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Hagyomány, hogy a Városi Disznóvágás toros vacsoráján 
a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes

tagjai viseletbe öltözve tálalják fel az étkeket.
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ÓRIÁSI TÁMOGATÁST AD A KORMÁNY AZ ÁLLATTENYÉSZTŐKNEK

HAGYOMÁNYOS

SZORGOS KEZEK TÜSTÉNKEDTEK A VI. VÁROSI DISZNÓVÁGÁSON

AKTUÁLIS

A Kiskőrösi Gazdakör Egyesület tagjai már nagyon régen elhatározták, 
hogy úgynevezett „látvány-disznóvágást” szerveznek, hogy ne hagyják fe-
ledésbe merülni szüleink, nagyszüleink hagyományának ezt az örökét. Ré-
gen minden háznál tartottak jószágot, attól függően, hogy mekkora volt a 
család egy, vagy akár több disznót is hízlaltak, ami aztán egész évre adott 
bőséges tányérba valót. Idén hatodik alkalommal népesült be a Pozsonyi 
utca eleje, a sátor alatt sürögtek-forogtak a gazdaköri tagok, az évek során 
a rendezvényhez társult kiskőrösi önkormányzat dolgozóival.

A disznó vágásának és feldolgozásának 
régen megvolt a menete, a férfiaknak, 
asszonyoknak, de még az ifjabbaknak 
is a feladata. Egy ilyen hagyományos 
disznóvágást követhettünk végig feb-
ruár 5-én, szombaton. A nézelődők az 
elkészült toros étkekből vásárolhattak, 
sőt – este, ahogy a hajdanvolt disznó-
vágások idején is volt, toros lakoma 
– orjaleves vele főtt zöldségekkel, főtt 
hús zmácsenkával (paradicsomszósz-
szal), tormával, töltött káposzta, sült 
pecsenyehús, sült hurka és kolbász, 
végül pedig a disznótorok desszertje, 
a hajtogatott szilvalekváros és diós há-
jas sütemény – zárta a napot, melyre 
szintén lehetett jelentkezni. Persze 
reggel a frissen sült hagymás vérért is 
sokan álltak sorba. A töltött káposz-
ta is kelendő volt napközben, hiszen 
úgy az igazi, ha abalével készül. A 
pecsenyehús is frissen sütve a legpor-
hanyósabb, a hurka és a kolbász pedig 
hozzáértők által volt ízesítve… 
A disznótoros vacsora fogásait most 
is a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes 
tagjai tálalták fel, talpig viseletbe öl-
tözve este is becsempészték a múltat 
a jelenbe.
A művelődési központban megtartott 
vacsorán Nikléczi Gábor, a Kiskőrösi 
Gazdakör Egyesület elnöke köszöntöt-
te a vendégeket, majd Somogyi Zol-
tán gazdaköri tag, az esemény főszer-
vezője számolt be a nap legfontosabb 
mozzanatairól. Elmondta például, 
hogy már két disznót is vágtak, idén 
egy 195 és egy 198 kilogrammosat és 
nagyon úgy néz ki, hogy jövőre a va-
csora helyszínéül is egy nagyobb helyet 
kell keresniük, akkora az érdeklődés.

Font Sándor országgyűlési képvi-
selő, aki reggel a pörzsölés-tisztítás 
munkálatából is kivette a részét, 
kiemelte a gazdaköri tagok hagyo-
mányörökítő tevékenységét, jónak 
tartja, hogy a gyermekek bevonásá-
val végzik el az egyes munkafáziso-
kat, így ők is részesei lesznek a múlt-
idéző tevékenységnek.
Domonyi László polgármester kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik 
fáradhatatlanul dolgoztak a rendez-
vény sikeressége érdekében. Hiszen 
mint kiemelte, ez többheti előkészü-
letet igényel, a feladatokat is személy-
re szabottan kell kiosztani, hogy ne 
legyen fennakadás, a vacsoravendé-
geket pedig gyönyörűen és ízlésesen 
terített, dekorált helyszín várta.
A támogatóknak hála bőséges volt 
a tombolatárgyak száma is, a fődí-
jat Atkári Árpád ajánlotta fel, egy 
sétarepülést, amelyet Kecskeméti-
né Zsuzsa nyert meg. A szerencsés 
nyertes rendkívül örült a kivételes 
lehetőségnek, de mint elmondta, 
megvárja, hogy tavasziasabbra for-
duljon az idő. A disznóvágás régen 
nagyon fontos mozzanata volt a csa-
ládi eseményeknek, a rokonság ki-
segítette egymást a munkában, este 
a toros vacsorán alkalmuk nyílt a 
beszélgetésre, másnap a családtagok 
elindultak a kóstolókkal a faluban a 
jóbarátokhoz. 
Következő szombaton pedig valame-
lyik segítő rokonnál szakította meg a 
pirkadó hajnal nyugalmát egy sürgö-
lődő csapat. Így telt a télidő hajdan a 
kiskőrösieknél.

Boda Zsuzsa

Napjainkban egyre kevesebben tartanak otthon hízót, az ólak sincsenek 
már sok helyen meg. Egész Európára jellemző, hogy a szántóföldi növény-
termesztés eluralkodott és az állattartás csökkent. Európai program, hogy 
az állattenyésztők minél nagyobb támogatáshoz jussanak – mondta Font 
Sándor országgyűlési képviselő. 

Font Sándor: „Emellett Magyaror-
szág Kormánya a hazai költségvetés-
ből is ad támogatást. Cél az állattar-
tó telepek korszerűsítése, ami akár 
százmilliós tétel is lehet esetenként, 
hiszen a nemzetközi minősítést meg 
kell szerezniük. Óriási összegeket 
szán erre a kormány, de az igény is 
nagy. Gyermekkoromban tanyán ne-
velkedtem, évente kettő, volt, hogy 
három disznót is vágtunk. Növény-
termesztéssel, szőlészettel is foglal-
koztunk, szüleimnek a napszámosok 
ellátását is meg kellett oldaniuk. 
A Kiskőrösi Gazdakör Egyesület tag-
jainak sikerült visszahozniuk a régi 
disznóvágások hangulatát. Régen 
minden férfi értett a disznó feldol-
gozásához, az asszonyok is pontosan 
tudták a feladatukat a rendkívül ko-
moly tisztítást igénylő bélmosástól 
kezdve a kolbásztöltésig. A disznó 

minden porcikáját feldolgoztuk a fü-
létől a farkáig. Gyermekként először 
csak a vizet hordtuk a felnőtteknek, 
később a disznópörzsöléskor a kapa-
rásban is részt vehettünk. A háziasz-
szony elmondta, hogy mit szeretne a 
különféle húsfélékből, mert ez a bon-
tást is meghatározta. Nálunk a csa-
ládban nagy kedvenc volt a gyomor-
ba töltött disznósajt, de a kuláréba 
töltött szalámit is igen szerettük. 
Az elfogyasztáskor természetesen fi-
gyelembe kellett venni az eltartható-
ságot, először a hurka fogyott el, majd 
a disznósajt és ezután következtek a 
füstöléssel tartósított eleségek, ame-
lyek közül a vastag szalámit és a nagy 
sonkát csak aratáskor kezdtük fel.”
Somogyi Szilvi a kezdetek óta min-
den városi disznóvágás lelkes szerve-
zője. Mint mondta, a tombolához 
a támogatók megkeresése már he-

tekkel a nagy nap előtt elkezdődik. 
Somogyi Szilvi: „Idén is több mint 
félszázan ajánlottak fel nyereményt a 
vállalkozók, magánszemélyek közül. 
Az első disznót egy szűkebb gazda-
körös csapattal már pénteken levág-
tuk és konyhakészre feldolgoztuk. 
Így reggel már akkor tudtuk sütni az 
eladásra szánt ételeket, amikor a má-
sik disznó feldolgozása még tartott. 
A két, együtt közel 400 kilós állatból 
600-650 szárma készült a töltött ká-
posztába. Frissen sült a 30 kiló hozzá-
valóból a hurka, 80 kiló húsból a kol-
bász, a pecsenyehús és délben tettük 
fel a 178 fős vacsorára főni a levest. 
A szilvalekváros hájas süteményből 
Szabóné Haskó Erika alelnökünk 
sütött száz darabot, ugyanennyi di-
óval töltöttet készített Fűz Imréné 
Erzsike. Köszönet érte, mint ahogyan 
mindenkinek, aki bármilyen formá-
ban kivette a részét a munkából.
Fél ötkor keltünk, a fiúk elmentek a 
mai disznóért és a tegnap feldolgozott 
húsokért, mi asszonyok pedig ide jöt-
tünk a sátorba, hogy előkészítsük a 
főzéshez a terepet. 

Minden évben megvendégeljük a Jó 
Pásztor Szeretetotthon napközis cso-
portját, idén a pandémia miatt nem 
tudtak eljönni, de eljuttatjuk nekik a 
kóstolót.
A gazdakör összeszokott csapatában 
mindenki tudja, mi a munkája, a vá-
ros más gasztronómiai rendezvényein 
is mindig ott vagyunk. 
Minden támogatónknak, a tombo-
latárgyak felajánlóinak köszönetet 
mondok. Nagyon sok támogatást 
kapunk az önkormányzattól, amit 
ezúton is szeretnék megköszönni. 
A sátrat az asztalokat, padokat… nem 
tudtunk olyat kérni, amit azonnal ne 
teljesítenének.
Külön köszönöm hatalmas segítő 
munkáját az önkormányzat részé-
ről Dénes Jánosnak, Martin Fe-
rencnek, Skuta Csabának, Fejesné 
Sipiczki Hajnalkának, a szlovákság 
részéről a Györk házaspárnak, de 
szeretnék köszönetet mondani még 
Ba Irénnek, Hajnal Bettinek, Sza-
badi-Maglódi Kittinek és a művelő-
dési központ dolgozóinak.”  

Boda Zsuzsa
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 
ELISMERTÉK SIPOS BÉLA KARNAGYOT

ÉRTÉK PREPSZENT ISTVÁN GYŰJTEMÉNYE

FÓKUSZBAN

POLGÁRMESTERÜNK TANÁCSADÓ LETT
Nagy megtiszteltetés érte Domonyi 
László polgármestert. A Magyar 
Agrár – és Élettudományi Egyetem 
Georgikon Campusán Keszthelyen, 
mint az egyetem egykori polgárát, 
felkérték arra, hogy a Georgikon 
Campus tanácsadó testületének 
tagja legyen. A tanácsadó testület a 
Georgikon alapításának 225. évfor-
dulója alkalmából alakult meg és 
segíti annak identitásának megtartá-
sát, igazodva a külső igényekhez.
A hazai agrár-felsőoktatás szüksé-
ges megújulásának mérföldköve 
az alapítványi fenntartású Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem 
(MATE) létrejötte, amely 2021. feb-
ruár 1-től 5 campuson, több mint 
13 ezer hallgató számára fogja össze 
a dunántúli és közép-magyarországi 
élettudományi és kapcsolódó képzé-
seket. Az intézményhez csatlakozott 
a Nemzeti Agrárkutatási és Innová-
ciós Központ (NAIK) 11 kutatóin-
tézete is, így az új intézmény nem 
csupán egy oktatási intézmény lesz, 
hanem az ágazat szellemi, szakpoliti-
kai és innovációs központjává válik, 

amely nagyobb mozgásteret biztosít 
a képzések, a gazdálkodás és szer-
vezet modernizálásához, fejlesztésé-
hez. Az összeolvadással a kutatói és 
egyetemi szféra szorosabban fonódik 
majd össze, aminek következtében 
még több érdekes, izgalmas kutatás-
fejlesztés születhet majd az agrárium 
területén. 
Az 5 campus egyike a Georgikon, 
mely tanácsadó testületének tagja 
lett polgármesterünk.
A fotón Domonyi László polgár-
mester mellett Prof. Dr. Gyuricza 
Csaba rektor.
Gratulálunk!

Boda Zs.

ÉVINDÍTÓ KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK

A Kiskőrös Helyőrség Nyugállomá-
nyúak Klubja beszámoló közgyűlését 
megtisztelte jelenlétével Domonyi 
László polgármester, Csizovszki 
László alezredes, rendőrségi főtaná-
csos, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
vezetője, valamint Gáldonyi Sándor 
őrnagy, a MH KIKNYP 1.sz. Tobor-
zó Iroda irodavezetője. 
Duchai Józsefné nyá. büntetés-vég-
rehajtási őrnagy megemlékezett a 
Magyar Kultúra Napjáról.
Fadgyas István nyá. őrnagy, a klub 
elnöke, beszámolt az elmúlt évi el-
végzett feladatokról, ismertette a 
2022. év programterveit. A tagság 
mindkettőt elfogadta.
Ezt követően elismeréseket adtak át.
Domonyi László polgármesternek, 
a nyugdíjas klub támogatásáért 

Miklovicz János ezredes, a 93. Pe-
tőfi Sándor vegyivédelmi zászlóalj 
parancsnoka egy pajzs alakú emlék-
tárgyat és az alakulat címerével díszí-
tett söröskorsót adományozott.
Gottfried Béla nyugállományú ez-
redes, Szücs Imre ezredes, a MH 
Katonai Igazgatási és Nyilvántartó 
Parancsnokság parancsnoka elisme-
rő oklevelét vette át.
A klub elismerő oklevelét: Pásztor 
Imréné, Kovács Imre nyá. rendőr 
zászlós, Tratter István, Matusik 
Sándor tagok kapták.
A gyűlés a fehér asztal mellett foly-
tatódott tovább, jókedvű, kötetlen 
beszélgetéssel.
Gratulálunk a csapatszellemben vég-
zett munkához és az elismerésekhez!

Boda Zsuzsa

EGYMILLIÁRDOS TÁMOGATÁST KAPOTT 
A BEM ISKOLA FEJLESZTÉSRE

Magyarország Kormánya január végi 
döntésének értelmében több mint 
egymilliárd forintból újulhat meg a 
Bem József Általános Iskola-jelen-
tette be február negyedikén Font 
Sándor országgyűlési képviselő. 
Kiemelte, hogy Lasztovicza László 
főigazgatóval átbeszélték a beruhá-
zás lényegét. Az utcafronton az is-
kola 8 tanteremmel bővül, melyből 
egy természettudományi, egy pedig 
idegennyelvi szaktanterem lesz, a 
hozzájuk tartozó szertárakkal. Va-
lamint egy teljesen új, üvegportálos 
beléptető aula fogadja majd az ide 
érkezőket. Ezt az új tantermi rend-
szert a legmodernebb hőszivattyús 
rendszerrel fogják fűteni. A beruhá-
zásnak további elemei lesznek, hiszen 

a tantermek magasfokú felszereltéget 
kapnak. Az építkezésnek része egy 
fedett kerékpártároló és kialakíta-
nak egy nagyobb gépjárműparkolót 
is. Egy fedett játszótér is biztosítja a 
tanulóknak a kikapcsolódást. 
Ezzel a beruházással mintegy 190 új 
tanulói helyet tudnak kialakítani. 
Kiskőrösnek nagy szüksége van a 
megnövekedett igények miatt arra, 
hogy még modernebb és magasfokú 
oktatással képezzék a diákokat. Ösz-
szességében közel 1000 négyzetmé-
teren újítják fel és bővítik az általá-
nos iskolát. A földszinten új építésű 
irodát és akadálymentes mosdót épí-
tenek, itt kap helyet a gépészeti he-
lyiség is.  

Boda Zsuzsa

 ENERGIA- ÉS KLÍMATUDATOSSÁGI KÉRDŐÍV

Kérjük töltse ki az alábbi kérdőívet, ami az önkormányzat
munkáját segíti a jövőbeli energetikai és klímavédelmi

fejlesztésekben! A kitöltés teljesen anonim
és kutatási-fejlesztési célokat szolgál. 

https://www.survio.com/survey/d/O1D4O4K1J6P5U0Q2K

HÍREK

A magyar kultúra ápolása és a magyar 
értékek megőrzése érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenysége, történel-
münk és napjaink katonai, valamint 
kulturális hagyományainak hiteles 
tolmácsolása elismeréséül, a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából emlék-
tárgyat – egy antikolt MH pajzsot 
adományozott dr. Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagy, a Magyar 
Honvédség parancsnoka, Sipos Béla 
Benjamin hadnagy részére. A had-
nagy sikeres és elismert karnagya 
Kiskőrös Város Fúvószenekarának.
Gratulálunk az elismeréshez!

-bzs- 

FÜL-ORR-GÉGE
HÁRS PATIKA Dr. Neuwirth Tamás

fül-orr-gégész szakorvos
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RENDELÉSI IDŐ:
Kedd: 15:00-19:00

Előzetes időpont-egyeztetés alapján
+36-30/449-3494

Prepszent István évtizedek óta gyűj-
ti a Petőfi relikviákat, tárgyakat, írott 
emlékeket, fotókat, képeslapokat, 
festményeket. Felsorolni is lehetet-
lenség mi minden van gyűjteményé-
ben, ami Petőfi Sándorral kapcso-
latos. Legutóbb egy homokfúvott 
szódásüveggel gazdagodott magán-
gyűjteménye, amelyet egy Petőfi 
portré díszít.
Ezt a kivételes munkásságot és gyűj-
teményt ismerte el nemrégiben a Kis-
kőrösi Települési Értéktár Bizottsága 
azzal, hogy felvette az értékek sorába. 
Erről Turán István, a bizottság elnö-
ke adott tájékoztatást a januári testü-
leti ülésen, féléves beszámolójában.
Domonyi László polgármester meg-
köszönte a bizottság tagjainak, hogy 

Prepszent István munkásságát a gyűj-
teménnyel együtt beemelték a helyi 
értéktárba. 

-bzs-

MÓDOSULT A MENETREND

JÓL HALAD A BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS

Február 1-jétől jelentősen megválto-
zott a menetrend a kelebiai vonalon.
Újabb jelentős fázisához érkezett a 
Budapestet Belgráddal összekötő 
vasútvonal magyarországi szakaszá-
nak felújítása azzal, hogy február 
1-jétől Délegyháza és Kelebia között 
vágányzár mellett folytatódik a kivi-
telezés. A Budapest–Kunszentmik-
lós–Tass–Kelebia (150-es számú) 
vasútvonal több évig tartó átépítésé-
nek első menetrendi üteme idén áp-
rilis 30-ig lesz érvényben. Ebben az 
időszakban a vonatok csak Budapest 
és Délegyháza között közlekednek. 
A Délegyháza–Kiskunhalas–Kelebia 
szakaszon vonatpótló autóbuszok-
kal, valamint a Volánbusz helyközi és 
távolsági járataival lehet utazni, ezek 
közlekedése a lezárás idejére a térség-
ben megváltozik, és átveszi az érin-
tett települések teljes kiszolgálását.

A Délegyháza és Kelebia között 
életbe lépő módosítások, a közúti 
buszos közlekedés és az átszállások 
miatt a Délegyházától délebbre lévő 
szakaszra, illetve szakaszról utazók 
Budapest és Kunszentmiklós–Tass 
között 20-30 perccel hosszabb elju-
tási idővel számolhatnak; Kiskőrös, 
Kiskunhalas, illetve Kelebia és a 
főváros között pedig 30-45 perccel 
növekedhetnek az átlagos eljutási 
idők. A vasúttársaság emiatt arra 
kéri az utasait, hogy előre tájéko-
zódjanak, és tervezzék meg az uta-
zásukat.
Részletes információkat, térképe-
ket a MÁV honlapján, a www.mav.
hu/150 weboldalon találnak.
Az utasok és a lakosság türelmét és 
megértését kéri a MÁV, a felújítás 
alatt előforduló kellemetlensége-
kért.

Rideg László elnökségével működő 
megyei önkormányzat delegálásával, 
a TOP „alapprogramot” kiegészítő 
141 millió forint támogatást kaptunk, 
mivel Magyarország Kormánya lehe-
tőséget adott arra, hogy a bölcsődéket 
fejlesszék.
A bölcsőde bővítésével, a jelenlegi 
létszámnál 14-gyel több kisgyermek 
elhelyezésére lesz lehetőség. A meg-
lévő földszintre emeletráépítéssel egy 
új, 50 négyzetméteres, kettéosztható 
csoportszobát alakít ki a kivitelező 
Kőröskom Nonprofit Kft. a földszint-
ről az emeletre „költöztetett” helyisé-
gekből.
A munkálatok végeztével a gyermekek 
előreláthatóan szeptemberre költöz-
hetnek vissza a felújított bölcsődébe.
Kiskőrös Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete januári ülésén 
jóváhagyta az Egészségügyi, Gyer-
mekjóléti és Szociális Intézmény Böl-
csődéjének nyári zárva tartási idejét. 

A bölcsőde jelenlegi helyén, augusz-
tus 01. napjától - 2022. augusztus 12. 
napjáig lesz zárva. Az intézményben 
a nyári szünet ideje alatt végzik el a 
takarítást és a berendezési tárgyak fer-
tőtlenítését.

Boda Zs. 

KISKŐRÖSI ÁLLÁSOK
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala, Foglalkoztatási Osztály

Kiskőrös, Kossuth L. u. 40.  |  Tel: 78/795-044, fax: 78/311-181
e-mail: foglalkoztatas.kiskoros@bacs.gov.hu
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OKTÓBERBEN AVATJUK A SZTÉLÉT

KÖZÉPPONTBAN

IDÉN IS BIZTOSÍTJUK A SZÍNVONALAS MUNKAVÉGZÉST

FONT SÁNDOR SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A 2021. május 20-i kormánydön-
tés értelmében a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum történelmi emlék-
hely lett. Február 7-én Kiskőrösre 
látogatott Móczár Gábor, a Nem-
zeti Örökség Intézete főigazgatója 
munkatársaival, hogy találkozzon 
Domonyi László polgármesterrel. 
A megbeszélésen egyeztettek a szté-
lé (az emlékhelyet jelző nagyméretű 
kőtábla) helyéről, amit 2022. októ-
ber 17-én avatnak majd fel a szülőház 
megnyitásának 142. évfordulóján.
A vendégek a megbeszélés után meg-
tekintették Petőfi Sándor szülőházát.

A sztélé avatása már része a Petőfi 
200 Emlékév programsorozatának.
Városunkban a Petőfi szülőház meg-
nyitásának 140. évfordulóján, 2020. 
októberében alakult meg a Petőfi 
200 Emlékbizottság. Feladatuk Do-
monyi László polgármester elnöksé-
gével és Szedmák Tamás ügyvezető 
elnökletével nem kevesebb, mint 
összehangolni a város és az intézmé-
nyek, valamint a megyei és országos 
programokat a Petőfi születésének 
bicentenáriumi, 2022/2023-as Pető-
fi-emlékévében.

Boda Zs.

A KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI 
NÖVELTÉK A BIZTONSÁGÉRZETET

Ungvári Ferenc, az Ungvári Works 
Kft. tulajdonos ügyvezetője: A mi 
vállalkozásunk kisvállalkozásnak 
minősül, hiszen a vezetéssel együtt 
közel negyven dolgozónk van. 
A pandémiás helyzet kezdetén nem 
csak én, úgy gondolom, minden 
vállalkozás tulajdonosa egy újrater-
vezést végzett, amit azóta többször 
is módosítottunk. Akkor még nem 
tudtuk, hogy a megváltozott körül-
mények mennyi ideig fognak tartani, 
mi lesz az alapanyagok beszerzésével 
és az értékesítési piaccal, ki tudjuk-e 
majd fizetni a dolgozóinkat.
Magyarország Kormánya azonban 
több olyan intézkedést hozott, ami-
vel mind a vállalkozókat, mind az 
alkalmazottakat segítette.
Első ilyen támogatás volt például a 
hitelmoratórium. A bizonytalanság-
ban sokan éltek vele, aztán, aki látta, 
hogy stabil maradt a helyzete – mint 
mi is – visszatértünk a fejlesztésre fel-
vett hitelünk törlesztéséhez.  

Szerencsések vagyunk, hiszen a mi 
piacunk nem omlott össze, talpon 
tudtunk maradni. Ennek az is oka, 
hogy egyedi kis-és középszériás 
gépipari alkatrészgyártó cégünknek 
nagyon szerteágazó a tevékenysége. 
Hat különböző országba szállítunk. 
Az elmúlt évben 30 százalékos ár-
bevétel-növekedést értünk el, bár 
ez nem realizálódott a nyereségben, 
mivel jelentős részét felemésztette az 
alapanyag árának emelkedése.
A dolgozóink közül azonban azok-
ban a családokban, ahol valamilyen 
okból a másik szülő fizetésére nem 
tudtak számítani, nagyon jól jött, 
hogy nem kellett egy ideig törleszte-
niük a hitelüket.
De említhetném a 25 év alatti fiatal 
pályakezdők SZJA mentességét és 
a gyermeket nevelő családok SZJA 
visszatérítését is. A stabil megélhetés 
tudata hozzájárul ahhoz, hogy a dol-
gozói kollektíva munkakedve töret-
len maradjon, ez maga után vonzza 
a jó munkahelyi légkört is. 
Természetesen az állam által adott 
kedvezmények nem befolyásolják 
vállalkozásunk dolgozóinak a mun-
káját elismerő céges fizetésemelése-
ket.
Magyarország Kormánya a befize-
tendő iparűzési adót is csökkentette. 
Ez jelentősen növelte a biztonságér-
zetünket, és az így felszabaduló ösz-
szeget a cég stabilitásának erősítésé-
hez tudjuk felhasználni. 

Boda Zsuzsa

Szentgyörgyi Erika kiskőrösi szár-
mazású festőművész bejutott az 
Olimpiai láng őre című festményé-
vel a 9. Pekingi Nemzetközi Művé-
szeti Biennáléra Kínában. A biennálé 
január 21-én vette kezdetét a Kínai 
Nemzeti Művészeti Múzeumban és 
a 2022-es téli olimpia és paralimpiai 
játékok nem sport stadionjaiban. 
117 országból zsűriztek be műalko-
tásokat. 
Magyarországról Botos Péter üveg-
szobrát és Erika festményét válasz-
totta ki a Kínai Művészeti Egyesület.
Erika a Petőfi Sándor Gimnázium 
Kertészeti Szakközépiskolájában 
érettségizett, majd pár év itthoni 
munka után Budapesten tanult a 
Képző és Iparművészeti Szakközép-
iskolában, ahonnan felvételizett a 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
festő szakára, ahol 2002-ben szerzett 
diplomát.
Gratulálunk!

SZENTGYÖRGYI ERIKA SIKERE

A 2022-es év költségvetése mondhatjuk úgy is, hogy óvatosan megter-
vezett. Hiszen a pandémiás helyzet miatt az egész országnak, így az ön-
kormányzatoknak is nagy próbatétel elé kellett állniuk. A kiadási oldal 
legnagyobb részét az úgynevezett működési kiadások teszik ki. Azoknak 
az önkormányzati alapfeladatoknak az ellátása kerül ebből finanszíro-
zásra, amelyeket előírnak számunkra a jogszabályok. Ilyen például a böl-
csőde, az óvodák, a közművelődési intézmény, a polgármesteri hivatal, 
a városüzemeltetés, szociális ellátás. Ezen belül is a kiadások nagyrészét 
pedig a munkabérek képezik – mondja Domonyi László polgármester. 

Magyarország Kormánya az elmúlt 
évben jelentősen megemelte a köz-
szférában dolgozók munkabérét és a 
garantált bérminimumot is. Ennek az 
emelésnek a jelentős részét le is finan-
szírozza az állam, a többit viszont az 
önkormányzat saját költségvetéséből 
gazdálkodja ki. 

 � Sok költség emelkedik?
Összességében emelkedtek a város-
üzemeltetési költségek, ide tartoznak 
azok a munkabérköltségek, amik már 
államilag nem finanszírozottak. Értem 
ezalatt a Kőröskom Nonprofit Kft., a 
Kőrösszolg Nonprofit Kft. dolgozói-
nak munkabéremeléssel járó költsége-
it. De ide sorolhatnám például a für-
dőüzemeltetést is. Megemelkedtek az 
input anyagok árai, gondolok itt pél-
dául a városban elültetett egynyári vi-
rágokra, a műtrágya költségekre, vagy 
akár az üzemanyagköltségekre. Vi-
szont az önkormányzatnak mindeze-
ket le kell finanszíroznia. A kötelező 

feladatellátásra, a városüzemeltetésre, 
az eddigi hiteleink fizetésére – ahol 
egyértelműen látszik a kamatnöveke-
dés, ezzel együtt a város költségeinek 
az emelkedése – természetesen meg 
kell teremteni a pénzügyi fedezetet. 
Igyekszünk mindezeket a közszolgál-
tatásokat magas színvonalon tartani, 
hogy a lakosság megelégedettségét 
szolgáljuk, azonban ez pénzbe kerül.

 � Fejlesztések lesznek?
Nagyon odafigyelve tudunk fejleszte-
ni. A pályázati támogatásokhoz ön-
erőt hozzárendelni messze nem olyan 
nagyságban fogunk tudni, mint aho-
gyan eddig tettük. Ebből következik, 
hogy az év közben kiírt, előre nem 
látott pályázatokat lehet, hogy „el kell 
engednünk”. Nagyon óvatosan kell 
bánnunk a hitelfelhasználásokkal is. 
Tudniillik a hitelkamatok emelkedése 
is befolyásolni fogja a fejlődésünket. 
Még a rövid lejáratú, nem nagy ösz-
szegű hiteleknél sem mindegy, hogy 

2,5%-kal, vagy 6,8%-os kamattal 
veszünk fel pénzt. Nagyon oda kell 
figyelnünk arra, hogy már a tervezés 
időszakában olyan reális árakon kell a 
kivitelezéseket beállítanunk, amihez 
mire oda jutunk, már nem kell továb-
bi önerőt bevonnunk. Az idő múlása 
a mai világban jelentős áremelkedést 
eredményezhet.

 � A régi járdákat azért ki tudjuk 
javítani?
A 2022-es év a „Járdák éve lesz” Kis-
kőrösön, ami azt jelenti, hogy hosz-
szúságra, szélességre, minőségre mé-
retpontosan felmérjük a város összes 
járdafelületét. Bevisszük az adatokat 
a térinformatikai rendszerünkbe, így 
házszámra tudni fogjuk a járdáink ál-
lapotát. Azt is, hogy hol szorul a járda 
javításra. Arra mindig lesz pénzünk 

és energiánk, hogy a már meglévő 
járdáink rossz szakaszait kijavítsuk, 
felújítsuk. Ez lesz az év egyik legfon-
tosabb programja. Ebben az évben 
előkészítési ciklusban vannak az új 
európai uniós pályázatok is. Több 
engedélyes terv már rendelkezésre 
áll vagy tervezés alatt van. Így időt 
spórolunk, ami majd anyagilag is 
megtérül, hiszen gyorsak leszünk és 
az esetleges alapanyagár-növekedés 
nem befolyásolja majd a tervezett 
járdakivitelezéseinket. 
Mindezekből következik, hogy ebben 
az évben még nagyobb feladat hárul 
az önkormányzat pályázatos csapa-
tára. Ugyanúgy figyelniük kell a pá-
lyázatokat, mint eddig, és meg kell 
ragadnunk a 100 százalékban finan-
szírozott lehetőségeket. 
Az egész év gazdálkodása a maximális 
odafigyelés és takarékosság jegyében 
fog telni, sokkal inkább, mint eddig 
bármelyik évben.
Szoros költségvetéssel, de a tőlünk 
megszokott igényes odafigyeléssel 
működtetjük idén is városunkat. 
A közfeladatainkat 2022-ben is magas 
szinten látjuk el, a hatékony gazdálko-
dás érdekében átszerveztük a feladat-
ellátást. Így továbbra is biztosítani 
tudjuk majd a színvonalas munka-
végzést.

Boda Zsuzsa 

Font Sándor országgyűlési képviselő 
február 9-én reggel városunkban Pető-
fi szülőháza előtt, Magyarország Kor-
mánya egyes, a lakosságot kedvezően 
érintő intézkedéseiről tartott sajtótájé-
koztatót.
Beszélt a 13. havi nyugdíjról, a SZJA 
visszatérítésről, a minimálbér emelés-
ről, 25 év alatti fiatalok adómentessé-
géről.
Font Sándor: Magyarország Kor-
mánya megbecsüli a nyugdíjasokat, 
hiszen ők is részt vettek hazánk fel-
építésében. Éppen ezért a kormány 
tavaly döntött arról, hogy nem csak 
nyugdíjprémium, de a 13. havi nyug-
díj visszavezetése is megvalósul. Ennek 
folyósítása körzetünkben is a napok-
ban megtörténik. 
Napokkal ezelőtt megkezdődött a csa-
ládi adóvisszatérítés postai kézbesítése. 
A családi adóvisszatérítés csaknem 2 
millió szülőt érint, és ez összesen több 
mint 600 milliárd forintos támogatást 
jelent. 
Itt a választókerületben is közel tízezer 
család kapja vissza az SZJA-t! 

A magyar gazdasági növekedés mára 
az egyik leggyorsabb Európában, ami 
lehetővé teszi, hogy a kormány vissza-
fizesse a befizetett SZJA-t. 
Ha munka van, minden van, ezt mi 
pontosan tudjuk és igen is fontosnak 
tartjuk, hogy legyen minimálbér, és 
ennek szintje a lehető legmagasabb 
legyen. Ezért is támogatjuk, hogy idén 
januártól 200 ezer forintra nőtt a mi-
nimálbér és 260 ezer forintra a szak-
munkás minimálbér. 
Ráadásul idén januártól nem kell jöve-
delemadót fizetni a 25 év alattiaknak, 
ezzel havi több tízezer forinttal emel-
kedik a keresetük.

Amennyiben Ön is egyetért a kezdeményezéssel,
kérjük adományával csatlakozzon ehhez a célhoz.

Az adományokat a Kiskőrös Városért Alapítvány számlájára 
történő be�zetéssel teheti meg az alábbi számlaszámra: 

11732057-20009245
A közlemény rovatba az alábbiakat szíveskedjenek feltüntetni: 

COVID OSZTÁLYON DOLGOZÓKNAK
Az adománygyűjtés eredményéről a helyi médián keresztül 

értesítjük a város lakosságát!

A Kiskőrös Városért Alapítvány két kiskőrösi vállalkozó 
kezdeményezésére  pénzadománygyűjtésre hívja fel
a kiskőrösi vállalkozókat a Kiskunhalasi Semmelweis 

Kórházban dolgozó ápolók munkájának elismerésére, 
akik sokszor családjuktól távol, a koronavírus-járvány első 

vonalában küzdenek a mi városunkban élők gyógyulásáért is.
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RENDKÍVÜLI

EGY CÍM -KÉT KÉP: A JÁTÉKOS
Köhler Péter, ifj. Kunhegyesi Ferenc

ELŰZTÉK AZ ALSÓSOK A TELETCSOMÁK LÁSZLÓNÉ CSERZSI 
MEGMUTATTA A PAVERPOL TITKAIT

BAJNOK A WATTAY ROBOT

NAPJAINK

Miután február másodikán az ország 
állatkertjeinek mackói nem adtak egy-
értelmű választ arra, hogy meddig tart 
az idei tél, a KEVI Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolájának alsósai semmit sem 
bíztak a véletlenre. Télűző felvonulá-
suktól volt hangos a főtér február 3-án, 
csütörtökön délelőtt, amikor témanap 
keretében tartották meg, a járványhely-
zetre való tekintettel kizárólag osztály-
szinten a farsangot.
Készültek már napok óta közösen és 
egyénileg is. Beszélgettek az esemény-
hez kapcsolódó hagyományokról, a 
kisebbek színeztek, vágtak és ragasztot-
tak, a nagyobbak álarcokat, fejdíszeket, 
zajkeltő eszközöket készítettek. 
A témanapon kevesebb volt a tanulás, 

és a tananyag valamilyen módon kap-
csolódott a farsanghoz. A megszokott 
tízórai és ebéd mellett a szülők jóvol-
tából finomságoktól roskadoztak az 
asztalok minden tanteremben. Több 
osztályban pedig tombola is várta a 
diákokat.
Nem találkozhattunk ezen a délelőttön 
olyan nebulóval a KEVI általános isko-
lájának alsó tagozatán, aki ne öltött vol-
na jelmezt, de jó volt tapasztalni, hogy 
tanítóval sem nagyon. Fontosnak tart-
ják ugyanis, hogy példát mutassanak, 
és hogy ne csak a hétköznapokban, a 
tanórákon, de a mulatságban és a játék-
ban is társai legyenek a diákoknak. 

KEVI Petőfi Sándor
általános iskolája

Mindkét alkotás A játékos címet viseli, 
és ez a játékos cím késztetett arra, hogy 
kétféle festői látásmódot, színvilágot, 
technikát vessek össze. Semmikép 
nem szeretnék a hasonlítgatás hibájába 
esni, hiszen Köhler Péter realistának 
tekinthető alkotása (bal oldali kép) 
sehogy sem viszonyul Kunhegyesi Fe-
renc absztrakt művéhez. A két művészt 
évtizedes barátság köti össze, s mind-
ketten Bács-Kiskun megye kimagasló 
alkotói, megbecsült művészei. Talán 
csak véletlen egybeesésnek köszönhe-
tő, hogy azonos témát dolgoztak fel. A 
két kép mérete közel egyforma. Mind-
két alkotás farostlemezre, olajfestékkel 
készült munka. Köhler festményén 
cirkuszi mutatványosra (esetleg ve-
lencei karneválra készülő ifjúra) em-
lékeztető fiatalember kötélen mozgat 
egy teljesen élethűnek látszó balerinát. 
Meglepő a művész témaválasztása, de 
nem egyedülálló a művészet történe-
tében. A művész kiválóan alkalmazza 
a sötét és világos színek ellentétének 
érzelmeket generáló vegyítését. A sö-
tétkék háttérre fehér, hálószerű mintát 
varázsolt, s a fiú ruhája is kiragyog a 
festményből. Elgondolkodtatott a kép 
szemlélése közben, hogy miért látom 

az ifjút cinikusnak és kegyetlennek, a 
balerinát pedig élő, szenvedő hús-vér 
nőnek. Talán azért, mert életem során 
megtapasztalhattam a mások általi be-
folyásolás káros hatásait.
Ifj. Kunhegyesi Ferenc játékosa nem 
manipulál, hanem hagyja magát so-
dortatni a vak szerencsével. Főhősünk 
élénkpiros keze kockát pörget. Érdekes 
a kocka, mert a kétdimenziós képből 
nehezen vehető ki a sorsot befolyásoló 
játékszer. Játékosunk szerencsekocká-
jára négy mohó tekintet, s három va-
dászó kéz készül lecsapni. Vak szemek, 
gereblyéző kezek, a bal sarokban plusz 
egy ökölbe szorított kéz. Talán ez a ne-
gyedik kéz ragadta meg a szerencsét? 
Ez a vidám színekkel festett, fantasz-
tikusan modern alkotás egy klasszikus 
élethelyzetet példáz. Mindannyian 
küzdünk a szerencsénkért, de hogy 
ki nevet a végén, azt nem tudhatjuk. 
Kunhegyesi Ferenc Príma-díjas művész 
a gondolatébresztő kockáját elvetette, 
utalva arra, hogy az élet játék is lehet. 
A festmények megtekinthetők az Ág-
nes Galériában.

Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna 
művészettörténész

KÖSZÖNET ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSÉRT

A Kiskőrösi EGYMI mellett működő Játékkal a Tudásért Alapítvány kuratóriuma
köszönetét fejezi ki azoknak, akik adójuk 1%-ával, illetve készpénzzel támogatták

2021. évben a működést. 1%-os támogatásunk: 137.597 Ft volt.
Az Alapítvány a befolyt összeget fejlesztő eszközök vásárlására, valamint a gyermekek

karácsonyi megajándékozására fordította. Ezúton is köszönjük támogatásukat!
Egyben kérjük, hogy a továbbiakban is járuljanak hozzá az EGYMI-be járó sérült gyer-
mekek tehetséggondozásához, táboroztatásához, utazási költségeik támogatásához.

Adószámunk: 19048631-1-03

Csomák Lászlóné Cserzsi és 
Lechnerné Lugossy Gyöngyi tex-
tilszobrászok januári kiállítása sok 
látogatót elbűvölt a művelődési köz-
pont emeleti galériájában. Cserzsi a 
nónap végén egy szombaton lehető-
séget biztosított a paverpol technika 
kipróbálására. A két workshopra 
„minden hely elkelt”, sőt többen vá-
rólistára kerültek, olyan nagy volt az 
érdeklődés. Mint Cserzsi elmondta, 
a paverpolhoz a kézügyesség mellett 

fantázia, az aprólékosságra való tö-
rekvés szükséges, és hogy meglássuk 
a körülöttünk lévő világban a szépet 
és a jót.
Nem először telt meg a földszinti 
nagyterem a paverpol iránt érdek-
lődőkkel, pár évvel ezelőtt egy lelkes 
kis csapatnak több alkalommal is 
megadatott, hogy művészeti tehetsé-
güket kibontakoztassák. 
Ezen a napon mindenki, aki részt 
vett Cserzsi valamelyik foglalkozá-
sán, büszkén ment haza, hiszen sike-
rült egyéni látásmódjának megfelelő 
dombormű alkotást készíteni.
Cserzsi közvetlen stílusa segített a 
bennünk rejlő gondolatok kifejezé-
sében.
Köszönjük a lehetőséget!
A nagy érdeklődésre való tekintettel 
a két workshopot tanfolyam követi, 
amelyre lehet bátran jelentkezni.
Bővebb információ a művelődési 
központban kérhető.

Boda Zsuzsa

50 ÉVVEL EZELŐTT SZERELTEK LE
„Hej élet, be gyöngy élet, ennél szebb 
sem lehet, csak az jöjjön katonának, 
aki ilyet szeret…” – mondja a nóta 
is, és valóban. Fazekas János, Szűcs 
László, Janosics Sándor, Kakuszi 
József, Odrobina József, Aszódi 
János, Grácia János, Lukács Já-
nos, Hrutka György, Drevenka 
Miklós, Flajsz Sándor, Wiedner 
László, Nork Vendel, Hegedűs Pál, 
valamint Gottfried Béla felettesük 
(nincs a fotón Turán Mihály, Tóth 
János, Kiss István és Mádicsi Jó-
zsef) azért találkoztak nemrégiben, 
hogy felelevenítsék az együtt töltött 
szép katonaéveket.
A vegyvédelmi, Petőfi laktanya 
egykori bajtársai kimentek egy lak-
tanyabejárásra, felmentek egykori 
körletükbe, ahol a szolgálatukat 

teljesítették. A kiskatonák 1969. 
október 14-én vonultak be és két év 
múlva, szinte napra pontosan 1971. 
október 21-én férfivá érve szereltek 
le. Előtte nemrégiben épült meg 
a laktanya, szinte ők voltak az első 
lakók.
Mert a katonaság sok mindenre 
megtanította a fiatalokat, rendre, 
pontosságra, fegyelemre. Ez a kör-
let szerelőkből, gépkocsivezetőkből, 
szakácsokból és irodistákból állt.
A laktanya megtekintése után 
Kakuszi Józsefnél folytatták a beszél-
getést, ide már a feleségük is elkísérte 
őket.
Megegyeztek, hogy annyi megbe-
szélnivalójuk van még, hogy ezután 
minden évben találkoznak majd.

Boda Zsuzsa 

„Január 23-án rendezték meg a 15. 
MIRK országos LEGO robot ver-
senyt.
A megmérettetésen a négy kategó-
riából a Wattay csapata a „Rescue 
Beginner” kategóriában tette próbára 
tudását. Az akadálypályán többek kö-
zött vonalkövetés, akadály kikerülés, 
„túszmentés” is szerepelt, amely fel-
adatokra diákjaink előre igyekeztek 
felkészülni. A versenyre saját elkép-
zelésükre hagyatkozva készítették 
el a robotot, amit készségesen saját 
kóddal be is programoztak. A verseny 
előtt lehetőség volt a pályát tesztelni, 
a diákok ki is használták az időt, és 

még az utolsó pillanatban is módosít-
gatták a robotot és annak programját.
A felkészülésnek és a kemény munká-
nak meg is lett az eredménye, hiszen 
csak a mi csapatunk masinája volt 
képes hibátlanul végigmenni az aka-
dálypályán. Ezzel méltón elnyerte az 
első helyezést.”
Olvashatjuk az intézmény oldalán.
A csapat tagjai: Hunyadi Krisztofer 
László, Neuhauser Csaba, Pátyerkó 
Tamás és Tóth Adrián 12.B osztá-
lyos tanulók. Felkészítő pedagógus: 
Polereczki Mihály
Gratulálunk a sikerhez!

Boda Zsuzsa

MEDVECSALOGATÓ A KÖNYVTÁRBAN
„Gyertyaszentelő napján inkább a 
farkas ordítson be az ablakon, mint-
hogy süssön a nap”, mert ha szép, 
enyhe idő van, akkor még sokáig 
elhúzódik a tél."
A népi hiedelem adott ihletet a vá-
rosi könyvtár medvecsalogató prog-
ramjához. No, nem igazi medvét 
csalogattak ki a barlangjából a gyer-
mekek, azonban plüssmaciból nem 
volt hiány a gyermekkönyvtárban. 
Ottjártunkkor Albertné Torgyik 
Mariann gyermekkönyvtáros és 
Ritterné Rohoska Zsuzsanna tá-
jékoztató könyvtáros koordináltak 
egy mesés foglalkozást a kicsinyek 
számára. A diafilm vetítést játékok 
és kézműves foglalkozás is követte...

persze mindegyik középpontjában 
mi más is állt, mint a maci!
Turán Istvánné intézményvezető:
Van okunk bizakodni, hiszen a feb-
ruár 3-án megtartott „Medvecsalo-
gató napunkon” a gyerekek sikeresen 
kiédesgették a könyvtári macikat, 
örömmel hallgatták végig a meséket, 
és készítettek álarcokat. S ha már 
itt jártak, megoldották a mackó-
kvízünket is, és elfogyasztották egy 
kedves olvasónk, Nagyné Lehoczki 
Éva által készített macisütiket. Há-
lásan köszönjük, finom volt! És a 
mackók kint maradtak. Még néhány 
napig köszönhettek nekik a gyer-
mekkönyvtárban.

Boda Zs.
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SOKAN VOLTAK KÍVÁNCSIAK A MAGYAR KULTÚRA NAPI PROGRAMOKRAMEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Tartalmas ünnepe volt városunkban a Magyar Kultúra Napjának. Csomák 
Lászlóné (Cserzsi), valamint Lechnerné Lugossy Gyöngyi (jobb oldali kép) 
paverpol textilszobrászok alkotásaiból „Textilvarázslatok” címmel nyílt ja-
nuár 20-án kiállítás a Petőfi Sándor Művelődési Központ kamaratermében. 
A jelenlévőket Szabadi-Maglódi Kitti intézményvezető köszöntötte, majd 
Dr. Filus Erika, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója mondta el 
gondolatait a Magyar Kultúra Napjához kötődően. Koczkás Mirjam, a KEVI 
gimnáziuma tanulójának éneke után Sutus Etelka nyitotta meg a látvá-
nyos, szép, egyedi, képekben és szobrokban gazdag kiállítást.

A kultúra-napi eseménysorozat a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár prog-
ramjával folytatódott másnap. Egy 
tüneményes, okos, kedves, barátsá-
gos írónővel, Baráth Viktóriával, 
az Álomgyár kiadó sikerszerzőjével 
találkozhattunk. 
Turán Istvánné Margó intézmény-
vezetővel folytatott kötetlen be-
szélgetés keretén belül nem csak a 
regényeit, hanem személyiségét is 
megismerhettük. A sokak által is-
mert és kedvelt írónő egy helyen 
így nyilatkozik magáról: „Baráth 
Viktória vagyok, nő, feleség, barát, 
álmodozó, varázsló, édesanya.” En-
nél azonban sokkal többet elárult 
magáról az est folyamán. 2012 óta 
veti papírra gondolatait, kezdetben 

csak a saját szórakoztatására. Nem 
készült írónak, de végtelenül hálás, 
hogy rátalált erre a hivatásra. Ösz-
szesen 12 könyvet írt, melyek között 
van, amely több kiadást is megélt. 
A találkozón igen közvetlen hangu-
lat alakult ki az írónő és közönsége 
között. 
A Magyar Kultúra Napja prog-
ramsorozathoz a Szó-La-M AMI is 
csatlakozott. A Kiskőrösi Televízión 
keresztül, növendékeik és tanáraik 
előadásaiból összeállított koncertjé-
vel.
Utolsó felvonásként a Petőfi Szülő-
ház és Emlékmúzeum szervezésében 
„Mi dolgunk a világon?” címmel 
Vörösmarty Mihály verseiből össze-
állított előadást láthattunk január 

22-én, szombaton este Tallián Ma-
riann, Lázár Balázs színművészek 
és Csörsz Rumen István régizenész 
szereplésével a művelődési központ 
színháztermében. 
A megjelenteket Dr. Filus Erika, 
a múzeum igazgatója köszöntötte. 
A rendkívüli trió már egyszer meg-
örvendeztette előadásával a kiskőrö-
sieket, a szülőház udvarán lehettünk 
részesei igényes műsoruknak két év-
vel ezelőtt, Petőfi Sándor halálának 
évfordulójáról való megemlékezés-
kor. Most a zord idő ellenére is so-

kan jöttek el a kulturális programra. 
Olyan mesterien komponált irodal-
mi összeállítás részesei lehettünk, 
amelyben Vörösmarty közismert és 
kevésbé gyakran hallott versei a köz-
reműködő színészeknek és zenésznek 
köszönhetően megmutatta a költő 
értékességét. 
Igazán méltó fináléja volt ez az elő-
adás a kultúra-napi programsorozat-
nak Kiskőrösön!
Az est a „Köszönjük, Magyarország!” 
program keretében valósult meg.

Boda Zsuzsa

Szolgáltatásaink:
• Turisztikai információk, ingyenes kiadványok ajánlása Kiskőrösről.
• Ingyenes turisztikai kiadványok, térképek ajánlása a térségi és országos turisztikai kínálatról:
   szálláshelyek, múzeumok, látogatóközpontok, gyógyfürdők, kirándulóhelyek, éttermek, természeti értékek.
• Belépőjegyek, koncert- és színházjegyek értékesítése. 
• Kiskőrös városban megrendezésre kerülő koncertek esetében online jegyértékesítés
   a https://kiskorosturizmus.hu/jegy/ oldalon keresztül.  
• Kiskőrös városba látogató turisták részére várostörténeti túrák szervezése.
• Kőrisfa Hostel, Holland Ház szálláshelyek szobáinak értékesítése.

FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOKKAL
VÁR MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
FEBRUÁR 1-JÉTŐL A KISKŐRÖSI TOURINFORM IRODA!

Facebook:
Kiskőrös Turizmus

Telefon: +36-20/230-4442  |  E-mail: kiskoros@tourinform.hu
www.kiskorosturizmus.hu  |  www.tourinform.hu
Helyi, térségi és országos programajánlókért kérjük kövessék facebook oldalunkat!6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/a.

(Petőfi Sándor Művelődési Központ aulájában)

Kiskőrös Város polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője 
lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2022. évi költségvetésről, a város 
fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdések-
ről. Szeretettel várunk minden felelősen gondolkodó kiskőrösi választópolgárt!

Domonyi László s.k.
Kiskőrös Város polgármestere

1. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ............................................................................
Képviselő: Pohankovics András
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
(Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/a.)
Időpont: március 08. (kedd) 18 óra
Árpád utca páros oldal 2-16-ig, páratlan oldal teljesen, Attila utca, Kálvin János 
utca, Liget utca páros oldal 2-20, Martini utca, Petőfi Sándor tér, Safári József 
utca, Szent István utca páros oldal, Tomori Pál utca, Víztorony köz, Alkotmány 
utca 2-18-ig folyamatos házszámok, Báthory István utca, Batthyány Lajos utca 
páratlan oldal 1-13-ig, páros oldal 4-14-ig, Bem József utca, Csányi utca, Dankó 
Pista utca, Dobozi utca, Dózsa György út 1-30-ig folyamatos házszámok, Ka-
pisztrán János utca, Kiss Ernő utca, Klapka György utca páratlan oldal 1-85-ig, 
páros oldal 2-76-ig, Lenkei utca, Luther Márton tér, Március 15. utca, Nagy Imre 
tér, Okolicsányi utca 1-18. folyamatos házszám, Petőfi Sándor út páratlan oldal 
1-23-ig, páros oldal 2-18-ig, Petrovics István utca, Pozsonyi utca páratlan oldal 
1-21-ig, páros oldal 8-10-ig, Szarvas utca, Szent László utca, Táncsics Mihály 
utca, Tarnowi tér

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ............................................................................
Képviselő: Ungvári Ferenc
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Időpont: február 22. (kedd) 18 óra
Bajtárs utca, Bajza József utca, Balassi Bálint utca, Budai Nagy Antal utca, Deák 
Ferenc utca 13-tól folyamatos házszámok, Gyöngy utca, Határ utca, Nap utca, 
Pillangó utca, Thököly Imre utca, Tüskös utca, Akácfa utca, Arany János utca, 
Bánk utca, Béke utca 50-től folyamatos házszámok, Bocskai István utca, Esze 
Tamás utca 14-től folyamatos házszámok, Ifjúság utca 13/1-től páratlan oldal, 
páros oldal 22-től, Katona József utca 23-tól a páratlan oldal, Mező utca 24-től 
folyamatos házszámok, Mohácsi utca 62-től a páros oldal, páratlan oldal 81-től, 
Paál László utca, Remerenció tanya, Rózsa utca, Szegfű utca, Szép utca

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ............................................................................
Képviselő: Horváth János
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Időpont: március 10. (csütörtök) 18 óra
Bacsó Béla utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Esze Tamás utca 1-13-ig folyama-
tos házszámok, Esze Tamás utca 15. házszám, Hétház, Ifjúság utca páratlan 
oldal 1-13-ig, páros oldal 2-20-ig,  József Attila utca páros oldal 36-tól, páratlan 
oldal 39/1-től, Katona József utca páratlan oldal 1-21-ig, páros oldal teljesen, 
Mező utca 1-23-ig folyamatos házszámok, Mohácsi utca páratlan oldal 1-79-
ig, páros oldal 2-56-ig, Móricz Zsigmond utca, Pajtás utca, Alkotmány utca 
19-től folyamatos házszámok, Batthyány Lajos utca páratlan oldal 15-45-ig, 
páros oldal 16-50-ig, Deák Ferenc utca 1-12-ig folyamatos házszámok, Kodály 
Zoltán utca, Komáromi utca 32-től folyamatos házszámok, Liszt Ferenc utca, 
Okolicsányi utca 19-től folyamatos házszámok, Pozsonyi utca páros oldal 12-
től, páratlan oldal 23-tól, Radnóti Miklós utca, Rét utca páros oldal 34-től, párat-
lan oldal 41-től, Vattay János utca

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ............................................................................
Domonyi László polgármester 
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Időpont: március 29. (kedd) 18 óra
Batthyány Lajos utca páratlan oldal 47. házszámtól, Batthyány Lajos utca páros 
oldal 52. házszámtól, Dózsa György út 29. házszám, Dózsa György út 31-től 
folyamatos házszámok, Erdőtelki út, Hrúz Mária utca, Kisfaludy Sándor utca, 
Komáromi utca 2-31-ig folyamatos házszámok, Május 1. utca, Rét utca páratlan 
oldal 1-37. házszámok, Rét utca páros oldal 2-32/B. házszámok, Tavasz utca, 
Tompa Mihály utca, Vízmű utca

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ..........................................................................
Domonyi László polgármester 
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Időpont: március 31. (csütörtök) 18 óra
Agárhalom tanya, Bokor utca, Diófa utca, Erdő utca, Erdőtelek tanya, Feny-
ves utca, Malom utca, Nyárfa utca, Ökördi tanya, Siványdűlő tanya, Sövény 
utca, Venyige utca, Vadvirág utca

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ..........................................................................
Képviselő: Pethő Attila
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Időpont: február 24. (csütörtök) 18 óra
Berzsenyi Dániel utca, Hatvani Lajos utca, Kacsóh Pongrác utca, Kassai 
utca, Kölcsey Ferenc utca, Kurucz Zsuzsanna utca, Lehel utca, Mester utca, 
Rákóczi Ferenc utca páratlan oldal 1-71-ig, páros oldal 2-128-ig, Szendrey 
Júlia utca, Ady Endre utca, Erkel Ferenc utca, Kossuth Lajos út 1-24-ig fo-
lyamatos házszámok, Kossuth Lajos út 26-28. folyamatos házszámok, Li-
get utca páros oldal 22-től, páratlan oldal teljesen, Mészáros Lőrinc 3-37-ig 
folyamatos házszámok, Mikszáth Kálmán utca, Soós utca páratlan oldal 
1-41-ig, páros oldal 2-50-ig, Széchenyi István utca páros oldal, Szent István 
utca páratlan oldal, Vasvári Pál utca, Virág utca

6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ..........................................................................
Képviselő: Szlovák Pál
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Időpont: március 24. (csütörtök) 18 óra
Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Bethlen Gábor utca, Kolozsvári utca 
páros oldal 8-tól, páratlan oldal 35-től, Kun utca, Madách Imre utca, Rákóczi 
Ferenc utca páratlan oldal 75-től, páros oldal 130-tól, Szigligeti utca, Temes-
vári utca, Vörösmarty Mihály utca, Délibáb utca, Honvéd utca, Meggyes utca, 
Nagyatádi Szabó Sándor utca, Nyíl utca, Pásztor utca, Róna utca, Uzsoki 
utca

7. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ..........................................................................
Képviselő: Szedmák Tamás
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Időpont: március 01. (kedd) 18 óra
Damjanich János utca páratlan oldal 1-13-ig, páros oldal 2-24-ig, Hunyadi 
János utca, Jókai Mór utca, Dr. Staud Lajos utca, Kolozsvári utca páratlan 
oldal 1-33-ig, páros oldal 2-6/1-ig, Kossuth Lajos út 25. házszám, Kossuth 
Lajos út 29-től folyamatos házszámok, Mátyás király utca, Mészáros Lőrinc 
39-től folyamatos házszámok, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, 
Sárkány József utca, Soós utca páratlan oldal 45-től, páros oldal 52-től, Szé-
chenyi István utca páratlan oldal, Alsócebe tanya, Alsókommaszáció tanya, 
Bánffy utca, Dinnyésdűlő tanya, Drégely utca, Feketehalom tanya, Felsőcebe 
tanya, Felsőkommaszáció tanya, Izsáki út, Középcebe tanya, Masina dűlő, 
Öregszőlő tanya, Seres Sámuel utca, Szücsidűlő tanya, Vasútállomás, Vasúti 
őrház

8.SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ..........................................................................
Képviselő: Markó Ferenc
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Időpont: március 03. (csütörtök) 18 óra
Béke utca 1-49-ig folyamatos házszámok, Gábor Áron utca, Gagarin utca, 
József Attila utca páratlan oldal 1-39-ig, páros oldal 2-32-ig, Kinizsi Pál utca, 
Klapka György utca páros oldal 78-tól, páratlan oldal 87-től, Kőrisfa utca, 
Petőfi Sándor út páros oldal 20-tól, páratlan oldal 25-től, Szabadkai utca, 
Szőlő utca, Toldi Miklós utca, Aradi utca, Árpád utca páros oldal 18-tól, Baj-
csy-Zsilinszky utca, Balogh Ádám laktanya, Damjanich János utca páratlan 
oldal 15-től, páros oldal 26-tól, Gárdonyi Gáza utca, Hársfa utca, Kertész 
utca, Korvin utca, Nádasdy utca, Petőfi Sándor laktanya, Piac tér, Segesvári 
utca, Szondi György utca, Wesselényi Miklós utca, Zrínyi Miklós utca
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FEBRUÁRI ÚTMUTATÓ

ISKOLÁS

KISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

ÁLDÁS – HÁZASPÁROKNAK
AZ ELKÖTELEZŐDÉS ÜNNEPÉN

BRONZÉRMESEK LETTEK A BEMES EGÉSZSÉGBIOLÓGUSOK

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség
az interneten: kiskoros.lutheran.hu

BÖJTI ÚT 2022.  
Én lelkem, útra 
készülj, Kísérd el 
Uradat! … 
 
pastormarcsi, Kiskőrös 

03.02. Mk 1, 1-13 
Készíts vagy tegyél ki 
minden helységbe egy 
keresztet, hogy 
emlékeztessen mire 
készülsz, segítsen 
fókuszálni. 

03.03. 
Ma ne egyél húst, tarts 
böjtöt! 
 

03.04. 
Olvasd el: Mk 1, 14-28 
Tanuld meg a 12 
tanítvány nevét. 
 

03.05. 
Kelj fel ma 30 perccel 
korábban és imádkozz 
a családodért és 
munkatársaidért. 

03.06.  
Olvasd el: Mk 1,29-2,13 
Ma menj el/jelentkezz 
be szűrővizsgálatra 
vagy vérvételre vagy 
fogorvoshoz. 

03.07.  
Gondold át az 1. 
parancsolatot: ki az 
Istened, kitől-mitől 
függsz? Mi foglalja 
feleslegesen időd, 
energiád? 

03.24.  
Olvasd el: Mk 6,30-44 
Tanulj meg egy új asztali 
áldást! 

03.25.  
Ne kívánd felebarátod 
házát! Add vissza, ha 
valakitől kölcsönkértél 
valamit. 

03.26.  
Olvasd el: Mk 6,45-56 
Mondd el Jézusnak a 
félelmeid, emlékezz,  
miből mentett már ki. 

03.27. 
Ne kívánd felebarátod 
házastársát!- hívj meg 
baráti házaspárt/párt 
ebédre, vacsorára.  

03.28.  
Olvasd el : Mk 7 
imádkozz azokért, 
akikkel szemben 
előítéleteid vannak! 

03.29. 
Ma ne kritizálj, ne ítélj 
senkit. Légy nagylelkű a 
körülötted levőkhöz! 

03.08.  
Olvasd el :Mk 2,13-3,6 

03.23. 
Ne tégy felebarátod ellen 
hamis tanúbizonyságot!- 
ne pletykálj, jó hírét 
keltsd mindenkinek! 

04.09. 
Adományozz valamilyen 
célra! 

04.10.  
Olvasd 
el: Mk 
11 
 

04.11. 
Rendezd emberi 
kapcsolataidat! 

04.12.  
Olvasd 
el: Mk 
12 
 

03.30.  
Olvasd el: 
Mk 8,1-21  

03.09. 
Gondold át a 2. 
parancsolatot: figyelj 
ma a szavaidra!  
 
 

03.22.  
Olvasd el: Mk 6,14-29 
Ma tornázz legalább 30 
percet és zárd 
hálaadással a testedért! 

04.08. 
Olvasd el: Mk 10,32-52 
Ne kapcsold be ma a 
televíziót, se laptopot 
csak munkára. Sétálj és 
nézz szét a világban! 

04.17. 
Olvasd el Mk 
16.fejezetét! 
 
KRISZTUS FELTÁMADT- 
VALÓBAN FELTÁMADT!  

04.13.  
Olvasd el: Mk 13 
Ne hárítsd a 
szenvedést-legyen  az 
fizikai, lelki, szellemi. 

03.31.Keress ki egy 
böjti éneket az 
énekeskönyvből, énekel 
el vagy tanuld meg! 

03.10. 
Olvasd el:  Mk 3,7-19 
Látogass meg, hívj fel 
valakit, ami beteg! 

03.21. 
Ma légy türelmes 
mindenkihez, akivel 
találkozol. 

04.07.  
Olvasd el:  
Mk 10,1-31 

04.16. 
Légy ma csendben. 
Látogasd meg 
szeretteid sírját. 

04.15. 
Olvasd el:  
Mk 
15.fejezet 
 

04.14.  
Olvasd el: Mk 14 
Ha teheted vegyél 
úrvacsorát! 

04.01.  
Olvasd el: Mk 8,22-9,1 
Olvass híreket, 
imádkozz azokért, akik 
ma veszélyben élnek. 

03.11. 
Gondold át a 3. 
parancsoltot és így 
készülj a vasárnapra! 

03.20. Mk 6,1-13 
Mesélj ma valakinek 
Jézusról és arról hogy 
tapasztaltad meg őt az 
életedben! 

04.06.  
Ha még nem 
fizetted be 
az egyházi 
adót/tizedet, tedd meg!  

04.05. 
Olvasd el:  Mk 9,30-50 
Légy alázatos, kerüld a 
büszkeséget! 

04.04.  
Bocsáss 
meg 
valakinek, 
aki megbántott. 

04.03. 
Olvasd el:  Mk 9,2-29 

04.02. 
Válogasd át a ruhatárad 
és dobd ki, ajándékozd 
el, ami már nem kell. 
Légy kíméletlen! 

03.12.  
Olvasd el: Mk 3,20-35 
Írd össze a családod, 
köszönd meg őket ( a 
nehéz családtagokat is) 

03.19. 
Ne paráználkodj! 
Szerezz meglepetést a 
házastársadnak. Ha még 
nincs, imádkozz 
házastársért. 

03.18.  
Olvasd el: Mk 5,21-43 

03.17. 
Ne lopj! Figyelj ma az 
időre-ne késs, ne lopd 
senki idejét! 

03.16.  
Olvasd 
el: Mk 
4,35-
5,20 

 

03.15. 
Ne ölj! 
Se gondolattal, se 
szóval, se tekintettel! 
Vigyél életet ma a 
körülötted élők napjába! 

03.14.  
Olvasd el: Mk 4,1-34 
Te hogy hallgatod az 
igét? 

03.13. 
Tiszteld atyádat, 
anyádat hívd 
fel/beszélgess-, 
látogasd meg a szüleid 
(vagy sírját) 

A Kiskőrösi Bem József Általános 
Iskola nyolcadik évfolyamából ki-
lenc diák vett részt a DÉKÁNITÁS 
megyei egészségbiológiai versenyen. 
A kétfordulós megmérettetésen két 
csapat – Dicsa Dominika, Náray 
Flóra, Végh Bálint, illetve Kalapos 
Dorina, Kecskeméti Réka és Vizler 
Tamás – jutott be a döntőbe.
A verseny témája a nyolcadik osztá-
lyos biológia, az emberi test, és annak 
egészsége volt. Az első fordulóban 
online módon kellett feladatlapot 
kitölteniük, a döntőben pedig há-
rom feladat várta a legfelkészültebb 
diákokat. 
Újra bizonyítaniuk kellett tudásukat 
egy szintfelmérő feladatlapon, majd 
általános műveltségükről és kreati-
vitásukról is számot kellett adniuk, 
amikor egy egészségnapot terveztek, 
valamint plakátot készítettek hozzá.
A bronzérmet Dicsa Dominika, Náray 
Flóra, Végh Bálint (kisebbik fotó) sze-
rezték meg, de iskolánk büszke mind 
a kilenc indulóra, így a fent említett 
másik döntős csapatra, és a szintén 
szépen teljesítő Gárdász Máté, Szabó 
Alexandra és Weimper Tamás tanu-
lókból álló harmadik csapatra is.

Bem iskola 

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

„Haragudhattok, de ne vétkezzetek: a nap ne menjen le haragotokkal.”
                                                                    (Efezusi levél 4,26)

„Busulsz-e, Pista?” – teszi fel a kér-
dést József Attila Harag című versé-
ben. Miért ne lehetne búsulni? Sőt, 
sokszor tapasztaljuk önmagunk bús-
lakodását, szomorkodását, megbán-
tottságát. Az ember érző lény, így 
hozzátartoznak a mindennapokhoz 
a felsorolt érzések. Nem csak örül-
ni lehet, nem csak a boldogságot, a 
felszabadultságot, a szerelmet éljük 
meg, hanem sokszor, búsulunk, szo-
morkodunk, de még haragudni is 
szoktunk. Még ezzel sincs baj. Hiszen 
a keresztény élet, a Krisztust követő 
élet nem azt jeleni, hogy tökéletesek, 
makulátlanok vagyunk, hanem azt, 
hogy felismerjük tökéletlenségün-
ket, azt, hogy szükségünk van a vál-
tozásra, változtatásra, amelyre újabb 
és újabb lehetőséget és elegendő erőt 
kapunk az Úr Jézus Krisztustól. 
Szétrobbanok, olyan ideges vagyok. 
Nagyon megbántott. Nagyon harag-
szom rá. Ismerős kifejezések, melyek 
érzéseinket juttatják kifejezésre. Pál 
apostol két fontos dologra hívja fel 
az efezusiak figyelmét. Egyrészt arra, 
hogy nem kell kétségbe esni, ha ha-
ragot érez valaki. A harag hozzá tar-
tozik emberi voltunkhoz, érzelme-
inket nem tudjuk elfojtani, sőt nem 
is tanácsos. Megpróbálni elfelejteni 
azt, amiért haragot érzünk, eltemet-
ni magunkban sem egészséges, mert 
akkor a harag a lelkünk mélyében 
fog meghúzódni és rombolni, testi 
és lelki betegségeket okozni, és végül 
így vagy úgy vétkezni fogunk a másik 
ember, vagy önmagunk ellen. 
A haraggal az igazán nagy probléma 
az, ha azt megtartjuk. A másik fontos 

dolog, amire rámutat az apostol az, 
hogy nem baj, ha haragszunk, hara-
got érzünk, de tudjuk letenni, s ne 
tartsuk meg, ne hordozzuk magunk-
kal. Erre a nagy problémára utal a 
költő is, amikor versét a következő 
sorokkal zárja: 

Én is dacolni fogok, attól félek, 
hisz nem ismerem eléggé magam. 
De sajnálnám, ha elveszítenélek 
s nem kérdezhetném: hát veled mi van?... 
  
Tudtam, hogy örökre összeveszhet 
egy semmiségen két örök barát, 
de nem hittem, hogy vélem is megeshet, 
ami a halálnál ostobább.”

Az apostol szavai szerint haragudha-
tunk, de azt a haragot fel kell dolgoz-
ni és le kell tenni. Nem hordozhat-
juk magunkkal. Nem engedhetjük, 
hogy a harag teljesen felemésszen 
bennünket, tönkre tegye kapcsola-
tainkat. Milyen sokan hordoznak 
haragot a szívükben, évek, vagy év-
tizedek óta. Borzalmas. Ne menjen 
le a nap haragotokkal! Ez az igazi 
keresztény magatartás. A haragot 
feldolgozni és letenni. Letenni, nem 
pedig hordozni. Megbocsátani, nem 
pedig gyűlölni. Úgy gondolom bő-
ven van feladatunk önmagunkkal 
szemben. Dolgozzunk magunkon, 
magunkkal. Tanuljuk meg az elen-
gedés, a lehelyezés mozdulatát, hogy 
a szívünkben lévő haragot is ilyen 
mozdulattal tudjuk letenni, s nem 
pedig cipelni, hordozni. 

Arató J. Lóránd

Minden évben, a házasság hetének, 
„az elköteleződés ünnepének” kez-
dő, vagy záró vasárnapján Isten áldá-
sát kérhetik azok a házaspárok, akik 
eljönnek az evangélikus templomba. 
Így, Isten színe előtt erősíthetik meg 
házassági fogadalmukat.
Évről évre népszerűbb ez az alkalom: 
egyre többen tartják fontosnak Isten 
áldását, Isten jelenlétét a házassá-
gukban – nem csak az indulásnál, 
hanem folyamatosan. Hiszen Isten a 
házasságot kezdetektől fogva áldott, 
beteljesedett és boldog, életre szóló 
kapcsolatnak, közösségnek szánta, és 
bizony ahhoz, hogy ez jól „működ-
jön”, szükségük is van Isten áldására 
és irgalmára.
HÁZASSÁGI ÁLDÁS
Az Úr áldjon meg benneteket, akik a 
házasság szent, szerelmes szövetségé-

ben éltek. Áldja meg áldozatvállalása-
itokat, áldja meg testeteket, lelkete-
ket, szándékaitokat, hogy egymáshoz 
feltétel nélkül ragaszkodjatok.
Tegye erőssé kezeteket, amellyel egy-
más kezét fogjátok, tegye gyöngéddé 
szíveteket, amelyben egymást hor-
dozzátok, tegye egyenessé gondola-
taitokat és tetteiteket, amelyekkel 
egymást gyarapítjátok.
Tegye házaséleteteket példává a fel-
növekvő nemzedékek számára.
A mindenható Isten vezessen benne-
teket, hogy mindig az általa kijelölt 
úton járjatok.
Bátorítson titeket, hogy Hozzá és 
egymáshoz mindhalálig hűségesek 
maradjatok, és majdan elnyerhessé-
tek az örök élet koronáját, az Úr Jézus 
Krisztus által.

Ámen.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2022

Hálát adunk az Istennek, hogy ebben 
az évben megrendezhettük az imahe-
teket Kiskőrös városában. Jó volt egy-
más gyülekezeteiben szolgálni, éne-
kelni és imádkozni. Vasárnapokon 
minden felekezet a maga gyülekeze-
tében tartotta az alkalmat. Három 
nap a baptista gyülekezet, három nap 
a pünkösdi gyülekezet volt a vendég-
látónk. A köztes vasárnap mindenki 
saját gyülekezetében szolgált. Szintén 
három nap a katolikus templomban 
és három nap az evangélikus temp-
lomban voltunk. Január 29-én Dr. 
Bábel Balázs Kalocsa – Kecskemét 
érseke hirdette Isten igéjét. (fotó)
Az Aliansz imahét témája a Sabbat 
volt. Isten hat nap alatt teremtette 
meg a világot a hetedik nap megpi-
hent. Mi keresztyének a vasárnap ün-
nepeljük a pihenés napját, mert Jézus 
a hét első napján vasárnap reggel haj-
nalán támadt fel. A Sabbat az Isten 
ritmusa szerin való élet. A „Sabbat” 
szent nap. Amikor Isten megterem-
tette ezt a világot minden nap azt 
mondta: „íme igen jó” csak a Sabbatra 

mondja, hogy „szent”. A Sabbat nem 
a munkától való menekülés, hanem 
az Istennel való időtöltés napja. Is-
tennek szentelt idő. Az idő nincs ami 
kezünkben, de gazdálkodnunk kell 
vele. Be kell osztanunk. Vasárnap 
ünneplését Nagy Konstantin római 
császár vezette be Kr. 321- ben. A zsi-
dó nép az egyiptomi fogságban nem 
tudta megtartani a Sabbátot. A pusz-
tai vándorlás alatt már megtartották. 
Isten gondviselés volt, hogy a hatodik 
napon kétszer annyi mannát adott, 
hogy a hetedik napon ne keljen szed-
niük. Szenteljük meg az ünnepnapot.
Az ökumenikus imahét témája volt a 
napkeleti bölcsek látogatása Jézusnál. 
A bölcsek látták a csillagot, és követ-
ték. Az imahét második hetében Tab-
din is megtartottuk az ökumenikus 
imahetet, hétfőtől szombatig. Az idei 
imahétre a közel-keleti keresztyének 
választották a témát. Istennek legyen 
hála, hogy együtt imádkoztattunk a 
világ békéjéért, és jólétéért.

Kecskeméti Pál
igazgatólelkész
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FIGYELEMRE MÉLTÓAJÁNLJUK

HAVASI JÁNOS BÁCSI 95. 
SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTÉK

A KISKŐRÖSI PÜNKÖSDI GYÜLEKEZET 
ÚJ VEZETŐSÉGGEL KEZDI AZ ÉVET

LÉPJETEK ELŐ ÉDESAPÁK!

Gépkezelő
•  Automata / félautomata  

berendezések kezelése,  
felügyelete

•  Belső anyagmozgatás  
biztosítása

•  Minőségellenőrzési feladatok

Fela
datok

• Általános iskolai végzettség
•  Többműszakos, megszakítás 

nélküli munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Elvá
rások

Amit
kínálunk

•  Versenyképes bér  
+ juttatások 

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

•  Negyedéves jelenléti  
ösztönző

•  Cafeteria és étkezési  
támogatás

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

•  INGYENES, jól felszerelt  
3*-os apartmanszálló

•  Kedvezményes gumiabroncs- 
vásárlási lehetőség

          +36 25/556036                munka@hankookn.com

                                  www.hankooktire.com/hu

95. születésnapján köszöntötte 
Havasi Jánost a baptista szeretetott-
honban Domonyi László polgár-
mester. Az ünnepi perceken ott volt 
lánya, Brúderné Havasi Ibolya is, 
valamint Baranyainé Szabó Katalin 
anyakönyvvezető. János bácsi 1927. 
január 12-én született Soltvadkerten 
egy nyolcgyermekes családban. Gén-
jeit nagy valószínűséggel édesapjától 
örökölte, aki 108 éves koráig élt.
Havasi János fiatal éveit tanyájukon 
földműveléssel töltötte. 1948 szept-
emberében megnősült, feleségével, 
annak elhunytáig 56 évet éltek együtt 
jóban-rosszban, szeretetben, békes-
ségben. Három gyermekük született, 
akik közül ketten már elhunytak, lá-
nyuk középiskolai tanárként dolgozik.
Az élet viharában nehéz volt megte-
remteni a család megélhetését.
János bácsi a mindennapi munka 
mellett folyamatosan képezte magát, 
elvégezte az általános iskola 7-8. osz-
tályát és a mezőgazdasági technikum-
ban leérettségizett.

Kezdetben napszámosként dolgo-
zott, később volt terményfelvásárló, 
tanácselnök, az állami gazdaságban 
brigádvezető, a malomiparban telep-
vezető, raktáros, szövetkezeti üzem-
gazdász, a gabonaiparban üzemveze-
tő. Nyugdíjba vonulása előtt körzeti 
felügyelő volt a gabonaiparban.
Munkáját lelkiismeretesen végezte, 
több alkalommal kapott kitüntetést.
Nyugdíjas éveiben amíg dolgozni 
tudott, szőlőt művelt és élvezte négy 
unokája és négy dédunokája szere-
tetét.
Az idősek otthonába 2 és fél éve köl-
tözött és mint mondja, nagyon jól 
érzi ott magát.
Isten éltesse János bácsit még na-
gyon sokáig – köszöntötte a jeles 
születésnapi évfordulón az ünnepel-
tet a polgármester, aki a virágcsokor 
és az ajándék csokoládén kívül Or-
bán Viktor miniszterelnök által kül-
dött Emléklapot is átnyújtotta.

Boda Zsuzsa 

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

Azt suttogják, szép 
csendben elindult az 
apaforradalom! A leg-
több gyermek annyit 
tud és lát apából, hogy 
reggel elköszön, megy 
dolgozni. Este hazaér, 
lekuporodik a kanapé-
ra, a TV előtt megeszi 
a vacsorát, jó esetben 
megkérdezi, hogy telt a 
mai nap, majd elmegy 
lefeküdni, hiszen elfá-
radt. 
Hogy napközben mi történik vele, 
hogyan tesz a családért, senki nem 
látja. Bármilyen vaskos borítékkal 
vagy bankkártya tartalommal tér is 
haza hó végén, nem képezi részét a 
családi miliőnek.
Úgy tűnik azonban, egyre több férfi 
és család ébred rá arra, nem nevezhe-
tő családnak a család, ha az édesapa 
gyakorlatilag háttérszereplő. 
A gyermek csak úgy lesz egész gyer-
mek és teljes felnőtt, ha az édesapa, a 
férfiminta is jelen van felnövekedése 
során. Kell a gyermeknek, hogy Apa 
is babusgassa, játsszon vele, fürdes-
se, míg icipici. Később az kell, hogy 
legyenek hol komoly, hol vicces be-
szélgetések, focizás, kerti munka. 
Együtt. Amiben megnyilvánulhat a 
férfias gondolatmenet és a férfias erő. 
Kell az is, hogy Apa és a fiúk is részt 
vegyenek a házimunkában, hiszen 
kell, hogy megláttassék, a segítés is 
erény!
Kell, hogy a gyermek és a fiatal lás-
sa és megélje a különbséget Apa és 
Anya mentalitása, tűrőképessége, 
szeretet megnyilvánulása, nemi iden-
titása között.
Kell, hogy lássa azt is, ahogyan Apa 
és Anya egymással beszélgetnek, egy-
másra néznek, egymást megölelik. 
Édesanyák, engedjétek, hogy férjei-
tek Édesapává váljanak! Ne vegyetek 
ki a kezükből minden otthoni tevé-
kenységet! 

A férfi komoly feladata a család min-
den tagjára odafigyelni. Ki mennyire 
terhelhető, kinek milyen a hangula-
ta, ki mennyire szorul éppen kímé-
lésre, kinek milyen tervei vannak, ki 
milyen kihívást él meg éppen. A férfi 
feladata nem csak a család ellátása, 
hanem a családért való felelősségvál-
lalás is. 
Mit ér a vaskos buksza, ha közben 
vakvágányra jut a családunk? A ki-
egyensúlyozott családhoz Apa, Anya 
és gyerek(ek) tényleges jelenléte és 
együtt munkálkodása szükséges. És 
nem csak a mára tekintve. Hanem a 
jövőt építve. 
Édesapák! Nem elég a szülőszobán 
büszkén elvágni a fizikai köldökzsi-
nórt!!! Óriási feladatotok kiépíteni a 
lelki köldökzsinórt gyermekeitekkel!
Toljátok bátran és büszkén a ba-
bakocsit! Játsszatok a játszótéren! 
Ugorjatok, ha fürdetni kell! Bújjatok 
oda a gyerkőcökhöz mesét olvasni, 
simizni, imádkozni! Beszélgessetek 
az élet komoly dolgairól! Vezessétek 
rá szemetek fényét a férfias munkák 
mikéntjére! Higyjétek el, nektek is 
jól fog esni, ti is épülni fogtok mind-
ezek által! 
S a lelki kapocs minden nehézségen 
áthatol!

Kertai Nóra
képzésben levőpár- és családtera-

peuta
30/6643293

A január 23-án megtartott testvéri 
óra keretében a Magyar Pünkösdi 
Egyház Dél-Magyarországi kerü-
letének vezetője D. Nagy József 
egy helyi tagokból álló csapatot 
bízott meg a gyülekezet vezetésé-
vel: Opauszki István, Seidel Alex, 
Szabó Gábor és Ungvári Csaba. 
Megbízásuk egy évre szól. 
Ezt megelőzően a kerületi vezető 
közel másfél éven át egy hét főből 
álló tanácsadói csapattal gondos-
kodott a gyülekezet gördülékeny 
működtetéséről, amelyet D. Nagy 
József, ügyintéző lelkipásztori sze-
repében, 2020 szeptemberben 
hívott össze, miután az akkori lel-
kipásztor Csóka Efraim úgy dön-
tött, hogy nem szeretné folytatni a 
gyülekezetben végzett lelkipásztori 
szolgálatát.

Az újonnan felkért „vezetői-négyes” 
arra kapott megbízást, hogy a gyü-
lekezet lelki és operatív vezetését 
végezze, a városban a pünkösdieket 
képviselje, valamint egy hosszútávú 
vezetői struktúrát (avatott presbi-
terek és lelkipásztor) készítsen elő. 
A gyülekezet minősített többsége 
támogatásáról biztosította az indu-
ló vezetői csapatot, akik örömmel 
kezdték meg szolgálatukat.

Elérhetőség: kiskorosi.punkosdi.
gyulekezet@gmail.com
(A fotón balról: Szabó Gábor, Seidel 
Alex, D. Nagy József, Ungvári Csa-
ba, Opauszki István)

Kiskőrösi Pünkösdi
Gyülekezet vezetősége

A picurkáról csupán egy nagy felbontású fotót
és a születési adatokat – név, apa-anya neve, 
születési hely, idő, súly, hossz – kérjük.
Ugyanígy szeretnénk hírt adni
a házasságkötésekről is egy jó fotóval.
Ha van vicces fotó, az is jöhet!

GÓLYAHÍR ROVATUNKBA SZERETETTEL
VÁRJUK A KISKŐRÖSI ÚJSZÜLÖTTEK FOTÓIT!

A megjelenés mindkét rovatban INGYENES! 
email: boda.zsuzsa1@gmail.com
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SPORTMÚLTIDÉZŐ

NEGYVENEN JÁRNAK A JUDO EDZÉSEKRE

DÍSZSÍRHELYEK ÉS VÉDETT SÍROK AZ EVANGÉLIKUS KÖZTEMETŐBEN – 2. RÉSZ
A decemberi képviselő-testületi ülés egyik napirendi pontjában döntöttek 
a városatyák, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló helyi rendelettel szabályozza a temető haszná-
latához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételeket, valamint a teme-
tő, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait. A rendelet 
egyik melléklete tartalmazza a díszsírhelyek, díszsírok, katonasírok, illet-
ve a védett sírok jegyzékét. Krámer Iván történész-gyűjtő és Turán István 
helytörténész a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközséggel történt egyezte-
tések figyelembevételével javasolták, hogy a már nyilvántartott sírok mel-
lé újabb sírhelyek kerüljenek felvételre a védett sírok jegyzékébe. Előző 
lapszámunkban elkezdtük, most folytatjuk az új védett sírok ismertetését.

Dr. Fél Edit sírja 
Dr. Fél Edit (1910-1988) országos 
hírű néprajztudós Kiskőrösön látta 
meg a napvilágot dr. Fél Boldizsár 
ügyvéd és Tolnai Piroska lányaként. 
A kiskőrösi polgári iskola elvégzését 
követően előbb Budapestre került, 
majd a szegedi Ferenc József Tudo-
mányegyetemen szerzett bölcsész-
doktori oklevelet 1935-ben. Ettől az 
évtől nyugalomba vonulásáig (1970) 
a fővárosi Néprajzi Múzeum tudo-
mányos munkatársa, igazgatóhelyet-
tese, osztályvezetője, majd tudomá-
nyos főmunkatársa volt. 
Fő kutatási területe a magyar paraszti 
társadalom volt, ezen kívül foglalko-
zott a népi hímzéssel, népviselettel, 
a népművészet problémáival, a mú-
zeumi tárgygyűjtés elvi kérdéseivel. 
Végakaratának megfelelően szülővá-
rosában, édesapja mellé temették el, 
könyvgyűjteményét pedig a városi 
könyvtárra hagyta.

Kiss Béla sírja
Kiss Béla (1887-1910) tanító a To-
rontál vármegyei Tótaradác község-
ben született 1887-ben. 1905-ben 
került Kiskőrösre, a régi Csöngős 
iskolához, miután megszerezte ok-

levelét a soproni evangélikus taní-
tóképzőben. Egészen 1943-as nyug-
díjazásáig itt tevékenykedett, s a 
pedagógusi hivatás mellett két másik 
kulturális területen is sikerült mara-
dandót alkotnia: kutatásokat végzett 
és kéziratos formában megírta a vá-
ros történetét, valamint dokumentu-
mokkal igazolta, hogy Petőfi Sándor 
költő valóban itt született. Mindkét 
műve ma is jelentős érték a régebbi 
korok kutatói előtt. 
Mivel tornatanári képesítéssel is 
rendelkezett, az 1910-es évek elején 
ő lett az első edzője az 1912-ben hi-
vatalosan is megalakuló Kiskőrösi 
Football Clubnak, a világháború 
után szintén ő szervezte újjá a csapa-
tot. Az evangélikus elemi iskolában 

a harmincas évekre már igazgatóta-
nítói címet szerzett. 1955-ben hunyt 
el, Petőfi emlékek Kiskőrösön című 
műve egy évvel később jelenhetett 
meg.

M. Lábos család sírboltja
Matolcsi Lábos Ferenc (1841-1925) 
Kisújszálláson született 1841-ben, 
a középiskolát pedig Mezőtúron 
végezte. Budapesten gyógyszerész 
oklevelet szerzett, majd a kiegye-
zés évében családjával Kiskőrösre 
költözött. A következő évben a 
központban telket vásárolt és házat 
épített, és megnyitotta benne az 
évtizedeken át üzemeltetett, „Isteni 
Gondviseléshez” címzett patikáját. 

Sajátos körülmény, hogy a mai kor 
idősebb generációi egykori lakóhá-
zát már nem „róla” ismerik, hanem 
a halála után azt megvásárló és ben-
ne üzletet működtető Tölgyszéky 
testvérekről. Bizony, az 1970-ben 
elbontott Tölgyszéky ház Lábos Fe-
renc gyógyszertára volt egykoron.
Hamar a település legvagyonosabb 
polgárai közé emelkedett, ennek 
révén pedig ún. virilistaként ala-
nyi jogon három évtizeden át tagja 
volt a képviselő-testületnek, ahol 
sok nemes ügy előmozdítójaként 
tevékenykedett. Vagyonából soha 
nem sajnált adakozni akár a nélkü-
lözők, akár valamelyik helyi beru-
házásról volt szó. Az úri kaszinót, 
az Olvasóegyletet több éven át el-
nökölte. Mégis, nevére leginkább 
tűzoltóink emlékeznek manapság, 
hiszen 1880-ban kezdeményezője, 
alapítója és parancsnoka is volt a 
Kiskőrösi Önkéntes Tűzoltótestü-
letnek. Ő maga 1925-ben, felesége 
1928-ban távozott az élők sorából. 
Gyermekeik elkerültek a telepü-
lésről, sírboltjukba mást már nem 
temettek.

Turán István

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját.
Ez a nap számos országban – 1993. óta Magyarországon is – az áldozatok napja. 

KINEK TUDNAK SEGÍTSÉGET NYÚJTANI? 
Az Áldozatsegítő Szolgálat elsősorban a Magyarország 
területén elkövetett bűncselekmények és tulajdon elleni 
szabálysértések áldozatai számára tud segítséget nyújtani. 
Áldozatok a bűncselekmények vagy szabálysértések köz-
vetlen sértettjei és a közvetve érintettek, pl. hozzátartozók. 
AZ Áldozatsegítő Vonalat a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium háttérintézménye, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Hivatal működteti. 

A TÉRÍTÉSMENTES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MÓDJAI 
• felvilágosítást adnak jogaikról, lehetőségeikről 
• érzelmi támogatást nyújtanak 
• elősegítik érdekeik érvényesítését 
• jogi segítséget nyújtanak – szükség esetén akár ügyvédet is biztosítva 
• az elkövetéstől számított 5 napon belül azonnali pénzügyi segélyt adhatnak krízishelyzet fennállása esetén 
A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói állami kárenyhítést 
is igényelhetnek.

SZÜKSÉGES IRATOK 
Az ingyenesen elérhető segélyvonalon a diszpécserek az eset körülményei alapján tájékoztatást adnak arról, hogy mi-
lyen iratokra, igazolásokra van szükség az ügyintézéshez, az Áldozatsegítő Szolgálat támogatásainak igénybevételéhez. 
Amennyiben áldozatként még nem tett rendőrségi feljelentést, ebben is segíteni tudnak, a további ügyintézéshez 
ugyanis szükséges a büntetőeljárás feljelentést követő elindulásának igazolása. Az igazolást a rendőrség kérésre köteles 
azonnal, de legkésőbb egy napon belül kiállítani – melyhez minden áldozatnak joga van.
24 órás diszpécserszolgálat! Hívja, ha szüksége van rá! Ingyenes áldozatsegítő vonal: 06-80/225-225

(Forrás: http://bkmkh.hu/igazsagugyi_osztaly/aldozatsegites)

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK VILÁGNAPJA

fotó: bien.hu

A MEGYEI 
VÁLOGATOTTBAN
A Bács-Kiskun megyei amatőr labda-
rúgó válogatott vezetőedzője, Vanó 
Sándor kijelölte a megyei válogatott 
36 fős keretét. 
A megyei válogatottba a Kiskőrösi 
LC-ből meghívást kapott Pintyi Ro-
land, Dunai Rudolf és Simon Do-
minik. Az edzések és a felkészülési 
mérkőzések után a szűkebb keretbe 
is meghívót kapott Pintyi Roland, 
valamint Simon Dominik. Sajnos 
Simon Dominik sérülés miatt nem 
tudta vállalni, hogy pályára lépjen a 
régiós tornán. A gárdában azonban 
helyet kapott Pintyi Roland, aki min-
den mérkőzésen kezdőként szerepelt. 
A gyulai tornán két nap alatt négy 
meccset játszottak az együttesek janu-
ár 22-23-án.
A Bács-Kiskun Megyei Amatőr Lab-
darúgó Válogatott az ötcsapatos tor-
na harmadik helyén végzett Pest és 
Csongrád-Csanád megye csapatai 
mögött. Az országos győztes kijut az 
UEFA Régió Kupára, ahol a nem-
zetközi csoportkörben Magyarország 
amatőr válogatottja a 7. csoportban 
Spanyolország, Svájc, és Szlovénia csa-
pataival fog megmérkőzni, a csoport 
mérkőzéseit pedig majd Spanyolor-
szágban rendezik.                     -filus-

Nagyon nehéz volt a tavalyi év a Kis-
kőrösi Judo Egyesület számára, hiszen 
a munkájukat több dolog is hátrál-
tatta. Az egyesület a járványügyi elő-
írások miatt hónapokig nem tudott 
edzéseket tartani, emellett a Thököly 
utcai Küzdősportok Házának felújítási 
munkálatai miatt sem tudták folyama-
tosan használni az épületet.
A klub alelnöke Borbényi Klára el-
mondta, hogy ilyen helyzetben igen 
nagy eredmény, hogy a tagjaik közül 
nagyon kevesen morzsolódtak le és 
több új tagjuk is van. A judo csapat 
a felújított Thököly utcai Küzdőspor-

tok Házában heti három alkalommal 
edz. A foglalkozások Szabó Zoltán és 
Borbényi Klára edzők vezetésével foly-
nak, valamint Burka Lajos irányításá-
val a Bem József Általános Iskolában 
mini judo program folyik alsó tagoza-
tosok számára, ahol megismerkedhet-
nek a sportág alapjaival. A felújított 
Küzdősportok Házában már tudnak 
edzeni, ahova összesen mintegy 40-en 
járnak rendszeresen a foglalkozásokra. 
Sajnos a tavalyi évben a járványhely-
zet miatt sok verseny elmaradt, de az 
idén 25 versenyigazolással rendelkező 
sportolóval kívánnak részt venni a kü-

lönböző megmérettetéseken. A terem 
adott a gyakorlásokhoz, a judokáknak 
pedig az egyesület biztosítja a ruhákat. 
A terveik között szerepel, hogy az idei 
évben minél több korosztályos verse-
nyen vegyenek részt. Szeretnének a 
pályázati és önkormányzati támoga-
tásokból judo ruhákat és különböző 
edzéseket segítő eszközöket vásárolni. 
Az alelnök megemlítette, hogy vár-
ják a továbbiakban is az új tagokat és 
azok, akik szeretnének judozni, ezt je-
lezhetik személyesen az edzések alkal-
mával vagy a Kiskőrösi Judo Egyesület 
facebook oldalán.                         FT

Kérjük adója 1%-ával,
támogassa egyesületünket,

a Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesületet!
Adószámunk: 19551607-1-03

Kedves Kézilabda Barátok,
Szülők és Szimpatizánsok!

kezilabda_2018_A5.pdf   1   2018.01.25.   16:14:59
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EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYON

H A  E G Y Ü T T  S E G Í T Ü N K ,  M I N D E N  S I K E R Ü L !

keresztül a daganatos betegséggel küzdő gyermekeknek!
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OLTÁSI AKCIÓNAPOK
FEBRUÁRBAN
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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!

FOCI

NEM LESZNEK NAGY VÁLTOZÁSOK A LABDARÚGÓCSAPATNÁL

EGÉSZSÉG

AZ U9-ES LABDARÚGÓK SOKAT 
FEJLŐDTEK ÉS EREDMÉNYESEK

 SOKRÉTŰ AZ EFI PROGRAMJA

A Kiskőrösi LC utánpótlás csapatai 
közül az U9-es gárda Bárány Mihály 
és Sinkó Dorián edzők irányításával 
készül. A korosztályban 34-en láto-
gatják az edzéseket rendszeresen heti 
három alkalommal a Városi Sportte-
lep, a KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskola tornacsarnoka és a Bem iskola 
tornacsarnokában. 
A fiatal labdarúgók rendszeres részt-
vevői a Bozsik Fesztiváloknak és az 
egyéb tornáknak. Az edzők keze alatt 
sokat fejlődtek a gyermekek és egyre 
jobb eredményeket érnek el. A szak-
emberek közül Sinkó Dorián elmond-
ta, hogy közel egy éve dolgozik ezzel a 
korosztállyal és az eltelt hónapok alatt 
nagyon sokat fejlődött mindenki. 
A fiatalok most már sokkal fegyelme-
zettebbek a foglalkozások alkalmá-
val az edző pedig felnőttként kezeli 

őket. Az edző kiemelte, hogy ebben 
a korosztályban az elsőszámú szem-
pont a labda, a rendszeres mozgás és a 
sportág megszerettetése a fiatalokkal. 
A foglalkozások során nagyon sokat 
gyakorolják a kapura lövéseket, a pasz-
szokat, a cselezéseket, irányváltásokat. 
Az együttes decemberben az akasztói 
Mikulás Kupán első helyezést ért el és 
a tervek szerint februárban még Kis-
kunfélegyházán szerepelnek majd te-
remtornán, valamint a tervek szerint 
egy hazai rendezésű kupa is lesz a téli 
felkészülés során. A tavasszal a gár-
da a Bozsik Fesztiválokon vesz majd 
részt, de azt már látni, hogy ebből a 
mezőnyből kiemelkednek a fiatalok 
és egy komolyabb versenysorozatban 
kellene szerepelniük a megfelelő fejlő-
désük érdekében. 

F.T.

A vírushelyzet miatt kialakult nehe-
zítő körülmények a tavalyi évben is 
különleges felkészültséget igényeltek 
az Egészségfejlesztési Iroda munka-
társaitól, a programadóktól, szer-
vezőktől, valamint az eseményeken 
résztvevőktől. Az EFI feladatai azon-
ban talán még fontosabbá váltak, 
hiszen a mindenki számára elérhető 
programok felfrissülési- és a hétköz-
napok monotonitását megszakító 
lehetőséget jelentenek. A nehézségek 
ellenére sikeres évet zártunk, rengeteg 
változatos program került megvaló-
sításra és felkészülten, újabb sokrétű 
programtervvel kezdhetünk neki a 
2022-es évnek. 
Az idei évre is számos programot 
szeretnénk szervezni a Kiskőrösi já-
rás településeinek bevonásával és 
minél több programban való részvé-
teli lehetőséget biztosítani az embe-
rek számára, rengeteg vidámságot, 
stresszkezelési lehetőséget, hasznos 
tudást és értékes pillanatokat kívá-
nunk csempészni a mindennapokba. 
Pszichológiai előadások tárházát sze-
retnénk majd emberek elé állítani, 
többek között a szülő-gyermek kap-
csolatokról, a kamaszok és gyermekek 
világáról, a párok életét érintő nehéz-
ségekről és szépségekről, az érzelmi-, 
mentális képességek fejlesztéséről 
és az önképzésről. A sportoktatók, 
gyógytornászok segítségével fittebbé 
és frissé tehetjük a szervezetünket, 
hatékonyan levezethető a felhalmo-
zódott feszültség és rendszeressé tehe-
tő a mozgás. A mentősök készek taní-
tani a veszélyhelyzetek felismeréséről, 
az életmentésről és annak szükséges-
ségéről. Megvizsgálhatjuk dietetikai 
szemszögből a helyes táplálkozás 
alappilléreit és összefüggéseit az egész-
séges életmóddal, az étkezés és egyes 
betegségek közötti összefüggéseket, 
illetve azok megelőzését a megfelelő 
tápanyagbevitellel. Terveink között 
szerepelnek nagyobb volumenű, több 
települést is érintő programok, sport-
rendezvények és települési egészség-
napok, melyekre minden korosztályt 
várunk szeretettel.
Az EFI tevékenységével minden kor-
osztályt átfedve próbál az egészségfej-
lesztési, egészségmegőrzési vagy ép-
pen a megbetegedések megelőzésére 
szolgáló lehetőséget biztosítani minél 
nagyobb körben. Fontos feladata és 
célja az Egészségfejlesztési Irodának 
az emberek integrálódásban, kikap-
csolódásban, felfrissülésben való segí-
tése, mindezekkel pedig pozitív hatás 
gyakorlása a testi-, lelki-, szellemi- és 
szociális jóllét állapotára.

Február 4 a rák elleni küzdelem vi-
lágnapja! A testmozgás és a mentális 
állapotunk ápolásával párhuzamosan 
szerepet kell kapniuk a szűrővizsgá-
latoknak! Ezek egyszerű vizsgálatok, 
melyek feltárják az adott személy 
rejtett betegségeit, elváltozásait ezzel 
akár megelőzve a komolyabb megbe-
tegedést, ezért biztatunk mindenkit a 
rendszeres szűréseken való részvételre! 
Az aktuális programokról hamarosan 
tájékoztatást adunk. 
Kísérjék figyelemmel facebook olda-
lunkat!

A megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokságot fél szezon után vezető Kis-
kőrösi LC január 14-én megkezdte 
a felkészülését a tavaszi szezonra. 
Az első edzés alkalmával az együt-
tes labdarúgóit az öltözőben Füleki 
Antal edző köszöntötte és néhány 
mondatban vázolta a csapat előtt álló 
feladatokat, valamint a téli felkészü-
lés programját.
A szakmai stábról tudni kell, hogy 
Füleki Antal munkáját munkáját 
pályaedzőként és kapusedzőként 
Kovács László fogja segíteni, a 
csapat gyúrója Szekeres Péter lesz 
a továbbiakban is, de ott lesz mel-
lettük segítőként Miklós Ferenc és 
Weiszhaupt János is. A klub veze-
tése úgy döntött, hogy a játékoske-
retben a télen nem tervez semmi-
lyen változtatást és az állandóságra 
törekedve szeretnék együtt tartani 
a csapatot. Nagyon szűk a keret, de 
hosszútávra szeretnének csapatot 
építeni, ezért a helyi ifjúsági játéko-
sok beépítése a cél. A keret tagjai kö-
zül van érdeklődés Tóth Ákos iránt, 

aki Balatonfüreden vesz részt próba-
játékon, valamint Paunovic Marko 
a szabadkai szerb első osztályú klub-
tól kapott ajánlatott, hogy negyedik 
számú kapusként számítanának rá. 
Az edző a többhetes téli szünetben 
arra hívta fel a játékosok figyelmét, 
hogy lehetőség szerint heti néhány 
alkalommal fussanak hosszabb tá-
vokat lassú iramban és ne álljanak 
le teljesen a mozgással. A csapatból 

többen játszottak a helyi rendezésű 
Szilveszter Kupán is, így játékban 
tudtak maradni. Jelenleg 19 játékos 
alkotja a felnőtt csapat keretét és új 
igazolást nem terveznek. Megemlí-
tette, hogy ebben a keretben benne 
van Mokrickij Viktor, Rácz Domi-
nik és Madácsi Gábor is, akik saj-
nos különböző okok miatt nem tud-
nak teljesértékű munkát végezni a 
csapattal. Az őszi szezon végére több 

játékos is sérüléssel bajlódott, akik 
mostanra meggyógyultak és együtt 
készülnek a többiekkel. Az edzések 
a felkészülési időszakban kedden, 
szerdán és pénteken lesznek, amely a 
bajnoki rajtig kiegészül egy szombati 
edzőmérkőzéssel. Az edzőmérkő-
zések során a tervek szerint pályára 
lépnek Kiskunmajsa, Kiskunhalas, 
Borota és Soltvadkert gárdái ellen. 

-ft-

EDZÉSBEN ÉS LENDÜLETBEN AZ U11-ES FOCISTÁK
A Kiskőrösi LC U11-es csapatát 
27 fiatal labdarúgó alkotja. A gyer-
mekek Biácsi Gábor és Makó Zsolt 
edzők irányításával készülnek a télen 
is heti három gyakorlással a Bem 
iskola tornacsarnokában, a KEVI 
Petőfi Sándor Általános Iskolája tor-
nacsarnokában és a Városi Sporttelep 
műfüves pályáján.  
A fiatalok az őszi szezonban a Bozsik 
Fesztiválok körzeti és régiós tornáin 
szerepeltek és értek el jó eredménye-
ket. A fiatalok edzője Makó Zsolt 
elmondta, hogy ebbe a korosztályba 
tartoznak a 2011/2012-es születésű 
gyermekek. Mivel utánpótlás csapat-

ról van szó, így a korosztály összetéte-
le minden évben jelentősen változik 
és új gárdát kell építeni az edzőknek. 
Most az U9-es korosztályból érkezett 
fiatalok beépítse folyik. A csapat a ta-
valyi év végén Akasztón szerepelt a 
Mikulás Kupa teremtornán, ahol az 
első helyet szerezték meg. A Bozsik 
tornákon való részvételt pozitívan 
értékelte és úgy fogalmazott, hogy 
látszik a gyermekeken a fejlődés. 
Az edzések során a támadófoci gya-
korlása van előtérben és nagyon sok 
technikai, labdás feladatot hajtanak 
végre a gyermekek. 
-filus-
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A Kiskőrösi LC felnőtt csapatai a me-
gyei I. és III. osztályban, az utánpótlás 
gárdák pedig a megyei és országos kor-
osztályos bajnokságokban szerepelnek. 
A klub keretein belül 16 csapatban 
243 labdarúgó sportol rendszeresen, 
akik közül 211-en aktív versenyzők és 
32 egyéb edzésre járó játékos. 
Az egyesület alelnöke Somlyai Péter 
elmondta, hogy a legfiatalabbak az 
U7-es korosztályban játszanak Pász-
tor Gyula edző vezetésével. Itt 15 
gyermek jár rendszeresen edzésekre, 
akik résztvevői a Bozsik fesztiváloknak 
és az egyéb tornáknak. 

Az U9-es korosztályban a Bem isko-
lások szakmai munkájáért Bárány 
Mihály, a Petőfi iskolásoknál pedig 
Sinkó Dorián felel. Ebben a korosz-
tályban 34-en látogatják az edzéseket, 
akik a Bozsik fesztiválokon és egyéb 
tornákon vesznek részt. 
Az U11-es korosztályban is két csa-
pata van a klubnak, 27 játékossal. A 
Bem iskolások Biácsi Gábor, a Petőfi 
iskolások pedig Makó Zsolt edző ve-
zetésével szerepelnek a Bozsik fesztivá-
lokon és az egyéb tornákon. 
Az U13-as korosztályban szintén két 
csatot működtet a klub 18 fővel.

A Bem iskolások edzője Agócs Zol-
tán, a Petőfi iskolás fiatalokkal pedig 
Kovács József foglalkozik. Az együt-
tes az országos régiós bajnokságban 
szerepel. 
Az U14-es csapat a regionális orszá-
gos bajnokságban szerepel Szlovák 
László edző irányításával. A csapatot 
15-en alkotják, akik a heti két edzés 
mellett hétvégenként bajnoki mér-
kőzéseken lépnek pályára. 
Az U15-ös korosztályban lány csapata 
van az egyesületnek, 9 fiatallal. A gárda 
megyei korosztályos bajnokságban sze-
repel Sinkó Dorián edző vezetésével. 

Az U16-os csapatot 16 játékos 
alkotja, melynél a szakmai mun-
kát Bárány Mihály edző irányítja. 
Az együttes heti két edzéssel készül 
a megyei korosztályos bajnoki küz-
delmekre. 
Az U19-es csapat (ifjúságiak) 16 
fővel kezdte meg a téli felkészülést 
Mokrickij Viktor edzővel. A gárda 
a megyei korosztályos bajnokságban 
szerepel heti két edzéssel. 
A megyei I. osztályú férfi felnőtt csa-
pat kerete 20 fős, mely Füleki An-
tal edzői vezetésével kezdte el a téli 
felkészülést. A gárda vezeti a megyei 
bajnokságot az őszi szezon után és a 
tavaszi fordulókra heti három edzés-
sel, valamint több felkészülési mér-
kőzés lejátszásával próbálnak minél 
jobb formába kerülni. 
A megyei I. osztályban szereplő női 
felnőtt csapat 16 fős kerettel kezd-
te el a téli felkészülést. Az együttes 
Makó Zsolt edző irányításával heti 
két gyakorlással készül a tavaszi baj-
noki rajtra. 
A megyei III. osztályban szereplő 
Kiskőrösi LC II. csapata edzői teen-
dőit a továbbiakban is Rácz János 
látja el. Az együttes 25 fős kerettel 
rendelkezik, a csapat heti egy edzés-
sel készül a bajnokság második felére.

Filus Tibor

A KISKŐRÖSI LC EDZŐI ELKEZDTÉK A TÉLI MUNKÁT


