
VII. évfolyam 4. szám   •   2022. április   •   Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapja

ÉLJEN ÖN IS 
VÁLASZTÓJOGÁVAL!

ÁPRILIS 3-ÁN
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS



2 3

2022. április2022. áprilisPÉLDAMUTATÓ PÉLDAMUTATÓ

KISKŐRÖS VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍMET KAPOTT BOLDOCZKI SÁNDOR ÁTADTÁK A VÁROSHÁZÁN AZ ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉSEKET

Nekünk kiskőrösieknek a legnagyobb ünnepünk március 15-e. Ezért is 
ehhez a naphoz kötődően adja át Domonyi László polgármester a képvi-
selő-testület által adományozott kitüntetéseket. A város első embere az 
ünnepélyes díjátadón megköszönte a díjazottak hosszú éveken át tartó, 
példamutató munkáját. Remélem és bízom benne, hogy még sok-sok éven 
keresztül számíthatok/számíthatunk településünk érdekében kifejtett te-
vékenységükre – mondta.

„KISKŐRÖS VÁROS DÍSZPOLGÁRA”
BOLDOCZKI SÁNDOR

A Petőfi általános iskola után ci-
pőfelsőrész készítő lett, majd a he-
lyi gimnáziumban leérettségizett. 
A szegedi Tömörkény István művé-
szeti szakközépiskola zeneművészeti 
tagozatán trombita, szolfézs, 
ütőhangszer, korrepetáció 
ismereteket tanult, el-
végezte a szakmai 
tagozatot. A Liszt 
Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán 
zene- és énektanári 
képesítést szerzett, 
1975-ben alsófokú 
trombita, szolfézs 
és általános iskolai 
énektanár szakon ka-
pott oklevelet. 1995-
ben megszerezte a közok-
tatási szakértői végzettséget is 
a művészeti nevelés területén.    
Filus Lajos karnagynál kezdett el 
trombitán játszani a MÁV gyermek-
zenekarban. Felnőttként Kiskun-
majsán és Kiskőrösön is fúvószene-
kart szervezett.
A gimnáziumban másfél évtizedig 
énektanárként dolgozott, 1981-től 

a kiskőrösi zeneiskolában rézfú-
vós növendékeket tanított, vezette 
Kiskőrös Város Fúvószenekarát. 
Mazsorett csoportot is létrehozott, 
valamint a támogató egyesüle-

tet, ekkor jött létre Kiskőrös 
Város Fúvószenekara és 

Mazsorett Csoportja. 
A zeneiskola igazgató-

ja is volt, ő teremtett 
hagyományt a városi 
szintű Magyar Kul-
túra Napi ünnep-
ségekből. 2018-tól 
egyházközségében 
presbiteri munkát 

is végez.
Zenepedagógusi 

munkáját elismerték:
1985-ben: A közművelő-

désben végzett kiváló munká-
ért jelvényt, 2000-ben „Kiskőrösért” 
oklevelet és emlékérmet kapott. 
2002-től főtanácsos. 2004-ben 
„Kiskőrösért” emléklapot, 2005-
ben Németh László-díjat, 2008-ban 
Kiskőrös Város Kultúrájáért díjat és 
Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet 
kapott.

„KISKŐRÖSÉRT”
GYÖRK ERNŐNÉ

Györk Ernőné Marosi Ildikó család-
jából hozta magával a szlovák nem-
zetiség iránti tiszteletét, szeretetét. 
Általános iskolai tanulmányait 
a helyi Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolában végezte, 
a kiskőrösi Petőfi gim-
náziumban leérettsé-
gizett, majd képesítés 
nélküli óvónőként 
a KTSZ óvodában 
kezdett el dolgozni. 
1977-ben levelező 
tagozaton szerzett 
diplomát a Kecskeméti 
Óvónőképző Intézetben. 
Munkája mellett Szarvason 
felsőfokú végzettséget szerzett 
szlovák nyelvből is. 25 évig volt a 
Szűcsi tagóvoda vezetője. Megismerte 
a Magyarországi Szlovákok Szövetsé-
gének vezetőit, jó kapcsolatot alakí-
tott ki velük, melyeket a mai napig 
ápol. A város közéleti tevékenységé-
ből is kivette részét, 1988-2002 kö-
zött önkormányzati képviselő, majd a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
tagja volt több cikluson keresztül. 
A legutóbbi választás óta a szervezet 

elnöke. Különösen nagy hang-
súlyt fektet a fiatal nemze-

dék szlovák programokba 
való bevonására, a nem-
zetiségi önkormányzat 
vezetőségével nyári 
táborokat szervez-
nek, jelen vannak 
programjaikkal az 
óvodákban, iskolák-
ban is. Kiemelkedően 

együttműködő, baráti 
kapcsolatot tart fenn 

a városban működő más 
egyesületekkel, szervezetekkel, 

csoportokkal, valamint a magyar-
országi, szintén szlovák települések 
nemzetiségi önkormányzataival. 
Elismerései: „Kiskőrös Város Ifjúsá-
gának Oktatásáért és Neveléséért”-díj 
(2003) 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
(2014) 

„KISKŐRÖS VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT”
PREPSZENT ISTVÁN

Régiségkereskedő, becsüs, numiz-
matikus. Gyermekkorát a Császár-
töltés mellett Kiscsalán töltötte. 
Az általános iskola után kita-
nulta a szobafestő-mázo-
ló szakmát. 1979-ben 
érettségizett a Pető-
fi gimnáziumban. 
1980-ban bevonult 
a helyi tüzérlakta-
nyába. Leszerelés 
után az Állami Gaz-
daságnál dolgozott, 
majd a 621-es számú 
Ipari Szakmunkáskép-
zőben volt szakoktató. 
Négy szakágban is elvégez-
te a becsüs tanfolyamot. Kár-
szakértő a rendőrségnél. A Magyar 
Éremgyűjtők Egyesülete Kiskőrösi 
csoportjának elnöke. 
19 évesen kezdett el cselgáncsozni, 

legjobb eredménye a II. osztályú 
bajnoki cím. Elvégezte a segédedzői, 
az edzői tanfolyamot, és 1984-ben 

megalapította a cselgáncs 
szakosztályt, ahol most bi-

zottsági tag.
2001-ben nyitotta 
meg régiségkereske-
dő üzletét, amely tíz 
évig működött.    
Odaadóan kutatja 
a Petőfi Sándorhoz 
kötődő relikviákat. 

Több kiállítása volt 
már.

A Petőfi múzeumnak 
több tárgyat adományo-

zott, amiért elismerő oklevelet 
kapott.  Munkássága és gyűjteménye 
része a Kiskőrösi Települési Értéktár-
nak.

„KISKŐRÖS VÁROS IFJÚSÁGÁNAK OKTATÁSÁÉRT
ÉS NEVELÉSÉÉRT”

URBÁNNÉ SZABÓ RÓZSA

Általános Iskolai tanulmányait a 
Szakmári Általános Iskolában végez-
te. Kalocsán az Óvónőkép-
ző Szakközépiskolában 
folytatta tanulmányait, 
ahol 1982¬-ben óvó-
nőként érettségizett. 
1982-ben kezdett 
dolgozni a Kiskőrösi 
Napközi Otthonos 
Óvodák l. körzeté-
ben, a Szűcsi óvodá-
ban. A Kecskeméti 
Óvónőképzőben1988-
ben szerezte meg diplo-
máját.
1987-ben átkerült a Mohácsi 
utcai óvodába, ahol 35 éven keresztül 
dolgozott. 
2016-tól tagóvodavezető, majd 2018-
tól intézményvezető helyettes, egészen 

az óvoda bezárásáig, 2021. júniusáig, 
majd az újonnan megnyílt Kőrisfa 

óvoda vezetője lett.
1999-ben megszerezte a 

Gyermek Fantázia Ae-
robic oktatásához 
szükséges oklevelet, 
2010-ben elsajátította 
a „Testkultúra Vita-
min Torna” alapjait, 
melyet 2012-ben to-
vábbfejlesztett, és cso-
portjában beépítette 

a testnevelésbe, illetve 
a tehetséggondozást erre 

alapozta.
Nevéhez fűződik Kiskőrösön a 

„Tánc világnapja” rendezvény meg-
rendezésének hagyományteremtése, 
melyet minden évben ő szervezett a 
város óvodáinak összefogásával.

„KISKŐRÖS VÁROS KÖZÉLETÉÉRT” 
DR. BA MARIANN

A Petőfi Sándor Általános Iskola el-
végzése után a helyi gimnáziumban 
érettségizett, majd Szegeden szerzett 
jogi diplomát. Az államvizsgát 
szakmai gyakorlat követte, 
majd általános szak-
vizsgát tett. 2007-ben 
alapította és nyitotta 
meg saját önálló ügy-
védi irodáját. A pol-
gári jogi szakirányt 
választotta, ezen 
belül is a családjog 
került hozzá nagyon 
közel, így erre a szak-
területre specializálódott 
egy kétéves szakképzés el-
végzése után. 
1991. óta működik városunkban a 
Kiskőrös Városért Alapítvány, mely-
nek régóta tagja, 2019. decembere 
óta pedig elnöke. Fontosnak tart-

ja, hogy minden olyan területet fel 
kell ölelniük, amely a város érdekeit 
szolgálja. Segítik a szociálisan rászo-

rult diákokat, családokat. Az 
alapítvány ötfős kurató-

riumában mindenki a 
szakterületének meg-
felelő feladatokat 
végzi, így ő a jogi 
hátteret biztosítja az 
elnöki teendők mel-
lett.
Lelkes természetjáró 

és állatvédő, a mentá-
lis egészség fontosságát 

vallja. A nyelvtudás is 
alapvető számára, az angol 

és a német nyelvet társalgási 
szinten beszéli, célja az olasz nyelv 
elsajátítása. Jogi szakcikkek publiká-
lásán is dolgozik. 

„KISKŐRÖS VÁROS SPORTJÁÉRT” 
SZEKERES PÉTER MIHÁLY

Az általános iskola elvégzése után 
kitanulta a géplakatos szakmát, 
majd csatorna műkezelő-, villany-
és lánghegesztő szakmunkás-
ként dolgozott. Később 
megszerezte a cselgáncs-
edzői, a testépítő és az 
erőemelő szakedző 
képesítést is. 35 éve 
szolgálja a kiskőrösi 
sportéletet. Az ak-
tív versenyzés után 
1986-ban létrehozta 
Kiskőrösön egy addig 
ismeretlen új sportág-
ként a testépítő klubot. 
1998-ban önerőből Kis-
kőrösön egy ökölvívó szakosz-
tályt is alapított, majd működtetett. 
Sportmasszőrként ma is tevékenyke-
dik a kiskőrösi labdarúgó és kézilab-
da szakosztályokban. 

Kiskőrös színeiben a birkózó sport-
ágban 10 évig versenyzett, majd 
cselgáncs sportágban is mintegy 

10 évet, amelyből edzői 
képesítést is szerzett. 

A mai napig sport 
masszőrként, gyúró-
ként aktívan részt 
vesz a helyi sport-
élet segítésében a 
Kiskőrösi Labdarú-
gó Club megyei I. 
osztályú csapatánál. 

Nem csak a sport, 
hanem a zene is nagy 

szerepet játszik életé-
ben. 

A pop szakmában 29 éve 
van jelen, 2007. augusztusa óta a 
Holiday Plusz zenekar tagja.
2011-ben megalkotta a zenekarral 
a Kiskőrösi Sport Indulót. 

„KISKŐRÖS VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT”
KISKŐRÖSI MENTŐÁLLOMÁS 

Az Országos Mentőszolgálat kiskő-
rösi mentőállomásának dolgozói az 
elmúlt évtizedek alatt számos eset-
ben bizonyították empátiájukat, ön-
feláldozásukat, szakmaszeretetüket.  
A pandémiás helyzetben is kitartot-
tak és nem rendültek meg, pedig 
a mentőmunkán felül folyamatos 
plusz terhet és feladatokat is kaptak. 

Kivették részüket a határzár idején, a 
bejövő külföldiek egészségügyi vizs-
gálataiból, végezték a Bács-Kiskun 
megyei covidgyanús betegek minta-
vételezését, részt vettek a mentesítő 
zónák 24 órás szolgálatában, és több 
hónapon keresztül éjszakánként a 
budapesti covidos betegek szállítását 
is felvállalták. Ezen felül a járvány 

sújtotta mentőállomásokon a he-
lyettesítésben is aktívan részt vettek.
2006-ban megalapították a Kiskő-
rösi Mentő Alapítványt, és komoly 
erőfeszítéseket tettek a mentőállo-
más épületének megújítása és a men-
tés fejlesztése terén. Az alapítvány 
tervei és az Országos Mentőszolgálat 
célkitűzései egy irányba mutatnak, 

így a folyamatos eszközfejlesztések 
mellett magasabb szintű szolgálati 
egység, úgynevezett „esetkocsi” is in-
dulhatott Kiskőrösön.
Az évek alatt egyre több és korsze-
rűbb eszközt sikerült beszerezniük a 
mentőautókra, és a dolgozók létszá-
ma, valamint szakmai kompetenciá-
ja is emelkedett.
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MEGNYUGTATÓ A KÖZBIZTONSÁG 
HELYZETE VÁROSUNKBAN

A március 23-án tartott képviselő-
testületi ülésen Csizovszki László 
rendőr alezredes a Kiskőrösi Rend-
őrkapitányság elmúlt évi munkájá-
ról tartott beszámolójában Kiskőrös 
közbiztonságáról, közrendvédelmi, 
közlekedésrendészeti, valamint bűn-
ügyi helyzetéről adott átfogó képet. 
A rendőrkapitányság vezetője grafi-
konon szemléltette az illetékességi 
területükhöz kapcsolódó statisztikai 
adatokat.
A tavalyi évben is a lakosságorientált 
tevékenység állt a rendőrkapitány-
ság állománya által végzett munka 
fókuszában, melynek köszönhetően 
magas színvonalú a közrend és köz-
biztonság Kiskőrösön. Rendőri eljá-
rásban regisztrált bűncselekmények 
száma 2021-ben 774 volt illetékességi 
területükön, mely minimális emel-
kedést mutat. A 2021-es év mérlege 
16 esettel magasabb az előző évhez 
képest, de már szinte csak a fele a 
2016-ban regisztrált esetszámoknak. 
Kiskőrös pozitív előrelépést mutat, a 
tavalyi adat 14,9 százalékkal csökkent 
a 2020-as év adataihoz képest, hiszen 
39 esettel kevesebb bűncselekmény 
történt városunkban. Tavaly nagy 
hangsúlyt fektettek az egészséget ve-
szélyeztető bűncselekmények kategó-
riáján belül a kábítószerrel összefüggő 
elkövetési magatartások feltárására, 
felderítésére. A kábítószer terjeszté-
sével összefüggésben nem került sor 
büntetőeljárás lefolytatására, de több 
esetben a kábítószer fogyasztókat és 
birtoklókat eljárás alá vonták. Erre a 
jövőben is nagy hangsúlyt kíván for-
dítani a rendőrség.
A vagyon elleni bűncselekmények vol-
tak a tavalyi évben is a legjellemzőbb 
jogsértési magatartások, melyek közül 
továbbra is a lopások száma a legma-
gasabb. Azonban pozitív eredmény, 
hogy az esetszámok a lopások tekin-
tetében a 2020-as évben elkövetett 68 
esetről tavaly 36 esetre csökkentek, 
ami 47,1 százalékos javulást jelent. 
A lakásbetörések száma is csökkent, 

mindössze négy esetben követtek el 
ilyen jellegű bűncselekményt.
A közlekedésbiztonsági helyzet kap-
csán Csizovszki László rendőrkapi-
tány elmondta, hogy a város belterü-
letén tavaly 13 személyi sérüléssel járó 
közlekedési baleset történt, melyek 
között halált okozó baleset egy volt. 
Emellett három súlyos, kilenc pedig 
könnyű sérüléssel járt. Kiemelkedő 
adat, hogy a 13 sérüléssel járó baleset-
ből öt esetben kerékpárosok okozták 
a balesetet, ketten pedig motorosok 
voltak. A balesetek oka főként a tény-
leges és relatív gyorshajtás, az elsőbb-
ségi jog meg nem adása, továbbá az 
előzés és a kanyarodás szabályainak 
be nem tartása volt. Tavaly ittasan 
okozott sérüléses baleset egy esetben 
történt, továbbá 38 esetben fogtak el 
ittas gépjárművezetőt, mely az orszá-
gos statisztikákkal összevetve nem jó 
eredmény. A rendőrkapitány felhívta 
a figyelmet arra, hogy bár Kiskőrösön 
csak egy halálos kimenetelű baleset 
volt, az illetékességi területükön ösz-
szesen tíz tragikus eset történt. „Egy 
emberélet is óriási veszteség” – hang-
súlyozta a rendőrkapitány, aki felhívta 
a figyelmet arra, hogy a jövőben még 
többet kívánnak tenni a balesetek 
súlyosságának csökkentéséért, ezért 
továbbra is kiemelt feladatuknak te-
kintik a járművezetők ittas, illetve 
bódult állapotának kiszűrését, illet-
ve a biztonsági rendszerek, köztük a 
passzív biztonsági eszközök használa-
tának ellenőrzését. 

SIKERES ÉVET ZÁRT A FÜRDŐ

A képviselő-testületi ülésen tartott tá-
jékoztatót a Kiskőrösi Rónaszéki Für-
dő üzemeltetéséről Schäffer Tamás, a 
Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezető-
je, aki elmondta: annak ellenére, hogy 
az elmúlt két évben 8 hónapot zárva 
volt a fürdő, a gazdálkodása sikeres.
A fürdő a járványhelyzet miatt 2020-
ban és 2021-ben is négy-négy hóna-
pot zárva tartott.
„A bevételkiesést sikerült ellensúlyoz-
ni, részben kiadásaink jelentős csök-
kentésével, részben azzal a kormányzat 
által biztosított ágazati bértámogatás-
sal, amire a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő 
üzemeltetőjeként a Kőrösszolg Non-
profit Kft. pályázhatott. Így összes-
ségében elmondható, hogy sikeresen 
vészeltük át ezt az időszakot. A lezárás 
nem borította fel a költségvetésünket 
és a működőképességünket is fent tud-
tuk tartani, valamint fejlesztéseket is 
tudtunk végezni” – ismertette Schäffer 
Tamás ügyvezető, aki tájékoztatójában 
erre részletesen is kitért.
A fejlesztések és folyamatos felújítá-
sok egy része a fürdő biztonságos és 
zavartalan működéséhez volt elenged-
hetetlen, más része pedig a kor köve-

telményeihez igazodó igények alapján 
valósult meg. Az elmúlt két évben az 
összes medence, a termálmedencék 
tetőszerkezete, az öltözőszekrények, 
illetve a szaunák és a gőzkabin is meg-
újult.
A beruházások egy részét a cég saját 
forrásból, míg egy nagy hányadát ön-
kormányzati forrás segítségével valósí-
totta meg.
A felújítások a kemping területét is 
érintették. Új közösségi helyiséget ala-
kítottak ki. A kempingben a belföldi 
vendégek száma 1.684 fő volt, akik 
közel ötezer vendégéjszakát töltöttek 
Kiskőrösön. Külföldről 15 országból a 
járványhelyzet okán csak 278 vendég 
érkezett, akik 2.515 vendégéjszakát 
töltöttek itt.
Domonyi László polgármester el-
mondta, hogy a pandémiás helyzet 
miatt csökkent a vendégéjszakák szá-
ma, ami az idegenforgalmi adóbevé-
telen is látszik. A csökkenést a fürdő 
üzemeltetésén keresztül is megérezte 
a város, hiszen kevés vendég érkezett 
a kempingbe. A járványhelyzet visz-
szaszorulásával vélhetően újra egyre 
nagyobb lesz a látogatószám, melynek 
növeléséhez hozzájárulhat a jövőbe-
ni fejlesztés is. Ehhez Magyarország 
Kormánya 510 millió forintos támo-
gatást biztosított, melyből a Kiskőrösi 
Rónaszéki Fürdő fejlesztésének kivite-
li terveit készítik el. Ez lesz az alapja 
annak, hogy a fürdő a felújítás után a 
mai kor igényeinek megfelelő, magas 
színvonalú szolgáltatással várja az ide 
látogatókat, tovább növelve ezzel Kis-
kőrös város turisztikai vonzerejét.

25 EZERNÉL TÖBBEN LÁTOGATTÁK A KÖNYVTÁRT

2.545 új könyv, 112 féle újság, 2.001 
olvasó, 25.316 látogató 87 közössé-
gi alkalom 7.622 résztvevővel – ez a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár tava-
lyi éve a számok tükrében. Turán 
Istvánné intézményvezető a leg-
utóbbi képviselő-testületi ülésen 
számolt be a könyvtár 2021-es évi 
tevékenységéről.

A tavalyi év működését még jelentő-
sen befolyásolta a járványügyi helyzet, 
valamint az annak kezelésére hozott 
jogszabályi korlátozások, melyek mi-
att négy hónapon keresztül nem tud-
tak olvasókat fogadni a könyvtárban. 
Ezen időszakot azonban a „Könyvtár 
a kapuban” elnevezésű szolgáltatással 
valamint a könyvek házhozszállítá-
sával hidalták át. Folyamatosan nőtt 
az on-line térben nyújtott szolgálta-
tások sikere és az előző év csúcstelje-
sítményéhez képest is duplázódtak a 
távhasználati adatai a könyvtárnak. 
Ehhez kapcsolódóan internetes sáv-
szélességet is növelt az intézmény.
A könyvtárban a tavalyi évben több 
programot és rendezvényt is tartot-
tak, melyek népszerűségét a képvise-
lő-testületi ülésen bemutatott fotók 
is alátámasztották. Az év elején a Ma-

gyar Kultúra Napjának eseményeihez 
az intézmény is csatlakozott, vala-
mint on-line formában megtartották 
Mesemondó Találkozójukat, mint 
ahogyan a könyvtári órákat, MeseVár 
foglalkozásokat és klubalkalmakat 
is. Tavaly több mint két és félezer új 
könyvet szerzett be a könyvtár. 2021-
ben 22.471 db dokumentumot köl-
csönöztek ki a könyvtárból a tagok. 
A jövő tekintetében az intézmény-
vezető két fontos dolgot emelt ki 
beszámolójában, egyrészt azon kell 
dolgozniuk, hogy a személyes könyv-
tárhasználat számai a járvány előt-
ti időszak szintjére emelkedjenek, 
másrészt a távolról elérhető szolgál-
tatásokat mindenképp tovább kell 
fejleszteniük ahhoz, hogy minőségi és 
teljeskörű könyvtárélményt biztosít-
sanak tagjaiknak.
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Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke a 7/2022. (I.11.)
KE határozatával az országgyűlési képviselők 2022. évi általános 
választásásnak időpontját és a 8/2022. (I.11) KE határozatával

az országos népszavazás 
időpontját 2022. április 3. (vasárnap) napjára tűzte ki 

Magyarországon az országgyűlési választási rendszert a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. 
évi CCIII. törvény szabályozza. A képviselők száma az új parlamentben 199 fő 
lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési 
képviselőt országos listán kell megválasztani. 
Az országos népszavazásra vonatkozó szabályokat a népszavazás kezdeményezésé-
ről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény tartalmazza. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) tartal-
mazza azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítják választások tisztaságát.

I. VÁLASZTÓJOG

Azt, hogy az országgyűlési képviselők választásán ki rendelkezik választójoggal az 
Alaptörvény a következő módon szabályozza: 
Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési 
képviselők választásán választó és választható legyen.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
- egy lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
- egy pártlistára szavazhat
A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemze-
tiségi választópolgárként szereplő választópolgár
- a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
- nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára 
szavazhat.

A választójog nincs magyarországi állandó lakóhelyhez kötve, így tehát a külföldön 
élő magyar állampolgárok is gyakorolhatják, de a magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat. 
Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási 
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. 
Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív 
választójoggal) az,
• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges 
belátási képessége mentális zavara következtében
- tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
- tartósan, teljeskörűen hiányzik (Ve. 13/A. § (2) bekezdés).
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján 
szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlá-
sától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll (Vjt. 
2. § (3) bekezdés).

II. SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a vá-
lasztópolgár lakóhelye szerinti kijelölt szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma 
és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásban gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – ké-
relmére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. 
(erről részletesen III.3. pontban)

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolvány és útlevél vagy
- lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
- régi, papír alapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes)

A 2020. március 11. napján vagy azt követően lejárt, vagy lejáró személy-
azonosító igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő. 

III. VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA 

A központi névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki 
a névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzékben nem szerepel, az nem 
szavazhat. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesí-
tést 2022. február 11. napjáig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától (NVI). 
Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a címét és sorszámát, ahol a szavazás 
napján a választópolgár leadhatja szavazatát és a választópolgár nemzetiségének 
megjelölését. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti 
a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. 

A központi névjegyzékbe az Nemzeti Választási Iroda automatikusan felvesz 
minden olyan személyt, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkezik, és bármely választáson legalább aktív választójoga van.
Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, akik magyarországi lakcím-
mel nem rendelkeznek, az NVI kérelmükre veszi fel a központi névjegyzékbe.

Azok a magyar állampolgárságú választópolgárok, akik Magyarországon élnek, de 
a személy- és lakcímnyilvántartás adatai szerint sem lakóhelyük, sem tartózkodási 
helyük nincs Magyarországon (még települési szinten bejelentett sem), akár az 
NVI-től, akár – bármely – HVI-től kérhetik névjegyzékbe vételüket.
A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgár bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától (HVI), hogy a központi 
névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nem-
zetiséghez tartozik,
- fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan 
adhassa le szavazatát,
- a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.

III.1. Segítség igénylése a választójog gyakorlásához:
• A fogyatékossággal élő választópolgár a következő speciális segítséget igényelheti 
választójogának gyakorlása érdekében:
- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a moz-
góurnás szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
• A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.
• A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen 
személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

III.2.  Központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása:
A választási iroda a Ve. 153. §-a alapján a jelölő szervezet, jelölt, országos népszava-
zás esetén a szervezők és az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok kérésére 
köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok meghatáro-
zott adatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópol-
gárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján vagy szemé-
lyesen felkereshessék. A választópolgár az adatai ilyen célú kiadását megtilthatja.

III.3. Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása (ideértve a házi vagy reintegrációs őrizet-
ben lévő személyeket is) miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja 
le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. 
Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehe-
tőség mozgóurna igénylésére.

A mozgóurnát a választópolgár
• kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre,
• ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén található bármely 
címre,

• ha előzőleg nem jelentkezett át, március 25-én 16.00 óráig akkor is kérheti bár-
mely település területén található bármely címre. Ebben az esetben a mozgóurna 
iránti igényt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni. A két kérelemről 
egyidejűleg dönt akár a választópolgár lakcíme szerint, akár a mozgóurnázás helye 
szerint illetékes HVI.

A mozgóurna iránti kérelmet
• a HVI-hez
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2022. március 
30. napján 16.00 óráig,
- személyesen 2022. április 1. napján 16.00 óráig, vagy
- ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig,

• az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatal-
mazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján legkésőbb 
12 óráig kell benyújtani.

A választópolgár 2022. április 1. napján 16.00 óráig kérheti, hogy
• a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, 
vagy
• a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

III.4. A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek be-
nyújtására vonatkozó közös szabályok
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja
• személyesen,
• levélben,
• elektronikus azonosítást követően elektronikusan (valasztas.hu, mo.hu, epapír 
avdh-s azonosítással),
• elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan (valasztas.hu, mo.hu, epapír).

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett 
tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja (így a bejelentett lakó-
helyétől távol élő választópolgárnak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása 
céljából).

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez 
nyújtható be (akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint 
illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet). A levél kézbesítése történhet postai 
úton, de a választópolgár bármilyen más módon is eljuttathatja a kérelmet az ille-
tékes HVI-hez: futárral, rokona, ismerőse útján stb. Ez utóbbi esetben csak akkor 
tekinthető szabályosan benyújtottnak a kérelem, ha az borítékba van zárva (azaz 
levélnek minősíthető).

IV. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

A helyi választási iroda a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításá-
val, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választá-
si adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő 
feladatokat ellátó választási szerv.

Kiskőrös Helyi Választási Iroda

Címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Telefon: +36-78-513-120 / 237 mellék
               +36-78-513-120 / 204 mellék
e-mail: valasztasi.iroda@korosnet.hu
HVI vezetője: dr. Turán Csaba jegyző
HVI vezető általános helyettes: Fődi János

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek személye-
sen a Helyi Választási Irodában igényelhetők (Polgármesteri Hivatal, 1. em. 
2. számú és 6. számú iroda), illetve letölthetők a www.valasztas.hu és www.
kiskoros.hu weboldalról.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2022.

TÁJÉKOZTATJUK A BORTERMELŐKET, HOGY A
XXIV. KISKŐRÖS VÁROSI BORVERSENY

2022. ÁPRILIS 7-ÉN KERÜL MEGRENDEZÉSRE
A HAGYOMÁNYOK HÁZÁBAN

Nevezési feltételek:
• minden kiskőrösi pincében tárolt és/vagy a kiskőrösi borvidéki körzet 
   területén termett szőlőből előállított bor nevezhető
• minták mennyisége: borfajtánként 3 db 0,75 l-es palack
   (vagy más forgalmi kiszerelés)
• mintaleadás időpontja: 2022. április 5. (kedd) 900-1500 óra között
• mintaleadás helyszíne: Hagyományok Háza, Kiskőrös, Kossuth L. u. 27.
• a nevezés hegyközségi tagoknak díjtalan

A versenyen kerül kiválasztásra Kiskőrös Város Bora, mely megtisztelő 
címet az idevonatkozó szabályzatban leírtak teljesítése alapján egy éves 
időtartamra adományozza a szakmai bizottság.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadás 2022. május 22-én
a Városalapítók Napja rendezvény keretében.

BORVERSENY FELHÍVÁS

Rendezők
Kiskőrös Város Hegyközsége

Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend
Kiskőrös Város Önkormányzata

További tájékoztatás
a Hegyközség irodájában (Luther tér 1.)

vagy a 78/414-721-es telefonszámon
kérhető.

FÓKUSZBAN
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GYERMEKEINK

Jándi Liza
édesanyja: Haskó Tímea
édesapja: Jándi Mihály
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2022. február 7. 
születési súly: 2950 g, hossz: 48 cm 

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

Breznyán Bianka
édesanyja: Pivarcsi Henriett
édesapja: Breznyán Péter
születési hely: Kalocsa
születési idő: 2022. január 26.
születési súly: 2850 gr, hossz: 49 cm

Krizsán Doroti
édesanyja: Szedmák Anita
édesapja: Krizsán Attila
születési hely: Kalocsa
születési idő: 2022. január 01.
születési súly: 3700 g, hossz: 51 cm

SIKERT HOZOTT A 13-AS SZÁM A KISKŐRÖSI AGRÁR EXPÓNAK 
Fókuszban a minőségi, kézműves élelmiszerek

TÖBB MINT EGYMILLIÁRDOS 
TÁMOGATÁST KAPOTT A BEM ISKOLA

RENDKÍVÜLI

A hagyományosan húsvéti előtti időszakban, idén március 19-20-án meg-
rendezett XIII. Duna-Tisza közi Agrár Expo rácáfolt a babonára. A tizen-
hármas szám ugyanis szerencsét hozott, az expo nagyon sok látogatót 
vonzott: két nap alatt mintegy tízezer érdeklődő, vevő fordult meg a vásár 
standjainál, a szabadban kiállított mezőgazdasági gépcsodáknál és az ex-
pót színesítő kulturális eseményeken.

A vásár fővédnöke, Font Sándor 
országgyűlési képviselő, a parlament 
Mezőgazdasági Bizottságának elnöke 
nyitó beszédében arra emlékeztetett: 
Nagy Tamás, a vásár főszervezője 
tizenhárom évvel ezelőtt azzal a cél-
lal hívta életre az Agrár Expót, hogy 
népszerűsítsék a kézműves terméke-
ket, a helyben termelt magyar élelmi-
szereket. A tömegeket vonzó vásár is 
tudatosítja annak fontosságát, hogy a 
magyar termékek vásárlásával azokat 
a hazai termelőket segítjük, akik itt-
hon, belföldi munkaerővel állítanak 
elő kitűnő élelmiszereket. 
Hogy miből is válogathattak a vevők? 
A választék hatalmas volt, sőt sok 
árusnál kóstolni is lehetett. Sonkák, 
kolbászok, szalámik, kecske-, juh-, és 
tehénsajtok, pékáruk, biotermékek, 
befőttek, lekvárok, mézek, hidegen 
sajtolt olajok, magvak, zöldségpás-
tétomok, gombakészítmények, gyü-
mölcslevek, borok, pálinkák, házi 
sörök, csokoládék, fűszerek, sütemé-
nyek, helyben termelt gyümölcsök, 
aszalványok és egyéb termékek készí-
tői mutatták be portékájukat. A sort 
lehetetlen folytatni, ugyanis 100 kiál-
lító több mint 2000 fajta, részben új 
termékkel rukkolt ki. A legtöbb árus 
el is mondta, hogyan is készülnek a 
finomságok. 
Az expo kiállítóit és közönségét első-
ként Domonyi László köszöntötte. 
Kiskőrös város polgármestere elisme-
rését fejezte ki a szervezőknek, akik 
olyan expót szerveznek, amely mind a 
termelőknek, mind az oda látogatók-
nak ingyenes, amit a városvezető or-

szágosan is egyedülállónak nevezett.  
A polgármester emlékeztetett: a vá-
rosban hamarosan elkészülő, min-
dennap nyitva tartó, fedett termelői 
piaccsarnok ötletét is gyakorlatilag az 
agrár expo sikere adta. 
Font Sándor szintén elismerő szavak-
kal szólt arról, hogy egy minden te-
kintetben profi módon megszervezett 
agrárvásár hirdeti a Duna-Tisza köze, 
benne Kiskőrös és környéke minőségi 
árutermelés melletti elkötelezettségét. 

Az országgyűlési képviselő külön is 
kiemelte Nagy Tamás főszervező tö-
retlen elkötelezettségét és munkáját 
a kézműves termékek népszerűsítése 
mellett.
Az expót Magyarország agrárminisz-
tere nyitotta meg. Dr. Nagy István 
bevezető gondolatai között az elmúlt 
évek gazdasági sikereinek számba-
vétele mellett ott volt, hogy a mező-
gazdaság immár komoly mértékben 

járul hozzá a nemzeti össztermékhez 
(GDP). Az orosz-ukrán háború pedig 
bebizonyította, hogy milyen nagy je-
lentőséggel bír az agrárium, és hogy 
a kormány milyen korlátozó intézke-
déseket vezetett be a mezőgazdasági 
termékek kivitele, egyben a magyar 
emberek biztonságos élelmiszerellátá-
sa érdekében. 
A tárca vezetője arról is beszélt, hogy 
a pandémia alatt szerencsére a terme-
lők nem online dolgoztak, kint voltak 
a piacokon és árulták a portékáikat. 
Aki hajlandó letenni az asztalra a 
mindennapi betevőnket, annak meg 
kell kapnia a tiszteletet. Ezért a kor-
mány támogatja a mikro nagyságú, 
azaz családi méretű élelmiszer-elő-
állítókat. Uniós keretekből 15 ezer 
eurós összegre, azaz 5 millió forintra 
lehetett pályázni önrész nélkül. A he-
lyi piacok fejlesztésére külön-külön 
100-100 millió forintra pályázhattak 
a települések. 
Az élelmiszertermelés azért is fontos, 
mert ha egy család képes ebből megél-
ni, az számukra egyben munkahelyet 
jelent, erősíti a településhez, a vidék-
hez való kötődést, amely a térségek 
lakosságmegtartó erejét növeli hosszú 
távon – hangsúlyozta Nagy István.  
A vásár közönsége ezúttal sem maradt 
éhen a standoknál biztosított folya-
matos kóstolásnak és annak köszön-

hetően, hogy Flórián János és csapa-
ta fenséges, bográcsos pacal, birka és 
vaddisznó pörköltet készített az expó 
szabadtéri részén, amit mind a kiál-
lítók, mind a látogatók előszeretettel 
fogyasztottak. 
A szombat délutáni műsor a Kiskő-
rösi Evangélikus Iskola Petőfi Sándor 
Általános Iskola néptánc csoportja-
inak fellépésével kezdődött, Gájer 
Bálintnak, a „swing hercegének” 
műsorával folytatódott. 
Vasárnap sem lanyhult a forgalom, 
már délelőtt nagy volt az érdeklődők 
száma, amit csak fokozott a kiskőrö-
si mazsorett csoportok bemutatója. 
A vásári forgatag és a program vasár-
napi műsorfolyamát a magával raga-
dó Janza Kata produkciója koronázta 
meg, aki ABBA és Neoton dalok mel-
lett ismert világslágereket adott elő a 
közönséget is dalra fakasztva. 

(Fotó: Oros Sándor)

Nagy Tamás főszervező-ötletgazda és 
felesége Gmoser Alíz, tizenhárom év-
vel ezelőtt azzal a céllal hívták életre 
az Agrár Expót, hogy népszerűsítsék 
a kézműves termékeket, a helyben 

termelt magyar élelmiszereket.

Újabb iskolai fejlesztés valósul meg városunkban. A Kiskőrösi Tankerüle-
ti Központ 545 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert, 
melyet Magyarország Kormánya további 631 millió forint többlettámoga-
tásban részesített, így összességében 1 milliárd 176 millió forint keretösz-
szegből bővül a Bem József Általános Iskola.

Március 2-án délelőtt Vágó Ferenc-
né, a Kiskőrösi Tankerületi Központ 
igazgatója, valamint Püspöki István, 
a kivitelező Püspöki Építőipari Kft. 
ügyvezetője ünnepélyes keretek kö-
zött aláírták a vállalkozási/kivitelezői 
szerződést. 
Az iskolán kívüli területen elhelyezett 
időkapszula és alapkő letétele előtt 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
mondott ünnepi beszédet, melyben 
ismertette többek között a fejlesztés 
fő paramétereit.
Elmondta, hogy a bővítéssel a je-
lenlegi épület utcai frontjához 8 új 
tanterem épül, amelyből kettő szak-
tanterem lesz. Egy nyelvi labor és egy 
természettudományi terem. A meglé-
vő fűtésrendszer mellé kiépítenek egy 
levegő-víz hőszivattyús rendszert is.
Mint azt Domonyi László polgár-
mester közösségi oldalán leírta: „Te-
lepülésünkön bővítjük a bölcsődét, 
nemrégiben új óvodát adtunk át, 
épül a Wattay tornacsarnoka, most 

pedig a Bem iskola fejlesztése ered-
ményeként a jelenlegi 568 fős lét-
szám helyett egy több mint 700 fős 
kapacitással bíró korszerű oktatási-
nevelési környezetet hozunk létre.
Köszönöm Magyarország Kormá-
nyának a támogatásokat, köszönöm 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
közbenjárását a kiskőrösi oktatási in-
tézmények fejlesztése érdekében.”
A Kiskőrösi Tankerületi Központ 
EFOP-4.1.2-17-2017-00128 azono-
sító számú, „A kiskőrösi Bem iskola 
Infrastrukturális fejlesztése” című 
projektje magába foglalja a meglévő 
intézmény korszerűsítését, bővítését, 
az intézmény működéséhez szükséges 
eszközök beszerzését, illetve egyéb já-
rulékos beruházási elemeket.
A projekt a Széchenyi 2020 program 
részeként valósul meg.
Bővebb információ a Kiskőrösi 
Tankerületi Központ honlapján, a 
http://kk.gov.hu/kiskoros oldalon 
olvasható.
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IDÉN ISMÉT MEGRENDEZTÉK A 
KADARKA NEMZETKÖZI BORVERSENYT

A 26. alkalommal lebonyolított nagydíj borversenynek, mint mindig, most 
is az István Borház adott otthont, március 11-én. Az esemény társadalmi 
fővédnöke ezúttal is Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnö-
ke volt. A borverseny szakmai fővédnökeként pedig Nyitrainé Dr. Sárdy 
Diánát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem igazgatóját, az Orszá-
gos Borszakértő Bizottság elnökét köszönthették. A borverseny elnöké-
nek, Dr. Kállay Miklós emeritus professzort, a Magyar Bor Akadémia tisz-
teletbeli elnökét kérték fel. 

A vendégeket Tóthné Nagy Er-
zsébet, a rendezvény háziasszonya 
üdvözölte, majd Domonyi László, 
Kiskőrös Város polgármestere nyi-
totta meg a programot. Font Sándor 
országgyűlési képviselő, a Parlament 
Mezőgazdasági Bizottsága elnöke és 
Csengődi István, a rendezvény há-
zigazdája is köszöntötte a megjelen-
teket. 
A megnyitó után az ítészek meg-
kezdték munkájukat. A 3 bíráló bi-
zottság összesen 88 mintát bírált el, 
melyből 80 önálló Kadarka, 8 pedig 
Kadarka cuvée volt.
A szervezők köszönetüket fejezik ki a 
KEVI szakoktatójának, Filus János-
nak, hiszen a minták az intézmény 
diákjainak közreműködésével, az ő 
vezetésével kerültek az ítészek elé. 
A bírálat ideje alatt Dr. Tarján Ba-
lázs címzetes egyetemi tanár, bor-

szakíró vezetésével szakmai fórumot 
és társadalmi borbírálatot is tartottak 
a kisteremben. 
A verseny során a vendégek megte-
kinthették Németh Mihályné Ka-
darka címke gyűjteményét. 
Az ítészek végül 15 arany, 46 ezüst 
és 24 bronz minősítést osztottak ki.
A legjobb helyi Kadarkának a Szent-
péteri Borpince 2021-es Kadarka 
Rose bora bizonyult. 
A díjak és a különdíjak ünnepélyes 
átadására egy későbbi időpontban, a 
Petőfi 200 Emlékév keretében „Pe-
tőfi és a bor” elnevezésű eseményen 
kerül majd sor. 
A szervező bizottság – Csengődi Ist-
ván, Filus János, Kósa Gyula és Ke-
lemen Pál – köszönik minden neve-
zőnek a részvételt, a támogatóknak, 
segítőknek pedig a lebonyolításban 
nyújtott közreműködést. 

A WATTAYSOKNAK IS SZALAGOT TŰZTEK
Rendhagyó módon tartották meg idén a járványügyi intézkedéseknek 
megfelelve a Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium 
140 végzős tanulójának a szalagtűzést. A szűk körű eseménynek a műve-
lődési központ színházterme adott otthont március 11-én.

A végzősök bevonulása után a 9. A és 
9. B osztályosok hagyományos palo-
tás tánca teremtette meg az ünnepi 
hangulatot, majd a 11. évfolyamosok 
nevében Podmaniczki Dominik, 11. 
B osztályos diák mondta el a búcsú-
beszédet.

„Most minden tekintet rátok szege-
ződik. Ifjú felnőtteket látnak, akik 
készek arra, hogy álmokkal tettre ké-
szen elinduljanak önálló életük felé”  
mondta végzős diáktársainak.
Szalagot kaptak a 12/A osztályos köz-
gazdasági és ügyvitel ágazati tanulók, 
osztályfőnökük Antalfiné Kutyifa 
Zsuzsanna, a 12/B gépészet és in-
formatikus ágazati tanulók, osztály-
főnökük Soós Andrea Ildikó, a Kk 
13/1-es érettségi vizsgára felkészítő 
szakközépiskolai tanulók, osztály-
főnökük Francziáné Miks Éva, a 
2/14/B gépgyártástechnológiai tech-
nikus és vállalkozási ügyviteli, ügyinté-
ző diákok, osztályfőnökük Franczia-
Takács Edit, a 2/14/C informatikai 
rendszer-és alkalmazás-üzemeltető 
technikus és vállalkozás ügyviteli ügy-
intéző tanulók, osztályfőnökük Raf-
fainé Sendula Zsuzsanna, a 3/11/1 
gépi forgácsoló, eladó, pincér tanulók, 
osztályfőnökük Májer-Gubán Dóra, 
valamint a 3/11/3 asztalos, hegesztő 
tanulók, osztályfőnökük Rakonczai 
Sándor.
A szalagtűzéskor az iskola hagyomá-
nyai szerint minden végzős osztályt út-

ravaló idézettel köszöntöttek. Ocskai 
Roland 10.B osztályos tanuló énekes-
zenés előadása után a végzős tanulók 
nevében Kolozsvári Fanni 12.A osz-
tályos tanuló mondta el beszédét.
Mondjunk köszönetet családtagja-
inknak, barátainknak, akik most nem 

lehetnek itt, hogy segítettek, bátorí-
tottak és támogattak minket! Mond-
junk köszönetet osztályfőnökeinknek 
és oktatóinknak, akik végigkísértek 
minket ezen az úton és hittek ben-
nünk, hogy eljuthatunk idáig! – emel-
te ki beszédében.

BÉRELHETŐ
RENDEZVÉNYSÁTRAK ÉS KIEGÉSZÍTŐK!

Igény szerint 18-36-60-120 m2 alapterületű sátrak,
kültéri hősugárzó, hőlégfúvó, ledes világítás,

sörpadokkal. Szállítással, építéssel és bontással. 
Telefon: 06-70/339-9241

TAKARÍTÓNŐT ÉS KERTI
MUNKÁRA FÉRFI SEGÍTŐT KERESEK

budapesti családi ház igényes
rendben tartására.

Elvárás pontos, precíz munka, 
leinformálhatóság, heti egy alkalom-

mal egész napos elfoglaltság.
Aktív nyugdíjas jelentkezést

bérigény megjelöléssel várom.
+36-30/936-6890

ÜNNEPI

MÁRCIUSI FORGATAGGAL KEZDŐDÖTT A PETŐFI 200 EMLÉKÉV VÁROSUNKBAN
Két kiállításmegnyitót követően március 14-én és 15-én kétnapos ren-
dezvénnyel vette kezdetét Kiskőrösön a Petőfi 200 Emlékév. Az emlékév 
logoja Petőfi szülőházát helyezi középpontba. A magyar zászló színei pe-
dig a kiskőrösi kulturális hagyaték közös nemzeti értékét hangsúlyozzák.

Március 14-én ünnepélyes zászlófel-
vonással kezdődött a kétnapos rendez-
vény.
A Magyar Országgyűlés tavaly döntött 
arról, hogy a 2022/23-as esztendőt 
Petőfi Emlékévvé nyilvánítja, az egyik 
legnagyobb, legismertebb és máig az 
egyik legnépszerűbb költőnk szüle-
tésének 200. évfordulója alkalmából 
– mondta Fekete Péter, kultúráért fe-
lelős államtitkár. 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, hogy tudatosítani kell 
mindenkiben, mit is vitt véghez Kis-
kőrös nagy szülötte.  
Domonyi László polgármester el-
mondta, hogy megtervezték a Petőfi 
Látogatóközpontot, ahol majd szíve-
sen adna a városvezetés helyet egy ki-
helyezett kormányülésnek is.
Dr. Filus Erika, a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum igazgatója kiemelte, 
hogy közel negyven olyan programot 
rendeznek, amely felidézi Petőfi élet-
művét.
A nyitóünnepségen több százan szaval-
ták el közösen Petőfi Sándor Nemzeti 
dal című művét. A város első osztá-
lyosainak a képviselő-testület tagjai 
Kiskőrös Petőfi 200 feliratú kokárdát 
tűztek fel.
Mint azt Szedmák Tamás alpol-
gármester elmondta, a városban 
több állandó köztéri installáció va-
lósul meg. A Wattay által elkészített 
versautomatában idegen nyelven is 
hallgathatunk Petőfi-verseket, pihen-
hetünk a város több pontján elhelye-

zett, könyv alakú, idézetekkel ellátott 
verspadokon, míg az aláírások fala 
bemutatja, hogy a szülőház 1880-as 
megnyitása óta mely hírességek tették 
ott tiszteletüket. 
A művelődési központ aulájában az 
egykori Landerer és Heckenast nyom-
dagép típusazonos mását helyezték el, 
melyen bárki kipróbálhatta a korabeli 
nyomtatást. A gasztronómiai különle-
gességek közül az emlékév nyitányára 
készült el a Pilvax Kávélikőr, Petőfi 
kedvenc italának korabeli receptúrán 
alapuló újragondolása, a főtéri fahá-
zakban nemzetiszín süteményeket kí-
náltak, a Korzó kávéházban trikolor 
színű pohárkrém készült.
A Városházán 14-én délután átadták a 
képviselő-testület által adományozott 
elismeréseket.
„Célunk és vágyunk, hogy Kiskőrös is-
mét az országos események középpont-
jába kerüljön, vendégeink kulturális, 
turisztikai és gasztronómiai élmények-
ben gazdagodva vigyék jó hírünket!” 
– emelte ki március 15-én beszédében 
Domonyi László polgármester, majd 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
méltatta a márciusi ifjakat.
A KEVI Petőfi Sándor Általános Is-
kolája tanulói előadásában láthattuk, 
hallhattuk a gyönyörű ünnepi műsort.
Az ünnepséget követően elhelyezték az 
emlékezés és a tisztelet koszorúit.
Március 14-én a fáklyás felvonulás, 15-
én a Bagossy Brothers Company kon-
cert méltó zárása volt a bicentenáriumi 
emlékév nyitánya programsorozatnak.

JÓZSEF-NAPI BÚCSÚI SZENTMISE

Március 19-én, József napján, a kis-
kőrösi Szent József római katolikus 
templom búcsúi szentmiséjére nem 
csak a kiskőrösiek, de közeli és tá-
volabbi települések zarándokai is 
eljöttek, hogy részt vegyenek a szent-
misén. 

A szentmisét bemutatta főtiszte-
lendő Dr. Várszegi Asztrik OSB c. 
culusi püspök, emeritus pannonhal-
mi főapát. A szentmisét követően 
körmenet tartottak és az Eucharisz-
tikus kongresszus emlékére készített 
ablakot is átadták.

Petőfi 200 emlékév logója

(Még több fotó: kiskoros.hu; 
facebook: Kiskőrös város)



2022. április2022. április

12 13

ÁPRILISI ÚTMUTATÓ

EMLÉKEZÜNK

K ISKŐRÖSI  E VA N G É LIK US OK  O
LD

AL
A

„Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, 
hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.” 
                                     (János evangéliuma 20, 18)

„Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 
Sírnak ürességét, Krisztus dicső-
ségét. Mit láttál, szent asszony, a 
sírnál?” – énekli sok katolikus test-
vér a húsvéti szekvencia magyar 
nyelvű szabad átköltését. Tudjuk 
János evangéliumából, hogy az 
első húsvét alkalmával ő mit lá-
tott, mit tapasztalt az üres sírnál. 
De mit látunk mi? Mit látunk meg 
húsvét ünnepében? Engedje meg 
az Olvasó, hogy saját válaszomat 
fogalmazzam meg a következő so-
rokban. 
Már gyermekkoromban is életem 
része volt a vallásos neveltetés és az 
istentiszteletek látogatása. Még ma 
is élő képekként jelennek meg előt-
tem a fehérre meszelt fák, a rend-
be tett virágos kertek és a zöldellő 
természet, amely minden egyes 
alkalommal rámutatott arra, hogy 
közeleg húsvét ünnepe. Eleinte az 
ünnephez kapcsolódó ételekben és 
az elmaradhatatlan locsolkodásban 
bontakozott ki számomra húsvét 
lényege. Később mind jobban és 
jobban megerősödött bennem, 
hogy ez az ünnep egészen másról 
szól. A húsvéti igehirdetések meg-
világították számomra, hogy egy 
olyan felfoghatatlan csoda tör-
tént, amely nem az én csodám, de 
mégis részese vagyok. Ezek az im-
pulzusok nagyszüleim falujában, 
Fazekasvarsándon értek. Sokáig 
nem értettem, hogy a faluban élő, 
román ortodox vallásúak, miért kö-
szöntik egymást húsvétkor ezekkel 
a szavakkal: „Krisztus feltámadt!”, 
amelyre azt „kellett” felelni: „Való-
ban feltámadt!”. Később ebben a 
köszönésben felismertem az egyik 
legszebb, személyes hitvallást. 
Húsvét csodája az egész keresztény-
séget meghatározó csoda, hiszen 
húsvét nélkül nincsen feltámadás, 
nincsen örök élet. Az egyházi esz-
tendőre tekintve többször is meg 
szoktuk fogalmazni, hogy minden 
egyes vasárnap, istentisztelet húsvét 
kell, hogy legyen, olyan értelem-
ben, hogy a fókuszban a keresztnek 
kell állnia, amely a feltámadott Úr 
Jézus Krisztusra mutat. A feltáma-
dás csodája teljes mértékben meg 
kell határozza hitünket és egész 
szolgálatunkat, mindennapjainkat. 
Ez a titokzatos csoda a legerősebb 
kapaszkodó, amely megtart, meg-
erősít, vigasztal és reményt ad.

A húsvéti örömüzenet közép-
pontjában az értünk meghalt és 
feltámadt Úr Jézus Krisztus áll. 
Tudjuk, hogy Jézus életének is ré-
sze volt húsvét ünnepe, bár akkor 
a zsidó nép hagyománya szerint 
az Egyiptomból való szabadulásra 
emlékeztek. Mi, keresztények is 
részesei vagyunk a szabadulásnak, 
mégpedig Jézus Krisztus feltáma-
dása által. Jézus Krisztus váltság-
műve megszabadít minden benne 
hívőt a bűnökből és az örök ha-
lálból. Ma is meg lehet győződni 
Jézus feltámadásáról. Egy derék, 
egyszerű, hívő embertől valaki gú-
nyosan megkérdezte: – Hiszed te 
valóban, hogy Krisztus feltámadt? 
A hívő nyugodtan felelt: – Igen, én 
hiszem. A másik erre mosolyogva 
mondta: – Honnan vetted ezt a 
hitet? Az öreg hívő lélek így felelt: 
– Onnan, hogy ma reggel is egy ál-
dott, csöndes órát töltöttem vele. 
Íme, a döntő bizonyíték! Krisztus 
feltámadott, mert Krisztus él. Ta-
pasztaltam az erejét. Imádságom-
ban lehajolt hozzám. Bűnömmel 
való küzdelmemben erőt adott. 
Éreztem, hogy ült a betegágyam 
mellett. Hallottam, hogy szólt 
hozzám az Igén keresztül. Ő való-
ban él!
Nagyon sok ember közömbösséget 
mutat a húsvéti örömüzenet iránt, 
amelynek több oka is lehet. Talán 
sokakból hiányzik az a hit, amely 
valamelyest meg tudja ragadni a 
húsvéti csodát, amelyben megjele-
nik Istennek az ember iránti vég-
telen szeretete. Talán sokan nem 
tudnak rápillantani a keresztre, a 
feltámadott Úrra, mert nincs meg 
számukra az az útmutatás, amely 
segítené őket ebben. Ezt az út-
mutatást pedig az Isten Igéje adja. 
Jézus maga mondta: „Boldogok, 
akik nem látnak, és hisznek.” János 
evangélista pedig így tesz bizony-
ságot: „Ezek pedig azért vannak 
megírva, hogy higgyétek: Jézus 
Krisztus, az Isten Fia, és e hitben 
életetek legyen az ő nevében.” 
Ahogyan a magdalai Mária elin-
dult és hírül adta mindazt, amit 
hallott és megtapasztalt az üres 
sírnál, valahogy hasonló lendület-
tel és örömmel mondjuk el mi is 
a szabadulás, a megváltás örömét 
minél több embernek. 

Arató J. Lóránd 

DÍSZSÍRHELYEK ÉS VÉDETT SÍROK 

ANYÁK NAPI
ISTENTISZTELET

május 1-jén
10.00 órakor

Szeretettel várunk 
mindenkit Anyák napi 

istentiszteletünkre, 
amelyen közöttünk 

szolgálnak
a KEVI Harangvirág 

Óvodájának óvodásai.

Áprilisban a konfirmációi ünnepi istentisztelet 
miatt külön családi istentiszteletet nem tartunk. 
Legközelebbi alkalmunk május 15-én lesz, amikor 
kicsik és nagyok együtt ünnepeljük Istent, kortól 
függetlenül interaktív módon próbáljuk megfej-
teni üzenetét a Biblián keresztül és énekkel, 
közös imával éljük meg hitünket.
Az istentisztelet végén teára és szeretetven-
dégségre várunk mindenkit, aki teheti ehhez 
hozzájárulhat süteményekkel, szendvicsekkel.
Szeretettel várunk családosokat és egyedülállókat egyaránt, 
hiszen mindannyian Isten nagy családjába tartozunk!

ÁPRILIS 24-ÉN 9 ÓRAKOR
a Kiskőrösi Evangélikus Gyülekezetben

konfirmációi istentiszteletre hívunk mindenkit.
Közel félszáz konfirmandus tesz vallást hitéről és veszi magához 

először az Úr testét és vérét. Ezen a vasárnapon szórványainkban nem 
tartunk külön istentiszteletet (Tabdi, Erdőtelek, Kecel),

hanem szeretettel várjuk ott élő testvéreinket is közös ünneplésre. 

Családi istentisztelet

KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET

Erős vár a mi Istenünk!

Az Ugrik család sírja
Ugrik József, a kiskőrösi evangélikus 
elemi iskola első „tudós tanítója” 1814. 
november 15-én született. 1832 és 1834 
között a pozsonyi líceumba járt, jeles és 
kitűnő eredménnyel tanult, majd 1834 
és 1836 között a Soproni Evangélikus 
Líceumban teológiát hallgatott. Mi-
után beiratkozott Bécsben ágostai és 
helvét teológia szakra, időközben rá-
döbbent, hogy nem pap, hanem tanító 
szeretne lenni. 1828 és 1841 között a 
Liptó vármegyei Nádasdon a vármegye 
másod-alispánjának 4 gyerekét tanítot-
ta. 1846 és 1854 között Kecskeméten 
tanított. 1854-től négy éven keresztül 
Kiskőrösön az evangélikus iskolában 
volt magyar tanító. Útja ezután Mis-
kolcra vezetett, ahová 1858. augusztus 
22-én hívták meg rendes tanítónak és 
„énekvezérnek”. 1861 augusztusában 
tért vissza Kiskőrösre kántortanítónak. 
Ő lett az ötödik tanító, a magyar „pro-
fesszor”. Lakóháza az iskola udvarán 
volt, Kiskőrösön hunyt el 1889. már-
cius 5-én.

Zoltán János és szülei sírja
Zostyák János fésűkészítő iparosmes-
ter fia, Zoltán János (1877-1945), aki 
nevét 1898-ban magyarosította, a helyi 

Petőfi-kultusz meghatározó alakja volt. 
A Horthy-rendszerben lapszerkesztő-
ként, takarékpénztári igazgatóként, 
helytörténeti- és Petőfi kutatóként is 
szolgálta szülővárosát, 1927-ben meg-
jelent Petőfi könyv, benne Kiskőrös 
vázlatos történetével című kiadványa 
ma is fontos forrása az elmúlt időknek. 
Kardoskodott a Petőfi szülőház állag-
megóvása mellett, majd az evangélikus 
temetőben felkutatta, és közösségé-
vel együtt síremléket állíttatott Petőfi 
Sándor egykori dajkájának, Kurucz 
Zsuzsannának. Zoltán János 1918-ban 
Budapesten élte át a Monarchia ösz-
szeomlását és a forradalmakat, amely 
időszak meghatározta későbbi gondo-
latvilágát. Az általa évtizedeken át ve-
zetett helyi társaság, a Petőfi Irodalmi 
Kör rendezte meg 1924-ben először a 
szilveszteri Petőfi ünnepet. Budapesten 
hunyt el 1945-ben, ottani sírja ma már 
nem létezik.

Az 1919-es vértanúk emlékműve
A „gyászos emlékű vörös rémuralom” 
áldozataira emlékeztet egy fehér obe-
liszk. 1919 nyarán a Kun Béla vezette 
tanácsköztársaság intézkedései ellen 
felkelés robbant ki a Duna melléken, 
Dunapatajról és Kalocsáról gyorsan 
átterjedt Kecelre, majd Kiskőrösre is. 
A végrehajtó hatalom tisztségviselőinek 
elűzését megtorlás követte. A június 
végén győzelmet arató vörösök rögtön-
ítélő bírósága 3 halálos ítéletet hozott: 
Spang József (1891-1919) világhábo-
rús hőst egy táviratért, Szenohradszki 
Pál (1879-1919) Tabdiból való gazdát 
néhány puskáért, Kutyifa János (1882-
1919) napszámost pedig gyilkossági 
kísérletért ítélték halálra. A végrehaj-
tás nagy nyilvánosság előtt, a Petőfi tér 
eperfáinál zajlott, a testeket megalázásul 
a temető árkába földelték el. Emlékmű-
vük majd tíz évvel később, 1928-ban 
készült el, közadakozásból. 2019-ben 
Kiskőrös város önkormányzata a száz-
éves évfordulón felújíttatta, egyházaink 
lelkészei pedig megszentelték.

Turán István

IN MEMORIAM BOLDOCZKI JÓZSEF

(1940 - 2022)

Boldoczki József tősgyökeres kiskőrösi 
családban született. 1961-ben nősült, 
feleségével, Kecskeméti Ilonával két 
leánygyermeket neveltek fel, Ildikót és 
Évát. Hat unokája és egy dédunokája is 
gyászolja.
Általános iskolai tanulmányai után 
villanyszerelőnek tanult, de 16 éves 
korában már dolgozott. A szakmunkás-
vizsgát követően 1959-től a KTSZ-nél, 
majd 1963-ban a Kiskőrösi Petőfi Me-
zőgazdasági Szakszövetkezetnél helyez-
kedett el.
1972-ben megszerezte a villanyszerelési 
mesterlevelet is. Ekkortól, mint kisipa-
ros dolgozott, tagja volt a KIOSZ-nak.
1993-ban egyéni vállalkozóként foly-
tatta tevékenységét egészen nyugdíjba 
vonulásáig, 2010-ig.
Nyolc éven keresztül volt városatya a 
képviselő-testületben, 1990 és 1994, 
valamint 1998 és 2002 között. Először 
az ügyrendi bizottság, majd a mezőgaz-
dasági és idegenforgalmi bizottság tag-
jaként vállalt plusz feladatokat. 
Jelentős része volt az önkormányzati 
beruházások lakossági támogatásának 
szervezésében, meghatározó szerepet 
töltött be a városi rendezvények meg-
valósításában, támogatója volt mind-
azoknak a kezdeményezéseknek, ame-
lyektől szebbé, élhetőbbé vált városunk. 

Kiemelkedő érdeme volt a ma már rend-
kívül jól működő testvérvárosi kapcsolat 
életre hívásában Liptoszentmiklóssal.
Képviselősége alatt számos beruházás 
valósult meg, több kilométer szilárd 
út épült, vagy került felújításra, felü-
letzárásra. Több mint tíz kilométer 
szennyvízcsatornát fektettek le, amelyre 
mintegy ezer ingatlan csatlakozott rá. 
Foglalkoztak képviselő társaival a bel-
vízvédelemmel, korszerűsítették a köz-
világítást, beépült a Bem és a Wattay 
iskolák tetőtere, melyek együttesen 
meghaladták a százmilliós beruházási 
értékhatárt. Akkor pályáztak először a 
fürdőfejlesztésre.
Mint képviselő, fontosnak tartotta a 
helyi gazdaság élénkítését, különös 
tekintettel a mezőgazdaságra, új mun-
kahelyek teremtését, vállalkozások 
indítását, a közműfejlesztést, további 
belterületi utak építését, legfőképpen 
Erdőtelken.
Egyszer ezt nyilatkozta: „Azt tartom 
a legfontosabbnak, hogy a képviselő-
testület tagjai ne politizáljanak, hanem 
közös összefogással a város érdekeit 
szolgáljuk.” Ennek a hitvallásának meg-
felelve végezte képviselői munkáját.
Munkája mellett szabadidejében szíve-
sen horgászott és mezőgazdasági terü-
leteit művelte. Nyugdíjas korában, míg 
egészsége engedte, aktívan dolgozott 
gyümölcs-és szőlőültetvényein.
Munkáját több alkalommal is elismer-
ték, 1982-ben a Kisiparosok Országos 
Szervezete „Kiváló Szervezeti Munká-
ért” elismerés ezüst fokozatával tüntette 
ki, 1985-ben pedig a Minisztertanács 
„Kiváló munkáért” elismerést adomá-
nyozott számára.
2007-ben Kiskőrös Város Önkormány-
zata „Kiskőrösért”-díjjal ismerte el a vá-
ros érdekében végzett közéleti és szak-
mai tevékenységét.
Nyugodjon békében, részvétünk a csa-
ládjának! 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

DICSA MIHÁLY KÁROLY
szeretett gyermek, férj, édesapa, testvér, jó barát

utolsó földi útján velünk voltak, mélységes fájdalmunkban
őszinte részvéttel osztoztak. 

Köszönet a vigasztaló szavakért és a búcsú virágaiért.
Gyászoló család

„Csillag volt, mert szívből szeretett
 S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett
 Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
 De szívünkben él, és örökké ott marad.”

Malina Lászlóné
Pesti Irén 

halálának 1. évfordulóján 
fájó szívvel emlékezik szerető családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

BOLDOCZKI JÓZSEF
temetésén részt vettek, őt utolsó útjára elkísérték.

Gyászunkban, mélységes fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a búcsú virágaiért.

Családja 
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ISKOLÁSFIGYELEMRE MÉLTÓ

A KEVI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN HÁROM ELSŐ OSZTÁLY INDUL 
Horváthné Ocskó Erika, Dicsa Tiborné Matusik Mária, és dr. Csóti Imréné 
tanító nénik várják szeretettel a leendő első osztályosokat.
A személyes beiratkozás a 2022/2023. tanévre április 21-22-én lesz. 
További információ az iskola elérhetőségein kérhető.

Horváthné Ocskó Erika
Boldog vagyok, hogy a régi iskolám-
ban taníthatok, azok között a pedagó-
gusok között, akiknek köszönhetem, 
hogy ezt a pályát választottam.
Az azóta eltelt idő alatt rájöttem, hogy 
semmi mással nem tudnék foglal-
kozni. Jó érzés, hogy ezt egy egyházi 
intézményben tehetem, mivel gyer-
mekkorom óta fontos szerepet játszik 
életemben az evangélikus vallás és a 
kiskőrösi gyülekezet.
Számomra a legfontosabb, hogy a 
gyerekek szívesen jöjjenek iskolába, 
fontosnak tartom a jó szülői közössé-
get is, hiszen mindannyiunknak kö-
zös az érdeke: vidám, boldog, biztos 
tudással rendelkező gyerekek neve-
lése, akik stabil értékrenddel, meg-
felelő önismerettel és maguk iránti 
felelősséggel lépik majd át négy év 
után a felső tagozat küszöbét. Igyek-
szem őket egymás és mások elfoga-
dására nevelni, biztonságos, megértő 
légkört teremtek nekik. A mostani 
negyedikeseimmel is igyekszem kü-
lönlegessé tenni a hétköznapokat. 
A legjobb tudást a saját tapasztala-
tuk adja, ezért sok plusz programmal 
színesítem mindennapi életünket. 
A tananyag átadásán kívül versenyek-
kel is ösztönzöm őket, hogy akár már 
az alsó tagozaton is felismerjék az ér-
deklődési körüket. A hiányosságok 
pótlása legalább ilyen fontos számom-
ra, következetesen dolgozom azon, 
hogy mindenki pótolja a lemaradását.
Minden évben tartunk családi napot, 
többször megyünk a tanév során ki-
rándulni, szeretjük a színes programo-
kat, a táncot, a játékot, a vidámságot.
Olyan tantestületben dolgozom, ahol 
számíthatunk egymásra. Két éve, mint 
alsós munkaközösség-vezető segítem 
az iskola vezetését és a kollégáimat. 
Lényeges, hogy én is folyamatosan 
fejlődjek, szívesen veszek részt mű-
helymunkákban, továbbképzéseken, 
szakmai fejlesztésekben.

Dicsa Tiborné Matusik Mária
Alapvégzettségem szerint mérnöki 
diplomával rendelkezem. A tanítói 
hivatást tudatosan, felnőttként vá-
lasztottam.
Elvégeztem a főiskola akkreditált 
differenciáló szakpedagógus képzést 
is.
Számomra a legkedvesebb időszak, 
amikor elsősöket kapok a szárnyaim 
alá.
Diákjaimat a tanulás folyamatában 
igyekszem minden oldalról támogat-
ni, hogy sikeresen vegyék a feladato-
kat, s hogy megtalálják erősségeiket. 
Rendszeresen részt veszek tovább-
képzéseken, melyek közül számomra 
a legemlékezetesebb a Nevelés és tu-
dásátadás népmesékkel című tovább-
képzés volt.
Programjainkat, kirándulásainkat 
igyekszem témában összekapcsolni 
a tananyaggal. A tapasztalattal meg-
szerzett tudás a legmélyebb, legma-
radandóbb a gyermekek számára. 
Gyakran szervezek olyan programot 
az osztályomnak, amely a városunk 
értékeit, múltját hozza közel a gye-
rekekhez. 
A szülőkkel is nagyon jó a kapcso-
latom. Ennek a kölcsönös bizalmon 
nyugvó együttműködés az alapja. 
Minden évben szervezünk családi 
napot.   
Hitem szerint akkor tudok jól taní-
tani és nevelni, értékeket átadni, ha 
szeretettel fordulok a diákjaim felé, 
ha szakmailag felkészülten, változa-
tos módszerekkel, élményt adó prog-
ramokkal irányítom a mindennapja-
ikat. Tapasztalatom szerint a játékba 
rejtett tanulás hatása intenzívebb a 
gyerekek számára, ezért gyakran al-
kalmazom munkám során.
Mi tanárok a tudásunkon túl, a 
személyiségünkkel is dolgozunk. 
Hiszem, hogy a szeretet, az elfoga-
dás, az emberség mindennél fonto-
sabb.

Dr. Csóti Imréné
1995 óta dolgozom a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában. 2003-ban szak-
vizsgáztam, mint fejlesztést végző pe-
dagógus. 
Ez idő alatt érzékenyebbé váltam a 
különböző képességbeli hiányosságok 
és különbségek felismerésére. Konk-
rét tapasztalatot szereztem a speciáli-
sabb segítségnyújtáshoz. Itt nemcsak a 
gyenge képességekre kell gondolni, hi-
szen idetartozik a tehetséggondozás is. 
Azt vallom, hogy minden gyermeknél 
a saját magához viszonyított fejlődés a 
legfontosabb.
Arra a tudásszintre építek, amit a gyer-
mek birtokol, amit az óvodából és a 
családból hoz. Feladatomnak tartom 
megtalálni a hozzájuk vezető utat. Fel-

ismerni, fejleszteni és megerősíteni a 
különböző szinten lévő képességeiket.
Elsődleges célom, hogy egy összetartó, 
jó közösséggé kovácsolódjanak. Tanul-
janak meg tanulni, a viselkedési sza-
bályokat betartani, akkor is, ha nem 
velem tanulnak, legyenek önállóak, le-
gyen „tartásuk”. Ha ez sikerül, a tanulás 
folyamata is könnyebben megy.
Pályám során megtanultam, hogy 
erre nincs recept. Nekem kell minden 
esetben igazodnom az ő igényeikhez. 
Az elmúlt közel negyven év, amit kö-
zöttük töltöttem, rengeteg tapasztalat-
szerzésre adott lehetőséget. Nemcsak én 
próbálom formálni őket, hanem ők is 
tudnak alakítani engem. A negyedikes 
osztály után mindig nagy kihívás első 
osztályban kezdeni a szeptembert. Nagy 
kihívás, de izgalmas feladat. Mivel még 
kicsik, nekem kell lehajolnom hozzájuk 
és onnan kell szemlélnem a világot. Kel-
lő alázat szükséges a munkámhoz.
A szülőkkel is jó kapcsolatot kell ki-
építenem és fenntartanom, hiszen ez 
mindannyiunk érdeke. Szeretettel, fo-
lyamatos figyelemmel kell kísérnünk a 
ránk bízott kisgyermekeket. Meg lesz 
az eredménye, ha következetesek le-
szünk.

A 2020. szeptemberében indult, 1,5 éves időtartamú, felnőttek szakmai 
oktatása keretében zajlott képzések befejeződtek. Három ágazat, négyféle 
szakmájában tettek vizsgát. Az oktatás első féléve után ágazati vizsgák, a 
komplex szakmai vizsgák (február 15. és március 2. között) voltak.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(11 fő), központi interaktív vizsga:
Projektfeladat:
– számítógépes könyvelés és analitika 
készítése
– elektronikus bevallás gyakorlata,
– portfólió bemutatása
Valamennyien sikeres vizsgát tettek. 
Oklevelet kaptak.
 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
(10 fő), központi interaktív vizsga:
Projektfeladat:
– elektronikus bevallás gyakorlata
– pénzforgalmi nyilvántartások veze-
tése
– portfólió bemutatása
Valamennyien sikeres vizsgát tettek. 
Oklevelet kaptak.
 
Asztalos (16 fő)
– asztalos szakmai ismeretek online 
teszt feladat
– portfólió,
– vizsgaremek készítése

– bútor- vagy épületasztalosipari ter-
mék készítése
Valamennyien sikeres vizsgát tettek. 
Szakmai bizonyítványt kaptak.
 
Hegesztő (21 fő)
– Hegesztett kötések készítése külön-
böző hegesztési eljárásokkal
– portfólió
– gyakorlat helyszínén végzett vizsga
Valamennyien sikeres vizsgát tettek. 
Szakmai bizonyítványt kaptak.
 
2022. szeptemberében a keresett 
szakmák megtartásával újabb képzé-
sek elindítását is tervezzük a felnőtt-
oktatás keretében. Megfelelő számú 
jelentkező esetén a népszerű asztalos, 
pénzügyi-számviteli ügyintéző, vál-
lalkozási ügyviteli ügyintéző, a kis-
gyermek gondozó,- nevelő szakmák 
mellett újként jelenik meg a hűtő- és 
szellőzésrendszer-szerelő, a kárpitos, 
az épület- és szerkezetlakatos, illetve a 
szociális ápoló és gondozó oktatás.

LEZAJLOTTAK A KOMPLEX SZAKMAI 
VIZSGÁK A WATTAYBAN

Technikai szám: 0066

Kérjük, személyi jövedelemadója
1 százalékával támogassa a 
      Magyarországi Református Egyházat! 

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:   

FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
HONLAP: WWW.KISKOROS.HU   

Tapasztalt autóbuszvezetőt keresünk 
kiskőrösi vagy környékbeli lakhellyel, 
rendszeres napi dolgozói járatra, 
változó munkarendben.  
Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: 
bekotours@bekotours.hu 
(Bekő Péter: +36-30/2492- 465) 

* APRÓ * APRÓ *

Köszönjük   támogatását!

Kérjük, ajánlja fel adója 1 %-át
a Kiskőrösi Református Egyházközség
alapítványa számára!

KISKŐRÖSI REMÉNYSÉG
ALAPÍTVÁNY

Adószámunk: 18361568 -1 - 03

2022. MÁJUS 17-18-ÁN (KEDD-SZERDA) 
9-13 ÓRÁIG VÉRADÁSRA HÍVJUK AZ ÖNKÉNTESEKET!
A véradók hozzák magukkal a személyi igazolványt,
lakcím és TAJ kártyát!
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ Szeretettel várunk mindenkit!
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MEGYEI MÁSODIK 
HELYEZETTEK LETTEK

A FELSŐHÁZBAN JÁTSZHATNAK 
AZ IFJÚSÁGI LÁNYOK

SZÉPEN, MAGYARUL BESZÉLJÜNK!
2017-2018-as tanév óta rendezzük meg a Kazinczyról elnevezett „Szép 
Magyar Beszéd” versenyt az 5-8. évfolyamosok körében a Bem József Ál-
talános Iskolában. A verseny szervezését, lebonyolítását évek óta én vég-
zem, amit megtiszteltetésnek érzek.

Ez a versenyforma az ifjúság anya-
nyelvi nevelését, a beszédkultúra 
javítását szolgálja. A verseny anya-
ga: a résztvevőknek kötelező és egy 
magukkal hozott szabadon válasz-
tott 20-25 soros prózai szöveget kell 
felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, 
magyar 20-21. századi közlő prózai 
stílusban megírt mű lehet. Idén, a 
járványügyi szabályok betartásával 
személyes találkozón rendeztük meg 
a versenyt iskolánkban. Több hely-
színről érkeztek tanulók, Kecelről, 
Soltvadkertről, Akasztóról, de ter-
mészetesen a KEVI Petőfi Sándor 
Általános Iskola diákjai és a Bem 
József Általános Iskola tanulói is ak-
tív szereplők voltak. Szakmai zsűri 
hallgatta meg, értékelte a felolvasók 
munkáját. A zsűri tagjai: Kovács 
Lajosné tanító, Szenohradszkiné 
Kákonyi Gabriella tanító, magyar 
szakos tanár, szaktanácsadó, a zsűri 
elnöke: Szomorné Szepcsik Éva 
magyar szakos tanár volt.

Tanulságos, tartalmas délutánt töl-
töttünk el, hiszen ahogy Kazinczy 
is írta: „Jót, s jól! Ebben áll a nagy 
titok.”

HELYEZETTEK: 

5-6. évfolyam: 
I. Vida Dorka Hanna KEVI
II. Kiss-Berdó Marcell KEVI
III. Bakos Laura Kecel

7-8. évfolyam: 
I. Berger Rebeka Kecel
II. Molnár Karina Soltvadkert
III. Ujvári Lili Akasztó

Gratulálunk a versenyzőknek, a III. 
regionális versenyen Berger Rebeka 
7. osztályos tanuló képviseli járásun-
kat, a kisújszállási Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban.

Horváth A. Gézáné
szervező

Kedves Gyerekek!

Legyél te is a magyar
várak és kastélyok
Hárompecsétes

Kisnemese!
További információ

a kiskőrösi Tourinform
Irodában vagy

a kajla.hu oldalon.

Megérkezett a legújabb játékos Kajla kiadvány,
a „KAJLA APRÓDOK” a kiskőrösi Tourinform Irodába.

Kajla összegyűjtötte nektek Magyarország legizgalmasabb, legkalandosabb 
várait és kastélyait. Fedezz fel három, számodra legérdekesebb várat vagy 

kastélyt a füzet kínálatából, gyűjts össze egy-egy egyedi pecsétet az általad 
választott helyszíneken! Így válhatsz – a három pecsét birtokában – apródból 

a magyar várak és kastélyok Hárompecsétes Kisnemesévé.
Szókereső, vaktérkép, labirintus és sudoku is vár Titeket

a legújabb Kajla kiadványban. 

NE FELEJTSÉTEK OTTHON KAJLA ÚTLEVELETEKET SEM!

TOURINFORM KISKŐRÖS
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/a.
Telefon: +36 20 230 4442
E-mail: kiskoros@tourinform.hu
Web: www.tourinform.hu
Web: www.kiskorosturizmus.hu
Facebook: Kiskőrös Turizmus

A Kiskőrösi Város Sportcsarnokban 
került megrendezésre március 10-én a 
IV. korcsoportos diákolimpiai fiú kézi-
labda küzdelemsorozat három megyei 
területi döntője közül az egyik. Az ese-
ményen két kiskőrösi gárda mellett egy 
kiskunhalasi és izsáki együttes lépett 
pályára.
Végeredmény:
1. Kiskőrös KEVI Petőfi Iskola 6 p.
2. Kiskőrös Bem József Ált. Isk. 4 p.
A torna győztese jogot szerzett a március 
22-én Kecskeméten megrendezett me-
gyei döntőben való részvételre, ahon-
nan az első helyezett jutott tovább az 
országos döntőbe. A megyei döntőben 
a Kiskőrös KEVI Petőfi Iskola csapata 
a Kalocsai Eperföldi Sportiskola Álta-

lános Iskola gárdáját jó játékkal győzte 
le. Ezt követően a küzdelemsorozat me-
gyei döntőjében a kiskőrösi fiatalok a 
Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Álta-
lános Iskola gárdájától szoros csatában 
kaptak ki 20-18-ra és így a második 
helyen zártak. A Kiskőrös KEVI Petőfi 
Iskola csapatának edzője Czinkóczki 
Tibor elmondta, hogy sajnos a döntő-
ben fáradtan mozogtak a fiúk és ezért 
szenvedtek vereséget. A csapat számára 
a második hely megszerzése azt jelenti, 
hogy még bekerülhetnek az országos 
döntőbe, amennyiben a sorsolás után 
egy másik megye második helyezett 
csapatán túljutnak az oda-visszavágós 
párharc során.                  

Filus Tibor

A Kiskőrösi NKSZSE utánpótlás 
csapatai közül az ifjúságiak a korosz-
tályos országos bajnokság III. osztá-
lyának „H” csoportjában szerepelnek. 
A lány kézilabda csapat jó teljesít-
ményt nyújt a küzdelemsorozatban, 
aminek köszönhetően harcban van-
nak a dobogós helyekért.
Az együttes a tavaszi szezont hazai 
környezetben kezdte, amikor a do-
bogóért folyó küzdelemben az egyik 
vetélytársuknak számító újkígyósiakat 
győzték le nagy csatában, 26-25-re. 
Ezt követően Csongrádra látogattak, 
ahol 34-29 arányú győzelmet arattak. 

A fiatalok legutóbb március 7-én ját-
szottak, amikor hazai környezetben 
győzték le a Bácsbokodi NKSE gár-
dáját 42-15-re.
Ennek a győzelemnek köszönhető-
en a kiskőrösi lányok megerősítették 
helyüket az élmezőnyben és 14 mér-
kőzés lejátszását követően a 3. helyen 
állnak 20 ponttal.
Ez az eredmény annyit jelent, hogy 
a csapat az alapszakaszt követően a 
felsőházi rájátszásban szerepelhet a 
dobogós helyekért harcolva a továb-
biakban.                  

-filus-

17 LABDARÚGÓ EDZŐ VIZSGÁZOTT
A Kiskőrösi Városi Sporttelepen az 
MLSZ Grassroots Alap Bács megyei 
tanfolyam gyakorlati vizsgáját tartot-
ták meg március 10-én. A gyakorlati 
vizsgán az vehetett részt, aki az elméleti 
vizsgát sikeresen teljesítette.
A 2021. őszi Grassroots Alap tanfolyam 
7+1 tanfolyami napból állt Kiskőrö-
sön, ahol a hallgatók megismerkedhet-
tek a grassroots (amatőr) labdarúgással, 
az MLSZ Edzőképzés filozófiájával, az 
életkori sajátosságokkal (U7-felnőttig), 
és egyéb hasznos információkkal. 
A szakemberek elméletben és gyakor-
latban is tapasztalatot szerezhettek, 

hogy az egyes korosztályokban mit kell 
a fókuszba helyezni a képzés során. 
A cél az, hogy a megyében növeljék 
az aktívan dolgozó edzők számát, és 
segítsék őket, hogy megfelelő minő-
ségű foglalkozásokat tudjanak tartani 
a megyei csapatok játékosai számára. 
A gyakorlati vizsgán az edzőjelöltnek 
különböző edzésgyakorlatokat kellett 
bemutatniuk a Kiskőrösi LC utánpót-
lás játékosainak közreműködésével. 
A sikeres vizsgát letett edzők megyei 
II. osztályú felnőtt csapat vezetőedzői 
teendőinek ellátásáig alkalmas tanúsít-
ványt vehettek át.                         F.T. 

KEVI
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Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 6000 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

Felelős kiadó:
Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft.
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.

Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa  |  +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
A Kunság-Média Nonprofit
Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Hirdetésfelvétel:
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!

LENDÜLETBENTESTI-LELKI

A LEGNAGYOBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNK – TEGYÜNK ÉRTE!
Az régi bölcselet is ezt tartja, fontosságát pedig a világjárvány előtt is érez-
tük, alatta pedig még inkább tudatosulhatott bennünk. Mikor, ha nem most 
határozzuk el magunkat egészségünk fokozottabb védelmére, testünk és 
lelkünk megfelelő állapotának elérésére? Közeleg ugyanis az egészség vi-
lágnapja április 7., amely dátumot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
tűzött ki egyfajta jelképként, az a nap, mely egyben a szervezet megala-
kulásának az évfordulója is. Vizsgáljuk meg közelebbről ezt a hatalmas 
kincset, amely minden ember és személyiség teljességét adja.

Az egészség fogalmát nehéz lenne pon-
tosan megfogalmazni, elindulva az ala-
poktól sokakat megtéveszt az ókorból 
eredendő felfogás: Aszklépiosz elkép-
zelése szerint az egészség a betegség 
hiánya. Lánya Hügieia, azonban már 
nagy jelentőséget tulajdonított a szel-
lemi egészségnek és a betegségmegelő-
zésnek is, azaz az egészségmegőrzésnek 
(nem hiába tekintjük őt a higiénia szó 
névadójának). Az idő előrehaladtával 
saját elméletek alakultak ki a fogalom-
mal kapcsolatban, mindig kapott egy 
kis módosítást, terelgetést a definíció, 
végül elért a mai legmodernebb felfo-
gásához, amit a WHO 1948-ban fo-
galmazott meg. Az alapkoncepciójuk 
szerint az egészség nem csupán a beteg-
ség vagy fogyatékosság hiánya, hanem 
a testi-, lelki-, szociális jól-lét megléte. 
Hangsúlyba került a személy szubjektív 
és objektív élményvilága is. A WHO 
megközelítése szerint a fogalom bizo-
nyos dimenziókra bomlott, melyek 
mind külön-külön meghatározzák bol-
dogságunkat, egészségünket és egyben 
hatással vannak egymásra! Ide tartozik 
az emberi test és szervezet megfelelő 
biológiai működése, a kiegyensúlyo-

zottság és elégedettség magunkkal és 
környezetünkkel szemben, a tiszta és 
következetes gondolkodásra való ké-
pesség, a másokkal való könnyed kap-
csolatteremtés és ezek ápolása, illetve 
az emocionalitás, azaz, hogy képesek 
vagyunk saját és mások érzelmeinek 
felismerésére, megfelelő válaszreakciót 
tudunk kifejteni. Ezek mind kapcso-
latban vannak egymással és alakítják 
mindennapjainkat befolyással bírva az 
életminőségünk felett, ezért érdemes 
minden dimenzióval foglalkozni a tö-
kéletes egyensúly és boldogság elérése, 
illetve megtartása érdekében. Az egész-
ség egy befektetés is, gondoljunk bele, 
sokan csak akkor mérik fel ezt a hatal-
mas értéket, mikor már komoly a prob-
léma, azonban annak leküzdéséhez 
sokkal több idő- és energiabefektetés 
szükséges, mint amennyi az egészsé-
ges állapot megőrzéséhez. Ha életünk 
minden szakaszában fordítunk időt az 
ápolására, jó eséllyel elkerülhetjük a 
megbetegedéseket, a lappangó és elhú-
zódó problémákat.
Mit is tehetsz a saját egészségedért? 
Az informatikával átszőtt világunkban 
könnyedén lehet információkat gyűj-

teni, de minden eset-
ben fontos a források 
ellenőrzése! Előző cik-
künkben említettünk 
egy-két jó tanácsot és 
praktikát az életmód 
javítására és annak 
megtartására, a már-
már klisés, megszokott 
mondatok és gondo-
latok nem véletlenül 
kerültek ennyiszer te-
rítékre, hiszen valóban 
támpontot adhatnak. A rendszeres 
mozgás, rostban és vitaminokban gaz-
dag táplálkozás, a pihenésre fordított 
elegendő idő, a megfelelő folyadékbe-
vitel mind hatással vannak életminő-
ségünkre, emellett törekednünk kell a 
megoldások keresésére abból a szem-
pontból, hogy miként kerülhetünk a 
legnagyobb összhangba és egyensúlyba 
saját magunkkal, a minket körülvevő 
társainkkal és a környezetünkkel, hi-
szen ezek mind kölcsönhatásban van-
nak egymással és összefüggéseikben 
alakítják egészségünket.

Alábbi programjainkat ajánljuk szí-
ves figyelmükbe:
• 04.05.: Mezőfi-Horváth Antónia 
klinikai szakpszichológus: Kamaszok – 
kamasz-sokk - ONLINE előadás
• 04.13. és 04.27.: Lajkóné Kovács Re-
gina: Csiri-biri torna (játékos torna és 
foglalkozás 1-4 év közötti babáknak és 
szüleiknek) – Petőfi Sándor Művelődé-
si Központ

Megkezdődtek:
• Mozdulj családi vetélkedők
• Felnőtt úszótanfolyam
• Alakformáló edzés
• Nyugdíjas torna

Aktuális programjaink és a részvételi 
lehetőségek iránt érdeklődni az Egész-
ségfejlesztési Irodához tartozó efi.kis-
koros@gmail.com e-mail címen, vagy 
a 78/415-920 telefonszámon lehet.
Az Egészségfejlesztési iroda a program-
változás jogát fenntartja.

László Luca
EFI koordinátor

TÍZ CSAPAT MÉRTE ÖSSZE EREJÉT A CLASSIC WINTER TORNÁN

A HC Kiskőrös szervezésében 9. al-
kalommal rendezték meg a Classic 
Winter Nemzetközi Jégkorong Tor-
nát március 11 és 13 között. 

A kiskőrösi Rajz Attila Jégpályán 
megtartott eseményen 5 erdélyi, 2 
szlovákiai, 1 szerbiai és 2 magyar csa-
pat mérte össze erejét. A részvevők 2 

csoportban küzdöttek meg egymással 
körmérkőzéses rendszerben, amelyből 
végül a Csíkszereda és Madaras csa-
pata került ki győztesen. A díjakat a 
Kiskőrösi Önkormányzat Kulturális, 
Turisztikai és Sport Bizottsága elnöke: 
Filus Tibor, valamint a HC Kiskőrös 
elnöke, Szekeres Károly adta át.

Végeredmény:
„A” csoport:
1. Csíkszereda SIC
2. HK Spatrak SRB
3. Csikándfalvi HC SIC
4. United Nasvady SK
5. HC Kiskőrös HUN
„B” csoport:
1. Madaras SIC
2. Felcsík SIC
3. Old Boys Liptoszentmiklós
4. Székesfehérvár HUN
5. Zsögödi Medvék SIC

Különdíjak:
Fair play díj:
United Nasvady SK, Zsögödi Medvék
Legjobb csatár: Martin Petro (United 
Nasvady SK). Legjobb hátvéd: Kindl 
Gábor (Székesfehérvár HUN). Leg-
jobb kapus: Kovács Lajos (Madaras 
SIC). A torna játékvezetői: Szabó 
Dávid, Zoran Jaramazovic, Balogh 
Máté

BRILLÍROZTAK ÚSZÓINK AZ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA DÖNTŐJÉBEN

Miszlai Orsolya edző, Simon Jázmin, Antal Mirjam,
Boldoczki Róbert, Simon Emma

Március 19-20-án rendezték meg 
Debrecenben az Országos Diák-
olimpia döntőjét, ahol a kiskőrösi 
úszók megyénket képviselve ragyogó 
eredményeket értek el.
Antal Mirjam 4. korcsoport 100 
m gyors 1. hely., 100 m hát 2. hely. 

Boldoczki Róbert 4. korcsoport 
100 m mell 2. hely. Simon Jázmin 
4. korcsoport 100 m mell 5. hely. 
Simon Emma 3. korcsoport 100 m 
gyors 9. hely.
Gratulálunk a versenyzőknek és 
edzőjüknek is!
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Az új Multivan Fun modell
Innovatív asszisztensekkel és LED fényszórókkal 

Autócent Kft. 
6230 Soltvardkert Kossuth u. 112.

Az új Multivan Fun modell mindent tud a szórakoztató családi autózásról.  A rugalmasan alakítható belső tér a kényelmes utazásról, míg a 10” kijelző és a bluetooth kapcsolat a 
folyamatos konnektivitásról gondoskodik. A LED fényszórók, a centrál légzsák, a kikerülő és kanyarodási, valamint a sávtartó asszisztens pedig a biztonságos célbaérést garantálja. 
Ráadásul már 12 999 000 Ft-tól elérhető kereskedéseinkben. 

Az új Multivan modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,5-8,4 l/ 100 km, kombinált CO₂-kibocsátása: 171-191 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás 
során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem 
részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes 
többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A fentiekben közölt adatok és 
tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.A képen megjelenő gépkocsin feláras extra 
felszereltségek is láthatók.

Már 12 999 000 Ft-tól
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KISKUN AUTÓSISKOLA
Petofi Sándor tér 10.

Tel.: 78/311 - 890, 20/420 14 12
Mészáros István iskolavezető Tel.: 20/980 90 49

www.kiskun.autosiskola.hu

Az adód 1%-ával
varázsoljunk

együtt mosolyt
a beteg gyermekek arcára!

Adószám:
18356076-1-03

Ha együtt segítünk,
  minden sikerül.

1%

Kérjük adójának 1%-ával támogasson minket!
Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja

Adószám: 19042099-1-03
Elnök: Fadgyas István  06-78/413-343

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!

Kérjük adójának 1%-ával támogasson minket!
Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja

Adószám: 19042099-1-03
Elnök: Fadgyas István  06-78/413-343

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!


