhapörkölt
Különdíj: Gazdakör 4. számú csapata
(Kecskeméti János)
A közönségdíjat minden csapat megkapta, hiszen a sok finomság mind
elfogyott.
Boda Zsuzsa

„A hegyközség területén a telepítést úgy kell elvégezni, hogy a telekhatártól
mindkét irányban fél-fél sortávolságot kell elhagyni úgy, hogy gépi művelés
feltételei biztosítva legyenek.
Amennyiben a két szomszéd ettől eltérő sávot kíván elhagyni,
arról írásban kötelesek megállapodni és a megállapodás egy példányát
a telepítési kérelemhez csatolni kell.
További szabály, hogy a szőlővel betelepített terület támrendszerének végpontjai földút esetében az út középvonalától minimum 5 méter,
műút esetében legalább 6 méter távolságra helyezhetők el.”
Kérem a hegyközség tagjait, hogy a szőlőművelés biztosítása, illetve a szőlők
megközelítését biztosító utak minőségének és állagának megóvása miatt a
rendtartás előírásait betartani szíveskedjenek!
Kelemen Pál
megbízott elnök
11
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juk és segített üvegekbe
tölteni a télirevalót. Hozott magával alapanyagokat, hogy ha marad
egy kis idő, vacsorára is
„üssenek már össze” egy
jó kis kolbászos lecsót.
El is készült minden, a
munka végén a lecsóvacsora is elfogyott, finom
harsogó, friss kenyérrel.
Augusztus 31-én pedig szilvalekvárfőzés volt a feladat... de nem is feladat,
hiszen mindenki jókedvűen, szívvel-

lélekkel, apait-anyait beleadva nyújtotta tudása
legjavát. A végére még egy
„közösségösszekovácsoló”
vacsora is elkészült, s míg
hűltek a csuprokban a lekvárok, egy jó kis beszélgetés közben a lecsó is elfogyott.
A lekvárhoz csipetnyi fahéjat is tettek, így pikánsabb lett
az ízhatás, és alma is került a szilva
mellé a pektintartalom növelése érdekében. Szeptember végén a sava-

nyúságkészítés lesz porondon, de a
taktikai megbeszélésen a lányok-as�szonyok kitalálták, hogy sok-sok féle
savanyúságot készítenek, nem csak
csalamádét, hanem céklát, marinált
paprikát, káposztával töltött cseresznye paprikát... addig még van idő,
gyűjtik az ötleteket.
Előzetes bejelentkezés után lehet
csatlakozni hozzájuk, Kiskőrös város
facebook oldalán mi is közzétesszük
majd a legközelebbi közös konyhai
ügyködés időpontját.
Boda Zsuzsa

Pethő-Szűcs Mária

MEGÚJUL AZ EVANGÉLIKUS IMAHÁZ

MEGSZÜLETTÉL, MEGÉRKEZTÉL, DE JÓ!
Rácz-Porondi
Debóra Hédi
édesanyja: Hegedűs Diána
édesapja: Rácz-Porondi Dániel
született: 2021. július 1.
születési hely: Kiskunhalas
születési súly, hossz: 3030 g, 48 cm

Hirsch Richárd
édesanyja: Leca Mónika
édesapja: Hirsch Richárd
született: 2021. augusztus 06.
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 3650 g, 51 cm

Litauszki Levente
édesanyja: Bajusznács Erika
édesapja: Litauszki János
született: 2021. május 20.
születési hely: Pécs
születési súly, hossz: 2870 g, 50 cm
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A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásával összesen mintegy 110 millió forintból újul meg
az evangélikus imaház és a parókia,
valamint egy nyertes pályázatnak
köszönhetően a levéltár is. A munkálatok áprilisban kezdődtek meg,
azóta már új lécezést kapott az imaház és a parókia tetőszerkezete is, valamint mindkét épületre felkerültek
a cserepek is.
Kecskeméti Pál igazgató lelkész:
„Nagyon ráfért már a tetőszerkezetre
a felújítás, hiszen az imaház felőli részen egyetlenegy ép léc sem volt már.
Elkészült a Petőfi út felőli részen az
épület tőzeggyapot szigetelése is,
amely megfelel a tűzvédelmi előírásoknak, haladnak tovább a többi
oldalon is. Kicserélték a homlokzati
nyílászárókat. Eddig 25 millió 300
ezer forintot költöttünk a felújítás-

ra. Az épület színezését, valamint a
térkövezést és a füvesítést még ezután fogja a vállalkozó elvégezni. Az
imaház fűtéskorszerűsítése, valamint
napelemekkel való ellátása is tervben
van. Ezek a munkálatok várhatóan
még ebben az évben elkészülnek. Az
épület belső kialakítása, melynek részeként az emeleten szolgálati lakást
szeretnénk kialakítani, a felújítás
második ütemében, 2022-ben folytatódik majd.”
Az imaház külsejének rekonstruálása mellett a belső terek megújítására is nagy hangsúlyt fektetnek a
kivitelezők. Többek között átalakul
a gondnoki hivatal is, korszerűsítik, akadálymentesítik. A Kiskőrösi
Evangélikus Gyülekezet nyert egy
pályázatot a levéltár felújítására is,
így az is megújul a közeljövőben.
Boda Zsuzsa

LA
SI

Ö

A Kőrös-Körül Nők Egyesület és a
Kiskőrös Rózsája Horgolókör tagjai
szorgalmasan, hónapról-hónapra jeleskednek nagyanyáink, dédanyáink
receptjeinek felkutatásában, hogy
aztán azoknak a leírása szerint valami
finomságot készítsenek a Hagyományok Házában.
„Süssünk-főzzünk közösen hagyományos módon” elnevezést adták
projektjüknek. Első alkalommal
meggyes lepényt sütöttek, aztán lecsót főztek be. Még Domonyi László polgármester is ellátogatott hozzá-

játékos, barkácsolós bibliakört óvodáskorú gyermekek számára.
Családi istentisztelet: folytatjuk
családi istentiszteletünket minden
hó 3. vasárnapján 10 órától. Szeretettel várunk minden gyermekes
családot és mindazokat, akik tűrik
a gyerekzsivalyt. Ezen az alkalmon,
interaktív módon, több szolgáló bevonásával mélyülünk el Isten
igéjében, kicsiknek és nagyoknak
is érthető módon. Az istentisztelet
után mindenkit szeretettel várunk
teázásra, sütizésre, ehhez kérjük,
hozzunk magunkkal süteményt, a
teát biztosítja a gyülekezet. Első alkalom: szeptember 26.

ŐR

DÉDANYÁINK RECEPTJEIBŐL FŐZNEK – SÜTNEK – BEFŐZNEK

Ha itt a szeptember beindul a gyülekezeti élet is. Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit az alábbi alkalmakra:
Baba-mama kör: minden hónap 2.
és 4. csütörtökjén 11-12 óra között
szeretettel várunk minden babavárót és kisbabást, hogy a hit és a
mindennapi életet érintő kérdésekről beszélgessünk, énekeljünk, mondókázzunk. Az alkalmak az imaház
kistermében lesznek megtartva
(facebook csoportban „baba-mama
Kiskőrös” cím alatt friss információk találhatók).
Gyermekbibliakör: minden vasárnap
az istentisztelettel párhuzamosan az
Imaház kistermében óvónők, tanítónők és lelkészek vezetésével tartunk

KISK

ÚJRAINDULÓ GYERMEK ÉS CSALÁDI SZEPTEMBERI ÚTMUTATÓ
ALKALMAK GYÜLEKEZETÜNKBEN
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fotó: reggelidicseret.blogspot.com
„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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PALOTABOZSOKON TÁBOROZHATTAK
AZ EGYMI FELSŐ TAGOZATOS DIÁKJAI

KISKŐRÖS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA
TISZTELT EBTARTÓ, EBTULAJDONOS!

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

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

VISSZAPILLANTÓ

2021. szeptember

Karbantartó
(mechanikus/elektromos)

A nyáron az EGYMI felső tagozatos diákjai közül tizennégyen felejthetetlen táborozáson vettek részt egy projektnek köszönhetően más települések iskolásaival együtt. Egy héten keresztül játszottak és érdekes, mókás
programok részesei voltak Palotabozsokon. Délelőttönként a szomszédos
települések látnivalóit vették sorra, így Mohácsra is ellátogattak, ahol
megnézték a Kanizsai Dorottya Múzeumot, a Busóudvart. A gyermekek és
a felnőttek egyaránt feszült figyelemmel nézték az előadókat. A táborozásról Gyenizse Ágnes mesélt lapunknak.

VÉGRE ELINDULHATTUNK!

Feladatok

Kirándultak a helyőrségi nyugdíjasok

• A munkaterület gépeinek / berendezéseinek /

A Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja tagjai igen aktív klubéletet
élnek. Évenként többször is közgyűlést tartanak, ott vannak minden társadalmi célú megmozduláson, városi ünnepségen képviselik a tagok a klubot. Az elmúlt években hazánk több táját is bejárták, gyakran szerveztek
kirándulásokat. A pandémia ideje alatt azonban sajnos ők sem találkozhattak egymással, nem szervezhettek közös programokat. A járványügyi
szabályok enyhítése után viszont azonnal megragadták az alkalmat, megünnepelték a klub megalakulásának 50 éves évfordulóját és kirándulást
is szerveztek, amiről Duchai Józsefné (felső fotó bal szélén) számolt be
lapunknak.

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

+36 25/556-036
munka@hankookn.com
www.hankooktire.com/hu
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A tábor a móka és a kacagás mellett az ismertszerzésről is szólt, igyekeztünk ezt az egy hetet tartalmas
programokkal is megtölteni a kikapcsolódás mellett a gyermekek
számára. A közelben megnéztük a
Szent Miklós vízi-és taposómalmát.
Ez az országban ma már egyedülálló hely. Nagy élmény volt kipróbálni a taposómalmot gyerekeknek és
a kísérő pedagógusoknak egyaránt.
A falu szélén áll a ma már csak múzeumként üzemelő vasútállomás. Minden gyerkőc kipróbálhatta milyen is
állomásvezetőnek lenni, sorompót
felhúzni, bemondani az érkező vagy
induló vonatokra való figyelmeztetéseket. Az állomáson felszállhattunk
egy régi vonatra, jegyet lyukaszthattunk, felpróbálhattuk a vasutasok
kalapjait. A falu tájháza is sok érdekességet tartogatott mindenki számára. A nagy hőségben természetesen
strandoltunk is, két alkalommal is
megmártóztunk a mohácsi strand
medencéiben. A gyerekek nagyon
élvezték a vízben való hűsölést, lubickolást. Az egyik nap ellátogatott
a helyi faluházba egy szépséges hercegnő és annak kobold barátja. Nagyon szép musical dalokat énekeltek
nekünk egy mesés előadás keretében.
Sok dalt ismertek a gyerekek, melyeket közösen énekeltek az előadókkal.
A délutánok az ismerkedéssel, tánccal, zenéléssel, focival teltek. Sok új
barátság született a nyaraló gyerekek
között. Egész héten a kisdiákok tar-

tották rendben a szobájukat, melyet
minden reggel ellenőriztek és pontoztak. Ez volt a tábor „szobatisztasági” versenye. Az eredményhirdetés
nagy meglepetéssel zárult: a kiskőrösi táborozók egyik szobája lett a
nyertes. Mindenki nagyon örült.
A nyeremény csoki és emléklap volt.
Mindannyian úgy jöttünk haza, hogy
jövőre ismét nekivágunk!
BZS

Hosszú kényszerszünet után, a Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak
Klubjának 54 tagja, nagy várakozással, lelkesen készült a Velenceitavi, egy napos kirándulásra. Többen is szerettek volna jönni, de az
autóbusz megtelt, mondhatjuk úgy
is, hogy „minden jegy elkelt”. Elsőként Agárdon álltunk meg. Páratlan
élmény volt, amikor hosszú buszozás után megpillantottuk a Velencei-tavat. Természetesen hajóra
szálltunk és tettünk egy nagy kört
a tavon. Csodálatos látvány volt,
amikor megláttuk a hajóról a Pákozdi csata emlékművét a távolban.
Már ott is jártunk a klub szervezésében. Akkor meg is koszorúztuk az
emlékművet. A hajózást követően
ellátogattunk a Pákozdi Vadaspark
és Arborétumba. A vadasparki sétán sok érdekes élményben volt

részünk. A séta után – egy kissé
fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva buszra szálltunk, és hazafelé
vettük az irányt. Hagyományainkhoz híven azonban Akasztón, a
Zöld Vendéglőnél megálltunk. Itt
már vacsorával vártak bennünket.
Megfeledkezve a fáradtságról, nagyon vidám, jó hangulatban megvacsoráztunk.
A klub tagjai igazi, baráti beszélgetést követően indultak haza.
Élményekben, látnivalókban gazdag, vidám hangulatú kirándulást
tudhattak maguk mögött. Mint
mondták: jó volt a hosszú kényszerkihagyás után újból együtt lenni
társainkkal! Már szervezik a következő, háromnapos kirándulásukat,
Buják – Ipolytarnóc környékét szeretnék megismerni.
Boda Zsuzsa
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ZSÚFOLÁSIG MEGTELT A FŐTÉR A „KISKŐRÖS
TÖRTÉNETE” FILM ŐSBEMUTATÓJÁN

Kiskőrös 300. évfordulójára jelent meg képes történelemkönyv, mely részletes és színes kiadványt Bella Tibor Zoltán, Szedmák Tamás és Turán István munkájának köszönhetünk. A könyv olyannyira sikeres lett, hogy közel
5000 kiskőrösi háztartásba jutott el a megjelenése óta. Már a készítése
közben megfogalmazódott az az elképzelés, hogy a könyv alapján készüljön el egy dokumentumfilm, amely bemutatja a város történetét, érdekes
archív videófelvételek, riportok és sok-sok érdekesség felhasználásával.

A film elkészítéséhez szükséges anyagi feltételeket az idei évben sikerült
megteremteni, így a Kiskőrös története című film a II. Szüreti Mulatság
első napján, szeptember 3-án került
bemutatásra. A dokumentumfilm
igen sok személy és szakember közreműködésének köszönhetően készült el, akik személyes jelenlétükkel
is megtisztelték a filmbemutatót.

Domonyi László, Kiskőrös polgármestere a filmvetítés előtti köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a város
megint egy fordulóponthoz érkezett:
3 évvel ezelőtt – a Kiskőrös 300. évfordulójára – egy csodálatos történelemkönyvvel lepték meg a várost
a helytörténészek. Mint elmondta,
egy pályázaton keresztül lehetőséget
kaptak, hogy egy filmet is készíthes-

senek a könyv alapján.
A város első embere külön kiemelte Szedmák
Tamás
alpolgármestert, a film
rendezőjét, aki a
szakemberekből
és művészekből
álló stábot az
elmúlt bő 8 hónapban összefogta és koordinálta.
A filmvetítés után
Szedmák Tamás elmondta, hogy a film
hosszabbra sikeredett az
eredetileg eltervezetthez képest,
majd bemutatta a film elkészítésé-

ben résztvevőket: Szilágyi Miklóst,
aki a vágási munkálatokat végezte
el. Turek Miklós színművészt, aki a
narrációs feladatokat látta el. Szkárosi Márk szinkronszínészt, aki az
idézeteket szavalta el a filmben. A
Kiskőrös Televízió munkatársait:
Turán János, Csővári Örs és Vörös
Patrik, akik a produkcióban elhangzott riportokat vették fel.
Köszönetet mondott az interjúalanyoknak is: Wilhelm Gábornak, a
Katona József Múzeum munkatársának, Kispálné dr. Lucza Ilonának,
Turán Istvánnak, Domonyi Lászlónak és Bella Tibor Zoltánnak.
Továbbá azokat a személyeket is
külön kiemelte, akik rendelkezésre
bocsátották az archív felvételeket:
Hirsch Imrét és Mátyus Lajost.
A Polgármesteri Hivatal Stratégiaiés Városüzemeltetési osztályának
munkatársainak, akik segítették a
produkció forrásának megteremtését.
A rendező a filmbemutatót követően
portálunknak elmondta, hogy a
produkción ös�szességében közel 5000 munkaórát dolgoztak
a szakemberek és
közreműködők.
Emellett a 360 oldalas könyvből egy
24 oldalas recenziót is
készítettek, amit narrációként mondott fel Turek Miklós.
Kiss Tamás

„CIRMOS CICA, HJAJJ….!” – A KULCS MINDIG A SZÜLŐ
„Nem elég, hogy elszerette a házastársam, ezentúl fogadjam el a mozaikcsalád létet a gyermekeim számára?!” Mégis hogyan?Kicsit olyan ez, mint
az óvoda- vagy iskolaválasztás. Ha szülőként elfogadom az óvó nénit, tanító bácsit, és nyugalommal, szeretettel bízom rá a gyermekem, akkor kicsi
az esély arra, hogy a lurkóm még hetekkel később is sírva, belém kapaszkodva búcsúzzon el tőlem az intézmény ajtajában.

Ha azt érzi, Anya vagy Apa fél attól, mi
lesz vele a néni vagy a bácsi mellett, ő
maga is félni és szorongani fog. Nem
fog tudni nyitni sem a gyerekek, sem a
felnőttek felé.
A kulcs tehát én, a szülő vagyok. Kicsit
más a helyzet, ha a „rabló” harmadikhoz kell elengednem szívem csücskét.
„Őmiatta vesztettem el a társam, őmiatta
csalódtam benne, és vesztettem el önértékelésemet! Most meg bízzam rá a gyermekem?”
Valljuk be őszintén! Ő a hab volt a tortán, de a házasságunk már az ő megjelenése előtt is igen labilis lábakon állt. Mi
ketten nem tudtuk, vagy nem akartuk
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megbeszélni a gondokat, nem akartunk
változni, meghallani a segélykiáltásokat,
vagy épp szakembertől segítséget kérni.
A gyermekeink gyakorlatilag elárvultak
miattunk, hiszen nem tudjuk nekik
többé a szerető családi környezetet biztosítani Apa és Anya együttes jelenlétében. Így minden tőlünk telhetőt meg
kell tennünk annak érdekében, hogy
a gyermekünk a szülőtársunk mellett
is jól érezze magát. Beszéljünk róla
és új párjáról szeretettel, megértéssel,
hangsúlyozzuk ki pozitívumaikat, keretezzük át érzelemgazdagon a gyerekek
megtapasztalásait. Tudatos hozzáállásunk a mi érzelmeinket is formálni

fogja az elfogadás irányában. „Tegyetek
úgy másokkal, ahogyan szeretnétek, hogy
veletek cselekedjenek.” /Mt 7:12/
Egyszer eljöhet az idő, amikor nekem
lesz új társam. Mit szeretnék, hogyan
reagáljon a volt párom, és reakcióit milyen köntösben adja elő a gyerekeimnek? Úgy, mint én teszem most?
Rengeteg alázat kell hozzá, nem tagadás. Meg kell bocsátanom a társamnak!
A gyerekeink érdekében elsősorban.
Bárhogyan alakult is kettőnk élete, a
lurkóknak édesapára és édesanyára is
szükségük van. Úgy tudnak belső feszültség és megfelelési zavarok nélkül
kapcsolódni, ha mi, akkor is elfogadással és bizalommal tekintünk társunkra
és új választottjára, ha nekünk belül nagyon fáj. Nyugodtan sírjunk és imádkozzunk. Óriási a vesztesége mindenkinek, de közös gyermekeink érdeke
és testi-lelki szükséglete a legfontosabb
kell legyen.

A múlt nyomai rányomhatják bélyegüket az új kapcsolatra, ha nem tudják jól
kezelni. Az új kapcsolat nem lehet an�nyira felhőtlen, mint az első, hisz nincs
idő és tér a maga kis lépcsőfokaival építgetni azt. A (mozaik)családot is készen
kapják, nincs mód egymás fokozatos
megismerésére, hanem azonnal kellene
jól működtetni.
Ez a helyzet mindenkinek nehéz. Egy
kicsit támogassuk benne egymást, de
legfőképpen a gyerekeinket. Tekintsünk
a harmadik félre úgy, mint az óvó nénire vagy a tanító bácsira! Adjunk neki
lehetőséget, hogy gyermekünk megismerje és megszeresse. Fogadjuk el, részünk van abban, hogy így alakult, így
legyen részünk abban is, hogy a lehető
legjobb kapcsolat tudjon létrejönni a
mozaikcsaládok minden tagja között.
Kertai Nóra
pár- és családterapeuta jelölt
06-30/664-3293
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MOZGÁSBAN

VERESÉG ÉS BÜNTETÉS
A Kiskőrösi LC megyei I. osztályban
szereplő labdarúgó csapat augusztus
7-én hazai környezetben játszott a
MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. A csapat
az NB III-as Dabas-Gyón FC gárdáját fogadta.
A mérkőzés gyászszünettel kezdődött, a kiskőrösi klub volt kapusáról
és edzőjéről, a közelmúltban elhunyt
Ba Jánosról „Csoriról” emlékeztek
meg.
A találkozón a kiskőrösiek a magasabb osztályú ellenfelüktől 3-0 (0-2)
arányú vereséget szenvedtek.
A mérkőzés alatt több játékvezetői
ítélet is borzolta a kedélyeket és volt
olyan szurkoló, aki nem tudta feldolgozni a „sporik” ítéleteit és a pályáról

levonuló játékvezetőkkel dulakodtak
a játékoskijáróban.
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a Kiskőrösi Labdarúgó Club sportszervezet megyei I. osztályú férfi felnőtt
nagypályás bajnokságában résztvevő
csapatának mérkőzésrendezési jogát
2021. augusztus 12. napjától hat
hónapra megvonta. Ez nem menti fel a sportszervezetet a mérkőzés
megrendezésének
kötelezettsége
alól. A sportszervezetet egymillió
forint pénzbüntetés megfizetésére is
kötelezték.
Az MLSZ fegyelmi határozata a megyei I. osztályban szereplő felnőtt
csapatra vonatkozik, a klub többi
együttesére nem.
-filus-

Középiskolások figyelem!
A Petőfi Sándor Művelődési Központban várják
a jelentkezőket az 50 órás közösségi szolgálatra!
Jelentkezés személyesen
hétköznaponként
8-12.00 és 12.30-16 óra között.
telefon: 06-78/312-315
mobil: 06-20/2266-443

BAJNOKI CÍMET ÜNNEPELTEK

Több utánpótlás korosztályos labdarúgó csapattal is részt vett a Kiskőrösi LC
az országos küzdelemsorozatnak számító Déli-Régió Gyermekligában. A legkisebb korosztálynak számító U7, U8
és U9-es csapatok kiváló teljesítményt
nyújtottak.
A kiskőrösi fiatalok ősszel és tavasszal
4-4 fordulón keresztül küzdöttek meg
a Kalocsa, Pécs, Baja, Mohács és Paks
gárdáival.
Az U7 -es kiskőrösi csapat fiatalabb
korosztállyal vett részt a küzdelmekben
és a 6. helyen végzett, de csak nagyon
kevésen múlott a jobb szereplésük.
Az U8-as gárda óriási küzdelemben az
utolsó tornán, Kalocsán bravúros eredményeket ért el június 13-án. Ezen a
tornán legyőzték a fiatalok a már biztos
bajnokot, Baját is, így nagy hajrával
bronzérmes helyen zártak.

Az U9-es csapat a gyermekligában az
első perctől kezdve az aranyéremért
harcolt és a kalocsai utolsó tornán is
magabiztos teljesítményt nyújtott.
A fiúk Kalocsán minden mérkőzést
megnyerve a pécsiek előtt magabiztos
pontkülönbséggel lettek a Déli-Régió
Gyermekliga bajnokai.
Az U9-es csapat tagjai: Radolfi István, Dudás Adrián, Csővári Csongor, Füleki Ádám, Schneider Ádám,
Trepák Péter, Eiler Tamás, Kelemen
Kristóf, Turán Gergő, B. Kovács
Gergő, Péczka Patrik. Edző: Biácsi
Gábor.
Trepák Péter az U9-es korosztályban
gólkirályi címet szerzett 67 találattal.
Az U 8-as korosztályban Polereczki
Márk játszott nagyon eredményesen,
a második lett a góllövők mezőnyében.
Filus Tibor

KÉT GÖRKORI TÁBORT IS SZERVEZTEK EZEN A NYÁRON
A Rajz Attila Jégcsarnokot az idei
nyáron is nagy nyüzsgés töltötte meg.
A korábbi évek hagyományainak megfelelően a HC Kiskőrös szervezésében
két görkori tábort is szerveztek a jégcsarnokban.
Az első tábort mintegy 30 résztvevővel
június 21-25-ig, a másodikat hasonló
részvétel mellett július 5-9-ig (fotó) tartották meg. A programról Kosóczky
Tibor szervező elmondta, hogy a nagy

melegre való tekintettel bekapcsolták
a csarnok légkondicionáló berendezéseit és így 25-26 °C-os környezetben
zajlottak a foglalkozások. Természetesen odafigyeltek nagyon a gyermekek
folyadékpótlására is, ezért a gyakorlatok között pihenőket tartottak és frissítő italokat fogyasztottak. A gyermekek között 3 éves volt a legfiatalabb,
és 12 éves a legidősebb. A szakavatott
edzők segítségével a hét végére már

mindenki biztosan rótta a köröket.
A táborvezetés munkálataiba a HC
Kiskőrös szakmai csapata vett részt:
Kosóczky Tibor, Kosóczky Nikolett, Zoran Jaramazovics, Zsigmond
Imre, Szekeres Csilla, Szekeres Károly, Szekeres Tamás. A szervezők nagyon odafigyeltek a gyermekek étkeztetésére is, melyet a Jet Bár biztosított.
Az ebéd után a napi programba egy kis
pihenőt is beiktattak. A szerdai napon

ellátogattak a Szöllősi Lovastanyára is
lovaskocsival, és egy fagyizás is szerepelt a programban.
Fontos megemlíteni, hogy most nincs
jég a csarnokban, helyette egy speciális görhoki műanyag borítást kapott
a játéktér, amely 25×25 cm-es lapok
összeillesztéséből lett kialakítva, ami
görkorcsolyázásra és görhokira is kiválóan használható.
-ft-
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SZEPTEMBERTŐL KEZDŐDNEK AZ EFI INGYENES FOGLALKOZÁSAI
hobbi sportolók táplálkozásáról. Az
alkalmak során alaposan végig járunk egy-egy témát, majd az előadások végén a résztvevők a kérdéseiket
is feltehetik.
A Kiskőrösi Mentő Alapítvány munkatársaival csecsemő, gyermek és felnőtt elsősegélynyújtó tanfolyamot
szervezük Kiskőrösön és néhány járási településen, ahol mindenki elsajátíthatja az újraélesztés protokollját,
légúti idegentest eltávolítását, vérzéscsillapítást, égési sérülések, valaA Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda
az ősz folyamán rengeteg izgalmas
programmal és rendezvénnyel készül
a járás lakosai számára. Az egészségünket számos tényező befolyásolja,
azonban nagyon nagy jelentősége
van az életmódunknak. Felelősséggel
tartozunk saját egészségünk iránt,
programjainkkal pedig ebben próbálunk támogatást nyújtani mind a
fizikális, mind a lelki oldalról.
Az elmúlt időszakban több települési rendezvényen is találkozhattak
velünk a lakosok, ahol ingyenes
állapotfelméréssel,
testösszetételméréssel, életmód-tanácsadással és
dietetikai tanácsadással vártuk az
érdeklődőket Szlávik-Kupán Emese dietetikus közreműködésével.
Testösszetételmérésre irodánkban
is lehetőséget kínálunk telefonos
egyeztetést követően.
Szeptembertől megkezdődtek ingyenes tornáink a Fritti Sportban heti

két alkalommal. Madácsi Anita
gerinctornát tart az érdeklődőknek,
Szabó Gabriellával pedig zenés
alakformáló edzésen vehetünk részt.
15 alkalmas úszótanfolyamunkat is
elindítottuk egy újabb lelkes csoportnak, ahol a résztvevők elsajátíthatják az úszás alapjait Pásztor Gyula testnevelő segítségével.
Mezőfi-Horváth Antónia és Török
Zsuzsa klinikai szakpszichológusok
is számos alkalommal tartanak előadást a járásban. Az előadások során
az alábbi témák jelennek meg: családi kapcsolatok, kamaszkori nehézségek, párkapcsolat, szeretetnyelvek,
munkahelyi stressz, veszteségeink,
konfliktuskezelés és az érzelmi intelligencia fejlesztése. Szlávik-Kupán
Emese dietetikus is több alkalommal tart előadást a járásban, ahol szó
lesz az egészséges táplálkozás irányelveiről, divatdiétákról, vitaminokról
és ásványi anyagokról, valamint a

SZEPTEMBERI
PROGRAMOK
9-én 18 óra
15-én 17 óra
23-án 17 óra
23-án 18 óra
szerdánként
17 óra

Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

Mezőfi-Horváth Antónia klinikai szakpszichológus előadása
– Kamaszok-kamasz-sokk – Soltvadkert
Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása – Irány az iskola!
Hogyan kezdjük zökkenőmentesen az iskolát? – Kecel
Szlávik-Kupán Emese dietetikus előadása
– Az egészséges táplálkozás irányelvei – Kecel
Mezőfi-Horváth Antónia klinikai szakpszichológus előadása
– Pár-Bajok, avagy a szeretetnyelvek jelentősége a párkapcsolatban – Soltvadkert
Mezőfi-Horváth Antónia klinikai szakpszichológus 3 alkalmas előadás sorozata
– Érzelmi intelligenciát fejlesztő tréning felnőtteknek – Kiskőrös

október 6-án Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása
17 óra
– Családi életciklusok – Kecel
Az előadások pontos helyszínéről érdeklődjenek telefonon, vagy személyesen az irodánkban.
RENDSZERES TORNÁINK:
csütörtök 08 óra GERINCTORNA – Madácsi Anita (Fritti Sport)
csütörtök 18 óra ZENÉS ALAKFORMÁLÓ EDZÉS – Szabó Gabriella (Fritti Sport)
Az Egészségfejlesztési iroda a programváltozás jogát fenntartja.
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mit csípések és mérgezések ellátását.
A programok pontos időpontjairól és helyszínéről tájékozódhatnak
Facebook oldalunkon, a kihelyezett
plakátjainkon, illetve keressenek
minket személyesen vagy telefonon
az egészségfejlesztési irodában.
6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.
Telefonszámunk: 78/415-920
Jaszanovics Dóra
EFI-irodavezető

HAGYOMÁNYOS NÉMET SÖREST

A Kiskőrösi Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében sörestet tartottak a Hagyományok
Házában. Az eseményre eljöttek a
nemzetiségi önkormányzat tagjai, a
német barátok és támogatók.
A megjelenteket Kincses Mihályné
elnök köszöntötte, majd bemutatta
a nemrég átadott Hagyományok
Házát. Elmondta, hogy önkormányzatuknak mintegy 50 tagja
van és a járványhelyzet miatt több
hónapos szünet után tudtak csak
közösségi programot szervezni. A
„német sörest” célja a baráti közösség ápolása, amikor beszámolnak
az elvégzett munkáról és az idei
tervekről. Elhangzott, hogy az új
otthonukat már tudják használni a
különböző programok megvalósítására. Megemlítette, hogy az ős�szel voltak a diákokkal a szekszárdi
német színházban, megszervezték
kisebb csoportokban az iskolákban a Márton napot. Az idei évben
szeretnének elmenni Bajára, ahol
elkészült a német tanösvény és a
német színházba is terveznek egy
programot. Az est során a gasztronómia tekintetében is törekedtek a
német hagyományápolásra, mivel
az asztalokra sör, saláták, valamint
faszénen sütött húsok, grill kolbászok kerültek.
Filus T.
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EZÜSTÉRMESEK AZ U15-ÖS LÁNYOK
Kiválóan szerepelt az utánpótlás korosztályos bajnokságban a Kiskőrösi
LC U15-ös lány csapata. Az együttes
végig kiélezett küzdelmet vívott a bajnoki címért.
A lányok nagyszerűen hangoltak rá
a bajnokságot eldöntő mérkőzésre,
mert a jánoshalmi Arany Bácska csapatát hazai környezetben 3-0-ra (20) győzték le: Herceg D. – Somlyai,
Hordós, Varga P., Sebők, Herceg V.,
Polyák. Csere: Vass, Csabányi, Galambos, Szabadi. A Csapat az első
félidőben Sebők Viktória és Varga
Petra találataival szerzett előny (20). Az első félidő 21. percében páros
kiállítás történt, miután egy kakaskodást követően piros lapot kapott a
hazai gárda részéről Sebők Viktória,
a vendégeknél pedig Borbás Kinga.
A szünet után a kiskőrösiek egy szép
akció végén szereztek újabb gólt a 77.
percben Herceg Vanessza révén (3-0)

és így magabiztos győzelmet arattak.
A lányoknak még egy mérkőzésük
volt hátra a bajnokságból, amikor
hazai pályán fogadták a kecskeméti Mercedes-KLC csapatát, akiktől
7-0-ás (0-4) vereséget szenvedtek:
Herceg Dorina – Somlyai Petra,
Hordós Gabriella, Csabányi Lili,
Varga Petra, Polyák Krisztina, Herceg Vanessza. Csere: Vass Lea, Szabadi Vivien, Galambos Anna. Nagy
volt ennek a mérkőzésnek a tétje,
hiszen a vendégek 2 pontos előnnyel
vezették a tabellát a kiskőrösiek előtt.
A mérkőzést a kecskemétiek kezdték
jobban és több veszélyes támadást
is vezettek, de a kiskőrösi kapuban
Herceg Dorina nagyszerűen védett.
A második félidőben is jobb teljesítményt nyújtó kecskemétiek újabb
gólokat lőttek és végül fölényes győzelmet arattak.
Filus Tibor

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!

ÖSSZEÁLLT A KLC JÁTÉKOSKERETE
A megyei I. osztályban szereplő Kiskőrösi LC labdarúgó csapata már
nyáron megkezdte a felkészülését
az új bajnoki szezonra. Az együttes
edzői stábjában és játékoskeretében
több változás is történt.
Dulai János elnök elmondta, hogy
a nyáron voltak távozók és érkezők
is az együttesnél és Füleki Antal
irányítja a csapatot. Nem folytatja pályafutását Kiskőrösön az új
szezonban Pintyi Roland, Juhász
László és Ámann Márk. Leigazolták
erősítésként Kecskemétről Szedmák
Rolandot, Soltvadkertről Pekker
Rolandot, visszatért a kiskőrösi első
csapathoz Kovács Balázs és a felnőttekkel készül a fiatal kapus, Pszota
Csongor is. Az elképzelések között
szerepel, hogy az utánpótlás fiatalok
a felkészülési-, valamint a tétmérkőzéseken is pályára léphessenek.
A felnőtt csapatnál Füleki Antal
munkáját pályaedzőként segíti

Kovács László és Mokrickij Viktor.
Az edzői stáb is kialakult a következő szezonra: kapusedző – Kovács
László, gyúró – Szekeres Péter, U7
– Pásztor Gyula, U8 és U9 – Sinkó
Dorián és Bárány Mihály, U10 és
U11 – Biácsi Gábor és Makó Zsolt,
az U13, U14 és U16 – Kovács
József, Agócs Zoltán és Szlovák
László.
Technikai vezető Somlyai Péter,
sportigazgató Füleki Antal, sportszakmai vezető Sinkó Dorián, a
szervezésben és egyéb dolgokban
segítenek: Weiszhaupt János, valamint Miklós Ferenc.
A gárda a nyár során felkészülési
mérkőzést játszott a Kecskeméti LC
és a Kiskunhalasi FC csapataival,
majd az első tétmérkőzését a Magyar
Kupa országos főtábláján vívta, az
NB III-ban 9. helyen végzett Dabas
együttesével. (fotó: edzés)
-filus-

A SRÁCZOK CSAPATA JUTOTT BE A BUDAPESTI DÖNTŐBE
Kiskőrös volt a házigazdája a Széchenyi Kupa országos amatőr kispályás
labdarúgó torna, 12 városon átívelő
versenysorozat
egyik kupanapjának, szeptember
4-én,
szombaton, a II. Szüreti
Mulatság rendezvényhez kapcsolódva.
A
tornát
a
Sráczok csapata
nyerte meg, akik
bejutottak az országos döntőbe,
amit a városligeti
Miniarénában tartanak majd. Különdíjak: Legjobb Kapus – Csermák
Dávid (Oázis), Legjobb játékos –
Hajnal Gábor (Sráczok), Gólkirály
– Nagy Attila Zsolt (Pénzügyőr)
Gratulálunk!

A kisképen: a rendezvény házigazdája a Széchenyi család részéről
– Széchenyi Tímea grófnő, a verseny fővédnöke,
valamint Pethő
Attila képviselő,
aki a városvezetés
részéről a rendezvény szervezője,
a kapcsolattartó
volt.
Sorsolás után a
kupanapra benevezett csapatok
két csoportban
mérkőztek meg
egymással, három (2 műfüves, valamint 1 füves)
pályán. Csoportonként 2 csapat
jutott tovább a rájátszásba, ahol
a torna a megadott séma alapján
egyenes kieséses rendszerben fejeződött be.

A játékidő meccsenként 2 x 10 perc
volt. Öt helyi és hét vidéki csapat
mérkőzött a kiskőrösi pályákon.
A labdarúgó tornát gróf Széchenyi
István születésének 230. évfordu-

lójának alkalmából szervezték meg,
hogy a „Legnagyobb Magyart”, aki
a nemzeti sportért és közéletért is sokat tett, együtt ünnepelhessük!
Boda Zsuzsa
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Kiskőrös Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„ÉLHETŐBB LAKÓKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA KISKŐRÖSÖN”
Kiskőrös Város Önkormányzata Magyarország Kormányának felhívására a városi jogállású helyi önkormányzatok részére, a leromlott
városi területek rehabilitációjának és az ott élő lakosság felzárkózásának megvalósítása érdekében. kiírt pályázati felhívásra projektjavaslatot nyújtott be, amely projekt TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00009
azonosítószámmal, 250.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A szegregált területeken élők jobb közlekedési feltételeinek biztosítása céljából Kiskőrös Város Önkormányzata a projekt keretében az
alábbi, útalappal rendelkező utak aszfaltburkolattal történő ellátását
kívánja megvalósítani: Kiskőrös, Nyíl u. 970 hrsz., Névtelen u. 971/10
hrsz., Meggyes u. 1009 hrsz, Róna u. 818 hrsz., Kolozsvári u. 811
hrsz, Délibáb u. 822. hrsz.
A pályázat részét képezi továbbá a szegregációval veszélyeztetett
területeken elhelyezkedő szociális bérlakások (2 darab a Délibáb utcában) valamint az integrált területen található szociális bérlakások
(1 darab a Béke utcában) korszerűsítése, felújítása.
A projektről bővebb információt a www.kiskoros.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Domonyi László - polgármester
Kiskőrösi Város Önkormányzata, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202 • E-mail: polgarmester@kiskoros.hu

Az új Polo
Digitális és zseniális
Az új Polo modellek motorizáltságától függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,2-5,6 I/100 km, CO₂-kibocsátása: 118 - 127 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári
felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem
a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok,
valamint vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Autócent Kft.
6230 Soltvadkert, Kossuth L. út 97/2., Tel.: +36 78 581 900, vw@kevesauto.hu, www.kevesauto.hu
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