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DOMONYI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ELŐTT PIVARCSI BENCE GYERMEKPOLGÁRMESTER,
SZEDMÁK TAMÁS ALPOLGÁRMESTER ELŐTT LITAUSZKI VINCE GYERMEK-ALPOLGÁRMESTER,

 A HÁTSÓ SORBAN PETHŐ ATTILA KÉPVISELŐ, ELŐTTÜK A GYERMEKKÉPVISELŐK:
POZSGAI TAMÁS, SZÁSZ HÉDI, ARADI KATA ZOÉ, TÓTH ZSOMBOR, BUKI ERZSÉBET,

MILÁNKOVICS EMMA ÉS CZOBOR SÁRI.
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HAGYOMÁNYOS, IGAZI SZLOVÁK 
LAKODALMAS PODOBLOKKAL

ISMÉT JÓL SIKERÜLT A VÁROSI 
NAGYRENDEZVÉNYÜNK

CSODÁLATOS GYERMEKNAP

A főtéri nagysátor alatt kiváló teret 
kapott a Kiskőrös Városért Alapítvány 
kuratóriumának – Pethő-Szűcs Má-
ria, Molnár Elvira, Harangozóné 
Balogh Zsóka, dr. Kállayné Major 
Marina – szervezésében megtartott 
gyermeknapi rendezvény. Dr. Ba Ma-
riann, az alapítvány elnöke köszöntöt-
te a jelenlévőket.
A sokféle színes program közül kiemel-
kedett a gyermekpolgármester válasz-
tás, melyet Pivarcsi Bence nyert meg. 
Az alpolgármester Litauszki Vince 
lett. (címlapfotó) A gyermekeknek 
külön gratulált Domonyi László pol-
gármester is, aki meghívta irodájába 

az újonnan alakult városvezetői gyer-
mektestületet és megtartották képvi-
selői ülésüket. Számos városfejlesztési 
javaslat hangzott el: strandfejlesztés, 
klímavédelem, legyen több játszótér… 
Domonyi László megmutatta a strand-
fejlesztés már kész terveit, a gyermekek 
és a polgármester örömmel nyugtáz-
ták, hogy hasonlóak az elképzeléseik. 
Mindeközben a téren a szórakozásé 
volt a főszerep, fellépett a kiskunhala-
si Lyra együttes, nagy sikert aratott a 
néptáncbemutató, a kézműves foglal-
kozások, a finomságok és a Kicsi Gesz-
tenye Klub koncertje is.

-bzs-

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 1/2022. 
(IV.11.) számú határozatával Kiskőrös város 4. számú egyéni választókerületében

az időközi települési önkormányzati képviselő választásának időpontját 
2022. június 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A szavazás helye: A választópolgár a lakcíme szerinti alábbi szavazókörökben szavazhat:

007. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1. (Speciális Iskola)

008. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Kiskőrös, Nyárfa utca 35. (Erdőtelki Óvoda)

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2022. június 22-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 
2022. június 24-én 16.00 óráig, vagy
ac) 2022. június 24-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
a szavazás napján, 2022. június 26-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalma-
zással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 
2022. június 26-án, legkésőbb 12 óráig nyújthatja be.

    dr. Turán Csaba
    a Helyi Választási Iroda 
    vezetője

Ország-világ figyelme Kiskőrös felé 
fordult május 21-én, szombaton, 
hiszen dr. Filus Erika szakmai meg-
valósító forgatókönyve alapján egy 
igazi, múltszázadbeli szlovák lakoda-
lom részesei lehettünk. A menyasz-
szony násznagya Domonyi László 
polgármester volt, a vőlegényé pedig 
Zsigmond István. 
A násznagyok egész Kiskőrös lakos-
ságát meghívták a mulatságba, de 
jöhetett bárki, akihez a hír eljutott a 
médiumok által.
A vőfélyek – vagy ahogyan Kiskő-
rösön régen hívták őket – vőfények 
– Szilágyi Zsolt és Kővágó Zsolt – 
igencsak kitettek magukért, a nagy 
napon a régi rigmusokat kántálták 
egy szusszanásra sem megállva.
Minden pontosan úgy zajlott, mint 
a régi időkben. A vőlegényes háznál 
(főtéri nagysátor) és a menyasszonyos 
háznál (Szlovák Tájház) az öltöztetés 
közepette javában zajlott a mulatság. 
Több mint százan öltöztek be eredeti 
szlovák viseletbe, ebben nagy segít-
ségére volt a szervezőknek Kiskőrös 
Város Önkormányzata, Kiskőrös 
Város Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzata, a Kiskőrösi Óvodák Szű-
csi tagóvodásai, a Kiskőrösi Szlovák 
Népdalkör tagjai, a Szalkszentmár-
toni Néptánc Egyesület, valamint a 

Szivárvány Szlovák Táncegyüttes tag-
jai. A menyasszony koszorúját (fejdí-
szét) Andriska Istvánné Sziráczki 
Mária készítette, aki a mesterséget 
édesanyjától, a messze földön híres 
menyasszonyi koszorúkészítőtől, 
Sziráczkiné Gyalog Máriától ta-
nulta. A főtéri hatalmas kivetítőn a 
vőlegényes násznép és a nézők figye-
lemmel kísérhették mindazt, ami a 
Szlovák Tájházban zajlott.
Megvolt a hivatalos kikérés a lányos 
háznál, majd az evangélikus temp-
lomban Kecskeméti Pál igazgató 
lelkész eskette és áldotta meg a fiatal 
párt, Loványi Csillát és Kiss Bence 
Jánost (bal kis fotó).
Régesrég külön „vacsorált” vendége-
ivel a két násznép, most azonban az 
ifjú ember és vendégei elindultak a 
Szlovák Tájházba, hogy a főtérre kí-
sérjék az ifjú asszonyt és násznépét. 
A lakodalmi fogások is tükrözték a 
hagyományokat, a húslevest pörkölt 
és káposztáshús követte. A podoblok 
sem maradt el, támogatói jegyekkel 
lehetett igényelni az ételekből és még 
lakodalmi kalács is járt hozzá. 
A vacsora után ha nem is kivilágos ki-
virradtig, de következett a mulatság, 
a talpalávalót a Kóborzengő zenekar 
húzta.

Boda Zsuzsa 

KISKŐRÖS

A Városalapítók Napja és Országos Rétesfesztivál többnapos nagyrendez-
vényünkön, mi kiskőrösiek azt ünnepeljük, hogy a Wattay család érdemeinek 
köszönhetően a török dúlás alatt földig rombolt településünk újra benépe-
sült. Wattay János és testvére István, 1718-ban, akárcsak az országban sok 
helyen, betelepítésekkel pótolták az elnéptelenedett pusztaságot, az északi 
vármegyék szlovák nyelvű lakóit hozták ide. Az újratelepítés immáron tehát 
304 esztendeje történt meg, azóta folyamatosan fejlődik, gyarapodik váro-
sunk. Házak, templomok, iskola épült, újra megteltek élettel az utcák, egyre 
szépült, fejlődött a kis falu, majd község, végül város lett belőle.

A pandémiás-, valamint a kialakult 
rendkívül nehéz gazdasági helyzet 
miatt az elmúlt két évben sok ne-
hézséget kellett legyőznünk és még 
rengeteg kihívás előtt állunk. Bízom 
benne, hogy a világpolitika letisztul 
és kontinensünk lakói az átélt nehéz-
ségek mellett ismét a békére töreked-
nek, városunk pedig töretlenül halad 
tovább a fejlődés útján.
Négy évvel ezelőtt ünnepeltük az új-
ratelepítés kerek 300. évfordulóját. 
Most egy éven keresztül ismét felénk 
fordul a világ figyelme, hiszen a legis-
mertebb magyar költő, forradalmár, 
nemzeti hős, Petőfi Sándor 200 évvel 
ezelőtt, 1823. január elsején Kiskőrö-
sön született, a főtéren álló, kicsiny, 
nádfedeles hajlékban.
A Petőfi-kultusz mellett rendkívül 
fontos számunkra, hogy az újratele-
pítés óta eltelt több mint háromszáz 
év alatt az itt élő szlovákság megőriz-
te hagyományait, szokásait, gasztro-
nómiáját. Ennek jegyében társult a 
városalapítók napra rendezvényhez a 
rétesfesztivál, amelynek idén is nagy 
sikere volt.
Jó, hogy most itt lehettünk, együtt, 
újra felszabadultan örülhettünk egy-
másnak a Városalapítók Napja és Or-
szágos Rétesfesztivál ünnepén, úgy, 
ahogyan ezt régen tettük a pandémia 
előtt.
Számtalan tartalmas és színvonalas 
programon vagyunk túl, remélem 

mindenki talált közöttük kedvére 
valót. Bízom benne, hogy betértek 
a Borutcába, megkóstolták kiváló 
borainkat, részt vettek kulturális 
programjainkon, szórakoztak kon-
certjeinken, zenei rendezvényeinken, 
mulattak a szlovák lakodalomban, 
gyönyörködtek gyermekeink pro-
dukcióiban, falatoztak az igazi kiskő-
rösi „szaladgálós” rétesből, futottak 
egy jót a záportározónál csatlakozva 
az országos kihíváshoz, ittak a kint 
felavatott ivókút vizéből és sikerült 
kikapcsolódniuk a gondokkal teli 
hétköznapokból.
Köszönöm, hogy velünk voltak, hogy 
együtt töltöttük ezt a három napot!
A szervezőknek, a fellépőknek pedig 
köszönöm, hogy igyekeztek felejthe-
tetlenné tenni számunkra városala-
pítási ünnepünket, a hagyományte-
remtő jelleggel megszervezett szlovák 
lakodalmast és az ilyenkor már elma-
radhatatlan rétesfesztivált.

Domonyi László
polgármester
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ÖTÖDSZÖRRE IS KISKŐRÖSI
BÁCS-KISKUN MEGYE PÁLINKÁJA

ELEMEZTÉK AZ ANYAKÖNYVEKET

FÓKUSZBAN

ARANYBAN RAGYOGTAK LÁNYAINK PEDAGÓGUSNAPON KÖSZÖNTÖTTÉK 
AZ OKTATÁSBAN DOLGOZÓKAT

Gratulálunk a Mátyás Pálinkaháznak ahhoz, hogy az idén is ők képviselik a 
megye pálinkáit, mivel szilvapálinkájuk lett Bács-Kiskun Megye Pálinkája.
Már 5. alkalommal nyerték el ezt a kitüntető címet. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat nemesnádudvari pincéjében, 6 pálinkaszakértő értékelte a 
7 pálinkafőzdéből a megmérettetésre benevezett 28 tétel pálinkát.

A gondosan válogatott gyümölcsök 
hamisítatlan íze adja a Mátyás Pálin-
kák összetéveszthetetlen zamatát.
„Borban az igazság, pálinkában az 
őszinteség” – tartja a mondás és így 
tartják a pálinkák készítői is a kiskő-
rösi székhelyű Kunság-Szesz Zrt-nél. 
Vallják, hogy pálinkát főzni ugyan 
állítólag bármiből lehet, de igazán 
jó pálinkát csak minőségi alapanyag-
ból, hozzáértéssel, odafigyeléssel ér-
demes készíteni. 

A hungaricumok bővülő kínálatá-
ban szükségét érezték egy, a magyar 
tradíciókat hordozó különleges mi-
nőség megalkotásának. Ezért hívták 

életre anyavállalatuk, a Kunság-Szesz 
Zrt. szárnyai alatt Magyarország 
egyik legkorszerűbb pálinkafőző 
üzemét, a Mátyás Pálinkaházat.
A korszerű technológia csak akkor 
érvényesül, ha megfelelő szakérte-
lem, és kiváló alapanyag párosul 
hozzá. A szakemberek felkészültsé-
gének, hosszú távon szerződött kis-
kőrösi gyümölcstermelő gazdáknak 
köszönhetően, minden lehetőség 
megvan a kiváló minőségre. 
A cég hitvallásaként is hirdeti: „A pá-
linka nem egy szeszesital a sok közül. 
A pálinka a gyümölcs valódi lelke. 
Benne van a termelő szakértelme, a 
főzőmester tapasztalata. Így születik 
a pálinka”.

SZOMORKÁS FÚVÓSZENEKARI EST
Május utolsó vasárnapján Kiskőrös 
Város Fúvószenekara filmzenékből 
összeállított koncertet adott a mű-
velődési központ színháztermében. 
A jótékonysági koncert célja most 
az ütőhangszeres eszközpark bőví-
tése volt. A jelenlévőket Supka Éva 
moderátor köszöntötte, az estről 
pedig Markóné Csányi Gabriella, 
a Szó-La-M AMI igazgatója adta át 
gondolatait. A filmzenék hatalmas si-
kert arattak, akárcsak Kőházi Attila, 
illetve Kiss Gergő trombita szólója, 

Király Csaba hegedűjátéka és Váczi-
Wachsmann Ildikó énekszáma.
Domonyi László polgármester: 
A filmzenei koncert, több volt, mint 
amit a plakáton meghirdettek. Min-
denkinek hiányzott Breznyán Attila, 
a zenekar első trombitása... A kon-
certen az utolsó zenei darab Attila 
kedvence volt. A közönség felállva 
hallgatta végig a zenét... most el-
maradt a taps, az éljenzés a koncert 
végén. 

-boda-

A Magyarországon élő szlovákság 
családfakutatásán dolgozik Renata 
Gombárová – aki mint kiderítette, 
rokonságban áll az egyik kiskőrö-
si Gombár családdal – valamint 
L'ubomir Kmet'. Mindketten az 
Alföldi Szlovákság Genealógiai Ku-
tatásáért Egyesület tagjai. A témában 
tartottak előadást városunkban má-
jus 26-án. Az 1700-as évek elejétől 
kutatják a kiskőrösi anyakönyveket 
is, amiben segítségükre van Kecske-
méti Pál, az evangélikus gyülekezet 
igazgató lelkésze, akit szintén na-
gyon érdekelnek a régi anyakönyvek. 
Az előadók kérték, hogy ha valaki 
tud segíteni munkájukban, keresse 
az igazgató lelkész urat, vagy Turán 
István helytörténészt, a családjukról 

birtokukban lévő információkkal. 
Mint mondták, az anyakönyvek me-
sélnek a történelemről is, hiszen nem 
csak a családfát tudják összeállítani, 
hanem rengeteg információt kapnak 
a keresztszülőkről, sőt, a testvérekről 
is, mivel régebben egy-egy keresz-
telési anyakönyvbe a testvéreket is 
beírták. 
A városi könyvtár, valamint a szlovák 
nemzetiségi önkormányzat mellett a 
délutáni esemény fő szervezője volt 
a Magyarországi Szlovák Szervezetek 
Uniója, melynek elnöke, Zelman 
Ferenc, személyesen is jelen volt.
Szabados Anna, a könyvtár munka-
társa, tolmácsolásával segített áthi-
dalni a nyelvi nehézségeket.

B.Zs.

ÚJRA HÍVOGAT A HARANGSZÓ

A Kiskőrösi Református Egyházköz-
ség 2013-ra, a 100 éves évfordulóra 
felújítatta templomát. Az eredeti el-
képzelés szerint a templomot egy ha-
rangtorony is ékesítette volna, de az 
épület statikailag nem bírta el a födém 
megterhelését. Ezért úgy döntöttek, 
hogy egy haranglábat építenek az ud-
varban és ott helyezik el régi, 1937-
ben közadakozásból elkészült, mint-
egy 130 kilogrammos harangjukat. 
Május közepétől újra szól a templomi 
alkalmakra hívó harang, a református 
egyházközség tagjai pedig teljes szív-
béli örömmel, hálaadással várják hívó 
szavát.
Az ünnepi istentiszteleten Pénzes Pé-
ter lelkész mondott köszönetet min-

denkinek, aki közreműködött a ha-
rang újbóli felállításán, Bácsi Csaba 
gondnok pedig röviden ismertette a 
harang történetét.
Igét hirdetett Bán Béla, a Bács-Kis-
kunsági Református Egyházmegye 
esperese. (fotó)
Kiskőrös Város Önkormányzata is 
támogatta a harangláb megépítését, 
az ünnepi istentiszteleten Szedmák 
Tamás alpolgármester mondta el a 
városvezetés nevében a köszöntő sza-
vakat. 
Az ünnepi perceket az egyházközség 
énekkarának Pusztai Virág vezényle-
tével, valamint az ifjúsági énekkará-
nak szolgálata tette még meghittebbé.

Boda Zs.

Kiskunfélegyházán jártak mazsorett 
csoportjaink május közepén, a XXII. 
Kiskunfélegyházi Országos Mazsorett 
Fesztiválon. A fesztivál felvonulással 
indult a Kiskunfélegyházi Fúvószene-
kar kíséretében. 
Lányaink nagyon szépen szerepeltek. 
1. korcsoportban (6-11 évesek) az 
Orchidea csoport arany oklevelet, a 
2. korcsoportban (11-15 évesek) a 
Gyöngyszem csoport arany oklevelet, 
felnőtt korosztályban a Csillagfény 

csoport (fotó) kiemelt arany oklevelet 
érdemelt ki. 17 csoport versenyzett, 
Kiskőrös mellett Egerből, Szegha-
lomból, Vésztőről, Füzesgyarmatból, 
Zsadányról, Soltról és Kiskunfélegy-
házáról mutatkoztak be csoportok. 
Szkenderovits Eszter korosztályában 
a legjobb tamburmajor díjat kapta. 
A csoportokat felkészítette: Gmoser 
György és Gubacsi Zsófia.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

B. Zs.

Pedagógusnap alkalmából köszöntötték a város oktatási intézményeinek 
dolgozóit és adtak át elismeréseket a művelődési központ színháztermé-
ben június 2-án. A megjelenteket Filus Tibor, Kiskőrös Város Képviselő-
testületének Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága elnöke köszöntöt-
te. Ünnepi beszédet Szedmák Tamás alpolgármester mondott.

Kiskőrösért emléklapot kaptak: Mé-
száros Valéria, Tímárné Opauszki 
Erzsébet a Kiskőrösi Bem József 
Általános Iskolából. Május 31-én 
Horváth A. Gézáné, az intézmény 
főigazgató-helyettese a budapesti 
központi ünnepségen a gyermekek 
személyiségfejlődése érdekében vég-
zett kiemelkedő szakmai munkája 
elismeréseként Németh László-díjat 
vett át. (kis fotó) Ugyancsak Kiskő-
rösért Emléklappal ismerték el több 
évtizedes, kiemelkedő pedagógusi 
munkáját, Urbánné Szabó Rózsa, 
valamint Fazekas Andrásné, a Kis-
kőrösi Óvodák, Fehér László és 
Farkas Zoltán, a Szó-La-M AMI, 
Nemes Lászlóné, a Wattay középis-
kola és Kincses Mihályné, a KEVI 
gimnáziuma dolgozóinak.
Kiskőrösért Emléklapot és Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet vett át 
Horváth Katalin (Szó-La-M AMI), 
Benke Ferenc Lajosné (EGYMI).
Miniszteri Elismerő Oklevelet ka-
pott Viedner Mónika (EGYMI). 
(nagy fotó)
Molnár Dezsőné gyémántdiplomá-
ját vehette át az ünnepségen.
Az elismerésekhez gratulálunk!

Az ünnepséget a város oktatási in-
tézményeiben tanuló diákok műsora 
színesítette.
Június első vasárnapja pedagógus-
nap. Mindenkinek, aki oktatási in-
tézményeinkben dolgozik, jár a kö-
szönet. Mint ahogy Szedmák Tamás 
alpolgármester beszédében mondta: 
„Kívánom minden pedagógusnak, 
hogy napjaikat ragyogják be az apró 
örömök és sikerek. Gyakran öleljék 
át Önöket a szerető gyermekkezek, 
illetve nézzenek fel Önökre a hálás 
tekintetek és nem utolsó sorban 
kapjanak a szülőktől is munkájukért 
elismerő szavakat! Mert mindezek 
szükségesek ahhoz, hogy továbbra is 
lelkesedéssel, hittel, szeretettel tud-
ják végezni munkájukat.”           BZs

ÁTADTÁK A „KISKŐRÖS 
VÁROS BORA” DÍJAKAT

Ebben az évben Kiskőrös gasztronó-
miai ajándékcsomagjába a szakmai 
grémium az április 7-én Kiskőrös Vá-
ros Hegyközsége, a Kiskőrösi „Gond-
űző” Borlovagrend, valamint Kiskőrös 
Város Önkormányzata szervezésében 
megtartott városi borversenyen ismét 
kiválasztotta Kiskőrös Város Borait, 
amelyek:
Fehérbor kategóriában: a Vass Bor Kft. 
2021. évjáratú Generosa bora. Rozé 
bor kategóriában: a Szentpéteri Bor-
pince 2021. évjáratú Nero rose váloga-
tás bora. Vörösbor kategóriában: a Vass 
Bor Kft. 2020. évjáratú Nero bora.
Gratulálunk a borászoknak. Szentpé-
teri Attilának és ifjabb Szentpéteri 
Attilának, illetve Vassné Pivarcsi Má-
riának.
A versenyre összesen 105 bort neveztek 
a termelők fehér, rozé, siller és vörös 
bor kategóriákban. Aki akart és megfe-
lelt a feltételeknek, nevezhetett a „Kis-
kőrös Város Bora” címre is.
A díjnyertes borokat a csúcsbizottság 
tagjai választották ki: Polyákné Csen-
gődi Éva, Járvás Mónika (elnök), 

Vida Viktória, Pszota István, Kószó 
Gábor, Kelemen Pál, Domonyi Lász-
ló és Béleczki Mihály.
Az okleveleket és a díjakat a városi na-
pok keretén belül adták át.
A versenyen 7 nagy aranyérem, 41 
aranyérem, 42 ezüstérem, 12 bronz-
érem született.
Nagy aranyérmes borok: Szentpéteri Bor-
pince: Kadarka rose (2021), Néró rose 
válogatás (2021), Rajnai rizling (2020), 
Olaszrizling válogatás (2021), Chardon-
nay (2021), Cabernet Sauvignon rose 
(2021), valamint Vass Bor Kft. Cabernet 
sauvignon (2021) bora.

-bzs- 
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NAPJAINK EMLÉKEZÉS

HELYI TERMELŐK SZAKMAI ISMERETEINEK BŐVÍTÉSE ÉS PIACI 
TEVÉKENYSÉGÜK ERŐSÍTÉSE KISKŐRÖSÖN TOP-7.1.1-16-HESZA-2021-02169

TRIANON – A MINDIG FÁJÓ MÚLT IN MEMORIAM TÓTH SÁNDOR

A projekt elsődleges célja a helyi ter-
melők és kézművesek termékeinek, 
szolgáltatásainak népszerűsítése, 
szemléletformálás, a helyi értékek 
megőrzése, hagyományok átadása az 
újabb generációnak.
A projekt keretében egyrészt lehe-
tősége nyílt a Kiskőrösi Gazdakör 
Egyesületnek arra, hogy a helyi 
gazdákat összefogja, és szakmai ta-
pasztalataik bővítéséhez hozzájárul-
hasson az ágazatot érintő tematikus 
előadások szervezésével 4 alkalom-

mal, azért, hogy naprakész tudással 
rendelkezhessenek az ágazatot érintő 
jogszabályok, egyéb információk, 
változások terén. Így például a nö-
vénytápanyag utánpótlásról, majd 
a növényvédelemről, a betegségek 
ellen használható anyagokról, vagy 
falugazdászi tájékoztatót hallgathat-
tak meg.
Másrészt a helyi termelők és kézmű-
vesek megjelenését fokozza és ösztö-
nözze szélesebb spektrumú értékesí-
tési lehetőségekkel.

A kezdeményezéssel a termelőknek 
lehetőségük van arra, hogy bővít-
hessék új potenciális vásárlókörüket, 
látványosan bemutathassák kíná-
latukat, a fiatalabb generáció felé 
történő értékmegőrző szerepekre 
felhívják a figyelmet, ezzel is fokozva 
ismertségüket és eladásaik mennyi-
ségét növelve. 
A fentiek keretében ezért olyan piaci 
kezdeményezésre gondoltak, amely 
Kiskőrös központjában havonta két 
alkalommal délutáni nyitva tartás-
sal kerül megvalósításra. Helyi ter-
melők, szolgáltatók és kézművesek 
termékeinek népszerűsítése és el-
adásának segítése érdekében a helyi 
hagyományos piac reggeli-délelőtti 
nyitva tartásával ellentétben a dél-
utáni beszerzés lehetőségét biztosít-
va, például ebédidőben vagy munká-
ból hazafele menet megvásárolható 
friss, kiváló minőségű árukkal.
2021 szeptembere óta találkozhat-
nak az érdeklődők a 21 alkalmas 
programsorozat keretében a Farm 

Market elnevezésű termelői piaci 
rendezvényeken az árusokkal. 
Az általuk kínált termékek között 
megtalálható a különböző alkalma-
kon: húsáru, házi tehén- és kecsketej 
termékek, sajtok, joghurtok, sze-
zonális zöldség-gyümölcs, termelői 
mézek, homoktövis készítmények, 
levendula, kézműves levendula ter-
mékek, házi szörpök, dió, fűszerpap-
rika, frissen sült kürtőskalács, kéz-
műves szappanok, textilek, ásványi 
karkötők, egyedi, rusztikus stílusú, 
otthont díszítő dekorációk.
 
A projektből még megvalósításra 

kerülő piaci dátumok:
2022.06.23.
2022.07.07 

A helyi értékek megőrzése és erő-
sítése közös és generációk közötti 
fontos feladat. Ezért elképzeléseik 
között szerepelt olyan kezdeménye-
zés, amely a fiatalabb generáció be-
vonásával, rájuk való fókuszolással 
segít megalapozni a helyi értékek 
erősítését, szemléletformálását. 
Ezen elképzelés keretében a Farm 
Market vásár mellett a kicsikre is 
gondolva játszóházi sátor formájá-
ban a Junior Farm Market ponton 
várják játszani a gyermekeket. Kis 
piaci eszközökkel, kis mérleg, kis 
pénztárgép, apró, fából, egyéb kör-
nyezetbarát anyagból készült zöldsé-
gek-gyümölcsök, állatok, járművek, 
melyekkel már ők is gyakorolhatják 
szerepjáték formában a piaci eladó-
vevő szerepeket gyermek animátor 
felügyelete mellett. Amíg anya és 
apa vásárol, addig a gyermek játszik 
és lemásolja, ahogy a szülő helyi pia-
ci terméket szerez be. 
Ehhez kapcsolódóan került sor egy 
rajzverseny meghirdetésére is „Mi 
történik a piacon, mit jelent szá-
modra a piac?” tematikában óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak. 126 
pályázati munka érkezett be a gye-
rekektől. Két korcsoportban a 6-6 
legjobb rajzot ajándékcsomag nyere-
ményekkel díjazták. 

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Iroda
KÖZLEMÉNY

a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 4/2022.(IV.11.) TVB számú határozatával 2022. június 26. napjára kitűzött, területi roma 
nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása elmaradásáról.

A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Iroda vezetőjeként tájékoztatom az érintett választópolgárokat,
jelölő szervezeteket és a választási szerveket, hogy a 2022. június 26. napjára kitűzött területi roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselők időközi választása jelöltállítás hiányában

ELMARAD!
Tekintettel arra, hogy a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat – mint területi nemzetiségi önkormányzat – Közgyűlése 2020. október 7. 
napján a 109/2020. (X.07.) BCÖ határozatával kimondta feloszlását, a 103/2022. (III.10.) Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel a Bács-
Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 4/2022. (IV.11.) TVB számú határozatával 2022. június 26. napjára tűzte ki a területi nemzetiségi 
önkormányzati képviselők időközi választását. Az időközi választáson területi lista állítására jogosult jelölő szervezetek egyike sem kérte 
nyilvántartásba vételét, továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 319. § (1) bekezdése alapján, az idézett határozat mel-
léklete IV.2. pontjában meghatározott határidőben, azaz 2022. május 24-én 16.00 óráig listát nem jelentett be senki. Mindezekre tekintettel 
a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 5./2022. (V.30.) TVB számú határozatában megállapította a területi roma nemzetiségi 
önkormányzati képviselők időközi választása elmaradását. 

       Kecskemét, 2022. június 2.    
      dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
      területi választási irodavezető

Szent István király ezeresztendős keresztény államiságát a Kárpát-meden-
cében Trianonnál 102 éve zúzták szét, feldarabolva az országot. Tizenkét 
éve, hogy az Országgyűlés döntése értelmében a kettős állampolgárságról 
szóló törvényben az elcsatolt területeken élő és a világban szétszóródott 
magyarok, közjogi értelemben is nemzetünkhöz tartoznak, június 4-e pe-
dig a Nemzeti Összetartozás Emléknapja.

Filus Tibor, Kiskőrös Város Önkor-
mányzatának Kulturális, Turisztikai 
és Sport Bizottsága elnöke szervezé-
sével emlékeztünk június 4-én.
18 órakor a Szent József római ka-
tolikus templomban Seffer Attila  
atya c. prépost, a helyi gyülekezet 
plébánosa celebrált szentmisét, 
majd a megemlékezés az Ország-
zászlónál folytatódott.
Ünnepi beszédjében Filus Tibor 
kiemelte: „A hazánk elleni támadá-
soknak voltak és sajnos a mai napig 
vannak olyan támogatói, akik köz-
tünk élnek, a hazánkban laknak és 
magyarnak vallják magukat. Aki 
igazi magyarnak vallja magát, annak 
a haza az első és nekünk az a felada-
tunk, hogy építkezzünk a múltunk-
ból, az ezeréves történelmünkből, 
neveljünk olyan fiatalokat, akik 
büszkék arra, hogy magyarok.”
Majd Seffer Attila beszéde után a je-
lenlévők közösen elmondták az Úr 
imáját, magyar nemzet egységéért, a 
keresztény hit védelmében, a nem-
zeti összetartozást erősítéséért.
Az Országzászlónál zenei szolgálatot 
adtak: Boldoczki Róbert, Kőházi 
Attila, Opauszki János, Tóth Ta-
más, valamint Sipos Béla.
Díszőrséget álltak a Kiskőrös Hely-
őrség Nyugállományúak Klubjának 

tagjai: Fadgyas István, Gottfried 
Béla, Melher Sándor, Jakab József. 
Koszorút helyezett el Kiskőrös 
Város Önkormányzata nevében 
Szedmák Tamás alpolgármester 
és Filus Tibor képviselő, az „56-os 
Szövetség” nevében Fodor Tamás, 
a Kiskőrösi Polgári Kör képvisele-
tében Rohoska István és Zoboki 
Lajosné.
A programsorozat befejezéseként a 
főtéren Kiskőrös Város Fúvószene-
kara „Magyar zenei est” című esti 
koncertjét hallhattuk Sipos Béla 
karnagy vezényletével.
Szólót énekelt: Ocskai István, 
Koczkás Mirjam, valamint Váczi-
Wachsmann Ildikó. A zenei prog-
ramot a Himnusz zárta, melynek 
eléneklése alatt a résztvevők bekap-
csolták mobiltelefonjaikon a lám-
pát, így csatlakoztak a határokon 
átívelő, összmagyar „Összetartozá-
sunk Tüze” mozgalomhoz.
A zenei estet támogatták: Tesco-
Globál Zrt., Kiskőrösi Szikvíz, 
Vinotrep Kft., Szentpéteri Borház, 
Király és Társa Pékség, Turancsik 
Húsbolt – Íz és Hagyomány Kft., 
Kunság-Média Kft., Kőrösszolg 
Nonprofit Kft. és Kiskőrös Város 
Önkormányzata.

Boda Zsuzsa

Hát elment Ő is. A nagy Kamuti. 
Az örökvidám, lelkes, életerős, tettre 
kész, EMBER. Aki előtt soha semmi-
lyen akadály nem volt. Mindent meg 
tudott oldani… csak ebben a végső 
harcban maradt alul. Pedig az utolsó 
pillanatig azt mondta a családjának, 
hogy ő lesz a győztes. Nem sikerült. 
1945. október 17-én tősgyökeres kiskő-
rösi családba született. Általános isko-
lai tanulmányait a Vásártéri iskolában 
végezte, majd Szegeden érettségizett és 
szerzett technikusi minősítést a Vedres 
István építőipari technikumban. 
1964-ben a KTSZ-nél volt pályakezdő 
építésztechnikus, négy év ott végzett 
munka után pedig átment az ÁFÉSZ-
hez dolgozni. Az 1968-as év nem csak 
a munkahelyváltás miatt volt jelentős 
számára, ebben az évben nősült meg. 
Három fiúgyermeke és öt unokája szü-
letett. 
1973-tól pár esztendeig a járási hiva-
tal építésügyi, valamint egészségügyi 
osztályán dolgozott, majd visszament 
dolgozni az ÁFÉSZ-hez, egészen ad-
dig, míg saját építőipari vállalkozást 
nem alapított 1986-ban. Még a járási 
hivatalnál eltöltött évei alatt alakította 
át szülőotthonná az Árpád utcai egész-
ségügyi létesítményt.
Azokban az években hatalmas fejlődés 
kezdődött Kiskőrösön. Több épületet 
felújítottak, épült-szépült a városköz-
pont, amelynek munkálataiból Sándor 
is jelentős részt vállalt. Sokszor csak 
úgynevezett „beszerzési áron”, vagy 
éppen társadalmi munkában vállalta 
el cégével a munkát. Az ő nevéhez is 
fűződik a köztemető ravatalozójának 
megújulása, jelentős részt vállalt abban, 
hogy az evangélikus szeretetotthon első 
egysége megépüljön. Ha átmegyünk 
a kis hídon az evangélikus templom 
előtt, gondoljunk rá, hiszen annak a 
megépítését is elvállalta. 
Katolikus családban nőtt fel, ezt a val-
lást gyakorolta, még középiskolás ko-
rában is ministráns szolgálatot vállalt a 
szegedi nagytemplomban. Temetésekor 
is katolikus búcsúztatást kapott. Azon-
ban baráti szálak fűzték az evangélikus 
gyülekezet lelkészeihez is.
2005-ben nyugdíjba vonult, rá egy évre 
pedig abbahagyta a munkát, onnan-
tól kezdve családjának és társadalmi 
feladatvállalásainak szentelte minden 
napját. Igaz, addig is a család állt nála az 

első helyen, nagyon jó édesapa, nagy-
papa volt.
Kamuti… sokan nem is tudjuk, hon-
nan ered ez a név. A „legenda” szerint 
kisiskolás gyermek korában szívesen 
„kardozott” egy-egy fabottal, és mivel 
társai hasonlóságot is véltek felfedezni 
a vívó Kamuti Jenő és Sándor között, 
maguk között elnevezték Kamutinak. 
Aztán ez a becenév rajta is maradt. Kö-
zépiskolás korában kézilabdázott, ka-
pusként válogatott játékos is volt. 
A városvezetési munkából is kivette 
részét, az Ipartestület jelöltjeként 2002-
ben beválasztották a képviselő-testület-
be, ekkor alpolgármesternek nevezték 
ki, majd még egy cikluson keresztül 
volt képviselő 2006 és 2010 között. 
Igyekezett a lakosok érdekeit szolgálni, 
bárkinek problémája volt, nyugodtan 
fordulhatott hozzá, mindent megtett a 
megoldásért.
Munkáját „Kiskőrös településfejlesz-
téséért”-díjjal ismerték el.
Több társadalmi megbízatást is szívesen 
vállalt, több éven keresztül elnöke volt 
a helyi labdarúgó klubnak, 2002-től 
2017-ig pedig a Kiskőrös Város Fú-
vószenekarát és Mazsorette Csoportját 
Támogatók Egyesülete elnöki tisztjét is 
betöltötte. 
A közösségi munkája is példamutató 
volt, imádott a barátainak főzni, min-
den kakasfőző fesztiválon forgatta a 
bográcsot. Csupaszív emberként ismer-
hettük, a jó gondolatok vezérelték cse-
lekedeteit, segített, ahol tudott. Rend-
kívül családcentrikus, barátai, ismerősei 
számára mindig segítőkész volt.
Isten veled Kamuti!
Családjának őszinte részvéttel kívánunk 
belenyugvást Isten akaratába!

Boda Zsuzsa   

Tóth Sándor családja ezúton mond 
köszönetet mindazoknak, akik őt 
utolsó útjára elkísérték, kérik, őriz-
zék meg sokáig emlékezetükben! 

1945 – 2022

Kiskőrös központjában
80 m2-es, igényesen

berendezett lakás kiadó.
Érdeklődni:

06-20/215-5913
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MESÉL A MÚLT

A VASÚT MEGÉRKEZÉSE KISKŐRÖSRE – BEFEJEZŐ RÉSZ

NEM MINDENNAPI

KIRÁNDULTAK, EMLÉKEZTEK, 
KOSZORÚZTAK A NYUGÁLLOMÁNYÚAK

SZEMÉTSZEDŐ NAPOT SZERVEZTEK

A Budapest-Zimony vasútvonal épí-
tésének megértéséhez nem árt felidéz-
nünk a korszak nagyhatalmi viszonyait. 
A század második felében a korábban 
domináns Oszmán Birodalom fokoza-
tosan visszaszorult, nem tudva túllépni 
a belső válságokon, ennek nyomán pe-
dig az évszázadok alatt szoros függésbe 
vont balkáni fejedelemségek önállóso-
dása is megindulhatott. A nyugat igen 
hamar felismerte a folyamat számára 
nyújtható előnyeit, ezért már az 1860-
as években felmerült a Közel-Kelettel 
való vasúti összeköttetés gondolata, a 

gazdasági befolyás megszerzése céljából. 
Ugyancsak hasonló, de emellett expan-
zív gondolatok vezérelték a félszigetre 
benyomulni kívánó Orosz Birodalmat, 
valamint részben ezt megakadályozan-
dó, a későbbi Osztrák-Magyar Monar-
chiát. A vasútépítés így a kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztése mellett/helyett 
elsősorban a birodalomépítés eszközé-
vé vált, ez pedig felértékelte a régióban 
betöltött szerepét.
Az Oszmán Birodalomban az épít-
kezések 1870-ben vették kezdetüket, 
s mintegy négy év elegendőnek bi-

zonyult arra, hogy látványos ered-
mények szülessenek. Ekkor adták át 
a forgalomnak a Konstantinápoly–
Adrianápoly (Edirne), Adrianápoly–
Sarambey, vonalakat, valamint egy 
1871-es bécsi nemzetközi tanácsko-
záson felmerült Sarambeytől Szófián, 
Sarköjön (Pirot), Nišen át Belgrádig 
létrehozandó vasútvonal ötlete, amely 
a Pest-Buda–Zimony szakasz meg-
épülése után csatlakozhatott volna a 
magyar hálózathoz. Ez a dolog a kö-
vetkező évtől már sürgetőbbé kezdett 
válni a Monarchia számára, hiszen a 
romániai vasútfejlesztések révén egyre 
inkább úgy tűnt, Oroszország számára 
hamarabb megnyílhat az út a Balkánra.
Az ügyben pár év alatt két jelentősebb 
fordulat is bekövetkezett. 1873-ban 
gróf Andrássy Gyula közös külügymi-
niszter kezdeményezésére megállapo-
dás jött létre a törökökkel és a szerbek-
kel. A Porta vállalta, hogy csatlakozik 
az európai hálózathoz, Szerbia a török 
határtól Belgrádig tartó szakasz épí-
tését határozta el, míg a Monarchia a 
Budapest-Zimony vonal kivitelezését 
vállalta. Azonban bármennyire is fon-

tos építkezésről volt szó, Magyarorszá-
gon még évekig nem született végleges 
megállapodás a pontos nyomvonalat 
illetően. Konkrétan az a tény, hogy 
a vonal Duna bal partján haladjon, 
Szabadka és Újvidék irányába, csupán 
1875-ben látszott eldőlni. Szerbiában 
ekkor már elkezdődtek az előmunkála-
tok, viszont az Oszmán Birodalomban 
egy több évig tartó gazdasági válság 
vette kezdetét, 1877-ben pedig kitört 
az orosz-török háború, amely ismét el-
odázta a kivitelezési munkálatokat.
A háborút lezáró san stefanoi béke 
eredményeit a nagyhatalmak az 1878-
as berlini kongresszuson szentesítet-
ték. A 10. és a 38. számú határozatok 
ugyanakkor kimondták, hogy a koráb-
ban megkötött szerződések értelmé-
ben az érintett felek kötelesek tovább 
folytatni a vasútépítési munkálatokat. 
Mivel a kongresszuson a Monarchia 
engedélyt kapott Bosznia-Hercegovina 
okkupációjára, így a gazdasági érde-
kek mellett a katonai szempontok is 
a munkálatok mielőbbi megkezdését 
indokolták.

Turán István

BARABÁS KÖNYVELŐ IRODA KECELEN – 30 ÉVE A SZAKMÁBAN

Nem kis fejtörést okoz, amikor köny-
velőt keresünk a vállalkozásunknak, 
hiszen a profi könyvelés az egyik sarok-
pontja a cégek hatékony működésé-
nek. Vállalkozásunk könyvelését olyan 
megbízható, felelősségteljes szakem-
berre szeretjük bízni, akinek van elég 
szakmai tapasztalata, vállalja a fele-
lősséget az általa elvégzett munkáért. 
Rugalmasnak, precíznek és könnyen 
alkalmazkodónak is kell lennie, hogy 
követni tudja a törvények változásait, 
és a sajátos, egyedi igényekre is találjon 
megfelelő megoldást.
Barabás Ágnes már 30 éve eleget 
tesz az összes felsorolt kritérium-
nak a szakmában. 1980-ban, akkor 
még főiskolás diákként kezdett elő-
ször könyveléssel foglalkozni, majd 
1989-től, gyakorlatilag a magyar 
vállalkozói szféra születésétől kezdve 
vállalkozásoknak könyvel.

Az egykor egyszemélyes vállalkozó-
ként induló Ágnes ma már egy ko-
moly cégcsoporttal, és hét alkalmazot-
tal áll a vállalkozások rendelkezésére. 
Az Adókonzulens Szolgáltatóház Ke-
celen működik, jelentős ügyfélköre az 
ország legkülönbözőbb pontjain mű-
ködő társaságokból tevődik össze.
Ágnest arról kérdeztük, hogy milyen 
érzésekkel tud visszagondolni a több 
évtizedes pályafutására.
Nagyon hosszú út áll mögöttem, ami 
alatt a vállalkozásomat eddig eljuttat-
tam – válaszolta. Nem volt könnyű az 
elmúlt harminc év, de a kitartás, a fá-
radhatatlan munka és a megbízhatóság 
meghozta a gyümölcsét. 
Minden hozzánk forduló vállalko-
zást úgy kezelünk, mintha a sajátunk 
lenne, könyvelésüket olyan gonddal 
végezzük, mintha a saját cégünknek 
könyvelnénk. Gyakori, hogy egy vál-

lalkozás hatósági ellenőrzése megbízás 
alapján, a mi képviseletünkben zajlik 
zökkenőmentesen. Igyekszünk az ügy-
feleink válláról a lehető legtöbb terhet 
levenni, átvállalni.
Tulajdonképpen amióta ezen a terüle-
ten dolgozom, a hét minden napján, 
a nap 24 órájában elérhető voltam és 
vagyok a vállalkozók számára, akik 
engem vagy az irodámat megtisztelték 
bizalmukkal.
A könyvelőiroda teljes körű ügyin-
tézést vállal a cégek könyvelésével, 
bérszámfejtésével és egyéb kötelezett-
ségével kapcsolatban. Közgazdasági és 
adójogi szempontból vállaljuk ügyfele-
ink érdekeinek képviseletét is.
Szerencsére nem csak szakmailag, de 
emberileg is kiváló csapattal dolgoz-
hatok; családias légkör, jó hangulat 
járja át az irodát, ami a hozzánk érke-
ző ügyfelek számára is érzékelhető és 
meghatározó.
És hogy mi jelenti manapság a leg-
nagyobb kihívást a szakmában? 
Az elmúlt években a hatóságok elekt-
ronikus ügyintézése, az adatrögzítés és 
a könyvelést segítő elektronikus szol-
gáltatások megjelenése és a könyvelői 
szakma törvényi alapjai jelentősen át-
alakulnak.
Időben felismertük a könyvelési szak-
ma fejlődési tendenciáit, valamint 

változó törvények és az adóhatósággal 
való elektronikus kapcsolattartás elő-
írásának várható következményeit.
Tanulság, hogy jól képzett a könyv-
viteli ágazat valamennyi területét le-
fedő szakértőkre van szükség. A mi 
esetünkben könyvviteli szolgáltatást 
közgazdasági és TB szakügyintéző, 
illetve képzett dolgozók végzik, a je-
lenleg korszerűbb számítástechnikai 
háttérrel. Ebből az is következik, hogy 
a munka hatékonysága növekedett, 
ezért lehetővé vált új ügyfelek bevoná-
sa, valamint vállalhatunk elektronikus 
kapcsolattartást is.
Jelenleg a könyvviteli szakmában nem 
az adatrögzítés a legfontosabb, hanem 
az, hogy a munkafolyamatok hatéko-
nyabbak és pontosabban legyenek. 
Fontos, hogy a folyamatok átláthatóan 
és naprakészen az ügyfelek és a hatóság 
rendelkezésére álljanak. Büszkén állít-
hatom, hogy a mi irodánk ezeknek a 
kritériumoknak eleget tesz, így remé-
lem, hogy sokáig a régi és az új ügyfe-
leink szolgálatában állhatunk.

ELÉRHETŐSÉG:
Adókonzulens szolgáltatóház

e-mail: adókonzulens@gmail.com
tel.: +3620/383-0851

www.adokonzulens-szolgaltatohaz.hu

A Kiskőrös-Erdőtelekért Alapítvány 
tagjai több célt tűztek ki maguk elé. 
Többek között szeretnék óvni és vé-
delmezni a természetet. Az erdőtelki 
közösséget bosszantja, hogy sokan 
és folyamatosan szemetelnek, eldo-
bálják a műanyag flakonokat, az Er-
dőtelki út mögötti hobbikat illegális 
szemétlerakónak használják, hulladé-
kokat tesznek ki házaik, illetve tanyá-
ik mögé egyesek.
Tudnak építési hulladéklerakókról 
is, ez ellen folyamatosan harcolnak 
mind magánemberként, mind az 
egyesület nevében is. 
Nemrégiben összefogtak és szer-
veztek egy szemétösszeszedő napot, 
hiszen közös érdeke az Erdőtelken 
élőknek, hogy tiszta, szemétmentes 
környezetben éljék mindennapjaikat. 
A Kiskőrös-Erdőtelekért Alapítvány 
csatlakozott az Aktív Magyarország 
szemétszedő akciójához, ők bizto-
sították számukra a kesztyűket és a 
szemétgyűjtő zsákokat is. Mint aho-
gyan azt a tagok elmondták: Örü-
lünk, hogy egy országos akció része-
sei lehetünk. A Kőröskom Nonprofit 
Kft. vezetőjével, Schäffer Tamással 
egyeztettek, akivel kijelölték a sze-

métgyűjtő pontot, ahonnan a kft 
dolgozói elszállították az összegyűj-
tött szemetet.
Sajnos, a szemetelők folyamatosan 
„gondoskodnak” arról, hogy az ala-
pítvány tagjai a későbbiekben is szer-
vezzenek majd ilyen jellegű akciókat. 
Szemléletváltásra lenne szükség, 
hogy minden ember belső indítta-
tásnak érezze a környezet megóvását. 
Ilyen szellemben kell nevelni a jövő 
generációját is, hiszen a jövőnk meg-
őrzése a tét – mondta az alapítvány 
képviseletében Lengyel Tibor és 
Tóth Tünde Laura.

ÚJ FOLYÓIRATTARTÓ SZEKRÉNYEK

Május 13-án délelőtt ünnepélyes 
keretek közt adták át a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár folyóirat olvasó 
részlegébe készült új folyóirattartó 
szekrényeket. Az ünnepi alkalom, 
melyet megtisztelt jelenlétével Do-
monyi László polgármester is Sáfár 
Andrea, a Szó-La-M AMI tanárának 
fuvolajátékával kezdődött. Turán 
Istvánné intézményvezető röviden 
ismertette a megvalósítás anyagi hát-
terét, és indokoltságát, majd köszö-
netet mondott a fenntartó Kiskőrös 
Város Önkormányzatának, valamint 
Magyarország Kormányának a nyúj-
tott támogatásért.  
Mint mondta több mint ötven évvel 
ezelőtt épült a könyvtár és rendezték 
be bútorokkal. A fél évszázad alatt 

kicserélték már az elavult bútorzatot, 
egyedül ezek a fémlábú folyóirattar-
tó szekrények, valamint a gyermek-
könyvtár polcai őrizték a múlt nyo-
mát. A következő felújító beruházás 
a gyermekkönyvtár bútorzatának 
kicserélése lesz. A könyvbeszerzési 
keret 30 százaléka eszközbeszerzésre 
is fordítható, aminek segítségével 
tavaly a Kamasz-zug kapott új búto-
rokat, de vásároltak szkenner/fény-
másoló gépet is. Pályázati segítséget 
is felhasználva alakították ki a hely-
történeti kutatószobát.
A polgármester gratulált a megújí-
tó beruházásokhoz, további szépítő, 
jobbító tervek megvalósítását szor-
galmazta.

Boda Zsuzsa 

Ismét tartalmas hónapot zárt a Kiskőrösi Helyőrségi Nyugállományúak 
Klubja. Május 6-án Kiskőrösről háromnapos kirándulásra indult egy busznyi 
csoport Nagyvázsony-Csopak-Pápa-Jeli arborétum–Badacsony–Tihany–
Akasztó útvonalon. Nagyvázsonyban Fábry Szabolcs polgármester beszélt 
a csoportnak az általa vezetett Magyar Igásló Ökoturisztikai és Tájérték Köz-
pont működéséről, célkitűzéseiről, programjairól egy filmvetítést követően. 

Pápa városa, Petőfi Sándor életének 
egyik fontos állomása volt, mint aho-
gyan a nyugállományúaknak is. Az út 
költségeinek egy részét ugyanis pá-
lyázaton nyertük azzal a céllal, hogy 
érintünk olyan pontot, ahol nagy köl-
tőnk is megfordult. Petőfi 1841/42-
ben tanult Pápán, 1841 márciusában 
elnyűtt katonakabátban, soványan, 
betegen vándorlóként érkezett a vá-
rosba a leendő költőóriás. Bizonyított 
tény, hogy Pápán kezdte használni a 
Petőfi nevet, itt ismerkedett meg Jó-
kaival is. A város nagy tisztelettel és 
szeretettel ápolja a költő emlékét. 
Jeli arborétum gyönyörű növényvi-
lága, Badacsony, Tihany mindenkit 
elbűvölt.
Május 20-án 15 órai kezdettel meg-
emlékezést tartottak a három évvel 
ezelőtt felavatott Helyőrségi Em-
lékparkban a Magyar Honvédelem 
Napja alkalmából. Az ünnepségen a 
városvezetést Szedmák Tamás alpol-
gármester képviselte. Gottfried Béla 
elnökhelyettes beszéde után Duchai 
Józsefné titkár szavalatát hallgat-
ták meg a jelenlévők, majd Fadgyas 
István elnök osztotta meg ünnepi 
gondolatait. „A honvédelem napja 
alkalmából találkoztunk most, hogy 
fejet hajtsunk dicső nagyjaink előtt. 
Tisztelet a hőseinknek és azoknak a 
generációknak, akik ezidáig szolgál-
ták a honvédelmet.” – mondta. Ezt 
követően megkoszorúzták Béri Ba-
logh Ádám szobrát. 
Minden május utolsó vasárnapján 
emlékezünk meg azokról a hazafi-
akról, katonákról és civilekről, akik 

életüket adták Magyarországért, sza-
badságunkért, függetlenségünkért, 
nemzetünk fennmaradásáért. 
A klub tagsága az evangélikus teme-
tőben felállított emlékhelyen tartott 
május 30-án egy bensőséges meg-
emlékezést ebből az alkalomból. 
A Himnusz eléneklése után Gottfried 
Béla nyugállományú ezredes, a klub 
elnökhelyettese mondott ünnepi be-
szédet, melyben elmondta:
„Minden hősi halottért megkondul 
a lélekharang, minden katonaáldoza-
tért gyertya gyúl. Magyarokért, akik 
életüket áldozták az emberiség tör-
ténetét végigkísérő fegyveres küzdel-
mekben... A szülők fiukat, a hitvesek, 
akik szerető férjüket, a gyermekek, 
akik gondoskodó apjukat sirat-
ták. Hősök nélkül nincsen nemzet. 
A hősiesség lett a magyar nemzet leg-
igazibb, legtisztább erénye. Ezzel az 
életszemlélettel vívtuk ki a világ előtt 
is azt a ki nem mondott, de titokban 
érzett megbecsülést, mely egy marok-
nyi nemzet számára biztosít előkelő 
helyet a nemzetek sorában. Ez még-
sem halottak napja, nem gyászünnep, 
hanem büszke, öntudatos kegyelet.”
Az ünnepi beszéd után a klub, a 
rendőrség és a városi vezetés képvise-
lői megkoszorúzták az emlékhelyet. 
Duchai Józsefné nyugállományú bm 
őrnagy, a klub titkára elszavalta Falu 
Tamás: Névtelen katona című versét, 
amely a számtalan névtelen áldozat-
nak állít emléket.

Schiller Katalin
(fotó: Kutyifa Ilona VIRA)
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ISKOLÁS KICSIK ÉS NAGYOK

ERDÉLYBEN BARANGOLTAK A BEM ISKOLA NYOLCADIKOSAIKÖZÖS ERASMUS PROJEKT EGY HÉTEN ÁT NÉMETORSZÁGBAN

Az ERASMUS+ „Schools joining up for Communities of Peace – Iskolák 
a békéért” nevű pályázat keretében iskolánk hat diákja és négy kísérőta-
nára összesen 5 napot tölthetett Németországban, ahol további négy in-
tézmény tanulóival kellett közös projektmunkákat kidolgozniuk a béke és 
konfliktus témájában.

Április 4-én hajnali negyed 5 körül 
gyülekeztünk az iskola mellett, mert 
a repülőnk fél 9-kor szállt fel. Közel 
90 perces volt az út Hamburgba, ahol 
egy rendkívül szellemes német busz-
sofőr várt minket: az ő jóvoltából ér-
keztünk meg a pontos helyszínre, egy 
közeli kisvárosba, Plönbe. Itt megis-
merkedtünk a pályázat többi részt-
vevőjével, illetve a szobákat is elfog-
laltuk. Az étkezés mindenki számára 
zökkenőmentesen zajlott: vegetári-
ánus, vegán, továbbá gluténmentes 
ételek közül is lehetett válogatni. 
Ezen a napon főként az ismerkedésen 
volt a hangsúly, az eseményen részt 
vett még egy német, egy ír, egy szlo-
vák, illetve egy másik magyar iskola 
is. Az este megrendezett kvízjáték 
segítette oldani a hangulatot, már az 

első napon sikerült összebarátkoz-
nunk mindenkivel a nyelvi különbsé-
gek ellenére is.
Április 5-én délelőtt sor került a ve-
gyes csapatok összeállítására, ame-
lyekben a résztvevőknek más-más, 
a témába illő projekteken kellett 
dolgoznia. A közös áhítat és az ebéd 
befejeztével pedig egy békeoktatás-
ról szóló előadáson vettünk részt. 
Ezután megkezdtük a közös munkát 
a kollégium különböző termeiben, 
ez eltartott egészen a vacsoráig. Este 
mindannyian csapatépítő játékokon 
vettünk részt, miközben tanáraink 
további hasznos előadásokat hallgat-
tak a projekt témájáról és az előttünk 
álló feladatokról, majd felfedeztük a 
csocsó-, pingpong-, és biliárdasztallal 
felszerelt épületet is.

Április 6-án további kettő előadá-
son voltunk: „Vallás és világnézet”, 
illetve „Történetmesélés”. Mind-
ezen programok tovább segítették 
munkánkat, amit a szokásos déli 
áhítat és ebéd után folytattunk. Bár 
rendesen elfáradtunk a nap végére, 
az éjszakába nyúló közös játéktól 
nem ment el a kedve egyikünknek 
sem.
A mindenki által leginkább várt nap 
április 7-e volt, amikor Hamburgba 
tettünk kiruccanást. Itt megtekin-
tettük az Elbphilharmonie épületét, 
majd délután 3-ig szabadprogram-
ra engedtek minket a városba. Első 
úticélunk egy plázába vezetett, ahol 
megebédeltünk igényeink szerint. 
Ezt követően kettévált a csapat: 
hárman a hamburgi városházára 
látogattak el, hárman pedig inkább 
a belvárosban maradtunk vásárolni 
a szélsőségesen esős időjárás miatt. 
Plönbe visszaérve még elvégeztük az 
utolsó simításokat az előadásokon, 
majd bemutattuk egymásnak a há-
rom nap munkájának gyümölcsét. 
Mivel sokan másnap hajnalban in-
dultak útnak, így búcsút vettünk 
társainktól.

Utolsó napunk április 8-a volt, ami 
főleg az utazásról szólt. Reggel még 
feltakarítottunk, búcsúáhítaton vet-
tünk részt, majd tömegközlekedés 
segítségével Hamburgba utaztunk. 
A gépünk este fél 7-kor indult, ezért 
legnagyobb mázlinkra megtekinthet-
tük a lélegzetelállító éjszakai látképet 
Budapest felett. 23 óra körül értünk 
vissza Kiskőrösre.
Bár már egy ideje itthon vagyunk, a 
közös munka továbbra is tart. Online 
találkozókon veszünk részt, és pró-
báljuk az utolsó simításokat elvégezni 
az általunk és tanáraink által készített 
Edumap-en, ahol a békéhez és bé-
kétlenséghez kapcsolódó helyszíne-
ket mutatunk be az érdeklődőknek. 
A projektünk augusztus végén ér vé-
get, addig még vannak feladataink, 
de már tudjuk, hogy sokat kaptunk 
ettől a pályázattól, amin már három 
éve dolgozunk együtt a többi diákkal.

Knébelspisz Eszter
11.A

FÉRFIAK FIGYELEM!
A                                                                (CIPÉSZET)
KISKŐRÖSI ÜZLETÉBE FÉRFI MUNKAERŐT
KERES, 8 ÓRÁS MUNKAIDŐBEN.
A BETANÍTÁS INGYENES, BUDAPESTEN TÖRTÉNIK.
 ÉRDEKLŐDNI:  06-20/215-5913 ÉS A 06-20/9-518-595 MUNKAIDŐBEN.

A Határtalanul program keretében 
Erdélyben jártak 6 napos tanulmányi 
kiránduláson a Kiskőrösi Bem József 
Általános Iskola tanulói és pedagó-
gusai. A szokásostól eltérően, mivel 
a pandémia miatt egy évet halasztó-
dott a program, most a 8. osztályos 
tanulók kirándultak. A pályázathoz 
kapcsolódóan az utazás előtt előké-
szítő órákon vettek részt a tanulók, 
amelyeken megismerkedtek Erdély 

történelmével, földrajzával. Ezt egy 
vetélkedő követte, melynek közép-
pontjában a székelyek kultúrája és az 
utazás célpontja, a Gyergyói-meden-
ce állt.
Az utazás során bebarangolták Er-
dély legismertebb természeti kincse-
it, történelmi és kulturális emlékhe-
lyeit. Túráztak a Gyilkos- és a Szent 
Anna-tónál, valamint a Békás-szo-
rosban. A sóvidéken meglátogatták 

a Medve-tavat és a parajdi sóbányát. 
Koszorúztak Nagyszalontán az Arany 
Emlékmúzeumnál, Fehéregyhá-
zán az Ispán-kútnál, Nyergestetőn, 
Mádéfalván, Szejkefürdőn Orbán 
Balázs és Farkaslakán Tamási Áron 
sírjánál. Kirándultak Csíksomlyó-
ra, Segesvárra, Korondra. Szállásuk 
Gyergyószentmiklóson volt, így ki-
emelt szerepet kapott a programban 
a Gyergyói-medence megismerése. 

A helyi általános és középiskolában 
az ottani diákokkal közös progra-
mokon vettek részt. Bejárták a kör-
nyéket, túráztak, gyógynövényekkel 
ismerkedtek, helyi ételeket kóstol-
tak, felkerestek egy sajtműhelyt is. 
Székely táncot tanultak. A tartalmas, 
élményekkel teli kirándulásról haza-
térve, értékelő órát tartott a csoport, 
amelyet még egy Határtalanul téma-
nap is követ. 

HARMINCEGY KISGYERMEK VOLT ELSŐÁLDOZÓ AZ IDÉN
Harmincegy gyermek részesült ebben 
az esztendőben Kiskőrösön első alka-
lommal az Oltáriszentségben. Agócs 
Lóránt, Batánovics Richárd, Bobek 
Róbert, Boldizsár Balázs, Bozó 
Melitta, Csanády Nóra Bernadett, 
Grausza Dóra, György Rubina 
Georgina, Gyunyánszki Lia, Haj-
du Virág, Hajdu Zoé, Haszilló Ta-
más Sámuel, Judák Ádám, Judák 
Vivien, Kelemen Kornél, Kiss Ist-
ván, Kormány Máté, Korsós-Kot-
hencz Koppány, Kothencz Kíra, 
Kuti Olivér, Madácsi Lara Luca, 
Megyesi Szibilla Dorina, Mezőfi 
Nimród, Monory Erzsébet, Pál Zá-
dor, Pazdernyik Hanna, Polereczki 
Noémi Dorottya, Polereczki Soma, 
Rácz Hanna Anna, Rácz Máté, 
Ralovicz Eszter Mária első szentál-
dozása – az első találkozás szentsége 
az Eucharisztiában (Oltáriszent-
ségben) jelen lévő Jézussal – május 
29-én volt a kiskőrösi Szent József ró-
mai katolikus templomban.
Az ünnepélyes eseményre az általános 
iskola negyedik osztályos korosztá-
lyú katolikus hitvallású gyermekeit 
mintegy egy esztendővel korábban 
kezdték felkészíteni hitoktatóik: Bata 
Lászlóné Sike Orsolya, Ignácz Péter 
és Tóth Katalin.
A nagy napra a szülők ünnepi 
díszbe öltöztették a templomot. 

Az ünnepi szentmisét Seffer Atti-
la c. prépost, a kiskőrösi katolikus 
gyülekezet plébánosa celebrálta, 
Ignácz Péter kántor pedig a zenei 
szolgálatot végezte.
Az elsőáldozás nem csak az egyház-
község ünnepe, hanem a családoké 
is. Az elsőáldozó gyermekek az ün-
nepélyes alkalom előtti napon elvé-
gezték szentgyónásukat, amely ak-
kor igazán teljes, ha példát mutatva 
a szülők is megteszik ezt. 

Az Úr imádságát is közösen mondták 
el a jelenlévő hozzátartozók az elsőál-
dozókkal, mint ahogyan a szentáldo-
zás utáni imát is.
Hozzám jöttél Jézus, ég és föld királya,
kicsiny gyermekednek szegényes házába.
Örülök Jézusom, hogy az enyém lettél,
kérlek, hogy szívemben örök lakást 
vegyél.
Ámen.

Boda Zsuzsa 
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LÉNYEGES

KISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet
a karodra! Bizony, erős a szerelem, mint a halál…”
                                               (Énekek éneke 8,6)

A nyári időszakot joggal lehet nevezni 
a házasságkötések főszezonjának. Sok 
esetbe az Isten színe előtt megálló je-
gyespár választása szokott lenni ez az 
igeszakasz, hiszen a közismert esketési 
igék egyik gyöngyszeme. 
Az Énekek Énekében egy vőlegényről 
és egy menyasszonyról van szó. Az 
Ószövetség prófétáinál többször talál-
kozunk azzal, hogy Isten önmagát egy 
férjhez, Izráel népét pedig egy feleség-
hez hasonlítja (Ézs 54,6; Jer2,2; Hós 
2,21). Isten a házasság képét használta, 
amikor a próféták által a néphez szólt, 
hogy az iránta való szeretetére emlékez-
tesse őket, és arra, hogy milyen szoros 
kapcsolatot épített ki Isten az Ő népé-
vel. Ebben az értelemben az Énekek 
Énekének mély prófétai jelentősége 
van tekintettel Jézusra és Izráel népére. 
Június hónap igéje az Énekek Éneke 
befejező részében található, mely a 
szerelem beteljesedését írja le.  „Tégy 
engem, mint pecsétet a szívedre, mint 
pecsétet a karodra!” A menyasszony 
most azt kívánja, hogy még sokkal mé-
lyebben élhesse át vőlegény szerelmét, 
s ezt itt olyan szavakkal fejezi ki, hogy 
szeretné, ha őt pecsétgyűrűként tenné 
a szívére. Olyan közel szeretne lenni 
szívéhez, amennyire csak lehet, mint-
egy érezni szeretné szívének verését. 

A szív a szerelem kiindulópontja, a kar 
pedig az erő helye. 
Ha a teljes verset olvassuk, láthatjuk, 
hogy a szerelem és a halál kerül itt ösz-
szehasonlításra. A halál roppant nagy 
hatalom. Bár a természeti életben ha-
talmas erő működik, a halál egyszer 
mégis véget vet annak. Bármennyire is 
felágaskodik az élet, végül a halál arat 
győzelmet. És pontosan ez a helyzet a 
szeretettel is. Rendkívüli ereje van. Jé-
zus Krisztus az Atya szeretete által vi-
selte el Isten ítéletét a mi bűneinkért a 
kereszten. Az Ő szeretete még a halált 
is legyőzte. 
Ez az Ő szeretete! Ezt a verset mélyen 
a szívünkbe kellene fogadnunk. Az Úr 
Jézus azt szeretné, ha teljesen az Övéi 
lennénk. Hiszen éppen ez a szeretet 
lényege, hogy csak akkor lesz teljessé, 
ha azt, akit szeret, teljesen a magáénak 
nevezheti, amikor a másikat a karjaiba 
zárja. 
Jézus Krisztus végtelen szeretetével 
közeledik felénk. A tökéletes kapcso-
lathoz viszont szükség van a bennünk 
lévő szeretetre is, amellyel tudjuk Őt 
szeretni, az élet Urát. 
Most téged is hív, téged is megszólít: 
„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, 
mint pecsétet a karodra!”

Arató J. Lóránd

KISKŐRÖS VÁROS 
FÚVÓSZENEKARA 
IS ELBÚCSÚZOTT

Csendben gyülekeztek a fúvós zené-
szek a Szó-La-M AMI nagytermében. 
Az iskola homlokzatán lobogó fekete 
zászló is kifejezte gyászukat: elvesz-
tették zenésztársukat, a zenekar első 
trombitását, Breznyán Attilát.
Amikor a családtagok is megérkeztek, 
mindannyiuk nevében Sipos Béla 
karnagy, valamint Markóné Csányi 
Gabriella intézményvezető sorolt fel 
néhányat Attilával közös éveik szép 
emlékei közül, valamint Domonyi 
László polgármester is megemléke-
zett a fiatalon elhunyt zenészről. 
Kecskeméti Pál evangélikus igazga-
tó lelkész igehirdetése után együtt 
mondtuk el az Úr imádságát, majd 
az emlékezés mécseseinek elhelyezése 
után felcsendült a végső búcsú trom-
bitán, az Il silencio.

B. Zs.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT AZ IMAHÁZÉRT70 ÉVES TESTVÉRVÁROSUNK, 
NASZVAD EVANGÉLIKUS TEMPLOMA

Tavaszi Jótékonysági koncertre gyűl-
tek össze május 15-én este 18 órától 
az evangélikus templomban. Fellépett 
Csővári Csilla énekművész (jobb 
oldali kiskép) Dr. Szokody Anikó 
zongoraművész (bal oldali kiskép) az 
evangélikus gyülekezet fúvószenekara, 
valamint a Gospel Sasok énekegyüt-

tes és zenészbarátaik, Lupták György 
vezetésével. Az est bevételét az evan-
gélikus imaház felújítására fordítják a 
szervezők. 
Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni a fellépőknek, a koncert szervezői-
nek, valamint szeretnénk megköszön-
ni az eddig érkezett adományokat is. 

GYÁSZOL AZ EVANGÉLIKUS FÚVÓSZENEKAR
Szomorú szível vettük tudomásul, hogy 
zenekarunk első trombitása, Beznyán 
Attila elköltözött mennyi Atyjához.
Kiskőrösön az evangélikus gyülekezet-
ben 1991-től működik fúvószenekar.
1991-1999-ig alkalmi zenekar voltunk, 
csak ritkán szerepeltünk. Azok a fiata-
lok, akik abban a zenekarban játszottak, 
felnőttek. A hétvégi próbák és fellépések 
megszervezése egyre nehezebb lett.
2005-ben újjáalakultunk. Megszólítot-
tam néhány fiatal családapát, köztük 
Beznyán Attilát, hogy lenne-e kedve 
egyházi zenét játszani? Örömmel jelez-
te, hogy igen. Barátai szintén csatlakoz-
tak a zenekarhoz. Minden karácsonykor 
szenteste szolgáltunk a templomban. 
Minden nagy ünnepen, zenei napokon. 
Mindenszentek ünnepén a temetőben, 
kakasfőző fesztiválokon. Segítettünk a 
városi zenekarnak. Attila több zenekar-
ban is vezető szerepet töltött be. Munká-
ja mellett szerette a művészetet. A szép 
és tiszta hangokat. Szerette a klasszikus 
és a könnyűzenét egyaránt.

Nagyon fog hiányozni zenekarunk 
frontembere. Attilára mindig lehetett 
számítani. Bőkezű adakozó volt. Csak 
egy a sok közül…a zenekar tubájának 
megvásárlásához is jelentős összeggel já-
rult hozzá zenész barátaival együtt. 
A 2021. év kiemelkedő volt számunkra. 
Kitüntetést kapott zenekarunk „Kiskő-
rös Város Kultúrájáért” díjat. Számos 
közös rendezvény és koncert van az em-
lékeink között. 
Attila mindig életvidám ember volt. 
Mikor elcsüggedtem a zenekar miatt, 
mert nem úgy alakultak a dolgok ahogy 
szerettem volna, mindig azt mondta: 
„Ne félj, sikerülni fog!” A reményt min-
dig tőle kaptam. Mindemellett, hogy 
igen aktív közösségi ember, családját 
szerető jó férj és édesapa volt. 
Breznyán Attila 1971. szeptember 25-
én született Kiskőrösön. 
Emléke legyen áldott!

Kecskeméti Pál
igazgató lelkész

1971-2022

NÉGYEN TETTEK SIKERES KÖZÉPFOKÚ 
NYELVVIZSGÁT A PETŐFIBEN

Nagy figyelmet fordítanak a nyelvokta-
tásra a KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolájában. A beiratkozók két nyelv-
ből választhatnak, ezek a német és az 
angol. A most ballagók közül Verebé-
lyiné Turán Zsuzsanna tanárnő emelt 
szinten tanuló angolos csoportjából a 
közelmúltban négyen – Boros Kata 
8.a, Laczi Benedek 8.a, Koczkás Ta-
más 8.a és Dán Tamás 8.c – tettek si-
keres Origó típusú komplex középfokú 
nyelvvizsgát. (fotó)
Zsuzsa néni már ötödikben kitűzte a 
célt a diákok elé. Tudták tehát, hogy a 
nyolcadik évfolyam első féléve már az 
alapfokú nyelvvizsgára való felkészülés-
ről fog szólni. Ennek megfelelően kellő 
motivációval, szorgalommal és lelkese-
déssel tanultak végig az évek alatt, szem 
előtt tartva a célt. Szeptember óta pedig 
minden angol órán tudatosan a vizsgá-
ra készültek. Mindenkinek személyre 
szabottan dolgozták ki a tételeket, kü-
lön gyakorolták az írásbeli típusfelada-
tokat.
A tapasztalt pedagógus sok diákot ké-
szített már fel az évek során nyelvvizs-
gára. Elmondása szerint ilyen csoportja 
még nem volt, ahol ennyi okos, ügyes, 
szorgalmas és céltudatos tanuló jött 
volna össze. Négyükben látta meg azt a 
pluszt, mely a középfok eléréséhez szük-

séges. A heti 5 óra mellett beiktattak 
egy hatodikat is, melyre csak nulladik 
órában találtak időt, így a négy diák az 
elmúlt hónapokban pénteken reggel 
már 7 órakor az iskolapadban ült.
A rengeteg közös munkát még több 
önálló tanulásnak kellett kiegészíte-
nie ahhoz, hogy elérjék az áhított célt. 
Ahogy az egyik szülő fogalmazott a 
tanárnőnek írt üzenetében: „Elhitette 
velük, hogy képesek rá.”
Az alapfokú nyelvvizsgát tevőkre is na-
gyon büszke a tanárnő. Az eredményt 
még nem tudják, de a meglévő tudásuk 
remek alap a jövőre, és egy következő, 
immár középfokú nyelvvizsgára nézve.
Az Origó államilag elismert, kétnyelvű 
vizsgarendszer, amely a felvételi eljárás-
ban többletpontot ér, Magyarországon 
mindenütt elfogadott.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő-
jüknek is a kitűnő eredményekhez!

KEVI Petőfi Sándor
Általános Iskolája

ZÁRÓ CSALÁDI ISTENTISZTELET

A szlovák Nasvady evangélikus gyüle-
kezet templomának megépítésének 70. 
évfordulója volt május 22-én vasárnap 
délelőtt, 10 órakor. A gyülekezet lel-
késznője, Mária Popovicsová meg-
hívta gyülekezetünk vezetőségét erre a 
nagyszerű alkalomra. Gyülekezetünk 
felügyelő asszonya, Soltiné Samu Zsu-
zsanna, valamint másodfelügyelő asz-
szonya, Opauszki Gáborné (Panni) és 
szülei, valamint gyülekezetünk igazga-
tó lelkésze, Kecskeméti Pál örömmel 
tettünk eleget a meghívásnak. 
Nemcsak a templom fennállásának 
évfordulóját ünnepelte a gyülekezet, 

hanem a szlovák telepesek 75. évfor-
dulóját is. 
Az igehirdetés szolgálatát Ján 
Hrobony Nyugati Egyházkerület püs-
pöke végezte. Kecskeméti Pál köszön-
tötte a gyülekezetet és vezetőit, átadtuk 
a kiskőrösi gyülekezet jókívánságát és 
ajándékát. Kiskőrös városának üdvöz-
letét. Nasvady polgármestere Molnár 
Zoltán előbb szlovák nyelven, majd 
magyar nyelven mondta el köszöntő 
beszédét. 
Az ünnepi alkalom ebéddel zárult.

Kecskeméti Pál
igazgató lelkész

A tanév utolsó családi istentiszte-
letére lettek meghívva a családok 
május 15-én 10 órára az evangéli-
kus templomba. Cantate – azaz az 

éneklés vasárnapján valóban sok zene 
és énekszó gazdagította az alkalmat. 
Az istentiszteleten harangszóval szol-
gáltak a Harangvirág evangélikus 

óvoda óvodásai, valamint Suba 
Marcell saját szerzeményét 
(Májusi keringő) adta elő zon-
gorán, ezzel is segítve az Isten 
előtti elcsendesedést. Az alkal-
mon Luptákné Hanvay Mária 
hirdette Isten igéjét, Arató Ló-
ránd tanított a gyülekezetnek 
egy többszólamú éneket, ezzel 
is kapcsolódva a vasárnap témá-
jához a zenéhez és a zenét adó 
Istenhez és Pethő-Szűcs Mária 
vitte közelebb az ünnepet a gye-
rekekhez játékokkal, énekekkel. 
Az alkalom szokásainkhoz hí-
ven teázással és szeretetvendég-
séggel zárult. Legyünk és ma-
radjunk éneklő egyház, hogy 

igazzá váljon rajtunk Luther Márton 
mondása, miszerint: aki énekel, két-
szer imádkozik.

P-Sz. M.

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

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS

Martin Ferenc
városüzemeltetési referens

06-78/513-120/209-es mellék
email: kommunalis.ref@kiskoros.hu

Kutyifa Anikó VIRA
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NAPJAINKFIGYELEMRE MÉLTÓ

ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA VISZI A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJÁT A G3D PRINT KFT.

Kosóczky Natália

édesanyja: Szekeres Nikolett
édesapja: Kosóczky Tibor
születési hely: Kalocsa
születési idő: 2022. április 25.
születési súly, hossz: 3980 g, 52 cm

MEGÉRKEZTÉL, 
MEGSZÜLETTÉL...

Tóth Noel

édesanyja: Lovay Angelina Dorina
édesapja: Tóth Márton
születési hely: Budapest
születési idő: 2022. május 04.
születési súly, hossz: 3380 g, 54 cm

HITELES TÁJÉKOZTATÁS, 
SZÍVES VENDÉGSZERETET

VÁLASSZA A TOURINFORM IRODÁKAT 
UTAZÁSA TERVEZÉSEKOR ÉS ÚTKÖZBEN!

https://csodasmagyarorszag.hu/tourinform 

Irodahálózatunk az ország közel 100 pontján 
nyújt ingyenes információszolgáltatást. 

Keresse fel a T ourinform Kiskőrös irodát, hogy
ötleteinkkel, tippjeinkkel, naprakész, személyes 
tapasztalatokon alapuló ismereteinkkel és 
változatos kiadványainkkal segíthessünk meg-
találni az igényeinek leginkább megfelelő úti 
célt, legyen szó pihentető wellness szolgál-
tatásokról, bakancsos túráról, extrém sportolás-
ról, romantikus gasztronómiai élményekről 
vagy rejtett kincseket felfedező kulturális kalan-
dozásokról! Utazása tervezésekor – vagy akár út 
közben is – nálunk egy helyen gyűjtheti be a 
lehető legtöbb információt.

SZOLGÁLTATÁSOK
• Információnyújtás belföldi
szállásokról,vendéglátóhelyekről,nevezetességekről,
programokról.

• Menetrendi tájékoztatás.
• Ingyenes és megvásárolható térképek.
• Ingyenes turisztikai prospektusok.
• Várostörténeti túrák szervezése Kiskőrös városban.
• Belépőjegy-árusítás helyi koncertekre, színházi
előadásokra.

• Kőrisfa Hostel, Holland Ház szálláshelyek szobáinak
értékesítése.

• Kiskőrös városban megrendezésre kerülő
• Koncertek esetében online jegyértékesítés.

Nem csak információért érdemes felkeresni a
Tourinformot:, számos irodában kínálunk 
ajándéktárgyakat, helyi és kézműves 
termékeket, de lehetőség van felfrissülésre: 
kávézásra, mosdóhasználatra is.
További információ:

Tourinform Kiskőrös
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/a.
Tel.:+36 20 230 4442

Ha Ön szolgáltató

Az utazók továbbra is szívesen keresik fel a 
települések Tourinform irodáit, amelyen keresz-
tül Ön is elérheti leendő vendégeit. Nemcsak 
kiadványait helyezheti el irodánkban, de a 
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat is 
rögzítheti a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba, 
mely a www.csodasmagyarorszag.hu oldalon 
érhető el a belföldi és a nemzetközi utazók 
számára.

A Tourinform irodák a szállásüzemeltetőknek is 
szívesen segítenek a kötelező NTAK regisz-
trációban, az adatszolgáltatásban és az aktuális 
szálláshelyfejlesztési pályázatokkal kapcsolat-
ban, a hozzájuk forduló utazókat pedig verseny-
semlegesen tájékoztatják az adatbázisukban 
elérhető szálláshelyekről.

Kérjük, hogy tájékoztassa a Tourinform iroda 
munkatársait a szolgáltatásával kapcsolatos 
változásokról, újdonságokról, fejlesztésekről! A 
naprakész információ növeli a vendégek elége-
dettségét. Keresse bizalommal a Tourinform 
irodavezetőket, akik készséggel állnak 
rendelkezésére turisztikai szakmai kérdések-
ben. 

A G3D Print Kft. csapata elhivatott, hogy az általuk képviselt magas szín-
vonalú innovációs technológiát bemutassa a lakosságnak. Ebből kifolyó-
lag a 3D nyomtatás, tervezés és szkennelés mellett az oktatásra is nagy 
hangsúlyt fektet a vállalkozás. A kiskőrösi székhelyű G3D Print Kft. egy 
olyan vállalkozás, amely hosszú távra alkot maradandót a legmodernebb, 
csúcsminőségű technológia segítségével. Fennállásuk 4 éve alatt olyan 
tudásbázist építettek fel, amelynek következményeképpen eljutottak odá-
ig, hogy a márka és a brand építőkövei közé becsempésszék az oktatást is. 
Mint azt Udvardi János ügyvezető több ízben elmondta: számukra nem a 
profit lényeg, hanem hogy átadhassák a teremtés hatalmát.

A G3D Print Kft. életében fő csapás-
irányként került meghatározásra az 
általános- és középiskolás gyermekek 
képzése, a 3D nyomtatási technológia 
bemutatása. Céljuk a 7. és 8. osztályos 
gyermekek alkotói vágyának tovább 
erősítése. Ehhez az ügyvezető szerint 
szükséges, hogy minél szélesebb körben, 
minél korábban megismerkedjenek e 
terület szépségeivel és lássák, mennyi 
mindent létre lehet hozni a megszerzett 
tudással. Ha a – távolinak egyáltalán 
nem mondható – jövőbe tekintetünk, 
akkor elmondható, hogy olyan pálya-
választási irányvonalat adnak, ami a ke-
letkező technológiai igényeket a lehető 
legjobban ki fogja tudni szolgálni.

ISKOLÁKBA VISZIK 
A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJÁT

Udvardi János kiemelte, hogy az okta-
tási intézményeknek összeállított tan-
anyaguk egyedülálló. Azon túlmenően, 
hogy a diákok megtanulják és megis-
merik a nyomtatók működési elvét, el-
sajátítják a háromdimenziós tervezést is 
egy speciálisan gyerekeknek kialakított 
tervező szoftveren keresztül.

A tananyagot összefűzték különböző 
egyéb más tantárgyakkal is. Ilyen pél-
dául a földrajz: a képzés keretében a 
diákok megtervezik a földgömb héj-
szerkezetét, majd azt ki is nyomtatják. 
Ezáltal megtanulnak térben gondol-
kodni, 3D-ben tervezni, ami teljesen 
más perspektívát és látásmódot igényel, 
mint papíron végzett tervezés, húzta alá 
az ügyvezető. Fizikai megkötés nincs: 
amit a tanuló megálmodott, azt létre is 
hozhatja.  
Ehhez minden diák külön számítógépet 
és nyomtatót kap, így saját eszközökkel 
dolgoznak. A visszajelzések alapján el-
mondható, hogy a diákok körében ed-
dig nagy sikert aratott, akik joggal érzik 
úgy, hogy a képzés miatt „10 percesre 
rövidül egy 45 perces tanóra”.
Mint megtudtuk, több intézménnyel 
is folyamatos tárgyalásban vannak: 
Kecelen, Kiskőrösön át, Dunaújváro-
sig, több iskolában is meghonosítják 
a tervek szerint ezt a forradalmian új 
technológiát. Udvardi János szerint a 
szeptemberi célok között szerepel, hogy 
10 iskolában kezdődhessen meg a kép-
zésük.

BEFEKTETÉS A HUMÁN 
ERŐFORRÁSBA

A G3D Print Kft. kiváló szakembere-
ket szeretne képezni, akiket a hasonló 
technológiát használó cégek, válla-
latok tudnak majd a jövőben alkal-
mazni. Ehhez rendkívüli tudásbázist 
biztosítanak, amit máshonnan, tan-
könyvekből nem lehet megtanulni.
A vállalkozás olyan tapasztalati tudás 
birtokában van, amit tovább szeret-
nének adni a következő generáció-
nak: egy olyan úton indítják el a fiata-
lokat, ahol komoly sikereket érhetnek 
el, ez a cég számára a profit, hívta fel a 
figyelmet az ügyvezető.
A kurzus célja, hogy minél több ok-
tatási intézmény felfigyeljen arra, 
hogy mit is képviselnek, és részesei 
legyenek az innovatív vállalkozás si-
kereinek.

TÁBOROKAT IS SZERVEZNEK 
A NYÁRI SZÜNETBEN

A tantermi képzésen túl nyári táborok-
kal is készülnek. Udvardi János elmon-
dása szerint apaként ő is tisztában van 
azzal, hogy igen nehéz a gyerekeknek 
olyan nyári programot nyújtani, ami az 
időtöltés mellett fejlesztő is.
A G3D Print Kft. elképzelései között 
szerepel, hogy ötnapos kurzusú nyári 
tábort szerveznek, amire a térségből 
is várják majd az érdeklődő fiatalokat. 
Az 5 napos kurzus időtartam alatt be-
leízlelhetnek e folyamatokban, így egy 
maradandó, tényleges fejlesztő időtöl-
tést nyújtanak a szünidőt töltő diákok 
számára.  Ezáltal olyan programokon 
vehetnek részt a gyerekek, aminek segít-
ségével betekintést nyerhetnek a G3D 
Print Kft. által képviselt innovatív tech-
nológiába. 

A1 Hústartalmú levesek Szárnyas húsleves 620 Ft
Babgulyás 660 Ft

Bakonyi betyárleves 620 Ft
Kunsági pandúrleveslúdgége tésztával

650 Ft
Gombás májgaluskaleves 610 Ft

A2

430 Ft
460 Ft

435 Ft
450 Ft

425 Ft

B1
Zöldséges levesek Zelleres burgonyaleves 480 Ft

Zöldborsóleves grízgaluskával
480 Ft

Paradicsomleves tésztával 520 Ft
Lebbencsleves 460 Ft

Kefíres zöldbableves 520 Ft

B2

335 Ft
335 Ft

365 Ft
320 Ft

365 Ft

C1 Gyümölcs és krémlevesek Körteleves 650 Ft
Aszalt szilvaleves 680 Ft

Őszibarack krémleves 640 Ft
Trópusi gyümölcsleves 650 Ft

Hideg meggyleves 610 Ft

C2

455 Ft
475 Ft

450 Ft
455 Ft

425 Ft

D1
Főzelékek Kelkáposztafõzelék,sertéspörkölt

980 Ft
Tejszínes sóskafőzelék,sült csirkecomb

960 Ft
Sárgaborsófőzelék,vagdalt

950 Ft
Lencsefőzelék,füstölt tarja

980 Ft
Szárazbabfőzelék,sült kolbásszal

970 Ft

D2

685 Ft
670 Ft

665 Ft
685 Ft

680 Ft

E Húsételek hideg saláta-körettel Baconba göngyölt csirkemell,majonézes burgonyasaláta 1 150 Ft Grillezett pulykamell,vitamin saláta 1 140 Ft Rántott csirkemell,joghurtos saláta 1 190 Ft Ananászos csirkesaláta 1 090 Ft Sóban sült csirkecomb,hagymás tojássaláta 1 130 Ft

F Mentő ötlet
Csirkehúsos tortilla 930 Ft Csirkehúsos tortilla 930 Ft Csirkehúsos tortilla 930 Ft Csirkehúsos tortilla 930 Ft Csirkehúsos tortilla 930 Ft

G1
Főételek Vadas pulykatokány,spagetti

1 030 Ft
Sertésborda Jóasszony módra,szaftos burgonya

1 070 Ft
Csirkecomb� lé tejszínesen,gombás rizs

1 060 Ft
 Pulykapörkölt,orsótészta

1 030 Ft
Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal

1 050 Ft

G2

720 Ft
750 Ft

740 Ft
720 Ft

735 Ft

H1
Főételek Csirkemell szeletek roston,burgonyakrokett,áfonyamártás

1 170 Ft
Chilis pulykaragu,currys rizs

1 020 Ft Sonkás, paradicsomos csirkemell,párolt rizs
1 110 Ft Csőben sült brokkolis  sertésszelet,petrezselymes burgonya

1 030 Ft Sajtban forgatott,kemencében sült csirkemell,tepsis burgonya 
1 090 Ft

H2

820 Ft
715 Ft

775 Ft
720 Ft

760 Ft

I Árban SZTÁR Sajtos, tejfölös tészta 920 Ft Csirkemájas rizottó 920 Ft Öreglebbencs 920 Ft Fokhagymás, parajos farfalle,sonkával 920 Ft Székelykáposzta 920 Ft

J1

Bundázott ételek

Pulykamell párizsiasan,rizs 3 � nomsággal
1 090 Ft

Bábolnai sertésborda,petrezselymes burgonya
1 090 Ft

Rántott csirkemáj,majonézes kukorica
1 150 Ft

Szezámmagos pulykamell,gombás rizs     
1 090 Ft

Mátrai sertésszelet,burgonyapüré
1 090 Ft

J2

760 Ft
760 Ft

805 Ft
760 Ft

760 Ft

J3

Pulykamell párizsiasan,tepsis burgonya
1 090 Ft

Bábolnai sertésborda,kukoricás rizs
1 090 Ft Rántott csirkemáj,rizi-bizi,tartármártás 

1 030 Ft
Szezámmagos pulykamell,törtburgonya

1 090 Ft
Mátrai sertésszelet,zöldséges rizs

1 090 Ft

J4

760 Ft
760 Ft

720 Ft
760 Ft

760 Ft

K Kontroll Diéta Parajkrémes, fűszeres pulykasült,gombás bulgur,lilahagymás paradicsomsaláta 
1 390 Ft Paradicsomos, baconos farfallecsirkehússal 1 390 Ft

Tojáskrémre göngyölt csirkemell,kemencés batáta,vegyes vágott 1 390 Ft
Mandulakéregben sült tengeri hal,zöldséges kuszkusz,paprika saláta 1 390 Ft

Szárnyas rablónyárs cukkinivel,bébi répás basmati rizs,céklasaláta 1 350 Ft

L1 Vegetariánus ételek Brokkolis-sajtos hajdina felfújt 
1 040 Ft

Négysajtos gnocchi 1 150 Ft
Almaszósz,grillezett mozzarella

1 130 Ft
Zöldséges bulgur rizottó 970 Ft

Vargabéles 960 Ft

L2

730 Ft
805 Ft

790 Ft
680 Ft

670 Ft

N Fitness- és grille-zett ételek Csirkemell falatok,grillezett zöldség 1 170 Ft Baconos fűszeres csibefasírt,steak saláta 1 130 Ft Vasalt csirkecomb,fűszeres pirított zöldségek 1 180 Ft Almával grillezett pulykaszelet,barna rizs 1 130 Ft Müzliben sült jércemellfahéjas gyümölccsel 1 140 Ft

P A házias, magyar konyha ételei Brassói aprópecsenye 1 130 Ft Pusztapörkölt 1 040 Ft Tejfölös sertéspaprikás,tésztaköret 1 040 Ft Magyaros csirkemáj,főtt burgonya 1 020 Ft Kukoricás sertésragu,tésztaköret 1 020 Ft

Q
Édességek

Aranygaluska,vanília öntet 650 Ft Meggyes csokipudingbabapiskótával 620 Ft Somlói galuska 650 Ft Aszalt gyümölcsös piskótavanília öntettel 680 Ft Túrós rétes 520 Ft

Q1
Áfonyás palacsintacsokis öntettel 560 Ft Citromos, krémsajtos palacsinta 560 Ft Barackos-túrós palacsinta 560 Ft Egzotikus palacsinta,havannai puncsmártással 560 Ft Ananászos palacsinta,vanília öntet 560 Ft

S Rászorulóknak adományozott étel Ételadomány 690 Ft Ételadomány 690 Ft Ételadomány 690 Ft Ételadomány 690 Ft Ételadomány 690 Ft

U Chéf ajánlata Pacalpörköltfőtt burgonyával 1 150 Ft Kakukkfüves csirkepaprikás,galuska 1 150 Ft Mézes, sörös csirkeszárnyak,steaksaláta 1 080 Ft Fűszeres kéregben sült csirkecombmediterrán lecsóval 1 130 Ft Almával, sajttal sült csirkemell,párolt rizs 1 150 Ft

V Disznótoros ételeink Töltött káposzta 1 080 Ft Kocsonya 980 Ft Resztelt májsós burgonyával 980 Ft Sült hurka, kolbásztört burgonyával 1 090 Ft Szalonnával tűzdelt sertéstarjatésztasalátával 1 070 Ft

M1
Kedvezményes menü Zelleres burgonyaleves+ Kelkáposztafőzelék,sertéspörkölt

1 050 Ft Zöldborsóleves grízgaluskával+ Chilis pulykaragu,currys rizs
1 050 Ft

Paradicsomleves tésztával+ Öreglebbencs
1 050 Ft

Lebbencsleves+ Magyaros csirkemájfőtt burgonyával

1 050 Ft Kefíres zöldbableves+ Szárazbabfőzelék,sült kolbász
1 050 Ft

M2

735 Ft
735 Ft

735 Ft
735 Ft

735 Ft

M3
Napi menü  Zelleres burgonyaleves + Vadas pulykatokány,spagetti

1 150 Ft
Zöldborsóleves grízgaluskával+ Pusztapörkölt

1 150 Ft Paradicsomleves tésztával+ Rántott csirkemáj,rizi-bizi,tartármártás 

1 150 Ft
Lebbencsleves+ Pulykapörkölt,orsótészta

1 150 Ft
Gombás májgaluskaleves+ Székelykáposzta

1 150 Ft

M4

805 Ft
805 Ft

805 Ft
805 Ft

805 Ft

M5
Teli has menü Szárnyas húsleves+ Töltött káposzta

1 250 Ft
Babgulyás+ Chilis pulykaragucurris rizzsel

1 250 Ft Bakonyi betyárleves+ Tejfölös sertéspaprikás,tésztaköret
1 250 Ft Kunsági pandúrleveslúdgége tésztával+ Csőben sült brokkolis  sertésszelet,petrezselymes burgonya

1 250 Ft Gombás májgaluskaleves+ Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal

1 250 Ft

M6

875 Ft
875 Ft

875 Ft
875 Ft

875 Ft

M7
Édesszáj menü Töltött káposzta+ Aranygaluska,vanília öntet

1 190 Ft Chilis pulykaragu curris rizzsel+ Meggyes csokipudingbabapiskótával

1 190 Ft Tejfölös sertéspaprikás,tésztaköret+ Somlói galuska 

1 190 Ft Csőben sült brokkolis  sertésszelet,petrezselymes burgonya+ Aszalt gyümölcsös piskóta,vanília öntet

1 190 Ft Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal+ Túrós rétes
1 190 Ft

M8

835 Ft
835 Ft

835 Ft
835 Ft

835 Ft

01. 10 - 01. 14. Hétfő ( Január 10.) Ár Kedd ( Január 11.) Ár Szerda ( Január 12.) Ár Csütörtök ( Január 13.) Ár Péntek ( Január 14.) Ár

TELEFONSZÁMAINK: +36 70 380 6075, +36 20 464 9766 • www.izfaktor.hu
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Sertésborda Jóasszony módra,

Tojáskrémre göngyölt csirkemell,

A páros számú ételkódok a kisadagot jelölik!

M
eg

re
nd

el
ő 

ne
ve

: ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Te
le

fo
n,

 e
-m

ai
l: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

Sz
ál

lít
ás

i c
ím

: ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

M
eg

je
gy

zé
s: 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Ft

Jó
 ét

vá
gy

at
kív

án
un

k!
FI

Z
ET

EN
D

Ő
:

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1
D2

E

F

G1
G2
H1
H2

I

J1

J2

J3

J4

K

L1

L2

N

P

Q

Q1

S

U

V

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

F A K T O R

Izfaktor 02-03 beliv.indd   1

2021. 12. 13.   16:51:45

A1 Hústartalmú 

levesek

Szárnyas húsleves

620 Ft Babgulyás 

660 Ft Bakonyi betyárleves

620 Ft Kunsági pandúrleves

lúdgége tésztával

650 Ft Gombás májgaluskaleves
610 Ft

A2

430 Ft

460 Ft

435 Ft

450 Ft

425 Ft

B1 Zöldséges levesek Zelleres burgonyaleves
480 Ft Zöldborsóleves grízgaluskával

480 Ft Paradicsomleves tésztával
520 Ft Lebbencsleves

460 Ft Kefíres zöldbableves

520 Ft

B2

335 Ft

335 Ft

365 Ft

320 Ft

365 Ft

C1 Gyümölcs és 

krémlevesek 

Körteleves

650 Ft Aszalt szilvaleves

680 Ft Őszibarack krémleves
640 Ft Trópusi gyümölcsleves

650 Ft Hideg meggyleves

610 Ft

C2

455 Ft

475 Ft

450 Ft

455 Ft

425 Ft

D1 Főzelékek

Kelkáposztafõzelék,

sertéspörkölt

980 Ft Tejszínes sóskafőzelék,

sült csirkecomb

960 Ft Sárgaborsófőzelék,

vagdalt

950 Ft Lencsefőzelék,

füstölt tarja

980 Ft Szárazbabfőzelék,

sült kolbásszal

970 Ft

D2

685 Ft

670 Ft

665 Ft

685 Ft

680 Ft

E
Húsételek hideg 

saláta-körettel

Baconba göngyölt csirkemell,

majonézes burgonyasaláta
1 150 Ft

Grillezett pulykamell,

vitamin saláta
1 140 Ft

Rántott csirkemell,

joghurtos saláta
1 190 Ft Ananászos csirkesaláta 1 090 Ft

Sóban sült csirkecomb,

hagymás tojássaláta
1 130 Ft

F Mentő ötlet
Csirkehúsos tortilla

930 Ft
Csirkehúsos tortilla

930 Ft
Csirkehúsos tortilla

930 Ft
Csirkehúsos tortilla

930 Ft
Csirkehúsos tortilla

930 Ft

G1 Főételek

Vadas pulykatokány,

spagetti

1 030 Ft Sertésborda Jóasszony módra,

szaftos burgonya

1 070 Ft Csirkecomb� lé tejszínesen,

gombás rizs

1 060 Ft  Pulykapörkölt,

orsótészta

1 030 Ft Dubarry sertésszelet,

rizs 3 � nomsággal

1 050 Ft

G2

720 Ft

750 Ft

740 Ft

720 Ft

735 Ft

H1 Főételek

Csirkemell szeletek roston,

burgonyakrokett,

áfonyamártás

1 170 Ft Chilis pulykaragu,

currys rizs

1 020 Ft Sonkás, paradicsomos csirkemell,

párolt rizs

1 110 Ft Csőben sült brokkolis  sertésszelet,

petrezselymes burgonya

1 030 Ft
Sajtban forgatott,

kemencében sült csirkemell,

tepsis burgonya 

1 090 Ft

H2

820 Ft

715 Ft

775 Ft

720 Ft

760 Ft

I Árban SZTÁR 
Sajtos, tejfölös tészta

920 Ft
Csirkemájas rizottó

920 Ft
Öreglebbencs

920 Ft
Fokhagymás, parajos farfalle,

sonkával
920 Ft

Székelykáposzta
920 Ft

J1

Bundázott ételek

Pulykamell párizsiasan,

rizs 3 � nomsággal

1 090 Ft Bábolnai sertésborda,

petrezselymes burgonya

1 090 Ft Rántott csirkemáj,

majonézes kukorica

1 150 Ft Szezámmagos pulykamell,

gombás rizs     

1 090 Ft Mátrai sertésszelet,

burgonyapüré

1 090 Ft

J2

760 Ft

760 Ft

805 Ft

760 Ft

760 Ft

J3
Pulykamell párizsiasan,

tepsis burgonya

1 090 Ft Bábolnai sertésborda,

kukoricás rizs

1 090 Ft Rántott csirkemáj,

rizi-bizi,
tartármártás 

1 030 Ft Szezámmagos pulykamell,

törtburgonya

1 090 Ft Mátrai sertésszelet,

zöldséges rizs

1 090 Ft

J4

760 Ft

760 Ft

720 Ft

760 Ft

760 Ft

K Kontroll Diéta 
Parajkrémes, fűszeres pulykasült,

gombás bulgur,

lilahagymás paradicsomsaláta 
1 390 Ft

Paradicsomos, baconos farfalle

csirkehússal 
1 390 Ft

Tojáskrémre göngyölt csirkemell,

kemencés batáta,

vegyes vágott 

1 390 Ft
Mandulakéregben sült tengeri hal,

zöldséges kuszkusz,

paprika saláta 

1 390 Ft
Szárnyas rablónyárs cukkinivel,

bébi répás basmati rizs,

céklasaláta 

1 350 Ft

L1 Vegetariánus 

ételek

Brokkolis-sajtos hajdina felfújt 
1 040 Ft Négysajtos gnocchi

1 150 Ft Almaszósz,

grillezett mozzarella

1 130 Ft Zöldséges bulgur rizottó
970 Ft Vargabéles

960 Ft

L2

730 Ft

805 Ft

790 Ft

680 Ft

670 Ft

N
Fitness- és grille-

zett ételek

Csirkemell falatok,

grillezett zöldség 
1 170 Ft

Baconos fűszeres csibefasírt,

steak saláta
1 130 Ft

Vasalt csirkecomb,

fűszeres pirított zöldségek 
1 180 Ft

Almával grillezett pulykaszelet,

barna rizs 
1 130 Ft

Müzliben sült jércemell

fahéjas gyümölccsel 
1 140 Ft

P
A házias, magyar 

konyha ételei
Brassói aprópecsenye 1 130 Ft

Pusztapörkölt
1 040 Ft

Tejfölös sertéspaprikás,

tésztaköret
1 040 Ft

Magyaros csirkemáj,

főtt burgonya
1 020 Ft

Kukoricás sertésragu,

tésztaköret
1 020 Ft

Q
Édességek

Aranygaluska,

vanília öntet
650 Ft

Meggyes csokipuding

babapiskótával
620 Ft

Somlói galuska
650 Ft

Aszalt gyümölcsös piskóta

vanília öntettel
680 Ft

Túrós rétes
520 Ft

Q1

Áfonyás palacsinta

csokis öntettel
560 Ft Citromos, krémsajtos palacsinta 560 Ft Barackos-túrós palacsinta 560 Ft

Egzotikus palacsinta,

havannai puncsmártással
560 Ft

Ananászos palacsinta,

vanília öntet
560 Ft

S
Rászorulóknak 

adományozott étel 
Ételadomány

690 Ft
Ételadomány

690 Ft
Ételadomány

690 Ft
Ételadomány

690 Ft
Ételadomány

690 Ft

U Chéf ajánlata

Pacalpörkölt

főtt burgonyával
1 150 Ft

Kakukkfüves csirkepaprikás,

galuska
1 150 Ft

Mézes, sörös csirkeszárnyak,

steaksaláta
1 080 Ft

Fűszeres kéregben sült csirkecomb

mediterrán lecsóval
1 130 Ft

Almával, sajttal sült csirkemell,

párolt rizs
1 150 Ft

V
Disznótoros 

ételeink 

Töltött káposzta
1 080 Ft

Kocsonya
980 Ft

Resztelt máj

sós burgonyával
980 Ft

Sült hurka, kolbász

tört burgonyával
1 090 Ft

Szalonnával tűzdelt sertéstarja

tésztasalátával
1 070 Ft

M1 Kedvezményes 

menü

Zelleres burgonyaleves

+ Kelkáposztafőzelék,

sertéspörkölt

1 050 Ft Zöldborsóleves grízgaluskával

+ Chilis pulykaragu,

currys rizs

1 050 Ft Paradicsomleves tésztával

+ Öreglebbencs

1 050 Ft Lebbencsleves

+ Magyaros csirkemáj

főtt burgonyával

1 050 Ft Kefíres zöldbableves

+ Szárazbabfőzelék,

sült kolbász

1 050 Ft

M2

735 Ft

735 Ft

735 Ft

735 Ft

735 Ft

M3
Napi menü

 Zelleres burgonyaleves 

+ Vadas pulykatokány,

spagetti

1 150 Ft Zöldborsóleves grízgaluskával

+ Pusztapörkölt

1 150 Ft
Paradicsomleves tésztával

+ Rántott csirkemáj,

rizi-bizi,
tartármártás 

1 150 Ft Lebbencsleves

+ Pulykapörkölt,

orsótészta

1 150 Ft Gombás májgaluskaleves

+ Székelykáposzta

1 150 Ft

M4

805 Ft

805 Ft

805 Ft

805 Ft

805 Ft

M5
Teli has menü

Szárnyas húsleves

+ Töltött káposzta

1 250 Ft
Babgulyás

+ Chilis pulykaragu

curris rizzsel

1 250 Ft Bakonyi betyárleves

+ Tejfölös sertéspaprikás,

tésztaköret

1 250 Ft
Kunsági pandúrleves

lúdgége tésztával

+ Csőben sült brokkolis  sertésszelet,

petrezselymes burgonya

1 250 Ft Gombás májgaluskaleves

+ Dubarry sertésszelet,

rizs 3 � nomsággal

1 250 Ft

M6

875 Ft

875 Ft

875 Ft

875 Ft

875 Ft

M7
Édesszáj menü

Töltött káposzta

+ Aranygaluska,

vanília öntet

1 190 Ft Chilis pulykaragu curris rizzsel

+ Meggyes csokipuding

babapiskótával

1 190 Ft Tejfölös sertéspaprikás,

tésztaköret

+ Somlói galuska 

1 190 Ft Csőben sült brokkolis  sertésszelet,

petrezselymes burgonya

+ Aszalt gyümölcsös piskóta,

vanília öntet

1 190 Ft Dubarry sertésszelet,

rizs 3 � nomsággal

+ Túrós rétes

1 190 Ft

M8

835 Ft

835 Ft

835 Ft

835 Ft

835 Ft

01. 10 - 01. 14. Hétfő ( Január 10.) Ár Kedd ( Január 11.) Ár Szerda ( Január 12.) Ár Csütörtök ( Január 13.) Ár Péntek ( Január 14.) Ár
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A páros számú ételkódok a kisadagot jelölik!M
eg

re
nd

el
ő 

ne
ve

: ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Te
le

fo
n,

 e
-m

ai
l: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

Sz
ál

lít
ás

i c
ím

: ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

M
eg

je
gy

zé
s: 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Ft

Jó
 ét

vá
gy

at
kív

án
un

k!
FI

Z
ET

EN
D

Ő
:

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

E

F

G1

G2

H1

H2

I

J1

J2

J3

J4

K

L1

L2

N

P

Q

Q1

S

U

V

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

F A K T O R

Izfaktor 02-03 beliv.indd   1

2021. 12. 13.   16:51:45

A1 Hústartalmú 
levesek Szárnyas húsleves 620 Ft

Babgulyás 660 Ft
Bakonyi betyárleves 620 Ft

Kunsági pandúrleveslúdgége tésztával
650 Ft

Gombás májgaluskaleves
610 Ft

A2

430 Ft
460 Ft

435 Ft
450 Ft

425 Ft

B1
Zöldséges levesek Zelleres burgonyaleves 480 Ft

Zöldborsóleves grízgaluskával
480 Ft

Paradicsomleves tésztával
520 Ft

Lebbencsleves 460 Ft
Kefíres zöldbableves 520 Ft

B2

335 Ft
335 Ft

365 Ft
320 Ft

365 Ft

C1 Gyümölcs és 
krémlevesek Körteleves 650 Ft

Aszalt szilvaleves 680 Ft
Őszibarack krémleves 640 Ft

Trópusi gyümölcsleves 650 Ft
Hideg meggyleves 610 Ft

C2

455 Ft
475 Ft

450 Ft
455 Ft

425 Ft

D1
Főzelékek Kelkáposztafõzelék,sertéspörkölt

980 Ft
Tejszínes sóskafőzelék,sült csirkecomb

960 Ft
Sárgaborsófőzelék,vagdalt

950 Ft
Lencsefőzelék,füstölt tarja

980 Ft
Szárazbabfőzelék,sült kolbásszal

970 Ft

D2

685 Ft
670 Ft

665 Ft
685 Ft

680 Ft

E Húsételek hideg saláta-körettel
Baconba göngyölt csirkemell,majonézes burgonyasaláta 1 150 Ft Grillezett pulykamell,vitamin saláta 1 140 Ft Rántott csirkemell,joghurtos saláta 1 190 Ft Ananászos csirkesaláta 1 090 Ft Sóban sült csirkecomb,hagymás tojássaláta 1 130 Ft

F Mentő ötlet Csirkehúsos tortilla 930 Ft Csirkehúsos tortilla 930 Ft Csirkehúsos tortilla 930 Ft Csirkehúsos tortilla 930 Ft Csirkehúsos tortilla 930 Ft

G1
Főételek Vadas pulykatokány,spagetti

1 030 Ft Sertésborda Jóasszony módra,szaftos burgonya
1 070 Ft

Csirkecomb� lé tejszínesen,gombás rizs
1 060 Ft

 Pulykapörkölt,orsótészta
1 030 Ft

Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal
1 050 Ft

G2

720 Ft
750 Ft

740 Ft
720 Ft

735 Ft

H1
Főételek Csirkemell szeletek roston,burgonyakrokett,áfonyamártás

1 170 Ft
Chilis pulykaragu,currys rizs

1 020 Ft Sonkás, paradicsomos csirkemell,párolt rizs
1 110 Ft Csőben sült brokkolis  sertésszelet,petrezselymes burgonya

1 030 Ft Sajtban forgatott,kemencében sült csirkemell,tepsis burgonya 
1 090 Ft

H2

820 Ft
715 Ft

775 Ft
720 Ft

760 Ft

I Árban SZTÁR Sajtos, tejfölös tészta 920 Ft Csirkemájas rizottó 920 Ft Öreglebbencs 920 Ft Fokhagymás, parajos farfalle,sonkával 920 Ft Székelykáposzta 920 Ft

J1

Bundázott ételek

Pulykamell párizsiasan,rizs 3 � nomsággal
1 090 Ft

Bábolnai sertésborda,petrezselymes burgonya
1 090 Ft

Rántott csirkemáj,majonézes kukorica
1 150 Ft

Szezámmagos pulykamell,gombás rizs     
1 090 Ft

Mátrai sertésszelet,burgonyapüré
1 090 Ft

J2

760 Ft
760 Ft

805 Ft
760 Ft

760 Ft

J3
Pulykamell párizsiasan,tepsis burgonya

1 090 Ft
Bábolnai sertésborda,kukoricás rizs

1 090 Ft Rántott csirkemáj,rizi-bizi,
tartármártás 

1 030 Ft
Szezámmagos pulykamell,törtburgonya

1 090 Ft
Mátrai sertésszelet,zöldséges rizs

1 090 Ft

J4

760 Ft
760 Ft

720 Ft
760 Ft

760 Ft

K Kontroll Diéta 
Parajkrémes, fűszeres pulykasült,gombás bulgur,lilahagymás paradicsomsaláta 

1 390 Ft Paradicsomos, baconos farfallecsirkehússal 1 390 Ft
Tojáskrémre göngyölt csirkemell,kemencés batáta,vegyes vágott 1 390 Ft

Mandulakéregben sült tengeri hal,zöldséges kuszkusz,paprika saláta 1 390 Ft
Szárnyas rablónyárs cukkinivel,bébi répás basmati rizs,céklasaláta 1 350 Ft

L1 Vegetariánus ételek Brokkolis-sajtos hajdina felfújt 
1 040 Ft

Négysajtos gnocchi 1 150 Ft
Almaszósz,grillezett mozzarella

1 130 Ft
Zöldséges bulgur rizottó 970 Ft

Vargabéles 960 Ft

L2

730 Ft
805 Ft

790 Ft
680 Ft

670 Ft

N Fitness- és grille-zett ételek Csirkemell falatok,grillezett zöldség 1 170 Ft Baconos fűszeres csibefasírt,steak saláta 1 130 Ft Vasalt csirkecomb,fűszeres pirított zöldségek 1 180 Ft Almával grillezett pulykaszelet,barna rizs 1 130 Ft Müzliben sült jércemellfahéjas gyümölccsel 1 140 Ft

P A házias, magyar konyha ételei Brassói aprópecsenye 1 130 Ft Pusztapörkölt 1 040 Ft Tejfölös sertéspaprikás,tésztaköret 1 040 Ft Magyaros csirkemáj,főtt burgonya 1 020 Ft Kukoricás sertésragu,tésztaköret 1 020 Ft

Q
Édességek

Aranygaluska,vanília öntet 650 Ft Meggyes csokipudingbabapiskótával 620 Ft Somlói galuska 650 Ft Aszalt gyümölcsös piskótavanília öntettel 680 Ft Túrós rétes 520 Ft

Q1 Áfonyás palacsintacsokis öntettel 560 Ft Citromos, krémsajtos palacsinta 560 Ft Barackos-túrós palacsinta 560 Ft Egzotikus palacsinta,havannai puncsmártással 560 Ft Ananászos palacsinta,vanília öntet 560 Ft

S Rászorulóknak adományozott étel Ételadomány 690 Ft Ételadomány 690 Ft Ételadomány 690 Ft Ételadomány 690 Ft Ételadomány 690 Ft

U Chéf ajánlata Pacalpörköltfőtt burgonyával 1 150 Ft Kakukkfüves csirkepaprikás,galuska 1 150 Ft Mézes, sörös csirkeszárnyak,steaksaláta 1 080 Ft Fűszeres kéregben sült csirkecombmediterrán lecsóval 1 130 Ft Almával, sajttal sült csirkemell,párolt rizs 1 150 Ft

V Disznótoros 
ételeink Töltött káposzta 1 080 Ft Kocsonya 980 Ft Resztelt májsós burgonyával 980 Ft Sült hurka, kolbásztört burgonyával 1 090 Ft Szalonnával tűzdelt sertéstarjatésztasalátával 1 070 Ft

M1
Kedvezményes menü

Zelleres burgonyaleves+ Kelkáposztafőzelék,sertéspörkölt

1 050 Ft Zöldborsóleves grízgaluskával+ Chilis pulykaragu,currys rizs

1 050 Ft
Paradicsomleves tésztával+ Öreglebbencs

1 050 Ft Lebbencsleves+ Magyaros csirkemájfőtt burgonyával

1 050 Ft Kefíres zöldbableves+ Szárazbabfőzelék,sült kolbász

1 050 Ft

M2

735 Ft
735 Ft

735 Ft
735 Ft

735 Ft

M3
Napi menü  Zelleres burgonyaleves + Vadas pulykatokány,spagetti

1 150 Ft
Zöldborsóleves grízgaluskával+ Pusztapörkölt

1 150 Ft Paradicsomleves tésztával+ Rántott csirkemáj,rizi-bizi,
tartármártás 

1 150 Ft Lebbencsleves+ Pulykapörkölt,orsótészta

1 150 Ft
Gombás májgaluskaleves+ Székelykáposzta

1 150 Ft

M4

805 Ft
805 Ft

805 Ft
805 Ft

805 Ft

M5
Teli has menü Szárnyas húsleves+ Töltött káposzta

1 250 Ft Babgulyás+ Chilis pulykaragucurris rizzsel

1 250 Ft Bakonyi betyárleves+ Tejfölös sertéspaprikás,tésztaköret

1 250 Ft Kunsági pandúrleveslúdgége tésztával+ Csőben sült brokkolis  sertésszelet,petrezselymes burgonya

1 250 Ft Gombás májgaluskaleves+ Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal

1 250 Ft

M6

875 Ft
875 Ft

875 Ft
875 Ft

875 Ft

M7
Édesszáj menü Töltött káposzta+ Aranygaluska,vanília öntet

1 190 Ft Chilis pulykaragu curris rizzsel+ Meggyes csokipudingbabapiskótával

1 190 Ft Tejfölös sertéspaprikás,tésztaköret+ Somlói galuska 

1 190 Ft Csőben sült brokkolis  sertésszelet,petrezselymes burgonya+ Aszalt gyümölcsös piskóta,vanília öntet

1 190 Ft Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal+ Túrós rétes

1 190 Ft

M8

835 Ft
835 Ft

835 Ft
835 Ft

835 Ft

01. 10 - 01. 14. Hétfő ( Január 10.) Ár Kedd ( Január 11.) Ár Szerda ( Január 12.) Ár Csütörtök ( Január 13.) Ár Péntek ( Január 14.) Ár
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Elérhetőség: Elérhetőség: 
06-70/380-6075 06-70/380-6075 

Eldobható csomagolásban.
Aszalt gyümölcsös piskótavanília öntettel
Aszalt gyümölcsös piskótavanília öntettel
Aszalt gyümölcsös piskóta

680 Ft Túrós rétes 520 FtEgzotikus palacsinta,havannai puncsmártással
havannai puncsmártással 560 Ft Ananászos palacsinta,vanília öntet 560 Ft

Ételadomány 690 Ft Ételadomány 690 FtFűszeres kéregben sült csirkecombmediterrán lecsóval 1 130 Ft Almával, sajttal sült csirkemell,párolt rizs 1 150 FtSült hurka, kolbásztört burgonyával 1 090 Ft Szalonnával tűzdelt sertéstarjatésztasalátával 1 070 Ft
Lebbencsleves+ Magyaros csirkemájfőtt burgonyával

+ Magyaros csirkemájfőtt burgonyával
+ Magyaros csirkemáj

1 050 Ft Kefíres zöldbableves+ Szárazbabfőzelék,sült kolbász

1 050 Ft
735 Ft

735 Ft
+ Pulykapörkölt,

1 150 Ft
Gombás májgaluskaleves+ Székelykáposzta

1 150 Ft
805 Ft

805 FtKunsági pandúrleves
+ Csőben sült brokkolis  sertésszelet,petrezselymes burgonya

1 250 Ft Gombás májgaluskaleves+ Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal
+ Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal
+ Dubarry sertésszelet,

1 250 Ft
875 Ft

875 FtCsőben sült brokkolis  sertésszelet,petrezselymes burgonya+ Aszalt gyümölcsös piskóta,

petrezselymes burgonya+ Aszalt gyümölcsös piskóta,

petrezselymes burgonya 1 190 Ft Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal
Dubarry sertésszelet,rizs 3 � nomsággal
Dubarry sertésszelet, 1 190 Ft

MenüMenü
mármár

1230 Ft-tól
1230 Ft-tól

A5 szorolap 0302.indd   1A5 szorolap 0302.indd   1 2022. 05. 16.   8:36:052022. 05. 16.   8:36:05

Itt mindig megtudhatja,
melyik az ügyeletes

gyógyszertár
Kiskőrösön:

patikavilag.hu/kiskőrös

Elérhetőségek: G3D Print Kft.
Kiskőrös, Mészáros Lőrinc u. 58. fszt. 2. 

email: hello@g3d-print.hu  |  www.g3d-print.hu

O N L I N E  A D Á S
www.radio-97.hu

Értesítjük hirdetőinket, hogy ha
a KÉPÚJSÁGBA és a KISKŐRÖSI HÍREKBE 

szeretnének hirdetést feladni,
azt a művelődési központban

tehetik meg.

nyitva tartás: 8.00-16.00
ebédszünet: 12.00-12.30

tel.: +36 78/312-315  |  +36 20/226-6443
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KIVÁLÓEMLÉKEZÉS

BOGNÁR ERIKA MAGYARORSZÁG LEGJOBB NYOLC NŐI BIRKÓZÓJA KÖZÖTTIN MEMORIAM SZEMKEŐ PÉTER
1943. április 22-én született, Kiskőrösön. 
Általános iskolai tanulmányait szülővá-
rosában végezte. Érettségi vizsgát szintén 
Kiskőrösön tett 1961-ben. 1964-ben 
Szerszámkészítő szakmunkás bizonyít-
ványt szerzett, majd Kiskőrösön az Ipari 
Szakmunkásképző Intézetben képesítés 
nélküli pedagógusként dolgozott kilenc 
évig. Munkája mellett Baján a műszaki 
egyetem kihelyezett tagozatán a műszaki 
oktatói szakot végezte el sikeresen. Ez idő 
alatt megírta a kiskőrösi szakmunkáskép-
zés történetét. 1977-ben a szegedi József 
Attila Tudományegyetem Pedagógia sza-
kán szerzett diplomát. 
1984-ben a kiskőrösi Kisegítő Iskola 
igazgatójává nevezték ki. Az intézmény, 
amely az idők során több névváltozta-
táson is átesett, ma a Kiskőrösi EGYMI 
nevet viseli. 
1985-ben gyógypedagógiai tanári okleve-
lét vette át a Bárczi Gusztáv gyógypeda-
gógiai Tanárképző Főiskolán.
A magyar Gyógypedagógusok Egyesüle-
tének 1985 óta tagja. 1997-től 2016-ig 
elnökségi tagként, alelnökként vett részt 
a szakmai munkában. 1995-ben alapító 
tagja volt az Értük - Velük Egyesületnek. 
Tagja volt a képviselő-testületnek, elnöke 
az egészségügyi és szociális bizottságnak. 
2001-ben megtörtént az új iskola átadá-
sa, amelynek megvalósulásában oroszlán-
részt vállalt. 
1998-tól az Országos Szakértői Névjegy-
zékbe nyert felvételt, szakterületei a gyógy-
pedagógia és a tanügyigazgatás voltak.
Alapító tagja az Általános Iskolai Igazga-
tók Országos Szövetségének.
Gyógypedagógiai munkássága méltó 
elismeréseként 1999. január 22-én a 
Magyar kultúra napján „Éltes Mátyás” 
miniszteri kitüntetésben részesült. 2004-
ben a magyar gyógypedagógusok országos 
szakmai konferenciáján Bárczi Gusztáv 
Emlékéremmel tüntették ki. Szintén eb-
ben az évben a Bács-Kiskun Megye Ifjú-
ságának Neveléséért Díjban részesítette a 
Bács-Kiskun megyei Közgyűlés. 
Számos fesztivál szervezésének kezdemé-
nyezője, rendezője és aktív lebonyolító-

ja. Az általa vezetett kiskőrösi EGYMI 
hosszú éveken keresztül házigazdája volt 
a Felfénylő szavak Országos Szavalóver-
senynek. A rendezvény sikerességét jelzi, 
hogy Kiskőrös Város Képviselő testülete 
befogadta a város hivatalos rendezvényei 
sorába.
Az Értük-Velük Egyesület által szervezett 
Zánkai Százszorszép Kulturális Fesztivál, 
a Lépésről lépésre program, a projektok-
tatás és a kooperatív tanulás bevezetője.
A HEFOP 2.1.2. program keretében 
nyolc általános iskola integrációs munká-
ját koordinálta tantestületével.
2005 júniusában a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés Hivatala a Bács-Kiskun Me-
gyéért érdeméremmel tüntette ki.
Intézményvezetői feladatait 2005-ig látta 
el, ekkor vonult nyugdíjba címzetes igaz-
gatóként.
Nyugdíjas évei alatt is aktívan tevékeny-
kedett. Egyik alapító tagja a helyi Nyug-
díjas Pedagógus Klubnak. Hosszú éveken 
keresztül játszott a Szilveszter Társulat 
előadásaiban. Az általa vezetett iskola 
felkéréseinek is mindig örömmel eleget 
tett. Legutóbb 2022. március 31-én az 
Országos Komplex Tanulmányi Verseny 
Bács-Kiskun Megyei válogató versenyén a 
zsűri elnöke volt.
Munkájával, töretlen lelkesedésével, fo-
lyamatos megújulásával, megoldáskereső 
attitűdjével példaként áll előttünk peda-
gógusként. 
Isten veled Péter! Nyugodj békében! 
Őszinte részvétünk a családjának!

Az EGYMI dolgozói kollektívája

ÉLELMISZER ELADÓ
(részszakma)

képzési díj: 84.000 Ft
képzési idő: 2-3 hónap

TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI
SZAKMUNKÁS

(részszakma)
képzési díj: 250.000 Ft
képzési idő: 4 hónap

SZOBAFESTŐ
(részszakma)

képzési díj: 220.000 Ft
képzési idő: 4 hónap

GIPSZKARTONSZERELŐ
(részszakma)

képzési díj: 200.000 Ft
képzési idő: 4 hónap

VÍZSZIGETELŐ
(részszakma)

képzési díj: 290.000 Ft
képzési idő: 5 hónap

HŐ- ÉS HANGSZIGETELŐ
(részszakma)

képzési díj: 320.000 Ft
képzési idő: 4 hónap

ÉLELMISZER ELADÓ
+ ÜZLETVEZETŐ

(részszakma, kettő az egyben)
képzési díj: 180.000 Ft
képzési idő: 2-3 hónap

A jelentkezés valamennyi meghirdetett tanfolyam esetében egész évben folyamatos!
A tanfolyamot sikeresen elvégző résztvevők államilag elismert tanúsítványt kapnak,

amelynek birtokában független vizsgaközpontban képesítő vizsgát tehetnek.
A képesítő vizsga megszerzéséhez is segítséget nyújtunk!

Tanulj új szakmát a kiskőrösi Wattayban!
Jelentkezz felnőttképzési tanfolyamainkra!

Érdeklődni lehet: Berger Józsefné | 70/399 0556 | berger.jozsefne@kiskunhalasiszc.hu
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k: • rövid idő alatt, 
• kedvezményes áron, 
• rugalmas képzési idő (az oktatással
    alkalmazkodunk a jelentkezők    
    időbeosztásához),
• szakmai előképzettség nem szükséges,
• indulás a létszám függvényében 
    rugalmasan,

• részletfizetési lehetőség (a munkaadó,
    illetve a munkavállaló is fizetheti a 
    költségeket, akár megosztva is),
• szakmailag felkészült, nagy 
    gyakorlattal rendelkező oktatók,
• igény esetén, cégek/vállalatok 
    számára csoportos képzés 
    lebonyolítását is vállaljuk.

Tóth Mátyás egykori birkózó edző (fotón) nagyon büszke régi tanítványá-
ra. Mint mondja Erikának kislánykora óta ez volt a vágya, hogy ott legyen 
országunk legjobb birkózói között. Nagyon sokan pályáznak erre a helyre, 
Erikának 22 évesen már sikerült – mondja.

Erika már serdülő korosztályban is 
számos dicsőséges eredményt köny-
velhet el, például Európa-bajnok volt, 
utánpótlás világbajnoki bronzérmes. 
De ott volt U23-as korosztályban az 
EB-n, és készül az augusztusi U23-as 
világbajnokságra is.   
Bognár Erika: A Kiskőrösi Petőfi Bir-
kózó Klub után tanulmányaim miatt 
Kecskemétre kerültem, ahol a Kecs-
keméti TE sportolója lettem, most 
a fővárosban a Budapesti Honvéd 
Sportegyesület színeiben versenyzem. 

Februárban a katonai sportszázad 
tagjaként sikerült a felnőtt női válo-
gatott csapat tagjai közé bekerülnöm, 
így teljesült régi álmom. 18 évvel 
ezelőtt kezdtem el birkózni, Matyi 
bácsi volt az edzőm. Nem hagytam 
abba a tanulást, most végzem a test-
nevelési főiskolát. Még 7-8 évig biz-
tosan versenyzem, addig még nagyon 
sok kiváló eredményt szeretnék elérni. 
Többek között szeretnék az olimpiára 
is kijutni. Nyáron sincs pihenés, azért 
kell harcolnom, hogy megtartsam 

a formámat és így bennmaradjak a 
jelenleg nyolcfős felnőtt női váloga-
tottban. Ehhez azonban jól kell tel-
jesítenem a magyar bajnokságokon és 
az emlékversenyeken is. Ennek érde-
kében élem mindennapjaim, a tavalyi 
magyar bajnokságon is második let-
tem, egy vereségem volt csupán, egy 
válogatott kerettagtól. (Tóth Mátyás 
itt közbeszólt: Most ugyanezeken a 
versenyeken kell megfelelned, csak az 
aranyérmet kell mindig elhoznod!)
A mostani női válogatott csapat na-
gyon fiatal korosztály, igen kiváló ver-
senyzőkkel. Naponta két közös edzés 
van, ez összesen négy órát jelent. 
Ha táborban vagyunk, akkor három 
edzést is tartanak számunkra egy nap. 
Mindemellett vannak a saját edzéseim 
és a mérkőzések. 
A versenynaptáram is sűrű, lesz két 
magyar bajnokság U23 és a felnőtt, 
indulok az U23-as világbajnokságon, 
az egyetemi országos bajnokságon, 
külföldi edzőtáborok, versenyek. 
2023-ban kvótát szeretnék szerezni 
az olimpiára a kiírt versenyeken jó 
helyezésekkel. Nagyon szeretnék ki-
jutni 2024-ben a párizsi olimpiára. 
A súlycsoport még nem biztos, most 

is vissza kellett „dolgoznom” magam 
59 kilogrammról 54-re. A birkózás is, 
mint minden sport, nem csak a testi 
erő, ügyesség harca, hanem sokat kell 
gondolkodni, kombinálni is. Ismerni 
kell az ellenfelet, tudni kell erősségét, 
gyengéit. 
Sok sikert kívánunk Erika! Köszönjük, 
hogy versenyeredményeiddel öregbí-
ted városunk jó hírnevét! Gratulálunk 
eddigi eredményeidhez, a válogatott-
ba való bekerüléshez, további kiváló 
helyezéseket kívánunk. Teljesüljön a 
vágyad, kerülj ki az olimpiára! 
Addig is és ott is büszkén szurkolunk 
a kiskőrösi lánynak, Matyi bácsival az 
élen!

Boda Zsuzsa 

HARMADIK HELYEN VÉGEZTEK AZ IFI FOCISTÁK
A megyei U19-es (ifjúsági) után-
pótlás labdarúgó bajnokság közép 
csoportjában szomszédvári rangadót 
játszottak május 13-án. Ezen a napon 
a bajnokság 18. fordulójában a Kis-
kőrösi LC gárdája a Soltvadkerti TE 
Variens csapatát fogadta. 
Ez volt a bajnokság záró fordulója, 
amelyen a kiskőrösi fiatalok 2-0-ra 
(1-0) nyertek: Pszota – Szlovák, Andó 
(Brada), Karf, Gulyás, Téglás, Szabó 
D., Piller, Nagy G., Horváth G., 
Torgyik. A mérkőzés nagy küzdelmet 
hozott, mely során mindkét oldalon 
voltak gólszerzési lehetőségek. A ve-

zetést a 41. percben egy védelmi hibát 
követően Téglás Hunor szerezte meg 
a kiskőrösieknek (1-0). A második 
félidőben próbált többet támadni 
a soltvadkerti csapat, melyek során 
kapufát is lőttek, de a kapuba nem 
tudtak betalálni. A 64. percben meg-
fogyatkozott a soltvadkerti együttes, 
amikor egy buktatást követően meg-
kapta második sárga lapját is Ritter 
Péter és így a kiállítás sorsára jutott. 
Az emberelőnyt gyorsan gólra váltot-
ta a kiskőrösi együttes, hiszen a 65. 
percben egy szép beadás után Szabó 
Dávid fejelte közelről védhetetlenül 

a kapuba a labdát (2-0). A találkozó 
hajrájában a soltvadkertiek mindent 
megpróbáltak a gólszerzés érdekében, 
a kiskőrösiek kontratámadásai állan-
dó veszélyt jelentettek, de újabb ta-
lálat már nem született. A Kiskőrösi 
U19-es csapat ezzel az eredménnyel 
a korosztályos megyei bajnokság 9 
csapatos mezőnyében a harmadik he-
lyet szerezte meg 40 pontot gyűjtve. 
A csapat legeredményesebb játékosa 
Szedmák Roland volt, aki 24 gólt 
szerzett, őt Téglás Hunor követi 21 és 
Kovács Tibor 12 találattal.

Filus Tibor

SUBA RÓBERT 
VILÁGKUPA 

EZÜSTÉRMES!

Nagyszerű eredménnyel tért vissza a 
nemzetközi „vizekre” Suba Róbert, az 
MVM Szeged VE parakenusa. Robi a 
Poznanban zajló Világkupán KL1 ka-
tegóriában a regnáló paralimpiai baj-
nok Kiss Pétert is megelőzve ezüstér-
mes lett. Robi 2016 óta az egyesület 
sportolója, edzője Szabó Krisztián. 
Legjobb eredményei: paralimpiai 
ezüstérmes (2016), háromszoros vi-
lágbajnoki ezüstérmes, kétszeres Eu-
rópa-bajnok. 
Poznani eredményei:
2. KL1 Férfi 200 méter A döntő
6. VL2 Férfi 200 méter A döntő
Gratulálunk!
(forrás: MVM Szegedi Vízisport Egyesület)
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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!

SPORTÉLETMÓD

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS MINDENNAPJAINKBAN AZ EFI-VEL KÉT GYŐZELEM ÖTÖDIK HELY ROSSZABB GÓLARÁNYÁVAL CSÚSZOTT 
LE A DOBOGÓRÓL A NŐI CSAPAT

A megyei I. osztályú női labdarúgó 
bajnokságban szereplő Kiskőrösi LC 
csapata a szezon utolsó mérkőzését 
hazai környezetben játszotta. A lá-
nyok május 4-én a Bácsalmási PVSE 
gárdáját látták vendégül, akiket nagy 
különbséggel győztek le.
A kiskőrösiek végig nagy fölényben 
játszva nyertek 8-2-re (4-1): Varga 
P. – Sebők, Soós, Opauszki, Ballagi 
(Csabányi), Terecskei, Kovács A., Do-
bák, Csehi Leila. A találkozó nagy je-
lentőséggel bírt a kiskőrösiek számára, 
melyen csak a győzelem volt az elfo-
gadható eredmény. A harmadik he-
lyért folyó harcban a hazaiak számára 
a gólarány is nagyon fontos volt, hi-
szen amennyiben a bajaiak megnyerik 
az utolsó mérkőzésüket, akkor egyenlő 
pontszámnál ez dönthet, hogy ki szer-
zi meg a bronzérmet. Ennek megfele-
lően a kiskőrösiek birtokolták többet a 
labdát, de a passzoknál és a támadások 
végén sok hibával játszottak.

Fontos megjegyezni, hogy a bácsal-
másiaknál a kapusuk hiánya miatt az 
egyik mezőnyjátékos állt a háló elé és 
ezt jól kihasználva a kiskőrösiek akár 
jóval nagyobb arányban is nyerhet-
tek volna. A hazai találatokat Sebők 
Viktória-3, Ballagi Jázmin, Kovács 
Alexandra, Dobák Szabina-2 és Cse-
hi Leila szerezték. A csapat edzője, 
Makó Zsolt elmondta, hogy tudták, a 
mai napon nem elég csak megnyerniük 
a találkozót, hanem annak a gólaránya 
is nagyon fontos a számunkra. A ter-
veik eléréséhez legalább 10 gólos kü-
lönbségre lett volna szükségünk, amit 
sajnos nem tudtak teljesíteni. Mivel a 
LUA Baja csapata 2-1-re nyerni tudott 
Mórahalmon, így a kiskőrösiekhez ha-
sonlóan 19 pontot szereztek, de jobb 
gólkülönbségükkel a harmadik helyen 
zártak. A kiskőrösi lányok szép teljesít-
ményt elérve a bajnokságot a negyedik 
helyen fejezték be.

-filus-

BRONZÉREMMEL ZÁRTÁK A BAJNOKSÁGOT A SERDÜLŐ LÁNYOK
A Kiskőrösi NKSZSE női kézilabda 
csapatának utánpótlás gárdái közül a 
serdülő lányok a korosztályos országos 
bajnokság III. osztályának J csoport-
jában szerepelnek. 
Az együttes az utolsó találkozóját 
május 13-án játszotta, a KIKI SKFT 
együttesét látták vendégül, akik ellen 
26-22-re (9-12) nyertek. Az első fél-
időben a hazaiak nagyon idegesen ké-
zilabdáztak és támadásban sok hibát 
követtek el. A második félidőben már 
négy góllal is vezettek a vendégek (10-
14) és a vesztett helyzetből nagy aka-
rással és küzdeni tudással jött vissza a 
mérkőzésbe a hazai gárda. A kiskőrö-
siek védekezése feljavult és támadás-

ban is eredményesek voltak, aminek 
köszönhetően 16-16-nál kiegyenlí-
tettek, majd 21-17-es előnyre tettek 
szert. Az izgalmas utolsó perceket a 
kiskőrösiek bírták jobban erővel és 
fejben is, melyet Csepregi Judit talá-
lata zárt le, kialakítva ezzel a 26-22-es 
végeredményt. A csapat ezt követően 
fontos mérkőzést tudott nyerni Kalo-
csán a Gézengúz UKC ellen 27-20-ra 
győzve, amivel megszerezték a harma-
dik helyet a 10 csapatos bajnokságban 
26 ponttal. A házi gólkirály 105 talá-
lattal Csepregi Judit lett, a 104 gólos 
Kollár Csenge és a 91 alkalommal 
eredményes Fazekas Laura előtt.

F. T. 

A megyei I. osztályú női kézilab-
da bajnokságban szereplő Kiskőrösi 
NKSZSE gárdája ebben a szezonban 
az utolsó hazai mérkőzését május 7-én 
játszotta. A lányok nagyon készültek a 
találkozóra és szerettek volna szépen 
búcsúzni a közönségüktől a hazai pá-
lyán.
A kiskőrösi együttes a 19. for-
dulóban a harmadik helyen álló 
kiskunmajsaiakat fogadta, akik ellen 
29-24-re (13-10) nyertek: Boldizsár – 
Varga A. 4, Mokos 2, Kovrig-Szabó 4, 
Márki 2, Tösmagi, Domokos-Faragó 
2. Csere: Fazekas 2, Kollár 3, Kornóczi 
1, László, Schiszler 6, Zsubori 3, 
Lucza. A vendégek igen tartalékos 
csapattal érkeztek, hiszen a kispadju-
kon mindössze egyetlen cserekapusuk 
ült játékra készen. A kiskőrösiek bő 
kerettel szerepeltek, így döntő volt, 
hogy majd erővel melyik csapat bírja 
jobban a mérkőzést. A hazai együttes 
már a mérkőzés elején átvette a kezde-
ményezést és jó védekezésből indított 
támadások során szerezték góljaikat. 
13-7-nél volt a legnagyobb különbség 

a kiskőrösiek javára, de az utolsó per-
cekben elkövetett hazai hibák miatt 
visszajött a mérkőzésbe a kiskunmajsai 
gárda. A hazaiak végig vezettek a má-
sodik félidőben is, 20-19-nél voltak 
a legmelegebb pillanatok, de sikerült 
a kiskőrösieknek 26-21-ről várniuk a 
mérkőzés hajráját. Az összecsapás vé-
gére elfáradó vendégek hibáit kihasz-
nálva nyert magabiztosan a kiskőrösi 
csapat 29-24-re és a helyzetek alapján 
akár nagyobb arányban is győzhettek 
volna. A gárda a bajnoki szezon utolsó 
fordulójában a Soltvadkerti TE csa-
pata ellen játszott szomszédvári rang-
adót. A női bajnokság teljes fordulóját 
május 14-én Kiskunhalason rendezték 
meg, a férfi megyei I. osztályú küz-
delemsorozat legjobb négy gárdájá-
nak felsőházi rájátszásához igazodva. 
A kiskőrösi lányok jó teljesítményt 
nyújtva, magabiztos játékkal győzték 
le 30-17-re a soltvadkertieket. Ezzel 
az eredménnyel a bajnokság végén a 
gárda a 6 csapatos bajnokság 5. helyén 
zárt 15 ponttal.

Filus T. 

LELKESEDÉSBEN MINDENT MEGTETTEK A FÉRFI KÉZISEK
A Kiskőrösi KSK NB II-ben szerep-
lő férfi kézilabda csapata az idei sze-
zon utolsó bajnoki mérkőzését május 
14-én hazai környezetben játszotta. 
A hazai együttes szeretett volna szépen 
búcsúzni a szurkolóktól, amelyért lel-
kesedésben mindent megtettek, de a 
jó erőkből álló hőgyésziek ezen a na-
pon jobbak voltak.
A kiskőrösi gárda a Hőgyészi SC csa-
patától 25-21 (8-10) arányú vereséget 
szenvedett. A találkozóra nagyon fel-
szívta magát a hazai gárda és jó védő-
munkával tették nagyon szorossá az 
első félidőt. Sajnos a mérkőzés elején 
a hazai kapusba az egyik védése után 
belerohant a hőgyésziek játékosa és a 
hálóőr úgy lesérült, hogy a további-
akban nem tudta folytatni a mérkő-
zést. A második félidőt a kiskőrösiek 
kezdték jobban és a kiváló védekezé-

sek után indított gyors támadásoknak 
köszönhetően a 33. percben megfor-
dították az eredmény állását (12-11). 
A bajnokság élcsapatai közé tartozó 
vendégek védekezése helyenként a 
durvaságot is határolta, melyek meg-
felelő büntetése több esetben is elma-
radt a játékvezetők részéről. A szép 
játék helyett a küzdelem dominált 
elsősorban, melyben a fizikálisan erős 
hőgyésziek voltak a jobbak. Az utolsó 
perceknek 18-24-ről vágtak neki az 
együttesek, amikor már a pontszer-
zésre sem volt esélye a kiskőrösieknek. 
A csapatkapitány Petróczi-Kis And-
rás elmondta, hogy a heti edzésmunka 
nem úgy alakult most, ahogy eltervez-
ték és sajnos a mérkőzésen egy jó ered-
mény eléréshez ez kevés volt. Mindent 
szerettek volna megtenni, hogy az 
utolsó fordulóban pontot vagy ponto-

kat szerezzenek és voltak olyan pilla-
natai a találkozónak, amikor erre reális 
esélyünk mutatkozott. A második fél-
idő elején a vezetést is átvették, azon-
ban utána voltak olyan hibáink, ame-
lyekből gólokat dobott az ellenfelük és 
ahogy múlt az idő úgy lett egyre na-
gyobb a különbség a két gárda között. 
Úgy fogalmazott, hogy ez a mérkőzés 
jól jellemezte az egész szezonjukat, hi-
szen a fontos találkozókon mindig alul 
maradtak néhány góllal ellenfeleiktől. 
Megemlítette, hogy fiatal, jó képessé-
gű a csapat van, de az egész szezont 
tekintve ettől többre számítottak. 
A kiskőrösiek ezzel a vereséggel a 10 
csapatos bajnokság utolsó helyén zár-
tak 18 mérkőzésen szerzett 3 győze-
lemmel, 1 döntetlennel, 14 vereséggel, 
451-571-es gólaránnyal, 7 ponttal. 

Filus Tibor

A Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 2014 óta áll a kiskőrösi járás lakos-
ságának szolgálatában. Tevékenységünknek célja az itt élők egészségfej-
lesztése, egészség-tudatosságának növelése, egészségmagatartásának 
formálása az egészség komplex – testi, lelki, szociális – értelmében. 
A tavaszi felfrissülés során a lendület és kimozdulni vágyás egyre nagyobb 
mértékben aktivizálta az embereket a szervezett programokon való rész-
vételre. A lezárások utáni időszakra ez kifejezetten jellemző, a nyár be-
köszöntével pedig a mozgásos és a test esztétikai alakformálására építő 
mozgások kaptak fő szerepet.

Ez mutatkozott meg a május 21-én 
szervezésre került Futókörök Napja 
eseményen is, amelyen a nap minden 
órájában futást és sétálást kedvelők 
csoportjai jelentek meg. A legnagyobb 
távot megtett személy, név szerint 
Kaposvári Noel Keve több, mint 50 
kilométert tett meg. A fanatikusok 
mellett hobbifutók, családok, barátok 
is készségesen gyülekeztek a kilométe-
rek gyűjtésére.
Folyamatosan növekedő ismeretségre 
tesz szert a Lajkóné Kovács Regina 
vezette Csiri-biri tornánk, amely egy 

rendkívül jó hangulatban eltöltött 
kisgyermek-szülő foglalkozás, csupa 
mókával és új ismeretek szerzésével. 
A gyermekek bölcsődés és óvodás korú 
társaikkal találkoznak és együtt játsza-
nak, feladatokat teljesítenek, mind-
emellett pedig a beszéd- és mozgásko-
ordinációs képességeik is jól fejlődnek.
Egyik népszerű rendezvény-soroza-
tunk közé tartozik a Mozdulj családi 
vetélkedő, melyet Pásztor Gyula pe-
dagógus tart évente több alkalommal. 
A vetélkedők során a gyerekek, szülők, 
nagyszülők, barátok is részt tudnak 

venni, így amellett, hogy egy fizikailag 
is felfrissítő mozgásos délutánon tud-
nak részt venni és kapcsolataik erősíté-
sére is jut idő. 
A felnőtt úszásoktatás mindig nagy 
sikernek örvend, hiszen az alapokkal, 
a vízhez szoktatással kezdődik a tanfo-
lyam és a résztvevők kitartó munká-
jának köszönhetően a csoport tagjai 
mind eljutnak arra a szintre, hogy ön-
állóan tudjanak úszni. Az úszás amel-
lett, hogy fontos mozgásformával egé-
szíti ki mozgáskultúránkat, az egyik 
legjobb tevékenység, ami az életünk 
része lehet. Növeli a tüdőkapacitást, 
így az állóképességet is, ízület kímélő 
és szinte az összes izomcsoportot meg-
dolgoztatja.  
Olyan, a test és elme számára jóté-
kony hatású programjaink is vannak 
a repertoárunkban, mint például az 
Egészségfejlesztési Iroda által támo-
gatott tornák, ezek a Szabó Gabri-
ella által tartott alakformáló edzések 
és Madácsi Anita nyugdíjas tornái. 
Maga az edzés- és tornasorozatok se-
gítenek a résztvevőknek a fizikai akti-
vitást bevezetni a hétköznapjainkba, 
hozzájárulnak a stresszlevezetéshez, 
feltöltődéshez, a szabadidő aktív el-
töltéséhez, növelik a szervezet funkci-
onális működésének hatékonyságát és 
még számos jótékony fizikai és mentá-
lis hatást idéznek elő. Az alakformáló 
edzések lényegi eleme az izmok formá-
lása, a szervezetben elraktározott zsír 
mobilizálása. A nyugdíjas torna egyik 
legfontosabb meghatározója, hogy se-
gít az izomgyengülés lelassításában, a 
helyes testtartáshoz és a legfontosabb 

izmaink megerősítésében, mindezek 
pedig a mindennapi élethez való telje-
sítőkészség egyik legfontosabb alapkö-
veinek számíthatnak.
A Petőfi Sándor Művelődési Központ-
ban Király Dóra közreműködésével 
kezdődött meg a Strike Zone edzés. Ez 
egy újszerű edzésforma, mely ötvözi a 
klasszikus jógagyakorlatokat a kick-
box elemeivel, ráadásul egy különleges 
eszközzel is megismertet (ez egy fából 
készült korong, a MoMA), mely ga-
rantálja, hogy pontosan végezhetők 
legyenek a gyakorlatok. A torna ötvözi 
a pulzusnövelés, az izomtónus javítás, 
erősítés, állóképesség-növelés és a leg-
fontosabb, a levezető nyújtás elemeit.
Az Egészségfejlesztési Iroda továbbra 
is szeretné fenntartani ezt a kirobba-
nó lendületet, köszönjük a rengeteg 
érdeklődést programjaink iránt és a 
résztvevők lelkesedését!

László Luca
EFI koordinátor
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Az új Multivan
Üdvözlünk egy új világban

Autócent Kft. 
6230 Soltvardkert Kossuth u. 112.

Az új  Multivan nem csak a legmodernebb innováció bizonyítéka, de az újragondolt részletek tökéletes összjátéka is. Az újrastrukturált beltér teljesen egyedi, maximálisan személyre
 szabható ülésrendet tesz lehetővé, a multifunkciós asztal pedig teret ad a kreativitásnak. A hatalmas üveg panoráma tető új perspektívát kínál az utazáshoz, az alternatív 
hajtásváltozatok, mint amilyen a plug-in hibrid meghajtás nem csak Önre, de a környezetre is gondol. Innovatív funkciók és prémium vezetési élmény, időtálló dizájnba csomagolva.

Az új Multivan plug-in hibrid modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 1,6-2,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 37-48 g/km, kombinált elektromos fogyasztása: 
14,5-14,6 kWh/100km. Tisztán elektromos hatótávolsága: 50 km, energiahatékonysági besorolása: A+++. 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 képen megjelenő gépkocsin feláras extra felszereltségek is láthatók.
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BEFEJEZŐDTEK AZ U7-ES ÉS AZ U9-ES KOROSZTÁLY BOZSIK TORNÁI

Az U7-es és az az U9-es korosztályok 
számára az utolsó Bozsik tornát ren-
dezték meg Kiskőrösön május 22-én. 
A Kiskőrösi LC szervezésében megren-
dezett eseményen a térség labdarúgó 
klubjainak utánpótlás csapatai sze-
repeltek, akik most is megtöltötték a 
sportpályákat.
A kiskőrösi Városi Sporttelepen a 
Kiskőrösi LC részéről Somlyai Péter 
alelnök köszöntötte a megjelent gyer-
mekeket, edzőket, sportvezetőket és a 

fiatalok hozzátartozóit. Az együttesek 
Akasztóról, Bugacról, Kerekegyházá-
ról, Szalkszentmártonról, Kunszent-
miklósról, Soltról, Soltvadkertről, 
Hartáról, Dunapatajról, Izsákról és 
Kiskőrösről jöttek el az eseményre. 
Az alelnök elmondta, hogy a kiskőrösi 
fiatalok az U7-es korosztályban Pász-
tor Gyula, az U9-es korosztályban pe-
dig Sinkó Dorián edzők irányításával 
léptek pályára. A két korosztályban 
ősszel és tavasszal is 4-4 tornát rendez-

tek minden alkalommal nagy részvételi 
létszámmal. A két korosztály tekinte-
tében az előírások szerint az U9-nél a 
páratlan alkalmak esetében csak játék, 
a páratlanoknál funino (4 kiskapura 
játék), az U7-nél pedig játék, illetve 
funino elemek szerepelnek a feladatok 
végrehajtása során. A Magyar Labda-
rúgó Szövetség által előírtak szerint 
kell minden alkalommal lebonyolítani 
a Bozsik tornákat, akik részéről mento-
rok ellenőrzik ezeket. A Kiskőrösi LC 

már több MLSZ ellenőrzésen is sike-
resen átment, miközben a Bozsik tor-
nákról szakmai beszámolót kell elké-
szíteniük mindent foglalkozást követő 
két napon belül. Az U9-es korosztály 
nyolc pályán játszotta le mérkőzéseit, 
akiknél közel egy órányi tiszta játék-
időt kellett biztosítani a labdarúgók-
nak. Az U7-es korosztály számára 10 
játékteret alakítottak ki a szervezők, 
akik a Magyar Labdarúgó Szövetség 
előírásai szerint a tiszta játékidő tekin-
tetében 50 percet fociztak. A torna vé-
gén minden játékos csokoládét kapott, 
a legjobban teljesítő labdarúgók pedig 
oklevél elismerést vehettek át.

Filus Tibor
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