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KÉT KISKŐRÖSI VÁLLALKOZÁS IS 
ELNYERTE A KORMÁNY TÁMOGATÁSÁT

FÓRUMOT TARTOTTAK VÁROSUNKBAN

Nagyon örülök, hogy ilyen sikeres vállalkozások segítik a magyar gazda-
ságot, mezőgazdaságot és a feldolgozóipart – mondta Farkas Sándor, az 
agrártárca miniszterhelyettese (a fotó bal szélén) február 16-án délután 
a Városháza dísztermében, az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztésére” kiírt 
pályázat támogatói okiratainak átadásán.

Az okiratokat a Juice Products Zrt. 
vezérigazgatója, Ribárszki Zsolt (a 
fotón jobbról a második) valamint 
a WineCorps Zrt. tulajdonosa, 
Dr. Kuti László (a fotón balról a 
második) vette át. Az okiratátadási 
ünnepséget megtisztelte jelenlétével 
Font Sándor országgyűlési képvise-
lő, valamint Gáspár Ferenc, a NAK 
megyei elnöke is.
A megjelenteket Domonyi László 
polgármester köszöntötte, elisme-
réssel szólt a két kiskőrösi vállalkozó 
beruházási tervéről, melyhez Ma-
gyarország Kormányától most 50 
százalékos támogatást nyertek el. 
Rendkívüli öröm, hogy Magyaror-
szág Kormánya két kiskőrösi céget 
is érdemesnek tartott arra, hogy 
fejlesztési törekvésüket támogassa. 

Gratulálok mindkét cégtulajdonos-
nak és fiaiknak, Ribárszki Ákosnak 
és Kuti Tamásnak, akik reményeink 
szerint édesapjuk vállalkozását majd 
tovább viszik a jövőben- mondta a 
polgármester.
Font Sándor országgyűlési képviselő 
kiemelte, hogy a Kormányzat elköte-
lezett a vidék fejlesztési elképzelései-
nek támogatásában is! 
Ha van munka, minden van, és ha 
egy-egy vállalkozásnak a profiton túl 
a hosszútávú stabilitás és a munkahe-
lyek megőrzése, növelése is célja, az 
végül egy teljes térség javát szolgálja. 
Gratulálok a nyertes pályázóknak, 
egyben köszönöm, hogy továbbra 
is térségünket választották a fejlesz-
téseik megvalósítási helyszínének 
– hangsúlyozta a honatya.            -bzs-

FELHÍVÁS
KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRA

EGY KISKŐRÖSI VÁLLALKOZÁS, AMI FELKERÜLT 
A VILÁG INNOVÁCIÓS TÉRKÉPÉRE

2018 novemberében abból a célból jött létre a G3D Print Kft. hogy a telje-
sen újnak számító 3D nyomtatással a lakosság gondolkodásmódját meg-
változtassák. Bemutassák a világnak, hogy az általuk képviselt technoló-
gia mennyi mindenre jó, milyen széles körben képes lefedni az igények 
sorát, melyekre még ma gondolni sem merünk.

Udvardi János ügyvezető elmondta, 
hogy egy olyan vállalkozás beindítá-
sa volt a cél, ami hosszú távra mara-
dandót alkotó technológiát képvisel. 
Ez a technika csupán a jéghegy csú-
csa, a folyamatos fejlődési irányvonal 
azonban megkérdőjelezhetetlen.
A G3D Print Kft. nagy előnye, hogy 
külön kérésre egydarabos eleme-
ket is gyártanak, nincs minimális 
megkötésük a nyomtatásban. Eu-

rópai szinten az egyik legfejlettebb 
gépparkkal rendelkeznek, így a 
kontinens számos országába gyár-
tanak termékeket, de tengerentúli 
motorversenycsapatoknak, gyógy-
szergyáraknak, informatikai cégnek 
és a hadászatnak is dolgoztak már.
A 3D nyomtatás mellett foglalkoz-
nak ipari 3D szkenneléssel is, ami 
egyben az ékköve is a vállalkozásnak: 
olyan rajz nélküli, szabad geometriá-

jú alkatrészeket tudnak beszkennelni 
akár ötszázad milliméter pontosság-
gal, ami semmilyen más mérőeszköz-
zel nem kivitelezhető. Gondoljunk a 
gombostűfejtől a 33 láb hosszú ha-
jóig bármire. Emellett szkennereiket 
használják a rendőrségi nyomozások 
esetében is, ahol például lábmintákat 
vesznek egy bűncselekmény helyszí-
néről.
A harmadik terület és egyben leg-
nagyobb víziójuk az oktatás. Látják, 
hogy hol tart jelenleg a technológia, 
és hol fog tartani a közeljövőben. 
Ehhez viszont szükséges a megfe-
lelő szakember, hiszen teljesen más 
szemléletmódot kell követni a rajzo-
lás, illetve tervezés során. A cég által 
kitűzött kihívás, hogy a megszerzett 
tapasztalatokat, tudásanyagot szeret-
nék továbbadni a gyerekeknek.

Az oktatáshoz nem csak lexikális 
tudást adnak, hanem biztosítják az 
eszközöket is. Ennek segítségével 
megtanulnak tervezni a gyerekek már 
az általános iskola felső tagozatában. 
A következő lépcsőfok a középiskola 
lesz, ahol már kifejezetten szakirányú, 
háromdimenziós tervezést fognak ok-
tatni szakkörjelleggel. Ennek eredmé-
nyeként, amikor középiskolások el-
mennek főiskolára, egyetemre, akkor 
olyan tapasztalati tudásuk lesz, ami 
rendkívül megkönnyíti az életüket.
Következő nagy projektjük az épü-
letnyomtatás lesz, ami külföldön 
egyáltalán nem idegen. 5-8 emele-
tes társasházakat is kiviteleznek már 
ilyen formában. Az újítás legnagyobb 
előnye, hogy igen kevés emberi erő-
forrás kell hozzá, másrészt pedig egy 
100 nm épületet akár két nap alatt el 
tudnak készíteni. Ez hatalmas lépté-
ket jelent a jövőre tekintettel. 

FELÚJÍTÁS UTÁN ISMÉT VÁRJA VENDÉGEIT A BIM-BAM CUKRÁSZDA
A méltán népszerű és közkedvelt Bim-Bam cukrászda kollektívája a másfél 
hónapos felújítási szünet után ismét szeretettel várja vendégeit. A Németh 
házaspár, Netti és Ákos (ovális fotó) a cukrászda tulajdonosai, 2009 óta 
vezetik a minden korosztály számára sikeres vállalkozásukat.

A sétáló utca és a cukrászda előtti 
játszótér a kisgyermekes családokat 
vonzza, a finom fagylaltkülönleges-
ségekért érdemes kivárni a sort, 
süteményeik, édességeik 
pedig messze földön 
híresek. Kínálatuk 
egyre bővül, min-
dig új ötleteket va-
lósítanak meg.
A felújítás magas 
fokú jóízlésről 
árulkodik, a kel-
lemes környezet, a 
hangulatos és szép 
kivitelezés újjávará-
zsolta a modern kor el-
várásainak megfelelően a cuk-
rászdát.
A családias újranyitási ünnepségen 
a házigazda-tulajdonos házaspár kö-
szöntötte a vendégeket, majd Do-
monyi László polgármester méltatta 
a fiatal vállalkozókat.

Ezt követően Seffer Attila katolikus 
esperes atya megszentelte a cukrász-
dát, Arató J. Lóránd evangélikus 

lelkész pedig Isten áldását kérte 
rájuk.

A pezsgős koccintás 
sem maradhatott el 

Domonyi László 
polgármester kö-
szöntőjével: „Gra-
tulálok Ákosnak 
és feleségének, 
Nettinek, hogy 

ilyen gyönyörűvé 
újították rekordidő 

alatt cukrászdájukat. 
A családi vállalkozás eddig 

is sikeres volt, de most, hogy 
Seffer Attila katolikus esperes atya 
megszentelte és Arató Lóránd evan-
gélikus lelkész megáldotta a családot, 
a vállalkozást, a cukrászdát és az itt 
dolgozókat, mi pedig koccintunk 
az egészségükre és a jövőbeni terve-

ikre, minden bizonnyal még inkább 
kedveltebb lesz a vendégeik körében. 
A sok finomságról és a mindig ked-
ves, mosolygós kollektíváról már 
nem is beszélve... ami szintén a siker 
kulcsa a vendéglátásban” – hangsú-
lyozta a város első embere.
Mint azt Netti elmondta, 
Tapolcsányi Istvántól vették át a 
Bim-Bam cukrászdát, akit szintén 
meghívtak a kis ünnepségre. 2009 
óta már sok év eltelt, időszerűnek 
látták, hogy a cukrászdát egy kelle-
mes design alkalmazásával egyedivé 
alakítsák. A munkálatokat helyi, 
illetve környékbeli mesterekkel vé-

geztették, akik korszerű, hangulatos, 
modern üzletteret hoztak létre. Úgy 
gondolták, elengedhetetlen, hogy a 
nyitás előtt egy közös kis ünneplés 
keretében mindenkinek köszönetet 
mondjanak. Mindemellett rendkívül 
fontosnak tartották, hogy Isten áldá-
sát kérjék tevékenységükre és az új 
cukrászdát felszenteljék és örömmel 
töltötte el őket, hogy a városvezetés 
részéről Domonyi László polgármes-
ter, Szedmák Tamás alpolgármester, 
valamint dr. Nagy Gabriella aljegy-
ző is részt vett az újranyitási ünnep-
ségen.

Boda Zsuzsa

Elérhetőségek:
G3D Print Kft.

Kiskőrös, Mészáros Lőrinc u. 58. fszt. 2. 
email: hello@g3d-print.hu

www.g3d-print.hu

A János Vitéz Látogatóközpont,
a Szlovák Tájház, valamint
a látványtáraink továbbra

is látogathatók
keddtől vasárnapig 9-17 óráig.

További információk a
06-20/426-7041 és a 06-20/332-2960 

telefonszámon kérhetők.

Megértésüket köszönjük.

Kiskőrös Város Önkormányzata a jelentős jogszabályi változásokra, a lakossági 
és a vállalkozások igényeire, valamint az önkormányzati fejlesztésekre tekintettel 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben biztosított
jogkörében a város rendezési tervének átfogó módosítását kezdeményezi.

Ezúton felhívom a lakosság és a vállalkozások figyelmét,
hogy a város rendezési tervét módosító fejlesztési igényeket

2022. március 31. napján 16:00 óráig nyújthatják be
Pekker Roland városfejlesztési referens részére, az alábbi elérhetőségeken:

• E-mail: epitesicsoport3@korosnet.hu
• személyesen: 6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1. emelet 17. sz. helyisége.

Domonyi László
polgármester

Közel 160 résztvevővel szervezett szakmai konferenciát február 22-én, a 
Szarvas Fogadó nagytermében, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az 
Agrárminisztérium, az uniós Közös Agrárpolitika reformjának aktualitásai 
kapcsán, különös tekintettel a gazdálkodókat érintő jövőbeni változásokra, 
valamint a KAP stratégiai tervre. Az elkövetkezendő időszakban ország-
szerte mintegy negyven, Bács-Kiskun megyében négy helyszínen tartanak 
a gazdálkodóknak fórumot. Megtiszteltetés, hogy Kiskőrösön nyitott a 
konferenciasorozat.

Gáspár Ferenc, a NAK megyei el-
nöke köszöntötte a megjelenteket. 
Mint mondta, a konferenciák fő 
célja a gazdák naprakész informá-
ciókkal való ellátása, a hasznos esz-
mecsere. Kiemelte, hogy nagyon 
tartalmas, eseménydús időszak áll az 
agrárium mögött, melynek köszön-
hetően jelentős előrelépés és fejlődés 
figyelhető meg.

Font Sándor országgyűlési képvi-
selő, a Parlament Mezőgazdasági 
Bizottságának elnöke hangsúlyozta, 
hogy legfőbb eredménynek a vidék 
megtartó képességének erősödését 
tartja. Megemlítette Magyarország 
Kormánya néhány kiemelkedő tör-
vényalkotási tevékenységét, mint 
például a családi gazdaságokat érintő 
kedvező adókedvezmény elindítása. 
Felsorolta az ágazat térségünkre jel-
lemző fő területeit, melyekben, igen 
nagyszámú a gazdálkodói létszám. 
Köszönetet mondott a képzett, nagy 
tapasztalattal, tudással rendelkező fa-
lugazdászoknak.
Győrffy Balázs, a NAK országos el-
nöke elmondta, hogy Magyarország 

rendkívül jó mezőgazdasági adottsá-
gokkal rendelkezik, mintegy 5 mil-
lió hektár művelés alá eső területtel. 
Ebben közel félmillió munkavállaló 
és családja érintett. Megyénk terüle-
tének 58 százalékát művelik a gazdák, 
ezen felül 21 százalék az erdőkkel bo-
rított rész. Így az ország legsokszínűbb 
megyéje, amely meg is látszik az ag-
rárgazdasági tevékenységekben.

Dr. Viski József, az Agrárminisz-
térium Vidékfejlesztési Programok 
végrehajtásáért felelős helyettes 
államtitkára hangsúlyozta, hogy 
2014-ben a vidékfejlesztési állam-
titkárságot Kecskemétre helyezte 
a Kormányzat, azzal a céllal, hogy 
a vidék sorsáról, a vidéket érintő 
pályázatokról, a gazdálkodással is 
foglalkozó emberek döntsenek. Ki-
emelte, hogy azért lett Kecskemét a 
„vidék fővárosa”, mert Bács-Kiskun 
megyében van a legtöbb mezőgazda-
sággal foglalkozó lakos.
A konferenciáról bővebben a város 
honlapján: www.kiskoros.hu olvas-
hatnak.

Boda Zsuzsa

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM 
FEBRUÁR 16-TÓL FELÚJÍTÁS MIATT

HATÁROZATLAN IDEIG ZÁRVA TART.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA   ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2022

Tisztelt Választópolgárok!

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

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

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

I. VÁLASZTÓJOG

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

A választójog nincs magyarországi állandó lakóhelyhez kötve, így tehát a külföldön 
élő magyar állampolgárok is gyakorolhatják, de a magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat. 
Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási 
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. 
Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív 
választójoggal) az,
• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges 
belátási képessége mentális zavara következtében
- tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
- tartósan, teljeskörűen hiányzik (Ve. 13/A. § (2) bekezdés).

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján 
szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlá-
sától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll (Vjt. 
2. § (3) bekezdés).

II. SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a vá-
lasztópolgár lakóhelye szerinti kijelölt szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma 
és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.
A mozgásban gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – ké-
relmére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. 
(erről részletesen III.4. pontban)
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolvány és útlevél vagy
- lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
- régi, papír alapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvé-
nyes)

 III. VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA 

A központi névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki 
a névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzékben nem szerepel, az nem 
szavazhat. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 
2022. február 11. napjáig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától (NVI). Az 
értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a címét és sorszámát, ahol a szavazás 
napján a választópolgár leadhatja szavazatát és a választópolgár nemzetiségének 
megjelölését. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti 
a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. 
A központi névjegyzékbe az Nemzeti Választási Iroda automatikusan felvesz 
minden olyan személyt, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkezik, és bármely választáson legalább aktív választójoga van.
Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, akik magyarországi lakcím-
mel nem rendelkeznek, az NVI kérelmükre veszi fel a központi névjegyzékbe.
Azok a magyar állampolgárságú választópolgárok, akik Magyarországon élnek, de 
a személy- és lakcímnyilvántartás adatai szerint sem lakóhelyük, sem tartózkodási 
helyük nincs Magyarországon (még települési szinten bejelentett sem), akár az 
NVI-től, akár – bármely – HVI-től kérhetik névjegyzékbe vételüket.

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgár bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától (HVI), hogy a központi név-
jegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nem-
zetiséghez tartozik,
- fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan 
adhassa le szavazatát,
- a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.

III. 1. Nemzetiségi regisztráció, nemzetiségi névjegyzékbe vétel:
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy a központi 
névjegyzéken kerüljön feltüntetésre
• a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy
• az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni.
A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is 
kiterjedő hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nem-
zetiséghez tartozik.
A kérelem alapján a központi névjegyzékbe tett bejegyzés szerint a választópolgár:
• az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet, de az országgyűlési 
választáson nem nemzetiségi választópolgárként vesz részt, hanem a pártlistákra 
szavazhat (ha nem kérte nemzetiségi regisztrációjának az országgyűlési választásra 
való kiterjesztését),
vagy
• részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán, továbbá az ország-
gyűlési választáson is ugyanazon nemzetiség választópolgáraként vesz részt, és – az 
egyéni választókerületi jelölt mellett, a pártlista helyett – az adott nemzetiség or-
szágos önkormányzata által állított listára szavaz (ha kérte nemzetiségi regisztráci-
ójának az országgyűlési választásra való kiterjesztését).
A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzék-
be. A választópolgár 2022. március 18. napján 16.00 óráig teheti meg nyilat-
kozatát a nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatosan. Személyes vagy elektronikus 
azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1. napján 
16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus be-
nyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30. napán 16:00 óráig kérheti nemzetiségi 
hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály 
tárgyában tett nyilatkozatát.
Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a 
német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

III. 2. Segítség igénylése a választójog gyakorlásához:
• A fogyatékossággal élő választópolgár a következő speciális segítséget igényelheti 
választójogának gyakorlása érdekében:
- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a moz-
góurnás szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

• A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.
• A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen 
személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
 
III. 3. Központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása:
A választási iroda a Ve. 153. §-a alapján a jelölő szervezet, jelölt, országos népszava-
zás esetén a szervezők és az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok kérésére 
köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok meghatáro-
zott adatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópol-
gárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján vagy szemé-
lyesen felkereshessék. A választópolgár az adatai ilyen célú kiadását megtilthatja.

III. 4. Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása (ideértve a házi vagy reintegrációs őrizet-
ben lévő személyeket is) miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja 
le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. 
Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehe-
tőség mozgóurna igénylésére.

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

A mozgóurna iránti kérelmet
• a HVI-hez
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2022. március 
30. napján 16.00 óráig,
- személyesen 2022. április 1. napján 16.00 óráig, vagy
- ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig,
• az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatal-
mazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján legkésőbb 
12 óráig kell benyújtani.

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

III. 5. Szavazás Átjelentkezés alapján 
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyaror-
szág területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen 
tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó 
választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében.
Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában 
korlátozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például 
kórházban tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő 
szavazókör területén fekszik. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet 
nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt sza-
vazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől már 
kérheti, hogy mozgóurnával keresse fel, bárhol is tartózkodik a településen.

A választópolgár legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kérheti az 
átjelentkezést.
A választópolgár
• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2022. március 25. napján 
16.00 óráig,
• személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2022 április. napján 
16:00 óráig
kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni 
választókerület szavazólapján szavazhat. 

III. 6. Külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás nap-
ján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátu-
sán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI 
felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A HVI a kérelem alapján a választópolgárt 
felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, 
egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a válasz-
tópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzék ki-
nyomtatott példányán a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok nem 
jelennek meg, így biztosítható, hogy egy választópolgár ne szavazhasson a külkép-
viseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is. A külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételt a HVI vezetőjétől 2022. március 25. napján 16.00 óráig lehet kér-
ni. A választópolgár legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig módosíthat-
ja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni. A választópolgár legkésőbb 2022. 
március 30. napján 16:00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. 

III. 7. A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek be-
nyújtására vonatkozó közös szabályok
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja
• személyesen,
• levélben,
• elektronikus azonosítást követően elektronikusan (valasztas.hu, mo.hu, epapír 
avdh-s azonosítással),
• elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan (valasztas.hu, mo.hu, epapír).
A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett 
tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja (így a bejelentett lakó-
helyétől távol élő választópolgárnak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása 
céljából).
Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez 
nyújtható be (akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint 
illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet). A levél kézbesítése történhet postai 
úton, de a választópolgár bármilyen más módon is eljuttathatja a kérelmet az ille-
tékes HVI-hez: futárral, rokona, ismerőse útján stb. Ez utóbbi esetben csak akkor 
tekinthető szabályosan benyújtottnak a kérelem, ha az borítékba van zárva (azaz 
levélnek minősíthető).

IV. JELÖLTEK AJÁNLÁSA

Az országgyűlési képviselők választását a jelölés előzi meg.
Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki jogszabályban meghatározott szá-
mú ajánlást az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjt.
Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása 
szükséges. Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.
  Az ajánlóívet a választás kitűzését követően a  függetlenként indulni kívánó 
választópolgár, illetve a  jelölő szervezet  attól az országgyűlési egyéni választó-
kerületi választási irodától (OEVI) igényelheti, amelynek választási bizottsága 
(országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság – OEVB) a jelölt nyil-
vántartásba vételére jogosult.
Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is ráve-
zetheti az ajánlóívre. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet 
csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlást gyűjtő 
személy az ajánló íven fel kell tüntesse a nevét és aláírását.

Helyi Választási Iroda
A helyi választási iroda a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításá-
val, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választá-
si adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő 
feladatokat ellátó választási szerv.
Kiskőrös Helyi Választási Iroda, Címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Telefon: +36-78-513-120 / 237 mellék; +36-78-513-120 / 204 mellék
e-mail: valasztasi.iroda@korosnet.hu
HVI vezetője: dr. Turán Csaba jegyző. HVI vezető általános helyettes: Fődi 
János

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

Február 10-én a Kiskőrösi Bem Jó-
zsef Általános Iskolában a Szegedi-
Kiskunsági - Mezőföldi Vízőrzőkkel 
közös projekt keretében sor került a 
„Víz témanap” megtartására a víz vi-
lágnapja alkalmából.
A nap során az 1 - 6. órában az iskola 
18 tanulócsoportja, a 3 - 8. évfolyam 
minden osztálya (kb. 400 gyermek) 
egy érdekes, interaktív előadáson vett 
részt, melyet a „Vízőrzők” tartottak.  
Az előadás célja szemléletformálás, a 
környezettudatos vízhasználatra ne-
velés a klímaváltozás korában. Az elő-
adásnak köszönhetően a tanulók még 
jobban megértették, miért fontos 
kincs az ivóvíz, hogyan lehet a ház-
tartásokban takarékosan felhasználni 
a korlátozottan rendelkezésre álló 

ivóvizet, miért kell élővizeink tiszta-
ságára odafigyelni, minél kevesebb 
szennyvizet „termelni”, a szenny-
víz újrafelhasználási arányát növel-
ni. Az előadás után a tanulók egy 
videófilmet nézhettek meg Földünk 
vízkészletéről, melynek mindössze 
0,5 %-a, a valóban rendelkezésre álló 
édesvízkészlet. Ezt követően egy tesz-
tet töltöttek ki számítógépen a V - Go 
alkalmazás segítségével, mely épített a 
már meglévő tudásukra és az előadás 
során megszerzett új információkra. 
A diákok örömmel és sikerrel teljesí-
tették a játékos küldetést!
A nap végére minden tanulóban tu-
datosult, hogy a víz érték, amely ve-
szélyben van, ezért mindenkinek meg 
kell becsülnie!

EGY HÉTEN KERESZTÜL ÁLLT A BÁL AZ ALSÓ TAGOZATBAN
Az idei évben is izgatottan készültek 
a Bem iskola alsó tagozatos tanulói a 
farsangi időszakra. Tervezték, megbe-
szélték társaikkal, tanítóikkal hogyan 
is fog zajlani a farsangi időszak, milyen 
jelmezt vegyenek fel, vajon csoportos 
tánccal, műsorral készülhetnek-e idén? 
A veszélyhelyzet megint eldöntötte, 
hogy osztályszinten, egyhetes időszak 
megadásával fog lezajlani a télűzés, a 
báli mulatság. Így február 8-tól-február 
11-ig jelmezes, vidám gyermekektől 
volt zajos az iskola. Minden osztályban 
a tanító néni kreativitásán múlt, hogy 
milyen színes programokkal, játékok-
kal, tánccal telt a nap. A 2. c osztá-
lyommal már előzetes felkészülésben 
vettünk részt, elolvastuk, megbeszéltük 
a farsang hagyományait, népszokásait. 
Február 10-én színes, ötletes, vidám 
jelmezekben jöttek a tanulók. Először 
is az interaktív táblán megnéztük, meg-
beszéltük január 6-át, a vízkeresztet a 
hamvazó szerdáig, 40 napos böjtöt, 
népi ételeket. Filmet néztünk a mo-
hácsi busójárásról: megfigyeltük a jel-
mezeket, sokác népviseletet, hogyan 

keltek át a Dunán, a kiszebáb égetését, 
a tél temetését. Ezután rímeket farag-
tunk, kvíz játékokkal erősítettük meg a 
hallottak, látottak alapján tudásunkat. 
Az osztály által alkotott farsangi vers: 
Szól a zene, áll a bál, krémet kever a 
kanál.
Van itt óriás, és van törpe, alma, szőlő, 
királylány,

Van itt sárkány és boszorka, főnyeremény 
a farsangi fánk,
Álarcodat, ha leteszed, megeheted a nye-
reményed.

Ezek után következett a farsangi fánk 
jóízű elfogyasztása, zsákbamacska, vi-
dám táncmulatság. Az alsós tanulók 
elmondása alapján életük egyik leg-

jobb, legvidámabb, legszórakoztatóbb 
napjuk volt.
Nagyon felemelő érzés volt látni a diá-
kok örömét, felszabadultságát, boldog-
ságát ebben a veszélyhelyzeti időszak-
ban, hogy elfelejtették, elfelejtettük a 
betegséget, a járványt.

Horváth A. Gézáné 
2.c osztály osztályfőnöke

MESEMONDÓK A KÖNYVTÁRBAN
Megtartottuk Mesemondó Találkozón-
kat. Ebben az évben személyes jelenlét-
tel varázsolhatták ide a gyerekek a me-
sevilágot a két helyi általános iskolából, 
az EGYMI-ből, valamint Tázlárról és 
Bócsáról, összesen 21-en. Köszönjük a 
gyerekeket felkészítő pedagógusoknak, 
szülőknek és nagyszülőknek a segítsé-
gét, a zsűri munkáját. A zsűri elnöke 
Schiller Katalin könyvtáros-tanár 
volt, tagjai Podobniné Vándor And-
rea óvodapedagógus és Turán Istvánné 
könyvtárigazgató, magyar szakos tanár.
Köszönjük Domonyi László polgár-
mester, Ba László Virágüzlete és az 
Akker-Plus Kft. könyvjutalmak és ven-
déglátásban nyújtott támogatását.
• Kiskőrösi eredmények:
1-2. osztály: 2. Füleki Panni, 3. Litauszki 
Vince (Bem József Általános Iskola 2. c, 
felkészítő: Horváth A. Gézáné.)

• 3-4. osztály:
1. Mezőfi Nimród (KEVI Petőfi Ál-
talános Iskola 4. a, felkészítő: Dicsáné 
Matusik Mária.)
2. Monory Erzsébet (Bem 4. b, fel-
készítő: Szenohradszkiné Kákonyi 
Gabriella.)
3. Farkas Martin (EGYMI 4. osztály, 
felkészítő: Krafcsik-Pataki Katalin.)
Különdíj: Dulai György Bendegúz 
(KEVI 4. b, felkészítő: Horváthné 
Ocskó Erika.)
• Felső tagozatosok:
1. Hlavács Hanna (Bem 5. a, felkészí-
tő: Kovácsné Pszota Orsolya.)
3. Lakatos Sándor (EGYMI 8. osztály, 
felkészítő: Hajós István.)
• Különdíj: Provics Ádám (EGYMI 5. 
osztály, felkészítő: Gyenizse Ágnes.)

Turán Istvánné

A Kiskőrösön több, mint három évtizede alapított Protokon Kft., a 2003 
óta a piacvezető, száz százalékban amerikai tulajdonban lévő Life Fitness 
egyetlen magyarországi gyártóbázisa, ahol 2019 óta csak fitness gépek 
gyártásával foglalkoznak- mutatta be a vállalatot Koczkásné Dulai Ildikó 
ügyvezető igazgató.

A fitness termekben gépeink több 
csoportja megtalálható, mint a pré-
mium kategóriás kardió gépek – fu-
tópad, kerékpár, evezőpad – illetve 
az erőemelő gépek – lapsúlyos, tár-
csás, kábeles típusú. Vannak olyan 
fitness gépek, amelyeket kizárólago-
san Magyarországon gyártunk, sehol 
máshol a világon. 

 � A teljes gyártás itt történik?
Igen. A síklemezek és a csövek 
megérkeznek a beszállítótól, majd 

következik az anyagok lézervágása, 
hajlítása, kézi- valamint robothe-
gesztése, a felület kezelése csiszolás-
sal és szemcseszórással, a termékek 
lefestése. Közben az oldalsó dokko-
lókon érkeznek az egyes műveletek-
hez a megfelelő alkatrészek. A gyár 
hátsó részében található csarnokban 
történik ezek összeszerelése. Van-
nak gépek, amelyek összeszerelve, 
raklapokra csomagolva kerülnek 
kiszállításra a vevőhöz és vannak, 

amelyeknek fő részeit dobozokban 
szállítjuk, melyeket a helyszínen az 
instalátorunk szerel össze. Átlagosan 
naponta 10-14 nyerges kamiont ra-
kunk meg. Szinte a világ összes or-
szágába szállítunk.

 � A tervezést is itt végzik?
Egyes esetekben egy az egyben meg-
kapjuk, hogy egy gépnek hogyan 
kell kinéznie, mi a funkciója és ho-
gyan működik. De bevonják a ma-
gyarországi mérnökséget is, hiszen 
minden esetben meg kell 
találni a metrikus párját 
egy adott alkatrésznek, 
alapanyagnak, vagy 
akár csavarnak. Egy 
új termék kialakí-
tásánál mérnöksé-
günk is ad ötletet 
az amerikai kollé-
gáknak a megvalósí-
tásához. Szoros tehát az 
együttműködés. 

 � Milyen a vállalati egység?
Nagyon jó csapat dolgozik nálunk. 
Úgy tapasztalom, hogy a kollégák 
jól érzik magukat. Legfontosabb a 
rendezett, biztonságos munkakör-
nyezet megléte. A kiszámíthatóság 
és a stabilitás is fontos. Mindezek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy dolgozó-
ink hosszú távon tudjanak tervezni. 
Az elmúlt két évben a termelési fo-
lyamatot átalakítottuk, átláthatóbb 
lett. Minden egyes területnek meg-
van a maga műszakonkénti leje-
lentése, így látjuk a történéseket, a 
problémákat. A vezetőség feladata 
az, hogy dolgozóinkkal együttgon-
dolkodva segítsük és támogassuk a 
gördülékeny munkavégzést. Fon-
tos, hogy a bérrendszer is átlátható 
és kiszámítható legyen. Piackutatást 
végeztünk, melynek eredményekép-
pen Kiskőrösön versenyképes bére-
ket kínálunk. 

 � Vannak fejlesztések?
Beruházásaink folyamatosan zajla-
nak, az elmúlt évben két festőüze-
münket teljesen felújítottuk, ugyan-
így a „csiszolónkat” is, szemcseszóró 

technológiát, csőlézert, csőhajlítót 
vásároltunk. Szeretnénk frissíteni 
még a gépparkunkat egy síklézerrel 
és egy csőlézerrel, szerelősorainkat is 
átalakítjuk. 

 � A pandémia milyen hatással 
volt a cégre?
A covid miatt egyszer sem álltunk le, 
24 órában fertőtlenítettünk a tiszta 
és biztonságos munkakörnyezet ér-
dekében. A teljes arcvédelem és a tá-
volságtartás nagyon fontos, az ebéd-

lőben plexifalakat állítottunk 
fel. Kértük a kollégákat, 

hogy rosszullét esetén 
maradjanak otthon. 
Nagy hangsúlyt fek-
tettünk a kontakt-
kutatásra. 
Rendkívül fontos az 

egészség, a biztonság, 
a munkakörnyezet, a 

tervezhetőség. Megbe-
csüljük a jó és a régi munka-

erőt, vannak olyan kollégák, akik 
több évtizede dolgoznak nálunk. 
Folyamatos tréningeket tartunk, a 
munkaidőn kívüli közösségi életre, 
a csapatszellem kialakítására is kon-
centrálunk. A cég több alkalommal 
is támogatott egyesületeket, közös-
ségeket.
Jómagam 19 éves korom óta vagyok 
a Protokon dolgozója. A műszaki 
tartalmat azóta tanulom, a diplo-
mamunkámat is a lézertechnológia 
ipari területen való alkalmazása té-
makörből választottam. Nőként is 
elismernek vezetőnek. Az tény, hogy 
egy ekkora vállalat élén megfelelni 
családi háttér nélkül nem lehet. Férj-
nél vagyok, van egy 17 éves lányom, 
akik a szélesebb családi körrel együtt 
mindenben támogatnak. 
Itt a cégnél egy csapatban dolgo-
zunk, az a feladatunk és a célunk, 
hogy a vállalat jól tudjon működni, 
jó munkahely legyen. 
Elismerés, ha azt hallom, hogy a 
Protokon egy jó cég, ahol érdemes 
dolgozni.  

Boda Zsuzsa

ÉVTIZEDEK ÓTA PIACVEZETŐ A FITNESSGÉPEK GYÁRTÁSÁBAN A PROTOKON KFT.
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ELISMERTÉK A FŐNIX KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLETETBEMUTATKOZNAK A BEM ISKOLÁS ELSŐS TANÍTÓ NÉNIK

NAPJAINK

Hirsch-Kelemen Katalin – 1.a 
2001-ben végeztem Kecskeméti Taní-
tóképző Főiskolán és 2002 óta dolgo-
zom a Bem József Általános Iskolában. 
Az évek során többféle tantárgyat ta-
nítottam. Jelenleg negyedikes osztály-
főnökként abban a szerencsés helyzet-
ben lehetek, hogy teljes munkaidőmet 
a saját osztályommal tölthetem, így 
én adhatom át a főbb tantárgyakat a 
gyerekeknek. Nagy örömömre szolgál, 
hogy néhány éve részt vehetek az isko-
lai kézműves tehetséggondozó táborok 
szervezésében és lebonyolításában is.
A gyerekeket mindig egy felfedezni 
való ajándéknak tekintettem. Csodás-
nak tartom azt a folyamatot, amelyben 
az évek során érettebb, tudással rendel-
kező kis emberré válnak. 
Hiszem, hogy kis lépésekkel, nagy 
odafigyeléssel és szeretettel, mindenki 
sikerhez juttatható.  A gyermek a napja 

nagyobb részét az iskolában tölti, fon-
tos, hogy jól érezze magát.  A lelkesedést 
megőrizve sok játékkal teszem élmény-
nyé a tanulást, ezért óráimat fejlettsé-
gükhöz, teherbírásukhoz igazodva, mi-
nél játékosabban vezetem, színesítem. 
Az óvodás nem egyik napról a másikra 
válik iskolássá. Az új élethelyzethez so-
kat kell alkalmazkodnia, az átmenetet 
mozgásos mondókák, az udvari szabad-
idő és a mese teszi könnyebbé.
Tanítói munkám során figyelek a gye-
rekek és szüleik megismerésére, hiszen 
az eredményes tanítás-tanulás csak a 
gyermek-szülő-pedagógus kölcsönös 
bizalmán, tiszteletén keresztül műkö-
dik a leghatékonyabban. 
Az iskolai és iskolán kívüli szabadidős 
programok, színházlátogatások, ki-
rándulások, kézműves foglalkozások 
és táncos műsorok remek alkalmat 
biztosítanak az egymáshoz fűző szálak 
kialakítására. 
A tanítás mellett fontosnak tartom 
a közösség építését is. Szeretetteljes, 
biztonságos légkör kialakítására törek-
szem, mert jól tanulni, csak nyugodt 
körülmények között lehet. Példamuta-
tásommal egymás megértésére, külön-
bözőségének elfogadására, tiszteletére 
nevelem a gyerekeket, hogy becsületes, 
jóindulatú emberré váljanak tanítvá-
nyaim.

Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella 
– 1.b
1992-ben fejeztem be tanulmányai-
mat a bajai Tanítóképző Főiskolán és 
azóta a Kiskőrösi Bem József Általános 
Iskolában tanítok. Szerencsés helyzet-
nek tartom, hogy minden órám a saját 
osztályomban van, ahol nyelvtant, iro-
dalmat, környezetismeretet, technikát 
tanítok és három délután én tanulok a 
napköziben a gyerekekkel.
Hiszem, hogy nagyon meghatározó a 
kisgyerekek életében az iskolakezdés. 
Hatalmas változás ez az egész családnak. 
Nagyon fontos, hogy erre amennyire 
csak lehet felkészítsük és a kezdetektől 
sok mozgással, játékosan, kíváncsiságát 
kihasználva segítsük, hogy gördülékeny 
legyen ez a folyamat. 

Fontos, hogy nyugodt, szeretetteli lég-
körben teljenek a napok, hiszen sok 
időt töltenek az iskolában. Egymás 
elfogadása és segítése, a közös tanulás, 
a programok, élmények, kirándulások, 
táborozás kovácsolja őket közösséggé.
Ösztönzöm őket, hogy sokféle do-
logban kipróbálják magukat, lelkesen 
versenyezzenek, hiszen így derülhet 
ki, hogy ki miben tehetséges. Közülük 
többen sportolnak: fociznak, kézilab-
dáznak, úsznak, de sakk szakkörre, 
zeneiskolába, balettra és néptáncra is 
járnak. Tanítványaim rendszeresen szép 
eredményeket érnek el a vers- és mese-
mondó, környezetismeret, közlekedési 
versenyek iskolai, járási, megyei és tan-
kerületi fordulóin, amiért különösen 
büszke vagyok rájuk. Nagyon fontos-
nak tartom a mesélést, ami által megis-
merhetik a világ dolgait, belebújhatnak 
mások bőrébe és célom, hogy maguk is 
szívesen olvassanak majd. A felkészü-
lés és a mindennapok során is nagyon 
fontos a szülők támogató hozzáállása, 
hiszen közös a célunk. Iskolába szíve-
sen járó, tanulni tudó és akaró, boldog 
felnőtt váljon belőlük, aki megtalálja és 
megállja helyét az életben is.   
 

A KISKŐRÖSI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
– HASONLÓAN MÁS INTÉZMÉNYEKHEZ – A PANDÉMIÁS 

HELYZET MIATT BIZTOSÍTJÁK AZ ONLINE BEIRATKOZÁS 
LEHETŐSÉGÉT, DE MIVEL A JÁRVÁNY MÁR LEVONULÓBAN 
VAN, LASZTOVICZA LÁSZLÓ FŐIGAZGATÓ SZERETETTEL 

INVITÁLJA A SZÜLŐKET GYERMEKEIKKEL EGYÜTT 
A SZEMÉLYES BEIRATKOZÁSRA:

ÁPRILIS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN ÉS 22-ÉN PÉNTEKEN
NAPONTA 8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

AZ ELSŐS TANÍTÓ NÉNIK NAGYON VÁRJÁK MÁR LEENDŐ 
TANÍTVÁNYAIKAT!

Csonka Rita – 1.c
2020-ban végeztem a Szegedi Tudo-
mányegyetem tanító szakán, természet-
ismeret műveltségi területtel. Pályakez-
dőként az első tanévemet a soltvadkerti 
Kossuth Lajos Evangélikus Általános 
Iskolában töltöttem, majd a Kiskőrösi 
Bem József Általános Iskolában helyez-
kedtem el. Soltvadkerten elsősöket és 
másodikosokat tanítottam, jelenleg 
első, illetve negyedikes osztályban va-
gyok napköziben, valamint harmadik 
osztályban is tanítok, így átlátom, hon-
nan hová kell eljutniuk a gyerekeknek. 
Számomra fontos, hogy játékosan ta-
nuljanak a gyerekek, minél több tapasz-
talatot szerezzenek és minél több mesé-
vel, mondókával találkozzanak, hiszen 
ezzel a tanulás is sokkal hatékonyabbá 
válik. Fontosnak tartom a gyermekek 
egészséges személyiségfejlődését, azt, 

hogy kibontakozhassanak, megtalálják, 
amit szeretnek és ezt kamatoztatni is 
képesek legyenek a jövőben. Célom, 
hogy utat mutassak.
Kulcsfontosságú tényező számomra, 
hogy a gyerekek szeressenek iskolába 
járni, szeressék az osztályt, a környe-
zetet, amiben nap, mint nap élnek, 
segítsék egymást és egy olyan közössé-
get kialakítani, ahová öröm bemenni, 
mind diákként, mind pedagógusként 
egyaránt. Az iskolába való beszokta-
tási időszakot, az ismerkedési szakaszt 
fontosnak tartom, így beszélgetésekkel, 
játékokkal ezt megkönnyíthetjük, vala-
mint a szorongást, a stresszt is enyhít-
hetjük. Minden héten beszélgetőkörrel 
indítjuk az első órát, a tanulók elme-
sélhetik, mi történt velük a hétvége 
folyamán, jó-rossz eseményt egyaránt 
meghallgatunk, ha kell, segítséget is 
nyújtunk nekik.
Elengedhetetlen a szülőkkel a bizalmas, 
jó kapcsolat kiépítése, hiszen az érde-
künk közös. 
Fontos, hogy a gyerekek érezzék a sze-
retetet, a biztonságot, a bizalmat, sze-
ressék és elfogadják egymás különböző 
személyiségét, habitusát, amit példa-
mutatásommal ők is képesek lesznek 
elérni.

Bodor Hanna
édesanyja: Sztraka Judit
édesapja: Bodor István
születési idő: 2021.december 23.
születési hely: Budapest
Születési súly, hossz: 3410 g, 54 cm

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

BÉRELHETŐ
RENDEZVÉNYSÁTRAK ÉS KIEGÉSZÍTŐK!

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

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

ÚJ SÓSZÓRÓ 
ÁLLT MUNKÁBA

A ferencvárosi Groupama Arénában, az Országos Civil Központ fennállá-
sának 10. évfordulója alkalmából megrendezett I. Országos Civil Konfe-
renciára „Új kihívások a civil szervezeti tevékenységben, perspektívák és 
lehetőségek” címmel várták február 4-én a civil szervezetek képviselőit. 
Az országból mintegy hatszázan érkeztek a programra. A Bács-Kiskun 
megyei egyesületeket 20 fő képviselte, a Kiskőrösi Civil Információs Iroda 
vezetője, Molnár Elvira koordinálásával. 

A Ferencváros Labdarúgó Zrt. vezér-
igazgatója, Orosz Pál köszöntötte a 
megjelenteket, majd Gulyás Ger-
gely, miniszterelnökséget vezető mi-
niszter díjakat, emléklapokat adott 
át. Bács-Kiskun megyéből a Főnix 
Kulturális és Ifjúsági Egyesület ne-
vében Szedmák Tamás alelnök Em-
léklapot vett át az elmúlt 10 évben 
végzett munka elismeréséül. Gratu-
lálunk! 
Gulyás Gergely beszédében kiemel-
te, hogy a civil szervezetek állami 
támogatása 2010-ben 144 milliárd 
forint volt, 2020-ban pedig már 
393 milliárd forint. Összbevételük 
is emelkedett, 420 milliárdról 896 
milliárd forintra. Megemlítette, 
hogy a 2020-as évben 60 ezer 673 

alapítvány, illetve társas nonprofit 
szervezet, egyesület működött és a 
klasszikus civil szervezetek száma is 
több mint 53 ezerre tehető. Ezt kö-
vetően Reviczky Gábor színművész 
rövid előadása hangzott el, majd 
dr. Herczegh Anita, a köztársasági 
elnök felesége, az országos civil vér-
adás fővédnökének köszöntőjét hall-
hatták a jelenlévők. Sok információt 
tartalmazott az a kerekasztal beszél-
getés, ami az elmúlt 10 év, civil terü-
letet érintő fejlesztéseiről és eredmé-
nyeiről adott átfogó képet. Délután 
„Miért érdemes civil szervezetben 
tevékenykedni, önkénteskedni?” 
címmel tartottak szakmai előadáso-
kat és több civil szervezet is bemu-
tatkozott. 

Molnár Elvira elmondta, hogy a 
program megrendezését a Miniszter-
elnökség Civil Kapcsolatokért Felelős 
Főosztálya vállalta magára és segítsé-
gükre voltak a Pest megyei és a buda-
pesti civil központok, amelyek az or-
szágos hálózat tagjai. A konferencia 
apropóját az adta, hogy február 1-jén 
ünneplik a „Civilek Napját”, illetve 
idén 10 éves az országos civil hálózat. 
2012-ben jöttek létre a Civil Infor-
mációs Centrumok, majd 2019-től 
már Civil Közösségi Szolgáltató Köz-
pont néven segítik az egyesületek 
munkáját. A szervezők kérték, hogy 
a megyékből olyan egyesületek, civil 
szervezetek képviselői vegyenek részt 
a rendezvényen, akik sokat tesznek a 
közösségekért és a civil központokkal 
is aktívan együtt dolgoznak. Így jöt-
tek Kiskőrösről, Mélykútról, Kecske-
métről és környékéről is. A konferen-
cián az egyesületek vezetői és a civil 
központok képviselői tapasztalatokat 
cseréltek, amelyeket majd hasznosí-
tani tudnak. 

Filus/Boda 

Bár most tavaszias az idő, még vissza-
térhet a tél és akkor nagy szükség lesz 
a nemrégiben vásárolt új sószóróra. 
A Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója Schäffer Tamás 
elmondta, hogy ezzel az eszközzel 
már nem csak a gyűjtőutak és né-
mely kerékpárút felületét tudják 
síkosságmentesíteni.

Lehetőségük nyílik a belterületi ke-
rékpárutak és járdafelületek sóval 
való gépi szórására is. A tél beállta-
kor elkészítették a város térképpel 
is illusztrált síkosságmentesítésének 
tervét, hogy a hirtelen bekövetkező 
helyzetekre fel tudjanak készülni. 
Ezzel az új eszközzel ki tudják váltani 
a kézi munkaerő nagy részét.

-boda-

A DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBEN KÉPVISELIK KISKŐRÖST
Két év kihagyást követően is-
mét megrendezték Kecske-
méten a diákolimpia úszó 
megyei döntőjét február 
9-én. Az első helyezettek 
bekerültek az országos 
döntőbe, melynek ott-
hont Debrecen városa ad 
március közepén.   
Felkészítő tanárok: Miszlai Or-
solya, Pásztor Gyula, illetve segített 
Szabó Zoltán
I. helyezett:
Boldoczki Róbert (100 m mell)
Simon Jázmin (100 m mell)
Simon Emma (100 m gyors), 
Antal Mirjam (100 m gyors és 100 m 
hát)
II. helyezett:
Simon Jázmin (100 m gyors)

III. helyezett:
Bolemányi Lídia (100 m 

hát), Harangozó Andor 
(100 m hát)
Harmadik helyen zárt a 
két gyorsváltó: 4 x 50m 
fiú – Fülöp Félix, Ha-

rangozó Andor, Andriska 
Dániel, Gombár Gergely

4 x 50 fiú – Boldoczki Róbert, 
Dicsa Dominik, Fülöp Marcell, Le-
hoczki Dominik
A diákolimpián a versenyzők nem 
csak városukat képviselték, hanem 
az iskolát is, ahol tanulnak. Mirjam 
(kis fotó) most ezen a versenyen Kis-
kőrösért dobogó szívvel, de immár a 
Szilády Áron Református Gimnázi-
um és Kollégiumot is képviselte. 

Boda Zsuzsa 

4 hengeres
RS traktor jó

állapotban eladó.

Érdeklődni:
06-70/337-5304 
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2022. MÁRCIUS 9-15. 
MÁRCIUS 15. (KEDD) 9.30 ÓRA
Kiskőrös Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves Családját az 1848-as forradalom és szabadságharc
emlékére 2022. március 15-én rendezendő városi ünnepségre

Helyszín: Petőfi tér
9:30 óra   ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS a Városháza előtt 
                 TÉRZENE  Kiskőrös Város Fúvószenekara közreműködésével
9:45 óra   ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS  

18.30 órakor BAGOSSY BROTHERS COMPANY ÉLŐ KONCERT
                 a Szolgáltató ház előtti parkolóban
                A rendezvényen való részvétel ingyenes

KÍSÉRŐPROGRAMOK:
• 12 és 17 óra között PETŐFI-VERSEK megszakítás nélkül a szoborparkban
   – a költő 1848 márciusa és 1848 júliusa között született verseit kiváló előadóművészek
   tolmácsolják (válogatás a Petőfi Rádió felvételeiből),
• 30 éve szabadon KULTURÁLIS VÁNDORKIÁLLÍTÁS a Csigás kútnál,
   Hogyan jutott el Magyarország a kommunista diktatúra elnyomásából a rendszerváltásig?
• JÁNOS VITÉZ LÁTOGATÓKÖZPONT 9 és 17 óra között belépőjegy ellenében látogatható,
• A Korzó Kávézóban NEMZETI SZÍNŰ POHÁRKRÉMEK és italkülönlegességek várják a vendégeket.

MÁRCIUS 9. (SZERDA) 14 ÓRA
Hogyan jutott el Magyarország a kommunista diktatúra elnyomásából a rendszerváltásig?
30 éve szabadon kulturális vándorkiállítás hivatalos megnyitója
HELYSZÍN: PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A szabadtéri kiállítás március 9-19 között megtekinthető a Csigás kútnál.

MÁRCIUS 10. (CSÜTÖRTÖK) 17 ÓRA
A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum egyedülálló kortárs képzőművészeti gyűjteményből nyílik kiállítás 
Megnyitja: Dr. Filus Erika igazgató 
HELYSZÍN: PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT EMELETE

MÁRCIUS 14. (HÉTFŐ) 10.30 ÓRA
„IDÉN MÁRCIUS 15-E KISKŐRÖSÖN KEZDŐDIK!”
– PETŐFI 200 EMLÉKÉV KISKŐRÖSI MEGNYITÓ
HELYSZÍN: PETŐFI TÉR – SZÜLŐHÁZ ELŐTTI TÉR
Térzene  Kiskőrös Város Fúvószenekara közreműködésével
PROGRAM:
• SZIVÁRVÁNY SZLOVÁK TÁNCEGYÜTTES toborzó tánca
• Köszöntő: Fekete Péter EMMI kultúráért felelős államtitkár 
• Koczkás Mirjam: Hazám, hazám című dal
• VERSPAD ÉS VERSAUTOMATA bemutatója
   A verspadot és a Petőfi 200 Emlékév programjait bemutatja: Szedmák Tamás alpolgármester
   A versautomatát bemutatja: Franczia László KSZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium igazgató
• KOKÁRDATŰZÉS a kiskőrösi első évfolyamos általános iskolások számára  
• GENERÁCIÓK KÖZÖS VERSELÉSE
  A versmondást komponálja: Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész 
  A programot követően a Petőfi téren felállított faházakban várjuk az érdeklődőket
  meleg teával és nemzeti színű süteményekkel. 

• 16 óra Önkormányzati elismerések adományozása a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
• 18 óra Fáklyás felvonulás a Petőfi Sándor Művelődési Központtól a Centenáriumi emlékműig
   GYÜLEKEZÉS: MŰVELŐDÉSI KÖZPONTNÁL

KÍSÉRŐPROGRAMOK:
• 11 órától INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS a Petőfi Sándor Művelődési Központban,
   HELYSZÍN: FÖLDSZINT 1-2-3 TEREM
• 11 órától VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA Turán István helytörténész vezetésével,
• A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum egyedülálló kortárs képzőművészeti gyűjteményből válogatás
   tekinthető meg a Petőfi Sándor Művelődési Központ emeletén, tárlatvezető: Rajosné Lapid Eszter 
• A NEMZETI DAL és a 12 PONT KINYOMTATÁSA a Landerer-Hackenast-féle típusazonos nyomdagéppel,
• 30 éve szabadon KULTURÁLIS VÁNDORKIÁLLÍTÁS a Csigás kútnál,
   Hogyan jutott el Magyarország a kommunista diktatúra elnyomásából a rendszerváltásig?
• János Vitéz Látogatóközpont INTERAKTÍV LABIRINTUSA 9 és 17 óra között
   belépőjegy ellenében látogatható,
• A Korzó Kávézóban NEMZETI SZÍNŰ POHÁRKRÉMEK és italkülönlegességek várják a vendégeket.
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MÁRCIUSI ÚTMUTATÓ

NAPJAINK

K ISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

IDEIGLENESEN ÚJ HELYEN 
VAN A LELKÉSZI HIVATAL

SANYARÚHÉT
A figyelmünk irányuljon a nagyhét 

és húsvét eseményeire
„Minden imádságotokban és könyörgésetekben
imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek,
teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért.”
                                                         (Efezusi levél 6,18)

Napjainkban minden híradás közép-
pontjában áll az orosz-ukrán konflik-
tus, melynek egyre feszültebb volta 
félelmet kelt az emberekben, a szom-
szédos országok vezetőiben, hiszen 
nem lehet tudni, hogy melyik pilla-
natban tör ki a háború. Gondolom 
minden országnak megvan a maga 
stratégiája, akár több is, egy háborús 
helyzet kialakulására. Hiszen véde-
ni kell az országokat, védeni kell az 
embereket. Azt is tudjuk, hogy egy 
hatalmi harc sokszor nagyszámú em-
beráldozatot követel meg. Mit tudunk 
tenni, mi, ebben a helyzetben? De ne 
csak az orosz-ukrán konfliktusra gon-
doljunk, hanem azokra a világ több 
pontján is megjelenő hatalmi harcok-
ra, melyeknek következményeit akár 
a saját bőrünkön is érezhetjük majd. 
Azt gondolnánk, hogy óriási fejlődés 
felé tart továbbra is világunk, holott 
egyre nagyobb bajba kerülnek még 
a fejlett országok is: áramkimaradás, 
probléma a gázellátással, s talán az 
ivóvíz és a globális felmelegedés súlyos 
kérdéseit meg sem kell említenem. 
Mit tehetünk ebben a helyzetben? 
Pál apostol az efezusi gyülekezethez 
írott levelének utolsó fejezetéből szár-
mazik március hónap igéje. A 10-20 
terjedő versek címe „Isten fegyverze-
tének felöltése”. A cím magában hor-
dozza kérdésünkre a választ. Mitévők 
legyünk? Öltsük fel magunkra Isten 
fegyverzetét. Bár hosszasan használja 
az apostol a katonai képeket, mégsem 
szabad éles lőfegyverekre, bombákra, 
vegyi, vagy atomfegyverekre gondol-
ni. Pál apostol egyértelműen az imád-
ságra gondol, melynek ereje felülmúl 
minden fegyvert. Imádságban hordoz-
ni a gyülekezeteket, családtagjainkat, 
szeretteinket és önmagunkat.

Kitartásra, vigyázásra, azaz éber lét-
re, valamint imádkozásra szólít fel 
minket is az apostol. Imádkozni az 
önmagából lassan már teljesen kifor-
dult világért. Imádkozni a világban 
uralkodó békétlenség megszűnéséért. 
Imádkozni az országok közötti konf-
liktusok elcsitulásáért. Imádkozni a 
nagyhatalmi harcok háttérbe húzódá-
sáért. Imádkozni teremtett világunk 
épségéért és szépségéért. Imádkozni 
országunkért és felelős vezetőiért. 
Imádkozni gyülekezeteink egységéért. 
Imádkozni családtagjainkért, egymá-
sért és önmagunkért. Óriási ereje van 
az őszinte, szívből jövő, Istenhez kiál-
tó imádságnak. 
Ha tudunk őszinte szívvel és teljes bi-
zalommal imádkozni az Élet Urához, 
akkor a legnagyobb nemes és erős 
„fegyvert” hordozzuk magunkkal. 
Olyan lelki „fegyvert”, amely nem 
öl, nem károsít másokat, amely nem 
a széthúzást és szétszóródást erősíti, 
hanem közösséget teremt. 
„… könyörögve valamennyi szentért” 
– írja az apostol. Kik azok a szentek? 
Gondolhatunk a gyülekezet tagjaira. 
Gondolhatunk azokra, akik hitben 
megerősödve Istennel járják útjukat. 
Ugyanakkor gondolhatsz magadra is. 
Rudolf Otto evangélikus teológus, 
filozófus A szent című művében a 
szent fogalmát a következő képen 
definiálja: szent azt jelenti, más, mint 
a többi. Legyünk mi is szentek. Le-
gyünk másabbak, mint akik világi 
fegyvert ragadnak, mint akik rombol-
nak. Legyünk olyanok, mint akik az 
imádság erejében hisznek. Mint akik 
az imádság erejével építik a közössé-
geket, azon belül pedig a békességet 
és a szeretetet. 

Arató J. Lóránd

Bankszámlaszám: 10102543-04631412-00000009
Adószám: 18341591-1-03

Köszönjük, ha adójának 1%-át alapítványunk számára ajánlja fel!

Evangélikusok
a Családért Alapítvány

Mindenki láthatja, hogy az evangéli-
kus imaház külsőleg felújult. A nyílás-
zárók újak lettek, cseréptetőt kapott. 
A szigetelése és festése megtörtént. 
Elérkezett a munkálatok második 
üteme. Az imaház belső felújítása. 
A fűtéskorszerűsítés és a gondnoki 
hivatal felújítása. Az imaház felújítá-
sa miatt a hivatal átköltözött Ba Edit 
ingatlan közvetítő irodájába. Petőfi 
út 4. sz. alá. A könyvtár mellett, a 
fodrászat után. Kérjük a gyülekezeti 
tagok megértését és türelmét. Nyitva 
tartás a szokott rendben. Szeretettel 

várjuk a testvéreket temetés, keresz-
telés, esketés, egyház fenntartói befi-
zetés ügyében. Bankkártyás befizetés 
is lehetséges. Az imaház felújításával 
egy időben a lelkészi hivatal, a lelké-
szi iroda, a felső terem, valamint az 
emeleten levő lakás szintén felújítás-
ra kerül. Ezt a gyülekezet önerőből 
szeretné megvalósítani. Ezért kérjük 
a testvérek adományait és segítségét. 
Köszönjük a gyülekezeti tagok és 
egyéb adományozók támogatását. 

Kecskeméti Pál
igazgató lelkész

Minden évben egy vasárnap GAS 
vasárnapot tartanak a magyarországi 
evangélikus gyülekezetek. A gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy egy adott 
vasárnap a gyülekezetek vendég ige-
hirdetőtől hallják Isten igéjét. Ezen 
a vasárnapon Gusztáv Adolfra em-
lékezünk, aki protestáns testvérei-
ért harcolva sokakat mentett meg a 
gályákról a haláltól, arra is gondo-
lunk, hogy ez a hitbeli, keresztyén 
szolidaritás bennünket is kötelez. 

A gyülekezetek közötti segélyszol-
gálatot Gusztáv Adolf svéd királyról 
nevezték el, s évről-évre gyűjtést ren-
dezünk a rászoruló egyházközségek 
megsegítésére.
A szószékcsere is ennek a közös – 
egymás iránti – felelősségvállalásnak 
a gesztusa. Március 20-án Honti 
Irén kiskunhalasi evangélikus lelkész 
szolgál közöttünk. Szeretettel várunk 
mindenkit erre az alkalomra!

Pethő-Szűcs Mária

VENDÉG IGEHIRDETŐ-SZÓSZÉKCSERE

Március 27-én családi istentiszteletet tartunk 10 órától,
melyre szeretettel várunk mindenkit: családosokat,

házaspárokat, egyedülállókat egyaránt. Az alkalmon interaktív módon 
a gyermekeket bevonva mélyülünk el Isten üzenetében s a végén közös 
teázásra, sütizésre várunk mindenkit, amihez szeretettel fogadjuk a 

felajánlásokat. 
Készüljünk együtt böjtben a közelgő nagyheti eseményekre!

Családi
istentisztelet

Mikor ezt a cikket írom, már elfogytak a vízkereszti vasárnapok, de még 
nem kezdődött el a böjti időszak az egyházban. Böjtelő van – erre utalnak 
böjtelő vasárnapjai: hetvened, hatvanad és ötvened. A furcsa elnevezések 
mögött egy fontos szándék ölt testet. Ezek a vasárnapok a figyelmünket 
már nem hátra, a karácsonyi ünnepkörre, hanem előre, nagyhét és húsvét 
eseményeire irányítják – hány nap van még hátra húsvétig. Az egyházi esz-
tendő, - nagyon is okosan -, felkészíti az ünnepek évenkénti ismétlődésével 
a hívő embert azokra a jelentős eseményekre, amelyekkel a Mindenható 
Isten ajándékozott meg minket.

Nagyhétnek a virágvasárnappal 
kezdődő és nagyszombattal záruló 
hetet hívjuk. Ez talán a leginkább 
elfogadott elnevezése. A címben 
is olvasható „sanyarúhét” vagy 
„vizeshét” a nagyhét régebbi, né-
piesebb elnevezései. Nagyhéten a 
világ keresztyénsége Jézus Krisz-
tus Urunk megváltó szenvedéseit 
idézi fel, illetve azokra emlékezik. 
Virágvasárnap – Jézus Krisztus sza-
máron ülve vonul be Jeruzsálembe. 
Igen, bevonul, mert az egyszerűnek 
indult  megérkezést hatalmas ün-
neplés övezte, emberek tódultak ki 
az utcákra, pálmaágakat lengetve 
ujjongva fogadták őt. Azt gondol-
ták, most Jézus majd ténylegesen is 
elkezdi messiási tevékenységét úgy, 
ahogy azt a közvélekedés elvárta – 
diadalmasan.
Tudjuk, hogy Jeruzsálemben már 
a 4. század végén évente ünnepel-
ték – és eljátszották a bevonulást. 
A menet az Olajfák hegyéről indulva 
érkezett meg az Óvárosba, pálma-
ágakat lengetve kísérték a város püs-
pökét. Később ez a szokás meghono-
sodott az európai országokban is.
Volt, amikor a nagyhét minden 
napját ünnepelték, tehát a nagyhét-
főt, a keddet és a szerdát is. Napja-
inkra azonban főünnepnek a „hús-
véti szent háromnap” maradt meg.
Nagycsütörtökön az utolsó vacso-
rára emlékezünk. Jézus tudván, 
hogy a zsidó húsvétot kivégzése 
miatt nem lesz módja megünne-
pelni, valójában előre hozta az ün-
nepet. Az utolsó vacsora tehát egy 
húsvéti páskavacsora, ahol azonban 
Jézus teljesen új értelmezést adott a 
kenyérnek és a bornak. Mi ma azt 
valljuk, hogy ekkor rendelte el ala-
pította meg az úrvacsora szentségét.
Nagypéntek, Jézus letartóztatá-
sának, kihallgatásának, kínvalla-
tásának és kivégzésének a napja. 
Gyásznap. Tudjuk jól, hogy Jézust 
az ókor egyik legkegyetlenebb ki-
végzési módszerével, a test keresztre 
feszítésével ölték meg. A keresztre 

feszített ember, - így Jézus is -, nem 
halt meg azonnal, hanem néha órá-
kon át gyötrődött. Halálát végül is 
a függesztett testhelyzetből eredő 
fulladás okozta. Katolikus templo-
mokban ezen a napon nem szólnak 
a harangok, evangélikus templo-
mokban sok helyütt letakarják az 
oltárképet és az oltárvirágokat csak 
egy töviskoszorú helyettesíti.
Nagyszombat, a csend napja. Jézus 
a sírban van. Keresztyén családok 
ilyenkor a gyász, a szomorúság 
megélése mellett felkészülnek a 
nagy örömünnepre, a feltámadás-
ra. Hiszen húsvét nem szól másról, 
minthogy az Úr legyőzte halált. Az 
evangéliumok hiteles tanúságtétele 
(ui. tartalmában ugyanazt az ese-
ményt, de részleteiben eltérő mó-
don írják le) és maga az érő Úr Jézus 
győz meg minden kételkedőt arról, 
hogy igenis él. Mi keresztyének, 
nem egy halottra emlékezünk hús-
vétkor, hanem az élő Jézussal talál-
kozhatunk nap mint nap. Ezért is 
ünnepli a keresztyénség a szombat 
helyett a vasárnapot, mert ez Jézus 
feltámadásának a napja. 
A többi világvallástól éppen ez az 
eseménysorozat különbözteti meg 
a keresztyénséget: nincs még egy 
olyan vallás, ahol meghalna az 
egyetlen Isten teremtményei he-
lyett, teremtményeiért – ráadásul 
önként. Ezért a szeretet vallása a 
keresztyénség, az isteni szeretet val-
lása.
Szép és erőt adó hagyomány Kiskő-
rösön, hogy húsvét vasárnap kora 
reggel, napkeltekor, a temetőnkben 
kezdjük a napot egy szabadtéri is-
tentisztelettel. Igen, ott, ahol sze-
retteink is nyugszanak, ott adunk 
hálát az életért a Feltámadottal. 
Mert nekünk, akik gyakran nézünk 
farkasszemet halállal, elmúlással, 
nekünk is nagy-nagy szükségünk 
van az élő bizonyosságra: Jézussal 
mi is győzhetünk!

Luptákné Hanvay Mária

TAVASZVÁRÁS A HORGOLÓKÖRBEN

A Kiskőrös Rózsája Horgolókör 
négy évvel ezelőtt alakult és az-
óta működik Grünwaldné Takács 
Aranka (bal kis kép) vezetésével a 
művelődési központban. Az elmúlt 
években ősszel és tavasszal karácso-
nyi és húsvéti meglepetést készítet-
tek, városunk újratelepítésének 300. 
évfordulójára 300 szál fehér és piros 
rózsát horgoltak. Legutóbb egy hor-
golt díszekkel ékesített karácsonyfát 
állítottak fel törzshelyük aulájában. 
Idén tavasszal pedig egy horgolt vi-
rágoskerttel szeretnék elkápráztatni a 
kiskőrösieket.
Tavaly tavasszal elkezdtünk orchide-
ákat készíteni, de a pandémia miatt 
pár hónapig nem találkoztunk. Most 
folytatjuk a megkezdett projektet és 
tavaszi virágokkal egészítjük ki a 
már meglévő virágainkat – mondja 
Grünwaldné Takács Aranka. 

Az idei év tavaszi ajándéka részük-
ről egy horgolt virágokból álló 
virágoskert kialakítása lesz a mű-
velődési központ bejárata melletti 
térben.
Az elképzelések szerint a virágok kö-
zött húsvétkor kis nyuszikák fognak 
„ugrálni” és ha marad idejük, akkor 
szeretnének pillangókat is horgolni 
a virágokra. Mivel mindenki másfé-
le virágot horgol, a Kiskőrös Rózsá-
ja Horgolókör tavaszi virágoskertje 
minden bizonnyal csoda színpom-
pában fogja szívünkbe csempészni 
a tavaszt.
Az előkészületeket látva, már most 
gyönyörűséges horgolt virágok 
születtek, úgyhogy minden semmi 
kétség nincs, hogy ennek a kompo-
zíciónak is csodájára jár majd min-
denki.        

B.Zs. 
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MÚLT ÉS JELENCSALÁDIAS

LELKEMBEN TŰZ ÉS VÍZ KAVAROG
Dávid Júlia és a márciusi ifjak

Március hónapja a tavasz idusa. Szá-
momra minden évben felidézi város-
unk szülöttének, Petőfi Sándornak 
az 1848. március 15-én betöltött 
szerepét. Fiatal volt, valóban láng-
lelkű költő, aki költőtársainak azt a 
tanácsot adta: „A néppel tűzön, ví-
zen át!”. Amikor újra elolvastam Pe-
tőfi Sándor A XIX. század költőihez 
címzett versét, akkor Dávid Júlia er-
délyi származású iparművész alkotá-
sa jelent meg képzeletemben, amely 
munka bennem felidézi azt az érzést, 
amelyet a fiatal költő és barátai érez-
hettek a nagy napon, amelyet még az 
eső sem tudott elmosni. Dávid Júlia 
Petőfi Sándorhoz hasonlóan szilvesz-
ter napján született 1961. december 
31-én Marosvásárhelyen, s itt végezte 
alap- és középfokú művészeti iskolá-
it. 1981-től 1985-ig a Kolozsvári 
Képzőművészeti Főiskola diákja volt, 
iparművészeti szakon diplomázott. 
Kalandos élete során dolgozott a bu-

dapesti Jurta Színház és a MAFILM 
díszlet- és jelmeztervezőjeként. Majd 
Isztambulba költözött, ahol családot 
alapított, és megismerkedett a török 
üvegművészettel. Júlia Magyaror-
szágra visszatérve textilművészként, 
majd üvegművészként folytatta 
pályafutását. Az Ágnes Galériában 
őrzött csodálatos üvegmunkáihoz 

viszonyítva a képen látható egyszerű 
szerkezetű, absztrakt kompozíció, 
amelyet kartonpapírra festőspaklival, 
több rétegben vitt fel olajfestékkel, 
nem tűnhet bonyolult alkotásnak. 
A festményen a magyar trikolor szí-
nei közül a vérszínű vörös uralja a 
képet. A lélekből lávaként előtörő 
indulatok felidézik az 1848-49-es 
eseményeket, amelyek izzó tűzfo-
lyamként elsodortak egy megköve-
sedett feudális rendszert és korsza-
kot. A forradalom és szabadságharc 
bukása nem fékezhette le a magyar 
társadalom polgárosodását, megúju-
lását. Dávid Júlia modern festménye 
tökéletesen bemutatja azt a lelki ál-
lapotot, amely a magyar hazafiakban 
(nemzetiségre, származásra függetle-
nül) kiváltotta a forradalmi érzületet 
és összefogást. Nemzeti lobogónkban 
a piros sáv az erőt, a fehér a hűséget és 
a zöld a reményt szimbolizálja. Dávid 
Júlia is ezt a három színt vetíti elénk 

a komor, fekete háttérből. Aki erre az 
alkotásra befogadóként tud tekinte-
ni, annak lelkében ugyanaz a tűz és 
víz kavarog majd, amely elindította 
Petőfi Sándort és társait a Pilvax ká-
véházba.
A festmény megtekinthető az 
Ágnes Galériában, Petőfi tér 15. 
szám alatt!

KISKŐRÖS
ÉS A TÉRSÉG

ÚJ RÁDIÓJA 
A honlapon élőben, ONLINE is!

www.radio-97.hu RÁDIÓ 97

LÉGY ÉRDEKLŐDŐ!

Szülőként tegyük félre saját elvein-
ket, ha meg akarjuk ismerni gyerme-
keinket, unokáinkat. Ahhoz, hogy 
elmondhassuk nekik, mi lakik a mi 
szívünkben, mire szeretnénk tanítani 
őket, ki kell előbb nyissuk előttük a 
saját szívünket és elménket. 
Kicsik, ovisok, iskolások, kamaszok, 
felnőtt gyerekek, minden korosztály 
szereti bemutatni tevékenységeit, ered-
ményeit, elmondani tapasztalatait, 
érzéseit, félelmeit. Ott, ahol bizton-
ságban érzi magát. Ha nem kell attól 
félni, hogy rosszat mond, hogy jól ki-
oktatják, hogy eltávolodnak tőle őszin-
teségéért. 
Az ember lelke a szeretetet keresi. Hát 
még a gyermek. Életkortól függetlenül 
vágyik a feltétel nélküli elfogadásra. 
Ha átgondoltan terelgetjük őket éle-
tük ösvényein, pontosan fogják tudni, 
mikor tesznek és mondanak jót vagy 
rosszat. 
Örüljünk együtt vagy szomorkodjunk 
együtt velük. Szeretetben.
Minden helyzetben érezniük kell, hogy 
bízhatnak bennünk. Ha megértő szere-
tettel fordulunk feléjük, még azt is meg 
fogják osztani velünk, mi vitte rá őket 
egy rossz döntésre, egy helytelen tettre. 
Ha szülőként – akár csalódva bennük 
is – megértjük és elfogadjuk őket, 
készen fognak állni arra, hogy meghall-
gassák véleményünket, kiváltott érzé-

seinket. Mi több, ők maguk fognak a 
helyzetre megoldást javasolni! A Biblia 
tanácsa, „Úgy tegyetek másokkal, aho-
gyan szeretnétek, hogy veletek csele-
kedjenek” is azt támasztja alá, hogy 
ahhoz, hogy érdeklődéssel forduljanak 
felénk gyermekeink (és mindenki más 
is), előbb nekünk kell érdeklődnünk 
és meghallgatnunk őket. Ha ezáltal ők 
szeretve és megértve érzik magukat, ők 
maguk is kíváncsiak lesznek ránk. 
S nem csupán kíváncsiak, hanem be-
fogadóak. Fontos lesz nekik, hogyan 
éltük meg fiatalkorunkat, milyen küz-
delmeink és örömeink voltak és van-
nak, mi az, amitől szeretnénk megkí-
mélni őket, hogyan látjuk mi a világ és 
az élet dolgait. 
Felnőttként feladatunk jó példával jár-
ni gyermekeink előtt. 
Tárjuk szélesre előttük szívünket, el-
ménket. Hallgassuk meg őket kis „pro-
fesszorokként” bármilyen témában is 
tartanak számunkra „előadást”. 
Ne reagáljunk. 
Ha mi tudunk velük örülni és elfogad-
ni őket, megnyertük őket magunknak! 
Ezek után már csak figyelnünk kell, 
hogyan kezd el szeretett gyermekünk, 
unokánk is érdeklődni irántunk. 

Kertai Nóra
képzésben levő pár- és családterapeuta

06-30/664-3293

DÍSZSÍRHELYEK ÉS VÉDETT SÍROK AZ EVANGÉLIKUS KÖZTEMETŐBEN – 3. RÉSZ
A decemberi képviselő-testületi ülésen döntöttek a városatyák, hogy Kiskő-
rös Város Önkormányzata a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
helyi rendelettel szabályozza a temető használatához szükséges tárgyi és 
infrastrukturális feltételeket, valamint a temető, ravatalozó használatának 
és igénybevételének szabályait. A rendelet egyik melléklete tartalmazza a 
díszsírhelyek, díszsírok, katonasírok, illetve a védett sírok jegyzékét. Krámer 
Iván történész-gyűjtő és Turán István helytörténész a Kiskőrösi Evangéli-
kus Egyházközséggel történt egyeztetések figyelembevételével javasolták, 
hogy a már nyilvántartott sírok mellé újabb sírhelyek kerüljenek felvételre a 
védett sírok jegyzékébe. Folytatjuk az új védett sírok ismertetését.

Raksányi József sírja
Raksányi József (1797-1870) Kiskő-
rös mezőváros hosszú időn át szolgá-
ló főjegyzője, felesége Leska István 
egykori „tudós lelkészünk” leánya, 
Karolina volt. A mai Szlovákia te-
rületén található Túrócz vármegyei 
Rakša településről származott, föld-
birtokos családból. Kiskőrösi műkö-
dése alatt olyan események zajlottak, 
mint az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc, legjelentősebb ered-
ménye a jobbágyfelszabadításhoz 
kötődik. Amikor ugyanis a kiskő-
rösi jobbágyok az 1840-es években 
megváltják magukat földesúri ter-

heik egy része alól, Raksányi lesz az, 
aki meggyőzi a lakosságot, hogy a 
fennmaradó összegből inkább kvázi 
befektetésként földterületeket vá-
sároljanak a település határában, s 
majd azok bevételéből fizessék ki a 
megmaradt kötöttségeiket. Ezáltal a 
városhoz tartozó birtokok megnőt-
tek, s bár ezek leginkább kis és tör-
peparcellákat jelentettek, a lakosság 
ezáltal nem jutott a földnélküli zsel-
lérek sorsára, a későbbiekben pedig 
kiváló alapot adtak a századforduló 
szőlőkonjunktúrájához.

Revaló Pál sírja
Revaló Pál (1856-1933) Kiskőrösön 
született, egyszerű iparos családban. 
Az elemi iskolát helyben, a gimnázi-
umot Kiskunhalason, a Református 
Lyceumban végezte el. A budapesti 
egyetem bölcsészettudományi ka-
rának elvégzése után hazatért, és 
munkába állt. 1879-ben a főszol-
gabírói hivatal irodai segédtisztjévé 
nevezték ki. Az 1880-as években 
megszerezte a jegyzői oklevelet, 
majd 1892-ben a képviselő-testü-
let a község jegyzőjévé választotta. 
Néhány év múlva már főjegyzőként 
szolgálta városát, s ebben a minő-
ségben tevékenykedett 1923-as 
nyugdíjba vonulásáig.
Igazi közéleti személyiség volt, 
eredményei máig láthatók a tele-
pülésen. A mai gimnázium előd-
jének, a Petőfi Polgári Iskolának 
lelkes támogatója volt, az indulás 
éveiben (1904, 1907) nem kevés 
anyagi támogatást szerzett. Neki 
köszönhető, hogy a közoktatási mi-
nisztérium engedélyezte a Vásártéri 
iskola, a feketehalmi, továbbá az 
erdőtelki iskola és két állami óvo-
da felépítését. A Szarvas Fogadó és 
a színházterem 1914-es felépítését 
ugyancsak ő szorgalmazta, az anya-
gi fedezet megszerzésében fontos 
szerepet vállalt. Tiszteletbeli elnöke 
volt a Kiskőrösi Football Clubnak, 
az Önkéntes Tűzoltó Testületnek, 
valamint elnökségi tagja volt az Első 
Dunavidéki Takarékpénztárnak.

A Safáry-család sírboltja
A Safáryak régi nemesi család voltak, 
ma már nem élnek leszármazottjaik 
Kiskőrösön, azonban az egyik fel-
menőről, Safáry Józsefről utca van 
elnevezve (egykori telkeik szomszéd-
ságában) valamint a családi sírbolt is 
létezik még az evangélikus temető-
ben. Már az első „kiskőrösi” Safáry is 
jelentős szerepet töltött be a település 

életében: Safáry (IV.) János (1783-
1842) a területet birtokló Wattay csa-
lád uradalmi tiszttartója volt. Safáry 
József, Safáry Ágoston és Safáry Gyula 
ügyvédek, Safáry Irma (1857-1938) a 
századforduló környékén a lőcsei fel-
sőbb leányiskola igazgatónője volt. 
Ágoston és József 1849 elején Daray 
Vilmossal együtt Kossuth Lajosnál 
voltak követségben a város felmenté-
se érdekében. József, a solti alsó járás 
kiskőrösi kerületének szolgabírája 
1861 és 1867 között. Mindketten 
közreműködtek az első köztéri Petőfi 
szobor elkészíttetésében.

Turán István

Nyitó Sajtóközlemény 

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületenergetikai fejlesztése 

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság az Európai Unió és a Magyar Állam 
támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül 400 millió forint vissza nem 
térítendő, támogatást használhat fel.  

A projekt a Rendőr-főkapitányság épületeinek energe�kai korszerűsítését célozza a KEHOP-
5.2.2 konstrukció keretében. A beruházás a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit K�. által 
vezete� konzorciumi formában valósul meg a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
együ�működve.  

A projekt helyszínein a Kalocsai és a Kiskőrösi Rendőrkapitányság épületének külső határoló 
fal-, lábaza�- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtési 
rendszer korszerűsítése, az elektromos hálózat megújítása és a napelemes rendszer 
telepítése valósul meg.  

A fejlesztés eredményeként a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság biztonságosabb, 
korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. 

Az intézmény az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program 
keretén belül a KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 „Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
épületeinek energe�kai fejlesztése” című pályázat keretében valósul meg. 

 

A Projekt terveze� befejezési dátuma: 2022. május 
 
A projektről bővebb információt és képeket a h�ps://www.bmsksport.hu/projektek oldalon 
találnak. 
 
További információ kérhető: kommunikacio@bmsksport.hu 
 

vasarnap.hu

MEGHÍVÓ

Kiskőrös Város Önkormányzata
2022. március 31-én (csütörtök) 18 órától

a 4. számú választókerület választópolgárainak

(Agárhalom tanya, Bokor utca, Diófa utca, Erdő utca,
Erdőtelek tanya, Fenyves utca, Malom utca, Nyárfa utca, Ökördi 

tanya, Siványdűlő tanya, Sövény utca, Venyige utca, Vadvirág utca)

LAKOSSÁGI FÓRUM
keretében Kiskőrös Város Polgármestere tájékoztatást tart
a 2022. évi költségvetésről és a választópolgárokat érintő

aktuális kérdésekről.

Helyszín: Erdőtelki Óvoda 
6200 Kiskőrös, Nyárfa utca 35.

Szeretettel várunk minden felelősen gondolkodó
kiskőrösi választópolgárt!

Domonyi László s.k.
polgármester
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TORNÁT NYERT A KLC U9 CSAPATA

ZMACSKALÓ ÉS RESZTELT MÁJ
Megtartották hagyományos 

télbúcsúztató estjüket a szlovákok

Utánpótlás labdarúgó tornán vett 
részt Kiskunfélegyházán a Kiskőrö-
si LC U9-es csapata február 6-án. 
A IX. Csikós József Emléktornán a 
kiskőrösiek mellett a Kiskunfélegyhá-
za, Csongrád, Kecskemét, Kunszállás 
és a Kerekegyháza csapatai szerepeltek.
A küzdelmek az alapszakaszban két 
csoportban zajlottak és az itt elért 
eredmények után játszották a helyosz-
tókat az azonos helyen végzett gárdák. 
A kiskőrösi fiatalok az első találkozón 
a kiskunfélegyháziak „B” csapatát 
győzték le 1-0-ra Polereczki Márk ta-
lálatával. Ezt követően a Kerekegyhá-
za ellen nyertek 3-0-ra Bobek Benett, 
Polereczki Márk és Antal Zsombor 
góljaival. Az utolsó csoportmérkőzé-
sen szintén 3-0-ra győztek a kiskőrö-
siek a kiskunfélegyháziak „C” csapata 
ellen Bobek Barna és Polereczki Márk 
két találatával. Ezzel az eredménnyel 
az együttes a csoport élén végzett és 
bejutott a döntőbe, ahol a Kecskemé-

ti LC gárdájával vívtak nagy csatát. 
Az első helyért lejátszott mérkőzésen 
a kecskemétiek szereztek vezetést, de a 
sok helyzetet kidolgozó kiskőrösiek a 
mérkőzés végén egy szép támadás után 
Polereczki Márk góljával kiegyenlítet-
tek. Az 1-1-el zárult találkozó után 
hétméteresek döntöttek a kupa sorsá-
ról. A kiskőrösiek mindhárom rúgója 
értékesítette a hétméterest – Polereczki 
Márk, Antal Zsombor, Bobek Benett 
–, a kecskemétiek egyik rúgója pedig 
a kapufát találta el, így nagy izgal-
mak közepette 3-2-re a Kiskőrösi LC 
csapata nyert és hódította el a kupát. 
Az ünnepélyes eredményhirdetéskor 
a kiskőrösiek legjobb játékosának járó 
különdíjat Városi Tibor vehette át.
A kupagyőztes kiskőrösi csapat játéko-
sai: Bobek Barna, Bobek Benett, An-
tal Zsombor, Poreleczki Márk, Viczi-
án Áron, Városi Tibor, Lengyel Pál, 
Filus Kolos.

-ft-

ÉRMES HELYEN SZERETNÉNEK 
ZÁRNI A SERDÜLŐ NŐI KÉZISEK

Jól szerepel a korosztályos utánpótlás 
bajnokságban a Kiskőrösi NKSZSE 
női kézilabda csapatának serdülő 
gárdája. Az őszi szezont a harmadik 
helyen zárta az együttes és a lányok a 
szezon végén is szeretnének a dobogó-
ra állni.
A bajnokságot 16 ponttal vezeti a 
Kiskunhalas, őket a 14 pontos Kis-
kunmajsa követi és szintén 14 pontja 
van a harmadik helyen álló kiskőrösi-
eknek. A csapat edzője, Dózsa Tamás 
elmondta, hogy a bajnokság első felé-
re rányomta bélyegét a járványhelyzet, 
hiszen emiatt több mérkőzés elma-
radt, vagy nem tudták a gárdák leját-
szani. Az edző megemlítette, hogy az 
őszi szezont sok sérülés is hátráltatta és 
volt olyan mérkőzés is, amikor emiatt 

egyetlen kapusára sem számíthatott. 
Jó eredménynek tartja, hogy a korosz-
tályos bajnokság élcsapatai között vár-
hatják majd a tavaszi folytatást. Mos-
tanra a sérültek felépültek és a keret 
a téli felkészülést négy kapussal tudta 
elkezdeni. A gárda a magyar Kézilab-
da Szövetség járványügyi előírásainak 
megfelel, így most emiatt sincs hiány-
zó a csapatból és 18-an látogatják az 
edzéseket. A felkészülés hétfő, szerda 
és pénteki napokon zajlik. A szakem-
ber szerint a lányoknak védekezésben 
és támadásban is fejlődnie kell még és 
amennyiben ezen az úton haladnak, 
akkor a dobogó elérése reális cél lehet, 
de akár a bajnoki cím megszerzéséért 
is harcolhatnak.

Filus Tibor

BRONZÉRMES 
AZ U12 CSAPAT

A Kiskőrösi LC szervezésében a téli 
felkészülési időszakban több utánpót-
lás labdarúgó torna is megrendezésre 
kerül. Ezek sorában PAT Italház Kupa 
volt az első torna, amelyet február 
13-án rendeztek meg a helyi sportcsar-
nokban.
Az eseményen szereplő öt gárda kör-
mérkőzéses formában mérte össze ere-
jét, melyek során a következő kiskőrösi 
eredmények születtek:
Kiskőrösi LC – Akasztói Focisuli SE 
5-0. Méhecskék SE Kalocsa – Kiskő-
rösi LC 0-0. Kiskőrösi LC – Izsáki 
Sárfehér SE 7-0. Kiskőrösi LC – Kecs-
keméti TE 0-1.
Végeredmény: 
1. Méhecskék SE Kalocsa 10 p. 13-2
2. Kecskeméti TE 9 p. 10-2
3. Kiskőrösi LC 7 p. 12-1
4. Izsáki Sárfehér SE 3 p. 5-20
5. Akasztói Focisuli SE 0 p. 1-16
Különdíjak:
Gólkirály: Borsos Attila – Izsáki Sár-
fehér SE (4 gól). Legjobb kapus: Kuti 
Kevin – Méhecskék SE Kalocsa. Leg-
jobb mezőnyjátékos: Kárász Bence – 
Kecskeméti TE. Legjobb hazai játékos:
Brada Bence – Kiskőrösi LC (kis fotó)

F.T.
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A tél közepén nyitották meg Kalo-
csán a koripályát. A jégkorongot sze-
rető kalocsaiak szervezésében az első 
hokitornát rendezték meg két helyi 
és a HC Kiskőrös gárdájának részvé-
telével.
Az I. Kalocsa Winter Classic 
hokibajnokság alkalmával a kalocsai 
művelődési ház udvarában található 
„Emika" koripályán küzdöttek meg 
egymással a csapatok. Az eseményen 
megjelenteket a torna alkalmával dr. 
Filvig Géza polgármester köszöntötte 
és az első mérkőzés alkalmával ő in-
dította útjára a kezdésnél a korongot. 
A most még alakulóban lévő kalocsai 
jégkorongozók első tornája volt ez. 
A 3x3-as jégkorong tornán a rutino-
sabb kiskőrösiek bizonyultak a leg-
jobbnak. Azt tudni kell, hogy ebben 
a küzdelemben csapatonként három 
mezőnyjátékos van a jégen és a kis-
kőrösiek felnőtt gárdája már szerepelt 
ilyen országos bajnokságban is.
Az I. Kalocsa Winter Classic 
hokibajnokság végeredménye:
HC Kiskőrös, Kalocsa I., Kalocsa II.

A kalocsai vendégjáték mellett a kis-
kőrösi utánpótlás csapatok közül az 
U8-as gárda a Városligeti Műjégpá-
lyára látogatott el. A fiatalok a fővá-
rosban a Magyar Jégkorong Napján 
vettek részt, amikor 1300 gyermek lé-
pett jégre. A HC Kiskőrös utánpótlás 

gárdája az eseményen a VASAS, a Ta-
tabányai Polipok és RTK Vasló (bu-
dapestiek) csapataival küzdöttek meg. 
Ebben a korosztályban nem számol-
ják az eredményeket, de elmondható, 
hogy nagyon jól helytálltak a mieink.

Filus T. 

Régebben nagymama bálnak, vagy 
Zsuzsanna-napi bálnak is nevezték, 
idén a pandémiás helyzetre 
való tekintettel csak szolíd, 
beszélgetéssel összekötött 
vacsorára hívta a Kis-
kőrösi Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat 
a szlovákságot február 
12-én, a Hagyományok 
házába. Györk Ernőné Il-
dikó (ovális fotó) elnök kö-
szöntő szavai után elkezdődött 
a vacsora, amelynek elengedhetetlen 

fogása volt most is a zmacskaló, vagy-
is a héjában sült krumpli paprikás 

zsírban dinsztelt hagymával. 
Főszakácsuk, Csővári János 

(kis kép) 18 kilogramm 
kacsa- és csirkemájból 
készített resztelt májat és 
az asztalokra sült hurka, 
sült kolbász is került. 
A kosarak rejtekéből a 

finomságokat is elővették, 
úgyhogy a sütemény-svéd-

asztal is roskadozott. 
-boda-

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT
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KUPAGYŐZELEM UTÁN RANGADÓT NYERTEK

TESTI-LELKI

EGÉSZSÉGPILLANATOK, AVAGY GONDOLATOK A TAVASZ KÖZELEDTÉVEL
A telet lassan felváltja a tavasz, itt a várva várt jó idő, napsütésben fürdik 
már a természet és újra a legszebb színeit tárja elénk. A tavaszi megúju-
lás jegyében nekünk is érdemes megújítani életmódunk bizonyos elemeit, 
új lendületet vinni mindennapjainkba. Létezésünket elsősorban a testi és 
mentális működésünk befolyásolja, ezért fontos az ápolásukra fordított idő.

A pozitív változások mindennapjaink-
ban sok esetben könnyen, kis energia 
befektetéssel is elérhetők. Fitten és 
egészségesen tartani magunkat lel-
kileg, testileg, pozitívan hat a telje-
sítőképességre legyen szó munkáról, 
tanulmányokról, magánéletről és az 
azokban szerepet játszó kapcsolati vi-
szonyok minőségéről. Életmódunk 
változtatásához az első fontos lépés 
saját igényeink felmérése. Ehhez nem 
szükséges a feje tetejére állítani életünk 
megszokott rendjét, mert a kis dolgok, 
apró változtatások is vidámságot és elé-
gedettséget tudnak okozni. Reggeleink 
kezdődhetnek például egy rövid tor-
nával, kedvenc zenénk elindításával 
és egy finom reggelivel, vagy nyugodt 
sétával a munkahelyre. 
Tavasszal a jó idő, a természet üde szí-
nei az elménket is színesebbé tudják va-
rázsolni, ezért érdemes minél több időt 
a szabadban tölteni, akár sportolni, 
vagy csak leülni egy plédre a családdal, 
a barátokkal és piknikezni, játszani. A 
napfény által szerezhető D-vitaminnak 
fontos szerepe van életünkben, hiszen 
segíthet megelőzni a csontritkulás, a 
szívproblémák, a depresszió és egyes 
ráktípusok kialakulását is.
Tavasszal megnő a mozgásigényünk, 

tehát érdemes a hétköznapi mozgások 
mennyiségén (pl. biciklizés, kutya-
sétáltatás) és az edzésintenzitáson is 
emelni, melyeknek kalória égető hatá-
suk van, egyben ellenállóbbá és erőseb-
bé teszik szervezetünket.
A 21. század, mely életünknek időke-
retet ad, új létezési tereket és formákat 
hozott létre, megteremtette azt a virtu-
ális világot, ahova csak elménk egy ré-
sze költözik, miközben testünk a való 
világban magányban ragad.
A virtuális világból való kiszakadásra 
tökéletes lehetőség a természet szép-
ségeibe való bevonódás, az események 
élvezete, a jelenben való aktív részvétel, 
amely dolgoztatja érzékeinket, s mely 
által kevésbé csapong az elme és érték-
ké válhat a pillanat.
Egészségünk és frissességünk fontos 
eleme az alvás minősége is. A szerve-
zetnek 7-9 óra alvásra van szüksége az 
optimális működéshez, a kialvatlanság 
nemcsak hangulatunkra és teljesítő-
képességünkre hathat negatívan, de 
az emésztőrendszert is befolyásolja, 
amely nem megfelelő működés ese-
tén lehet a hízás okozója is. A jó al-
vást meghatározza az alvás előtti tevé-
kenységünk is, fontos a nyugalom és 
legalább a félhomály megléte, hogy 

agyunk már „felkészült” legyen az al-
vásra. Jóllétünk meglétéhez elenged-
hetetlenül szükséges a rendszeres és 
változatos étrend is! A zöldségek és a 
gyümölcsök az étrend meghatározó 
elemei, vitaminban, ásványi anya-
gokban és rostban gazdagok. A ga-
bonafélék használatakor válasszuk a 
teljes kiőrlésű termékeket, mert ezek 
tartalmazzák leginkább a szervezet szá-
mára értékes anyagokat. Az egészséges 
zsírok (pl. halakban, tojásban, avoká-
dóban, olajos magvakban, minőségi 
sajtban) nem tartalmazzák az testünk 
számára haszontalannak vélt anyago-
kat. A probiotikumok hozzájárulnak 
a bélflóra optimális működéséhez, 
hatnak a testsúly szabályozására. El-
maradhatatlan támpont a hidratálás, 
a tiszta víz változatossá tehető gyü-
mölcskarikákkal, vagy helyettesíthető 
zöldteával, melynek a kávéhoz hason-
ló stimuláló hatása is van.

Az életmódunkban való változáso-
kat fokozatosan, lépésenként ajánlott 
megvalósítani a fenttarthatóság és sike-
resség érdekében. Változtatni, változni, 
megújulni soha nem késő, egészségünk 
védelmével pedig hozzájárulunk a ki-
egyensúlyozott, boldog életet.  

László Luca
EFI koordinátor

A NŐI KÉZISEKNÉL A LEGKISEBBEK IS ELKEZDHETIK
A legfiatalabb korosztálya a Kiskőrösi 
NKSZSE női kézilabda csapatának az 
U9-es együttes. A klub legnagyobb 
létszámú gárdája tagjai még nem sze-
repelnek semmilyen bajnokságban és 
most kezdik elsajátítani a kézilabda 
alapjait.
A gyermekek között óvodás korúak 
is vannak, a korosztály legidősebb-
jei pedig 9 évesek. A fiatalok edzője, 
Markó-Czérna Bianka elmondta, 
hogy hétfő, szerda és csütörtöki na-
pokon edzenek a gyermekekkel. Ki-
emelte, hogy próbálnak olyan hátteret 
biztosítani, ami a kézilabdát vonzóvá 
teszi a fiatalok számára, többek között 
rendszeresen látogatják az iskolákat, 
részt vesznek a szülői értekezleteken 
a tanév elején és tájékoztatást adnak a 
sportágban rejlő lehetőségekről. Úgy 
fogalmazott, hogy ebben a korosz-
tályban nem kimondottan komoly 
kézilabdázás folyik, hanem a rendsze-
res mozgás, a sportág megszerettetése 

a cél sok labdás játékkal és mozgás-
koordinációt javító gyakorlatokkal. 
Ebben a korosztályban még csak 
szivacskézilabda van, a hagyományos 
„kemény” versenykézilabdával az 
U11-es csapatnál találkoznak először 
a játékosok. A legfiatalabbak között 
az összes gyermeket kipróbálják a ka-

pustól kezdve minden mezőnyjátékos 
poszton, hogy látni lehessen a későb-
biekben milyen irányban fejlődhet. 
A fiatalokkal az egyesület a nagy lét-
számra való tekintettel két csapattal 
is szerepel majd a márciusban induló 
Kisiskolás Gyermekbajnokságban.

Filus Tibor

A megyei I. osztályban szereplő Kis-
kőrösi NKSZSE női kézilabda csa-
pata heti három alkalommal edzve 
kezdte meg a téli felkészülését a városi 
sportcsarnokban. A gárda az őszi sze-
zont a 6 csapatos bajnokság 5. helyén 
zárta egy győzelmet és egy döntetlent 
elérve, 3 ponttal.
Az együttesről Czérna János edző 
elmondta, hogy a játékoskeretben 
nem volt változás, viszont a sérültek 
felépültek és hosszú kihagyás után 
a kapus poszton ismét számíthat 
Boldizsár Nikitára. A lányok szá-
mára január 3-án volt az első edzés, 
amelyet követően hétfőn, szerdán és 
pénteki napokon folyik a felkészülés. 
A tavaszi szezonkezdet előtt a csapat a 
hazai rendezésű Zsubori Zoltán Em-
léktornán szerepelt. Itt a házigazda 
Kiskőrösi NKSZSE, a Tolna megyei 
Tengelic és Tolna KC csapatainak 
mérték össze erejüket körmérkőzéses 
formában. A kiskőrösi lányok az első 
mérkőzésüket a Tengelic gárdájával 
játszották, akiket nagyon magabiztos 
játékkal győztek le 27-10 arányban. 

Ezt követően a Tolna KC csapata 
ellen léptek pályára, akiket 23-17-re 
győztek le. Ezzel a győzelemmel el-
dőlt, hogy a kiskőrösiek nyerik meg 
a IV. Zsubori Zoltán Emléktornát, 
az utolsó találkozó pedig a további 
helyezések sorsáról döntött. Mivel a 
Tolna KC 26-23-ra legyőzte a Tenge-
lic együttesét, így a tolnaiak lettek a 
másodikok, a Tengelic gárdája pedig 
a harmadik helyen zárta a tornát.
A gárda a megyei I. osztályú női ké-
zilabda bajnokságban február 12-én 
pótolta az ősszel elmaradt bajnoki ta-
lálkozóját a soltvadkertiek ellen hazai 
környezetben. A kiskőrösi lányok a 
szomszédvári rangadót 24-17-re (9-
9) nyerték meg: Boldizsár – Varga 
A. 2, Czérna, László 1, Zsubori 1, 
Mokos 6, Kornóczi. Csere: Fazekas 
2, Lucza, Csepregi 3, Kovrig-Szabó 
1, Borbényi, Tösmagi 2, Kollár 6. 
Nagy küzdelem jellemezte az első fél-
időben a két gárda rangadóját, amit 
jól mutatott, hogy több sárga lapot 
és kétperces büntetést is kiosztottak a 
játékvezetők. A találkozó elején len-

dületesen kezdtek a soltvadkertiek és 
1-2-re, valamint 2-3-ra is vezettek. 
A kiskőrösiek 4-3-nál vették át első 
alkalommal a vezetést, de a vendégek 
szervezett játékukkal folyamatosan 
ki tudtak egyenlíteni. Az első játék-
részben 7-5-re és 9-7-re is elhúztak a 
hazaiak, azonban három hétméterest 
is elhibáztak, így a szünetre egyenlő 
állással vonultak pihenőre a csapatok. 
A második játékrészben is hadilábon 
álltak a hétméteresek értékesítésével a 
kiskőrösiek, akik a találkozón össze-
sen 5 büntetőt hibáztak el. A mérkő-
zés a második játékrész közepétől kez-
dett eldőlni a hazaiak javára, amikor 
15-12-re elhúztak. A soltvadkertiek 
a cserepadon mindössze egy me-
zőnyjátékossal és kapussal álltak ki a 
mérkőzésre és a két csapatnyi kerettel 
pályára lépő kiskőrösiekkel szemben 
a találkozó utolsó felére elfáradtak. 
A második félidőben a kiskőrösiek 
több gólt is szereztek lerohanásból, a 
végjátékot jobban bírták erővel és így 
megérdemelten nyertek.

Filus Tibor

A kapus távozásán kívül változás még 
a Kiskőrösi LC játékoskeretében, 
hogy a csapathoz igazolt Szabó Ger-
gő, aki fél éve nem játszott sehol, mert 
külföldön tanult, de korábban Mag-
lódon szerepelt a megyei II. osztály-
ban és megfordult az MTK, valamint 
a Kecskemét TE együtteseinél is.
A Kiskőrösi LC a tavasz szezonra való 
felkészülés jegyében már több edző-
mérkőzést is lejátszott, amelyeken a 
következő eredmények születtek:
Kiskunmajsai FC - Kiskőrösi LC 5-5

Gólszerző: Salami - 2, Nagy A-2, 
Pekker
Kiskőrösi LC - Kiskunfélegyházi 
HTK 1-0
Gólszerző: Szedmák 
Mini torna Kiskunhalason 45 perces 
játékidővel:
Bácsalmási PVSE - Kiskőrösi LC 1-0
Kiskunhalasi FC - Kiskőrösi LC 1-1
Gólszerző: Nagy A.
Kiskőrösi LC - Borota 3-3
Gólszerző: Nagy A-2, Szedmák

F.T.

EDZŐMÉRKŐZÉSEKET JÁTSZANAK

A megyei I. osztályban szereplő Kis-
kőrösi LC kiváló őszi szerepléséhez 
Paunovic Marko kapus nagyszerű 
védéseivel járult hozzá. A szabadkai 
hálóőr fél szezont húzott le a kiskő-
rösi labdarúgócsapatnál, korábban 
Szerbiában, Albániában és Ausztriá-
ban is játszott.
Elmondta, hogy a tavalyi évben 
nem volt csapata és 2021 év elején 
a megyei III. osztályú kaskantyúi 
gárdában szerepelt Virág Tibor csa-
patvezető invitálására. Itt figyeltek 
fel rá a kiskőrösiek, akik 2021 nya-
rán leigazolták és az őszi szezonban 
már a megyei I. osztályú Kiskőrösi 
LC gárdáját erősítette. A játékos 
korábban volt szerb U16-os válo-
gatott és Magyarországon szerepelt 
a Makó, a Kelebia és a Kunbaja 
csapatiban is. Kiemelte, hogy a kis-
kőrösi csapatnál eltöltött néhány 
hónapra nagyon szívesen emlékszik 
vissza, jól érezte magát itt. Megem-
lítette, hogy megítélése szerint ta-
lán a Tiszakécske elleni találkozón 
nyújtotta a legjobb teljesítményt. 

Most a téli átigazolási időszakban 
beszélt egy játékosügynökkel, akivel 
már korábban is kapcsolatban volt 
és hozzásegítette egy ausztriai sze-
repléshez. A játékosügynök jelezte 
azt a lehetőséget, hogy a finnországi 
második ligában próbálja ki tudását. 
A finnek megnézték a róla készült 
videófelvételeket, áttekintették, 
hogy korábban milyen csapatok-
ban játszott, ami után megegyeztek, 
hogy ott folytatja a pályafutását. 
Az új klubjához február 14-én utazott 
el repülővel a Belgrád-Amszterdam-
Helsinki útvonalon. A finn fővá-
rosból ment Kajaaniba, ahol az új 
klubja van, a Kajaanin Palloilijat. 
A kiskőrösiekkel jó barátságot ápol 
és fogja tartani majd a kapcsolatot, 
a csapatnak pedig nagyon szurkol, 
hogy jó eredményeket érjenek el. 
A kiskőrösi együttestől február 9-én 
köszönt el Paunovic Marko az egyik 
edzésen. 

Filus T.

FINNORSZÁGBA 
IGAZOLT A KAPUS



Nem mindennapi.  
Egyéniség.
Az új Taigo.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

Autócent Kft.
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 112., telefonszám: +36 78 581 900, kevesauto@kevesauto.hu, www.kevesauto.hu

Az új Taigo modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,5-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 124-139 g/km. A megadott értékek a típusjó-
váhagyás 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 befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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MÁSODIKOK LETTEK A BORVÁROS KUPÁN A FÉRFI KÉZISEK

A férfi kézilabda csapatok részére meg-
rendezett Borváros Kupa nagy hagyo-
mányokra nyúlik vissza, hiszen az első 
tornát 23 évvel ezelőtt rendezték. Idén 
február 12-én tartották meg a tornát, 
amelyen három csapat mérte össze ere-
jét körmérkőzéses formában.
A Kiskőrösi KSK számára az NB II-es 
bajnokság tavaszi szezonja előtt ez volt 
az utolsó felkészülési torna. Az esemé-
nyen a helyi gárda mellett pályára lépett 
még a Kiskunmajsai KC és az Euroscale 
Kecskemét gárdája. A kiskőrösiek az 

első találkozón jó teljesítményt nyújt-
va győztek, majd vereséget szenvedtek 
a nap során a torna legjobb csapatának 
bizonyult kiskunmajsaiaktól. Az torna 
végén az ünnepélyes eredményhirdetés 
alkalmával a díjakat Domonyi László 
polgármester adta át.
Eredmények: Kiskőrösi KSK-
Euroscale Kecskemét 26-19 (13-12),
Kiskunmajsai KC-Euroscale Kecske-
mét 28-21 (12-10), Kiskőrösi KSK-
Kiskunmajsai KC 22-34 (12-17). Vég-
eredmény: 1. Kiskunmajsai KC,
2. Kiskőrösi KSK, 3. Euroscale Kecske-
mét. Különdíjak: Gólkirály: Laki Ger-
gő – Kiskőrösi KSK (16 gól). Legjobb 
kapus: Patyi Róbert – Kiskunmajsai 
KC. Legjobb mezőnyjátékos: Tarjányi 
Andor – Euroscale Kecskemét        -ft-

Itt mindig megtudhatja,
melyik az ügyeletes

gyógyszertár Kiskőrösön:
patikavilag.hu/kiskőrös


