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A FIGYELEM ISMÉT KISKŐRÖS FELÉ 
FORDULT A PETŐFI EMLÉKÉVBEN

MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-ÁN

AKTUÁLIS

A VÁROS MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN 
MEGSZORÍTÁSOKAT KELL BEVEZETNI

FONT SÁNDOR TÁJÉKOZTATOTT

Zászlófelvonással vette kezdetét reg-
gel 8 órakor az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékére rende-
zett programsorozat október 23-án, 
a városháza előtt. A rendezvény 
ünnepi szentmisével folytatódott 
délután 17 órakor, amelyet Tóth 
Tibor atya celebrált. Ezt követően 
a katolikus templomtól az ’56-os 
Kopjafa emlékműhöz indult fáklyás 
felvonulás. Az emlékműnél a KEVI 
gimnáziumának tanulói adtak elő 
műsort, az emlékbeszédet Fodor 
Tamás történelem tanár mondta. 
A rendezvényt – amelyet a Kiskőrösi 
’56-os Szövetség, a Politikai Foglyok 
Országos Szövetsége, valamint Kis-
kőrös Város Önkormányzata szerve-

zett –  megtisztelte jelenlétével Font 
Sándor országgyűlési képviselő is. 
A megemlékezés végén elhelyezték a 
tisztelet koszorúit, meggyújtották az 
emlékezés mécseseit.  
November 4-én az ’56-os Kopjafánál 
a forradalom és szabadságharc vérbe-
fojtásáról tartottak megemlékezést, 
amelyen Turán István helytörténész 
mondott beszédet. 
Az ünnepi rendezvényen közremű-
ködött Kiskőrös Város Fúvószeneka-
ra, Sipos Béla karnagy vezényletével.
Suba György udvarán az 1956-ban 
agyonlőtt diákok emlékére felállított 
emlékoszlopot is megkoszorúzták. 
(alsó fotó) 

Boda Zsuzsa

Háromnapos ünnepségsorozatot szerveztek városunkban Petőfi ünnep el-
nevezéssel október 14-15-16-án. Még tavaly nyilvánította Magyarország 
Kormánya Történelmi Emlékhellyé Petőfi Sándor szülőházát, valamint az 
emlékmúzeumot, a Nemzeti Örökség Intézete pedig az ezt jelölő sztélét 
(emlékoszlopot) adományozta a városnak, amit október 15-én szombaton 
avattak fel, a szülőház mellett. A megjelenteket Domonyi László polgár-
mester köszöntötte, aki emlékeztette az egybegyűlteket arra, hogy Petőfi 
szülőháza, a város legfontosabb épülete már 142 éve működik nemzeti 
zarándokhelyként, Jókai Mór 1880 októberében nyitotta meg.

Őt követően dr. Fürjes Balázs, a 
Miniszterelnökség parlamenti ál-
lamtitkára, majd Pataki András, 
a Kulturális és Innovációs Minisz-
térium művészetért és közösségi 
művelődésért felelős helyettes ál-
lamtitkára mondott beszédet. 
Móczár Gábor a Nemzeti Örök-
ség Intézetének főigazgatója beszé-
de után, Prof. dr. Hermann Ró-
bert történész mondott beszédet.
A sztélé leleplezése és a főhajtás 
után Dr. Szende László, a Kul-
turális és Innovációs Minisztéri-
um múzeumi főosztályvezetője, a 
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
két új állandó kiállítását méltatta, 
majd Szilágyi Márton irodalom-
történész, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora a „Költőnek 
szült anyám” című állandó kiál-
lítást, Demeter Szilárd, a Petőfi 

Irodalmi Múzeum főigazgatója pe-
dig a „7 év” című állandó tárlatot 
nyitotta meg.
A Nemzeti Örökség Intézete, Kiskő-
rös Város Önkormányzata, valamint 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
által szervezett programot Supka 
Éva moderálta, közreműködött Kis-
kőrös Város Fúvószenekara Sipos 
Béla karnagy vezényletével, Tóth 
Péter Lóránt versvándor, Szabó 
Kocsis Zsuzsanna népdalénekes, 
Kővágó Zsolt és táncpartnere Kör-
mös Kármen Diána, Csík János és 
zenésztársai.
A háromnapos Petőfi ünnep keretén 
belül adták át az új szabadtéri ele-
meket, mindemellett számos remek 
program gondoskodott minden ko-
rosztály számára a tartalmas kikap-
csolódásáról. 

Boda Zsuzsa 

Adventi gyertyagyújtások
a főtéri koszorúnál

NOVEMBER 27. VASÁRNAP 16.30 
SEIDEL ALEX lelki vezető (Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezet)
GYŐRI GÁBOR lelkipásztor (Kiskőrösi Baptista Gyülekezet)
PETHŐ ATTILA képviselő (Kiskőrös Város Önkormányzata)

DECEMBER 04. VASÁRNAP 16.30 
TÓTH TIBOR atya (Római Katolikus Egyházközség)
FILUS TIBOR képviselő (Kiskőrös Város Önkormányzata)

DECEMBER 11. VASÁRNAP 16.30 
PÉNZES PÉTER lelkipásztor (Református Gyülekezet)
SZLOVÁK PÁL képviselő (Kiskőrös Város Önkormányzata)

DECEMBER 18. VASÁRNAP 16.30
ARATÓ J. LÓRÁND (Evangélikus Egyház)
DOMONYI LÁSZLÓ polgármester (Kiskőrös Város Önkormányzata)

December 13-14-én,
9.00 és 13.00 óra között

a művelődési központban
14-én 14.00 és 17.00 óra között

az Ungvári Works Kft. telephelyén
(Szendrey utca)

Minden önkéntest szeretettel várnak!
Reggeli, és folyadék bőséges fogyasztása ajánlott!

Ne felejtse otthon személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kártyáját!

Font Sándor országgyűlési képviselő 
az októberi képviselő-testületi ülésen 
tájékoztatót tartott Magyarország Kor-
mánya válságkezelő intézkedéseiről. 
A vállalkozásoknak már megnyílt az a 
külön pályázati program, amelyben a 
túl magas energiaárak miatt, az előző 
évben mutatott teljesítményük alapján 
az összes árbevételhez viszonyítva 3 
százaléknál magasabb az energiaigénye 
a termelésnek, kiegészítést kaphatnak a 
pályázat elnyerésével. Ugyanúgy, mint 
a covid helyzetben, most is készenlét-
ben áll egy olyan program azoknak, 
akik most, a gazdasági válság alatt 
akarnak beruházni, egy rendkívül egy-
szerűsített eljárással tudnak pályázatot 
benyújtani. Utána rendkívül gyorsan, 

mindössze néhány hónap alatt a szám-
lájukon lesz a megnyert összegnek a 
fele, hogy azonnal el tudják kezdeni a 
beruházást. Készen áll a munkahelyi, 
úgynevezett védelmi csomag is, amely-
lyel azt szeretnénk elérni, hogy vissza 
tudjuk tartani a kényszerű munkahelyi 
elbocsájtásokat- mondta a képviselő.
Cél az is, hogy egy átmeneti támo-
gatással mentsék meg a vállalkozók a 
munkaerőt.
Mint azt Font Sándor kiemelte, a 
megszorító intézkedések ellenére Kis-
kőrösön folyamatosak a már elkezdett, 
kormányzati támogatással megvalósu-
ló kivitelezések. Hangsúlyozta, hogy 
városunk vezetése mindig élen járt 
abban, hogy az elnyert pályázatokat a 
lehető leggyorsabb időszakon belül el-
indította. Most látszik, hogy ez meny-
nyire fontos, hiszen ezek a beruházások 
tovább fognak haladni a teljes lezárá-
sukig. A Terület és Telepítésfejlesztési 
Operatív Program pályázatainak fel-
függesztése Kiskőröst is érinti, erre a 
lépésre azonban szükség volt, hogy az 
ország működőképes maradjon.

Boda Zs.

ÉVENTE TARTANAK KÖZMEGHALLGATÁST
Közmeghallgatást tartott a városve-
zetés az októberi képviselő-testületi 
ülést követően. Domonyi László 
polgármester általános tájékozta-
tást nyújtott a város beruházásairól, 
beszélt a költségvetést érintő válto-

zásokról, majd az energiaválságot 
érintő helyi takarékossági intézkedé-
sekről. Egy lakos tett fel kérdéseket a 
lakókörnyezetével kapcsolatban, me-
lyekre az ülésen megkapta a választ.

-boda-

80 MILLIÓT KAPTAK A CIVILEK
Kiskőrösön tartott konferenciát 
Szalay-Bobrovniczky Vince, a Mi-
niszterelnökség civil és társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes állam-
titkára, aki a képviselő-testületi ülé-
sen is rövid tájékoztatót tartott. Mint 
mondta, ebben az évben városunk ci-
vil szerveződéseit Magyarország Kor-
mánya közel 80 millió forinttal támo-
gatta. A civil szervezetek mintegy 50 
millió forintot nyertek el a pályázato-

kon, a Városi Civil Alap pályázatain 
pedig 23 millió forintot. Bejelentette, 
hogy október 3-án kiírták a Nemzeti 
Együttműködési Alap (NEA) új pá-
lyázatait, amelyben országos szinten 
mintegy 11 milliárdos keret áll ren-
delkezésre. A helyettes államtitkár 
kiemelte a Főnix Kulturális és Ifjúsági 
Egyesületnek a civil szerveződések se-
gítése terén végzett munkáját.

-bzs-

Az októberi képviselő-testületi ülésen Domonyi László polgármester sür-
gősségi napirendi pontban ismertette azt a takarékossági intézkedési ter-
vet, amelyet a világgazdasági és energiaválság hatására a városi fenntar-
tásban működő intézményekben be kell vezetni.

Mint mondta, a Szűcsi óvodát no-
vember 15-től március 31-ig bezár-
ják, az ottani óvodai csoportokat 
két másik óvodában – a Kőrisfa és a 
Batthyány óvodákban – helyezik el. 
A városi könyvtárt is érinti a szabá-
lyozás, a könyvek kiadása és igénylése 
úgy fog működni, ahogyan a covid 
korlátozások alatt. A Szlovák Táj-
ház bezár a téli időszakban, a János 
Vitéz Látogatóközpont, a szülőház, 
és a múzeum viszont változatlanul 
üzemel, de a kiállítóterekben alacso-
nyabb lesz a hőmérséklet az eddigi-
nél. Az egészségügyi intézményekben 
a hőmérséklet megfelel majd az or-
szágosan előírtaknak, valamint a böl-
csődében és az idősek otthona lakó-
tereiben is. Ez utóbbiban a közösségi 
terekben alacsonyabbra veszik a hő-
fokot, az irodákat pedig átköltöztetik 
az Árpád utcai épületegyüttesbe. 
A művelődési központ lesz a város 
központi közösségi helye, itt mű-
ködik novembertől az Egészségfej-
lesztési Iroda, ugyancsak itt kapnak 

helyet működésükhöz azok a civil 
szervezetek is, amelyeknek például a 
Pátriában, vagy a Hagyományok há-
zában van jelenleg a székhelye.     
A takarékossági intézkedések érintik 
a Városi Sporttelepet, a Sportcsar-
nokot, a Küzdősportok Házát és a 
Rónaszéki Fürdőt is. Értve ezalatt az 
épületek hőmérsékletének szabályo-
zását, illetve a melegvíz használatot. 
Bezárják a kollégium első két szint-
jét, ahol a Kőrisfa Hostel működik, 
nem fogad vendégeket a Krimpeni 
ház sem, ugyancsak bezárják a Ha-
gyományok Házát, a Pátria épületét 
és a Zsinagógát is. A buszmegálló 
épülete úgynevezett temperáló fűtést 
fog kapni. A temetkezési költségek 
is emelkedni fognak a rezsiárak vál-
tozása miatt. Mivel a közvilágítás is 
jelentős költséget jelent a városnak, 
ezért időkapcsolóval, valamint egyes 
világítótestek kiiktatásával tudnak 
csökkenteni a kiadásokon március 
31-ig.

Boda Zsuzsa 
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KOVÁCS ENIKŐ A KUNSÁG-MÉDIA KFT. 
ÚJ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA

FÓKUSZBAN

VENDÉGSÉGBEN AZ ISTVÁN LOVASTANYÁN
Szemétszedés Erdőtelken

Az erdőtelki óvodások és az EGYMI 
növendékei ifj. Gmoser István kép-
viselő szervezésében ellátogattak az 
István Lovastanyára. Az ovisok a kis 
kirándulást az „Állatbarát óvoda” 
program keretén belül tették meg az 
Állatok Világnapjához kapcsolódva. 
Az Egymi diákjai viszont többször is 
megfordultak már a tanyán. A Kis-
kőrös-Erdőtelekért Alapítvány már 

nem először szervezett szemétgyűj-
tést a tisztább, élhetőbb környezet 
érdekében, melyeken a képviselő is 
részt vett. Október elején is toboroz-
tak szemétszedő akciót, hogy meg-
tisztítsák településüket a fő utcán, az 
Erdő utcában, valamint a kerékpárút 
mellett. 

Boda Zsuzsa 
fotó: Durst Klaudia

A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
a Kunság-Média Nonprofit Kft. ve-
zetői posztját érintő személyi válto-
zásról döntött.
November 1-től Kovács Enikőnek, 
korábbi polgármesteri titkárnak sza-
vaztak bizalmat a cég vezetésére.
A száz százalékban önkormányzati 
tulajdonú céghez tartozik a Petőfi 

Sándor Művelődési Központ, a Kis-
kőrösi hírek, a Tourinform iroda, a 
KiskőrösTV, a Rádió97 működteté-
se, valamint a városi rendezvények 
megszervezése is.
Az új cégvezető főállásban, egyelőre 
egy éves határozott idejű kinevezés-
sel látja el feladatait. 
A vezetői posztra Domonyi László 
polgármester javasolta, aki a testületi 
ülésen megköszönte az eddigi ügy-
vezető, Katusné Dávid Edit egyéves 
munkáját és az új ügyvezetőnek sok 
sikert kívánt az új feladatkörhöz. 
A polgármester kiemelte: bízik abban, 
hogy a kft jó önkormányzati cégként 
szolgálja majd a várost és a médiakom-
munikációs, valamint a rendezvény-
szervezési feladatokat elkötelezettség-
gel látják majd el a cég munkatársai.

Boda Zsuzsa

MINISZTERI ELISMERŐ 
OKLEVELET KAPTAK

Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tan-
kerületi Központ vezetője, valamint 
Lasztovicza László, a Bem József 
Általános Iskola igazgatója „Minisz-
teri Elismerő Oklevélben” részesültek 
kiemelkedő szakmai tevékenységü-
kért. Az oklevelet dr. Pintér Sándor 

belügyminiszter adta át Budapesten, 
a Klebersberg Központ irodaházá-
ban. Főszervezésükkel tartották meg 
Kiskőrösön a Nemzeti Tanévnyitó 
ünnepséget, amely rendkívül pozitív 
visszhangot kapott szerte az országban 
és határainkon túl is.                  B.Zs.
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SZÉPKORÚAK

LOMJÁNSZKI PÁL 90 ESZTENDŐSFŐHAJTÁS A II. VILÁGHÁBORÚ 
HŐSI HALOTTAI ELŐTT

FIGYELEMRE MÉLTÓ

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁGA VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
szervezésében idén is méltóképpen 
emlékeztünk meg az aradi vértanúk 
haláláról. Kivégzésüknek 173. év-
fordulóján a Petőfi Műfordítói Szo-
borparkban található Aradi vértanúk 
emlékfalánál a KSZC Kiskőrösi 
Wattay Technikum diákjai adtak elő 
színvonalas műsort, felkészítő peda-
gógusaik Májer-Gubán Dóra Rita, 
valamint Kardos Bence voltak. 
A műsort követően ünnepi beszédet 
mondott Dr. Pelyach István törté-
nész, a Szegedi Tudományegyetem 
oktatója.
Hagyomány, hogy a megemlékezés 
végén a jelenlévők az Aradi hősök 
emléktáblájánál meggyújtják az em-

lékezés mécseseit, elhelyezik a tiszte-
let virágait.
A program az emlékmúzeum galériá-
jában folytatódott, ahol az Orosz ha-
dak Magyarországon 1849-ben cím-
mel tartott előadást Dr. Rosonczy 
Ildikó.
Az orosz intervenció elnevezéssel, 
időszaki kiállítás is nyílt Dobák 
Géza, Prof. dr. Hermann Róbert, 
valamint Krámer Iván magángyűj-
tők anyagából. A tárlatot Prof. dr. 
Hermann Róbert nyitotta meg.
A programsorozatot dr. Rosonczy 
Ildikó, és Prof. dr. Hermann Róbert 
könyvbemutatóval egybekötött be-
szélgetése zárta.

Boda Zsuzsa

Több évtizedes hagyomány, hogy 
Halottak napja előtti utolsó mun-
kanapon a polgármesteri hivatal 
dolgozói elhelyezik a II. világháború 
kiskőrösi áldozatainak emlékművé-
nél mécseseiket. Domonyi László 
polgármester és dr. Turán Csaba 
jegyző vezetésével idén is megem-
lékeztek a hivatali dolgozók a hősi 
halottakról. Az emlékmű előtt egy, 

a talajra fektetett (tehát kötelező fő-
hajtást stimuláló) bronz tábla Petőfi 
idézetet hirdet:
 „Jóra termett nép honában
  Egy a szív, az akarat,
  A közérdek mellett minden
  Külön érdek elmarad.”
     A magyar nemzet, 1845.

Boda Zs.

ÜGYFÉLFOGADÁS: 
HÉTFŐNKÉNT
8:00-12:00 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
12:30-18:00 ÓRÁIG

2022. NOVEMBER 1.
NAPJÁTÓL MÓDOSUL
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE.

Köszönjük megértésüket!

 

 

NOVEMBER 17. 
KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJA 

 
MEGHÍVÓ 

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
Kiskőrösi Tagintézménye által szervezett szakmai konferenciára  

a 
KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL 

 

 Helyszín: Petőfi  Sándor Művelődési Központ 
  6200 Kiskőrös Petőf i Sándor tér 4. 
 

Időpont: 2022. november 17.        110 0 - 183 0  

 

Terveze�  programjaink:  
  Ringató foglalkozás (Vadai  Henr ie�a)  regisztrációhoz kötö�  
  Kerekasztal  beszélgetés Korán jö�em:  É letutak -éle�örténetek  
   moderátor:  Domonyiné Borbényi  Katal in  logopédus  2022 Év Pedagógusa  
   meghívo� vendég:  Pál inkás  Sz i lv ia  írónő  
  Előadások 

Előadóink:  
  Danics-Szemkeő  Kinga-gyógypedagógus ,  korai  fej lesztő  munkacsoport vezető  
  Hajdú Tünde – pszichológus  
  Majoros Aliz  Edit –  okleveles  gyógypedagógus  
  Mezőfi -Horváth Antónia – k l in ikai  szakpsz ichológus,  Integra�v  hipnoterapeuta  
  Nagy Éva Lívia –  gyógypedagógus,  tagintézmény -vezető  
  Nagyné Tanács Adrienn – logopédus,  korai  fej lesztő   
  Torgyik Lászlóné – gyógypedagógus,  TSMT terapeuta  
 
Rész letes  programtervrő l  érdeklődni  és  regisztrálni  a 

BKM Pedagógiai  Szakszolgálat  Kiskőrösi  Tagintézményében  

6200 Kiskőrös  Holló J .  u.  3.      

Tel :  06 -78/511-993   

E -mai l :  bacs.psz.k iskoros@gmai l .com  

 

1932. október 4-én született Kiskőrö-
sön. Szülei napszámosok voltak. Csak 
szlovákul tudott, magyarul egy barátja 
tanította meg beszélni. A Thököly úti 
általános iskola után elvégezte a polgá-
ri iskolát, majd napszámosnak ment. 
Később dolgozott Dunapentelén, Du-
naújvárosban, Tasson, Erdőtelken. 90. 
születésnapján Domonyi László pol-
gármester is köszöntötte.

Pohankovics Erzsébetet 1954-ben 
vette feleségül. Két gyermeket ne-
veltek fel, Erzsébetet és Pált. A Kis-
kőrösi Szeszipari Vállalatnál, majd a 
konzervgyárban dolgozott. Elvégezte 
a mezőgazdasági technikumot, a ker-
tészeti szakközépiskolát, mezőgazdasá-
gi technikusi képesítést is szerzett. Volt 
gyümölcstermelő- és műszaki ágazat-
vezető, belső ellenőr, amit a szarvasi 
mezőgazdasági főiskolán tanult ki. 
Borászként a szakszövetkezeti borpin-
ce létrejöttében nagy szerepet vállalt.
A Kossuth Szakszövetkezet Ellenőrző 
Bizottságának elnöke volt, a növény-
termesztési ágazatból ment nyugdíjba.
Születésénél fogva a mai napig az 
Evangélikus Egyház tagja. 
Isten éltesse Pali bácsit szerető családja 
körében!

B. Zs.

TORNYAY ÁGOTA NÉNI IS A KILENC ÉVTIZEDET ÜNNEPLI
Tornyay Györgyné Rapcsányi Ágota 
1932. szeptember 18-án született Bu-
dapesten. Kilencvenedik születésnap-
ján Domonyi László polgármester is 
megköszöntötte. Ágota néni édesanyja 
hivatali dolgozó, édesapja gyógyszerész 
volt. Nővérét, 2 hónapja vesztette el, aki 
szintén szép kort, 96 évet élt meg. Buda-
pesten érettségizett, majd Kecskeméten 
bérelszámolóként dolgozott. 1952-ben 
ment férjhez, mindketten 1953-ban 
vették kézhez tanítói oklevelüket. Há-
rom leány gyermekük született, akik 
szintén a pedagógus pályát választot-
ták. Férjével számos helyen tanítottak 

– Kecskemét külterülete, Dunavecse, 
Felsőcebe, Szalatnak, Tabdi, Tázlár 
– és annak ellenére, hogy osztályide-
geneknek kiáltották ki őket, szakmai, 
kulturális munkájukat mindenütt érté-
kelték, elismerték. Jó pedagógiai felké-
szültségükkel, emberséggel, szetetettel 
igyekeztek tanítványaik meglévő tudá-
sát magasabb szintre emelni. Férjével 
mindemellett megszervezték Felsőcebe 
villamosítását. 17 évig tanítottak itt, de 
a körzetesítéssel az iskola megszűnt. 
1975-ben a Pécsi Tudomány Egyetem 
pedagógia tanári szakán férjével mind-
ketten lediplomáztak. 

1995-től férje haláláig a tanítás mel-
lett elismert kulturális munkát is 
végeztek. Öt település – Kiskőrös, 
Felsőcebe, Tabdi, Kaskantyú, Tázlár 
– fiataljainak színvonalas zenés szín-
darabokat tanítottak be, előadásokat 
rendeztek a környékben mindenütt 
nagy sikerrel.
2003-ban Ágota néni megkapta az 
Aranydiplomát, 2013-ban a Gyé-
mántdiplomát, 2018-ban pedig a 
Vasdiplomát.
Isten éltesse még nagyon sokáig szere-
tő családja körében!

Boda Zs.

Kiskőrös Város Önkormányzata, 
valamint a dr. Kállayné Major 
Marina igazgatónő vezetésével mű-
ködő Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézmény szervezésé-
ben idén is ünnepi keretek között 
köszöntötték településünk nyugdí-
jas korú lakóit, és együtt töltöttek el 
egy felejthetetlen délutánt október 
7-én, az Idősek Világnapja alkalmá-
ból a művelődési központ színház-
termében.
A vendégeket Krizsán Karolina, a 
KEVI gimnáziumának diákja üdvö-
zölte, majd Domonyi László pol-
gármester ünnepi köszöntője után 
városunk két legidősebb lakóját, a 
hölgyek közül a 102 esztendős Eifert 
Ferencné Erzsike nénit és a férfiak 
közül a 99 éves Kurucz Pált (akinek 
ajándékát unokája vette át nevében) 
egy-egy ajándékcsomaggal lepték 
meg.
Ezután Gergely Róbert énekes lépett 
színpadra, aki mindamellett, hogy 
fergeteges hangulatot teremtett, 
dalaival elvarázsolta a jelenlévőket, 
mindenkit visszarepített a múltba. 
A közönség együtt énekelt az előadó-
művésszel, lelkesen tapsolt a népsze-
rű dallamokra.
A fiatal generációt képviselve Karoli-
na szavalásával ért véget az ünnepség.

Azonban még senki sem sietett haza, 
hiszen a földszinti nagyteremben 
megvendégelték a nyugdíjasokat és 
oklevelet, valamint édességajándékot 
kaptak mindazok, akik idén töltöt-
ték be a 80. életévüket.

A rendezvény az „Együtt egy szebb 
jövőért” című projekt keretén belül 
valósult meg. 
A projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-
16-2017-00102

Boda Zsuzsa

ZSUZSI NÉNI IS MÁR 90 ÉVES
Nagy Józsefné Szenohradszki Zsu-
zsanna 1932. október 8-án született 
Kiskőrös-Alsócebén. A jeles nap al-
kalmából Domonyi László polgár-
mester is felköszöntötte, jókívánsága-
it fejezte ki.
Zsuzsika néniék négyen voltak 
testvérek, szülei mezőgazdasággal 
foglalkoztak, szőlőterületeik és ku-
koricaföldjeik voltak. A gyerekek a 
szüleikkel együtt művelték a területe-
ket, mindannyian korán megtanulták 
megbecsülni a kétkezi munkát. Test-
véreivel együtt a cebei iskolába járt.
 24 évesen férjhez ment, egy fiúgyer-
mekük született. Szőlőtermelésből, 
gazdálkodásból éltek. Férje és fia ha-
lála után egyedül maradt, de tovább-
ra is kint élt a tanyán a megszokott 
környezetben. Nem érezte azonban 
jól egyedül magát és egy kellemet-

len eset után nagyon megijedt és úgy 
döntött, hogy nem akar többé magá-
nyosan élni, felvételét kérte a baptista 
szeretetotthonba. Ez nyolc évvel ez-
előtt történt, azóta a közösségben új 
otthonra talált, nagyon jól érzi magát 
és nagyon hálás mindenért.
Isten éltesse Zsuzsika nénit az otthon 
szerető közösségében!

Boda Zs.
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KIEMELKEDŐ BICENTENÁRIUM

MESEPADOKON ÜLHETÜNK 
AZ ÚJ JÁNOS VITÉZ PARKBAN

PETŐFI ÉLETÉT MUTATJA BE A 3D 
KIÁLLÍTÁS A LUTHER SÉTÁNYON

Október 14-én mutatták be a Já-
nos Vitéz Látogatóközpont melletti 
parkban elhelyezett „mesepadokat”, 
melyek egy 12 állomásos interak-
tív mobiltelefonos játék helyszínei. 
A mesekönyv alakú, rendkívül szép 
grafikával ellátott padok tehát mobil-
telefonnal eljátszható interaktív játék-
elemek.
Szedmák Tamás alpolgármester, mint 
ötletgazda, elmondta, hogy már az 
első héten több százan töltötték le a 
játékot a telefonjukra és száznál is 
többen jelentkeztek az ajándékokért, 
amely a bevezető időszakban a sikeres 
játékosoknak járt.
A padokon találjuk a mobiltelefo-
nunkra letölthető János vitéz játék le-
töltő QR kódját. A telepítést követően 
elindított applikáció játék végigvezet 
bennünket a padokon elhelyezett jel-
képkódok segítségével a játék egyes 
szintjein, így János vitéz kalandjainak 
egy részébe nyerhetünk bepillantást, 
melyeknek magunk is részesei, alakítói 

lehetünk. A játékosok egy névre szóló 
oklevelet is kapnak a játék végén.
A rendkívül esztétikus grafikával 
megszerkesztett játék egyes szintje-
in érdekes feladatok várnak ránk. 
A letöltött János vitéz applikáció csak 
a helyszínen, a János Vitéz Parkban 
használható, hiszen a játék egyes szint-
jeit a padokon elhelyezett jelkódok 
leolvasásával tölthetjük be.
Novembertől is ingyenesen tölthető le 
és játszható a játék a helyszínen, azon-
ban ajándékokat csak azok kapnak a 
telefonon megjelenő oklevél mellé, 
akik jegyet vásárolnak a látogatóköz-
pontba.
A János Vitéz Park interaktív mobil-
telefonos játéktér abból a célból épült, 
hogy egy új, szabadtéri, ingyenesen 
használható játékterület jöjjön létre 
Kiskőrös központjában, valamint a 
látogatóközpontba érkező csoportok 
számára kiegészítő programlehetősé-
get nyújtson az esetleges várakozási 
idő alatt.

ELKÉSZÜLT A VÁROSTÖRTÉNETI DIGITÁLIS TÚRAÚTVONAL IS
A nyár során felújították és kibővítették az úgynevezett Petőfi vonalat a 
városközpontban, amely az új főtér térkövezésében elhelyezett sárga színű 
csíkok mentén vezet bennünket a központban található Petőfihez köthető 
emlékhelyek között. A vonal mentén sétálva elérhető az összes Petőfi emlék-
hely Kiskőrösön. A Petőfi vonalat kibővítették egy nagyobb túraútvonallal.

Szedmák Tamás alpolgármester ösz-
tönzésére, a Kiskőrös és Térsége Tu-
risztikai Egyesület kidolgozott egy új 
túralehetőséget és sikeresen pályázott 
a Miniszterelnökséghez egy új Város-
történeti Digitális Túraútvonal meg-
valósítására.
Az új túraútvonal 27 állomásból álló 
túralehetőség Kiskőrös központjában, 
amely a 27 legfontosabb várostörténe-
ti emlékhelyet (szobrok, emlékművek, 
épületek) köti össze egy meghatáro-
zott útvonalon. A túraútvonal része-
ként szereplő emlékhelyek mellett el-

helyeztek egy-egy információs táblát, 
amelyen röviden ismertetik az éppen 
megtekintett emlékhely történetét 
1-1 fényképpel illusztrálva. Az ismer-
tető táblákon elhelyeztek továbbá egy 
okostelefonnal, vagy tablettel leolvas-
ható QR kódot is, amelyet, ha leol-
vasunk, akkor lejátszik a készülékünk 
egy 1-2 perces bemutató rövidfilmet az 
éppen érintett emlékhelyről. Az egyes 
állomásokat végig járva és a filmeket 
végig nézve, megismerhetjük a város-
központban található emlékhelyeket 
és azok történetét, illetve a hozzájuk 

köthető történelmi eseményeket is. 
Az egyesület a túraútvonalhoz ké-
szített egy túrafüzetet is, amely egy 
meghatározott útvonalon vezet körbe 
bennünket és mindegyik állomáson a 
lejátszott rövidfilm után egy könnyen 
megválaszolható kérdést tesz fel, me-
lyet lejegyezhetünk a füzet megfelelő 
oldalain. A túrafüzet a Tourinform 
Irodában igényelhető.
A Várostörténeti Digitális Túraútvo-
nal 27 állomásának része a 11 állo-
mást tartalmazó Petőfi vonal, amely 
a várostörténeti emlékhelyeken belül 
kifejezetten a Petőfi emlékhelyeken 
vezet végig bennünket.
Az információs táblákat a kiskőrösi 
Tek-Szol Kft. készítette, a grafikai 
táblákat a Nogadekor Kft. helyezte 
el a fémlemezeken. A rövid bemutató 

filmeket a Kiskőrös Televízió munka-
társai készítették. Az információs osz-
lopokat és táblákat a Kőrösszolg Kft. 
munkatársai helyezték el az emlékhe-
lyek mellett. A túrafüzetet a Druk-Ker 
Kft. jóvoltából használhatjuk.

A Petőfi Ünnep programjai között adták át a városközpontban felépített lát-
ványos 3 dimenziós elemekből álló kiállítási installációkat, amelyek a nagy 
költő rövid életének legfontosabb állomásait mutatják be. Szedmák Tamás 
alpolgármester nyitotta meg a kiállítást október 14-én, az avatóünnepsé-
gen, ahol megköszönte a közreműködőknek a segítséget, valamint kiemel-
te, hogy a megvalósításban nagyrészt kiskőrösi vállalkozók vettek részt.

A 30 darab 2 méter magas hasáb 
alakú installáción, a költő életének 
történetét bemutató szövegek mel-
lett grafikákat, a benne szereplők 
korabeli képeit, kapcsolódó emble-
matikus épületeket és emlékhelyeket 
mutatnak be. Az egyes történetré-
szekhez tartozó érintett településeket 
megmutatják a történelmi Magyar-
ország térképén, azaz, hogy pontosan 
hol is található az említett település. 
Emellett minden fejezethez egy hoz-
zátartozó Petőfi vers is olvasható.
A gyártást a kiskőrösi Nogadekor 
Kft végezte, közreműködött az elké-
szítésében Szlama Zoltán kárpitos 

vállalkozó, valamint Viczián Attila 
festőműhelye is.
A kiállítás további különlegessége, 
hogy éjszakai világítással is ellátták, 
így egy belülről elhelyezett világí-
tótestnek köszönhetően, sötétedés 
után is kiválóan olvashatók, megte-
kinthetők az installációk. Az ener-
giatakarékosságot is figyelembe vet-
ték a tervezéskor, ezért napelemekkel 
működő lámpatestekkel látták el az 
oszlopokat. A napelemes lámpateste-
ket jelentős kedvezménnyel a Kőrös 
Fény Kft. biztosította a kiállításhoz. 
A tablókat a Kőrösszolg Kft. munka-
társai helyezték el a Luther sétányon.

KIÁLLÍTOTTÁK PREPSZENT ISTVÁN 
EMLÉKGYŰJTEMÉNYE EGY RÉSZÉT

Prepszent István lelkes lokálpat-
riótaként évtizedek óta gyűjti a 
Petőfihez köthető tárgyi és írásos 
emlékeket. Egy-egy témában már 
megmutatta értékes gyűjteményé-
nek darabjait, most a Petőfi ünnep 
alkalmából „Emlékek a kiskőrösi 
Petőfi-kultusz történetéből” címmel 
rendezett be tárlatot a művelődési 
központ kamaratermében. 

A kiállításmegnyitón Kispálné dr. 
Lucza Ilona, az Országos Petőfi 
Sándor Társaság elnöke méltatta a 
magángyűjtő-régiségkereskedő Petőfi 
iránti elkötelezettségét és a Petőfi-
kultusz jelentőségét, valamint a ket-
tő összefonódását ebben az időszaki 
kiállításban. Petőfire Illyés Gyula azt 
mondta, hogy az egyszerűség csodá-
ja, én a kultusztárgyakra azt mon-
dom, hogy a csoda egyszerűsége. 
A vitrinekben nem az a túl kidolgo-
zott, vagy agyondíszített emlékezet 
jellemzi a tiszteletet Petőfi iránt – 
mondta az elnök asszony beszédében.
Prepszent István, a mintegy negyven 
éve gyűjtött Petőfi relikviáinak gyűj-
teménye nemrégiben bekerült a he-
lyi értéktárba is, ezzel méltóképpen 
elismerték munkásságát.

Boda Zsuzsa

TÁRLATOT RENDEZTEK BE ALKOTÁSAIKBÓL – KISZÍNEZTÉK A SZÜLŐHÁZAT

A Petőfi ünnep keretén belül kiállí-
tást nyitott a Szó-La-M AMI grafika 
tanszaka Petőfi Sándorhoz köthető 
témában alkotásaiból a művelődési 
központ emeleti galériájában. Az ün-
nepélyes megnyitón Domonyi Lász-
ló polgármester nem csak az alko-
tóknak és pedagógusaiknak, hanem 
a szülőknek is köszönetet mondott a 
rendkívüli kiállítás létrehozásáért. 

Nagyon szépen köszönöm a szülők-
nek, hogy fontosnak tartják ebben a 
mai rohanó világban, hogy gyerme-
kük részt vegyen a művészeti iskola 
valamelyik képzésén és sok energiát 
fordítanak arra, hogy a fiatalok kö-
zelebb kerüljenek a művészetekhez- 
mondta a polgármester.
A megnyitó részeként a növendékek 
a saját maguk által készített bábokkal 

részleteket adtak elő Petőfi Sándor, 
János vitéz verses meséjéből, háttér-
ként egy-egy saját alkotásuk szolgált.
Markóné Csányi Gabriella intéz-
ményvezető is méltatta a festőmű-
vész Szentgyörgyi Erika tanszakve-
zető és több mint hetven növendéke 
magas színvonalú munkáját. 
Erika hihetetlen lendülettel, kreativi-
tással, fantáziával munkálkodik, így 
elmondhatjuk már, 
hogy tanszakunkon 
nem csupán a gra-
fika, de a bábmű-
vészet, szobrászat, 
illetve a festészet is 
egyaránt megmu-
tatkozik, ötvöződik, 
teret kap- emelte ki 
az intézményvezető 
asszony.
A kiállítás megte-
kintése után a részt-

vevők egy igazán különleges vizuá-
lis élmény részesei voltak. Vetítéses 
technikával Petőfihez köthető, ver-
seit megjelenítő üvegfestményeket 
felhasználva lehettünk tanúi a szü-
lőház fényfestésének. Egy-egy költe-
ményt a vetítés alatt el is szavaltak 
a gyermekek, így lett tökéletes az 
összhang.

Boda Zsuzsa

A PETŐFI VERSPADOK ÉS A 
VERSAUTOMATA IS A HELYÜKRE 

KERÜLTEK A FŐTÉREN

Az október 14-16. között megren-
dezett Petőfi Ünnep idején került 
átadásra és végleges helyére a koráb-
ban beharangozott versautomata a 
Műfordítói Szoborpark bejáratánál. 
A Petőfi versautomata egy szabadtéren 
elhelyezett digitális eszköz, amelynek 
érintőképernyőjén választhatunk és az 
automatából hallgathatunk meg stú-
dióban felvett Petőfi vers szavalatokat 
egyelőre magyar és kínai nyelveken.
Beszerzésében és programozásában a 
Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay 
Technikum és Kollégium tanárai és 
diákjai vettek részt, Szedmák Tamás 
alpolgármester felkérésére. Az eszköz 
érintőképernyőjén több Petőfi vers 
szavalata közül választhatunk, ame-
lyet meghallgathatunk a helyszínen.  

A magyar nyelvű versszavalatokat 
Szlovák Dávid, a kínai nyelven 
hallható verseket pedig a Kínai-
Magyar Kulturális Központ felké-
résére, Shun Fu előadásában hall-
hatjuk.
Szintén az ünnepségre kerültek ki a 
Petőfi verspadok a Petőfi sétányra. 
A márciusban bemutatott prototí-
pusok alapján készült el 10 darab, 
egyedi kialakítású nyitott verses-
könyv formájú utcabútor, melynek 
mindegyikén egy-egy ismert Petőfi 
vers található. A különleges látvá-
nyosságot szinte azonnal megked-
velték a sétálók. A verspadokat a 
kiskőrösi Nogadekor Kft. és a Car 
Ász Color Kft. közreműködésével 
valósították meg.
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Kiskőrös Város Képviselő-testülete a 86/2022. számú határozatával az önkormány-
zati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII. 19.) önk. rendelet 12. 
§ (4) bekezdés a) pontja alapján értékesítésre jelölte ki a tulajdonában álló 1940/1 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Segesvári u. 11. 
szám alatti 717 m2 alapterületű, az önkormányzat üzleti vagyonát képező - 3 szoba, 
100 m2 lakóterület - lakóingatlant. 

A pályázat 2022. november 24. (csütörtök) 16,00 óráig a Kiskőrösi Polgármesteri 
Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályán (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 
1., emelet 5. iroda) zárt borítékban Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla vagyongaz-
dálkodási referensnél nyújtható be személyesen vagy meghatalmazott útján, vala-
mint postai úton a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor 
tér 1.) Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla vagyongazdálkodási referensnek címezve. 
A borítékon az alábbi szövegezést kérjük feltüntetni: „Segesvári u. 11. adásvétel”.
A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei az alábbiak:
a)  a pályázó neve, lakcíme, székhelye, telephelye,
b)  a megpályázott ingatlan címe, adatai,
c)  a gyakorolni kívánt tevékenység megnevezése,
d)  ajánlat a vételárra,
e)  nyilatkozat a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról,
f )  a pályázat benyújtásának időpontja, a pályázó aláírása.

Az értékesítés folyamata, versenytárgyalás útján, e rendelet 1. számú mellékletében 
foglalt eljárás szerint:
- A versenytárgyalás fajtája: nyilvános
- Ajánlatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény13. § (2) bekezdése 

alapján természetes személy, vagy átlátható szervezet tehet.
- A versenytárgyalás tárgya: Kiskőrös Város Önkormányzata tulajdonában álló 

1940/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Segesvári u. 
11. szám alatti 717 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar rendeltetésű, az önkor-
mányzat üzleti vagyonát képező ingatlan

- A vagyontárgy hasznosításának célja: lakhatást szolgáló ingatlan
- Az esetleges teljesítés helye, határideje: -
- Az induló ár: az ingatlan forgalmi értéke – hivatalos ingatlanforgalmi szakértő által 

megállapított – 23.000.000,-Ft, azaz: Huszonhárommillió forint.
- Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek: tulajdonos a vételár 

teljes kifizetéséig tulajdonjogát fenntartja, a teljes vételár határidőre történő meg nem 
fizetésére elállási jogot köt ki.

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

 Az adásvételi szerződés hatálybalépésének a feltétele, hogy az állam a nemzeti vagyon-
ról szóló törvényben foglalt határidőn belül úgy nyilatkozzon, hogy az elővásárlási 
jogát nem kívánja érvényesíteni, vagy a törvényes határidőn belül nem nyilatkozik az 
elővásárlási jog gyakorlásáról.

 A vevő a vételárat a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles megfizetni.
- A bánatpénz összege, fizetési feltételei: A versenytárgyalási biztosíték 230.000,-Ft, 

azaz: Kettőszázharmincezer forint, mely összeget a felek eredményes versenytárgyalás 
esetén előlegnek tekintenek és a vételár megfizetése esetén a vételárba beszámít. Ameny-
nyiben a versenytárgyaláson a kiírás szerint a vételárat egészben vagy részben állami-, 
európai uniós-, vagy egyéb forrásból finanszírozni kívánó pályázó is jogosult indulni, 
úgy az indulás feltétele a vételár 20%-ának megfelelő összegű rendelkezésre álló fedezet 
igazolásának a bemutatása.

 A bánatpénz összegének megfizetése az Önkormányzat Kereskedelmi & Hitel Banknál 
vezetett 10400621-00027753-00000008 számú számlaszámra történő átutalással, 
a versenytárgyalás napját megelőző nap 24 óráig teljesíthető. A közlemény rovatba fel 
kell tüntetni: vételárelőleg Segesvári u. 11.

- A versenytárgyalás helye és ideje: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, 
Petőfi S. tér 1. emelet 5. számú helyiség) 2022. november 30. napján 10.00 óra

- Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legelőnyösebb vételi ajánlat
- Az eredményhirdetés tervezett időpontja és módja: A versenytárgyalás eredmé-

nyét a levezető személy a versenytárgyalást követően kihirdeti.
- A szerződéskötés módja és tervezett időpontja: A versenytárgyaláson a nyertes 

ajánlattevővel Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében Domonyi László polgár-
mester - a szerződéses feltételek képviselő-testületi jóváhagyását követően - 30 napon 
belül köt szerződést.

A versenytárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát a tulajdo-
noshoz a fentiekben meghatározott tartalommal és határidőben nyújtotta be.
Versenytárgyalás nélkül történik a vevő kiválasztása, ha az előírt határidőn belül csak 
egy érvényes ajánlat érkezik be.

Az ingatlan megtekintésére a pályázónak személyesen a helyszínen 2022. november 
15. napján (kedd) 10-11 óráig van lehetősége telefonon (78/513-120  /220 mellék, 
vagy 06-70/ 453-2556) történő egyeztetést követően.
Az ajánlattevő a versenytárgyaláson történő adategyeztetésnél köteles bemutatni a 
versenytárgyalás vezetőjének: 
a) természetes személy a személyi igazolványát,
b) átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdálkodó szervezet a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képvise-
letére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (illetve a folyamatban lévő cégbe-
jegyzési eljárás igazolását),
c) átlátható szervezetnek minősülő civil szervezet és vízi társulat a bírósági vagy egyéb 
közhiteles nyilvántartásba vételéről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást, az alapító 
okiratát/alapszabályát, a képviseletre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát,
d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti szervezetek esetében a bírósági vagy egyéb közhiteles nyilvántartásba vé-
teléről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást, az alapító okiratát/alapszabályát, a 
képviseletre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, belső egyházi jogi személy 
esetében a jogi személlyé nyilvánításról szóló okiratot,
e) a versenytárgyalási biztosíték megfizetésének igazolását,
f ) nyilatkozatot arról, hogy a szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet,
g) meghatalmazott esetén a közokiratba, vagy közjegyző által hitelesített teljes bizo-
nyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Tulajdonos a versenytárgyalást addig folytatja, amíg az ajánlati árat egy licitáló tartja 
Az a pályázó, aki a pályázati tárgyaláson nem vesz részt és magát nem képviselteti, 
benyújtott pályázathoz képest újabb ajánlatot nem tehet.
A versenytárgyalás eredménye a versenytárgyaláson kerül kihirdetésre.
A pályázatot kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázat során egyetlen ajánlattevővel 
se kössön szerződést és ily módon indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse 
a pályázatot.

Kiskőrös, 2022. november 03.

MÚLT ÉS JELEN

DECEMBER 30-ÁN ÖTVEN ÉVE, HOGY ÚJRA VÁROS LETT KISKŐRÖS
1972. december 30-án történt ugyanis, hogy a korábbi nagyközség városi 
rangot nyert. Nagy ünnep volt ez annak idején, hatalmas külsőségekkel. 
A kézzel festett, báránybőr-pergamenből készült díszes oklevelet maga 
Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke (ez a funkció 
ma többé-kevésbé az államfőnek feleltethető meg) hozta el, és ünnepi ta-
nácsülés keretében, a város kulcsával együtt adta át dr. Oláh Pál tanács-
elnöknek. Petőfi Sándor születésének 150. évfordulóját szülőhelye immár 
városként érhette meg. Ezt a különleges eseményt korábban a település 
történetében soha nem látott fejlesztések és átépítések előzték meg, sőt, 
a nagy építkezések 1973 után is folytatódtak. 

Habár az 1972-es évszám jórészt 
benne él a helyi köztudatban, azt 
már sokan nem tudják, hogy ekkor 
tulajdonképpen Kiskőrös nem csu-
pán elnyerte, hanem visszanyerte a 
városi rangot. Bő száz esztendővel 
korábban ugyanis a települést még 
mezővárosként tartották számon, 
ezt a címet II. József király idejé-
ben kapta, egészen pontosan 1784. 
június 18-án. Ez a több kedvez-
ményt is magába foglaló titulus 
aztán 1871-ben az úgynevezett 
községi törvénynek esett áldozatul. 
Kiskőrösön a Monarchia korsza-
kában mindössze egyetlen egyszer, 
1913-1914-ben nyílt lehetőség a 
korábbiakhoz képest nagyobb vo-
lumenű városfejlesztésre. Minden 
bizonnyal a folytatás is meglett vol-
na, ám a történelem, és az első vi-
lágháború eseményei közbeszóltak. 
Az éppen csak meginduló fejlődés 
hosszú időre holtpontra jutott.
Az urbanizáció történetében fontos 
határpont az 1950-es év. Kiskőrö-
sön az ötvenes évek végének leg-
fontosabb célkitűzése egy új köz-
ponti iskola felépítése volt, ez lett 
az 1961-ben átadott Petőfi Állami 
Általános Iskola, melynek megva-
lósításához jelentős állami támoga-
tás érkezett.  1962-ben került sor 
arra a járási és községi tanácsi kö-
zös ülésére, ahol először döntöttek 
a városi cím kérvényezéséről és a 
következő évek nagyarányú fejlesz-
téseinek terveiről, számításba véve 
a szükséges anyagiakat is. A válto-
zások ekkortól fogva látványossá 
váltak. 
A hatvanas évek második felétől 
ennek a várossá építési folyamat-
nak a pártszervek részéről Juhász 
István községi titkár, közigazgatá-
si oldalról pedig Csizmadia Tibor 
járási tanácselnök lett a vezető 
személyisége. 1971-ben a III. Ta-
nácstörvény hatálybalépésével a 
járási tanácsok önkormányzati jel-
lege megszűnt, járási hivatalokká 
alakultak. Így a várossá nyilvánítás 
előtti évben a döntési pozíció a 
községi tanácshoz került. Vezető-

je 1965-től Havasi Gyula volt, őt 
1972 közepétől Oláh Pál váltotta. 
A várossá nyilvánító oklevelet már 
ő vette át, s ő is maradt a városi ta-
nács elnöke egészen 1990-ig.
A hatvanas években a közművesí-
tések és infrastrukturális beruházá-
sok mellett felépült a szövetkezeti 
áruház, a postahivatal, a víztorony, 
a szakmunkásképző és kollégium, 
valamint a járási pártbizottság és a 
járási hivatal székháza. Az első köz-
ségfejlesztési terv időszakának utol-
só, ám valószínűleg leginkább lát-
ványos beruházására a ciklus végén 
1971-72-ben került sor, itt ugyanis 
a városközpont leghangsúlyosabb 
pontján, Petőfi Sándor szülőházá-
nak közvetlen közelében került sor 
jelentős arculatátalakításra. Ez volt 
a művelődési központ, a színházte-
rem és a könyvtár hatalmas épüle-
tének kialakítása.
Végül fontos megemlíteni, hogy a 
városi cím elnyerésének több jog-

szabályi feltétele is volt. Először is 
csak az a nagyközség kérelmezhet-
te amelyik megkapta a középfokú 
központ besorolást. Kiskőrös egy 
1971-es kormányhatározat alapján 
már ebbe a kategóriába tartozott. 
A népességszám meghaladta a 
8.000 főt és a vonzáskörzet lakos-
ságszáma is elérte a 30.000 főt, te-
hát ez a feltétel is teljesült. Az évi 
1%-os népességnövekedés szintén. 
Szakorvosi rendelőintézet, 300 főt 
befogadni képes művelődési ház, 
középiskola és kollégium, köz-
művek, emeletes és középületek a 
megelőző években épültek. Kiskő-
rös nagyközség vezetése az 1972-es 
év közepére már világosan látta, 
hogy a munka gyümölcse beérik, 
ezért a június 16-i tanácsülést kö-

vetően benyújtották a várossá nyil-
vánítási kérelmet a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsához.
A NET az előzetes egyeztetések 
alapján a 16/1972. sz. határoza-
tában kimondta: „1./ A Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
elrendeli, hogy Kiskőrös nagyköz-
séget várossá kell szervezni. Kiskő-
rös város Bács-Kiskun megyéhez 
tartozik. 2./ A szervezeti változás 
végrehajtásának időpontja 1973. 
január 1. 3./ Az átszervezés követ-
keztében szükséges intézkedéseket 
a nem tanácsi szervek az illetékes 
megyei tanács végrehajtó bizottsá-
gával összehangoltan tegyék meg.” 
Kiskőrös száz év elteltével ismét 
város lett.

Turán István

400 EZER FORINTOT NYERT AZ EGYESÜLET

Tizenegyedik alkalommal hirdette 
meg a Tesco az „Ön választ, mi segí-
tünk” programját, melynek keretében 
a vásárlók zsetonokkal szavazhattak a 
programba benevezett civil szervező-
désekre. Minden fordulóban háromra. 
A Filus Tibor elnökletével működő 
Ültess Fát Mozgalom Egyesület nem 
először nevezett be a versenybe. Már 
értek el második helyezést, amikor 

200 ezer forintot 
kaptak. Most ők 
gyűjtötték össze a 
legtöbb zsetont, 
így október 14-én 
délelőtt az egye-
sület elnöke jel-
képesen átvehette 
Vasmanszki Nó-
rától, a kiskőrösi 
Tesco hipermarket 
áruház vezetőjétől 
(fotónkon) az első 
helyezettnek járó 
díjat, ami 400 ezer 

forint. Mint azt Filus Tibor elmond-
ta, ebből a pénzből tovább fejlesztik a 
záportározó parkjának szabadidős esz-
közállományát.

Második lett a zsetongyűjtő verseny-
ben a kalocsai Octopus egyesület, az 
ő nyereményük 200 ezer forint, illet-
ve harmadik a szabadszállási Strázsa 
Tanya Turisztikai és Képző Közhasz-
nú Szociális Szövetkezet, akik 100 
ezer forintot kaptak.
Mindenkinek gratulálunk!

Boda Zsuzsa
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Október 28-án kettős ünnepre ké-
szültek a Kiskőrösi Petőfi Sándor 
Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Technikum fiataljai 
és pedagógusai. A reformációra, 
másrészt ezen az alkalmon hála-
adó istentisztelet is volt az elmúlt 
10 évért, hiszen 2012-ben került az 
Evangélikus Egyház fenntartásába a 
közel 1300 főt számláló intézmény. 

Az ünnepi alkalmon Kondor Péter, 
a Déli Evangélikus Egyházkerület 
püspöke (felső fotón középen) hirdette 

Isten igéjét. Kiemelte, hogy mint a 
tanítványok mi is néha tehetetlenek 
vagyunk, kudarcok érnek bennünket, 
kevés a hitünk, hogy csodák történ-
jenek általunk. Ám ezek a kudarcok, 
nem szabad, hogy elvegyék a csodába 
vetett hitünket. Ez a kezdetben ku-
darctörténet azonban örömírt is hor-
doz, hiszen emlékeztet minket arra, 
hogy nem a mi hitünk ereje gyógyít, 
tesz csodákat, hanem Jézus, aki a for-
rás és akié az erő. A liturgiában Arató 
János Lóránd, a gimnázium iskolalel-
késze, valamint Pethő-Szűcs Mária, 
az általános iskola iskolalelkésze vett 
részt. A zenei szolgálatot Sztojka Na-
tália, Városi Abigél és Városi Mirjam 
gazdagították énekükkel és az isten-
tiszteleten szolgáltak a gimnázium 
fúvósai Gmoser István vezetésével. 
Az istentisztelet végén az igazgatónő 
és a tagintézményvezetők imádsága 
után Szentgyörgyiné Szlovák Mária 
igazgatónő köszönte meg Kondor Pé-
ter püspöknek igehirdetését, valamint 
Zöld Zsoltnak és Kakuszi Viktóriá-
nak a Fűszer és Lélek Kft. tulajdono-
sainak 10 éves szolgálatát, hiszen ezen 
a napon főzött az intézményre utoljára 
a kft. Legyen Isten áldása az evangéli-
kus intézmény következő 10 évén!

(fotó: Subáné Kiss Krisztina)
Pethő-Szűcs Mária

MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

NOVEMBERI ÚTMUTATÓ

K ISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

KÜLÖNLEGES CSALÁDI ISTENTISZTELET

A KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUSA KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG AZ INTERNETEN:EGYHÁZKÖZSÉG AZ INTERNETEN:
KISKOROS.LUTHERAN.HUKISKOROS.LUTHERAN.HU

„Jaj azoknak, akik azt mondják a rossznak, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, 
akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt 
állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű!”
                                                                        (Ézsaiás próféta könyve 5,20)

Egy pillanatig se gondoljuk azt, hogy 
csak Ézsaiás próféta korában jelentett 
problémát a jó és a rossz, a sötétség és 
világosság, valamint az édes és keserű 
megkülönböztetése. Természetesen bő-
ven akadt erkölcsi, társadalmi, hitbeli 
és egyéb torzulás, amivel Ézsaiásnak 
szembe kellet néznie és küzdeni kellett 
ellene. Nincs ez másként ma sem. Egy-
re erősödnek azok az „újszerű” nézetek, 
felfogások, irányok, trendek, ideológi-
ák, melyek torzítják a valóságot, és 
mindenkivel el akarják hitetni, hogy az 
a jó. Talán nem túlzást azt mondani, 
hogy ma is nagy kihívások elé nézünk, 
és tele vannak napjaink kísértésekkel. 
Nehéz eldönteni, hogy mi a jó, és mi 
a rossz. Pedig ebben tiszta útmutatást 
kapunk Isten szent Igéjében. Az Isten 
törvénye egyértelművé teszi, hogyan 
kell élnünk, mi az, ami jó és javunkat 
szolgálja, valamint azt is, hogy mi a 
rossz, ami rombol, tönkre tesz, pusztít. 
Bárcsak nyitottabb szemmel és szívvel 
tekintenénk az Úristen éltető Igéjére. 
Világosság és sötétség. Ennek a fe-
szültségét éljük meg ádvent idején is. 
Olyan várakozás ez, amely a világosság 
felragyogását reméli sötét életünkbe, 
sötét mindennapjainkba, sötét szí-
vünkbe. Amikor hétről hétre meg-
gyújtunk egy-egy gyertyát az ádventi 
koszorún, szemmel láthatóan tapasz-
taljuk a fény növekedését, amely 
egyre inkább úrrá lesz a sötétségen. 
Az igazi világosság pedig maga az Úr 
Jézus Krisztus. Ő hozza el önmagá-
ban az igazi világosságot, a tisztán 

látást, a jó és rossz megkülönbözteté-
sének lehetőségét. 
Sok vágy fogalmazódik egy-egy gyer-
tya világosságánál.
Egy régi vallomás így szól: Négy gyer-
tyát fogok készíteni, hogy felszakadjon 
a sötétség köntöse, amely néha bebo-
rítja a világot, sőt az emberek szívét is, 
és megakadályozza, hogy meglássunk 
Téged.
Uram, négy gyertyát fogok készíteni, 
és a világ négy sarkára helyezem őket, 
hogy fényt gyújtsanak mindenhol; így 
a Föld összes népe megláthat, és befo-
gadhat Téged, Uram.
Az első gyertya mosolyom fénye lesz, 
melyet mindennap mindenkinek aján-
dékul adok, mert Te, Uram, mindenki 
örömére érkezel!
A második gyertya imádságom fénye 
lesz, mely mindennap hosszan, szere-
tetteljes tekintettel fordul Feléd, mert 
Te, Uram, szívünk legmélyén szólítasz 
meg minket.
A harmadik gyertya megbocsátásom 
fénye lesz, melyet kinyújtott kézként 
ajánlok mindenkinek, mindennap, 
mert Te, Uram, minden bűnünket el-
törlöd.
A negyedik gyertya kedvességem fénye 
lesz, melyet mindennap mindenkinek 
kenyérként nyújtok, mert Te, Uram, 
mindenkinek adod szeretetedet.
Nagyon várlak, Uram, s hogy ezt kife-
jezzem neked, elkészítem négy
gyertyámat, s Advent hetében egyesé-
vel meggyújtom őket.

Arató J. Lóránd

Október 16-án különleges családi 
istentiszteletre készült a Kiskőrösi 
Evangélikus Gyülekezet. A templom-
szentelési ünnep is erre a vasárnapra 
esett, valamint az idei év közel 70 
konfirmandusa vehette át Samu Zsu-
zsannától, a gyülekezet felügyelőjétől 
a névre szóló Bibliát, a Déli Evangé-
likus Egyházkerület ajándékát, ezzel 
jelképesen elkezdve a konfirmáció-
ra való készülést. A 2022-23-as év 
a Növekedés és elköteleződés éve az 
Evangélikus Egyházban és a családi 
istentiszteletek is ezt a témát járják 
körül. Ezen az alkalmon Kecskemé-
ti Pál lelkész hirdette az igét: A teljes 
Írás Istentől ihletett, és hasznos a ta-
nításra, a feddésre, a megjobbításra, 
az igazságban való nevelésre; hogy 
az Isten embere tökéletes és minden 
jó cselekedetre felkészített legyen (2 
Tim 3, 16-17). A gyerekek a valódi 
kertészkedést alapul véve gondolkod-
hattak arról vajon melyik növénynek 

mire van szüksége, hogy növekedjen, 
hogy gyümölcsöt teremjen. Ebből ki-
indulva gondolhattak a szívükre, ami 
jelképesen Isten kertje, és amiben Jé-
zus a Gazda, aki igéjével tisztít, ültet, 
metsz, növekedést ad. A templomépí-
tő elődök is azért maradhattak meg 
közösségként, mert kezükben volt a 
Biblia, Énekeskönyv, benne imákkal 
és igékkel – hallhattuk a prédikáci-
óban. Az igehirdetés után az ajtónál 
kiosztott Bibliaismereti totót tölthet-
te ki a gyülekezet, ezzel is ellenőrizve, 
vajon mennyire ismerik Isten igéjét. 
Az istentisztelet után szeretetvendég-
ségre vártak mindenkit. Köszönjük 
minden szolgáló segítségét!
Következő alkalmunk november 
27-én (kivételesen a hó 4. vasárnap-
ján), advent 1. vasárnapján lesz 10 
órakor. Szeretettel várunk mindenkit!

Pethő-Szűcs Mária
fotó: Subáné Kiss Krisztina

RENDKÍVÜLI

HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK
Ahogy az egyházi év vége felé köze-
ledünk, egyre gyakrabban tekintünk 
hátrafelé. Mennyi minden történt 
velünk az elmúlt évben: jó is, rossz is! 
A szeretteinktől, családtagjainktól, 
barátainktól való elválás mindig 
nehéz és fájdalmas. De a rájuk való 
emlékezés egyben lehetőség is: Hálát 
adhatunk értük Istennek, megkö-
szönhetjük újra, hogy Isten nekünk 
adta őket, amíg itt éltek. Megkö-
szönhetjük, hogy ők megérkezhet-
tek oda, ahova mi is úton vagyunk. 
Éppen ennek a reménységnek a biz-
tató fénye világítja meg számunkra 
az élet legsötétebb útszakaszait is. 
Ez teszi igazán felszabadulttá és de-
rültté az egész földi életet is, hiszen ha 
az Úr Jézusban bízunk, akkor tudjuk, 
hogy minket nem fenyeget már a halál.

Gyülekezetünkben így az egyházi 
év végén, az Örök élet vasárnapján 
a 10 órakor kezdődő istentiszteleten 
felolvassuk az ebben az egyházi év-
ben – 2021.11.21. és 2022.11.20. 
között – elhunyt testvéreink nevét. 
November 20-án. Szeretettel hív-
juk és várjuk erre az istentiszteletre 
mindazokat, aki Isten színe előtt, az 
Ő jelenlétében szeretnének vissza-
emlékezni előrement szeretteikre. 
Jézus mondta éppen egy meghalt ba-
rátja sírjához készülve: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet, aki hisz énben-
nem, ha meghal is, él, és aki él, és hisz 
énbennem, az nem hal meg soha.” 
Az Ő szavai jelentsenek vigasztalást 
és bátorítást minden gyászoló testvé-
rünknek!

Luptákné Hanvay Mária

ÖSSZEJÖTT AZ EGÉSZ TÓTH CSALÁD AZ 55. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA

Tóth Mátyás és felesége Erzsike 
1967. augusztus 26-án mondták ki 
a boldogító igent. A jeles évforduló 
kapcsán születésnapjuk alkalmából 
is felköszöntötte őket nemrégiben 
családjuk. Ketten együtt kerek 150 
évesek az idén. Eljött megköszönteni 

őket Anikó lányuk, akinek Tamás fia 
elhozta a dédunokákat, Boglárkát és 
Sárát is, és lánya, Bettina sem érkezett 
egyedül, Zsombor fiával jött. Andrea 
lányuk is két gyermekkel ajándékozta 
meg szüleit, Bence gyermekei Réka 
és Dorka is eljöttek a családi találko-

zóra, valamint itt volt Andrea másik 
fia, Mátyás is. Természetesen párjaik 
is velük jöttek a mamihoz, papához.
Ezen a boldog és vidám napon a 
lányok főztek, közben pedig a csa-
ládtagok beszélgettek egy jót, ki-ki 
elmondta, mi történt vele az elmúlt 

hónapokban, elmesélték egymásnak 
bánataikat és örömeiket is. A hatal-
mas nappaliban két sorban helyez-
ték el az asztalokat, hogy elférjenek. 
A gyerekek játszottak egymással, ebéd 
után a kicsik pihentek, a felnőttek pe-
dig folytatták a beszélgetést.  
Hála Istennek a család minden tagja 
egészséges, a 2 lány, 4 unoka, és az 5 
dédunoka, akik közül a legkisebb 6 
hónapos. 
A lányaim és a négy unokám is bir-
kózott, Matyika érte el a legnagyobb 
sikereket-meséli Tóth Mátyás, a kis-
kőrösi birkózósport megteremtője, 
akinek érdemeit már több alkalom-
mal elismerték. 1976-ban a Kiskőrös 
Kiváló Sportolója oklevelet vette át, 
majd háromszor is megkapta a Kis-
kőrös Város Sportjáért kitüntetést. 
Kiemelte, hogy az unokák sokszor 
találkoznak, de most különösen nagy 
volt a boldogság, hogy össze tudták 
hozni az összcsaládi találkozót.
Az 55. évfordulóhoz mi is szeretettel 
gratulálunk, még sok boldog évet kí-
vánunk!                           Boda Zsuzsa

PÜSPÖKI LÁTOGATÁS ÉS KETTŐS ÜNNEP A KEVI-BEN

Cseh-Szakál Csenge
édesanyja: Bognár Adrienn
édesapja: Cseh-Szakál Gábor
születési idő: 2022. szeptember 25.
születési hely: Kiskunhalas
születési súly, hossz: 3400 g, 51 cm
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MODERN RENDEZVÉNYTERMET ALAKÍTOTT KI AZ EATREND MAGYARORSZÁG

A három éve lezajlott nagyszabású főzőkonyha-felújítás második üteme-
ként idén az Eatrend Magyarország a főzőkonyhához tartozó étkezőt is fel-
újította, így kialakítva egy régóta várt, modern, letisztult rendezvénytermet 
városunkban. Gyura Zsanett piacfejlesztési vezető, cégvezető számolt be 
lapunknak a felújításokról.

A 2019-ben megkezdett felújítási 
program folytatásaként (amikor a 
főzőkonyha modernizálását végez-
ték el) idén a kiskőrösi Petőfi Sán-
dor Kollégiumban található ebédlőt 
újította fel az Eatrend Magyarország. 
Három évvel ezelőtt a konyha teljes 
körű felújítása történt meg, többek 
között csúszásmentes és vegyszerálló 
műgyanta padlót helyeztek le, a tel-
jes csatorna-hálózatot felújították, 
megtörtént a teljes tetőszigetelés-
csere is, valamint részlegesen felújí-
tották az elektromos hálózatot és a 
vízhálózatot is. 

Idén a kiskőrösi önkormányzat 
támogatásával az éttermet is felújí-
tották.

„Az eltelt 9 év alatt, amióta cégünk 
látja el a gyermekétkeztetési fel-
adatokat a városban, több kisebb 
lélegzetű felújítási munkálatot haj-
tottunk végre. Három évvel ezelőtt 
azonban elérkezettnek láttuk az időt 
arra, hogy a nyári szünet alatt a teljes 
főzőkonyha felújítása megtörténjen 
nettó 16 millió forint értékben.

Az idei évben nagy örömünkre 
szolgál, hogy a városvezetés támo-
gatásával a régóta esedékes éttermi 
felújítást is meg tudtuk tenni. 

Ahogy ügyvezetőnk a 2019-es kony-
hafelújítás során nyilatkozta a Kiskő-
rös TV-ben, ez még egy olyan lépés, 
ami előttünk áll, és amivel egy igazán 

modern, letisztult rendezvényhely-
színt is ki tudunk alakítani, ezzel 
emelve az itt tartott számtalan ren-
dezvény fényét. 

Nem csak a 200 m2-es ebédlő fel-
újítása történt meg, hanem az oda 
vezető folyosó és a két mosdó fel-
újítása is.”

Az étterem esetén nyílászárók cse-
réje, gipszkarton álmennyezet és 
energiahatékony LED-világítás ki-
alakítása, modern járólap lehelyezése, 
radiátorok cseréje történt. Ezen kívül 
az ebédlőt kifestették, új függönyöket 
és karnisokat helyeztek fel, valamint a 
két mosdóhelyiséget is teljes körűen 
felújították. Itt többek között a női 
mosdóban +1 mosdó került kialakí-
tásra, megvilágított tükröket szereltek 
fel, új csaptelepeket, mosdókagyló-
kat, wc-ket és nyílászárókat helyeztek 
fel, valamint modern, magas minősé-
gű burkolatot kaptak a mosdók. 

„Új asztalokat és székeket vásárol-
tunk a rendezvényterem belső kiala-
kításával összhangban: a középisko-
lásoknak megfelelő design jegyében 
fehér, szürke és ezüst színeket hasz-
náltunk a belső tér dekorációja során, 
továbbá egy ezüstös tapétacsík fut vé-
gig az ebédlő és az ebédlőbe vezető 
folyosó falán – így adva egy letisztult, 
modern megjelenést a helyiség ren-
dezvénytermi funkciójának. 

A 3 hónapig tartó, több mint 36 
millió forintos beruházással úgy 
érezzük, hogy végre méltó hely-
színként tudunk megjelenni a 
kiskőrösi családi, önkormányzati, 
intézményi, vállalati rendezvények 
lebonyolításához.

Ezúton is köszönjük Kiskőrös Város 
Önkormányzatának, hogy a felújítás 
során az ötlettől a megvalósításig, végig 
támogatásukról biztosították cégün-
ket.” – zárja gondolatait Gyura Zsanett.

DR. FILUS ERIKA: ÓRIÁSI ELISMERÉS EZ A MÚZEUMNAK ÉS KISKŐRÖSNEK
Magyarország Kormánya 2021-ben a Nemzeti Kegyeleti Emlékhely Bi-
zottság javaslatára történelmi emlékhellyé nyilvánította a Petőfi Sándor 
Szülőház és Emlékmúzeumot. A történelmi emlékhelyet jelző sztélét (em-
lékoszlopot) október 15-én leplezték le a Petőfi szülőház mellett, a Petőfi 
200 Emlékév keretében rendezett Petőfi ünnep elnevezésű, nagyszabású 
rendezvényen. Ugyancsak akkor nyitották meg a szülőház és az emlék-
múzeum megújult állandó kiállításait is. Dr. Filus Erika múzeumigazgatót 
arról kérdeztük, hogy miért kiemelkedő jelentőségű, hogy történelmi em-
lékhellyé nyilvánították a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot és milyen 
szempontok szerint újultak meg a kiállítások?

Magyarországon jelenleg 60 törté-
nelmi emlékhely van, intézményünk 
e döntés értelmében olyan jelentős 
helyszínek körébe került, mint példá-
ul a Magyar Tudományos Akadémia, 
az Eszterházy, a Grassalkovich vagy 
a Festetics kastély, a szatmárcsekei 
Kölcsey-kúria, vagy a Visegrádi és a 
Gyulai vár – mondta az igazgató asz-
szony. Ez óriási elismerés mind a mú-
zeumnak, mind Kiskőrösnek, és jelzi, 
hogy az intézményben folyó munka 
megfelelő, a kitűzött irány jó. 

 � Új, állandó kiállításokat is be-
rendeztetek.
Egy múzeum életében mindig nagy 
öröm, ha új állandó tárlat készülhet. 
Esetünkben nem is egy, hanem két 
állandó kiállítás is megnyílt az em-
lékévre. A szülőházban „Költőnek 
szült anyám”, az emlékmúzeumban 
„7 év” címmel látható az új tárlat. 
Mivel az állandó kiállítások évekre, 
sőt évtizedekre készülnek, nagyon 
komoly tervezői és kutatómunka 
előzi meg, nagyon körültekintően 
kell bemutatni az adott témát, meg-
írni a kurátori szövegeket, és arra is 
kell ügyelni, hogy a megjelenítés, az 
installáció évek múlva is ugyanilyen 
szép maradjon, a beépített eszközök 
működésében se legyen fennakadás. 

 � Mint múzeumigazgató, hogyan 
éled meg mindezt? 
A szülőház mellett felavatott sztélé, 
vagyis az emlékhelyet jelző kőoszlop 
számomra egy nagyon hosszú folya-
mat betetőzését jelenti, valamint azt, 

hogy a múzeum évtizedekkel ezelőtt 
kitűzött céljai, munkája Kispálné 
dr. Lucza Ilona és az én vezetésem 
alatt is olyan értékteremtő, ami fel-
jogosít arra, hogy az emlékhelyek so-
rába léphessen. Ez nagy megtisztelte-
tés, óriási öröm, egyben felelősség is, 
hiszen az elvárások ettől kezdve még 
magasabbak, a Nemzeti Örökség In-
tézete ezentúl ránk is figyel, és min-
den évben beszámolót kell küldeni a 
múzeum helyzetéről, programjairól, 
fejlesztéseiről a Miniszterelnökség 
részére.
A két kiállítás elkészültének nagyon 
örülök, bár én csak a szülőház tár-
latának voltam a kurátora, az em-
lékmúzeum kiállítását Kispálné dr. 
Lucza Ilona tervezte meg. Nekem 
ez az első kiállításom, ezért nem kis 
félelemmel fogtam hozzá a munká-
hoz. Nagy támaszom volt minden 
múzeumi munkatársam, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum jeles kutatói, 
Krámer Iván magángyűjtő, Turán 
István helytörténész, valamint a ki-
állítás látványtervezői és grafikusa, 
Koczka István és Széki András. 
Azt el kell mondani, hogy a mögöt-
tünk lévő időszak nem csak a kiál-
lítások, hanem az épületfelújítások 
miatt is nagyon megterhelő volt. 
A Szlovák Tájház teljes felmérése 
és felújítása után az emlékmúzeum 
és a látványtár épületén energetikai 
fejlesztés valósult meg ablakcserével, 
szigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel, 
majd a szülőház felújítása követ-

kezett, közben a burkolatcsere és 
öntözőrendszer kiépítése is folyt, 
lekerültek az épületeket összekötő 
légkábelek, és ezekkel párhuzamosan 
készültek a kiállítások. Nagyon vár-
tuk már, hogy minden elkészüljön, 
és végre rendezett legyen a környe-
zetünk. Én személy szerint nagyon 
elfogult vagyok a múzeum iránt, és a 
mai napig nem tudok úgy bemenni 
a szülőházba, hogy ne érintene meg 
annak különös hangulata. A hát-
só szoba sejtelmes fényei, a merész 
elrendezés és a keresztelőmedence 
színeihez kapcsolódó installáció pe-
dig minden alkalommal óriási erővel 
hat rám. Ha tárlatot vezetek, nagyon 
sokszor én is elérzékenyülök, mert 
látom, hogy a látogatóknak meny-
nyire fontos az az érték, amit közve-
títünk, és milyen szívesen veszik, ha 
nem egy sablon szöveget hallanak, 
hanem a tárlatvezető csak nekik be-
szél, csak rájuk figyel. Amikor elfára-
dok az irodai munkában, átmegyek 
egy kicsit a szülőházba a látogatók-
hoz fellélegezni és feltöltődni. 

 � Mennyi energia kellett a kivite-
lezéshez? 
Rengeteg munka, rengeteg álmatlan 
éjszaka, aki ismer, tudja, hogy hóna-
pokon keresztül ezzel keltem, ezzel 
feküdtem. Nagyon sokszor voltak 
kétségeim, hogy egyáltalán befe-
jeződnek-e valaha a munkálatok, 
lesz-e valaha egy olyan nap, amikor 
nincs valami megoldásra váró krí-
zishelyzet. De mindenért kárpótolt 
a végeredmény. A háttérmunka, az 
anyaggyűjtés, a szövegírás, a doku-
mentálás volt számomra a nehezebb 
feladat, hiszen ez csak vitte az időt, 
de nem volt kézzel fogható látszata. 
Nagyon jó emlékeim vannak arról az 
időszakról, amikor minden összeállt, 
és már „csak” az építés volt hátra. 
Nagyszerű érzés látni, hogy hogyan 
kel életre egy terv, hogyan formá-

lódik, hogyan jönnek az újabbnál 
újabb ötletek, és hogyan telik meg 
élettel akkor, amikor megérkeznek a 
vendégek. 

 � Milyen a visszhang a szakmai 
berkekben? 
Egyértelműen pozitív. Már a ren-
dezvény után jelezték az ünnepségen 
részt vevő szónokok, hogy nagyon 
elégedettek mind a kiállításokkal, 
mind az avatóünnepséggel. Többek 
között Fürjes Balázs miniszterhe-
lyettes több kisfilmet és fotót osztott 
meg a közösségi oldalán, ami így na-
gyon sok emberhez eljut, és messze 
viszi a múzeum és Kiskőrös jó hír-
nevét. De azóta is folyamatosan ér-
keznek a visszajelzések, hogy október 
15-én is jó volt kiskőrösinek lenni.
Most készülünk a Petőfi Szilveszter-
re, amely idén nagyobb szabású lesz, 
mint szokott. Többnapos rendez-
vényt tervezünk, de még kidolgozás 
alatt van, formálódik.

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

FELEMÁS ARCÁT MUTATJA A MEGYE I-ES LABDARÚGÓCSAPAT

A KISKUNHALASI GYŐZELEM UTÁN KÉT VERESÉGET SZENVEDTEK

A megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokságban szereplő Kiskőrösi LC 
gárdája az őszi szezon első felében 
nem tudott eddig kiegyensúlyozott 
teljesítményt nyújtani. A csapat 8 
mérkőzést követően 3 alkalommal 
tudott nyerni, 1 döntetlent játszott 
és 4 vereséget szenvedett.
Az együttes jól kezdte a bajnoksá-
got, miután szomszédvári rangadón 
győzték le idegenben az akasztói-
akat 3-0-ra. Ezt követően az idei 
szezon egyik meglepetéscsapatának 
számító bajaiaktól kaptak ki 2-0-ra, 
majd 4-0-ra győzték le hazai kör-
nyezetben a kunbajaiakat. A csapat 
a kiskunfélegyházi 3-1-es vereséget 
követően a kalocsaiak ellen tudott 
hazai pályán javítani egy 2-1-es 
győzelemmel, ami után a folytatás 
már kevésbé sikerült. A gárda Ti-
szakécskén szenvedett vereséget úgy, 
hogy a 33. percben 2-1-re vezettek, 
a 90. percben kiegyenlítettek 3-3-ra 

és a hosszabbításban kapott góllal 
szenvedtek 4-3 arányú vereséget. 
A csapat ezt követően a jó formában 
lévő jánoshalmiakat fogadta, akiktől 
2-0-ra kaptak ki. A vereség mellett az 
együttes helyzetét nehezítette, hogy a 
sérüléséből felépülő Salami Eugene 

reklamálás miatt a kiállítás sorsára 
jutott a 83. percben. A mérkőzésen 
a kiskőrösiek nagy gólhelyzeteket 
nem tudtak kialakítani, a jánoshal-
miak pedig nagy akarással játszottak 
és a kevés lehetőségükből a védelmi 
hibák után gólokat tudtak szerezni és 

megérdemelten nyertek. A csapat a 
9. fordulóban a Kecskeméti LC ott-
honába látogatott, ahol gólnélküli 
döntetlent játszott. A gárda ezzel az 
eredménnyel 8 mérkőzés lejátszását 
követően 10 ponttal a 7. helyen áll.

Filus Tibor 

A megyei I. osztályú női kézilab-
da bajnokságban szereplő Kiskőrösi 
NKSZSE gárdája az őszi szezon első 
felében három mérkőzésen egy győzel-
met szerzett és két alkalommal veresé-
get szenvedett. Az igen fiatal kiskőrösi 
együttes célja a bajnokságban, hogy a 
játékosok folyamatosan fejlődjenek és 
az élcsapatok dolgát is megnehezítsék.
Az együttes az első fordulóban a Kis-
kunhalasi UKSC otthonában lépett 
pályára, ahol igen szoros csatában 
nyertek 23-22-re (11-10): Boldi-
zsár (k), Csepregi 1, Markó-Czérna, 
Domokos-Faragó, Fazekas 2, Kollár 1, 
Kornóczi, Kovrig-Szabó 3, László 2, 
Lucza 4, Márki 4, Mokos 4, Schiszler 
2, Zsubori. A kiskőrösi gárda a bajnok-
ság második fordulójában az egyik ki-
emelkedő játékerőt képviselő Nemes-
nádudvari NKSZE csapatát fogadta. A 
kiskőrösi lányok most 30-25-re (9-16) 
kikaptak a nemesnádudvariaktól: Bol-
dizsár – Varga A. 3, Schiszler 4, Márki 
4, Mokos 6, László, Csepregi 4. Csere: 
Baticz (k), Zsubori 2, Fazekas 2, Kol-
lár, Kornóczi, Lucza, Markó-Czérna. 
Lendületes kézilabdával kezdtek a csa-
patok, mely során jól tartották a lépést 
az esélyesebb vendégekkel szemben a 
hazaiak, sőt a 10. percben Mokos Ani-
ta góljával 4-3-as vezetésre tettek szert 

a kiskőrösiek. A nemesnádudvariak el-
sősorban lerohanásból tudtak gólokat 
szerezni, felállt fal ellen már kevésbé 
voltak eredményesek. A hazaiak az 
elvesztett labdák után megpróbáltak 
gyorsan visszazárni, amivel jelentősen 
megnehezítették a nemesnádudvariak 
dolgát. A találkozó 5-13 után vett új 
fordulatot, amikor a hazaiak négy 
gólt szereztek zsinórban és visszajöt-
tek a mérkőzésbe (9-13). A kiskőrö-
siek fegyelmezett játékának köszön-
hetően nem tudták idő előtt lezárni 
a mérkőzést a nemesnádudvariak, az 
56. percben pedig úgy kezdték el a 
csapatok a végjátékot, hogy 25-27 
volt az állás. Ekkor Mokos Anita és 
László Luca is kétperces kiállítást 
kapott, az emberelőnyt pedig kihasz-
nálták a vendégek és további három 
gólt szerezve tudtak nyerni 30-25-re. 
A csapat a harmadik fordulóban a Ka-
locsai KC otthonában lépett pályára, 
ahol 43-31 (17-14) arányú vereséget 
szenvedtek: Boldizsár (k), Csepregi 6, 
Domokos-Faragó 2, Fazekas 2, Kollár 
3, Kornóczi 1, Kovrig-Szabó 4, László 
1, Lucza, Markó-Czérna 3, Márki 4, 
Mokos 2, Schiszler 2, Varga 1. Ezzel 
az eredménnyel a kiskőrösi együttes 1 
győzelem és 2 vereség után, 2 ponttal a 
tabella 6. helyén áll.                      F.T.

80 CSAPAT JELENTKEZETT A XIII. KAKASPÖRKÖLT FŐZŐ FESZTIVÁLRA

Ha október első hétvégéje, akkor Kakaspörkölt Főző Fesztivál a Szabad-
időparkban. Jól tudjuk ezt immáron 13 éve, és előre beírjuk saját rendez-
vénynaptárunkba is, hogy le ne maradjunk róla. Mert kár lenne kihagyni. 
Igaz, a kétlábú, „nagytaréjú, cifra tollas, kapirgáló egyedek” nem valószínű, 
hogy ha beszélni tudnának, osztoznának örömünkben, de ez a fesztivál az 
egyik legnépszerűbb közösségépítő rendezvénye városunknak. Dedák Pál 
és Torgyikné Danis Évi valamikor baráti társaságuk számára indította el a 
versenyt, hogy évről-évre eldöntsék: Ki a legjobb kakaspörkölt főző a vá-
rosban? Mára viszont már lehetetlen a sok pörköltet megmérettetni, ezért 
fesztivállá avanzsált a többezres létszámot vonzó, egésznapos program. 
A munkahelyi kollektívák, baráti csapatok sátrat dekorálnak, bográcsmes-
terük forgatja a láng felett az ebédnek valót, a lányok-asszonyok elhozzák 
tepsiremekeiket… Beszélgetnek, kvaterkáznak az emberek, a gyermekek 
pedig nekik szóló programokon vehetnek részt.

Ma már egyesületet is alapítottak Kis-
kőrösi Kakasfőző Egyesület néven, a 
fesztivál szervezői között pedig évek 
óta Kiskőrös Város Önkormányzata 
is kiveszi a részét a feladatokból. 

Supka Éva szintén nem először volt 
háziasszonya a rendezvénynek, ame-
lyet Domonyi László polgármester 
nyitott meg, aki kiemelte, hogy az 
idén 75 csapatnak állítottak sátrat, 

akik között 20 új csapatot is üdvö-
zölhettek. Kothencz Lajos előadá-
sában pedig a Hazám, hazám című 
áriát hallhattuk Erkel Ferenc, Bánk 
bán című operájából mintegy a 
fesztivál nyitányaként, s miközben 
hallgattuk, csendesen emlékeztünk 
mindazokra, akik már nem lehetnek 
velünk... Markó János (Nani) volt 
idén is a hangulatfelelős, ő gondos-
kodott arról, hogy a 9 órai közös 
tűzgyújtás után egészen másnap haj-
nalig egy percre se maradjanak zene 
nélkül a fesztiválozók.

Boda Zsuzsa 

A szervezők ezúton mondanak köszö-
netet támogatóiknak, s mindazoknak, 
akik a színpadon önzetlen fellépésük-
kel hozzájárultak a XIII. Kakaspörkölt 

Főző Fesztivál sikerességéhez. Fellépők: 
Bogárzó Citerazenekar (Kecel), Dzsem 
Buli Zenekar, Kiskőrös Város Fúvósze-
nekara Sipos Béla karnagy vezényleté-
vel, Kiskőrös Város Mazsorett csoportjai 
közül a Gyöngyszem és az Orchidea 
csoportok, akiknek művészeti vezetőjük 
Gmoser György, koreográfus Gubacsi 
Zsófia, Váczi-Wachsmann Ildikó és a 
Soundwitch zenekar, Kothencz Lali és 
Markó Nani Dörmő Anitával, vala-
mint DJ Komlósi Gyuri.
Támogatók: Kiskőrös Város Önkor-
mányzata, Atkári Árpád, Tóth László, 
Csati Biztosító, Szentimre víz, Szöllősi-
né Baranyai Katalin, Ba Irén, Szentpé-
teri Borpince, Supka Éva, Szeki Meglepi

(Még több fotó: Kiskőrös város
és Domonyi László facebook oldala)

SIKERESEK VOLTAK A KÖNYVTÁRI NAPOK
Idén is csatlakozott a Kiskőrösi Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár az Or-
szágos Könyvtári Napokhoz október 
3-8 között. Mint azt Turán Istvánné 
intézményvezető elmondta, az idei 
programjaik elsősorban a Petőfi 200 
Emlékévhez kötődtek.
Kiállítást rendeztek be a Petőfihez 
köthető könyvekből, ehhez kapcso-
lódóan ablakinstallációt készítettek 
a bejárat mellé. Foglalkozást tartot-

tak a rejtvényfejtők klubja tagjai-
nak, játékos vetélkedőt szerveztek a 
diákoknak, a tíz évvel ezelőtt alakult 
Csevegő klub tagjai is összejöttek.  
Újraindult a könyvtár tiniknek szóló 
klubja, a Kamaszzug, valamint ve-
títéssel egybekötött előadást is hall-
hattunk a várossá nyilvánítás 50. év-
fordulójáról (erről külön írásunkban 
olvashatnak).

Boda Zsuzsa
Új tagok jelentkezését várja

a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és Citerazenekar,
az énekkar élére pedig új vezetőt keresnek!

Jelentkezni lehet:
Györk Ernőné Ildikónál,

a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél
Telefon: 06-70/339-9239
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Kiskőrösi hírek

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

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

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

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

Hirdetésfelvétel:
Petőfi Sándor Művelődési Központ
hétköznaponként 8.00-12.00 
és 12.30-16.00 óra között
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/A
telefon: 06-78/312-315

Dúcz Annamária  |  +36-70/617-9945
hirdetes@vira.hu

Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Izsáki út 10/B
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó Péter

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

LENDÜLETBENMOZGÁSBAN

TÉLEN IS VÁR MINDENKIT EGÉSZSÉGFOGLALKOZÁSAIRA AZ EFI ELINDULT A KORISULI – VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET

A tél közeledtével sem maradnak el az Egészségfejlesztési Iroda ismeretterjesztő 
és gyakorlatias előadásai sem. Többek között zajlanak Domonyiné Borbényi 
Katalin ,,Útikalauz az iskolakezdéshez” című előadásai, melyek a gyermekek 
iskolára való felkészítésében nyújtanak segítséget és iránymutatást adnak a 
szülők és az óvodákban dolgozó szakemberek számára. Az óvodából iskolába 
induló gyermekek gyakran éretlenek, vagy az eredményes tanulási feltételeik 
még nem forrtak ki megfelelően, beszéd- és kifejezőkészségük még nem teljes, 
figyelmük csapongó lehet, pedig mindezek meghatározói az iskolaérettségnek. 

Az ezzel kapcsolatos foglalkozások 
lehetőséget biztosítanak a szülők és 
az óvodapedagógusok tájékoztatásá-
ra, ismereteket nyújtanak a nehézkes 
feladatok megoldásához és a helyes 
gyakorláshoz, hogy a gyermekek a 
megfelelő teljesítőképességet elsajá-
títva érkezzenek az iskola elvárásainak 
világába. A Lajkóné Kovács Regina 
által tartott Csiri-biri foglalkozások 
rengeteg gyermek és szülő számára 
kedvet hoztak a mókás tanuláshoz és 
készségfejlesztéshez, itt mindig nagy 

örömmel fogadjuk az új csöppségeket 
és szerető gondviselőiket!
A bölcsődei és óvodai szakemberek 
számára is hasznos tudást biztosítanak 
az egyre több helyen igényt keltő, a 
Kiskőrösi Mentő Alapítvány által tar-
tott interaktív csecsemő-, gyermek és 
felnőtt elsősegélynyújtó tanfolyamok. 
Az életmentés szinte minden em-
bert érint közvetve vagy közvetlenül, 
ezért egyre több és egyre korszerűbb 
oktatóeszközökkel teszik érhetővé és 
gyakorlatiassá az elsősegélynyújtás fo-

lyamatát a foglalkozást tartó szakem-
berek, hiszen legyen szó munkahelyi, 
háztartási vagy közlekedési balesetről, 
a gyors segítség életet menthet!
Hamarosan megtartásra kerül Me-
zőfi-Horváth Antónia Kamaszkori 
végletek című informatív előadása 
is, mely a serdülőkori határkereső 
viselkedések típusaiból, okaiból, és 
megoldásmódjaiból ad némi ízelítőt a 
szülők számára.
A téli időszak eljövetelével fontos 
megemlíteni néhány dolgot, melyek-
re érdemes figyelni e hűvös és csapadé-
kos évszakban. Az egyre hidegebb éj-
szakák mellett nappal sem melegszik 
fel annyira a levegő, ezért minden-
képpen érdemes odafigyelni a megfe-
lelő, réteges öltözködésre, hiszen egy 
megfázás csak tovább gyengíti im-
munrendszerünket és rontja a szerve-
zetünk működésének hatékonyságát. 
A mindenkor fontos higiénia és tisz-
tálkodás elengedhetetlen a betegségek 
elleni védekezésben, hasonlóképpen, 
mint a megfelelő tápanyagbevitel. 
Az év vége felé közeledve a finom-
ságok tömkelege kerül majd az 
asztalokra, ezért figyelemmel kell 
kísérnünk a szervezetünk egészségi 
állapotát. Egy általános orvosi vizs-
gálat segít pontosabb képet alkotni 
erről, ezek közül kiemelten fontos a 
koleszterin és a vércukorszint vizs-
gálat. Gondoljunk csak a november 
14-én tartandó cukorbetegek vi-

lágnapjára, mely azt a célt hivatott 
elérni, hogy minél több emberben 
tudatosuljon a cukorbetegség jelen-
tése, nagyobb méreteket öltsön az 
ezzel élőkkel szembeni tolerancia és 
segítőkészség, és a betegséget megelő-
ző vagy felismerő szűrővizsgálatokon 
való részvétel! Minden időszakra el-
mondható és az egészségi állapotot 
megtartó vagy növelő hatással bírnak 
az étkezési szokások is. A ,,minőségit 
és mértékkel” jelszavak betartására 
való törekvés elengedhetetlen még 
az év ezen szép, ételekkel és családi, 
baráti összejövetelekkel teli időszaká-
ban. A kellemes időtöltés érdekében 
tervezzük meg, hogy mire fogjuk fel-
használni szabadidőnket, próbáljuk 
azt minél vidámabb és meghittebb 
hangulatban eltölteni szeretteink tár-
saságában.

László Luca
EFI koordinátor

A korábbi évek hagyományainak 
megfelelően a HC Kiskőrös szervezé-
sében idén is van Korisuli foglalkozás. 
A Rajz Attila Jégcsarnokban várja az 
érdeklődőket a jégkorong egyesület 
szerdánként 17.00-18.00, pénteken-
ként pedig 18.00-19.00 óra között.
A jégcsarnokban már szeptember-
től igazi jég várja a pályára lépőket 
és ezzel párhuzamosan a Korisuli 
programja is elindult heti két alka-
lommal. A HC Kiskőrös oktatója 
Kosóczky Tibor elmondta, hogy a 
Korisuli foglalkozásokkal az a céljuk, 

hogy a foglalkozásokon résztvevőket 
eljuttassák egy olyan szintre, amikor 
már biztonsággal tudnak korcso-
lyázni. Mindezek mellett az ügyesen 
mozgó, korcsolyázó gyermekeket 
megpróbálják bevonni az egyesületi 
működésbe, az utánpótlás jégkorong 
csapataikba. Ez a program elsősorban 
a gyermekek részére szól, de sokszor 
a szülők is elkísérik őket, akik szin-
tén megtanulhatnak korcsolyázni a 
foglalkozások során. Ilyenkor a jeget 
felosztják a kezdők, a haladók és a 
kettő közötti „átmenetet” képező 

csoportok számára, hogy mindenki a 
tudásának megfelelő oktatást kapja. 
Amennyiben nincs valakinek kor-
csolyacipője, akkor a klub biztosít 
számára. A szakmai munkavégzésről 
minden foglalkozáson négy oktató 
gondoskodik a résztvevők létszá-
mától függetlenül. Kosóczky Tibor, 
Elekes Levente, Erdélyi István és 
Rakonczai Mónika, de amennyiben 
szükséges, akkor még Kosóczky Ni-
kolett és Szekeres Károly is besegít 
az oktatásba.

Filus T.

AZ U11-ES KISKŐRÖSIEK ÉS AZ IZSÁKIAK DUPLÁZTAK
A Kiskőrösi LC és az Izsáki Sárfehér 
SE csapatai között jó a kapcsolat. 
Utánpótlás szinten is összedolgoznak 
egymással, és a megyei I. osztályú kis-
kőrösi gárdában is több izsáki játékos 
szerepel.
A klubok U11-es csapatai október 
13-án Kiskőrösön, október 20-án pe-
dig Izsákon játszottak edzőmérkőzést 
egymás ellen. Az együttesek rendsze-
resen szerepelnek a Bozsik Tornákon 

és a megszokott hétközi foglalkozá-
sokat kiegészítve léptek pályára az 
edzőmérkőzéseken. Az eredmény a 
barátságos találkozókon másodlagos 
szerepet kapott, az elsődleges cél a 
mérkőzéshelyzetek gyakorlása volt. 
A kiskőrösi csapat edzője Biácsi Gá-
bor elmondta, hogy az izsákiakkal 
a Bozsik Tornákon rendszeresen 
találkoznak és edzőjükkel, Nagy 
Oszkárral is nagyon jó a kapcsolat. 

Megbeszélték, hogy jó lenne élesben, 
mérkőzéshelyzetben is szerepelniük a 
fiataloknak és a fejlődésüket jól szol-
gálná, ha edzőmérkőzést játszanának 
egymással. Ebben a korosztályban 
Kiskőrösön az edző 16 fős kerettel 
tud dolgozni, akik egy része a kiemelt 
Bozsik Tornákon is szerepel, ahol 
Bács, Csongrád-Csanád és Békés 
megyei csapatokkal küzdenek meg. 

Filus Tibor

MAGLÓDI NORBERT 
ORSZÁGOS BAJNOK
Maglódi Norbert kiskőrösi sportlö-
vő, ismét országos bajnoki címet szer-
zett városunknak. Norbi ezúttal a Ma-
gyar Sportlövők Szövetségének Steel 
Challenge Országos-bajnokságán Kis-
kaliberű puska versenyszámban állha-
tott a dobogó legfelső fokára. Továbbá 
nagyon szoros versenyben Kiskaliberű 
pisztoly divízióban ezüstérmet is szer-
zett. Kiemelkedő teljesítményének 
köszönhetően az ország mindkét szö-
vetségében bajnok lett 2022-ben.
Ezen felül a közelmúltban megrende-
zett Central European Open Level III. 
nemzetközi Steel Challenge versenyen 
is helyt állt. Megnyerte a kiskaliberű 
pisztoly és kiskaliberű puska nyílt 
irányzék divíziókat. Második helye-
zést ért el a kiskaliberű puska optika, 
illetve negyedik helyezést a kiskalibe-
rű pisztoly optika számokban. 
Fiatal versenyzőként, rendkívül ered-
ményes sportoló.
Gratulálunk és további sikereket kí-
vánunk!

Boda Zsuzsa

Várják a jelentkezőket!
EDZÉSEK
A KÜZDŐSPORTOK
HÁZÁBAN.

Judo 6 éves kortól
Szabó Zoltánnal
Tel.: +36-20/214-5099
edzések: szerda, péntek 17.00-18.30-ig

Ovi judo 3-6 éveseknek
Mercs-Borbényi Klárival
Tel.: +36-70/517-4759
edzés: szerda 16.00-16.45-ig

Brazil jiu-jitsu önvédelem
14 éves kortól Ujvári Mátéval
Tel.: +36-20/399-5553
edzések: október 5-től
hétfő, csütörtök 17.00-17.30-ig

SUBA RÓBERT PARALIMPIKON HAZAI VÍZEN EDZ
A kiskőrösi Robertó Horgászparkban gyakorol

Suba Róbert állandó résztvevője a 
hazai és a nemzetközi para kajak-ke-
nu versenyeknek. Több kiemelkedő 
eredménye volt már az országos és a 
nemzetközi versenyeken is, 2016-ben 
pedig a Rio de Janeiroban megrende-
zett paralimpián a 200m KL1 kategó-
riában ezüstérmet szerzett. A sportoló 
az idei évtől új edzővel, a szegedi kenus 

szakember, Szabó Krisztián vezetésé-
vel készül a versenyekre. Suba Róbert 
elmondta, hogy amikor az időjárási 
körülmények engedik, akkor a Tiszán, 
a Maroson, majd a matyéri versenypá-
lyán folynak az edzések. A felkészülé-
sekre való sok utazás és a költséghaté-
kony edzések miatt már régóta kereste 
a lehetőséget, hogy Kiskőrösön milyen 

módon tudna felkészülni, így jött az 
ötlet és a lehetőség, hogy a kiskőrösi 
Robertó Horgászpark vizén tudjon 
gyakorolni. A horgászpark tulajdono-
sai nagyon segítőkészek voltak az ötlet-
tel kapcsolatban és lehetőséget biztosí-
tanak a számára, hogy helyben tudjon 
edzeni. A felkészülése során így heti két 
alkalommal Szegeden, egyszer pedig a 
Robertó Horgászparkban tud gyako-
rolni. A kiskőrösi vizes edzések során 
egy 7,5 méter hosszú oldaltámaszos 
ülő kenuval gyakorol. A hajó a sajátja, 
melynek a beülő része egyedileg van ki-
alakítva speciálisan az ő testméretéhez, 
a versenyekhez pedig a szegedi klubja, 
valamint a magyar válogatott biztosítja 
a számára a speciális kajakot vagy ke-
nut. A célja az, hogy jó eredményeket 
érjen el a hazai és a nemzetközi verse-
nyeken, valamint szeretne rajthoz állni 
a következő paralimpián is.

Filus Tibor
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A Kiskőrös LC a tércég „C” ka-
tegóriás klubként rendez az idei 
szezonban is Bozsik Tornákat után-
pótlás labdarúgó csapatok számára. 
Az U11-es korosztály számára ok-
tóber 2-án már a második ilyen tor-
nát rendezték meg, amely során 13 
csapat küzdött egymással a Városi 
Sporttelepen kialakított négy játék-
téren.
A tornán résztvevő klubok Bugacról, 
Kiskőrösről, Akasztóról, Szalkszent-
mártonról két egyesület, Dunapa-
tajról, Hartáról, Kerekegyházáról, 
Kunszentmiklósról, Soltvadkertről 
és Izsákról érkeztek. A program az 
MLSZ előírásai szerint zajlott le ösz-
szesen 117 fiatal labdarúgó részvé-
telével, mely során a gyermekeknek 
75-80 percet kellett a pályán tölteni-
ük, így a résztvevők négy 18 perces 
mérkőzést játszottak. A mérkőzések 
35 x 55 méteres játéktéren folytak, 
5 x 2 méteres kapukkal. A Kiskőrösi 
LC alelnöke Somlyai Péter elmond-
ta, hogy az U11-es korosztályban 
működik egy kiválasztó program 
is, mely során a körzethez tartozó 

csapatok kiemelkedő játékosainak 
kéthetente edzéseket tartanak. A kis-
kőrösieknél ebben a korosztályban 
16 gyermek szerepel Biácsi Gábor 
és Takáts Gábor edzők irányításával. 
A Bozsik Torna végén a legjobban 
teljesítő labdarúgók oklevél elisme-
rést vehettek át és minden résztvevő 
játékos csokoládét kapott.           -ft-

MEGKEZDŐDÖTT A BOZSIK TORNA A KISKŐRÖS LC SZERVEZÉSÉBEN
Az U11-es korosztályban működik egy „kiválasztó program” is

Gépi szőlő előmetszést vállalokGépi szőlő előmetszést vállalok
Kiskőrösön és környékén.Kiskőrösön és környékén.
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