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„Kiskőrösért” díj Kincses Mihályné
Kincsesné Éva az általános iskolát és a gimnáziumot Kis-
kőrösön végezte, a budapesti Külkereskedelmi Főiskola 
orosz – német idegen nyelvű levelező tagozatán 1982-
ben diplomázott.  Elvégezte a JATE német nyelvtanár 
szakát is. A gimnáziumban 1983 óta dolgozik. Közokta-
tás-vezető képző és tolmácsvizsgát is tett. Orosz és német 
nyelvet tanított, osztályfőnök, nyelvi munkaközösség 
vezető volt, valamint a németországi kapcsolatok koor-
dinátora. 2014 óta Kiskőrös Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke.

„Kiskőrös Város kultúrájáért” díj
Kiskőrösi Evangélikus Fúvószenekar
1991-től működik a Kiskőrösi Evangélikus Egyház 
igazgató lelkésze, Kecskeméti Pál vezetésével. Minden 
nagy ünnepen, zenei napokon, karácsony szenteste és 
mindenszentek ünnepén kísérik a gyülekezet tagjainak 
énekét. Advent egyik vasárnapján hagyomány, hogy az 
evangélikus gyülekezet egyik lelkésze gyújtja meg a főtéri 
nagy koszorún a gyertyát. Ilyenkor a zenekar is szolgá-
latot ad. 

„Kiskőrös Város Ifjúságának Oktatásáért
és Neveléséért” díj Kratokné Lukács Mária
Az óvónőképző iskolát a Kecskeméti Óvónőképző In-
tézetben végezte, 1984-ben sikeresen lediplomázott. 
A Mohácsi Óvodában tíz esztendeje dolgozik. Elvállalta 
a „Meseház” tehetséggondozást. Az anyanyelvi munka-
közösségnek aktív tagja volt. Mindig törekedett a szak-
mai megújulásra.

„Kiskőrös Város Ifjúságának Oktatásáért
és Neveléséért” díj Nagyné Lehóczki Éva
A Kecskeméti Óvónőképző Intézetben diplomázott le, 
1983-ban. A Mohácsi Óvodában 14 esztendeje, 2007 
óta dolgozik. Szívesen osztotta meg tudását, tapasztala-
tát a nevelőközösséggel is. Az „Ügyes Kezek” munka-
közösség vezetőjeként kollégái sokat tanulhattak tőle. 
A „Környezet Munkaközösség” tagjaként először szer-
vezte meg a Márton Napi vigadalmat, mely a mai napra 
hagyománnyá vált az óvodákban.

„Kiskőrös Város egészségügyi és szociális ellátásáért” 
díj dr. Csóti Imre
Az általános iskolát Kecelen végezte el, majd Kalocsán 
érettségizett. Ezt követően a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Általános Orvos Karán szerzett diplomát, majd 
négy évre rá sebészeti szakorvos képesítést szerzett. Részt 
vett kézsebészeti kurzuson is. Második szakvizsgáját 
traumatológiából tette le. A kiskunhalasi kórház sebé-
szeti osztályán kezdett dolgozni, majd a traumatológia 
osztályon lett adjunktus. 1994-től a Kiskőrösi Sebészeti 
járóbeteg szakrendelés főorvosaként látta el feladatát 1997-ig. 2015 óta vezeti ki-
zárólagosan a helyi sebészeti szakrendelőt.

„Kiskőrös Város településfejlesztéséért”
díj Liszkai Pál
Általános iskolai tanulmányait Foktőn végezte, majd a 
budapesti Kwassay Jenő Útépítő Szakközépiskola után a 
győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Útépí-
tési és fenntartási karán szerzett üzemmérnöki diplomát. 
A Kecskeméti Közúti Építő Vállalatnál kezdett dolgozni, 
mint művezető. Ezt a munkakört 1978 és 1980 között 
töltötte be. Ezt követően a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Kiskőrös művezetője lett 1982-ig. Azóta a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. Kiskőrös mérnökségvezetője. Tervezői tevékenységet 1991 
óta végez. A közúti műszaki ellenőrzést 2001 óta, a felelős műszaki vezetői felada-
tokat 2002 óta végzi képesítéssel.

„Kiskőrös Város nemzetközi kapcsolatainak
fejlesztéséért” díj Patka István
A marosvásárhelyi Unirea gimnáziumban érettségizett 
1987-ben. Diplomát szerzett Szarvason, a Tessedik Sá-
muel Mezőgazdasági Főiskola Agrármarketing szakirá-
nyán, valamint a Szegedi Tudomány Egyetem Állam 
és Jogtudományi Karának Általános- és igazságügyi 
mediátor szakán. 1990. március 21-én áttelepült Ma-
gyarországra. A kiskunhalasi kórházban, később egyé-
ni vállalkozóként, majd Kiskunhalas szociális intézmé-
nyeinél dolgozott. 1993. november elsejétől a Kiskőrösi Rendőrkapitányságon 
járőr, majd bűnügyi vizsgáló, ügyeletes, 2004-től pedig bűnügyi technikus. 
Címzetes rendőr főtörzsőrmester. 2016-ban többedmagával megalapította a 
Kötőrúd Egyesületet. Céljuk, hogy a Kiskőrös, és környékén élő, a Nagy Ma-
gyarországból  leszakított területekről ide elszármazott magyarajkúakat össze-
fogják, összetartsák.

„Kiskőrös Város sportjáért” díj Kelemen István
Kiskőrösön végezte általános iskolai tanulmányait, majd 
a 621-es számú Ipari Szakmunkásképzőben szerzett esz-
tergályos végzettséget. A vasas szakmában dolgozott öt 
esztendőn keresztül, majd váltott, és mint hűtő-gépész 
dolgozott 38 éven át. A labdarúgás iránti szeretettel még 
édesapja oltotta be. A város sportéletében végzett odaadó, 
jelentős munkáját elismerték. A zene a másik szenvedé-
lye. 1968-ban kezdett el dobolni. Több zenekarban is 
pergette a dobütőket, így zenélt a Fekete Királyok, majd 

a Sirokkó nevű formációkban, majd dobolt Posztobányi László zenekarában és ké-
sőbb a legendás kiskőrösi Rolls együttesben is. Ez utóbbi később Rolls frakció né-
ven lett ismert, ahol a keverőpult kezelésével bízták meg, amit mesterfokon végzett.

„Kiskőrös Város közéletéért” díj Seffer Attila 
Seffer Attila római katolikus esperes plébános Kerek-
egyházán végezte általános iskolai tanulmányait, majd 
Kecskeméten érettségizett a Kocsis Pál Mezőgazdasági 
Technikumban, ahol környezetvédelmi - mezőgazdasági 
technikus képesítést is szerzett. Ezt követően a Pécsi Tu-
domány Egyetem Pollach Mihály Műszaki Főiskolai Ka-
rán környezetmérnökként végzett. Majd Jézus hívására a 
Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán katolikus 
teológus és okleveles hittanárként diplomázott, elvégezte 
a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés, lelkigondozó szakát is. A Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye Gyermek és Ifjúságvédelmi referense, a bizottság elnöke.

„Kiskőrös Város Gazdaságáért” díj László Sándor 
A Petőfi Sándor Általános Iskola elvégzése után a helyi 
Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett géplakatos-
ként. Leérettségizett, technikusi képesítést is kapott, és 
megszerezte a mestervizsgát is. A Kossuth Szakszövet-
kezet gépjavító műhelyében dolgozott, majd édesapja 
mellett folytatta tevékenységét. Presbiterként segítette 
az evangélikus egyház munkáját, támogatta az orgona 
és a templom, az erdőtelki imaház felújítását. Támogat 
kulturális egyesületeket és a város kulturális életében je-

lentős szerepet játszó csoportokat. A Kiskőrösi Szürkeverebek Jazz Együttes tagja 
és támogatója zenésztársaival együtt. A Kiskőrösi Gospel Sasok egykori alapítvá-
nyának az alaptőkéjét is ő teremtette meg. Nagy szerepe van az Ágnes Galéria 
létrejöttében és fenntartásában. A polgármesteri hivatal bejáratánál lévő dombor-
művek elkészítéséhez is adománnyal járult hozzá.

Boda Zsuzsa

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, Kiskőrösön is zász-
lófelvonással kezdődött október 23-án, reggel 8 órakor. A programsorozat 
15 órakor a Városházán önkormányzati elismerések adományozásával 
folytatódott. Domonyi László polgármester köszöntötte a megjelenteket, 
majd Téglás Vajk szavalata és a Kiskőrösi Evangélikus Fúvószenekar mű-
sora után Szenohradszki Adél felolvasta a díjazottak méltatásait, Domonyi 
László polgármester pedig átadta a Kiskőrös Város Képviselő-testülete ál-
tal adományozott elismeréseket.

Az elismerések adományozása vé-
gén Domonyi László polgármester 
a városvezetés nevében mindenkinek 
gratulált, majd a Szózat közös elének-
lésével fejeződött be az ünnepség.
Délután Seffer Attila esperes atya 
által celebrált ünnepi szentmisén 
folytatódott a megemlékezés a római 
katolikus Szent József templomban, 
majd a misét követően fáklyás felvo-
nulás indult az ’56-os Kopjafához, 
ahol a Kiskőrösi Evangélikus Közép-
iskola diákjainak műsorát láthattuk.
A műsor után Font Sándor ország-
gyűlési képviselő mondott ünnepi 
beszédet. A magyar történelem zi-
vataros századain végigvezette gon-
dolatait, és kifejtette: Mit jelent ma 
számunkra 1956? 
Ezt követően az '56-os Szövetség, 
valamint a POFOSZ nevében ko-
szorút helyezett el az '56-os Kop-
jafa emlékműnél Faragó Imre, vá-
rosunk díszpolgára, '56-os veterán. 

A városvezetés nevében Domonyi 
László polgármester, Font Sándor 
országgyűlési képviselő, valamint 
Pethő Attila önkormányzati kép-
viselő koszorúzott. A Szózat közös 
eléneklése után a jelenlévők is elhe-
lyezték az emlékezés mécseseit.
Az ünnepi műsort Fodor Tamás, a 
KEVI gimnáziumának pedagógusa 
koordinálta. Közreműködött Kiskő-
rös Város Fúvószenekara.
A Bem József Általános Iskola tanulói 
és a KEVI Petőfi Sándor Általános Is-
kolája diákjai, 22-én koszorút helyez-
tek el a kopjafánál. A megemlékezők 
a KEVI gimnáziuma falán elhelyezett 
emléktáblát is megkoszorúzták. 
November 4-én a forradalom áldo-
zatairól emlékeztek meg az ’56-os 
Kopjafánál. Beszédet mondott Fodor 
Tamás történelemtanár. A résztvevők 
ekkor is elhelyezték az emlékezés és a 
tisztelet mécseseit.

Boda Zsuzsa

VÁROSI KITÜNTETÉSEKET ADOMÁNYOZTAK A DÍSZTEREMBEN FONT SÁNDOR MONDTA AZ ÜNNEPI EMLÉKBESZÉDET
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Dr. Pethőné Dr. Fodor Katalin szá-
mára, a Kiskőrös Helyőrség Nyug-
állományúak Klubja vezetősége ja-
vaslatára, a honvédelmi miniszter 
emléktárgyat adományozott az idő-
sek napja alkalmából. Az elismerést 
Stefánia Palota Honvéd Kulturális 
Központban, az Idősek Világnapja 
alkalmából rendezett központi ün-
nepségen, október 1-jén Mihóczi 
Zoltán altábornagy MH Pk helyet-
tes adta át. A résztvevőket Szabó Ist-
ván, a tárca honvédelmi államtitkára 
köszöntötte. Mint mondta, számuk-
ra fontos a nyugállományban lévő 
katonák különböző közösségekben 
végzett tevékenysége, akik kapocs-
ként szolgálnak a társadalom és a mai 
magyar honvédség között.

Elismerték mindazokat, akik a kato-
nai hagyományok, történelmi emlék-
helyeket ápoló társadalmi szervezetek 
kiemelkedő munkát végző tagjai. 

Boda Zsuzsa

A Bács-Kiskun megyei rendőrök kö-
zött a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
rendőrei közül többen is elismerést 
vehettek át nemzeti ünnepünk, ok-
tóber 23-a alkalmából.
Kiemelkedő és huzamosabb időn 
át magas színvonalon nyújtott ki-
magasló teljesítménye elismeréséül 
az országos rendőrfőkapitány Szeg 
László címzetes rendőr főtörzsőr-
mester (kis fotó) számára pénzju-
talmat adományozott, Major Nor-
bert rendőr hadnagyot, a Kiskőrösi 
Rendőrkapitányság Izsák Rendőrőrs 
nyomozótisztjét (nagy fotó) pedig 
főhadnaggyá léptette elő. Kecskemé-
ten, a rendőr-főkapitányságon meg-

tartott ünnepségen Dávid Károly 
rendőr dandártábornok, a Bács-Kis-
kun Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője adta át az elismeréseket.
Mindkét kiskőrösi rendőrnek gra-
tulálunk az elismeréshez! Köszönjük 
munkájukat! 

Boda Zsuzsa

KIEMELKEDŐ

BENKŐ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER 
KISKŐRÖSÖN TARTOTT FÓRUMOT

JUTALMAZTÁK A REND ŐREIT

Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
Kiskőrösön találkozott október 28-án, 
a térségben élő honvédelmi nyugdíja-
sokkal és nyugállományú katonákkal, 
hogy megvitassák a tárcát és a Magyar 
Honvédséget érintő aktuális kérdéskö-
röket.
Előadásának kezdetén összefoglalta 
a honvédelem elmúlt harminc évben 
végbemenő átalakulását és kitért arra, 
hogy milyen kötelezettségeket vállalt 
Magyarország azzal, hogy csatlakozott 
a NATO-hoz.
Benkő Tibor megköszönte a fóru-
mon résztvevőknek a Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Program eddig elért 
eredményeit, hiszen mint mondta: 
„közös a siker. Büszkék vagyunk önök-

re, hiszen jelenleg azokra az alapokra 
építkezünk, amelyeket önök fektettek 
le. Tapasztalataikkal olyan tudás birto-
kában vannak, amellyel sikerre vihetik 
napjaink honvédségét is”.
A honvédelmi miniszter az egybe-
gyűltek kérdésére kifejtette az Ob-
sitos és Veterán Program eddig kör-
vonalazódott részleteit, és beszámolt 
azokról a kedvezményekről, ame-
lyekkel a nyugállományú katonák 
és honvédségi nyugdíjasok élhetnek. 
Szó esett továbbá a hadisír-gondo-
zásról, az illetményfejlesztésről, a 
nyugállományúak rekreációs pihen-
tetésének lehetőségeiről, valamint az 
Önkéntes Katonai Szolgálatról is.

(forrás:beosz.hu)

ELISMERTÉK MARKÓ CSABA 
HONVÉDELMET SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉT

A honvédelem ügye és a nyugál-
lományú katonák érdekében hu-
zamos időn át végzett kiemelkedő 
munkája elismeréséül nemzeti 
ünnepünk, október 23-a alkalmá-
ból „Emléktárgyat” (MH érem) 
adományozott Markó Csaba Ist-
ván számára, Dr. Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagy, a Magyar 

Honvédség parancsnoka. Az elis-
merést a Stefánia Palota és Honvéd 
Kulturális Központban megrende-
zett ünnepségen adta át a kitünte-
tettnek Szabó István honvédelmi 
államtitkár.
Csaba napjainkban a Kunság-
Média Kft. részeként működő Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központ 
dolgozói kollektíváját erősíti, és 
mindemellett a városunkban több 
évtizedes múlttal rendelkező Kis-
kőrös Helyőrség Nyugállományúak 
Klubjának segítője. Lelkiismeretes, 
odaadó munkájára mind a munka-
helyén, mind pedig a nyugállomá-
nyúak civil szervezetében bármikor 
számíthatnak. A nyugállományúak 
klubja háttérmunkáját rendszere-
sen végzi, ő az, aki nélkül egyetlen 
program sem jöhetne létre.
Az elismeréshez szívből gratulá-
lunk!

Boda Zsuzsa

EMLÉKTÁRGYAT VETT ÁT 
DR. PETHŐNÉ DR. FODOR KATALIN

ONLINE ADÁS
www.radio-97.hu

FÓKUSZBAN

FONT SÁNDOR ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ TÁJÉKOZTATÓT TARTOTT
A kormány támogatja többek között az időseket,
a fiatalokat és a gyermekeket nevelő családokat

Kiskőrösön évtizedek óta hagyomány, hogy Font Sándor országgyűlési kép-
viselő tájékoztatót tart a képviselő-testületi ülésen a televízió nyilvánossága 
előtt a parlamenti munkáról és a kormány intézkedéseiről, jövőbeni terveiről. 
Ismertette azokat a fontos döntéseket, amelyek 2010 óta ahhoz kellettek, 
hogy helyreállítsák a költségvetési egyensúlyt, és elérjék, hogy fejlődő gaz-
dasági pályára álljon az ország. Ez mára lehetővé tette azt is, hogy a nyug-
díjasoktól az előző kormány alatt megvont 13. havi nyugdíjat visszaépítsék.

Font Sándor: „A 2 évvel ezelőtti gaz-
dasági teljesítőképesség birtokában azt 
vállalta a kormány, hogy évente egy-
egy hetet vissza tud építeni a 13. havi 
nyugdíjból, azaz 4 év múlva a teljes 
13. havi nyugdíjat megkapják a nyug-
díjasok. Elképzelhető azonban az is, 
hogy 2022 februárjában már mind a 
négy hét visszaépítésére sor kerülhet.”
Mindez 372 milliárd pluszkiadást 
jelent minden évben az ország költ-
ségvetésében. A kormányzat azonban 
nem csak a nyugdíjasok támogatását 
tartja fontosnak, hanem a fiatalokat is 
segíteni kívánja, hiszen a 25 év alatti-
ak személyi jövedelemadó mentességét 
fognak kapni 2022-től. De a gyerme-
ket nevelő családok is újabb támoga-
tásra számíthatnak a következő évtől. 

Font Sándor: „A gyermeket nevelő 
szülők 2021-es évben befizetett szemé-
lyi jövedelemadójának a teljes össze-
gű visszafizetése 600 milliárd forint. 
Ez nem kis tétel. Többszázezer család-
ról tudunk, akik 18 év alatti gyerme-
ket nevelnek.” 
Az országgyűlési képviselő mindemel-
lett arról is tájékoztatást adott, hogy 
az adókedvezmények bevezetésén túl 
a kormányzat több szektor számára is 
– ápolók 21%, bölcsődei dolgozók, a 
szociális munkások, a kulturális szek-
torban dolgozók 20% – béremelést 
kíván végrehajtani a 2022-es évtől. 
A rendvédelmi szervek dolgozói pedig 
extra juttatást fognak még kapni.
Képviselői kérdésre Font Sándor a 
Budapest – Belgrád vasútvonal épí-

tésével kapcsolatban elmondta, hogy 
nemsokára látványos szakaszába lép a 
beruházás. Október 15-én megtörtént 
az ünnepélyes alapkőletétel Kiskun-
halason, most az előkészületi munká-
latok tartanak, jövő év tavaszán, nyár 
elején pedig elkezdődik a jelenlegi vá-
gányok felszedése, ekkortól lép életbe 
a vágányzár. Ez idő alatt vonatpótló 
utóbuszokkal oldják meg az utasok 
közlekedtetését. A munkálatok 2025-
ben fejeződnek be.

Boda Zsuzsa

ELFOGADTÁK A PETŐFI MÚZEUM ÉS 
A KISKŐRÖSI ÓVODÁK BESZÁMOLÓJÁT
Évente egy alkalommal a város intéz-
ményei beszámolnak munkájukról a 
képviselő-testületnek. Dr. Filus Erika, 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
igazgatója, valamint Vlcskóné Csatlós 
Erzsébet, a Kiskőrösi Óvodák igazga-
tója is elkészítették írásbeli beszámoló-
jukat. Dr. Filus Erika az előterjesztés 
szóbeli kiegészítéseként megköszönte 
mindazok segítségét (beleértve a saját 
kollégáit is), akik az elmúlt egy év-
ben, de legfőképp a járvány ideje alatt, 
a múzeum működéséhez segítséget 

nyújtottak. Elmondta, hogy az ülés 
napjáig több mint hétezer látogatója 
volt a múzeumnak úgy, hogy májustól 
hosszú ideig csak védettségi igazol-
vánnyal lehetett őket látogatni.
Vlcskóné Csatlós Erzsébet elmondta, 
hogy az elmúlt nevelési évben kiemelt 
feladatuk volt a kiegyensúlyozott lég-
kör fenntartása. Az összintézményben 
a humánerőforrás feltételei folyama-
tosan kielégítőek voltak, a gyermekek 
nevelése a koronavírus járvány ellenére 
is zavartalunk működött.            -bzs-

EMLÉKEZTEK AZ ARADI VÉRTANÚKRA

Emlékműsorral, ünnepi beszéddel, 
irodalmi műsorral és könyvbemu-
tatóval emlékeztek a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum szervezésében a 
résztvevők a mártírhalált halt aradi 
vértanúkra, kivégzésük 172. évfor-
dulóján a Petőfi Műfordítói Szobor-
parkban. A méltó megemlékezés a 
KSZC Wattay diákjainak műsorával 
kezdődött. Felkészítő pedagógusaik 
Májer-Gubán Dóra és Kardos Ben-
ce voltak. Az emlékbeszédet prof. dr. 
Hermann Róbert történész mondta, 

majd a jelenlévők elhelyezték a tisz-
teletadás virágait és meggyújtották 
az emlékezés mécseseit. Az ünnepi 
megemlékezést követően a néprajzi 
látványtárban prof. dr Hermann 
Róbert és Dr. Németh Balázs tör-
ténész bemutatták a „Szabadságharc 
kézi lőfegyverei 1848-1849. (A gyu-
tacsos tűzfegyverek történetei) című, 
Csikány Tamás, Eötvös Péter, vala-
mint Németh Balázs összeállításában 
megjelent könyvet.

-bzs- 
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AKTUÁLIS

KISKŐRÖS IGAZI EURÓPAI KISVÁROSSÁ FEJLŐDÖTT

RENDKÍVÜLI

KIEMELT ARANYAT HOZOTT HAZA A ZENEKAR

Kiskőrös Város Fúvószenekara Sipos 
Béla karnagy vezényletével „Haladó” 
kategóriában „Kiemelt 1. helyezést” 
ért el, november 6-án, a Mórahal-
mon megrendezett Nemzetközi Fú-
vós Hangversenyen. 
A versenyt a Mórahalmi Fúvószené-
ért Egyesület második alkalommal 
rendezte meg. A versenyen idén négy 
hazai – Csengelei Fúvószenekar, Kis-
kőrös Város Fúvószenekara, Makói 
Általános Iskola Ifjúsági Fúvószene-
kara, Mórahalmi Alapfokú Művésze-
ti Iskola Fúvószenekara – és három 

külföldi – Nagybecskereki Fúvósze-
nekar, Pancsovai Ifjúsági Fúvószene-
kar, Szerbiai Ifjúsági Fúvószenekar 
– zenekar nevezett. A szakmai szín-
vonal minőségét a Világ Fúvószenei 
Szövetség (WASBE) biztosította.
Gratulálunk a fényes eredményért 
Kiskőrös Város Fúvószenekarának és 
dirigensüknek, Sipos Bélának. Re-
méljük, a járványügyi intézkedések 
lehetővé teszik, hogy a már évtizedek 
óta hagyományos Újévi koncerten is 
gyönyörködhessünk muzsikájukban.

Boda Zsuzsa

ÉLJEN AZ IFÚ PÁR!

Sipiczki Bettina
és Alexandros Christofi

Torgyik Tamás
édesanyja: Csővári Melinda
édesapja: Torgyik Tamás
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2021. július 05.
születési súly, hossz: 3200 g, 50 cm

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ! „AZ ÉV ALKUSZA” – DÍJAT KAPTA A 
KŐRÖS-BLANK BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.

A Magyar Biztosítási Alkuszok Szö-
vetsége (MABIASZ) kezdeményezé-
sére a biztosító társaságok szavazatai 
alapján – az ajánlatkérések korrekt-
ségét és szakmaiságát; a biztosítókkal 
való kapcsolattartást; a kárrendezés-
ben való részvételt és hozzáállást; 
az állományápolás minőségét és az 
ügyvitel pontosságát figyelembe 
véve 2020-as munkája elismerése-
ként 2021. évre „Év Alkusza – díjat” 
kapott a Kőrös-Blank Biztosítási Al-
kusz Kft. 

Az oklevelet a MABIASZ október 
közepén megrendezett konferenciá-
ján adták át egy szakmai programso-
rozat részeként. A kiskőrösi cég több 
mint 300 alkusz cég közül érdemelte 
ki ezt az elismerést, immáron máso-
dik alkalommal, először 2019-ben. 
Ezúton is köszönetet mondanak 
ügyfeleiknek, kollégáiknak és biz-
tosító partnereiknek, hiszen, mint 
mondják, az eredményeiket csak ve-
lük együtt érhették el.

Boda Zsuzsa

Domonyi László polgármester 2006. október 1-je óta, már 15 éve áll a város 
élén a választók jóvoltából. A városvezetéssel együtt a célja mindig is az 
volt, hogy a város érdekében a lehetőségeinket maximálisan ki kell használ-
ni. Így tudja csak igazán szolgálni a kiskőrösieket. Vállalkozó szellemiség-
gel rendelkezik, ezért nehezen viseli a bürokrácia lassú rendszerét, de tudja, 
hogy a törvényben leszabályozott döntéshozatali sorrendet be kell tartani.

Domonyi László: „Rengeteg fej-
lesztést valósítottunk meg ez alatt a 
másfél évtized alatt pályázati támo-
gatással, önkormányzati önerővel, 
illetve a lakosokat is bevonva. Ismer-
jük a lakosok mindennapos gondjait. 
A városvezetés elsődleges célkitűzé-
se, hogy Kiskőrös élhető város le-
gyen, ahol mindenki jól érzi magát. 
Mindig azt mondom a képviselő 
társaimnak és kollégáimnak is, hogy 
olyan intézkedéseket hozzunk, és 
olyan beruházásokat vigyünk végbe, 
amelyek a kiskőrösiek életét szebbé 
teszi. Kiskőrösnek három nagy kiug-
rási lehetősége van: Petőfi öröksége, a 
gyógyvizünk és a gasztronómiai bor-
kultúránk. Természetesen mindenre 
pályázunk, ami városunkat fejleszti, 
amivel a mindennapos gondokat és 
problémákat kezelni tudjuk. Egy iga-
zi, európai kisváros képét tudjuk mu-
tatni az ide érkezőknek. Aki ide eljön, 

az azt mondja, hogy nagyon szép a 
városunk. Mi Kiskőrösiek pedig azt 
tudjuk mondani, hogy jó itt élni.”

Számos fejlesztés fűződik Domonyi 
László nevéhez. Például a
• Petőfi Sándor Általános Iskola
   felújítása, bővítése
• A Petőfi iskola új tornaterme
• a fedett uszoda megépülése
• Kiskőrösi Kistérségi Járóbeteg
   Szakorvosi rendelőintézet
• járdafelújítások, új járdaszakaszok
   építése
• belterületi kerékpárhálózat
   kiépítése
• külterületi kerékpárutak
   (soltvadkerti, akasztói, erdőtelki,
   tabdi elágazásig)
• a városközpont rekonstrukciója
• a záportározó és a hozzá tartozó
   csapadékvíz-elvezető rendszer
• Kőrisfa óvoda

• Krimpen park, Tüskös park
   folyamatos kiépítése
• az óvodák felújítása, energetikai
   megújítása
• Hagyományok háza megépülése
• bölcsődefejlesztés

Domonyi László: „Nagyon sok felada-
tunk van még, Dr. Kerényi János és 
Font Sándor országgyűlési képviselők-
kel több közös álmot szőttünk a város 
jövőjével kapcsolatban. Font Sándor 
közbenjárására a kormány óriási se-
gítséget adott ahhoz, hogy a Kiskőrösi 
Rónaszéki Fürdőt tovább tudjuk fejlesz-
teni. Bruttó 510 millió forintot kapott a 
város a fejlesztések tervezésére. Ha a vá-
lasztások úgy sikerülnek, ahogy mi sze-
retnénk, akkor én biztos vagyok benne, 
hogy a kivitelezésig is képesek vagyunk 
Font Sándor segítségével eljutni ebben a 
sokmilliárdos beruházásban. Ugyancsak 
Font Sándor országgyűlési képviselőnek 
köszönhetjük, hogy az új óvodánk meg-
épült. Mi nagy bátorsággal bevállaltunk 
570 milliós önrészt a közel 1 milliárdos 
beruházásból, amit képviselő úr közben-
járására Magyarország Kormánya 360 
millió forinttal még támogatott.  
Emellett a Petőfi200 Emlékév sorozat 
központi szerepét szeretnénk meg-
kapni és egy komolyabb beruházás 
kivitelezésének lehetőségét elnyerni. 
A megyei vezetéssel is kiemelkedően 
jó a kapcsolatunk, Rideg László elnök 
úr apparátusával együtt szívén viseli 

városunk fejlődését, segítve minket a 
megyei TOP pályázatokkal.
Szerencsénk van, hogy egy nagyon erős 
kormány irányításával működik orszá-
gunk, városi szinten pedig a polgármes-
teri hivatalban kiváló, jól felkészült kol-
légák, a városvezetésben a város érdekeit 
mindenekfelett tartó képviselők segítik 
a munkámat. Rendkívül fontos, hogy a 
szakértők, kollégák elkötelezett emberek 
legyenek a feladatuk iránt. Önmagában 
képes döntést hozni egy polgármester, 
de a megalapozott döntéshez már egy 
stáb kell, hogy minden jól menjen. 
Az uniós pályázati rendszerhez igazodva 
átalakítottuk a hivatal felépítését. Olyan 
stábot hoztunk létre, amelynek tagjai 
önállóan pályázni tudnak a fejlesztése-
inkhez szükséges támogatásokra.
Köszönöm a kiskőrösieknek, hogy eddig 
is dolgozhattam értük és legjobb tudá-
sommal, akaratommal tehettem meg 
mindent szeretett szülővárosomért. Így 
szeretném a jövőben is folytatni polgár-
mesteri munkámat”

Boda Zsuzsa 

• Levesek 
• Főzelékek 
• Húsételek hideg salátakörettel 
• Főételek 
• Bundázott ételek 
• Kontroll/vega/fitness 
• Házias magyar konyha 
• Édességek 
• A séf ajánlata 

RENDELJE
MEG EBÉDJÉT

Rendelését leadhatja telefonon +36 76 506 006
A megrendelőszelvény kitöltésével és leadásával a későbbiekben

megrendelheti ebédjét területi képviselőnknél akár előre egy hétre is. 

KEDVEZMÉNYES MENÜK!

További információ és étlap: www.izfaktor.hu

N Á L U N K ! www.izfaktor.hu

Köszönjük együttműködő megértésüket!
Domonyi László polgármester

dr. Turán Csaba jegyző

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
november 08-tól a polgármesteri 

hivatal épületében, valamint 
Kiskőrös Város Önkormányzatának 

fenntartásában működő intézmények 
területén KÖTELEZŐ A SZABÁLYOS 

MASZKVISELÉS. 

Az intézményekben továbbá 
törekedni kell az 1,5 méteres 
védőtávolság betartására, 

a csoportosulás elkerülésére. 
A cél, a járványügyi kockázat 

minimálisra való csökkentése.

ADOMÁNYGYŰJTÉST SZERVEZ
a Magyar Vöröskereszt Kiskőrösi Szervezete
December 3-án és 4-én, 9-18 óra között
a Tesco áruházban
10-11-én pedig a Penny-ben
gyűjtik a tartós élelmiszereket
az önkéntesek.

Adventi gyertyagyújtások
a főtéri koszorúnál

NOVEMBER 28. VASÁRNAP 16.30
SEFFER ATTILA esperes atya (Római Katolikus Egyházközség)  
NIKLÉCZI GÁBOR önkormányzati képviselő (Kiskőrös Város Önkormányzata)

DECEMBER 05. VASÁRNAP 16.30
GYŐRI GÁBOR lelkipásztor (Kiskőrösi Baptista Gyülekezet)
CSÓKA EFRAIM lelkipásztor (Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezet)
SZEDMÁK TAMÁS alpolgármester (Kiskőrös Város Önkormányzata)

DECEMBER 12. VASÁRNAP 16.30
KECSKEMÉTI PÁL igazgató lelkész (Evangélikus Egyház)
POHANKOVICS ANDRÁS önkormányzati képviselő (Kiskőrös Város Önkormányzata)

DECEMBER 19. VASÁRNAP 16.30
PÉNZES PÉTER lelkipásztor (Református Gyülekezet) 
DOMONYI LÁSZLÓ Kiskőrös Város polgármestere
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FEJLŐDÜNK

EMELETES LESZ A BÖLCSŐDE
14 kisgyermekkel többet tudnak 

majd ezután felvenni
A bölcsőde fejlesztéséhez Rideg 
László elnökségével működő me-
gyei önkormányzat delegálásával, 
a TOP „alapprogramot” kiegészítő 
támogatást kapott Kiskőrös Város 
Önkormányzata. Magyarország 
Kormánya lehetőséget adott arra, 
hogy a bölcsődéket tovább fejlesz-
szék, felújítsák. Ebből a „kiegészítő 
költségvetési lehetőségből” közel 
140 millió forintot kapott Kiskőrös. 
Ilyen, úgynevezett „kiegészítő” TOP 
költségvetésből épült meg az Izsáki 
úti kerékpárút is. A bölcsőde bővíté-
sével, a jelenlegi létszámnál 14-gyel 
több kisgyermek elhelyezésére lesz 
lehetőség. A munkálatok júliusban 

kezdődtek el a Kőröskom Nonpro-
fit Kft. kivitelezésében. A meglévő 
földszintre emeletráépítéssel egy új, 
50 négyzetméteres, kettéosztható 
csoportszobát alakítanak ki a föld-
szintről az emeletre „költöztetett” 
helyiségekből.  Magyarország Kor-
mányának a kiegészítő támogatások 
biztosításával az a célja, hogy a böl-
csődefejlesztéseknek köszönhetően 
minden gyermeknek, akinek a szülei 
kérik, legyen elég bölcsődei férőhely- 
adott tájékoztatást Domonyi László 
polgármester a jelenleg folyamatban 
lévő bölcsődefejlesztéssel kapcsolat-
ban.

Boda Zsuzsa 

JÁRDA ÉPÜL A JÁTSZÓTÉRIG

A nyár folyamán elkészült a Petrovics 
utcai járda felújítása, aminek kö-
szönhetően teljes utcahosszban meg-
újult az egyik oldalon a járdafelület. 
Viszont szükségessé vált az erre a 
járdára nyíló társasházi lépcsőházak-
nak a bejáróinak a rendezése is. Ezek 
többsége már elkészült a járdapro-
jekttel egy időben, viszont az utolsó 
lépcsőháznál, amelynek oldalról van 
bejárata, még nem. Ezt pótolja most 
Kiskőrös Város Önkormányzata, a 
lakóközösséggel közös beruházással. 
A járda nem csak a lépcsőházig épül 
ki a Petrovics utca felől, hanem a 
tömbbelsőben lévő játszótérig. Ez az 
eddigiekhez képest egy teljesen önál-
ló beruházás, hasonlóan a járdától a 
lépcsőházakat összekötő bejárati jár-
darészekhez. Műszaki tartalmában 
megegyezik – ugyanabból az anyag-
ból, ugyanazzal az alaprétegrenddel 
készül, 1,2 méter szélességben – vi-
szont az anyagi háttér nem pályázati 
úton, hanem a lakók és az önkor-
mányzat összefogásával valósul meg. 
A lakóközösség hozzájárulása a lép-
csőházi bejáróig tart, onnan teljesen 
önkormányzati beruházás a burkolt 
járdafelület kiépítése a játszótérig. 
Kiskőrösön pozitív a hozzáállása a 
lakosoknak, illetve a vállalkozóknak 
a beruházások támogatásához, nem 

csak a járdafelületek vonatkozásá-
ban, de például a parkolók kiépíté-
sében, csapadékvíz-elvezető hálózat 
megvalósításában, felújításában is. 
Az önkormányzat pedig mindig 
partner a lakossági igények kapcsán 
felmerülő problémák megoldására. 
A stratégiai és városüzemeltetési osz-
tály vezetése és szakemberei megvizs-
gálják az igények jogosságát, illetve 
azok egybehangolásának lehetősé-
gét a már meglévő infrastruktúrá-
val. Amennyiben minden rendben, 
akkor az igények minden esetben 
elnyerik az önkormányzati támoga-
tást- adott tájékoztatást a beruhá-
zásról Schäffer Tamás, a kivitelezést 
végző Kőröskom Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Boda Zsuzsa  

Magyarország Kormánya:
FÜL-ORR-GÉGE

HÁRS PATIKA Dr. Neuwirth Tamás
fül-orr-gégész szakorvos

6 2 0 0  K I S K Ő R Ö S ,  P E T Ő F I  S Á N D O R  Ú T  1 4 .

RENDELÉSI IDŐ:
Kedd: 15:00-19:00

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

SZUPER!

JÁTÉKOSAN PROGRAMOZTAK 
ROBOTOT A BEM ISKOLÁS DIÁKOK

Megismerhető csodák címmel nyújtott be pályázatot a Kiskőrösi Bem Jó-
zsef Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program 
keretében meghirdetett pályázatokra. Az NTP-MTTD-20-0121-es számú 
pályázat a természettudományos ismeretek elmélyítését tűzte ki célul. 
A programra több mint 1 millió forintot nyert az iskola. A 2021 januárjában 
induló programsorozatot a járványhelyzet miatt egy időre szüneteltetni 
kellett, ezért néhány esemény most ősszel valósult meg.

Alapvető célkitűzései a program-
nak, hogy a diákok játékos formá-
ban megismerkedjenek a progra-
mozás, majd a robotprogramozás 
alapjaival. Ehhez vásároltunk egy 
programozható LEGO robotot, 
amit a gyerekek a foglalkozások 
során összeépítettek, majd progra-
moztak. Ezeket a foglalkozásokat 
Katzenbach Zoltán vezette. Egy-
egy foglalkozásra külső előadót is 
hívtunk, aki a gyermekek robotika 
irányú ismereteit bővítette. Kertai 
Ferenc a robotika kialakulásán és 
fejlődésén kívül a robotok űrkuta-
tásban elfoglalt szerepéről és egyéb, 
robotokat alkalmazó irányzatokról 
tartott előadást, interaktív beszél-
getést. 
A matematikai műhelyfoglalkozá-
sok feladata a logikai gondolkodás, 
a térlátás fejlesztése, az együttmű-
ködésre nevelés volt. Megismerked-
tek a gyerekek a sakk, a dámajáték, 
a tangram, a dominó-triminó sza-
bályaival, logikájával. A foglalkozá-
sok során a hétköznapi életre nevelő 
feladatokat is kaptak, hiszen kellett 
egy háztartás havi kiadását, jövedel-
mét vizsgálni, foglalkoztak banki 
ügyletekkel is. A foglalkozásokat 
Litauszki Pál Gáborné vezette.
A program harmadik részében az 
állat- és növényvilág kapott fő-
szerepet. Megismerték a védett és 
vadászható fajokat, a növények 
közül kiemelt szerepet kaptak a 
vadon növő, de mégis hasznosít-
ható növények, mint pl. a gyékény. 

A kétnapos kirándulás fő programja 
is ezeket az ismereteket mélyítette a 
Mátra Múzeumban, Gyöngyösön. 
A múzeumpedagógiai foglalkozá-
son már kihalt állatfajokról kap-
tunk igen érdekes információkat. 
Az egész múzeumban élő és kitö-
mött állatokkal találkozhattak a 
gyerekek a megfelelő környezetben 
elhelyezve. A sok-sok ismeretet 
másnap a Kisoroszi táborban kama-
toztathatták, ahol szellemi és sport-
vetélkedőkön vettek részt, sőt a 
Duna vizét is megvizsgálták ph, nit-
rit és nitrát tartalom tekintetében. 
A természetismereti műhelyfoglal-
kozásokat Bárányné Panta Beatrix 
és Bárány Mihály vezették. A prog-
ramban 24 fő, az idei 8.c osztály 
vett részt.

Egy ilyen projektben a tudásnál 
sokkal többet nyer diák és pedagó-
gus egyaránt, egy ökológiai és társa-
dalmi szempontból felelős nemze-
dék nevelésére ad lehetőséget.

NÍVÓDÍJAT KAPTAK MAZSORETTJEINK

Értesítjük hirdetőinket, hogy ha
a KÉPÚJSÁGBAN szeretnének 

hirdetést feladni, azt a
művelődési központban tehetik meg.

nyitva tartás: 8.00-16.00
ebédszünet: 12.00-12.30

telefon: 78/312-315

A Kiskőrösi Mazsorett Együttes Nívódíjban részesült! A díjat Jónásné 
Bacsó Mónika, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség ügyvezető-
ségi és elnökségi tagja adta át Gmoser Györgynek, az együttes művészeti 
vezetőjének a Petőfi Sándor Művelődési Központban megrendezett Orszá-
gos Mazsorett Fesztiválon október 16-án.

A kiskőrösiek számos szép eredmény-
nyel büszkélkedhetnek. Az „Orchi-
dea” csoport I. korcsoportban az 
ezüst minősítés mellett elnyerte a 
mosolydíjat.
A „Gyöngyszem” csoport II. korcso-
portban show kategóriában kiemelt 
arany, pom-pon kategóriában arany 
minősítést kapott.

Szkenderovits Eszter lett a legjobb 
tamburmajor korcsoportjukban.
A „Csillagfény” csoport felnőtt kor-
csoportban show és pom-pon kate-
góriában is kiemelt arany minősítést 
szerzett.
Gmoser György és Gubacsi Zsófia 
érdemelte ki a legjobb zászlós koreo-
gráfia különdíját a Csillagfény Abba 
műsorszámáért.

A felnőtt korcsoport legjobb tambur-
majorja pedig Gubacsi Zsófia lett.
A nagyszabású fesztiválon a házigaz-
da Kiskőrös mellett Solt, Sárvár és 
Nádudvar 11 mazsorett csoportja 
mutatkozott be. A zsűri elnöke Jó-
násné Bacsó Mónika, debreceni ní-
vódíjas mazsorett oktató volt, tagjai 
Jankovszki Zoltánné, a Kiskunfé-
legyházi Mazsorett Egyesület nívódí-
jas művészeti vezetője, és dr. Varga 
Zita, a Zsadányi Mazsorett Együttes 
Ifjú Tehetség-díjas oktatója. A feszti-
vál vendégeit Supka Éva, a Kiskőrös 
Város Fúvószenekarát és Mazsorett 
Csoportját támogató egyesület ügyvi-
vő elnöke köszöntötte, majd Domo-
nyi László polgármester megnyitotta 
a rendezvényt, amelyen pom-pon és 
show kategóriákban minősültek a 
csoportok.
A fesztiválon, mint mindig, most is 
nagy segítsége volt a mazsorett cso-
portoknak Kiskőrös Város Fúvósze-
nekara, Sipos Béla karnagy vezény-
lésével.

Boda Zsuzsa
(fotó: Oros Sándor)
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NEM MINDENNAPI

A SZÉPKORÚAKAT KÖSZÖNTÖTTÉK

KÖNYVTÁRI NAPOK KISKŐRÖSÖN IS

MÚLT ÉS JELEN

MEGMÉRETTEK A KUTYUSOK
Második alkalommal szervezte meg Szentgyörgyi Alajos, a Kiskőrösi Ku-
tyaiskola vezetője a Kiskőrös Kupát. A bírói feladatokat Kollárik Péter látta 
el. Mindegyik „növendéket” a gazdája vezette fel a versenyen, melyet több-
hetes szorgos felkészülés előzött meg. A megnyitó ünnepélyes perceiben 
Ali köszöntötte a megjelenteket, majd a bíró ismertette a szabályokat.

Szentgyörgyi Alajos: A Kiskőrös kupa 
lényege, hogy a Kiskőrösi Kutyaisko-
lába járó tanulók számára rendezünk 
egy háziversenyt, amelyre meghívunk 
egy magyarországi munkakutya-
sportban elismert bírót, aki szakmai 
szemszögből bírálja a benevezett ku-
tyák teljesítményét. A verseny célja 
továbbá, hogy kutyásaink és kutyáik 
szokják a versenyhelyzetet és ameny-
nyiben egy idegen pályán kell majd 
helyt állniuk, a vizsgaszituációban 
kellő pályarutinnal rendelkezzenek. 
Így kezelni tudják a versenyekkel járó 
stresszt, szokják a körülményeket. Egy 
ilyen háziverseny alkalmával a hibák-
ra is fény derül, amiket egy idegenbeli 
versenyig korrigálni lehet. A Kiskő-
rösi Kutyaiskola mintegy 50 tagja 
közül tizenkilencen indultak kezdő, 
haladó, illetve már vizsgázott szinten. 
Mindössze két kutya felelt meg köze-
pes szinten, négy kutya kapott kitűnő 
minősítést, a többiek jól megfeleltek. 
Azonban nem a minősítés eredmé-
nyén van a hangsúly, hanem azon, 
hogy ezt a versenyt jó, baráti, családias 
hangulatban, egymást segítve tudtuk 
ismét megtartani. A versenyzők felké-
szültségét mutatja, hogy igen szoros 
volt a verseny a dobogósok között. 

Kollárik Péternek ezúton is köszön-
jük az igazságos bírálatot. Rendkívül 
büszke vagyok a csapatomra, akik 
nem indultak a versenyen, a lebonyo-
lításban segédkeztek. Példaértékű az 
összetartás a kutyaiskolások között.

Boda Zsuzsa

EREDMÉNYEK
• Kezdők: 
1. Szamekné Csermák Ramóna és Charly 
2. Pohankovics Bence és Archibald
3. Juhászné Pecznyik Mária és Milos 
• Haladók:
1. Trsztyinszki Lili és Pajti
2. Kovács Márti és Roni
3. Szamekné Csermák Ramóna és Bruce
• IGBGH I.:
1. Székesné Szkenderovits Erzsébet és Chili 
2. Szabadi Enikő és Bomber 
3. Bódogh Csaba és Borisz 
• Legfiatalabb versenyző: 
Fölföldi Tomi (8 éves) – Macival (kis fotók) 

A programot támogatta: Domonyi Lász-
ló, Kiskőrös Város polgármestere, Utasi 
Zoltán – Piret-Mix, Tolnagró Kft., 
Purina, Happy Dog, Versele-Laga, Ban-
ner Hungary Kft., Disztl Bioborászat, 
Vass-Bor Kft., Thermál étterem, 
Flatazor, valamint Rubos Zoltán

KIRÁNDULTAK A NÉMETES DIÁKOK
A KEVI 6. B osztályos német nem-
zetiségi oktatásban részesülő diákjai 
október közepén Bajára látogattak, 
a Magyarországi Németek Általános 
Művelődési Központjába. Az iskola 
igazgató-helyettese színes programot 
állított össze a tanulóknak. Az iskoláról 
tájékoztató hangzott el, a gyermekek 
kérdéseket tehettek fel a továbbtanu-
lással kapcsolatban, majd megtekint-
hették a múzeumot az iskola udvarán, 
ahol egy népismeret órában volt részük. 

A Magyarországra betelepült német 
nemzetiség bevándorlásáról, kultúrá-
járól, szokásairól hallhattak előadást. 
A program végén táncház volt, majd 
egy kahoot-os quíz-zel zárult a nap, 
ahol az első három helyezett ajándékot 
kapott. A gyermekeket némettanáruk, 
Tüske Bernadett, valamint osztály-
főnökük, Fodorné Faragó Krisztina 
kísérte el. A programot Kiskőrös Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzata 
támogatta.                                       -filus-

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

Az idősek napja alkalmából a 
szépkorúakat köszöntötték október 
8-án, pénteken a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központban. Az esemény az 
Együtt egy szebb jövőért! pályázat ke-
retében valósult meg, az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény, 
valamint Kiskőrös Város Önkor-
mányzata szervezésében.
Domonyi László polgármester ünne-
pi beszédében méltatta az idősek érde-
meit, felsorolta, mi mindent tanulhat-
nak tőlük a fiatalabb generációk.
„Mi kaptunk önöktől egy fiatalító 
szérumot, amely olyan összetevőkből 
áll: mint a derűs életszemlélet, az egy-
más iránti szeretet, a tenni akarás, a 
türelem, a kitartás és a hit” – mond-
ta a város első embere, aki kiemelte: 
„Köszönöm, hogy a védőoltás felvé-

telével önök is segítik a világjárvány 
elleni küzdelmet és példát mutatnak 
nekünk erős akaratukkal. Mert önök 
számunkra a példák, hogyan lehet az 
emberi értékeket megóvni, a családi 
harmóniát a legnehezebb időkben is 
megőrizni, megtartani. Oly sok min-
dent mást is tanítanak nekünk. Első-
sorban azt, hogy a legértékesebb az 
egymással töltött idő.”
A hagyományok szerint Domonyi 
László a városi ünnepségen köszönti 
és megajándékozza településünk leg-
idősebb lakóit, idén Eifert Ferenc-
nét (fotónkon) valamint Nikléczi 
Andrásnét. Az ünnepség meglepe-
tésvendége, Csongrádi Kata szí-
nésznő énekével örvendeztette meg 
a szépkorúakat, akiket a műsor után 
megvendégeltek.                        -bzs-

SZÍNES, VIDÁM SZÜNIDŐ

Az őszi szünet idején tartalmas és 
vidám programokkal várta a Petőfi 
Sándor Művelődési Központ kollek-
tívája a gyermekeket. Rendkívül nagy 
sikert arattak a kicsinyek és szüleik 
körében a mozgásos-játékos foglal-
kozások, a kreatív kézműveskedések 
és a Százszorszép Óvónői Bábcso-
port előadása is. Egy-egy nap fő 
programjához csatlakozott tartal-

mában a kézműves foglalkozás, így 
például kiskakast készítettek a kicsik 
a Kiskakas gyémánt félkrajcárja báb-
előadás előtt. A mackó álarc készíté-
sét követően Csorvási Kata angol 
nyelvű foglalkozása könyvbemutató-
val egybekötve, valamint pénteken a 
hét zárásaként, egy sakk-maraton is 
bekerült a programok sorába.

Boda Zsuzsa

A kezdetektől, vagyis tizenhatodik 
alkalommal csatlakozott a Kiskőrö-
si Petőfi Sándor Városi Könyvtár az 
országos programhéthez. Mint azt 
Turán Istvánné igazgató elmondta, a 
jól bevált programok mellett – tiszta 
lappal (amnesztiahét, késedelmi díjak 
elengedése) ingyenes beiratkozási le-
hetőség – gyermekeknek- és felnőttek-
nek szóló programokat is szerveztek. 
A többszáz felszólító levélre mintegy 
45 százalék volt a visszahozott könyvek 
száma. Nagy sikert aratott a kiskőrösi 
Takáts Géza, Kalandok Lénával című 
könyvének vetített képekkel, gyer-
mekfelolvasással tarkított bemutatója, 

ahol a főszereplő nyugodt és kedves 
labrador kutyus is megjelent, de több 
csoport volt kíváncsi az egy egész napra 
meghirdetett Diamaratonra is. A „Kö-
szönjük Magyarország” program kere-
tén belülmegvalósult, Sólyom Tamás 
és Tábi Tamás megható verses-zenés 
előadása, a Bérháztörténetek, valamint 
Turán István helytörténész „Ha aka-
dékoskodnak, az ünnepséget áthelyez-
zük Szabadszállásra” című történelmi 
témájú előadása a felnőtteknek szólt. 
Mint ahogyan a „Testnek és léleknek – 
könyvajánló járvány idejére” is. A két 
asztalnyi könyv felét ki is kölcsönözték.

Boda Zsuzsa

A CENTENÁRIUMI EMLÉKÉV NYITÁNYA

Van a polgármesteri hivatal mellett egy emlékoszlop. Nem mindennapi ese-
mény volt annak idején, amire emlékeztetni hivatott. Az Országos Könyvtári 
Napok keretén belül tartott előadásunkon ez a történet is terítékre került.

A Szarvas fogadó egykori színházter-
mében volt 1948. január 1-jén az Író-
szövetség díszközgyűlése, amely Petőfi 
Sándor születésének 125. évfordulója 
és az országos 48-as Centenáriumi 
Emlékév nyitórendezvénye is volt. Itt 
fogadta Kiskőrös nagyközség, a nagy 
költő szülőfaluja, azt a mintegy 400 fős 
küldöttséget, amely a teljes kormányt 
és a szellemi élet vezetőit is magában 
foglalta.
Kiskőrösön soha korábban, és azóta 
sem került sor ilyen volumenű nagy-
rendezvényre, ahol ennyi közjogi 
méltóság jelen lett volna, s ha csupán 
egy napra is, de az „ország közepe” itt 
volt. Tildy Zoltán köztársasági elnök 
(fotónkon Petőfi köteteket ad át a kis-
kőrösi ifjúságnak (PSVK HGY) Diny-
nyés Lajos miniszterelnök, Nagy Imre 
házelnök, Veress Péter honvédelmi 
miniszter, Rákosi Mátyás miniszterel-
nök - helyettes, s a sort még hosszan 
folytathatnám. A Centenáriumi em-
lékműnél például a kommunista párt 
nevében koszorút helyezett el maga 

Kádár János is. Ne feledjük az írókat és 
a művészeket sem: Gobbi Hilda, Illyés 
Gyula, Kassák Lajos, Major Tamás és 
Hatvany Lajos is itt voltak és fel is lép-
tek a „nagy napon”.
Ugyanakkor, mint azt sajnos a korszak 
kutatói és kortársak is megjegyezték, 
Petőfi Sándor születésének emléke po-
litikai propagandacélokat is szolgált, 
nem kis részben. Kiskőrös lakossága 
például kiszorult a színházteremből, de 
a jelentős munkát kifejtő helyi kultusz-
ápolókat is igencsak háttérben hagyták, 
az újságok leginkább Pesti László kom-
munista járási titkár nívóit emlegették 
(egyébként ilyenek valóban voltak). 
Ponicsán Imre, Istenes József, Szilágyi 
Sándor, Torma Gábor vagy akár Vé-
kony Benjámin és a Kiskőrösi 48-as Pe-
tőfi Emlékbizottság szervezőmunkája 
nem (vagy csak minimális mértékben) 
fért fel az országos lapok hasábjaira. 
Nem úgy Révai József kultúrpolitikus 
eszmefuttatása, aki Petőfit, mint korá-
nak bolsevikját mutatta be.

Turán István

Kezdők

IGBGH 1.

Haladók
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KISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
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„Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára.” 
(Második Thesszalonikai levél 3,5)

1920-ban nyitotta meg az Egyesült 
Államok az első légiposta útját a nyu-
gati és a keleti partja között. Mielőtt 
a rádiós irányítás elterjedté vált volna 
a repülőgépeknél, a pilótának kellett 
navigálnia a földi iránypontok alap-
ján. Rossz idő vagy éjszakai repülés 
esetén azonban lehetetlenné vált a 
tájékozódás. A megoldást az hozta, 
amikor New York és San Francisco 
között kiépítettek egy 25 m magas 
betonoszlopokból álló rendszert, me-
lyeket 16 kilométerenként helyeztek 
el. Minden oszlopon volt egy acélto-
rony egy jelzőfénnyel. Ha a pilóták 
követték a jelzéseket, mindig elérték 
céljukat. De ha eltértek a megadott 
iránytól, akkor nehéz volt újra meg-
találniuk a helyes útvonalat.
Isten is útmutatást ad nekünk Igéjé-
ben. Mint útjelző jelenik meg Igéje 
földi életünk gyorsforgalmi pályáján. 
November hónap különlegessége, 
hogy megpróbálja lelassítani azt a 
rohanó életet, melyet sokszor alig tu-
dunk követni. Ezt a lelassulást éljük 
meg november első napjaiban, ami-
kor megállunk szeretteink sírjainál. 
Amint belépünk a temetőkbe, Isten 
a mi szívünket Krisztus állhatatos-
ságára irányítja. Ezek az irányjelzők 
a kereszt formájú fejfák. Arra mu-
tatnak rá, hogy Jézus állhatatos volt 
mindhalálig, a kereszten szenvedett 
haláláig. De feltámadt! Él! Az első 
Thesszalonikai levélben arról olvasha-
tunk, hogy a gyülekezet tagjai azokért 
aggódna, akik már meghaltak mielőtt 
Jézus visszajött volna. Ekkor írja Pál: 
„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tu-
datlanok lennétek az elhunytak felől, és 
szomorkodnátok, mint a többiek, akik-
nek nincs reménységük. Mert ha hisz-
szük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, 
az is bizonyos, hogy Isten az elhunyta-
kat is előhozza Jézus által, vele együtt”

A másik lelassulást az előttünk álló 
ádventi időszak hozza el. Ádvent a 
maga forgatagával együtt egy fajta 
lelassulást is hordoz magában. Gon-
dolhatunk az ádventi vásárokra, ahol 
lehetőség adódik egy kellemes sétára, 
egy illatos forraltbor elfogyasztására. 
De gondolhatunk az ádventi koszo-
rúkészítésre, az ádventi kalendárium 
naponkénti bontogatására. Nem 
nyithatunk ki egyszerre több ablakot. 
Minden nap csak egyet. De minden 
nap egyre jobban irányítja Isten fi-
gyelmünket a születés csodájára. 
Nem akármilyen születésre, vagy ha 
úgy tetszik születésnapra készülünk. 
Isten most szívünket az Ő irántunk 
való végtelen szeretetére irányítja. 
Mert szeret bennünket. Mert annyi-
ra szeret bennünket, hogy Megváltót 
adott a világnak. 

November hónapja és Igéje elvezet 
az élet és halál szembenállásától a 
Krisztusban diadalmaskodó élet örö-
méig. Mert Isten nem akarja, hogy 
elvesszünk, hanem hogy rátaláljunk 
az élet ösvényére. Arra az ösvényre, 
amely életre, örök életre vezet. 
Lehet, hogy többekben megfogal-
mazódik a kérdés: miért fontos 
úgy tekinteni Isten Igéjére, mint 
útjelőre? János evangéliumában ha-
mar választ találunk erre a kérdésre, 
ahol azt olvashatjuk, hogy „az Ige 
volt az emberek világossága, amely 
megvilágosít minden embert: ő jött 
el a világba.”  

Összegezve talán úgy fogalmazhat-
nánk meg a hónap Igéjének üze-
netét, hogy Isten szeretettel fordul 
felénk, és Krisztusban reménységet 
ajándékoz, amely elvezet az örök 
életre. 

Arató J. Lóránd

CSENDESNAP ÁHÍTATTAL, FELADATOKKAL 
JÁTÉKKAL, KÉPES BIBLIÁVAL

Október 20-án szerdán tartotta őszi csendesnapját a KEVI Petőfi Sándor 
Általános Iskolájának alsó tagozata, ahol a reggeli nyitó áhítaton Pethő-
Szűcs Mária iskolalelkész köszöntője után az Élet Szava Alapítvány mun-
katársai vették át a szót. Az osztályok 4 féle foglalkozáson vettek részt, 
melyek során játékos-mozgásos, zenés-énekes, kézműves és beszélgetős 
feladatokban ügyeskedtek. A nap végén pedig az élmények mellett egy-
egy képes Bibliával térhettek haza. Az Alapítvány működéséről, céljairól és 
a csendesnapról Mezei Tamást, az Élet Szava Alapítvány Missziós Szolgá-
latainak vezetőjét kérdeztük.

Az Élet Szava egy nemzetközi alapít-
vány, mely a világ 64 országában van 
jelen. Amerikából indult az 1900-as 
évek elején. Magyarországon 1989-
ben alakult meg hivatalosan. A fi-
atalok felé szolgálunk, keresztény 
táborokat tartunk, és 1994 óta mű-
ködtetünk egy Bibliaiskolát is, mely 
a középiskolából kikerült fiataloknak 
nyújt két éves teológiai képzést. Min-
den felekezetből fogadunk táboro-
zókat és bibliaiskolás diákokat. Mi 
azt valljuk, hogy az Úr Jézusban van 
egyedül az ember üdvössége, az em-
bernek szüksége van az Isten kegyel-
mére, nélküle az ember reménytelen 
és elveszett, Jézus viszont ingyen, 
hitből megigazítja mindazt, aki hisz 
benne. Fontosnak tartjuk, hogy a 
mindennapi munkánk mellett talál-
junk időt és alkalmat arra is, hogy 
hirdessük az evangéliumot a fiata-
loknak. Ez az alapítvány küldetése. 
Azért, hogy megismerjék Krisztust, 
és ők is hirdessék másoknak. Minden 
tevékenységünket ennek az alapelv-
nek rendeljük alá. Munkatársaink kö-
rülbelül fele-fele arányban magyarok 
és amerikaiak.

 � Hogy épült fel a délelőtt?
Egy elég komplex programot sike-

rült megírnunk Pethő-Szűcs Mária 
lelkésznővel, hogy mind a négy év-
folyamot tudjuk egy időben foglal-
koztatni. Egy teljes évfolyam játékos 
programon vett részt a tornacsarnok-
ban, egy másik évfolyam egy zenés 
gyermekfoglalkozáson énekelt, ját-
szott és egy történetet hallgatott meg, 
a harmadik évfolyamra osztályonként 
egy-egy kiscsoportos beszélgetés várt, 
a negyedik pedig ugyancsak osztá-
lyonként egy-egy kézműves foglalko-
záson vett részt. Számunkra az üzenet 
a lényeg. Ameddig az evangélium 
üzenetét át tudjuk adni, addig készek 
vagyunk bármit adni, ami erőforrása-
inkból és képességeinkből kitelik.

 � Mi a tapasztalat?
Fantasztikusak az itteni diákok. Jól 
neveltek és jól ismerik a Bibliát. Én 
vezettem az egyik első osztályban a 
kiscsoportos beszélgetést. El is mond-
tam a gyerekeknek, hogy ők már mini 
teológusok, hiszen olyan válaszokat 
adtak egy-egy kérdésre, amit ritkán 
hallani elsős diákoktól. Nekem az jött 
át, hogy az itteni diákok valóban is-
merik a Bibliát, nagyon komoly lelki 
munka folyik ebben az iskolában, és 
nagyon jó egy ilyen alapra építkezni 
nekünk. 

November 28-án családi istentiszteletet
tartunk 10 órától az evangélikus templomban. 

Szeretettel várunk Kicsiket és Nagyokat
egyaránt.
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Sokszínű (szlovák) hagyomány (Kiskőrösön) 

Sajtóközlemény 

Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évben nyújtott be pályázatot a 
hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő 
tevékenységek támogatására, amely kedvező elbírálást nyert. 

 A pályázat megvalósításához a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatósága a TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01887 projekt keretein belül 
2 775 483 Ft támogatási összeget biztosított.  
A pályázat megvalósítása során a megítélt támogatásból Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzata a két rendezvényt valósított meg és a rendezvények megvalósításához 
eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt. Első rendezvényük alkalmával a Szlovák Tájházban 
hagyományos tevékenységeket, mint a szappanfőzés, halenka és kékfestő terítő varrás, 
mutattak be. A program megvalósítása során a jelenlévők a szappanfőzés és a hagyományos 
szlovák viseletek – halenka, kékfestő kötény – varrásának rejtelmeivel ismerkedhettek meg. 
Ezt követően, második rendezvényük, egy kiállítás keretén belül, az érdeklődők számára 
lehetőséget biztosított a Hagyományok házában a hagyományos szlovák berendezések és 
viseletek megismerésére.  
A rendezvények alkalmával fellépett a Szlovák Népdalkör és Citerazenekar megismertetve a 
résztvevőket a szlovák népzenei hagyományokkal. 
A rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök- asztalok, vendéglátáshoz szükséges 
eszközök, valamint egy citera és citeratok beszerzése is megvalósulhatott a pályázat keretein 
belül kapott támogatásból.  
A projekt sikeresen és eredményesen lezárult, a résztvevők széleskörűen megismerhették a 
szlovák hagyományokat.  
 
 
További információ kérhető: 
 
Györk Ernőné- elnök 
Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata  
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

ai163611971790_szlováksajtó.pdf   1   2021. 11. 05.   14:41:57

A SZÉPKORÚAKAT KÖSZÖNTÖTTÉK 
A JÓ PÁSZTOR SZERETETOTTHONBAN

Meghitt, a megszokottól szűkebb körben ünnepelték az idősek napját a Jó 
Pásztor Evangélikus Szeretetotthonban. Az istentiszteleten, melyet Kecs-
keméti Pál igazgató lelkész tartott, a bentlakók, és hozzátartozóik vettek 
részt. Ezt követően a legidősebb lakókat egy-egy csokor virággal köszön-
tötte Judákné Kothencz Erika intézményvezető.

Csima Mihályné, Erzsike néni idén 
augusztus 1-jén töltötte be a 101. 
életévét. Erzsike néni 3 éve lakója az 
intézménynek. Nagyon hálás minde-
nért, türelmes, kedves, és ahogy ő fo-
galmaz, hosszú életének titka, hogy 
minden élethelyzetet elfogadott, úgy 
ahogy azt a jó Istentől kapta.
A második legidősebb hölgy lakó, 
Kolozsvári Jánosné, Zsófi néni, aki 
május 25-én ünnepelte 96. születés-
napját. (felső fotó-virággal)  
Zsófi néni Fülöpszálláson töltötte 
gyermekéveit, az általános iskola el-
végzése után Pestre ment dolgozni, 
és kitanulta a szabás-varrás szak-
mát. Nagyon szerette a munkáját, a 
nyugdíjasként is tovább dolgozott. 
Később egyre többet gondolt arra, 
mi lesz vele, ha nem tudja majd el-
látni magát. Egyik unokahúga Kis-
kőrösön él, ezért döntött úgy, 2012. 
február 1-jén, hogy Kiskőrösre jön, 
a Jó Pásztor Evangélikus Szeretetott-
honba. Gyakran mondogatja az in-

tézmény dolgozóinak, hogy jó lenne 
megünnepelni a 100. születésnapját, 
a Jó Pásztor Otthonban! Isten adja, 
hogy így legyen. 
Szedmák András szeptemberben 
ünnepelte 93. születésnapját. (a 
fotón Zsófi néni mögött) Földmű-
ves családban nevelkedett, 2 kisebb 
testvérével együtt. Szorgalmas tevé-
kenykedéssel, sok-sok munkával, és 
tanulással töltötte életét. Dolgozott 
bojtárként, csizmadiaként, pálya-
munkásként, majd rátalált hivatá-
sára, a kereskedelemre, onnan ment 
nyugdíjba. Feleségével, Marika né-
nivel 1950-ben kötöttek házassá-
got, és a mai napig nagy szeretetben 
élnek együtt. Marika néni évekkel 
ezelőtt lebetegedett, ezért együtt be-
költöztek ez év elején az otthonba. 
Nehéz döntés volt számukra, hogy 
elhagyják saját, kényelmes házukat, 
de ma már elfogadják a szeretetott-
hont, mintha a második otthonuk 
lenne.
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KIVÁLÓNAPJAINK

HALLOWEEN EST A BEM ISKOLÁBAN
Október15-én ismételten megren-
dezésre került a már több mint tíz 
éve igen nagy sikernek örvendő 
Halloween program a Bem József 
Általános Iskolában, melyet az angol 
nyelvi munkaközösség tagjai évről 
évre nagy lelkesedéssel szerveznek 
meg az intézmény felső tagozatos ta-
nulói számára. 
Az angol munkaközösség vezető-
je Vágvölgyiné Jaksa Mónika el-
mondta, hogy idén járványügyi 
okok miatt csak az 5-6. évfolyamok 
számára került megrendezésre ez az 

esemény, mely még így is fergeteges 
hangulatban telt. 
A Halloween-i sorversenyek után 
tökfaragásra, majd a rémisztő, de ehe-
tő ételek kóstolására és pontozására 
került sor. A dekorációt Lengváriné 
Bárány Mária készítette. 
Az angol munkaközösség tagjai kö-
szönetüket fejezik ki a szülőknek, 
hogy ízletes ételekkel és a gyermekek 
számára készített ötletes jelmezekkel 
emelték az est hangulatát.

Jaksa Mónika
fotó: Németh Hanga

Itt mindig megtudhatja,
melyik az ügyeletes

gyógyszertár
Kiskőrösön:

patikavilag.hu/kiskőrös

KÖZPONTI ORVOSI 
ÜGYELETI ELLÁTÁS

SZAKORVOSI
RENDELŐINTÉZET,

KOSSUTH LAJOS ÚT 6.

Telefon: 78/311-260
• hétfőtől péntekig 16 órától 

másnap reggel 8 óráig
• hétvégén és munkaszüneti 

napokon 8 órától másnap 
reggel 8 óráig
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PSZICHIÁTRIA 
dr. Matus István  
FÜL-ORR-GÉGE 
dr. Mágori Magdolna  
SEBÉSZET 
dr. Csóti Imre  
Bőrgyógyászat  
dr. Karsai Zita  

SZEMÉSZET 
 

NŐGYÓGYÁSZAT 
 

REUMATOLÓGIA 
 

ORTOPÉDIA 
 

TÜDŐGYÓGYÁSZAT 
 
BELGYÓGYÁSZAT 
dr. Radvánszki Éva  
UROLÓGIA 
dr. Tüske László  

RÖNTGEN 
 
TÜDŐSZŰRÉS 
 
GYÓGYTORNA 
 
FIZIKOTERÁPIA 
 

VÁLTOZÁS!

SOLTVADKERTI MÜANYAGÜZEMBE AZONNALI
MUNKAKEZDÉSSEL ÁLLÁSKERESŐK JELENTKEZÉSÉT
VÁRJUK A KÖVETKEZŐ MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE:

• REGRANULÁLÓ GÉPKEZELŐ
• NYOMDAGÉP KEZELŐ
• KONFEKCIONÁLÓ GÉPKEZELŐ

MŰANYAGÜZEMI TAPASZTALAT
ELŐNYT JELENT!

ÉRDEKLÖDNI KIZÁRÓLAG A 06-70/604-0013-as TELEFONSZÁMON!

europlastik

KÖVETELMÉNYEK:
• MINIMUM 8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉG
• MEGBÍZHATÓSÁG
• MUNKÁJÁRA ÉS KÖRNYEZETÉRE
   IGÉNYES SZEMÉLYISÉG

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK:
• ZÁRT TÉRBEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS

AMIT KÍNÁLUNK:
• BEJELENTETT MUNKAVISZONY
• JÓ CSAPAT
• IGÉNYES MUNKAKÖRNYEZET

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

ARANY MINŐSÍTÉST KAPOTT A SZIVÁRVÁNY SZLOVÁK TÁNCEGYÜTTES
A Szivárvány Szlovák Táncegyüttes arany minősítést kapott a Szarvason 
megrendezett „Vo víre tanca – Táncforgatag” – Magyarországi Szlovák 
Hagyományőrző Csoportok és Néptáncegyüttesek Országos Minősítő 
Seregszemléjén 2021. október 16-án. A nemrégiben az Országos Szlovák 
Önkormányzat „Nemzetiségünkért” díjával kitüntetett együttes kiskőrösi 
táncokat mutatott be „Ahogy nagyanyáinktól hallottuk” címmel.

Kővágó Zsolt művészeti vezető ko-
reográfiája bemutatta a Szivárvány 
legfőbb törekvését: a lehető legtöbb 
tudást összegyűjteni az idősektől, a 
tanácsaik és más források alapján a 
legjobban megtanulni és továbbadni 
a kiskőrösi zene-, tánc- és viselet-
kultúrát. Ennek jegyében a 22 tán-
cos kiegészült a Kiskőrösi Szlovák 
Népdalkör három tagjával, Dulai 
Ica nénivel, Hlavács Ica nénivel és 
Szedmákné Gyöngyivel, akik nem-
csak az éneklésben, hanem korábban 
a kiskőrösi dalok megtanulásában is 

sokat segítettek. Ismét fontos szerepet 
kapott a 10 hónapos Burdán Anna, 
aki figyelmesen hallgatta édesanyja, 
Szujer Klaudia szlovák nyelvű mon-
dókáját, majd az asszonyok énekét. 
A zsűri három tagja, Dr. Király Kata-
lin, a Magyarországi Szlovákok Kul-
turális Intézete igazgatója, Vlastimil 
Fabisik koreográfus és Lévai Péter, 
a Magyar Táncművészeti Egyetem 
Néptánc Tanszékének adjunktusa 
kiemelte, hogy szemléletmódjában, 
hozzáállásban és létszám tekintetében 
is rengeteget fejlődött az együttes. 

Külön értékelték a csoport igényes, 
szép színpadi megjelenését, a haj- és 
fejviseletek pontosságát, valamint azt, 
hogy minden táncos az életkorának 
megfelelő, korhű öltözékben lépett 
fel. Biztatták az együttest, hogy ké-
szítsenek kimondottan hagyomány-
őrző táncokat, jelenítsék meg a kis-
kőrösi szokásokat, és tanuljanak még 
több szlovák éneket. A szakemberek 
véleménye alapján elmondható, hogy 
a kijelölt út helyes, jöhetnek az újabb 
célok, kihívások, feladatok.
A táncegyüttes tagjai: Markó János-
né együttes-vezető, Kővágó Zsolt 
művészeti vezető, Berta Anett, 
Cseri Tamara, Filus Erika, Grausza 
Laura, Kiss Márta, László Boglár-
ka, László-Kudron Ildikó, Loványi 
Csilla, Oraveczné Bolemányi Ber-
nadett, Szarka Ágnes, Szekeres Mó-

nika, Szujer Ibolya Klaudia, Tóth 
Dóra.
Barkóczi János, Burdán Attila, 
Dobrai Ferenc, Gyökeres László, 
Györe Miklós, Kiss Bence János, 
Kökény Egon, Pálfi Péter, Szappa-
nos Tamás, Takáts Géza.
Szeretnénk köszönetet mondani Bar-
kóczi Ica néninek az öltözékek ösz-
szeállításában és gondozásában adott 
tanácsaiért, valamint a Kóborzengő 
Zenekarnak és vezetőjének, Erdélyi 
Molnár Klárának, aki nagy támasza 
az együttesnek, és akihez bármikor 
fordulhatunk szakmai segítségért. 
Valóban lélekemelő érzés egy olyan 
összeállításban szerepelni, ahol egy-
szerre négy generáció mutatja be, ho-
gyan is daloltak, mulattak, öltözköd-
tek Kiskőrösön az 1930-as években.

Filus Erika

Kiskőrösön Bánffy 28. szám alatti családi 
ház nagy telekkel, erdővel eladó. 
Érdeklődni: 06-70/33-98-262
Eladó 4 hektár szőlőterület és 2 hektár 
szántóterület Erdőtelek-Agárhalmon! 
Érd.: 06-20/398-7050
Kiskőrösön bútorozott garzonlakás kiadó.  
Tel.: 30/9066-455

Eladó Kiskőrös-Erdőtelek, Nyárfa utca 
12 szám alatti 100 négyzetméteres, jó 
állapotú Kádár kocka családi ház dupla 
telekkel, melléképületekkel. Gáz-cirko 
radiátoros + a hidegburkolatoknál 
padlófűtés, a falak hőszigeteltek, 
ára 25 millió. 
Érdeklődni: +36-30-9366890

A BUDAPESTI DUNA GALÉRIA FELVÁSÁRLÁST TART!

Felment a törtarany ára! 10500 Ft/gr-tól!
Ezüsttárgyak (100 Ft/gr-tól kanál, villa, tálcák, stb.)

Fazon, antik arany 12.500 Ft/gr-tól.
Briliáns ékszerek – nagyságtól függően – akár: 50.000 Ft/gr

Régiségek:
Neves festmények. Herendi porcelán, Zsolnay kerámia.

Borostyán ékszerek. Régi márkás karórák: automata, felhúzós.
ARANY-, EZÜST PÉNZÉRMÉK, PAPÍRPÉNZEK.

HÁBORÚS KITÜNTETÉSEK, NEMESI OKLEVELEK, KÉPESLAPOK.

www.dunagaleria.hu    Díjtalan kiszállás: 70/381-6345

2021. november 15. hétfő
10-14 óra között

 Kiskőrös, Pető� Sándor
Művelődési Központ,  

Pető� Sándor tér 4.

* APRÓ * APRÓ * APRÓ * APRÓ *

GÉPI SZŐLŐ
ELŐMETSZÉST

vállalok Kiskőrös
és környékén.

Nem csak moser művelésűt.

Pecznyik György
+36-20/9-240-302

ÚJ ÜZLETI LEHETŐSÉG
KISKŐRÖSÖN!

A MISTER MINIT
a kiskőrösi Áruházba

franchise partnert keres.
Vállalkozó szellemű, jó kéz-

ügyességgel rendelkező férfiak 
jelentkezését várjuk.

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az

aruhazkft2020@gmail.com 
email címre lehet.
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100 KILOMÉTERES TÁVON 
GYŐZÖTT PAP TAMÁS FUTÓ

MEGGYENGÜLT A NŐI KÉZI KERET
A megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokságban szereplő Kiskőrösi 
NKSZSE gárdájánál a nyáron több 
változás is volt.
A csapat edzője, Czérna János el-
mondta, hogy abbahagyták néhá-
nyan az aktív játékot és van, aki más-
hol folytatja a pályafutását, a kettős 
játékengedélyben érintett három 
kézilabdázó pedig az idei szezonban 
nem áll a klub rendelkezésére. Másik 
csapatba igazolt Torgyik Rita is. Na-
gyon megfiatalodott a csapat, így az 
idei szezonban nem lehetnek komo-
lyabb elvárások a lányokkal szemben.

A kiskőrösiek az őszi szezont Kalocsán 
kezdték, ahol 26-23 arányú vereséget 
szenvedtek, majd hazai környezet-
ben maradtak alul a kiskunhalasiak-
kal szemben 25-20-ra. Ezt követően 
Nemesnádudvaron szenvedtek 33-20 
arányú vereséget és hazai környezet-
ben kaptak ki a Kiskunmajsától 27-
23-ra. Az edző szerint védekezésben 
kell sokat javulni a lányoknak, hogy 
eredményesebbek tudjanak lenni. Ki-
emelte, hogy a sok fiatalnak még idő 
kell, hogy megszokják és felvegyék a 
felnőttek ritmusát.
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Kiskőrös Város Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

Lezárult a   

TOP-7.1.1-16-HESZA-2021-02277 számú 

„HAGYOMÁNYŐRZŐ VÁROSI SPORTNAP KISKŐRÖSÖN” 
elnevezésű projekt megvalósítása 

Kiskőrös Város Önkormányzata 2021. február 26. napján nyújtott be támogatási kérelmet 
Kiskőrös Kulturális Központ Közösségalapú Fejlesztése Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 
keretében a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport által meghirdetett 
„Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő 
tevékenységek támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-052-4 kódszámú felhívásra. A támogatási 
kérelem pozitív elbírálásban részesült. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult 
meg. 

A megítélt 4.812.405,-Ft támogatásból a Városi Sporttelepen megrendezésre került a 
Hagyományőrző Városi Sportnap. A projekt sikeresen lezárult.  

A projekt megvalósítása során megrendezett eseményen Kiskőrös Város Önkormányzata 
lehetőséget biztosított a sportegyesületek, sportklubok, egyéb civil sportszervezetek 
bemutatkozására, tevékenységük megismertetésére, ezzel is felelevenítve a „Torna Ünnepek” 
hagyományát. Az ingyenesen megrendezésre kerülő Sportnapon a lakosság széles köre részt 
vett. A városban működő sport szervezetek többsége jelentős múltra tekint vissza, így 
lehetősége nyílik az érdeklődőknek megismerkedni azok történelmével is. A Kiskőrösi 
Egészségfejlesztési Iroda is segítette a résztvevők egészségtudatosságának növelését és a 
közösség fejlesztését. Az Iroda munkatársai a kitelepülés során lehetőséget biztosítottak a 
résztvevők számára testösszetétel mérésre, vérnyomásmérésre, valamint egyéni életmód 
tanácsadásra dietetikus közreműködésével, aki a sportolók étkezéséhez hasznos tanácsokkal 
szolgált előadása során is. 

A megvalósítás során beszerzett sátor lehetőséget biztosított a sport területén működő civil 
szervezetek bemutatkozására, hagyományaik megismertetésére és a lakosság nagyobb 
rétegének bevonására a közösségi tevékenységek bővítésébe.  
 
A projektről bővebb információt a www.kiskoros.hu/ oldalon olvashatnak. 
További információ kérhető: 
Domonyi László polgármester 

Kiskőrös Város Önkormányzata 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 
78/513-120 
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu 

BÁBSZKY GERGELY ÖSZTÖNDÍJAT KAPOTT
A sportoló szeretettel gondol vissza

„Tóth Matyi bá’”-ra

A Magyar Birkózó Szövetség idén ünnepli megalakulásának 100. évfordu-
lóját. Ebből az alkalomból tartottak egy gálaműsort, ahol az egykori kis-
kőrösi sportoló, Bábszky Gergely (nagy fotón balról a második) érdemeit 
is elismerték. Mocsai Lajos rektor és Németh Szilárd, a szövetség elnöke 
„Tóth Bendegúz Birkózó Sportszakmai Ösztöndíjat” adott át számára, amit 
a birkózó sportban kiemelkedő sportszakmai és kutatói munkát végző 
hallgatóknak adományoznak.

Bábszky Gergely: A Kiskőrösi Birkó-
zó Klub egykori növendéke voltam, 
sportpályafutásomat
Tóth Mátyás (mindenki Matyi 
bája-kis fotó) edzőnél kezdtem. 
Jelenleg a Magyar Testnevelési és 
Sporttudományi Egyetemen folyta-
tom tanulmányaimat a Molekuláris 
Edzésélettani Kutatóközpont dok-
tori képzésen. Kutatásom témája a 
humán mikrobiom és ezen belül az 
élsportolók vizsgálata. A tanszéken 
számos egyéb kutatásban is aktívan 
részt veszek, amelyeknek fő témá-
ja, hogyan lehet a testmozgás által 
egészségesebben élni, magasabb 
életminőséget elérni. Tanulmánya-
im mellett a Doktorandusz Önkor-
mányzat elnökeként, illetve a Ma-
gyar Testnevelési és Sporttudományi 
Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumá-
nak igazgatójaként segítem az egye-
tem mindennapi életét. Graduális 
képzésem során három alkalommal 
nyertem el a Testnevelési Egyetem 
„Jó tanuló, jó sportoló” díját, és két 
alkalommal részesültem Nemzeti 
Felsőoktatási Ösztöndíjban. A bir-
kózás kiskorom óta életem részét 
képezi, ma már nem versenyzőként, 
hanem edzőként, a kadet szabadfo-
gású válogatott, valamint a Vasas Sc 
Birkózó Szakosztályának edzőjeként 
segítem sportolóinkat. Nagyon hálás 
vagyok Kiskőrösnek és a kiskőrösi 
nevelő egyesületemnek, hogy elindí-
tottak utamon, amin jelenleg járok 

és mindent megtettek, hogy megsze-
ressem ezt a sportágat.
Már Kiskőrösön is nagyon szor-
galmas és motivált voltam az isko-
lában és a sportban is és leginkább 
az iskolai éveimre és az edzésekre 
emlékszem. Sokszor volt, hogy nem 

sikerültek úgy a versenyek, ahogy 
szerettem volna, de Matyi bá’ mindig 
támogatott és visszaterelt. Volt, hogy 
egy nehezebb mérkőzés félidejében, 
azt mondtam nem fog sikerülni, de 
az edzőm bízott bennem, támoga-
tott és megcsináltuk. Nem értem el 
kimagasló eredményeket világverse-
nyeken, de visszatekintve azt látom 
és érzem, hogy többet kaptam a 
sporttól, és edzőimtől, mint ameny-
nyit egy világversenyen elért érem 
jelentene számomra.

Boda Zsuzsa

Gépkezelő
•  Automata / félautomata  

berendezések kezelése,  
felügyelete

•  Belső anyagmozgatás  
biztosítása

•  Minőségellenőrzési feladatok

Fela
datok

• Általános iskolai végzettség
•  Többműszakos, megszakítás 

nélküli munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Elvá
rások

Amit
kínálunk

•  Versenyképes bér  
+ juttatások 

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

•  Negyedéves jelenléti  
ösztönző

•  Cafeteria és étkezési  
támogatás

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

•  INGYENES, jól felszerelt  
3*-os apartmanszálló

•  Kedvezményes gumiabroncs- 
vásárlási lehetőség

          +36 25/556036                munka@hankookn.com

                                  www.hankooktire.com/hu

Pap Tamás, kiskőrösi amatőr futó 
október 16-án megnyerte a Balatoni 
Ultra Futó Fesztivál 100 kilométeres 
távon indított versenyét. Tamás fe-
leségével, Grábics Ágival rengeteget 
sportol a szabadban, elkötelezett fu-
tók, kerékpározók. Erre a versenyre 
azonban csak ő készült, Ági és kislá-
nyuk, Lenke, valamint a család többi 
tagja a pálya széléről lelkesítette, buz-
dította. Tamás 9 óra 2 perc alatt fu-
totta le ezt a rendkívül hosszú távot, 
eredményével országos viszonylatban 
a negyedik eddigi legjobb eredményt 
érte el. Annak ellenére, hogy először 
indult 100 kilométeren. Hatalmas 
gratuláció a szép eredményhez és a 
kitartáshoz!

Pap Tamás: Gyermekkoromban atle-
tizáltam, aztán csak időnként spor-
toltam, majd körülbelül hat évvel 
ezelőtt kezdtem el újra rendszeresen 
futni. 2015-ben arra gondoltam, 
hogy lefutok egy maratont. Kidolgoz-
tam az edzéstervemet, 4 kilométerrel 
kezdtem, majd fokozatosan emeltem 
a távot. Ismerőseim invitálására csat-
lakoztam a Jótifutisokhoz is, a Kecs-
kemét-Kiskőrös táv már hosszabb 
volt, mint egy maratoni futás. Jó 
erőpróbának bizonyult, hiszen még 
életemben nem futottam le egyszerre 
ennyit. Ekkor még nem jutottam el 
a maratonra, így elmondhatom, hogy 
hamarabb teljesítettem az ultra távot, 

mint a maratonit. Az úton futott 
mellettem két hosszútávfutó is, egyi-
kük már 200 kilométeren is indult. 
Kiskőrösig volt időnk, hogy elmesélje 
élményeit, én pedig kedvet kaptam a 
hosszútávfutáshoz. Egyre növeltem 
a távot, utána olvastam, hogyan kell 
az edzéstervet felépíteni. Már az ele-
jén láttam, hogy elég kemény lesz, de 
elhatároztam, hogy végigcsinálom, 
nem adom fel. Laikusként azonban 
nem mindennel voltam tisztában, 
előfordultak kudarcok is. Egy ilyen 
eset után kértem edzői segítséget. 
Az első 6 órás futásom alatt körülbelül 
56 kilométert futottam, két év alatt a 
72 kilométerig jutottam. Ekkor kezd-
tünk el felkészülni a 100 kilométeres 
távú versenyre. A járvány miatt azon-
ban a versenyek elmaradtak. Amikor 
felfedeztem ezt a versenyt, a már 
meglévő kondimra alapozva kezdtem 
el a felkészülést. Dobogós célom nem 
volt, úgy indultam neki, hogy teljesít-
sem a kihívást. Álmomban sem gon-
doltam arra, hogy győztesként futok 
be, de mivel magammal szemben 
maximalista vagyok, utolsó sem sze-
rettem volna lenni. Úgy taktikáztam, 
hogy ha már a startnál az élmezőny-
be jutok, sikerül majd velük fejezni 
be a versenyt. Voltak holtpontok, 
75 kilométernél a feleségem biztatá-
sának köszönhetem, hogy helyreállt 
az önbizalmam. Hatalmas, mintegy 
2 kilométeres előnyre tettem szert, 
de amikor a második helyezett már 
300 méterre beért, összeszedtem ma-
gam és sikerült! A győzelemmel több 
hosszútávra nyertem nevezést, úgy 
gondolom, a 80 kilométeres távot 
választom. A 100 kilométert egyszer 
megpróbáltam, győztem és ez ki-
mondhatatlanul jó érzés. Köszönöm 
mindenkinek a lelkesítést, nélkülük 
nem sikerült volna!

Boda Zsuzsa
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A Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 
októberben lehetőséget biztosított a 
Humán Szolgáltató Központ dolgozó-
inak egy munkahelyi egészségfejlesztő 
programra Csengődiné Csőváró Mó-
nika gyógytornász vezetésével, ahol a 
testmozgás állt a középpontban. A 
három-három alkalmas foglalkozások 
során a résztvevők megismerkedhet-
tek a gerinc anatómiájával, szerepével, 
testhelyzetek gerincre gyakorolt hatá-
saival, a rossz testtartás következmé-
nyeivel, valamint a helyes állás, ülés 
és emelés módjával. Az első alkalom 
során, széken ülve végeztek el egy gya-
korlatsort, mely főként azoknak nyúj-
tott hasznos ismereteket, akik nap, 

mint nap ülőmunkát végeznek. Ezek-
nek a gyakorlatoknak az elvégzésével 
néhány perc alatt fel tudjuk frissíteni a 
testünket és meg tudjuk nyújtóztatni 
izmainkat. A másik két alkalom során 
egy-egy hosszabb gerinctornával ké-
szült Mónika a résztvevőknek, melyek 
célja a már rövidült izmok nyújtása, 
lazítása, a gerinc és a medence tartásá-
ért felelős izmok erősítése, különösen 
a hátizmok, hasizmok és a farizmoké. 
Ez a két hét csupán egy kis ízelítőt 
nyújtott a résztvevőknek, hogy meg-
tapasztalhassák a testmozgás fontossá-
gát, de bízunk benne, hogy ez a kez-
deményezés hosszú távon is beépülhet 
a mindennapjaikba.

Az idei évben is megrendezésre került 
Mezőfi-Horváth Antónia klinikai 
szakpszichológus három alkalmas 
érzelmi intelligenciát fejlesztő fog-
lalkozása a szülők részére, ahol nem 
csak az elméleti tudás kapott fontos 
szerepet, hanem az önismeret is, mely 
segítségével még nagyobb érzelmi tá-
mogatást tudnak a résztvevők bizto-
sítani szeretteiknek, gyermekeiknek. 
A foglalkozások során olyan gyakor-
latokat sajátíthattak el és olyan játé-
kokat, könyveket ismerhettek meg a 
résztvevők, melyek segítségével haté-
konyan fejleszthetik saját és gyerme-
keik érzelmi intelligenciáját (EQ). 
Az alkalmak során központi szerepet 
kapott a 6 alapérzelem, hiszen sok 
gyermeknek nehézséget okoz meg-
felelően kifejezni érzéseit, valamint 
szó volt a szülők nevelési stílusáról is, 
ahol megoldási lehetőségeket kaphat-
tunk abban, hogyan kezeljük az eset-
leges konfliktusokat gyermekeinkkel. 
Az érzelmi fejlesztés során nagyon 
fontos, hogy már egészen pici kor-
tól elkezdjük, és mindig vegyük fi-
gyelembe a gyermek szükségleteit és 
életkori sajátosságait, például kisgyer-
mekkorban a dackorszakot vagy ser-
dülőkorban a kortárscsoport felé való 

fordulást. Emellett érzelmi intelligen-
ciánkat nem csak gyermekkorban, 
hanem egész életünk során fejleszthet-
jük. Fontos, hogy a gyermek kiegyen-
súlyozott fejlődéséhez és érzelmi intel-
ligenciájának fejlesztéséhez a szülők is 
törekedjenek a fejlődésre és képesek 
legyenek felismerni saját érzelmeiket 
és megküzdeni az esetleges indula-
tokkal. Az EQ fejlesztésére megismert 
módszerek, eszközök közül - melye-
ket érdemes használni és alkalmazni 
már egészen pici kortól - említenénk 
néhányat. Az érzelmi dobókocka és 
érzelmi kártyák nagyon jól használha-
tók a gyerekeknek az érzelmek felis-
merésére, valamint a mesemondás és 
a bábozás is kitűnően fejleszti az EQ-
t. A relaxációs mesékkel segíthetünk 
gyermekeinknek az ellazulásban és 
megnyugvásban, valamint kisiskolás- 
és serdülőkortól a különböző társasjá-
tékok, mint pl. a Dixit, Az érzelmek 
birodalma vagy pedig a Fókusz bizo-
nyulnak kitűnő választásnak.

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

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!
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FÉRFI KÉZILABDA: BRAVÚROS 
DÖNTETLEN A PÉCSIEKKEL

LENDÜLETES

A Kiskőrösi KSK férfi kézilabda csa-
pata az új bajnoki szezonban is az NB 
II. dél-nyugati csoportjában kezdte 
meg a szereplését. Az együttesnél a 
játékoskeret tekintetében jelentős vál-
tozások voltak, hiszen egy egész csa-
patnyi új játékos érkezett.
A fiúk a felkészülést Horváth András 
edzővel végezték el, aki maradt a csapat 
élén a kispadon. A korábban Kiskőrö-
sön szereplők közül többen visszaiga-
zoltak a csapathoz, így az új szezonban 
ismét kék mezben láthatjuk Bezsenyi 
Ákost, Barna Imrét, Turi Attilát és 
Bogáromi Ádámot. Hosszú sérülése 
után ismét a csapat rendelkezésére 
tud állni Harangozó Gergő és erő-
sítésként érkezett Kecelről a két Laki 
testvér, Gergő a mezőnyben segíthet, 
Gábor pedig kapusként tehet sokat az 
eredményes szereplésért. A csapat az 
első három bajnoki mérkőzését elvesz-
tette, miután Dunaújvárosban 37-20-
ra, hazai környezetben pedig 25-20-ra 
kaptak ki a Tungsram SE Nagykanizsa 
gárdájától és Mecseknádasdon is alul-
maradtak 29-22 arányban. A gárda a 
4. fordulóban a Pécsi EAC együttesét 
látta vendégül, akikkel 32-32-es (18-
18) döntetlent játszottak: Petróczi-Kis 
(k), Polyák (k), Torgyik R. (k), Barna 
4, Bogáromi, Harangozó 3, Hunyadi 
1, Laki Gergő 14, Patai 2, Polereczki 
2, Ruskó 3, Wágner 1, Dózsa 1, 
Rohoska 1. Edző: Horváth András. 
A Kiskőrösi KSK mérkőzése nagy 
meglepetéssel zárult. A kiskőrösiek 
ezen a napon a tabellát 4 győzelemmel 
vezető, hibátlan mérleggel rendelkező 

pécsieket fogadták. A találkozó során 
látszott, hogy a vendégek nem érdem-
telenül harcolnak az érmes helyekért, 
de a kiskőrösiek lelkesedéssel, csapat-
egységgel és nagy odaadással eltün-
tették ezt a különbséget. A mérkőzés 
elején a kiskőrösiek vezettek 1-2 gól-
lal, majd a pécsiek fordítottak és há-
romgólos előnyre tettek szert (12-15). 
A félidő utolsó harmadát háromgólos 
előnnyel várták a pécsiek (14-17), de 
kiskőrösi csapat nagyon szervezetten 
és jól védekezett, az utolsó másodper-
cekben szerzett góllal pedig döntet-
lenre hozta ezt a játékrészt (18-18). 
A szünet után a kiskőrösiek kiválóan 
védekeztek és több esetben is nagy 
bravúrral védett a kapuban Petróczi-
Kis András. A csapatot húzta magá-
val a találkozón 14 gólt szerző Laki 
Gergő, de mindenki hozzátette a 
magáét a jó eredményhez. A kiskő-
rösi csapat 23-20 után végig tartotta 
előnyét és nagy izgalmak közepette az 
utolsó 32-31-re vezetett. Néhány má-
sodperccel a találkozó vége előtt egy 
akár belemenésnek is ítélhető esetet 
követően jutottak hétmétereshez a 
pécsiek és az ebből szerzett találattal 
mentették döntetlenre a mérkőzést 
(32-32). A mérkőzés végén a hazai 
csapat legjobbjának járó üveg bort 
Laki Gergő vehette át Harangozó 
Péter csapatvezetőtől. A csapat az 5. 
fordulóban a Ferencvárosi TC U23-as 
gárdájának otthonában lépett pályára, 
ahol 36-17 arányú vereséget szenved-
tek, ami után a tabella 8. helyén állnak 
1 ponttal.                                -filus-

A  minden hétfőn
18 órakor Sport adással
jelentkezik.
Ismétlés: aznap 22 órakor,
valamint kedden 18 és 22 órakor!

Kiskôrös TV

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOT IS SZERVEZ AZ EFI

VEZETŐVÁLTÁS 
A RENDELŐBEN

Ocskai Krisztina diplomás ápoló 
(fotónkon) vállalta el október else-
jétől a Kiskőrösi Szakorvosi Rende-
lőintézet vezetését, jelentette be dr. 
Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi 
Semmelweis Kórház főigazgatója a 
testületi ülésen. Czebei Ágotának, 
aki eddig vezette a rendelőt, mind 
dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató, 
mind pedig Domonyi László pol-
gármester megköszönte eddigi áldo-
zatos munkáját.                           -b- 

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltozás jogát fenntartja.

Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

A K T U Á L I S
P R O G R A M O K

NOVEMBER 
13-án 10 óra Nagy Miklós – Nagy Főzősuli – Kiskőrös
13-án 9 óra Fuss az egészségedért – Bemelegítő torna,
  testösszetétel mérés – Kiskőrös
27-én 10 óra Nagy Miklós – Nagy Főzősuli – Kiskőrös

DECEMBER 
4-én 10 óra Nagy Miklós – Nagy Főzősuli – Kiskőrös
8-án 17 óra  Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása
  – Kon�iktuskezelés – Kecel

Az előadások pontos helyszínéről érdeklődjenek telefonon:
78/415-920 vagy személyesen az irodánkban.

A Kiskőrösi LC igen jól szerepel a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság-
ban és az utánpótlás csapatok közül is több igen szép eredményeket ért 
el eddig a korosztályos küzdelmekben. A labdarúgó klubnál évek óta egyre 
többen sportolnak és mostanra már mintegy 300 igazolt játékost számlál-
hatnak a soraikban.

Az egyesület 14 csapattal szerepel a 
különböző korosztályos bajnoksá-
gokban. Nyártól az MLSZ átszer-
vezte az utánpótlásnevelő klubok 
besorolását, amelyet követően kör-
zetközpont lett a Kiskőrösi LC. Ez 
annyit jelent, hogy sokkal több fel-
adat hárul majd a klubra a további-
akban és ennek megfelelően próbál-
nak minden korosztályban szakmai 
munkát végezni. A szakemberek és a 
tárgyi feltételek, a pályák adottak ah-
hoz, hogy a komolyabb elvárásoknak 
is megfeleljenek. 
A megyei I. osztályban szereplő fel-
nőtt gárda Füleki Antal edző irá-
nyításával szerepel a bajnokságban, 
akinek a munkáját Kovács László 
kapusedző és Mokrickij Viktor pá-
lyaedző segítik és a csapat mellett 
Szekeres Péter dolgozik még gyú-
róként. A legfiatalabbaknak számító 
U7-es korosztálynál Pásztor Gyula, 
az U8 és U9-es csapatoknál pedig 
Sinkó Dorián és Bárány Mihály fe-
lelnek a szakmai munkáért. Az U10 
és U11-es csapatokat Biácsi Gábor 
és Makó Zsolt, az U13, U14, U16 
és U19-es gárdákat pedig Kovács Jó-
zsef, Agócs Zoltán, Szlovák László 
és Mokrickij Viktor edzi. Az U16 
és az U19-es csapatok maradtak a 
megyei korosztályos bajnokságban, 
azonban változás a korábbiakhoz vi-
szonyítva, hogy az U13 és az U14-es 
gárda az új szezonban regionális baj-
nokságban szerepel majd, ami több 
megyét felölelő országos küzdelem-
sorozat. A Kiskőrös LC II. csapata a 
megyei III. osztályban szerepel Rácz 
János edző vezetésével. A női csapa-
tok közül a megyei I. osztályban sze-

replő gárda Makó Zsolt, az U15-ös 
lányok pedig Sinkó Dorián irányí-
tásával lépnek pályára. Az utánpótlás 
nevelésben sok segítséget nyújt a két 
helyi általános iskola és a szülők. Vál-
tozás a megyei I. osztályú csapatnál, 
hogy a fiúk a bajnoki szezonban egy 
teljesen új mezben lépnek pályára, 
amely egyedi gyártású és a Kiskő-
rösi LC kérésére került legyártásra. 
A klub elnökének, Dulai Jánosnak 
az ötlete volt, hogy a régi időket idéz-
ve az NB I-be feljutott és a legmaga-
sabb osztályban szereplő Stadler FC 
mezéhez hasonló kék-fehér kockás 
mezben lépjenek az idei szezonban 
pályára a fiúk. Az a csapat volt Bács-
Kiskun megye első NB I-be feljutott 
gárdája és a múltat, a sikereket fel-
idézve, a játékosokkal, a szurkolók-
kal megbeszélve döntött úgy a klub, 
hogy ebben a mezben szerepeljen a 
gárda. A későbbiekben tervezi a klub, 
hogy ezeket a mezeket majd a szur-
kolók is megvásárolhassák, melynek 
lehetőségéről a későbbeikben majd 
tájékoztatást adnak ki. A megyei I. 
osztályú csapat az új bajnoki évben 
eddig igen jól szerepel, hiszen a fiúk 
9 mérkőzés lejátszását követően ve-
zetik a tabellát 21 ponttal. A gárda az 
ősszel olyan rangadókat tudott meg-
nyerni, mint a keceliek ellen 5-0-ra, 
a soltvadkertiekkel szemben 1-0-ra, 
valamint a Jánoshalmával szem-
ben 2-1-re felülmúlva ellenfelüket. 
A csapat a hazai mérkőzéseit az 
MLSZ másodfokon is helybenha-
gyott pályabezárási döntése miatt az 
ősszel Kiskunmajsán játssza le.

Filus Tibor

„STADLER FC MEZBEN” NYERTEK 
RANGADÓKAT A LABDARÚGÓK
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Felkészült, mint te
Az új Tiguan  
Allspace

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Az új Tiguan Allspace modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-8,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 138-200 g/km. A megadott értékek 
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem 
egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelen-
leg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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A Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont színháztermében levetítették a 
„Kupagyőzelem kék-fehérben" című 
filmet a Kiskőrösi LC 2021-ben 
Bács-Kiskun Megyei Kupát nyert 
labdarúgó csapatáról. A Kiskőrös 
TV készítette el ezt a filmet a tavalyi 
megyei I. osztályú tavaszi találko-
zókról, valamint kupagyőzelemről. 
A mérkőzések góljai és egyéb jelene-

tei mellett riportok, értékelők látha-
tóak, ami az utolsó percig izgalmassá 
és nem mindennapivá teszi a közel 2 
órás filmet.
A vetítés alkalmával a színházterem-
ben Filus Tibor, a Képviselő-testület 
Kulturális, Turisztikai és Sport Bi-
zottságának elnöke üdvözölte a meg-
jelenteket, a film után pedig Domo-
nyi László polgármester köszönte 

meg a kupagyőzelmet a csapatnak és 
segítőiknek. 
A Kiskőrösi LC Bács-Kiskun Megyei 
Kupagyőzelmének részesei: Dulai 
János Attila – elnök, Somlyai Péter 
– alelnök, Torgyik Tibor – alelnök, 
Miskovicz Bálint – edző, Füleki 
Antal – edző (a kupamérkőzésektől)
A csapat játékosai: Nagy Attila Zsolt, 
Vajda Brendon, Dunai Rudolf 

István, Tóth Zoltán, Ámann Márk, 
Filus Gábor, Madácsi Gábor, 
Simon Dominik, Mihály Dá-
vid, Tóth Ákos, Breznyán Gergő 
András, Mokrickij Viktor, Rácz 
Dominik, Hajnal Gábor, Pintyi 
Roland, Györgye Adrián, Amin 
Ádám, Salami Eugene, Juhász 
László, Barkóczi Ádám, Petrovics 
Kevin-Pál, Gémesi János Adrián, 
Márkó Bence, Andó Gergely Sán-
dor. 
Továbbá: Szekeres Péter – gyúró, 
Simon József – gyúró, Tóth Irma 
– szertáros, Szekeresné Morvai Er-
zsébet „Pötyi” – szertáros, Bodo-
nyi Varga Sándor – pályagondnok, 
Weiszhaupt János – buszsofőr, segí-
tő, Miklós Ferenc – segítő, Tóth Er-
zsébet – jegyárus, Szedmák János – 
rendező, Torgyik Sándor – rendező, 
Szabó Pál – rendező, Lengyel József 
– rendező, Vén Lajos – rendező, 
Slajkó Mihály – rendező, Lengyel 
László – rendező, baráti kör vezető-
je, Pszota Pál – rendező

A Kiskőrös TV készítette el a fil-
met. Filus Tibor rendezte. Operatőr, 
vágó: Csővári Örs, Vörös Patrik, 
Turán János. Narrátor: Tóth Imre, 
Szkárosi Márk. 

Boda Zsuzsa

KUPAGYŐZELEM KÉK-FEHÉRBEN


