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KRÁMER IVÁNT MÉLTÓNAK TARTOTTÁK
„AZ ÉV EMBERE 2022-DÍJRA”

Krámer Iván kiskőrösi nyugalma-
zott alezredes, Petőfi relikvia- és 
dokumentumgyűjtőt is méltónak 
tartották arra, hogy jelöljék az „Év 
embere 2022-díjra” Bács-Kiskun 
vármegyében. A baon.hu internetes 
újság oldalán hirdették meg a közön-
ségszavazási lehetőséget, ahol február 
14-ig adhattuk le szavazatainkat.
A baon.hu célja a szavazással nem 
más volt, mint ahogy írták: „Min-
dennapi emberek kivételes tetteit, 
vagy éppen nem mindennapi em-
berek példamutató tevékenységét, 
munkáját, munkásságát szeretnénk 
elismerni.” 
A kiskőrösi gyűjtő az ötödik helyen 
végzett tíz jelölt közül a közönségsza-
vazásban.
„A 2006 óta Kiskőrösön élő nyugal-
mazott alezredes éppen fél évszázada 
gyűjti a reformkor, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc, és az 
azt követő évtizedek irodalmi ki-
adványait, kéziratait, a történelem-
könyvekből jól ismert hősök, po-

litikusok relikviáit, hagyatékokból 
származó dokumentumokat” – írta a 
baon.hu bemutató cikkében.
Gratulálunk a jelöléshez, az elért 
helyhez, köszönjük Krámer Iván 
lelkes gyűjtőmunkáját, lokálpatrióta 
tevékenységét, Petőfi Sándor nagy 
költőnk korszakának fennmaradó 
dokumentumainak, relikviáinak 
gyűjtését, megőrzését!  

RÚZSA MAGDI
KONCERT KISKŐRÖSÖN

HELYSZÍN: PETŐFI TÉR 9.
(SZOLGÁLTATÓHÁZ ELŐTT)

AZ ESEMÉNY DÍJTALAN!

2023. MÁRCIUS 15. 18 ÓRA

17:00 KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ A PETŐFI NEVÉT VISELŐ
 KÖZÉPISKOLÁK TALÁLKOZÓJA ALKALMÁBÓL
 Pető� Szülőház és Emlékmúzeum galériája
18:00 MÁRCIUSI IFJAK ÉS NÉPEK TAVASZA – IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
 ÉS KULTURÁLIS ZENÉS MŰSOR ÉS FLASHMOB
 Pető� tér 9., a szolgáltatóház előtti parkoló
19:00 HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY TÁNCHÁZA
 KÍSÉR: POGRÁNYI MIKLÓS ÉS ZENEKARA
 KÖZREMŰKÖDIK: A KISKŐRÖS NÉPTÁNCEGYÜTTES
 Pető� tér 9., a szolgáltatóház előtti parkoló

08:00 ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
 Polgármesteri Hivatal Díszterem
09:15 TÉRZENE KISKŐRÖS VÁROS FÚVÓSZENEKARÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
 Pető� szobor előtt
09:30 ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS 
09:35 KOKÁRDATŰZÉS A KISKŐRÖSI ELSŐ ÉVFOLYAMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA
 Pető� szobor előtt
10:00 FŐHAJTÁS A PETŐFI SZOBORNÁL 
 Pető� szobor előtt
14:15 AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJA – DÍSZÜNNEPSÉG KISKŐRÖSÖN
 Pető� tér
18:00 RÚZSA MAGDI KONCERT
 Pető� tér 9., a szolgáltatóház előtti parkoló

16:00 „FOLTOK ÉS LÁNCSZEMEK” – A SZELLŐRÓZSA FOLTVARRÓ KÖR
 ÉS A KISKŐRÖS RÓZSÁJA HORGOLÓKÖR PETŐFI 200 EMLÉKÉVHEZ
 KAPCSOLÓDÓ ALKOTÁSAINAK BEMUTATÁSA
 Pető� Sándor Művelődési Központ
18:00 „EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET” – A MAKÓI FORGATÓS ÉS A GYOMAENDRŐDI
 KÖRÖSMENTI TÁNCEGYÜTTESEK KÖZÖS TÁNCSZÍNHÁZI MŰSORA
 BELÉPŐJEGY A KISKŐRÖSI TOURINFORM IRODÁBAN VÁSÁROLHATÓ
 Pető� Sándor Művelődési Központ színházterem

16:00 FEJEZETEK A KISKŐRÖSI PETŐFI-KULTUSZ TÖRTÉNETÉBŐL
 CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET BEMUTATÓJA ÉS KONFERENCIA
 Pető� Szülőház és Emlékmúzeum galériája

MÁRCIUS 14.  

MÁRCIUS 15.  

MÁRCIUS 16.  

MÁRCIUS 17.  

9:30-19.00   A BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MESEBUSZA VÁRJA A GYERMEKEKET PETŐFIHEZ
   ÉS AZ ÜNNEPHEZ KÉSZÜLT INTERAKTÍV BEMUTATÓVAL ÉS MESÉKKEL A FŐTÉREN

PETŐFI 200
KISKŐRÖS
MÁRCIUS 15.
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KÖSZÖNETET MONDOTT A VÁLLALKOZÓKNAK DOMONYI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER
Megyei szinten is kimagasló volt a befizetett iparűzési adó tavaly városunkban

MOLNÁRNÉ MIHÁLY SZILVIA GYŐZÖTT A PETŐFI-SZAVALÓVERSENYEN
Generációkon átívelő megmérettetést rendeztek Kecskeméten

FÓKUSZBAN RENDKÍVÜLI

Molnárné Mihály Szilvia első helyezést ért el kategóriájában, városunkat 
képviselve, a vármegyei önkormányzat és a kecskeméti színház közös 
szervezésében megrendezett szavalóversenyen, március 1-jén.

A generációkon átívelő szavalóver-
senyt a Petőfi200 Emlékév keretén 
belül szervezték meg nagy költőnk 
tiszteletére.
Szilvi elmondta, hogy mint váro-
sához hű, lokálpatrióta mindenfé-
leképpen szeretett volna valamilyen 
formában kapcsolódni a Petőfi200 
Emlékévhez. Olvasta a felhívást a 
szavalóversenyre és úgy érezte, ha 
részt vesz rajta, ezzel méltóképpen ki 
tudja fejezni tiszteletét Petőfi Sándor 
emléke előtt.
A kötelező verset videón kellett be-
küldeniük a zsűrinek, akik a felvé-
teleket végignézve minden életkori 
kategóriából 12-12 szavalót hívtak 
be a március 1-jén megrendezett 
döntőbe.
Ekkor egy szabadon választott Petőfi 
verset kellett előadniuk, már a zsűri 
előtt.
Szilvi a költő „Ha szavaim megfon-
tolom” című versével kápráztatta el 

a zsűritagokat, akik neki ítélték az 
első díjat.
A városunk színeiben induló ver-
senyző elkötelezetten szereti az iro-
dalmat, azon belül is Petőfi költé-
szetét, bár valamikori középiskolai 
tanárként nem ezt a tárgyat tanította 
diákjainak. 
A Kiskőrös Televízói egyik alapító 
tagjaként és hosszú éveken át mun-
katársaként is ismerhetjük őt. 18 
éves korától folyamatosan képezte 
magát, törekedett a szép magyar ki-
ejtésre.
A szavalóversenyre vármegyénkből 
250-en jelentkeztek. A videós elővá-
logatás után a döntőt a kecskeméti 
Kelemen László Kamaraszínházban 
bonyolították le.
Az ünnepélyes gálaműsoron a résztve-
vőket Vedelek Norbert, a Bács-Kis-
kun Vármegyei Közgyűlés alelnöke, 
valamint Cseke Péter, a Kecskemé-
ti Katona József Nemzeti Színház 

igazgatója köszöntötte. A direktor 
elmondta, örömére szolgál, hogy a 
költészet tisztelete és szívbéli szeretete 
összeköti mind a verseny résztvevőit, 
mind a jelenlévőket, és nem is talál-
hattak volna jobb alkalmat a Kama-
raszínház újranyitására. 
Az eredményhirdetést követően a 
résztvevők közös képet készítettek 
„a mi Petőfinkkel”, azaz Bánföldi 
Szilárd színművésszel. Helyezéstől 
függetlenül, minden döntőbe jutott 
versenyző Fi200 színházbérlettel lett 
gazdagabb.

A versenyen Hegedűs Zoltán és 
Fazakas Géza színművészek, vala-
mint Tóth Kata dramaturg zsűrizett. 
A zsűri elnöke, Hegedűs Zoltán, Já-
szai Mari-díjas színművész kiemelte, 
nehéz helyzetben voltak, hiszen a 
többszáz jelentkező közül csupán a 
legjobbak jutottak a végső forduló-
ba. Hozzátette, nagy kihívás a jók 
közül a jobbakat kiválasztani.
Gratulálunk Szilvi a győzelemhez! 
Köszönjük, hogy képviselted váro-
sunkat!

Kiskőrös kiemelkedő, legnagyobb adót fizető vállalkozóit és cégvezető-
it köszöntötte Domonyi László polgármester február 24-én a Városháza 
dísztermében. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Font Sándor, térsé-
günk országgyűlési képviselője és dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Várme-
gyei Közgyűlés alelnöke is.

A háború okozta energiaválság el-
lenére is hiány nélkül fogadta el a 
képviselő-testület a város 2023-as 
költségvetését.
Ehhez azonban nem csak egy átgon-
dolt tervezésre, hanem azokra a jól 
működő, stabil, innovatív cégekre 
is szükség van, amelyekre bátran tá-
maszkodhat az önkormányzat.
Ami a legfontosabb üzenet, az az, 
hogy a 2022-es évben a befizetett 
adó összege közel elérte a 2019-es 
csúcsot. Nagyon nagy tisztelettel 
mondok ezért köszönetet a vállal-
kozóknak, mert ez a vállalkozások 
eredménye. Tavaly 795 millió helyi 
iparűzési adót fizettek be a cégek, 
mely megyei szinten is kimagasló tel-
jesítmény volt – mondta a fogadáson 
a város első embere. 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
is elismerően szólt a kiskőrösi vál-
lalkozásokról. Bármilyen szigorú is 
a mostani helyzet, rendkívül sokan 
irigykednek a városra. A Bács-Kis-
kun vármegyei és az egész Dél-alföl-
di régió gazdasági adataiból látható, 
hogy Kecskemét kivételével Kiskőrös 
a legjobbak között van. Az egy főre 
eső gazdasági dinamikát – gépjár-
művek száma, vállalkozások száma, 
adóerőképesség – elemezve mond-
hatjuk mindezt el.
Bács-Kiskun Vármegye részéről dr. 
Mák Kornél alelnök is köszöntötte a 

kiskőrösi vállalkozókat. Mint mond-
ta, a helyi cégek, vállalkozások mun-
kája nélkül elképzelhetetlen lenne 
egy erős város működése. Példának 
hozta fel, hogy nem minden telepü-
lés tudott ebben a helyzetben ilyen 
módon, mint Kiskőrös helyt állni. 
Ebben a városban érződik a potenciál 
és az erő, a felelősségtudat, a tervezés, 
még akkor is, ha nehéz ez az út. Mu-
tatja mindezt a felelősséget és együtt-
működést a vállalkozók nagy száma.
A rendezvényen a Petőfi bicente-
nárium kiemelkedő eseményeiről 
Dr. Filus Erika, a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum igazgatója számolt 
be. A helyi vállalkozók támogatását 
kérte ahhoz, hogy az emlékév méltó 
zárásaként egy új, köztéri Petőfi szo-
borral állíthasson emléket Kiskőrös a 
költőóriásnak.
Az „Együttműködés a helyben fog-
lalkoztatásért Kiskőrös járásban” 
projekt eredményeiről dr. Nagy 
Gabriella aljegyző nyújtott tájékoz-
tatást a jelenlévőknek. Mint mond-
ta, a vállalkozóknak köszönhetően 
a munkaerőpiaci programokban a 
tervezettnél több, 202 fő munkavál-
laló tudott részt venni, akiknek fele a 
foglalkozási paktumok keretében ma 
is alkalmazott munkavállaló. 
A polgármesteri fogadáson lehetőség 
nyílt városunk fejlődését szolgáló, 
kötetlen beszélgetésre is. 

KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18348567-1-03
Bankszámlaszám: 11732057-20009245

Kérjük adója 1%-ának felajánlásával
támogassa Ön is munkánkat!
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A VÁLLALKOZÓK JELENTŐSEN HOZZÁJÁRULNAK KISKŐRÖS MŰKÖDÉSÉHEZ
Domonyi László a lakossági fórumokon ismerteti a költségvetést, a feladatokat

AKTUÁLIS NAPJAINK

A februári képviselő-testületi ülés kezdetekor a városatyák és a jelenlévő in-
tézményvezetők néma főhajtással adóztak a nemrégiben elhunyt képviselő, 
Markó Ferenc emléke előtt. Helyére tagként az Ügyrendi és Összeférhetet-
lenségi Bizottságba Szlovák Pál képviselőt választották meg.

A februári ülés legfontosabb napirendi pontja Kiskőrös város 2023. évi költ-
ségvetésének átbeszélése, elfogadása volt. Az energiaárak drasztikus emelke-
dése miatt a képviselő-testületnek szigorú intézkedéseket kellett hoznia a 
költségvetés egyensúlyban tartása érdekében. Azonban nem csak a közintéz-
mények működése és a közvilágítás területén kell spórolni az önkormányzat-
nak, ebben az esztendőben a városi nagyrendezvényeket sem a megszokott 
módon tartják majd meg. A megszorítások miatt májusban a városalapítók 
napja-országos rétesfesztivál rendezvényünk is rövidebb ideig tart majd, 
ugyancsak kevesebb naposra tervezik a szüreti fesztivált is. A májusi nagy-
rendezvény 2 napja alatt szombaton Kiskőrös várossá avatásának 50 éves év-
fordulóját is megszervezik. A szüreti fesztivál pedig egy napra redukálódik. 
A novemberi Márton-napi nagyrendezvényen a futóversenyt rendezik csak 
meg és a Petőfi-Szilveszter is csökkentett programkínálattal lesz meghirdetve.
A bicentenáriumi eseményeket azonban a megszorítások nem érintik. Azokat 
a programokat, amelyeket a Petőfi200 Emlékévhez kötődően beterveztek, 
meg fogják tartani. 
A városi intézményeket, a közvilágítást, valamint a nagyrendezvényeket érin-
tő megszorítások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a város költségvetése stabil 
lábakon álljon és hiány nélkül tudja zárni Kiskőrös a 2023-as évet. Mind-
ezekkel egyetértve a képviselők elfogadták a 2023-as évi költségvetést.

Kiskőrös Város Önkormányzata az Eatrend Kft-vel kötött vállalkozói szer-
ződés alapján biztosítja az önkormányzati fenntartású intézményekben az 
étkeztetést. A cégvezető megkereséssel élt az önkormányzat felé, melyben az 
előre nem látható inflációs hatások miatt a vállalkozási szerződésben rögzített 
közétkeztetési nettó egységárak szükségessé váló rendkívüli 20 %-os áremelé-
sét kérte. Kérelmét a reálbér emelkedés megugrásával, a közüzemi költségek 
jelentős emelkedésével és az élelmiszer alapanyagok területén megnyilvánuló 
robbanásszerű árváltozással indokolta. A képviselő-testület a kérésnek helyt 
adva módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások térítési díjáról szóló rendeletet.

A városatyák nem módosították az eddigi óvodai felvételi körzeteket. Megha-
tározták és jóváhagyták a Kiskőrösi Óvodák – Batthyány utcai óvoda, Kőrisfa 
óvoda, Szűcsi óvoda, Erdőtelki óvoda – felvételi körzeteit. Az óvodai általá-
nos felvételi időpontot is kitűzték, a dátum:
2023. április 26-án és április 27-én, naponta 8-14 óráig.

A városatyák elfogadták Kiskőrös 2023. évi városi ünnepségek és rendezvé-
nyek tervét is, ezzel kapcsolatban módosították a Kunság-Média Nonprofit 
Szolgáltató Kft-vel kötött szerződésüket. A városmarketing és turizmussal 
kapcsolatos közfeladat ugyanis 2023. január 1. napjától az önkormányzat 
100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság feladatkörébe került 
át, az év december 31. napjáig terjedő egy év határozott időtartamra.

A VÁROSHÁZA HÍREI SZERETETTEL KELL FŐZNI AZ ÉTELT!
Első lett a Kiskőrösi Kötőrúd Egyesület 

a soltvadkerti főzőversenyen

***

***

***

***

Az első alkalommal megrendezett 
Soltvadkerti Töltöttkáposzta-főző 
Versenyen a Patka István vezeté-
sével működő Kiskőrösi Kötőrúd 
Egyesület csapata győzelmet aratott 
és így elhozták az első helyezettnek 
járó kupát.
12 csapattal együtt mérték össze 
főzőtudományukat az egyesület je-
lenlévő tagjai, akik a bográcsos étel 
mellé még csörögefánkot is sütöttek. 
Természetesen a soltvadkerti piac-
téren megrendezett gasztronómiai 
programon a főzőhely díszítését is 
pontozta a háromtagú zsűri.
A helyszínen a tagok Istvánon kívül 
nagy létszámmal képviselték egye-
sületüket, így többek között Disztl 
Gábor, Csatai Gyula, Csatai Erika, 
Ráczné Anikó, Füzi Bea, Patka 
Edit, Nagy Attila, Burda Imre, 
Zapletal Andrea, Gyepesné László 
Gabriella, valamint Gyepes Zsolt. 
Abban mindannyian egyetértettek, 

hogy jó étel csak szívvel-lélekkel, 
szeretettel készülhet. A bográcsmes-
terek két bográcsban kétféle recept 
szerint összekészített töltöttkáposztát 
forgattak: 7 kilogramm darált ser-
téshúst 2 kg apró kockára vágott 
dinsztelt hagymával, 1 kg feldara-
bolt füstölt szalonnával, 1 kg sava-
nyított csomborral összekevertek, 
majd kaporral, piros paprikával, 
sóval, borssal ízesítettek. Jó alaposan 
az egészet összegyúrták, majd két 
részre osztották. Az egyik felébe 2 kg 
rizst, a másik felébe másfél kg hán-
tolt árpát kevertek. Mindebből 200 
szármát töltöttek, amelyek közé 10 
kg savanyú káposzta, nyers és füstölt 
köröm, oldalas, nyúlja, kolbász is ke-
rült. Végezetül az egészet körülbelül 
6 liter abalével felöntötték és készre 
főzték.
Gratulálunk a csapatnak, a jövőben 
is hasonló sikereket kívánunk!

Boda Zsuzsa 

A KÖVETKEZŐ KISKŐRÖSI VÉRADÁS IDŐPONTJA:
március 21 és 22. reggel 9 órától 13 óráig
a művelődési központban

A véradásra személyi igazolványát,
lakcím-, és TAJ kártyáját kérjük
hozza magával! 

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Kiskőrösi Járási Hivatala

ÁLLÁSAJÁNLATAI
FOLYAMATOSAN FRISSÜLNEK

Kiskőrös Város honlapján

www.kiskoros.hu

Kiskőrösön már több évtized óta lakossági fórumra hívják a választókerü-
letek lakóit, hogy meghallgassák a polgármester beszámolóját a költség-
vetés alakulásáról, az aktuális év feladatairól, a folyamatban lévő, illetve a 
tervezett fejlesztésekről, beruházásokról.

2023-ban is február, illetve március 
hónapban várták/várják a lakosokat 
fórumra, melyen Domonyi László 
polgármester vetítéssel egybekötött 
beszámolóját hallgathatják meg, illet-
ve feltehetik kérdéseiket a beszámoló-
ban elhangzottakkal és az őket érintő 
problémákkal kapcsolatban választó-
kerületük képviselőjének, a polgár-
mesternek, vagy a kapitányság részéről 
jelenlévő vezető beosztású rendőrnek.
A lakossági fórumokat az Erdőtelki 
választókörzet lakói számára összehí-
vott fórum kivételével a Petőfi Sándor 
Művelődési Központban tartják meg.

Domonyi László polgármesternek a la-
kossági fórumokon adott részletes tá-
jékoztatása minden területre kiterjed.
Mint mondta, 2022-ben a magánsze-
mélyek kommunális adója 70 millió 
forint, a helyi iparűzési adóbevétel 
795 millió forint, a helyi iparűzési 
adóbevétel kieséséhez nyújtott állami 
támogatás 185.5 millió forint, az ide-
genforgalmi adóbevétel pedig 9 millió 
forint volt. 
A költségvetésnek azonban nem 
csak bevételi, hanem kiadási olda-
la is van. A város kiadásai az elmúlt 
esztendőben a teljes bevételből a kö-
vetkezőképpen alakultak: személyi 
juttatások – 19.04% – 1 milliárd fo-
rint, a munkaadót terhelő járulékok 
– 2.88% – 158 millió forint, dologi 
kiadások – 36.2% – 1.98 milliárd 
forint, támogatások államháztartáson 
kívülre/belülre – 11.36% – 621 millió 
forint, szociális jellegű támogatások – 
0.16% – 8.9 millió forint, tartalékok 
– 3.37% – 184.6 millió forint, felhal-
mozási célú kiadások – 26.99% – 1.47 
milliárd forint.
A beszámolóban elhangzott, hogy a 
pandémiás helyzet óta az idegenforga-
lom jelentősen nőtt a városunkban és 
ez maga után vonzza az idegenforgal-
mi adóbevétel növekedését is.
Kiemelte, hogy a minimálbér és a ga-
rantált bérminimum korrekciója az 
önkormányzatot is érinti, nem csak 
a vállalkozásokat. Ezért emelkedtek 
meg a személyi juttatások. A kor-
mány az iparűzési adóbevételkiesést 
kompenzálta, várhatóan ez így lesz a 
bérminimum, minimálbér esetében is.
Hangsúlyozta a polgármester, hogy az 
iparűzési adóbevétel a covid alatti idő-

szakhoz képest jelentősen megemelke-
dett, ez azt jelenti, hogy vállalkozása-
ink újra dinamikusan termelnek.

KÖSZÖNET A CÉGEKNEK
Ezt ezen a fórumon is megköszönte a 
város első embere, hiszen mint mond-
ta, ez a magas iparűzési adóbevétel 
megmentette a várost az időközben 
jelentősen megnövekedett rezsidíj-
emelkedéssel szemben. 
Ugyanis az önkormányzati villamos 
áram díjváltozás nagyon jelentős. 
2020-ban 19,80 forintért kaptunk 
1 kWh áramot, 2023-ra pedig 177 
forintra módosult a kWh-kénti köz-
világítás ár, az intézményi felhasznált 
villanyáram kWh-kénti ára 199 forint 
és ezekre jön még rá a rendszerhaszná-
lati díj. Még annak ellenére is, hogy 
a kormány támogatást adott a rezsidí-
jakra, mindez jelentős kiadás, nagyon 
megterheli a városi büdzsét. Ezért 
döntött úgy a városvezetés, hogy ki 
kell kapcsolni a közvilágítás egy részét. 
A földgáz ára is jelentősen emelkedett, 
mintegy hétszeresére. Eddig éves szin-
ten 80 millió forintot jelentett a rezsi, 
jelenleg mintegy 1 milliárd forint. 
Az energiamegtakarítási intézkedési 
terv része az is, hogy egyes intézmé-
nyeinket bezárták, hiszen nem lehet 
külön-külön kifűteni az épületeket. 
A Szűcsi óvoda csoportjai saját termet 
kaptak, nem bontották meg a csopor-
tokat. A fűtési szezon végéig az óvoda 
bezárása tízmilliós nagyságrendű meg-
takarítást jelent. A fűtéskorszerűsíté-
sen gondolkodnak, már megkérték az 
árajánlatokat az óvoda napelemekkel 
való felszereléséhez.

ENERGIA 
Ahol meg tudják tenni, vagy 
villamosenergiával fűtenek, vagy ki-
dolgozták az úgynevezett kombinált 

fűtési módot, például a polgármeste-
ri hivatal esetében is. Ez azt jelenti, 
hogy van egy alaphőmérséklet, amit 
a gázkazánokkal érnek el és erre fű-
tenek rá a klímaberendezésekkel, fel-
használva a napelemekkel előállított 
villamosenergiát is.
A gyermek- és idősintézményekben 
magasabb állandó hőmérsékletet en-
gedélyeztek.
Az önkormányzat tehát jelentősen 
többet fizet mind az elektromos ára-
mért, mind a földgázért. Amíg a la-
kosságnak van egy kedvezményes 
limit, az önkormányzat az összes fel-
használt áramot, illetve földgázt teljes 
áron kell, hogy kifizesse.
A közvilágítással kapcsolatban a pol-
gármester elmondta, hogy 
azokra a lámpaoszlopok-
ra, amelyekre – bár 
benne vannak a köz-
világítási rendszerben, 
de „kikapcsolják” – az 
energiamegtakarítás ér-
dekében egy matricát fog-
nak elhelyezni. Ez azt jelzi a 
lakosoknak, hogy az intézkedési terv 
részeként nem világít a lámpa, nem 
pedig azért, mert a lámpatest meg-
hibásodott. Az MVM ezért ebben az 
időszakban lakossági bejelentést nem, 
csak önkormányzati hibabejelentést 
fogad.

PETŐFI200
Domonyi László kiemelten említette 
meg a Petőfi200 Emlékév jelentősé-
gét. Mint mondta, a megszorító intéz-
kedések nem érintik az országos, sőt, 
nemzetközi jelentőségű programokat. 
Egyedülálló módon a Nemzeti Örök-
ség Intézet döntése alapján a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum Történel-
mi emlékhely lett. Az emlékév része-
ként olyan kültéri egységek valósultak 
meg, amelyeknek csodájára járnak.

A Petőfi emlékév október 17-ig tart, 
rendezvényeinket ez az ünnepi hangu-
lat határozza meg. 
A polgármester ismertette az éves ren-
dezvénytervet is a fórumokon, és mint 
mondta, a Petőfi200 Emlékév rendez-
vényein, programjain kívül a cél itt is 
a megtakarítás.

FEJLESZTÉSEK
Végezetül beszélt a már megvalósult 
fejlesztésekről, mint a kerékpárút fej-
lesztése Kiskőrös és Tabdi között, a 
Liget utcai járdaépítés, a bölcsőde bő-
vítése és fejlesztése, a Városi Sportte-
lep fejlesztése, az akasztói úton egy 14 
hektáros ipari park kialakítása, a piac-
beruházás I. és II. ütemének kivitele-

zése, az „Élhetőbb lakókörnye-
zet Kialakítása Kiskőrösön” 

elnevezésű projekt keretén 
belül utcák aszfaltozása. 
Fontos minőségi előrelé-
pés lesz az utazás területén 
a Budapest-Belgrád vasút-

vonal megépülése. De közös 
projektekkel elkészült a Wattay 

középiskola sportcsarnoka, a kézilab-
dapálya a Szabadidőparkban. Jelentős, 
milliárdos nagyságú beruházás a Bem 
József Általános Iskola bővítése, fej-
lesztése.
Az önerős beruházások közül kiemel-
kedik a Klapka, a Dózsa György, a 
Hrúz Mária, az Alkotmány utcai jár-
daépítés, a Tüskös Park fejlesztése. 
A folyamatban lévő beruházások tehát 
nem szakadnak meg, bízunk a jövő-
ben, szeretnénk tartalékot is képezni, 
hogy a következő esztendőt is sike-
resen átvészeljük-zárta a fórumokon 
Domonyi László polgármester a város 
működését áttekintő beszédét.
(A lakossági fórumokról készült beszá-
molóinkat következő lapszámunkban 
olvashatják)

Boda Zsuzsa
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ZSUZSANNA BÁL KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓVAL, FILMVETÍTÉSSELKITÜNTETÉST 
KAPOTT POLGÁR PÁL

MELLRÁKFÓRUM – NEM VAGY EGYEDÜL!

Rendkívül tartalmas programmal készült idén a Zsuzsanna-napi rendez-
vényre a Kiskőrösi Szlovákok Szervezete. A kiskőrösi szlovákság Gmoser 
Györgyné Zsuzsa néninek köszönhetően régi kapcsolatot ápol a Kínai Kul-
turális Központtal. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójához társul-
va „A költészet ereje címmel” nyílt Lu Xun kínai író és Petőfi Sándor költé-
szetéről irodalmi kiállítás a művelődési központban február 24-én. 

Domonyi László polgármester után 
Jin Hao, a Kínai Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatója is beszélt a 
kínai-magyar-valamint Petőfi révén, 
akinek szülei még felvidéki szlo-
vákok voltak – a szlovák költészet 
kapcsolatáról. Zhao Wenjie kínai 
kalligráfus a kiállításmegnyitó és egy 
rövid kisfilm levetítése után a hely-
színen papírra vetette Petőfi Sándor, 

Kínában jól ismert „Szabadság, Sze-
relem” című versének kínai fordítá-
sát. Annak elkészülte után Jin ügyve-
zetővel együtt átnyújtotta ajándékba 
polgármesterünknek. A kínai írásmű 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum-
ba került.
A Kiskőrösi Szlovákok Szervezete 
1972 óta rendezi meg a Zsuzsan-
na-napi összejövetelt, amely idén 

a kínai kiállításmegnyitó után egy 
dokumentumfilm vetítésével foly-
tatódott. Gmoser Györgyné „Bá-
torság kell a hűséghez” címmel írt, 
a kiskőrösi szlovákság múltját és 
közelmúltját bemutató, fotókkal 

gazdagon illusztrált könyvét dol-
gozták fel az alkotók. Valamint a 
dokumentumfilmben helyet kap-
tak az elmúlt több évtized alatt ké-
szült, a kiskőrösi szlovákság életét 
bemutató televíziós adások részletei 
is.
Mint azt az elnökasszony beszé-
dében kiemelte, a kezdetekben a 
Kiskőrös melletti Zahorán tartot-
ták a Zsuzsanna-napi mulatságo-
kat, akkor még kevés résztvevővel. 
A Zsuzsanna utónév nagyon gya-
kori és kedvelt név volt a kiskőrösi 
szlovákság körében, ötven asszony, 
vagy lány közül húszat biztosan 
Zsuzsannának hívtak.

A programon Domonyi László pol-
gármester is köszöntötte a Zsuzsan-
nákat, elsőként a szlovák szervezet 
elnökasszonyának nyújtotta át virág-
csokrát.

Boda Zsuzsa

A polgári védelem területén tanú-
sított munkája elismeréséül a Bács-
Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szö-
vetség a kiskőrösi Polgár Pál tűzoltó 
alezredes részére Benke László Em-
lékplakettet adományozott, melyet 
Mészáros Zoltán, a Bács-Kiskun 
Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
elnöke adott át a Nemzetközi Polgári 
Védelem Napja alkalmából.
Ebben az elismerésben legfeljebb két 
fő részesülhet egy évben, akik kima-
gasló munkát végeztek a szövetség 
célkitűzéseinek megvalósulásában.
Gratulálunk az emlékplaketthez!
(forrás: bacs.katasztrofavedelem.hu)

Február 24-én látogattak el városunkba a Mellrákfórum - Nem vagy egye-
dül Alapítvány képviselői. A két alapító tag, Dr. Kenessey Andrea és Balas-
sa Gabriella, délelőtt a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban 
a 12. évfolyamnak tartott prevenciós előadást, melynek programja, a mell 
egészségéről és a mellrákról szólt. A prevencióról, az előadásról, Balassa 
Gabriella alapító tag osztotta meg velünk gondolatait:

„Mint mindig, amikor diákokhoz 
indulunk felvilágosító előadást tarta-
ni, most is nagyon izgultunk, vajon 
a fiatalok mennyire lesznek befoga-
dóak, mennyire fogják érteni, mi 
az üzenetünk számukra. A gimná-
ziumban nagyon kedvesen fogadtak 
bennünket és három végzős osztály 
tanulói vártak minket. Örömmel 
láttuk, hogy nagyon sok fiú is részt 
vett az előadáson. A fiúk, férfiak ér-
deklődése, felvilágosítása számunkra 
nagyon fontos, mert sokszor ők ve-
szik észre partnerükön a változást és 
fontos, hogy merjék ezt jelezni is.
A kezdeti halk zsizsegés hamar ab-
bamaradt. A bátrabb tanulók a pre-
zentáció végén kipróbálhatták mell 
mulázsainkon a helyes mell – önvizs-
gálat lépéseit is. 
A kötetlen beszélgetés során elhang-
zottak egyéni kérdések, melyekre szí-
vesen válaszoltunk. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
fiatalok minél korábban halljanak 
erről a betegségről, és kialakuljon 
bennük egyfajta testtudatosság. 
Megismerjék a testüket és merjenek 
kérdezni, mert így lehet azt elérni, 
hogy ha bármilyen eltérést tapasz-
talnak, akkor tudjanak megfelelően 
kommunikálni az orvossal.”

A délután folyamán a művelődési 
központban már felnőtteknek tar-
tották meg az alapítvány képviselői 
a Kőrös-Körül Nők Egyesület meg-
hívására a rák elleni küzdelem világ-
napjához kapcsolódó, „Tabuk nélkül 
a mell egészségéről” című prevenciós 
előadásukat. A hallgatóság között 
több, mellrákkal érintett hölgy is 
jelen volt. Ez is bizonyítja, hogy ha-
zánkban a nők milyen nagy százalé-
kát érinti a mellrák betegség. 
Itt is egy kötetlen és nagyon tartalmas 
beszélgetés alakult ki, gyakorlati kér-
désekről a betegséggel kapcsolatban.
„Számunkra mindig megható, mikor 
sorstársakkal találkozunk és őszin-
tén, tabuk nélkül tudunk beszélni a 
mellrákról. Mert tudjuk, hogy na-
gyon sokan járunk hasonló cipőben 
és megkapva a diagnózist, ezer és 
ezer kérdés merül fel bennünk, akár 
a kezelésekről, akár a mellékhatások-
ról. Tőlünk a legtöbb kérdésre választ 
kaphattok. Keressetek minket bátran, 
akár a weben, akár a közösségi olda-
lakon. (www. https://mellrakforum.
hu; facebook: Mellrákfórum – Nem 
vagy egyedül Alapítvány) Mert nem 
vagy egyedül!”

A mellrákfórum alapítvány
alapító tagjai

SZAKMAI TANÁCSKOZÁSSAL 
EMLÉKEZTEK DR. KERÉNYI FERENCRE

Kiskőrös Város Önkormányzata, az 
Országos Petőfi Sándor Társaság és 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
március 5-én, Dr. Kerényi Ferenc 
irodalomtörténész, Petőfi-kutató 
születésének 79. évfordulójára szer-
vezett tudományos tanácskozást és 
baráti találkozót.
Az előadásoknak és a kerekasztal 
beszélgetésnek a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum galériáján biztosítot-
ták a szervezők a helyszínt.
Dr. Kerényi Ferenc irodalomtör-
ténész, egyetemi oktató igen fiata-
lon, 64 esztendős korában hunyt 
el, 2008-ban. Pályafutása alatt kü-
lönösen nagy figyelmet fordított a 
reformkori költészetre, azon belül is 
Petőfi Sándor munkásságára. A té-
mában több tanulmányt, könyvet is 

írt. Sokszor járt városunkban, állan-
dó résztvevője volt a Petőfi-Szilvesz-
tereknek, beszédet mondott városi 
megemlékezéseinken.
„Dr. Kerényi Ferenc és a Petőfi-kuta-
tás. Hol tartunk ma, a Petőfi-bicen-
tenárium esztendejében?” címmel 
hangzott el a programon több elő-
adás is. 
Előadók és a kerekasztal-beszélge-
tés résztvevői: Dr. Fűzfa Balázs, 
Prof. dr. Hermann Róbert, Kis-
pálné dr. Lucza Ilona, Krámer 
Iván, Dr. Sirató Ildikó voltak. 
A résztvevőket Dr. Filus Erika mú-
zeumigazgató köszöntötte.
A tanácskozás résztvevői megkoszo-
rúzták Dr. Kerényi Ferenc emléktáb-
láját.

Boda Zsuzsa
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FIGYELEMRE MÉLTÓ

AZ ÉLETET TÁMOGATJUK!„PETŐFI MA DIÁKSZEMMEL”
Kiskőrösi gimnazisták a találkozón Ezzel a szlogennel működik városunkban 2006 óta a Kiskőrösi Mentő Ala-

pítvány Farkas Gyula (a fotón jobb szélen) elnökletével. Azzal a céllal tevé-
kenykednek, hogy a mentőellátás még magasabb szakmai szinten és kor-
szerűbb eszközökkel történjen Kiskőrös és vonzáskörzetében. 2022-ben a 
városvezetés „Kiskőrös Város Egészségügyi és Szociális Ellátásáért” -díjjal 
ismerte el a mentőállomás dolgozóinak munkáját.

A közel 17 esztendő alatt az önkor-
mányzatok, vállalkozók és lakosok 
segítségével arra törekedtek, hogy a 
beteg-és mentőellátás szakmai szín-
vonalát emeljék, a lakosság részére 
jobb ellátást tudjanak nyújtani, fej-
lesszék és segítsék a sürgősségi ellá-
tást, az életmentés feltételeit. Farkas 
Gyula, a Kiskőrösi Mentőállomás 
vezetője: „Alapítványunk segítette 
és eszközvásárlásokkal támogatta 
az esetkocsi-szolgálat elindulását a 
Kiskőrösi Mentőállomáson. A 17 év 
alatt támogatóinknak köszönhetően 
több mint 30 millió forint értékben 
vásároltunk életmentő eszközöket 
és felszereléseket. A mentőállomás 
épületének korszerűsítésére is nagy 
hangsúlyt fektettünk, az elvégzett 
felújításokkal komfortosabb munka-
környezet jöhetett létre.

Számtalan rendezvényen és prog-
ramon voltunk jelen mentési be-
mutatókkal és az „Egészségsziget” 
elnevezésű állapotfelmérésünkkel, 
továbbá életmentő beavatkozásokat 
is oktattunk a lakosságnak. Köszö-
nettel tartozunk támogatóinknak. 
Napjainkban közel 700 rendszeres 
támogatónk van, valamint több 
mint 1000 adózó támogat minket 
adója 1%-val. Bevételeinket műkö-
dési célú pályázatokon elnyert tá-
mogatásokkal is tudtuk gyarapítani. 
Jó kapcsolatot ápolunk az önkor-
mányzatokkal, civil szervezetekkel 
és a pénzintézetekkel is. A lakosság 
az eszköz- és tárgyi felajánlásokon 
kívül élelmiszeradományokat is jut-
tat a mentőállomás dolgozói részére. 

Mindezeket ezúton is köszönjük. 
Hálásak vagyunk minden támoga-
tásért, adományért, mellyel közelebb 
kerülünk céljaink megvalósításához. 
Mint azt Farkas Gyula elmondta, 
2022-ben az adófelajánlások össze-
ge 9 millió 881 ezer 400 forint volt, 
gyűjtőedényeikbe közel 400 ezer fo-
rintot helyeztek az emberek, egyéb 
támogatásként közel másfél millió 
forinttal gazdálkodhatnak.
„Ebből a pénzből új OXYLOG 
3000 Plus lélegeztetőgépet, okta-
tó defibrillátort, trauma babát és 
vénabiztosításhoz gyakorló fanto-
mot, égési kötszereket, takarókat 
és lepedőket, LP-15 készülékekhez 
tartozékokat vásároltunk. Oktatá-
sokat, szakmai továbbképzéseket 
támogattunk mentődolgozóinknak, 
az iskolákban, táborokban bemu-

tatókat, állapotfelméréseket tartot-
tunk, munkahelyi és laikus elsőse-
gélynyújtó oktatásokat szerveztünk” 
– mondta a vezető, aki 2023-ra be-
ütemezett terveikről is beszélt. Ezek: 
mobil ultrahang készülék beszerzése, 
EDAN betegfigyelő monitor, égési 
kötszerek, rögzítő és állapotfelmérő 
eszközök, újabb oktató eszközök, 
munkavédelmi cipők vásárlása mel-
lett elsősegélynyújtó oktatások, be-
mutatók és egészségügyi állapotfel-
mérések szervezése, online szakmai 
továbbképzések lehetősége munka-
társaiknak. Mindemellett szeretnék 
a mentőállomás épületének alsó 
szintjén a nyílászárókat korszerűbb-
re cserélni.

Boda Zsuzsa

Volt olyan érzésünk, hogy az oroszlán barlangjába merészkedünk, amikor 
kiskőrösiként elfogadtuk március 2-ra a meghívást Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzatától és a Kiskun Múzeumtól a „Petőfi ma diákszemmel” 
– diákkonferenciára. Mégis Petőfi szülővárosának diákjaiként úgy gon-
doltuk, nem futamodhatunk meg a kihívás elől, méltatlan lenne, ha éppen 
Kiskőrös nem képviseltetné magát a költő születésének 200. évfordulójára 
szervezett megyei seregszemlén.

A félegyházi Városháza impozáns dísz-
termében, telt ház előtt, három fős 
csapatok mutathatták be prezentáció-
jukat vagy egyéb interaktív előadásu-
kat arról, hogy mit is jelent Petőfi a 
ma ifjúságának, vagy azt, hogyan érvé-
nyesül a Petőfi-kultusz lakóhelyükön. 
A Városi Mirjam, Rajcsány András, 
Petrolán Áron összeállítású kiskőrösi 
küldöttség az utóbbi kategóriában Pe-
tőfi szülőházának történetét idézte fel 
az emléktáblával megjelöléstől 2022-
ig, a Történelmi Emlékhellyé nyilvá-
nításig. Előadásukat a vetített képek 
mellett énekszámokkal és kis dra-
matizált jelenetekkel is élénkítették. 
Igyekezetüket nagy taps jutalmazta. 
A szünetben több tanárkolléga is kü-
lön gratulált. Különösen a szlovák 
népviseletbe öltözött Mirjam éneke 
kapott sok dicséretet.
A többi előadást is élmény volt nézni 
és hallgatni. Valóban „diákszemmel”, 

frissen, ötletesen mutatták be, hogy 
Petőfi Sándor nem egy hősi pózba me-
revedett szobor, hanem van mondani-
valója jelenünk ifjúságának is. Volt, aki 
a költő Facebook-oldalát szerkesztette 
meg igen szellemes bejegyzésekkel, 
többen modern együttesek Petőfi által 
ihletett számait építették be előadá-
sukban. A helytörténeti jellegű pre-
zentációk is érdekes, nem közismert 
információkat is szolgáltattak.
A bevezetőben említett félelmünk ter-
mészetesen alaptalannak bizonyult. 
Nagy szeretettel fogadtak, teljesítmé-
nyünket elismerték. Nem nyitottak 
vitát a szülőhely kérdéséről. Mészáros 
Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója 
zárszavában külön kiemelte részvéte-
lünket, mert így kiskőrösi és félegyházi 
diákok megismerhették egymás szem-
pontjait, hiszen ez nem egy verseny, ha-
nem egy valóban baráti találkozó volt.

Fodor Tamás
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Következő hangversenyünkön fellép
Jóföldi Anett fuvolaművész.

La Folia Op. 5, No. 12
C-dúr rondó K. 373
Ballada és polonéz Op. 38
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Három magyar népi tánc
Scherzo
II. csárdajelenet

A belépés díjtalan! 

Hegedűvarázs
2023. március 31-én, pénteken, 18:00-kor
a Kiskőrösi Szólam Alapfokú Művészeti Iskola
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XXVII. KADARKA NEMZETKÖZI 
NAGYDÍJ BORVERSENY 

A borverseny célja: a Kadarka jó hírnevének megőrzése, erősítése.
A borverseny időpontja: 2023. április 1. szombat

A borverseny helyszíne: Petőfi Sándor Gimnázium Városi Sportcsarnoka
Nevezni lehet Kadarka (fehér, rozé, siller, vörös) borral és/vagy Kadarka 

felhasználásával készült cuvée-vel. 

A nevezési lapot letöltheti, és a borversenyről tájékozódhat
a www.istvanborhaz.hu, a www.kunsagiborvidek.hu, valamint

a www.kiskoros.hu weboldalakon.

A nevezési lapot a következő címre kérjük elküldeni:
• levél: István Borház Kft. 6200 Kiskőrös, Izsáki út 10.

• e-mail: istvanborhaz@koroskabel.hu; istvanborh@gmail.com
Nevezési határidő: 2023. március 27.

A borverseny napján nevezést nincs módunk elfogadni.
Nevezési díj: őstermelőknek (magánszemély) bruttó 5000,-Ft/minta,

vállalkozásoknak: bruttó 7000,-Ft/minta. 
Befizetése történhet készpénzzel, személyesen az István Borházban (Kiskőrös, 
Izsáki út 10.), vagy átutalással a 52500075-11039457 számlaszámra (kérjük 

a megjegyzés rovatba beírni: Kadarka Borverseny nevezési díj).
A számlát postai úton vagy elektronikusan juttatjuk vissza a nevezőhöz.

Minta leadási határidő 2022. március 28. az István Borház Kft. telephe-
lyén, munkanapokon 8-17 óráig, továbbá a szekszárdi, villányi, egri hegy-

községeknél, 2023. március 27-ig ügyfélfogadási időben.
A mintákat kizárólag a nevezési határidőig hozzánk eljuttatott nevezési lapok 

alapján tudjuk átvenni!
Minta mennyisége nevezett boronként 4 darab 0,75 literes palack.

A palackon kérjük, tüntesse fel a termelő nevét, címét, telefonszámát, a bor 
fajtáját, színét, évjáratát, termőhelyét és a cukortartalom szerinti besorolását.
A borverseny befejeztével rövid ünnepélyes eredményhirdetés lesz 16 órakor 

a Városi Sportcsarnok Agrár-Expo pódiumán.
Oklevelek átadása, átvétele a minta leadás helyén vagy személyesen az István 

Borházban munkanapokon 8 – 17 óra között.
Más időpontban előzetes egyeztetéssel.

Az eredménylistát e-mailen elküldjük, valamint a fenti honlapokon megte-
kinthető lesz.

                         
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, szívesen állunk 

rendelkezésére az alábbi telefonszámokon:
Csengődi István: +36 - 30/9530-928

Filus János: +36 - 20/9325-801
István Borház: +36 - 30/6523-389

A Szervező Bizottság nevében borbaráti üdvözlettel:
Csengődi István

KÖZLEMÉNY

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 
Kiskőrös város 08. számú egyéni választókerületében az időközi

települési önkormányzati képviselő választásának időpontját 
2023. május 14. napjára (vasárnapra) 

tűzte ki 6:00 órától 19:00 óra között

015. számú szavazókör
Helye: Kiskőrös, Árpád utca 20. (Wattay Szakgimnázium)

016. számú szavazókör
Helye: Kiskőrös, Árpád utca 20. (Wattay Szakgimnázium)

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2023. május 10-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
2023. május 12-én 10.00 óráig, vagy
ac) 2023. május 12-én 10.00 órát követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton a szavazás napján, 2023. május 14-én 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 
2023. május 14-én, legkésőbb 12.00 óráig nyújthatja be.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

Dr. Turán Csaba
a Helyi Választási Iroda 

vezetője
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„Ki választana el minket Krisztus szeretetétől?”
                (Pál levele a Rómaiakhoz 8, 35a)

Ahogy lassan kitavaszodik, úgy ér 
véget a kiskőrösi evangélikus imaház 
felújítása. Jó ezt megélni, hiszen sokan 
vártuk már egyrészt, hogy megújuljon, 
másrészt, hogy újra használni lehessen 
és visszatérjen falai közé az élet, hit-
élet. A teaestek megszervezése is en-
nek kezdetét adták meg. Most mégis, 
mielőtt előre, a jövő felé tekintenénk, 
hadd vessünk egy rövid pillantást a 
felújítás kezdeti fázisára. Mint aho-
gyan minden felújítás kipakolással 
és bontással kezdődik, úgy ürült ki a 
kiskőrösi evangélikus imaház is. Kike-
rültek a bútorok, utána minden, ami a 
falakra voltak felfüggesztve és felszerel-
ve természetesen le lettek szedve, hogy 
javítani, vezetékelni, átalakítani, majd 
a végén festeni lehessen. Akik a felújí-
tás ideje alatt betértek az imaház nagy-
termébe, az első szembetűnő jelenség 
az volt, hogy a színpad feletti, jól is-
mert páli ige a Római levélből eltűnt. 
Jobban mondva nem eltűnt, hanem 
le lett szedve, hogy festeni lehessen 
azt a felületet is. Többen megkérdez-
ték, hogy visszakerül-e régi helyére a 
„HA ISTEN VELÜNK, KI LEHET 
ELLENÜNK?” ige? Mindenkit meg-
nyugtattunk, hogy természetesen visz-
sza fog kerülni, hiszen ez az ige egy 
olyan jelmondata az imaháznak, s az 
imaházat betöltő közösségnek, mely 
sokaknak nem csak elméjébe, hanem 
szívébe is bevéste magát. 
Fontos kérdés. Meghatározó kérdés. 
Megtartó erőt hordozó kérdés. Fé-
lelmet, rettegést, bizonytalanságot 
felülíró kérdés. Reményt sugárzó és 
ajándékozó kérdés. Ha Isten velünk, 
ki lehet ellenünk? Luther Márton a 
46. zsoltár alapján írt éneke, mely az 
evangélikusok himnuszaként ismert 
ének ezt fogalmazza meg: bármit tehet 
a sátán, bármi történhet ebben a világ-
ban Istentől, az ő szeretetétől, Krisz-
tus halál feletti győzelmétől semmi és 
senki sem szakíthat el. Persze vannak 
kísérletei az ördögnek, hogy elszakít-
son Istentől, de a hit olyan megtartó 

erő, amely legyőzi az ördög minden 
igyekezetét és romboló, ártó próbál-
kozásait. 
Márciusi igénk abban erősít meg min-
ket, hogy Krisztus szeretetétől semmi 
és senki sem választhat el. Az a miénk. 
Abban élünk, vagyunk, mozgunk. Az 
által haladunk az egyetlen igazi, s egy-
ben végső cél felé, Isten örök országa 
felé. 
Bocskai István, akit a magyarok Móze-
sének is szoktak nevezni Zászlóira ezt 
íratta: „Ha Isten velünk, kicsoda elle-
nünk?” (Róma 8, 31). Bethlen Gábor 
halálakor beszélni nem tudott már, de 
a Biblia szavait vetette papírra: „Ha 
Isten velünk, kicsoda ellenünk?”. Ez a 
mondat, s a néhány verssel odébb lévő 
márciusi igénk nem is annyira kérdés, 
mint inkább kijelentés, állítás. Ha Is-
ten velünk van, akkor nincs ellenség, 
amely legyőzhet minket, akkor sem, 
ha látszólag mégis győztesnek bizo-
nyulnának ellenfeleink. Gondoljunk 
csak szép magyar háziáldásunkra, 
mely oly sok otthon falán ékeskedik: 
„ Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott 
béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott 
Isten, hol Isten, ott szükség nincsen.” 
Ki választana el minket Krisztus szere-
tetétől? Kijelentésként is olvashatjuk 
ezt az igét. Senki sem tud elszakítani 
és elválasztani Krisztus szeretetétől. Jé-
zus Krisztus szeretetében minden ben-
ne van, amire szükségem van, amire 
szükségem lehet. Gyurkovics Tibor 
Jézus című versében ezt így fogal-
mazza meg: Jézus szalmaszál, amibe 
kapaszkodunk. Jézus szakadék,
amibe lezuhanunk. Jézus kötél, amit 
elengedünk. Jézus remény, amivel 
emelkedünk. Jézus hangszer, amivel 
megszólalunk. Jézus zene, amit elhall-
gatunk. Jézus tenyér, amivel adako-
zunk. Jézus kenyér, amit elfogadunk. 
Jézus penge, ami megsebesít. Jézus 
gyenge, aki megerősít. Jézus hatalom 
a végeken. Jézusnak odaadom az éle-
tem.

Arató J. Lóránd

AZ EGYKORI IGAZGATÓNŐ EMLÉKÉRE RENDEZTÉK MEG
A MÁR HAGYOMÁNYOS SZERENCSÉS TERI SZAVALÓVERSENYT

CSALÁDI ISTENTISZTELET 
A HÁZASPÁROK MEGÁLDÁSÁVAL

Február 19-én különleges családi is-
tentiszteletre invitálták a családokat 
az evangélikus gyülekezetbe. Nem 
csak a gyermekeket, hanem azokat a 
házaspárokat is hívták, akik szerettek 
volna áldást kapni házasságuk folyta-
tására, mivel a Házasság Hete ezen a 
vasárnapon kezdődött. A házaspárok 
az oltárhoz térdelve kaphatták meg 
az áldást, mellyel megerősíthették 
Isten előtt tett hűség és szeretet es-
küjüket és egyben kérhették Isten 
további jelenlétét a kapcsolatukba.  
A gyerekek is arról gondolkodtak mi 

mihez illik s az igehirdetés is arról 
szólt, hogy Isten alkotása az, hogy 
társas lények vagyunk s Isten készít 
nekünk hozzánk illő társat. Sőt! Is-
ten minden alkotását ránk bízta, 
hogy uralkodjunk rajtuk kivéve egy 
valamit, azaz valakit: a másik em-
bert. Az istentisztelet végén meleg 
tea és jóízű beszélgetések várták a 
gyülekezet tagjait. 
Szeretettel várunk mindenkit követ-
kező családi istentiszteletünkre, mely 
március 19.-én 10.00 órától lesz.

Pethő-Szűcs Mária

A picurkáról csupán egy nagy felbontású fotót
és a születési adatokat – név, apa-anya neve,
születési hely, idő, súly, hossz – kérjük.

GÓLYAHÍR ROVATUNKBA SZERETETTEL
VÁRJUK A KISKŐRÖSI ÚJSZÜLÖTTEK FOTÓIT!

A MEGJELENÉS MINDKÉT ROVATBAN INGYENES!  EMAIL: BODA.ZSUZSA1@GMAIL.COM

Ugyanígy szeretnénk hírt adni a házasságkötésekről
is egy jó fotóval. Ha van vicces fotó, az is jöhet!

ÜNNEPI ISTEN-
TISZTELETEK RENDJE
Nagycsütörtök:  18 óra – úrvacsorás istentisztelet
Nagypéntek:  8, 10, 18 óra templom,
 9 óra Tabdi,
 11 óra Erdőtelek
Húsvét vasárnap:  6 óra temető,
 8, 10, 18 óra templom,  
 9 óra Tabdi,
 11 óra Erdőtelek,
 15 óra Jó Pásztor Szeretetotthon
Húsvét 2. napja: 8, 10, 18 óra templom,
 9 óra Tabdi,  
 11 óra Erdőtelek,
 15 óra Jó Pásztor Szeretetotthon

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit
2023. ÁPRILIS 16-ÁN 9.00 ÓRÁRA

az evangélikus templomba,
ahol a 2022-23-as tanévben felkészített konfirmandusaink tesznek 

vallást hitükről és veszik először magukhoz az Úr testét és vérét. 

Ezen a vasárnapon szórványainkban
(Tabdi, Erdőtelek) az istentisztelet elmarad.

Erôs vár a Mi Istenünk!

A sorozat az Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

a kiskőrösi Petőfi-kultusz kialakulásának történetéről
készült filmsorozat elérhető a város honlapján.
(www.kiskoros.hu – Petőfi 200)

ဧlékév tiszteletére
A Petőfi200

Ötvenkét évesen, 2015-ben hunyt el, a kiskőrösi EGYMI akkori főigazga-
tója, Radicsné Szerencsés Terézia. Pedagógiai pályafutása alatt Teri azon 
munkálkodott, hogy minél nagyobb összefogással, korszerű tanulási-taní-
tási folyamatok alkalmazásával tegyék könnyebbé a hátrányos helyzetű 
gyermekek beilleszkedését. A szavalás is az önkifejezés egyik formája. 
Ebben az évben az intézmény pedagógusai, csatlakozva a Petőfi 200 Em-
lékév rendezvénysorozathoz, Petőfi Sándor költészetének minél jobb meg-
ismertetését tűzték ki célul. 

Ezért az idei szavalóversenyen egy-egy 
Petőfi költemény szavalásával lehetett 
részt venni február 28-án. „A verseny 
célja elsősorban az, hogy emlékezzünk, 
hogy jól érezzük magunkat, hogy kö-
szönetet mondjunk mindenkinek 
azért, hogy vállalkozott erre a szép fel-
adatra” – mondta a szavalóversenyről, 
Viedner Mónika utazótanári intéz-
ményegység-vezető beszédében. (kis 
fotó) A rendezvényt megtisztelte je-
lenlétével Vágó Ferencné, a Kiskőrösi 
Tankerületi Központ igazgatója is, aki 
köszöntötte a jelenlévőket.
A programon részt vett néhai Radicsné 
Szerencsés Terézia fia, Radics Csaba, 
valamint unokája Jázmin (kis fotó) aki 
az ünnepélyes megnyitón elszavalta Pe-
tőfi Sándor „Tavaszhoz” című versét.

A megmérettetésre 21 intézményből 
több mint nyolcvan tanuló jelent-
kezett – alsó-, felső tagozatos, vala-
mint középiskolai kategóriában – és 
mondta el a kiválasztott Petőfi verset 

a zsűri – Háló Gyula költő-lelkész, 
zsűrielnök, Szálas Márta, valamint 
Nagy István nyugalmazott gyógype-
dagógusok – előtt.
Az eredményhirdetés és a jutalmazás 
sem maradt el, a helyezések mellett 
minden kategóriában különdíjat is 
kiosztottak. A kiskőrösi versenyzők 
eredményei: alsó tagozatban Rácz 
Zalán Vajk (Kiskőrösi EGYMI) 
harmadik helyezést ért el, különdí-
jat kapott Iszlai Dávid (Kiskőrösi 
EGYMI) és Torgyik Réka (Kiskő-
rösi Óvodák Erdőtelki Óvodája)
A felső tagozatosok között Farkas 
Martin (Kiskőrösi EGYMI) első, 
Patai Tímea (KT Bem József Álta-
lános Iskola) második lett. Külön-
díjasok: Pásztorka Tibor, Provics 
Ádám (Kiskőrösi EGYMI).
Középiskolás kategóriában első he-
lyezést ért el Sipiczki Ádám (KEVI 
Gimnázium), másodikat Bures Ale-
xa (Kiskőrösi EGYMI). Különdíjat 
kapott Gszelmann Richárd (Kiskő-
rösi EGYMI)
Gratulálunk!

Boda Zsuzsa 

KITÜNTETTÉK 
BALTÁS ADRIENNT

A közlekedésbiztonság javítása ér-
dekében végzett kiemelkedő mun-
kája, valamint az ORFK-OBB 
baleset-megelőzési tevékenyégének 
támogatása elismeréseként „Ezüst 
Emlékérem” tárgyjutalomban része-
sült Baltás Adrienn címzetes rendőr 
zászlós. Az elismerést február 27-én 
vette át a Kiskőrösi Rendőrkapitány-
ság dolgozója Budapesten, az Or-
szágos Rendőr-főkapitányságon, a 
balesetmegelőzési bizottság fennállá-
sának 30 éves évfordulója alkalmából 
megrendezett ünnepségen. 
A kitüntetést Dr. Kuczik János 
Zoltán rendőr vezérőrnagy, rendőr-
ségi főtanácsos, rendészeti országos 
rendőrfőkapitány-helyettes adomá-
nyozta.
Adrienn több mint másfél évtizede 
tartja városunk oktatási intézménye-
iben a balesetmegelőzési foglalkozá-
sokat, rajzversenyeket bonyolít le, 
hétvégente a témában már többször 
is szervezett programokat a családok 
számára.
Köszönjük áldozatos és lelkes mun-
káját, gratulálunk az elismeréshez! 

(fotó: Durst Klaudia)
Boda Zsuzsa
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EZ + AZEZ IS KŐRÖS

CSALÁDI FARSANGI JELMEZES JÓTIFUTI KISKŐRÖSÖNKÉRDEZŐBIZTOSOK 
KERESHETNEK MINKET

Február 26-án vasárnap reggel 9 
órakor a művelődési központ előtt 
gyülekeztek a maskarába öltözött 
futók. Kuti Zoltán a Trizoli Jótifuti 
Egyesület elnöke szervezésében ötö-
dik alkalommal rendezték meg ezt a 
programot városunkban. A részvé-
tel több távon zajlott. A városköz-
pontban egy kis kört (Petőfi tér és 
a Luther tér által határolt terület) 
tehettek meg a családok a picikkel és 
a kerekesszékes résztvevőkkel, majd 
a mintegy 2 kilométeres nagy kör 

(Petőfi tér, Luther tér, Árpád utca, 
Petőfi út, Petőfi tér) következett. 
Nevezési feltétel is volt, 10 darab 
palacsintával lehetett részt venni a 
megmérettetésen. A sétára, futásra 
korra való tekintet nélkül mindenkit 
vártak, amatőröket ugyanúgy, mint 
felkészült sportolókat, fogyatékkal 
élőket, körkorisokat, rollereseket, 
bicajosokat. Egyetlen kritériumot 
határoztak meg a szervezők: a far-
sangra való tekintettel mindenki-
nek jelmezben kell megjelennie az 

eseményen. A program célja nem a 
versengés volt, nem osztottak ki he-
lyezéseket, itt most olyan tempóban 
futottak, hogy senki ne maradjon le, 
ha ez mégis megesett, a leszakadozó-
kat bevárták. 
Ahogy ezt már a Jótifuti rendezvé-
nyeken megszokhattuk, a programot 
jótékonysági gyűjtéssel is összekö-
tötték, most sportfelszereléseket le-
hetett hozni a rászoruló gyermekek 
javára.

Boda Zsuzsa

2023.04.07. NAGYPÉNTEK
Kiskőrösi Baptista Gyülekezet 
Kiskőrös, Kálvin János u. 6.

 

KERESZTEZŐDÉS
-CROSSROADS
 

Gyülekező :  9 :30-tól
Részvételi  díj : 1000ft/fő

 
A részvételi díj az ebédet tartalmazza, melyhez előzetes regisztráció
szükséges.
Regisztráció a helyszínen is lehetséges lesz, ez esetben a részvétel
ingyenes, de ebédet nem tudunk biztosítani.
A regisztráció határideje: 03.31.

Kapcso lat :  S e l m e c z i  N i m r ó d  -  I f j ú s á g i p á s z t o r
TEL . :  + 3 6 2 0 4 0 9 4 9 3 9
E-mai l :  s e l m e c z i n i m r o d @ g m a i l . c o m

IFINAP-AMERIKAI VENDÉGEKKEL

 

További 
részletekért 
figyeljétek 
a Facebook

eseményünket!
 

 

 

 
 
 
2023. március 01. 
Kiskőrös Város Önkormányzata 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Befejeződött a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00001 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYBEN FOGLALKOZTATÁSÉRT KISKŐRÖS JÁRÁSBAN 
 
 
A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00001 azonosítószámú, „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért 
Kiskőrös járásban” című projekt keretében a Kiskőrös Város Önkormányzata által vezetett 
konzorcium támogatást nyert a Kiskőrösi Járást lefedő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 
együttműködés létrehozására és működtetésére. A projekt 3 konzorciumi tag 
együttműködésével jött létre (Kiskőrös Város Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal és az MBE Filadelfia Alapítvány).  

 
A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00001 azonosítószámú, „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért 
Kiskőrös járásban” című projekt keretében a Kiskőrös Város Önkormányzata által vezetett konzorcium 
279 130 000 Ft összegű európai uniós támogatást nyert a Kiskőrösi Járást lefedő gazdaság- és 
foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés létrehozására és működtetésére. A projekt kezdetekor a 
paktum partnerség felállítása 30 tagszervezettel megtörtént. A 3 konzorciumi tag mellett a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara csatlakozását 8 járási 
település önkormányzata, 11 vállalkozás, 2 egyházközség, 2 egyesület és 1 szakképzési centrum 
csatlakozása követte. Az Irányító csoport 5 taggal történő megalakulását követően megkezdődhetett a 
kitűzött célok teljesítése. A projekt során 9 Irányító csoport ülés, 6 Foglalkoztatási fórum, 4 munkavállalói 
tájékoztató rendezvény, 4 work-shop sorozat, 2 vállalkozói megbeszélés, 1 pályaválasztási napok és 1 
zárórendezvény került megrendezésre. 
  
A cél a résztvevők min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott 
foglalkoztatása volt, az NGM által kidolgozott módszertani útmutató alapján. A célcsoport tovább 
foglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a támogatott időszak felével megegyező 
ideig folyamatosan szükséges volt biztosítani a bértámogatást igénybe vevő munkáltatónál, majd a 
támogatást követő 6 hónap végén monitoringozni. 
 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma:  
202 fő 
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 
141 fő 
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal 
állással rendelkezők száma: 
124 fő 
 
 
A projektről bővebb információt a www.kiskoros.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
Domonyi László - polgármester 
Kiskőrösi Város Önkormányzata 
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 
78/513-120/202 
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu  

Sztárvendég: Guszti a nyúl

2023. április 15. (szombat) 10:30
Petőfi Sándor Művelődési Központ, Kiskőrös

Jegyár: 2500 Ft

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
Kiskőrös településen a hivatal elnöke 
által 2023-ra engedélyezett, önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi 
évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adat-
felvételi Program szerinti nyilvántartási 
számai és megnevezései a következők:
• 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő 
felvételei – havi rendszerességű
• 1942 Lakossági utazási szokásai – 
2023. április, július, október, 2024. 
január hónapokban, negyedéves gyako-
riságú
• 2003 Felmérés a Háztartások Infor-
mációs és Kommunikációs Technológiai 
eszközhasználatáról – 2023. április-jú-
nius
• 2154 Európai Jövedelmi és Életkö-
rülmény Adatfelvétel – 2023. február-
április
• 2229 Felnőttképzési felvétel – 2023. 
január-március
Az összeírási munkát a KSH megbí-
zásából a Statek Statisztikai Elemző 
Központ Kft. fényképes igazolvánnyal 
ellátott kérdezői végzik. Az adatszol-
gáltatóknak lehetőségük van telefonon 
keresztüli válaszadásra, valamint azon 
adatgyűjtések esetében, ahol lehet, kérik 
a válaszadókat, hogy a kérdőívek weben 
történő önkitöltési lehetőségét részesítsék 
előnyben.
További tájékoztatás: munkanapokon 
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra 
között, pénteken 8:00 és 14:00 óra kö-
zött a +36 80 200-766-os (3-as mellék) 
telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu 
e-mail címen.
Az adatgyűjtés módszertanával és a 
kutatási eredményekkel kapcsolatosan 
a www.ksh.hu internetes oldalon talál-
ható Adatszolgáltatóknak/Adatszolgál-
tatás teljesítése/Lakossági adatgyűjtések 
menüpontban.

„KALAP JAKAB – NYUSZI BULI”

Jegyek csak online vásárolhatók a kalapjakabklub.hu oldalon

TALÁLKOZÓ MINDEN KEDDEN 17 ÓRÁTÓL 
(CSATLAKOZNI FOLYAMATOSAN LEHET)

HELYSZÍN: PETŐFI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A PETŐFI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

SZERVEZ
DRÁMASZAKKÖRT

A FOGLALKOZÁSON VALÓ
RÉSZVÉTEL INGYENES!
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KISKUNMAJSÁVAL KEZDTÉK 
A TAVASZI SZEZONT A NŐI KÉZISEK

RÉGÓTA VÁRT GYŐZELMET ARATTAK

A Kiskőrösi NKSZSE megyei I. osztályban szereplő női kézilabda csapatá-
nál nem voltak változások a játékoskeretben a tél során. Az együttes vál-
tozatlan kerettel vágott neki a tavaszi szezonnak, amely első mérkőzését 
hazai környezetben játszották február 11-én.

Az együttes ezen a játéknapon a 
Kiskunmajsai KC gárdáját fogadta, 
akiktől 21-18 (7-10) arányú vere-
séget szenvedtek: Boldizsár – Csep-
regi 2, Mokos 1, Fazekas 3, Kovrig-
Szabó 1, Márki 4, Kornóczi. Csere: 
Kollár 1, László, Lucza, Schiszler 2, 
Varga A. 3, Zsubori 1. A találkozó 
elején nagyon kevés gól született és 
2-2 után több percen át nem talál-
tak kapuba a csapatok, így negyed 
órányi játék után mindössze négy 
gól született a mérkőzésen. A hosszú 
gólcsendet egy kiskőrösi találat sza-
kította meg (3-2), melyet követően 
átvették a vezetést a kiskunmajsai-
ak és már négy találattal is vezettek 
(6-10). A szünet után jól kezdett a 
hazai gárda és 13-14-nél közel áll-
tak az egyenlítéshez, de ekkor kettős 
emberhátrányba kerültek, ami után 
13-17-re alakult a mérkőzés állása. 
Az egész találkozóra jellemző volt, 
hogy a kiskőrösiek nagyon sok hi-

bával játszottak támadásban, kima-
radtak a helyzetek, eladott labdát 
voltak, Csepregi Judit, Márki Éva 
és Schiszler Hanna is hétméterest 
hibázott, melyek nagyon hiányoztak 
a végelszámolásban. A csapat a to-
vábbiakban még hazai környezetben 
játszik a Kalocsai KC, idegenben pe-
dig a szegedi Tisza Volán SC és a Kis-
kunmajsai KC együttesével. A csapat 
házi góllövőlistáját jelenleg Fazekas 
Laura vezeti 40 góllal, őt Csepregi 
Judit követi 39, Mokos Anita 29 és 
Márki Éva 29 találattal. Az együt-
tesről Czérna János edző elmondta, 
hogy most a támadásvezetésekkel 
voltak elsősorban gondok. A csapat 
képességeit tekintve az edző szerint 
akár a dobogóra is odaérhetnek, de 
kevesebb hibaszázalékkal kell majd a 
továbbiakban kézilabdázniuk. Jelen-
leg 9 mérkőzés lejátszását követően 8 
ponttal a 4. helyen állnak.

Filus Tibor 

A téli felkészülést követően február 
közepén elkezdődött az NB II-es 
férfi kézilabda bajnokság. A küzde-
lemsorozatban szereplő Kiskőrösi 
KSK gárdája együtt maradt és az őszi 
játékosállománnyal vágtak neki a 
bajnokság második felének. 
Az együttes a tavaszi szezont ide-
genben kezdte a Nagyatádiak ellen, 
amikor 35-25-re kikaptak. A fiúk 
a következő fordulóban azt az MK 
Pelikán Siklós KC gárdáját fo-
gadták, akikkel korábban már volt 
olyan mérkőzésük, ami verekedésbe 
torkollott. A találkozót a kiskőrösi-
ek nyerték meg 32-23-ra (13-10): 
Petróczi-Kis - Dózsa T. 3, Ruskó 2, 
Polereczki, Laki 14, Barna 5, Geiger 
1. Csere: Káldi (k), Turi 1, Bogáromi, 
Wágner 1, Harangozó, Patai 3, Fang 
1, Gucsi 1. A találkozó elején felvált-
va estek a gólok és percekig 3-2 volt 
az állás, amikor a gólcsendet Laki 
Gergő találata szakította meg a 7. 
percben (4-2). A 16. percben meg-
fogyatkoztak a vendégek, amikor egy 
szabálytalanságot követően a siklósi 

Vadon Dánielt piros lappal kiállí-
tották a játékvezetők. Ezt követően 
a kiskőrösiek fokozatosan növelték 
az előnyüket és a 22. percben már 
11-5-re vezettek. Az első félidő vé-
gén több nagy hazai ziccer is kima-
radt és a védekezésben is elkövetett 
hibák miatt a vendégek a szünetig 
háromgólos hátrányra zárkóztak fel. 
A második félidőben a hazai kapu-
ban Petróczi-Kis András mutatott 
be több bravúrt, a lendületesen ké-
zilabdázó és a találkozó végére 14 
gólt elérő Laki Gergőt pedig nem 
tudták tartani és a kiskőrösiek a két 
játékos vezérletével 9 gólos győzel-
met arattak (32-23). A fiúk második 
győzelmüket szerezték meg ezzel a 
bajnokságban. A mérkőzés után Ha-
rangozó Péter csapatvezetőtől a talál-
kozó legjobb hazai játékosának járó 
üveg bort Laki Gergő és Petróczi-Kis 
András vehették át. A csapat ezzel a 
győzelemmel is sajnos a 12 csapatos 
bajnokság utolsó helyén áll 13 mér-
kőzésen szerzett 4 ponttal.

Filus T. 

A LÁNYOK DOBOGÓSAK LEHETNEK
Az Kiskőrösi NKSZSE utánpótlás 
csapatai közül a serdülő lányok az 
Országos Serdülő Kézilabda Baj-
nokság III. osztályában szerepelnek. 
A 11 csapatos bajnokság tavaszi sze-
zonját egy győzelemmel és egy vere-
séggel kezdték, 16 ponttal a harma-
dik helyen állnak.
Az együttes február 15-én lépett pá-
lyára első alkalommal, hazai környe-
zetben fogadták a KESI (Kecskeméti 
Sportiskola) gárdáját és 41-35-re 
(16-13) nyertek: Madácsi - Ilia 3, 
Fazekas 15, Csóka 2, Németh I. 5, 
Karf 6, Kiss K. 1. Csere: Csatlós (k), 
Baticz 4, Csenki 1, Kálmán 2, Pálin-
kás, Vida 2, Andrási.

A helyzetek alapján akár kétszám-
jegyű különbség is lehetett volna a 
kiskőrösiek javára, a sok kihagyott 
helyzet miatt azonban „csak” 6 góllal 
nyertek. Ezután az Abonyi KC ott-
honában léptek pályára, ahol 34-26 
(16-9) arányú vereséget szenvedtek. 
A csapat edzője, Markó-Czérna 
Bianka elmondta, hogy a serdülő 
korú játékosaik játszanak az ifjúsági 
gárdában is, ahol rutint, tapasztala-
tot tudnak szerezni és a saját korosz-
tályukban ezt kamatoztatják. Eddig 
a bajnokságban jól teljesítettek a lá-
nyok, és az edző szerint képes lehet a 
csapat dobogós helyen végezni.

Miskei Hanga

édesanyja: Slajkó Csilla
édesapja: Miskei Szabolcs
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2022.október 14.
születési súly: 2950 g, hossz: 48 cm 

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ! LÉGY ÜDVÖZÖLVE KIS FÖLDLAKÓ!

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KUTYIFÁNÉ ICA NÉNIT 90. SZÜLETÉSNAPJÁN

Sok boldogságot kívánunk!

Labát Nolen György

édesanyja: Huszár Mónika
édesapja: Labát György
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2022. december 4.
születési súly: 3310 g, hossz: 51 cm

Lehoczki Zsombor 
Dominik
édesanyja: Turú Orsolya
édesapja: Lehoczki Dominik Csaba
születési hely: Budapest
születési idő: 2023.január 28.
születési súly, hossz: 3790 g, 56 cm

Szentgyörgyi Miléna

édesanyja: Turán Krisztina
édesapja: Szentgyörgyi Márk
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2023. február 8.
születési súly, hossz: 2800 g, 51 cm

Domonyi László polgármester csa-
ládja körében köszöntötte Kutyifa 
Jánosné Opauszki Ilonát, aki 
1933. február 7-én született Kiskő-
rösön, evangélikus családban.
Szülei a Dunatetétlen-Hetényi ta-
nyákon levő földjeiken gazdálkod-
tak. Gyermek-és ifjúkorát itt töl-
tötte, a heténypusztai tanyai elemi 
iskolába járt. Hárman voltak test-
vérek, közülük István és Zsuzsanna 
már évekkel ezelőtt elhunyt.
1951. december 15-én kö-
töttek házasságot Kutyifa 
Jánossal.  Az 1950-es 
években Dunapataj-
Mikla pusztán éltek, 
saját tanyájuk, szép 
birtokuk és csalá-
di gazdaságuk volt, 
amit az évek során 
szorgalmas munkával 
gyarapítottak. Ennek az 
időszaknak a parasztságel-
lenes politikája, a terménybe-
adások és a napi megpróbáltatások 
sora főként a szülők generációjának 
jelentett súlyos terheket, de rájuk, a 
fiatalokra is hatással volt.
A tanyavilág felszámolási törekvései 
az 1960-as évek elejétől megerősöd-
tek, őket is közvetlenül érintették. 
Földjeik és jószágaik a környéken 
létrehozott termelőszövetkezetekbe 
kerültek, csak szerény háztáji föld-
jük és kertjük maradt, valamint két 
fejőstehén. Ettől kezdve a hartai Új 
Élet Termelőszövetkezetben dolgoz-
tak. Két lányuk, Ilona (1953) és 
Zsuzsanna (1960) tanyai iskolák-

ban kezdték iskolai tanulmányaikat. 
(Dunapataj - Szentkirály puszta, 
Harta-Nagykékes).
Az iskoláztatás miatt és a jobbnak 
vélt életkörülmények reményében 
Kiskőrösön építkeztek, 1966-ban 
ide költözött a család. Fő megélhe-
tési forrásukat a szőlőművelés jelen-
tette, de a családfő szakszövetkezeti 
alkalmazott is volt.
Kutyifa Jánosné férje 2014-ben el-
hunyt, azóta egyedül él a családi ház-

ban. Nagy kertjét a mai napig 
műveli, még baromfit 

is tart. Egész életében 
fontos volt számára 
a szorgalmas, rendes 
munkavégzés, a köte-
lességtudat. Kritikus 
észrevételei leginkább 
arra irányulnak, hogy 

manapság milyen so-
kan elhagyták a régi 

hagyományokat, szoká-
sokat, a „rendet”, kaviccsal 

burkolják a virágágyások helyét, 
nincsenek zöldségeskertek, nem tar-
tanak baromfit stb. (Nem söprik el 
az utcát...)
Az egészségügyet nem sokat terhelte 
panaszaival, orvos ritkán látta, sok 
kortársával ellentétben nem szed 
semmiféle gyógyszert.
 Három felnőtt unokája és két déd-
unokája messze került Kiskőrösről, 
így csak ritkán látja őket.
Kívánjuk, hogy továbbra is ilyen 
aktívan, családja szeretetével körül-
ölelve teljenek napjai, még sok-sok 
éven át!

„Neked adom a szívemet, senki másnak,
  mellé pedig az életem ráadásnak!”
                                             (Goethe)

Gyurján Orsolya és Albert Ádám
2022. szeptember 17-én mondták ki a boldogító igent.
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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!

SPORTEGÉSZSÉGESEN

ITT A TAVASZ! SPORTOLJUNK A FRISS LEVEGŐN-AJÁNLJA AZ EFI IDEGENBEN 
JÁTSZIK A KLC

KISKŐRÖS LETT AZ ELSŐ, ÍGY ITT MARADT A KUPA

HETI EGY EDZÉS ÉS BARÁTSÁGOS TALÁLKOZÓK

Elérkezett a várva várt jó idő! A borongós és hideg napokat lassacskán 
átváltja a napfénnyel teli időszak, színekbe és illatokba borul a természet. 
Ezzel párhuzamosan egyre inkább felerősödik a kimozdulás igénye éle-
tünkben, hiszen meguntuk a szürkeséget, a vacogós sétákat, vágyunk a 
természetbe és a napfényre. A tavasz számos előnyt hoz magával az idő-
járás változásával és az egészségünkre is pozitív hatást gyakorló tényezők 
megjelenésével.

A meteorológiai tavasz március 1-jén 
köszöntött be hozzánk, a néhány hű-
vösebb nap ellenére szépen lassan fel-
éled a természet, a föld a téli dermedt-
ségéből, egyre hosszabbak a nappalok 
és egyre kellemesebb a hőmérséklet. 
A tavaszi megújulás az emberek éle-
tében is megfigyelhető, elkezdhetünk 
könnyebb ruhákat viselni, többet mo-
zoghatunk és sportolhatunk a szabad-
ban, felfrissíthetjük a környezetünket, 
otthonunkat és az étrendünk, életmi-
nőségünk is átformálható.
A tavasz megérkeztével egyre több a 
napfényes órák száma, ami önmagá-
ban is pozitív hatással van a hangu-
latunkra, közérzetünkre, több időt 
tudunk a friss levegőn tölteni szeret-
teinkkel, kedvenceinkkel, akár sport-
tal, ezek mind hozzájárulnak testi-, 
lelki-, szociális jóllétünkhöz, egész-

ségünkhöz. Nem szabad azonban 
figyelmen kívül hagyni a ,,tavaszi fá-
radtságot” sem. A szervezetünk, hor-
monháztartásunk alkalmazkodik az 
évszakokhoz, télen lelassul szerveze-
tünk és több alvásra vágyunk, nyáron 
aktívak vagyunk és később fáradunk 
ki. Az átmenetek viszont megzavar-
hatják szervezetünket, a szürkeségből 
kilépve csökken az alvást elősegítő 
melatonin szintje, az ébrenlét-alvás 
bioritmusunk felborulhat. „Testünk 
biológiai órája átáll a nyári időszak-
ra, és mint minden változás, ez is jár 
némi áldozattal. Ez egy természetes 
folyamat, álmosak, kedvetlenebbek 
vagyunk ekkor, és ezt hatványozni 
tudja az is, hogy a téli hónapokban 
feléltük testünk vitaminkészletét. Pi-
henjünk, mozogjunk sokat, és várjuk 
ki türelmesen az átállás időszakát. 

Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy 
lehangoltságunk évszaktól független, 
és nem bírunk kimászni belőle, keres-
sük fel háziorvosunkat. Az elhúzódó 
krónikus fáradékonyság mögött szer-
vi megbetegedés is állhat” – mondta 
dr. Tóth-Domán Judit, a Budai 
Egészségközpont munkatársa.
A tavaszi lendület megszerzéséhez és 
megtartásához igyekezzünk minél 
többet természetes fényben tartózkod-
ni, lehetőség szerint a szabadban. Ne 
vigyük túlzásba az alvást és vigyünk 
bele rendszerességet. Szellőztessünk 
otthonunkban, munkahelyünkön 
rendszeresen, hogy friss oxigénhez 
juttassuk szervezetünket. Igyunk sok 
vizet, gyümölcslét, frissítő mentateát 
vagy zöldteát. Ha napközben elérne 
minket az álmosság, akkor sétáljunk 
pár percet, végezzünk néhány átmoz-
gató tornagyakorlatot, ezekkel is fel-
pezsdül agyunk, segítséghez jutunk 
a koncentrációképességünk megtar-
tásához. Kerüljük a nehéz ételeket, 
megemésztésükre ugyanis sok ener-
giaráfordítás szükséges, együnk sok 
gyümölcsöt és zöldséget. A lelkünk 
is ráhangolódik a tavaszra, kreatívab-

bak, jobbkedvűek leszünk a természet 
kivirágzásával párhuzamosan, így 
ezt is használjuk ki akár otthonunk, 
kertünk csinosítására, vagy kreativitá-
sunk szabadjára engedésére.
Habár a jó idő és a napsütés megérke-
zett, az energiapazarlás továbbra is a 
Földünk része marad. Ezért a tavaszi 
megújulás jegyében fontos, hogy le-
gyen egy nap, amely a környezettuda-
tosságra, fenntarthatóságra és az ener-
giatakarékosságra hívja fel a figyelmet. 
Március hatodika az Energiatakaré-
kosság Világnapja, ezzel is felhívva a 
figyelmet Földünk védelmére és a kör-
nyezettudatosságra. A tavasz az újjá-
születés időszaka, így a szemléletváltás 
is könnyebben mehet. A természetbe 
kimozdulva figyeljük meg annak érté-
keit és csodáit, tegyünk érte, hogy az 
még sokáig tárhassa elénk újra és újra 
a kincseit.

László Luca
EFI koordinátor

 

A Kiskőrösi LC megyei I. osztályban 
szereplő labdarúgó csapata igen szűk 
kerettel készült fel a télen a tavaszi 
szezonra. Az együttes felkészülését 
nehezítette, hogy a Városi Sporttelep 
centerpályája átépítés alatt van, így az 
edzések nagyrészt a műfüves játékté-
ren folytak.
A csapat a heti három edzés mellett 
több felkészülési mérkőzést is lejátszott 
a bajnoki rajtig. A barátságos találko-
zókon a gárda a következő eredmé-
nyeket érte el: Akasztó FC-Kiskőrösi 
LC 2-5, Kiskőrösi LC-Kecel FC 2-4, 
Kiskőrösi LC-Soltvadkerti TE Variens 
1-0, Kiskőrösi LC-Akasztó FC 2-1. 
A csapat technikai vezetője Kovács 
László elmondta, hogy sajnos a fel-
készülési mérkőzéseken az igen szűk 
keret miatt nem lehet teljes játékos-
állománnyal pályára lépni. Van sérült 
és volt beteg is a csapatban, ami hát-
ráltatta a felkészülést. A szurkolóktól 
azt kérte, hogy legyenek türelemmel 
a csapattal szemben, amely most át-
alakuláson megy keresztül és sok fiatal 
kap majd lehetőséget. Ami az alapel-
várás mindenkivel szemben, hogy a 
lelkesedéssel ne legyen gond, aki pá-
lyára lép, az teljes odaadással küzdjön. 
Az elvárások között szerepel a fiatalok 
beépítése a csapatba és a bajnokság 
középcsapatai, vagy az alsó feléhez 
tartozó gárdák ellen pontokat szerez-
ni. Megemlítette, hogy a centerpálya 
felújítása miatt az együttes a tavaszi 
szezon első négy találkozóját idegen-
ben játssza majd le. A gárda a tavaszi 
szezont Lajosmizsén kezdi, majd a 
pályaválasztói jogot feladva, az akasz-
tóiakkal Akasztón mérkőznek meg, a 
bajaiakat szintén Akasztón fogadják 
és ezt követően Kunbajára látogatnak. 
A csapat további programja attól függ, 
hogy a centerpálya felújítási munkála-
tai milyen módon haladnak.

F.T.

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:   

FACEBOOK:
KISKŐRÖS VÁROS

HONLAP:
WWW.KISKOROS.HU   

Az idei évben három csapat részvéte-
lével rendezték meg 24. alkalommal 
február 11-én a Kiskőrösi Borváros 
Kupa férfi kézilabda tornát. A nagy 
hagyományokra visszanyúló kupán 
az NB II-es Kiskőrösi KSK és a me-
gyei I. osztályú Soltvadkerti TE-BS 
Plastic, valamint az Euroscale Kecs-
kemét gárdája lépett pályára. 
A résztvevő csapatok 2 x 30 perces 
találkozókat játszottak egymással 
körmérkőzéses formában, amelyek 

során a következő eredmények szü-
lettek:
• Kiskőrösi KSK-Euroscale Kecske-
mét 22-23 (11-14)
• Soltvadkerti TE BS Plastic-
Euroscale Kecskemét 29-23 (14-15)
• Kiskőrösi KSK-Soltvadkerti TE BS 
Plastic 38-28 (21-11)
VÉGEREDMÉNY:
1. Kiskőrösi KSK
2. Soltvadkerti TE BC Plastic
3. Euroscale Kecskemét

KÜLÖNDÍJAK
• Gólkirály:
Haraszti Botond – 19 gól (Eurosclae 
Kecskemét)
• Legjobb kapus:
Lajos Dávid (Eurosclae Kecskemét)
• Legjobb mezőnyjátékos:
Laki Gergő (Kiskőrösi KSK)
• Legjobb hazai játékos:
Kiss-Tóth Bence (Kiskőrösi KSK)

-filus-

A megyei III. osztályú labdarúgó baj-
nokságban szereplő Kiskőrösi LC II. 
csapata az őszi szezon befejezése után 
néhány hetes pihenőt tartott és január 
közepén kezdték el a felkészülést a ta-
vaszi szezonra. Az együttes a bajnokság 
élcsapataihoz tartozik, hiszen a tavaszi 
szezont a negyedik helyről kezdhetik el 
27 ponttal. 
A gárda számára egy jó szerepléssel 
még akár a dobogó is elérhető, hiszen 
mindössze 4 ponttal vannak lema-
radva a 2-3. helyen álló Kunfehértó 
és Kaskantyú csapataitól. A tél során 
az együttes Sinkó Dorián technikai 
vezető irányításával készült heti egy 
edzéssel. A csapat mindössze egyetlen 
felkészülési találkozót játszott le, ami-
kor Kaskantyún 6-6-os (3-4) döntet-
lent játszottak: Mlinkó – Lengvári, 
Rácz, Somlyai, Bata, Nagy Z., Sin-
kó, Rohoska, Lengyel, Karf, Füleki. 
Csere: Pecznyik, Gyurián, Gmoser. 
A mérkőzés érdekessége volt, hogy a 
kaskantyúiak már 3-0-ra is vezettek és 
innen fordították meg a találkozó ál-
lását a kiskőrösiek, 6-4-re is vezettek, 
de végül döntetlen lett az eredmény. 
A kiskőrösi gólokat Füleki Antal-3, 
Rohoska Marcell, Gyurián Gábor 
és Sinkó Dorián szerezték. A csapat 
25 fős keretéből az edzéseken 10-12 

játékos jelent meg és a bajnoki rajtra 
remélhetőleg a sérültek is felépülnek. 
A játékoskeretben nem történt válto-

zás, így az őszi csapattal vág neki a baj-
nokság második felének az együttes.

Filus Tibor

ELŐZZÜK MEG A SZABADTÉRI TŰZESETEKET!
Sokan a tavaszias, jó időt kihasz-
nálva ilyenkor égetik el a kerti zöld-
hulladékot, valamint egyre többen 
választanak szabadtéri programot 
és tevékenységet. A szabadtéri tűz 
kialakulásának különösen kedvez 
ez az időszak, hiszen a még száraz 
növényi részek könnyen lángra 
kapnak, a szeles időben pedig a 
legkisebb tüzek is gyorsan tovább-
terjedhetnek. Ezek a tüzek jelentős 
természeti károkat okozhatnak. 

Sok esetben az előző évből meg-
maradt elgazosodott növényzet 
felszámolása érdekében a terület 
gazdája szándékosan gyújt tüzet, 
amely neki nem okoz kárt. A tűz-
oltóságtól viszont nagy erőfeszítést 
igényel, és jelentős többletköltsé-
get okoz a lángok megfékezése és 
a tűz által veszélyeztetett területek 
védelme. A gondatlan magatartás 
veszélyes az élet- és vagyonbiz-
tonságra, hiszen amíg a tűzoltók a 

szabadtéri tüzekhez mennek, addig 
érkezhet olyan bejelentés, melynél 
az emberi élet mentése lenne az el-
sődleges feladat.
A hatályos Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat a külterületi ingatlanok 
vonatkozásában, a külterületen 
történő égetést, hasonlóan a bel-
területen végzett égetéshez, nem 
teszi lehetővé, kivéve, ha azt más 
jogszabály engedélyezi.
A tűzvédelmi előírások, valamint 
az égetési tilalomra vonatkozó ren-
delkezések megszegését az illetékes 
hatóságok a szabályszegés súlyától 
függően bírsággal sújthatják.
Tűzvédelmi előírás megszegésé-
ért, ha az tüzet idézett elő akár 
3.000.000-, Forintig terjedő 
tűzvédelmi bírság is kiszabható, 
amennyiben az oltási tevékenység-
ben a tűzoltóság beavatkozására is 
szükség volt. Az okozott károkért 
a tűz okozóját felelősség terheli, 
ha a szabadtéri égetés miatt nagy 
értékű vagyontárgyak károsodnak 
vagy emberek kerülnek veszélybe, 
a tűzokozó ellen büntetőeljárás is 
indulhat.

Bővebb információ:
www.kiskoros.hu

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

KISKŐRÖSI REMÉNYSÉG
ALAPÍTVÁNY

Adószámunk: 18361568 -1 - 03

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

Technikai szám: 0066

Köszönjük   támogatását!

Az irodák egyben, és különálló
egységként is bérelhetőek.

(külön vizesblokkal rendelkeznek)
Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 10-11. I. em. 2.

KISKŐRÖSÖN A MASSZÍV ÜZLETHÁZBAN
az I. emeleten 20 m2-es és 50 m2-es,

bútorozatlan helyiségek kiadók,
iroda, vagy üzlethelyiség céljára.

A bérlemények 2023. 05. 01-től vehetők igénybe.
Érdeklődni: 06/20-454-7771-es telefonszámon lehet.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG A MASSZÍV ÜZLETHÁZBAN
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MEGSZEREZTÉK HARMADIK GYŐZELMÜKET AZ U16-OS FIÚ KÉZISEK

A FELSŐHÁZBAN SZEREPELNEK AZ U14-ES LABDARÚGÓK

A Kiskőrösi KSK férfi kézilabda csapa-
tai közül az U16-os gárda az országos 
korosztályos bajnokság küzdelmeinek 
II. osztályában a keleti csoportban 
szerepel. Az együttes nincs könnyű 
helyzetben, hogy nagyvárosok és ko-

moly kézilabda klubok utánpótlás 
csapataival kell felvenniük a versenyt.
A kilenccsapatos küzdelemsorozat-
ban olyan ellenfelekkel találkoznak, 
mint a Pick Szeged, Debreceni EAC, 
Kecskeméti Sportiskola, Nyíregyhá-

zi SN, Mezőkövesdi KC, Orosházi 
NKC, Diósgyőri VTK és a szegedi 
Tisza Volán SC. A kiskőrösi fiatalok 
az alapszakasz küzdelmei során febru-
ár 16-án hazai környezetben fogadták 
a Diósgyőri VTK együttesét, akiket jó 

játékkal győztek le 28-22-re (14-11): 
Szabó A. – Grausza 1, Döme 8, Dicsa 
5, Erdélyi 1, Harangozó 6, Fábián 3. 
Csere: Fülöp (k), Kovács I. (k), Vári 1, 
Megyeri 3, Gombár, Czeglédi. A baj-
nokság alapszakaszának utolsó előtti 
fordulójában kiváló teljesítményt 
nyújtottak a hazai fiatalok és több jó 
egyéni teljesítmény mellett csapatként 
is kiválóan küzdöttek. A gárda edzője 
Harangozó Péter elmondta, hogy az 
együttes már február elején bajnoki 
mérkőzést játszott és most vannak 
túl a negyedik idei találkozójukon. 
Az alapszakaszból még van hátra egy 
találkozójuk, amikor a nyíregyházi 
fiatalok ellen lépünk pályára majd 
hazai környezetben. Az már most 
látszik, hogy a 6 ponttal a tabellán a 
8. helyen álló együttes a rájátszásban 
majd az alsóházban szerepelhet. A cél-
juk az, hogy a bajnokság alsóházában 
tovább fejlődjön az együttes és több 
győzelmet arassanak.

Filus Tibor

A Kiskőrösi LC utánpótlás labdarú-
gó csapatai közül az U14-es gárda az 
MLSZ Regionális U14-es bajnokság 
déli csoportjában szerepel. A fiata-
lok az őszi szezonban a hétcsapatos 
országos korosztályos bajnokság „B” 
csoportjában nagyszerű teljesítményt 
nyújtottak és a harmadik helyen zár-
tak 12 mérkőzésen szerzett 25 ponttal.
Az együttes ezzel a jó teljesítménnyel 
kiharcolta a jogot arra, hogy a bajnok-
ság rájátszásában a tavaszi szezont a fel-
sőházban kezdhessék el, amely során 
olyan ellenfelekkel találkoznak, mint 
a Törökszentmiklósi FC, Makó FC, 
Hódmezővásárhelyi FC, LUA Baja, 
SZEOL SC (Szeged) és a Dunaújvá-
ros gárdája. A fiatalok a tavaszi szezon 
első hazai mérkőzését február 25-én 
játszották le hazai környezetben. Mi-
vel a kiskőrösi Városi Sporttelepen 
a center pálya felújítási munkálatai 
folynak, így a mérkőzést a Szabadidő 
Parkban kialakított pályán játszották 
le, amelyen a kiskőrösiek 1-1-es (0-1) 
döntetlent játszottak a Makó FC gár-
dájával. Kiskőrös: Lomjánszki – Tóth 
B., Radics (Pohankovics), Brada, Ta-
káts, Bodonyi-Kovács (Jáger), Csík, 
Kovács K. (Polereczki), Csatlós, 
Tiricz, Boros. A találkozón a vendé-
gek vezettek, de Barda Bence máso-
dik félidőben szerzett találata pont-
szerzést eredményezett. A mérkőzés 
után a csapat edzője Szlovák László 
elmondta, hogy egy jó képességű csa-

pat ellen léptek pályára, amely együt-
tes a kiemelt csoportban legutóbb a 
második helyen végzett. Az együttes-
sel januárban kezdték el a felkészülést 
heti három edzéssel, de sajnos az idő-
járási körülmények és a létszámgon-
dok miatt több dolog is nehezítette a 
tervezett munka elvégzését. A csapat 
gerince azért szorgalmasan járt edzés-
re és ez a munka a makóiak elleni 
mérkőzésen is meglátszott. A tavaszi 
szezonban szeretnének olyan eredmé-
nyeket elérni, hogy minden csapat 
ellen szoros mérkőzéseket tudjanak 
játszani. 
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