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A 95 éves AnyAkönyvvezető 
történelmet írt 1954-ben

A kezdetekben szociális és gyámügyi 
előadóként dolgozott a kiskőrösi 
polgármesteri hivatalban, anya-
könyvvezető-helyettesként is tevé-
kenykedett, 1954-ben adta össze az 
első házasulandó párt Kiskőrösön.
Marika néni történelmet írt, hiszen 
ő volt az első anyakönyvvezető nő, 
előtte csak férfiak látták el ezt a mun-
kakört. Nevéhez fűződik az ünnepé-
lyes házasságkötés bevezetése, látvá-
nyosabbá és szertartásosabbá tette a 
polgári esküvőket. 1974-ben „Kiváló 
dolgozó” kitüntető jelvényt kapott, 
1976-ban oklevélben részesült a 

magyar szakszervezeti mozgalom-
ban végzett eredményes munkájáért. 
1977-ben „Petőfi Szülővárosáért” 
emlékplakettet és díszoklevelet ka-
pott. Az egyik legmagasabb foko-
zatú, miniszteri kitüntetésben is 
részesült az eredményes szakmai te-
vékenységének elismeréséül. A köz 
szolgálatáért érdemjel ezüst fokoza-
tát 2003-ban kapta meg a köztisztvi-
selői nap alkalmából.
Domonyi László polgármester sze-
retettel köszöntötte a szépkorú egy-
kori hivatalnokot a Filadelfia Idősek 
Otthonában.

több mint 900 fiatal pár mondta ki a „boldogító igen”-t 1954-től nyugdíjba 
vonulásáig Turán Jánosné Marika anyakönyvvezető előtt, aki 1922. július 
22-én született kiskőrösön. kiemelkedő képességű tanuló volt, női szabó 
tanoncként dicséretes oklevéllel végzett. A háború végén férjhez ment a 
szintén kiskőrösi turán Jánoshoz, akit sokan „kodi” becenéven ismertek, 
és aki később az egykori városközponti ABC-t vezette, és labdarúgóként, 
majd játékvezetőként is ismert volt. A város sportéletében kiemelkedő 
szerepet töltött be, 20 éves sportmunkájáért 1954-ben aranykoszorús 
márványoszlopot kapott, 25 éves sportteljesítményét pedig bronzszobor-
ral díjazták. Házasságuk 47 éven át, férje haláláig tartott. egy fiuk szüle-
tett, aki 11 évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel hunyt el, de menye és két 
unokája, valamint két dédunokája szeretete körülöleli az idős asszonyt.

figyelemreméltó

vigyázzunk JoBBAn értékeire!
Tartsuk be az együttélés szabályait!

A városvezetés milliókat költ évente arra, hogy épüljünk-szépüljünk. Meg-
újult a főterünk, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett a 
közmunkaprogram keretén belül is épülnek a járdák. Hiába azonban a sok 
fáradozás, ha a lakosok nem vigyáznak az értékeinkre – mondja Domonyi 
László polgármester. szomorúan tapasztaljuk, hogy az „ingyen kapott” be-
ruházásokat sokan nem becsülik meg. 

Szüleink, nagyszüleink idejében – és 
szerencsére azért ma is több helyen – 
a nagytakarítást az udvar és az utca-
front rendbetétele zárta. Szinte min-
den házra ki lehetett volna tenni a 
„Tiszta udvar, rendes ház” táblát. Ma 
azonban sajnos ez nem mondható el. 
Némely lakatlan ház udvarába benéz-
ve elkeserítő kép fogad bennünket. A 
méteresre nőtt gaz a szomszéd életét 
is megkeseríti, ha allergiás ezeknek 
a növényeknek a pollenjére. Mind-
emellett élőteret biztosít az elhanya-
golt terület a rágcsálóknak is. Sokan 
az önkormányzattól várják, hogy tart-
sa rendben az utak és a házak közötti 
közterületet, a közmunkások seperjék 
el a lakóházuk előtti járdaszakaszon a 
leveleket, vagy télen a havat, a város-
üzemeltetés munkásai tisztítsák ki a 
csapadékvíz-elvezető árkokat. Egye-
sek nem restellnek ezért bejelentést 
sem tenni a városházán. A sok tiltott 
helyen, vagy zöldterületen parkoló 
járműről és a vandalizmusról, a ron-
gálásokról már nem is beszélek.

 � Mit lehet ez ellen tenni? 
Több településen önkormányzati 
rendelet szabályozza a lakosok kötele-
zettségeit. Megelégelve az eddig csak 
szóban megfogalmazott és az emberi 
jóérzésre hagyatkozó, azonban a kö-
zösségi együttélés alapvető szabálya-
ival ellentétes magatartásokat és az 
elkövetőivel szemben alkalmazható 
eddigi szankciókat, a kiskőrösi önkor-
mányzat is arra készül, hogy írásban 
is lefektesse, melyek azok a feladatok, 
amelyekből a lakosoknak is ki kell 
venniük a részüket annak érdekében, 
hogy minden lakóövezet szép, tiszta 
és „rendes” legyen. Még idén megszü-
letik ez a rendelet, amely csak január 
1-jén fog hatályba lépni, éppen azért, 
hogy a szabályok ne érjék váratlanul a 
lakosságot, hanem időben fel tudja-
nak készülni a változásokra.

 � Mely területeket szabályozza a 
születendő rendelet?
Többek között az egyes köz- és ma-
gánterületek tisztántartásáról, kar-
bantartásáról, használatáról szóló 
szabályokat fogalmazza majd meg 
pontosan, a közterületek, az építési-
bontási területek tisztántartását, a sí-
kosság-mentesítést, zöldfelületre vagy 
parkba való parkolást, a környezetvé-
delem helyi szabályainak megsértését, 
az állatok tartásával kapcsolatos kö-
zösségellenes magatartásokat. Meg-
határozzuk azt is, hogy a társasházak 
közötti, úgynevezett „úszótelkeken” 
a lakóközösségeknek mi lesz a fel-
adatuk. Nem fogunk minden füves 
terület mellé parkolást tiltó táblát 
kihelyezni, de fogalmilag pontosan 
leszabályozzuk azokat a területe-
ket, ahol megengedett a parkolás, és 
amely terület a fogalmi körbe nem 
tartozik bele, ott tiltott lesz.

 � Szankciókra is számíthatunk?
Természetesen a „feltérképezés” és a 
felszólítás után lesz „türelmi idő”, de 
annak lejártával büntetünk. Ez új, a 
helyiek számára szokatlan eljárás lesz 
Kiskőrösön, de kénytelenek vagyunk 
bevezetni. A bírság mértékét is kidol-
gozzuk, és a rendeletben szabályoz-
zuk. Nem engedhetjük meg, hogy 
a térkőből kirakott vadonatúj járdát 
felverje a gaz, a kerítések magasságán 
túlnőjön a gyom, az árkokban szemét-
hegyek halmozódjanak fel, kiszárad-
janak az önkéntesek által ültetett fák. 

Eddig is volt és ezután is lesz lehető-
ség arra, hogy azoknak az időseknek, 
akiknek nincs hozzátartozójuk, beje-
lentés után segítséget nyújtsunk, de 
arra nincs kapacitása a városnak, hogy 
minden portán és előtte mi tartsunk 
rendet.

(A témáról részleteiben írunk
következő számainkban.)    

ÚJJászerveződött A Cigány 
neMzetiségi önkorMányzAt

Kunhegyesi Ferenc, aki több évtizede vezette a Kiskőrösi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat munkáját, nemrégiben elhunyt. Szükségszerűvé vált, 
hogy helyére új tagot válasszanak, a nemzetiségi önkormányzat teljessége ér-
dekében. A képviselő-testület új tagja a jogszabályi rendelkezések értelmében 
Kunhegyesi Gábor, aki a megbízólevél átvételét és az eskütételt követően 
megkezdte munkáját. Kunhegyesi Nikolett elnökhelyettes és Kunhegyesi 
Gábor segíti az ifjabb Kunhegyesi Ferenc elnökletével működő nemzetiségi 
önkormányzat tevékenységét.

Szükséges dokumentumok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája

• A szülő igazolványa, lakcímkártyája
• Amennyiben a gyermek korai fejlesztésben részesül a szakértői vélemény

• Gyermekvédelmi határozat (ha van a gyermeknek)
• Szülői nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról 

Petőfi HAlálárA eMlékeztek

Kiskőrös Város Önkormányzata, a 
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum és 
az Országos Petőfi Sándor Társaság 
szervezésében emlékeztek meg Petőfi 
Sándor halálának 168. évfordulójá-
ról július 31-én.
Kispálné dr. Lucza Ilona múze-
umigazgató, valamint Pohankovics 
András alpolgármester üdvözlő gon-
dolatai után dr. Miklós Zoltán, a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múze-
um igazgatója emelte ki a Petőfi-kul-
tusz jelentőségét. Dr. Grezsa István, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Kárpátalja fejlesztési feladatainak 
kormányzati koordinációjáért fele-
lős kormánybiztos nyitotta meg az 

„Erdélyi művészek a múló időben” 
című, a Haáz Rezső Múzeum Képtá-
rának anyagából válogatott kiállítást.
Végezetül lerótta kegyeletét az első 
köztéri Petőfi-szobornál az emlékező 
közösség, ahol Pohankovics András 
alpolgármester hangsúlyozta a költő 
örökségét.
A fehéregyházi Petőfi Sándor Mű-
velődési Egyesület szervezésében 
idén is megrendezték a Petőfi ünne-
pélyt. A kiskőrösi delegáció ünnepi 
istentiszteleten vett részt, majd a 
fehéregyháziakkal együtt emlékeztek 
meg a halhatatlan költőről a múze-
umkertben. (jobb kép)

Az óvodAi pótbeirAtkozás:
augusztus 28. (hétfő) 8-17 óráig a Batthyány Óvodában
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HároMszor ünnePel A kiskőrösi kutyAiskolA

Hármas programsorozattal ünnep-
li fennállásának 20. évfordulóját a 
Szentgyörgyi Alajos ezüstkoszorús 
kiképzőmester vezette Kiskőrösi 
Kutyaiskola. A „háromfelvonásos” 
ünneplés első eseményeként május 

27-én Barátságos Munkakutya Ver-
senyt rendeztek hatalmas sikerrel. 
Július 16-án „családi berkekben” 
szerveztek jubileumi találkozót, a 
szüreti fesztivál harmadik napján, 
szeptember 3-án, vasárnap pedig fel-
vonulnak és bemutatót tartanak a vá-
rosközpontban a nagyközönségnek. 
A júliusi találkozón részt vett szinte 
mindenki, aki az elmúlt két évtized-
ben bekapcsolódott a Kiskőrösi Ku-
tyaiskola programjaiba. Ott voltak 
azok is, akik segítőként működtek 
közre az események megszervezé-

sében, vagy anyagi, vagy tárgyi tá-
mogatással emelték a rendezvények 
színvonalát. Mert a kutyaiskolások 
számtalan bemutatót tartottak, 
óvodákban, iskolákban, különféle 
rendezvényeken, Kiskőrösön és más 
településeken egyaránt. 
Ali a családias programon megha-
tottan köszöntötte a mintegy száz 
fős csapatot. Megköszönte minden-
kinek a két évtized alatt tanúsított 
hűségét, ragaszkodását, együttmű-
ködését, támogatását, a májusi or-
szágos versenyben nyújtott segítsé-

gét. Az ajándékok és a virágcsokor 
mellől nem hiányozhattak a kedves, 
személyre szóló szavak sem. A kutyás 
barátok Alinak is köszönetet mond-
tak önzetlen munkájáért. Mert ez a 
közösség egy igazi nagycsalád. „Jó 
érzés összetartozni, hétvégenként 
kijönni a városszéli területre. Baráto-
kat találtunk itt, sok közös emlék köt 
össze minket.” – mondták többen.  
Az eseményen a kutyakiképzés sem 
maradhatott el, a közös fotózás után 
pedig baráti beszélgetéssel, vacsorá-
val zárult a nap. 

norvég BArátAinknAk igAzi gyöngyszeM városunk
Egy évtizede járnak hozzánk

Imádják a kiskőrösi termálvizet a 
norvégok, ezért is szerveződik im-
máron éppen egy évtizede minden 
évben több turistacsoport is telepü-
lésünkre. A jeles évfordulót jó han-
gulatú vacsorával és tortával ünne-
pelték meg „törzshelyükön” a Hotel 
Imperiál Gyógyszálló és Gyógyfürdő 
éttermében.

Mint azt Domonyi László polgár-
mester évértékelőjében is elmondta, 
az elmúlt években kiemelkedően 
megnőtt az idegenforgalmi adóbe-
vétel Kiskőrösön. Ez a visszajáró 
norvég vendégeknek is köszönhető, 
akiknek vezetője Jorun Synnøve 
Tveit kiemelte, hogy nagyon szeretik 
békés kisvárosunkat.

A kiskőrösi gyógyvíz rendkívüli – 
mondja a norvég csoportvezető. 
Rendkívül jót tesz a csoporttagok-
nak, öröm látni, mennyire felüdül-
nek, megfiatalodnak az itt töltött 
10-14 nap alatt. Mint hangsúlyozta, 
évenként átlagosan hét, negyvenfős 
csoport látogat el hozzánk, akik kö-
zött egyre több a visszatérő vendég. 
Van olyan csoporttag, aki már 15. 
alkalommal jön Kiskőrösre. A ven-
dégbarát fogadtatásnak, a víz gyó-
gyító erejének, a pozitív visszhang-
nak köszönhetően egyre nagyobb 
az érdeklődés a norvégok körében 
Kiskőrös iránt. Persze a fürdés mel-
lett borkóstolók, lovas programok, 
kirándulások is beleférnek a nálunk 
töltött időbe. A gyógyszálló nyújtot-
ta kezelési lehetőségeket a kirándu-
lásokkal és az egyéb programokkal 
Pivarcsiné Nuszpel Bernadett han-
golja össze. Nem egyszerű logisztikai 
munka, de egy évtizede zökkenő-
mentes. Esténként sem unatkoznak 
a norvégok, kíváncsiak a magyar ha-
gyományokra, kultúrára, egy ilyen 
alkalommal lépett fel például a Szi-
várvány Néptánc Együttes is (nagy, 
közös fotó). Mint azt Jorun Synnøve 
Tveit kiemelte, minden csoport-
tagnak azt javasolja, hogy hozzon 

magával legalább 3 ezer norvég ko-
ronát (100 ezer forint), ami fedezi a 
belépőket, ajándéktárgyakat és egyéb 
– fodrász, kozmetikus, masszőr – ki-
adásokat. Ez éves szinten is nagy ösz-
szeg, nem hogy a tíz esztendő alatt. 
A szüreti napok programsorozatának 
senior tánccsoportjuk évek óta állan-
dó fellépője, idén is láthatjuk őket. 
(bal kiskép)

S hogy mi az, ami a legjobban tetszik 
nekik Kiskőrösön? Fejlődő kisváro-
sunk szépsége, tiszta parkjaink, virá-
gos főterünk, az itt élők kedvessége, 
közvetlensége, a hotelben tapasztalt 
magas színvonalú ellátás, program-
jaink, és, hogy a bűnözésnek semmi 
jelét nem tapasztalták. Hatalmas él-
mény számukra a piac, rendszeresen 
járnak oda vásárolni. Annyit még 
szeretnének, hogy legyen a fürdő 
területén is egy szabadtéri felnőtt, 
fitnesz park. De ettől függetlenül is 
imádják városunkat. És a jövőben 
is jönnek... csakis hozzánk... és egy-
re többen. Mert szerintük Kiskőrös 
Magyarország egyik gyöngyszeme. 
(A jobb oldali kisképen: Czine 
Angéla tolmács, és Jorun Synnøve 
Tveit, valamint Judith Seppola, aki 
15 éve jár Kiskőrösre.)

fókuszban

ÚJ tulAJdonos Működteti 
MAJd A káBeltévé HálózAtot

Október elsejétől a 100 százalékban 
magyar tulajdonú TARR Kft. mű-
ködteti a kiskőrösi kábeltévé hálóza-
tot. Csányi József, a Kiskőrösi Ká-
beltelevízió Kft. ügyvezető igazgatója 
két évtizeddel ezelőtt építette ki és 
kezdte működtetni városunkban a 
kábeltelevízió hálózatot. 1997 óta a 
kiskőrösi lakosság mintegy 75 száza-
lékának biztosította a kft. a televízió-
zást, majd 2004-től telefon és internet 
szolgáltatással bővítették kínálatukat. 
Az elmúlt években azonban egyre ne-
hezebb helyzetbe kerültek a telekom-
munikációs piacon a kisebb szolgál-
tatók, a számuk mintegy a tizedére 
csökkent. A felmerülő nehézségek a 
Kiskőrösi Kábeltelevízió Kft-t is érin-
tették. Ezért merült fel a hálózat érté-
kesítésének gondolata.  Az előfizetők 
nagy része minden bizonnyal értesült 
már a változásokról, hiszen a TARR 
Kft. már július elejétől jelen van Kis-
kőrösön. Üzletkötőik, hivatalos meg-
bízólevéllel kopogtatnak az ügyfelek-

hez átszerződés céljából. Ezen kívül 
a megszokott ügyfélirodában, a jól 
ismert munkatársaktól is kaphatnak 
tájékoztatást az elkövetkező változá-
sokról, és ugyanitt szintén meg tud-
ják kötni a TARR szolgáltatásokra a 
szerződést.
A TARR Kft. 1990-ben alakult, 
napjainkban 8 megye, mintegy 300 
településén, több, mint 100 ezer elő-
fizetőt látnak el vezetékes és újabban 
vezeték nélküli szolgáltatásaikkal. 
Céljuk, hogy Kiskőrösön is minősé-
gi szolgáltatást nyújtsanak a mintegy 
3600 előfizetőnek.
Csányi József, megköszönve a kiskő-
rösiek eddigi bizalmát és több évtize-
des hűségét, arra kéri az előfizetőket, 
fogadják bizalommal az új szolgálta-
tót, és bíztat, hogy bátran szerződje-
nek át már most a TARR-hoz, hiszen 
októbertől olyan KOMBI kedvez-
ményeket is kínálnak, amelyekkel az 
eddigieknél akár jobb feltételekkel is 
előfizethetőek a csomagok.

Művészeti táBorokBAn AlkottAk
két művészeti tábort is szerveztek nyáron a szó-la-M AMi épületében 
Babucsikné  Zeikfalvy Anna grafikusművész vezetésével. „szülőföldemen” 
címmel július második felében zajlott alkotóhét a neA-no-17-M-0219 
azonosítószámú pályázat, valamint a művészeti iskola, kiskőrös város 
önkormányzata és a fortuna étterem támogatásával. Augusztus első he-
tében pedig a neA-no-17-sz-0561 azonosítójú pályázati forrás, kiskőrös 
város önkormányzata, a művészeti iskola, a Petőfi szülőház és emlék-
múzeum, a fortuna étterem, az integrál Coop árpád úti ABC, valamint a 
varrivál kft. segítette a kőrös-körül a Művészetért egyesületet a „Jelet 
hagyni” elnevezéssel megrendezett iv. nemzetközi grafikai Alkotótábor 
megszervezésében.

A „Szülőföldemen” táborban Arany 
János balladáit választották alapté-
mául, ami azt jelentette, hogy bár-
melyik Arany balladát illusztrálhat-
ták a művészek. A tizenkét táborlakó 
(lenti kis és csoportkép) különféle 
korosztályból érkezett, és több tech-
nikával is megjelenített egy-egy ki-
választott témát. Az egyes művészeti 
ágak vezetői – Vlcskó János, egyedi 
grafika, Kunhegyesi Feró, festészet, 
Anna sokszorosító grafika – saját 
területükön igyekeztek minél több 
műhelytitkot, tapasztalatot megosz-
tani a többiekkel. Az itt készült alko-
tásokkal az iskolagaléria kiállításán 
találkozhatunk majd.
A nemzetközi alkotótábor művei-
ből a művelődési házban nyílt tárlat 
augusztus 5-én. A megnyitón Sutus 
Etelka, a művelődési ház igazgatója 
köszöntötte a vendégeket, majd a 
kiállítást Babucsikné Zeikfalvy Anna 
grafikus-művésztanár nyitotta meg. 
Meghatottan beszélt a sok-sok lehe-
tőségről, mely segítette munkájukat. 
Mint például a támogatók, a Petőfi 

múzeum, amely befogadja az alkotá-
sokat, maguk a fiatal művészek, akik 
szinte mind máshonnan – Gyergyó-
szentmiklósról, Nagyváradról, Csík-
szeredáról, a Vajdaságból, Kolozsvár-
ról – érkeztek Kiskőrösre. Kiemelte 
az alkotóműhely különlegességét, 
amely lehetőséget nyújtott a sok-
szor hajnalig tartó beszélgetésekre, 
egymás megismerésre, de említette 
Petőfi költői tájábrázolásának a mű-
vészek által megjelenített sokszínű-
ségét. 

ingyen fürdőztek Az erdélyiek

Ingyenesen fürdőzhetett a nyári ká-
nikulában a Kiskunsági Víziközmű-
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazga-
tója, Mátyus Zoltán jóvoltából a 
Kiskőrös Termálfürdő és Tanuszoda 
medencéiben egy erdélyi csoport jú-
lius elején. A diákok a csíkszeredai 
Petőfi Sándor általános iskolából ér-
keztek Magyarországra, a jánoshalmi 

Hunyadi János általános iskola test-
vérvárosi kapcsolatán keresztül. A jó-
tékony felajánlásnak köszönhetően 
harmincnyolcan élvezhették a hűsítő 
fürdőt strandunkon. A gyermekek 
egy hétig tartózkodtak hazánkban. 
Mindenféleképpen el akartak jönni 
iskolájuk névadója, Petőfi szülővá-
rosába. Mint mondták, rendkívül 
tetszett nekik a főtér és meghatottan 
álltak nagy költőnk szülőházában. A 
Szlovák Tájház is különleges volt szá-
mukra, a Közúti Szakgyűjteményhez 
hasonlót pedig még soha nem láttak. 
Miután megtekintették múzeumain-
kat, csobbantak egy nagyot a strand 
medencéiben.  

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

szakmunkásokat keres felvételre.
Érdeklődjön a 06-20/9443-541-es 

telefonszámon!
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kAPCsolódJ ki! kAPCsold ki!

A kétnapos ünnep a csodálatos Bán-
ki-tó közepén lévő vízi színpadon 
zajlott, ahol látványos, nemzetiségi 
és néprajzi szempontból is kiemelke-
dő programmal ünnepelték a kerek 
évfordulókat. Ötven magyarországi 
szlovák településről – köztük Kis-
kőrösről – hívtak viseletbe öltözött 
menyasszonyt és vőlegényt, akik 
először egy szlovák nyelvű isten-
tiszteleten vettek részt, majd lako-
dalmas menetben átsétáltak a sza-
badtéri színpadra és bemutatták a 
településükön viselt nagyünneplőket. 
A kiskőrösi pár eredeti öltözetben, és 
egy eredeti alapján készített koszo-
rúban szerepelt. A menyasszony it-
teni szokás szerint fekete bácskaiban 
pompázott, melynek ünnepélyessé-
gét gyönyörűen kiemelte a halenka 
ujján és alján, valamint a kézelőnél 
kilógó hófehér csipkedísz, és a nya-
kában viselt vendéggallér, a fodri. 
A fején viselt művirág koszorú 
nemcsak mérete miatt volt külön-
leges, hanem azért is, mert ilyen 
fejdíszt sehol máshol nem viseltek 
a menyasszonyok. Mivel a férfi öl-
tözet korán, már az első világhábo-
rú után polgárosodott, a vőlegény 
szövetöltönyt, fehér inget, kalapot 
és csizmát viselt. A vőlegényvi-

rág, vagyis a kitűző ugyanolyan 
virágból készült, mint a menyasz-
szony fejdísze. 
A bánki rendezvény óriási sikerét 
látva a szlovákiai Gyetván (Detva) is 
a lakodalom köré szervezték az idei, 
immár 52. nemzetközi fesztivált. 
Ibolya és Attila bekerült a Magyar-
országról hívott húsz pár közé, de ott 
volt még rajtuk kívül negyven szlo-
vákiai és egy szerbiai szlovák pár is. 
Látva a paraszti öltözködéskultúra 
ilyen fokú változatosságát, a szerve-
zők fotókönyv és néprajzi film elké-
szítését tervezik. Itt szeretnénk meg-
köszönni  Barkóczi Jánosnénak és 
Dulai Györgynének, hogy kölcsön 
adták saját, féltett ruhadarabjaikat és 
segítettek az öltözetek előkészítésé-
ben, a Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeumnak, hogy a tulajdonában lévő 
menyasszonyi koszorú két ízben is 
kiegészíthette a gyönyörű kiskőrösi 
menyasszony viseletét, valamint a 
Kiskőrösi Szlovák Önkormányzat 
utazáshoz nyújtott támogatását. 
A „Szivárvány” továbbra is aktív 
részvevője a szlovák nemzetiségi ta-
lálkozóknak, idén augusztusban visz-
szavárják Bánkra az együttest.

Filus Erika

Mindennapjainkban folyamatosan használjuk az információszerzéshez és 
kommunikációhoz elengedhetetlen „kütyüket”, amelyek nemcsak a mun-
kánk során vannak a kezünk ügyében, hanem sokan a szabadidőnkben 
sem tudunk elszakadni tőlük. ezeknek az eszközöknek a mértéktartó hasz-
nálatáról, a valós mellett a folyamatos online jelenlét veszélyeiről is szólt 
Török Zsuzsa pszichológus előadása az egészségfejlesztési irodában.

Bánki, gyetvAi lAkodAlMAs
nagy megtiszteltetés érte tavaly és idén júliusban a szivárvány néptánc-
együttest, hiszen két olyan rangos rendezvényen képviselhette kiskőröst, 
amely fogalomnak számít a magyarországi és a határainkon túli nemzeti-
ségi fesztiválok között. Szujer Ibolya Klaudia és Burdán Attila meghívást 
kapott Bánkra az 50. nógrád Megyei nemzetiségi találkozóra, ami egyben 
a Magyarországi szlovákok 20. országos folklór fesztiválja is. A jubileumi 
program rangját mutatja, hogy fővédnöke Áder János államfő és Andrej 
Kiska szlovák köztársasági elnök volt, főszervezője Egyedné Baránek 
Ruzsenka, a Magyarországi szlovákok szövetsége elnöke.

Információs korban élünk, de ez in-
formációs kórt is hozott magával, a 
vizualitás előtérbe kerülésével a ver-
bális kommunikációnk minősége 
romlott. Kimutathatóan szűkült a 
szókincs, és az állandó eszközhaszná-
lat, életünk folyamatos doku-
mentálása megfoszt min-
ket az átélés pillanatától, 
nem beszélve az inter-
netfüggésről, mely va-
lódi kórképpé vált. A 
valós kapcsolatok, kö-
zösségek is megsínylik 
ezt, és bár az emberek 
háromnegyede folyama-
tosan elérhető a virtuális tér-
ben, sokan szenvednek attól, hogy 
valós szükség esetén nincs kihez for-
dulniuk segítségért vagy nincs kivel 
megosztani örömüket-bánatukat. A 
hirtelen jött ismertség, népszerűség 
is sokakat taszít kétségbeesésbe, nem 
beszélve az internetes zaklatás (cyber 
bullying) riasztó jelenségéről. 
Hogy hogyan lehet ezt a sok veszélyt 
kivédeni, elkerülni, kezelni? Gye-
rekek esetében a szülő tehet a leg-
többet: a kezdetektől őszinteségre, 
valódi érdeklődésre épülő szere 
tetkapcsolat, a szülő hitelessége eb-
ben az esetben is védőfaktor. Ha 
a gyerek élő példát lát a szabadidő 

hasznos eltöltésére, melyhez nélkü-
lözhetőek a kommunikációs eszkö-
zök, ha kicsi kora óta részese öröm-
teli közös tevékenységeknek, akkor 
a vakáció ideje alatt sem automati-
kusan a kütyük után nyúl. Amellett, 
hogy érdemes maximalizálni nyá-

ron is a napi, képernyő előtt töl-
tött időt, fontos, hogy a szülő 

utánamenjen gyermekének 
az online térbe, hiszen ott 
sem hagyhatja felügyelet 
nélkül a sok, rá leselkedő ve-
szély miatt. Érdemes a nyári 

szünetben olyan tevékenysé-
geket űzni, melyek év közben 

háttérbe szorulnak: együtt spor-
tolni, kirándulni, társasjátékozni, 
közösen főzni, barkácsolni, és sokat 
beszélgetni. 
A szakember hosszasan beszélt a ka-
maszok és a képernyő „viszonyáról”, 
a generációs különbségek áthidalá-
sáról, s kitért arra is, milyen előnyei 
vannak a szülő-gyerek kapcsolatban 
a bizalom korai időszakban való ki-
építésének. A hallgatóság kérdéseire 
is válaszolva vonta le a következte-
tést: a mindennapjainkat meghatá-
rozó infokommunikációs eszközök 
mértékkel használva segítik testi-lel-
ki feltöltődésünket a vakáció idején.

A „Lelki egészségnevelés a a családban”
című előadássorozat ősztől folytatódik az 
Egészségfejlesztési Irodában: szeptember 26-án az iskolakezdés lesz 
a téma, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

CsAládiAs

„...Megérkeztél, de Jó…!”

Csvila Tamás Áron
édesanyja: Szabó Dzsenifer
édesapja: Csvila Tamás Benjámin
születési idő: 2017. július 30. 
születési hely: Kecskemét 
súly: 3700 g, hossz: 53 cm

Bránya Elena
édesanyja: Susánszky Ilona Éva
édesapja: Bránya Norbert
születési idő: 2017. június 01.
születési hely: Kecskemét
súly: 3400 g, hossz: 50 cm

Turán Ágoston
mellette bátyja, Levente
édesanyja: Lengyel Ágnes
édesapja: Turán István
születési idő: 2017. június 21.
születési hely: Kiskunhalas
súly: 4,16 kg, hossz: 56 cm 

Kis Levente
édesanyja: Szamosvölgyi Mária Edit
édesapja: Kis Zoltán
születési idő: 2017. június 13.
születési hely: Kecskemét
súly: 4 kg, hossz: 54 cm

Polereczki Dávid
édesanyja: Soós Ildikó
édesapja: Polereczki Attila
születési idő: 2017. április 10.
születési hely: Kalocsa
súly: 3770 g, hossz: 50 cm

Markó Áron Zoárd
édesanyja: Csányi Gabriella
édesapja: Markó Zoltán
születési idő: 2017. június 10.
születési hely: Kecskemét
súly: 4450 g, hossz: 53 cm

sok Boldogságot kívánunk 
Az ifJÚ HázAsoknAk!

„S ha jön az este, langyos szél susog, 
  fátylaid játékosan megsuhognak, 
  s baráti mosolyát a csillagoknak
  együtt nézzük majd, ifju házasok.”
                                   Paul Verlaine

Grábics Ágnes és Pap Tamás

dr. Molnár Andrea és Szerletics Gábor Opauszki Réka és Laczházi Norbert

Torgyik Tünde és Lomjánszki Pál Csengődi Orsolya és Kertész János

Szentgyörgyi Beatrix és Kovács Arnold

„János vitéz nyomában” címmel forgattak bemutatkozó adást 
városunkban nemrég, amely a „Hazahúzó” című televíziós maga-
zinban, az ATV és az Echo Tv műsorában is megtekinthető lesz.

Augusztus 21-én hétfőn az Echo Tv, 00 óra 45 perckor adja le a műsort,
ismétlés: augusztus 22-én, délelőtt 11 óra 05 perckor. 
Augusztus 26-án  szombaton az ATV 23 óra után 10 perccel mutatja be,
ismétlés: másnap 05 óra 00 perckor.  

Ha valaki nem tudja megnézni egyik műsort sem, akkor a legutolsó adás utáni 
naptól az alábbi linkeken tudja elérni és megtekinteni az interneten:
www.atv.hu/musorok/hazahuzo    |    www.echotv.hu/musor/380/Hazahuzo 

a „Kutyaszépségverseny” szervezői felhívják a kutyatartók, kutyabará-
tok figyelmét, hogy mindenféle fajta, korú, nemű kutyát, de kiemelten

a magyar kutyafajtákat szeretettel várják a megmérettetésre.

A verseny idén régi-új helyén, az Attila utcai parkolóban lesz
szeptember 2-án 16 órai kezdettel. nevezés: 15 órától. 

A gyermekek is bátran hozzák el kedvencüket!
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negyven évvel ezelőtt nyílt Meg A szlovák táJHáz

félMilliárdos eszközBeszerzés 
Az Agro line kft-nél

Az Agro Line Kft. 490 millió forin-
tos eszközbeszerzéssel növelte kapa-
citását, a beruházáshoz 245 millió 
forintos európai uniós támogatást 
nyert el – mondta el Tóth László 
ügyvezető.
Az 1992-ben alakult cég több mint 
ezerféle, elsősorban szénacélból ké-
szülő alkatrészt, hegesztett és meg-
munkált gépszerkezeteket gyárt. 
Termékei között megtalálhatóak a 
kisméretű, forgácsolt alkatrészek 
éppúgy, mint a tíztonnás, hegesztett, 
megmunkált szerkezetek. A vállal-
kozás a projekt keretében hegesztő-
gépeket, darukat, élhajlítókat, láng-
vágó berendezést, portálmarógépet, 

CNC – megmunkáló-központot 
vásárolt, illetve CNC – megmun-
káláshoz kapcsolódó tervezőrend-
szert vezetett be. A beruházásnak 
köszönhetően a dolgozói létszámot 
is bővítették, már közel 180 embert 
foglalkoztatnak.
Az Agro Line Kft. nettó árbevétele 
2016-ban elérte a 3,3 milliárd forin-
tot. A cég árbevételének több mint 
95 százaléka exportértékesítésből 
származik, ez 2016-ban mintegy 3 
milliárd forint volt. A vállalat adó-
zott eredménye az elmúlt évben 330 
millió forintot tett ki.

(MTI)

60. osztálytalálkozót tart augusztus 26-án, szombaton
15 órakor az 1957-ben végzett lány-fiú vegyes osztály

a Kurta kocsma étteremben
információ: szentgyörgyi imre  •  kiskőrös, Mohácsi út 69.

78/411-897, 06-70/214-2866

osztálytAlálkozót szerveznek

veszélyes A MedvetAlP
Aki látJA, Jelentse Be!

Kiskőrös és Kecel között, nehezen 
megközelíthető helyen, egy csatorna 
partján bukkantak a Szosznovszkij-
medvetalp nevű, igen veszélyes nö-
vényre, amely a bőrrel érintkezve 
is már kifejti mérgező hatását. A 
nemzeti park szakemberei egyelőre 
eltávolították, a területet fokozottan 
figyelik, hogy a jövőben azonnal be 
tudjanak avatkozni, ha szükséges.
A Szosznovszkij-medvetalp (Herac-
leum sosnowskyi) a zellerfélék csa-
ládjába tartozó, ernyős virágzatú, 
évelő, több méteresre növő özönnö-
vény. Hatalmas mennyiségben tar-

talmaz furokumarint, amely a bőrre 
kerülve erősen fényérzékennyé teszi 
azt. Ha az érintett bőrfelületet UV-
sugárzás éri, kipirosodik, viszketni 
kezd, és 24-48 órán belül égési sérü-
lésekre emlékeztető hólyagok jelen-
nek meg rajta. Orvosi kezelés nélkül 
maradandó károsodást okozhat.

„A Szosznovszkij-medvetalp több, 
már termetesre megnőtt példányát, 
két eldugott, nehezen megközelít-
hető helyen, csatornaparton fedez-
tük fel. A megfelelő óvintézkedések 
megtétele mellett, teljes testet védő 
vegyvédelmi ruhában kezdtük meg 
a növény eltávolítását, erdészeti szár-
zúzó gép segítségével” – nyilatkozta 
Vajda Zoltán, a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság osztályvezetője.
Ha valaki Szosznovszkij- vagy kau-
kázusi medvetalpat vél felfedezni 
valahol, belterület esetén értesítse az 
önkormányzatot, külterület esetén 
pedig az illetékes kormányhivatalt 
– hívja fel a figyelmet a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság.

(knp.nemzetipark.gov.hu, 
fotó: kormanyhivatal.hu)

Településképi Arculati Kézikönyv készül
Kiskőrös Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) előírásai 
alapján, az augusztus 1-jén megtartott Lakossági Fórummal megkezdte a Településképi 

Rendelet és azt megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.
A munkát az a Város-Teampannon Kft. dolgozza ki, melynek tervezői bő 

egy évtizede készítik a településrendezési eszközök dokumentumait 
és ők tervezték a város megújult Főterét is.

Az új településkép védelmi törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják 
meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt. Ebben segít az Arculati Kézikönyv, mely 
széleskörű társadalmi bevonással készül, feltárja és bemutatja a településen belüli jól 

elkülönülő településrészek arculati jellemzőit és értékeit, javaslatot tesz a településképhez 
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására és a helyi településképi rendelet megalapozását 

szolgálja. A településképi rendeletbe kerül az összes, helyi rendeletekben megtalálható 
településkép védelmére vonatkozó elem (ideértve a reklámokat is), a véleményezési 

eljárások, bejelentések, stb.

A tervezés egy előzetes tájékoztatási szakasszal kezdődik, mely során adatok beszerzése 
történik a lakosságtól, érdekképviseleti szervtől, civil és gazdálkodási szervtől, vallási közös-
ségtől egyaránt. Az augusztus 1-jén megtartott Lakossági Fórum után írásbeli véleménye-
zési lehetőség is van. Majd az elkészült Kézikönyv és Rendelet partnerségi véleményezte-
tése után a vélemények feldolgozása zajlik, majd a véglegesítés után a képviselő-testület 

fogadja el határozattal a kézikönyvet és megalkotja a rendeletet.

Az Arculati Kézikönyv tartalmi követelményei közül kiemelendő a település bemutatása, ál-
talános településkép, településkarakter, az építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, 
a településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, arculati 
jellemzők bemutatása. A Kézikönyv lényeges fejezete a településkép minőségi formálására 
vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója - utcák, 

terek, közparkok, közkertek, valamint a „Jó példák” bemutatása: épületek, építészeti 
részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, 
kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki 

berendezések vonatkozásában.

Kiskőrös értékvédelmi vizsgálata során elkészül a város Értékkatasztere az épületekről, a 
közterületekről-utcaképekről és köztárgyakról, mely a Rendelet része lesz.
A honlapon és a hirdetőtáblán megjelent felhívásban előzetes véleménynyilvánításra 
kértük fel a lakosságot, tulajdonosokat az alábbi kérdésekben:

• Mely városképi, települési sajátosságokat tekinti városuk legfontosabb értékének, melyek 
 fennmaradásához ragaszkodik, és melyek továbbfejlesztését szorgalmazza leginkább?
• Melyek azok, a településképben megjelenő negatív sajátosságok, melyeket megszüntet-
 ni, felszámolni, vagy legalábbis háttérbe szorítani szeretné?
• Melyek azok az övezetek a városon belül, melyekben önálló karakterjegyeket, helyi sajá- 
 tosságokat vél felfedezni, amelyeket a város közösségi mentális térképe megkülönböztet 
 egymástól?
• Tud-e olyan konkrét épületet, épületegyüttest említeni (pontos cím, hely meghatározásá- 
 val), mely példaértékű a településképben való megjelenés, természetes környezethez 
 való igazodás tekintetében?

Véleményeket várunk:
elektronikus úton: foepitesz@kiskoros.hu

postai úton: Kiskőrös Város Önkormányzata 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
személyesen, időpont egyeztetéssel Szabó János főépítész részére (+36-30/928-9321).

Rubos Zoltán fényképész
Kiskőrös, Petőfi Sándor út 10. 

Telefon (vezetékes): 06-78/311-496  •  Telefon (mobil): 06-30/382-2520
E-mail: rubosfoto@t-online.hu

Nyitva tartás: hétköznapokon: 08.00-17.00, szombaton: 09.00-12.00
Ettől eltérő időpontokban: bejelentkezés alapján.

A szent istván utca 23. szám alatt található szlovák tájház 1977. április 
20-án 17 órakor nyitotta meg kapuját a látogatók előtt. A néprajzi kuta-
tó- és gyűjtőmunkát néhai dulai András pedagógus kezdte el, aki a hat-
vanas évek végén a Petőfi általános iskola pincéjében rendezte be az első 
helytörténeti gyűjteményt. A tájházban a betelepített szlovák családok 
mindennapi életébe tekinthetünk be az ott kiállított bútorokból, használati 
tárgyakból, ruhákból, kézimunkákból összeállított néprajzi gyűjtemény se-
gítségével. A 40. évfordulót szakmai-módszertani előadássorozattal, vala-
mint hagyományőrző programokkal ünnepelték, a Magyarországi tájházak 
országos szövetsége, a Magyarországi tájházak központi igazgatósága, a 
kiskőrösi Petőfi szülőház és emlékmúzeum, valamint a szlovák tájház, a 
kiskőrösi szlovák nemzetiségi önkormányzat szervezésében és közremű-
ködésével július 21-én.

A rendezvény az emlékmúzeum fo-
lyamatosan bővülő „látványtárában” 
„Megújuló nemzetiségi tájházak a 
Dél-Alföldön – 40 éves a szlovák 
tájház Kiskőrösön” címmel meg-
tartott szakmai tanácskozással kez-
dődött, melyen Domonyi László 
polgármester a városvezetés nevében 
köszöntötte a megjelenteket, szak-
mai köszöntőt pedig Dr. Bereczki 
Ibolya néprajzkutató, a szentendrei 
Skanzen ágazati feladatokért felelős 
főigazgató-helyettese mondott, aki 
hangsúlyozta a negyven év jelentő-
ségét, kiemelte a tájházak központi 
igazgatósága, valamint a másfél évti-
zede alakult Magyarországi Tájházak 
Szövetsége szerepét a tájházakban 
folyó komoly, szakmai munka te-
rületén. Dr. Vígh Annamária, az 
EMMI Közgyűjteményi Főosztályá-
nak vezetője „Kiállítás-megújítások 
a Kubinyi Ágoston programban”, 
Dr. Szonda István, a Magyarorszá-
gi Tájházak Központi Igazgatósága 
vezetője „A Magyarországi Tájházak 
Központi Igazgatósága feladata, mű-
ködése, a szaktanácsadói- és mentori 
hálózat kialakítása, adatbázis-építés”, 
Dr. Király Katalin, a Legatum Kht. 
vezetője „A szlovák gyűjtemények 
megújulása a Dél-alföldi Régióban”, 
Kispálné dr. Lucza Ilona, a kiskőrö-
si Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, 
valamint a Szlovák Tájház igazgatója 
pedig „A szlovák nemzetiségi kultúra 
a tájházban – 40 éves a Szlovák Táj-
ház” címmel tartott beszámolót.

A szakmai előadásokat követően a 
Szlovák Tájház autentikus környeze-
tében folytatódott a program, ahol 
Kispálné dr. Lucza Ilona múzeum-
igazgató üdvözlő szavai és Domonyi 
László polgármester köszöntő beszé-
de után Andó György, a Békéscsabai 
Munkácsy Mihály múzeum igazga-
tója nyitotta meg az „Emlékszilán-
kok a tájház életéből” című kiállítást. 
Mint mondta, számtalan közös szál– 
családnevek, ünnepi étkek, híres em-
berek, a sok mindenben megegyező 
nyelvhasználat, a népviselet – fűzi 
össze a békéscsabai és a kiskőrösi 
szlovákokat. Méltatta mindazokat, 
akik szívvel-lélekkel dolgoztak/dol-
goznak azon, hogy a kiskőrösi szlo-
vákság öröksége, a néprajzi gyűjte-
mény létrejöjjön, fennmaradjon.
A magyarul és szlovákul is elhangzó 
közös asztali áldás után a vendégek 
elfogyasztották a hűvös szín alatt 
a szlovákság egyik ünnepi étkét, a 
húsoskáposztát, de megsült a ke-
mencében az ízletes csülök és a diós, 
valamint a mákos kalács is. A sátrak 
árnyékában az asszonyok herókát, 
fánkot sütöttek, a kézműves foglal-
kozásokon pedig a kicsik és a nagyok 
is készíthettek népi játékokat. Ebéd 
után senki sem sietett haza, felele-
venítették a múltbéli közös élmé-
nyeket, a szlovákság helyi vezetője, 
Gmoser Györgyné Zsuzsika vezette 
Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Nép-
dalkör és Citerazenekar pedig dalra 
fakadt a vendégekkel együtt.
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KISKŐRÖSI SZÜRET
SZLOVÁK NEMZETISÉGI NAPOK

XXV. SLOVENSKÉ NÁRODNOSTNE DNI

XXV.

2017. szeptember 1-2-3.

14:00 A KISKŐRÖSI „GONDŰZŐ” BORLOVAGREND RENDEZVÉNYE 
Kiskőrös Város Hegyközsége és az önkormányzat támogatásával 
Megnyitja: Domonyi László polgármester
Szakmai délután: A nagyüzemi pusztítástól a nagyüzemi termelésig. 
Kiskőrös szőlő- és borkultúrája a szocializmus éveiben.
Előadó: Turán István
A Generosa szőlőtermesztési és borászati elemzése 
Előadó: Dr. Németh Krisztina – Kővágó Róbert NAIK SZBKI Kecskemét 
Felkért hozzászóló: Frittmann János
Kadarka Szalon, A meghívásos borverseny értékelése
Helyszín: Szarvas Fogadó

16:00 VINCZÉNÉ LŐRINCZ ÁGNES KERAMIKUS ÉS 
DOBESCH MÁTÉ GRAFIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
A kiállítást megnyitja: Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna 
művészettörténész
Közreműködik: Se7en Frames
Helyszín: Ágnes Galéria

17:00 A KISKŐRÖSI SZÜRET ÉS SZLOVÁK NEMZETISÉGI NAPOK ÜNNEPÉLYES 
MEGNYITÓJA
Köszöntőt mond: Domonyi László polgármester
Közreműködik a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

17:30 KŐRÖSI TAMÁS SZÍNEK VARÁZSA CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 
Helyszín: Pátria Klub, emeleti terem

18:00 HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁG
A KISKŐRÖSI SZLOVÁKOKKAL
Helyszín: Pátria Klub

18:00 A KISKŐRÖS VÁROS SZŐLÉSZETÉÉRT ÉS BORÁSZATÁÉRT - DÍJ ÁTADÁSA 
A KISKŐRÖSI “GONDŰZŐ” BORLOVAGREND ÚJ BORLOVAGJAINAK AVATÁSA 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

19:00 MAJKA ÉS CURTIS SZÍNPAD BEÁLLÁS
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

20:00 MAJKA ÉS CURTIS ÉLŐ NAGYKONCERT
Helyszín: Petőfi tér, 
szabadtéri színpad  

21:40 JET CAFFE
Helyszín: Party Sátor

21:40 SZÜRETI MULATSÁG 
A WELCOME BAND ZENEKARRAL
Helyszín: Mátyás Pálinkaház sátor, Pozsonyi utca

8:00-17:00 VII. VETERÁN JÁRMŰ RANDI - VETERÁN JÁRMŰVEK KIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: Petőfi tér

9:00-21:00 A CIGÁNY GASZTRONÓMIA BEMUTATÁSA
ID. KUNHEGYESI FERENC EMLÉKÉRE 
Kóstoltatás mindenki számára
Helyszín: Petőfi tér, a hegyközség épülete mellett

10:00-17:00 ALKOTÓUDVAR
Helyszín: Szlovák Tájház

11:00 ISZKIRI ZENEKAR MŰSORA
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

13:00-14:00 TÉRZENE

11:00-18:00 NYÍLT NAP A MÁTYÁS PÁLINKAHÁZBAN
Helyszín: Bánffy u. 35-37.

11:00–20:00 KISKŐRÖSI ÉTELEK LÁTVÁNYKONYHÁJA
Sztrapacska, krumplis pogácsikok, hólabda
Helyszín: Petőfi tér

14:00–16:30 FOLKLÓRGÁLA
Fellépnek: Norvég Senior Tánccsoport, Szivárvány Néptáncegyüttes 
– Kiskőrös, a SZÓ-L-AM Alapfokú Művészeti Iskola és a Hétszínvirág 
Alapítvány néptánccsoportjai, a budapesti Vadrózsák Néptáncegyüttes 
CAVINTON Senior csoportja
Helyszín: Petőfi tér

16:00 KUTYASZÉPSÉGVERSENY
Nevezés: 15.00 órától (oltási könyv szükséges)
Bírál: Vinnai András nemzetközi küllembíró
Bemutatót tart: Szabó Attila, Kecskemét Cerberos Kutyaiskola 
Díjazás a következő kategóriákban: magyar fajta, keverék kutya, 
menhelyes, legmókásabb, gazdájára legjobban hasonlító, 
legnagyobb, ivartalanítottak és több kategóriában küllem és 
viselkedés alapján.
Helyszín: Attila utca

16:00 VII. VETERÁN JÁRMŰ RANDI FELVONULÁS
Útvonal: Kossuth Lajos út – Sárkány J. utca– Munkácsy utca – 
Rákóczi F. utca – Petőfi  S. út – József A. út – Mező utca – Béke utca 
– Petőfi  S. út – Old Car Múzeum – Petőfi  S. út – Rákóczi F. utca – 
Munkácsy utca – Sárkány J. utca –Kossuth Lajos út – Petőfi  tér

17:00-18:00 TÁNCHÁZ
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad előtt

17:00 VII. VETERÁN JÁRMŰ RANDI EREDMÉNYHIRDETÉS
Helyszín: Petőfi tér

és

SZEPTEMBER 2.
SZOMBAT

SZEPTEMBER 1.
PÉNTEK

17:00 A NAGY TRIÁSZ
A Petőfi –Arany–Tompa képzőművészeti pályázat anyagainak kiállítása
Kiállítók: 
Grafi kusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete – Debrecen
Kalocsai Kortárs Művészeti Klub
Holló László Képzőművész Kör – Kiskunfélegyháza
Kőrös-Körül a Művészetért Egyesület – Kiskőrös
A kiállítást megnyitja: E. Dr. Csorba Csilla az Arany-emlékév múzeumi kurátora
Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, kisgaléria

18:00 A KŐRÖS-KÖRÜL A MŰVÉSZETÉRT EGYESÜLET ALKOTÓINAK FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
Alkotók: Oláh Pál, Ifj. Cserna László, László Tiborné Alexandra
A kiállítást megnyitja: Márki Levente 
Helyszín Petőfi Sándor Művelődési Központ, kamaraterem

17:30-20:00 MÁRKÓ ÁKOS GITÁRESTJE A RAKLAPSZÍNPADON
Helyszín: Borutca

18:30 ZENEKARI BEÁLLÁS
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

20:00 GESZTI – LÉTVÁGY KONCERT 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

21:40 JET CAFFE
Helyszín: Party Sátor

21:40 SZÜRETI BÁL
Helyszín: Mátyás Pálinkaház sátor, Pozsonyi utca

22:00 JAZZ EST A SZÜRKEVEREBEK JAZZBANDÁJA ÉS 
A BOHÉM RAGTIME BAND KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Helyszín: Közúti Szakgyűjtemény

9:00 KISKŐRÖSI SÜTIPARÁDÉ 
A házi habverőmesterek versengése édes, sós, torta, valamint reform- és 
hagyományos szlovák sütemény kategóriákban. Az otthon megsütött 
süteményeket vasárnap 8-10 óra között lehet leadni a művelődési központban 
Boda Zsuzsa ötletgazda-főszervezőnél.
Zsűrizés 11-12 óra között, eredményhirdetés 16 órakor a szabadtéri színpadon
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ, földszint

9:00-17:00 EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐBUSZ (Generali a Biztonságért Alapítvány)
Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok: vérnyomás-, 
vércukorszint-, koleszterinszint- és testzsírszázalék-mérés, 
szemészeti és bőrgyógyászati szűrés, háziorvosi tanácsadás.
Helyszín: Polgármesteri hivatal udvara

10:00-12:00 EGÉSZSÉGKUCKÓ
Egészségiállapot-felmérés, életmód-tanácsadás 
a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda sátrában
Helyszín: Polgármesteri hivatal udvara vagy Petőfi tér

10:00-18:00 GYORSASÁGI VERSENYMOTOROK BEMUTATÁSA, KIÁLLÍTÁS 
H-MOTO Team szervezésében
Helyszín: Petőfi tér, Szarvas Fogadó előtt

   

10:00–20:00 A SZTRAPACSKA UDVAR VARÁZSA 
A kiskőrösi szlovákok hagyományos programja
Naničkina Kuchyňa – Nyanyicska Konyhája
Régi kiskőrösi étkek kóstoltatása
Testvérvárosok küldötteinek vendéglátása
Helyszín: Petőfi tér

10:00 MAZSORETTPARÁDÉ 
Kiskőrös város mazsorettcsoportjainak bemutatkozása
Helyszín: Petőfi tér

11:00 VAGA BANDA GÓLYALÁBASOK – „VÁSÁRI FORGATAG”
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
    
11:00 A KISKŐRÖSI TAI-CHI SPORTKLUB BEMUTATÓJA
Helyszín: Evangélikus templom előtt

12:00-13:00 KOTHENCZ LALI ÉS TÁNCOS LÁNYAI– LILI ÉS HELGA MŰSORA
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

12:00-16:00 A NÉMET GASZTRONÓMIA BEMUTATÁSA 
Kóstoltatás mindenki számára
Helyszín: Petőfi tér, hegyközség épülete mellett

13:00-14:00 A SZOMSZÉD ÉS SZLOVÁK TELEPÜLÉSEK NÉPDALKÖREINEK MŰSORA 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

13:00-13:45 XX. KUTYAISKOLA JUBILEUMI FELVONULÁSA ÉS BEMUTATÁSA 
Helyszín: Petőfi úton a Polgármesteri hivatal és a Pátria 
között az 53-as főúton

14:00 SZÜRETI FELVONULÁS 
Gyülekezés a Popeye Söröző előtt 13 órától
Útvonal: Popeye Söröző - Szendrey Júlia utca – Kassai - Rákóczi Ferenc 
utca - Petőfi  Sándor út – József Attila utca – Mohácsi utca – Arany János 
utca – Thököly utca - József Attila utca - Bajcsy-Zsilinszky utca - Sárkány 
József utca - Munkácsy utca - Rákóczi Ferenc utca - Popeye Söröző
Szervező: Szöllősiné Baranyai Katalin és Kiskőrös Város Önkormányzata

14:00-18:00  RÉGIÓS ÖKÖLVÍVÓ BAJNOKSÁG („POFONPARTY”)
Helyszín: Evangélikus templom előtt

14:45-16:00  A SZOMSZÉD ÉS SZLOVÁK TELEPÜLÉSEK NÉPDALKÖREINEK MŰSORA
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

16:00  A KISKŐRÖSI SÜTIPARÁDÉ EREDMÉNYHIRDETÉSE 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

17:00-17:45 JANICSÁK VECA MŰSORA
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

18:00 GYORSASÁGI VERSENYMOTOROK FELVONULÁSA 
H-MOTO Team szervezésében

18:00-19:00 MÁRKÓ ÁKOS GITÁRESTJE A RAKLAPSZÍNPADON
Helyszín: Borutca

18:00 ZENEKARI BEÁLLÁS
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

19:00 BOBAN MARKOVIC KONCERT
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

21:00 TŰZIJÁTÉK
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

SZEPTEMBER 3.
VASÁRNAP
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lutHer MondJA…
a lelki és a világi felsőbbségről

eva n g é l i k u s o k  o l d a l a

„Summa summarum: a dolognak a 
veleje ez: a kard hivatala magában 
véve helyes, isteni és szükséges intéz-
mény, amely nem megvettetést, hanem 
félelmet, tiszteletet és engedelmességet 
kíván, mert különben a bosszúnak a 
megállója lesz, mint azt Pál apostol 
mondja (Rm 13,4).

Mert kétféle felsőbbséget rendelt az Is-
ten az emberek között. 
Az egyiket lelkinek rendelte igéjével és 
kard nélkül, hogy ez által az emberek 
jámborakká és igazakká legyenek és 
ezzel az igazsággal elnyerjék az örök 
életet. Ezt az igazságot az Isten az 
ő igéjével szolgáltatja, melynek hirdeté-
sét a prédikátorokra bízta. 
A másik felsőbbség világi, eszköze a 
kard, hogy azok, akik igéje által nem 
akarnak jámborakká és igazakká len-
ni az örök életre, azok ily világi hata-
lom által kényszerítessenek arra, hogy 
a világ előtt jámborakká és igazakká 
legyenek. Ezt az igazságot ő a karddal 
szolgáltatja.” (Lehet-e üdvösséges a ka-
tonák hivatása? 1526)

feleJtHetetlen

Jó hangulat, csodálatos napsütés, 
mennyei illatok és ízek. Zene- és 
énekszó, valamint népviseletbe öl-
tözött férfiak és asszonyok várták az 
érdeklődőket, hogy megismertessék 
őket a megye szívének is nevezett 
Kiskőrösi Járással. Annyi értékkel, 
élménnyel, látni- és ízlelni valóval 
várja vendégeit Bács-Kiskun megye 
közepe, amit felsorolni is lehetetlen.
A megnyitón Rideg László, a me-
gyei közgyűlés elnöke mondott kö-
szöntőt. „Minden járást sok szeretet-
tel hívunk és várunk ide a megyeháza 
elé, de most különösen büszke va-
gyok, hiszen lakóhelyem, a Kiskőrö-
si Járás mutatkozik be ma.” – kezdte 
gondolatait az elnök. „Rengeteg ér-
tékünk van, és ebből talán a legfon-
tosabbak az emberek, az összetartó 
közösségek.” – tette hozzá. 
Városunk képviselői Domonyi Lász-
ló polgármester vezetésével érkeztek, 
bemutatkozásukban pedig a szlovák 
hagyományok, a gasztronómia és a 
borkultúra, valamint a János Vitéz 
Látogatóközpont kapta a főszerepet. 
„Gmoserné Zsuzsika néni irányí-
tásával nagyon komoly kiállítással 
érkeztünk, a népviseletbe öltözött 
asszonyok gyönyörűek, az egyik leg-
nagyobb sikert aratják, a felvonulta-
tott gasztronómiai különlegességek 
sok kecskemétit vonzanak, értékelik 
a „nyanyicska konyháját” – mondta 
a polgármester. 

A kiskőrösi szlovák asszonyok alig 
győzték sütni a herókát, annyian 
szerették volna megkóstolni az íny-
csiklandó és különleges finomságot. 
A sátor előtt szinte mindig nézelő-
dött, kóstolt valaki. Az asztalról nem 
hiányozhatott a sonka és a kolbász 
sem, de zöldségeket és gyümölcsö-
ket, valamint sajtos pogácsát is ízlel-
hettek az érdeklődők. 
A János Vitéz Látogatóközpont mú-
zeumpedagógiai játékai egy részét 
hozta el Kecskemétre. A tili-toli játé-
kok és a kódfejtő főleg a gyerekeket 
vonzották, de nagy sikert aratott a 
huszár is, mellyel fényképek sokasá-
ga készült. Domonyi László polgár-
mestertől azt is megtudtuk, hogy a 
látogatóközpontot a város fő turiszti-
kai vonzerejévé szeretnék tenni.

A kiskőrösi borászokat Disztl Gá-
bor és családja képviselte, akik kü-
lönleges bio boraikat kínálták. A 
gasztronómia mellett zenei kincseit 
is bemutatta a járás. A Kiskőrösi 
Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar mellett a Tázlárról ér-
kezett Rozmaring Asszonykórus és 
Citerazenekar műsora gazdagította 
a délelőtt programját, de bemutatót 
tartottak a tabdi óvodás tűzoltók is. 
A Megyeháza elé gurult és rövid pró-
baútra vitte utasait a Megyei Érték-
tárba nemrégiben felvett soltvadkerti 
csettegő, másik szomszédunk, Kecel 
város standját pedig színpompás vi-
rágairól már messziről könnyű volt 
felismerni. 

A Kiskőrösi járást bemutató gazdag 
kínálatból nem hiányozhatott mind-
ezek mellett az akasztói sziki ponty-
ból készült halászlé, a tázlári rántott 
cukkíni, a soltvadkerti káposztás 
kolbász és a keceli kemencés lako-
dalmas kalács sem. 

Subáné Kiss Krisztina

városunk is BeMutAtkozott

Hmmm… kiskőrös, én így szeretlek!

A hónap első péntekje január óta a járásoké kecskeméten a Megyeháza 
előtt. Július 7-én a kiskőrösi járás került sorra, hogy bemutassa értékeit 
a Bács-kiskun Megyei önkormányzat meghívására. kiskőrös mellett kép-
viseltette magát soltvadkert, kecel, Akasztó, tabdi, tázlár, soltszentimre, 
imrehegy és Császártöltés is. Karácsonyesti istentiszteletünk szép 

hagyománya, amikor az oltáron 
égő gyertyákról sorra meggyújtjuk 
a jelenlévők kicsiny gyertyáit. Egyik 
gyújtja a másikét, és így tovább. 
Ahogy egyre több gyertya ég, úgy 
lesz egyre fényesebb, világosabb a 
templom. A hangulati tartalom mel-
lett már kevesebben gondolnak arra, 
hogy ez jelkép is. Így terjed az evan-
gélium a világban. Az evangéliumot, 
a Jézus Krisztusról szóló örömhírt 
így kell továbbadjuk egymásnak, 
egyik szív gyújtsa lángra a másikat.
Ezt tette Pál apostol is. Az egész éle-
tét erre áldozta. Sokezer kilométert 
utazott gyalog, öszvérháton, hajóval. 
Gyülekezetek sorát alapította úgy, 
hogy mindenütt elmondta, mit is élt 
át Jézus Krisztussal. Mert ott azon a 
bizonyos damaszkuszi úton és az azt 
követő időszakban ő valóban Isten 

megbocsátó szeretetét élte át. Mint 
Krisztus követőinek üldözője nem 
büntetést, haragot, hanem kegyel-
met kapott. S ez megváltoztatott 
benne mindent. Ez az öröm, ez a 
lendület vitte aztán utolsó szívdob-
banásáig embertől emberig, lélektől 
lélekig. S mikor hogy, gyakran egy-
szerű emberek előtt, máskor világi 
vezetők előtt tesz bizonyságot – most 
éppen Agrippa király előtt. Ez a bi-
zonyságtétel, a személyes krisztusél-
mény megosztása másokkal.
Kortárs keresztyéneink elkényelme-
sedtek. Azt várják, ezt a küldetést 
mások végezzék el – helyettük. S 
nem számolnak vele, hogy ennek a 
levét isszuk. Másokon kérjük szá-
mon azt, ami a mi küldetésünk len-
ne. Új bizonyságtevők kellenének…

LGy

augusztusi útmutató

facebook: Kiskőrösi Evangélikus Gyülekezet
A kiskőrösi evangélikus egyházközség az interneten:

kiskoros.lutheran.hu

ez A táBor neM érHet véget!

A tábor vezetője Deák László a Kis-
pesti Evangélikus Gyülekezet lelké-
sze, a tábor vezetői között volt Aradi 
András bonyhádi lelkész, Füke Sza-
bolcs galgagutai lelkész, Horváth Z. 
Olivér Szarvas Ótemplomi lelkész, 
László Lajos Bócsa-tázlári lelkész, 
Szemerei Benjámin teológushallga-
tó, Deák Dániel és felesége Zafira, 
valamint Farkas Sándor és Szűcs 
Mária kiskőrösi iskolalelkészek. A 
hét lelki vonala a „Reformáció 500” 
kapcsán Luther Márton által megne-
vezett 4 Sola, azaz „Egyedül” fontos 
dolgok voltak: Egyedül a Szentírás 
lehet forrásunk, Egyedül Krisztus ál-
tal, egyedül kegyelemből lehet örök 
életünk és egyedül a hit által tudjuk 
mindezt megkapni és elfogadni. 
A nap zenés ébresztővel kezdődött, 
majd a bőséges reggeli után énekléssel 
és reggeli áhítattal folytatódott a nap. 
Sok új és néhány általunk is ismert 
éneket énekeltünk, ami felfrissített 
minket, mert kiváló zenészek vezettek 
bennünket. Ezután kiscsoportos be-
szélgetések következtek a nap témája 
kapcsán. Szabadidő után, ebéd, majd 
a délután a sporté, a beszélgetéseké 
volt. A vacsorát követően az esti áhí-
tat zárta hivatalosan a napot, de tud-
juk, hogy egyetlen tábor sem a korai 

lefekvésekről híresült el, így ez sem. 
A héten egy nap túráztunk Váralja 
környéki hegyekben, egy nap Gáncs 
Péter püspök volt a vendégünk, majd 
Jó Angelika misszionárius tartott 
beszámoló - előadást a keresztyének 
helyzetéről a nagyvilágban (Fókuszál-
va Indiára). Péntek este Szabó Balázs 
keresztyén zenész adott koncertet bi-
zonyságtételekkel gazdagítva. Jó hu-
morérzékével és kifogyhatatlan ener-
giájával megmozgatva a tábor apraját 
és nagyját, őszinte bizonyságtételeivel 
hol megnevettetett, hol elgondolkod-
tatott bennünket. A koncert végén 
mi énekeltünk felemelt kézzel áldást 
rá, ami a tábornak egy nagyon külön-
leges pillanata volt, hiszen Isten igéje 
valósággá lett közöttünk: Áldott vagy, 
hogy áldás legyél! Szombaton úrva-
csorás istentisztelettel és Farkas Sán-
dor lelkész igei útravalójával ért véget 
a tábor. Mi sem bizonyítja jobban 
mennyire jól sikerült, mint az, hogy 
ez év augusztus 26-án „utótalálko-
zóra” gyűlhetünk össze Budapesten, 
hiszen amint a címben is jeleztük: ez 
a tábor nem érhet véget!

(A csoportképen kívül további fény-
képek a táborról gyülekezetünk 
facebook oldalán találhatók)
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Június 26 és július elseje között került sor Bonyhádon az evangélikus 
gimnázium és kollégium területén egyházkerületünk idei ifjúsági és 
konfirmandus táborára. gyülekezetünkben az alsós korosztály számára ál-
dásokkal gazdag nyomkeresőtábor folytatásaként nyomkereső 2.0 néven 
hirdettük meg és hívogattunk felsős korosztályú fiatalokat az idei tábor-
ba. nagy izgalommal készültünk, hiszen az utóbbi években erre a táborra 
kevés vagy nem akadt jelentkező, de isten időzítése különleges, idén 18 
fiatallal indultunk útnak Bonyhád felé. 

„De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek  
 kicsinyeknek és nagyoknak…” (ApCsel 26,22)

illusztráció: parokia.hu

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 2017/18-as tanév 
tanévnyitó istentiszteletére az evangélikus templomba, 

2017. augusztus 31-én 17 órára. 
Hálát adunk a mögöttünk levő 5 év áldásaiért és erőt, útmuta-
tást kérünk az előttünk álló új tanévre, megáldjuk új tanulóin-

kat és munkatársainkat. 
Az ünnepi alkalomra kívül – belül ünneplőbe öltözve

gyülekezzünk Isten elé!

Itt tanultam meg tisztelni a szőlőt 
és bort. És tudom, mennyi fárad-
ság és tudás kell ahhoz, hogy egy jó 
pohár bort kortyolhassak. De itt ta-
nultam meg azt is, mi a jó bor és a 
komabuktató lőre közti különbség. 
És szurkoltam a termelőknek, állja-
nak ellen a mennyiség kísértésének és 
készítsenek inkább keveset, de annál 
jobbat. Szurkoltam, hogy a kemény 
kőrösi kobakokban minél gyorsab-
ban menjen végbe ez a változás. 
S most azt látom, Vadkert bizony sok 
tekintetben lekörözött minket. De 
akkor is, Kiskőrös, én így szeretlek! 
Ennyi évtized alatt nagyon sokat vál-
tozott ez a város. Emlékszik még arra 
valaki, amikor a „Litauszki ÁBC-ben” 
karácsony előtt sorban álltunk baná-
nért? A Tomori utcában meg hentes-
hez mentünk húsért. A Csepel brin-
gánkat az Iparcikk Áruházban vettük, 
ott a Szent István utca sarkán. Hol 
van mindez már…? Ma már itt van-
nak a multik s miattuk megnehezült a 
kicsik élete – de ők kitartanak. S akik 
itt élünk, meg kell tanulnunk, hogy 
a mieinktől vásároljunk húst, zöld-
ségféléket meg minden szükségeset. 
Mert a kicsik mind a szomszédjaink, 
a rokonaink vagy a barátaink. Akik 
a nekünk szükséges dolgokat helyet-
tünk teremtik elő, hogy azzal ellás-
sanak minket. Ehhez értenek, és ha 
náluk vásárolunk, ezzel őket segítjük. 
Megújult a város főtere. Pár éve még 
éles vita volt, mi, hogyan és hol le-
gyen. Most jó kimenni a térre, elnyal-
ni valahol egy fagyit, megenni egy 
pizzát s meginni rá egy pohár sört. S 
nézni az embereket – egy békés, nyu-
godt város képe ez. Kiskőrös egy élhe-
tő város, épp elég kicsi s nem túl nagy 
ahhoz, hogy még ne idegenedjünk 
el egymástól. Kicsit nehéz ugyan, de 
nagggyon(!) szeretem a kiskőrösi bi-
cikliseket is. Ők ugyanis egyéniségek. 
Határozott, kemény ellenállók. Mit 
nekik bicikliút, ők akkor is biztosan 
a menetiránynak szemben fognak ke-
rekezni. S mit nekik KRESZ, ők ak-
kor is ott állnak a keceli út forgalmas 
kereszteződésének kellős közepén jár-

művükre támaszkodva, várva a zöld 
lámpára. Senki nincs e föld kerekén, 
aki megnevelhetné őket... Kiskőrös, 
én így is szeretlek!
És büszke vagyok Petőfire meg a pe-
tőfis hagyományokra! Büszkén mu-
tatom meg minden erre járónak a 
költő kiskőrösiségét bizonyító anya-
könyvet. Ott, a megújult, gyönyörű-
ségesen megszépült templomban, a 
keresztelés helyszínén. Büszke vagyok 
arra a lelkes csapatra, akik elhívatott 
vezetőjükkel az élen, mindent meg-
tesznek a Petőfi emlékek ápolásá-
ért. Profi és megkérdőjelezhetetlen 
módon végeznek elismerésre méltó 
munkát. Segíteni, támogatni kell 
őket! Munkájuk túlnő kisvárosunk 
határain.
És várom már a következő Petőfi 
Szilvesztert. Nagyszerű hagyomány 
ez, mely százakat vonz évről évre 
Kiskőrösre. S ott van a Szilveszter 
Társulat. Egy nagyszerű vezető plusz 
egy profizmussal kacérkodó csapat. 
Ennyi kell, hogy valami jól működ-
jön. Mindez megtalálható bennük. 
Mindig kíváncsian lesem a szivárgó 
híreket, mire készülnek most éppen 
színészeink. S újra meg újra rácso-
dálkozom, mennyi ilyen tehetséges 
ember van ebben a városban, mint 
például színjátszóink.
Vannak, akiket ugyan elvisz a tehet-
ségük más tájakra. De hála Istennek, 
vannak itt maradók is. Tehetségek, 
akik itt képzelik el az életüket, itt 
akarnak élni. Kérés nélkül is men-
nek csak előre, s nemcsak a dolgukat 
teszik, hanem sokat, azon felül is. 
Támogatni, segíteni, bátorítani kell 
őket!
S akik velem együtt nagyon szeretik 
ezt a várost. S akik itt akarják leélni 
hátralévő életüket. Akik munkájuk-
kal, szorgalmukkal és tehetségükkel 
ennek a tizennégyezres közösségnek 
az életét akarják szebbé-jobbá tenni.
Vigyázzuk és őrizzük közösen érté-
keinket! Mi így vagyunk kerek egész, 
mi, kiskőrösiek. Kiskőrös, én így sze-
retlek!

Lupták György

Harmincnégy éve élek itt, ezen a tájon. ide születtek a gyerekeim, mind az 
öt. itt jártak iskolába, ember lett mindegyikből. ők már kiskőröst nevezik 
szülővárosuknak, bár Budapesten, illetve Halason látták meg a világot. és 
ha elutazunk valahova, haza mindig kiskőrösre érkezünk. Ha a vonatról 
zuhanunk le a perontalan állomáson, akkor is örömmel olvassuk a feliratot, 
Petőfi szülővárosa köszönt minket is. Ha Akasztó felől autóval közelítünk, 
akkor a dvCs híd hekebukái rázzák ki szemünkből az álmosságot, ha izsák 
felől, akkor a ki tudja miért, útfelújításból kimaradt öt kilométernyi rázós 
út fúj ébresztőt. vadkert felől érkezvén meg a körforgalom után jövünk 
rá, a térség összes országgyűlési képviselője ugyan elvitte a szavazata-
inkat, de sajnos egyikük sem lakik kiskőrösön. de mondom, kiskőrös, én 
így szeretlek!

Tanévnyitó istentisztelet
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Az Emberi Erőforrás Minisztérium 
támogatásával megvalósuló prog-
ram több tehetségterületet ölelt fel 
– mondta. Az NTP-MTTD-16-os 
„Csodálatos Föld” című pályázat tá-
mogatásával tanulóink természettu-
dományos, matematika-logikai, és 
digitális kompetenciáit fejlesztettük. 
Az NTP-KKI-16-os ”Gyökerek és 
szárnyak” című pályázatunkkal el-
nyert forrás, helytörténeti és viselet-
történeti ismeretekkel bővítette tanu-
lóink tudását. Az NTP-MKÖ-16-os 
„Szájról szájra, kézről kézre” című pá-
lyázatunk a magyar kulturális örökség 
népi, hagyományait, szokásait dol-

gozta fel kézműves, énekes, táncos, já-
tékos formában. Az NTP-RHTP-16-
os „Játszani is engedd”című pályázat 
a hátrányos helyzetű és roma diákok 
tehetséggondozását támogatta.

 � Mit sikerült megvalósítani?
A programokban 120 gyermek, 18 
pedagógus, és 4 meghívott szakelőadó 
közreműködött. Az évközi hatvan 
órás műhelyfoglalkozásokon kívül 
szaktáborokban, üzemlátogatáson, 
színház- és múzeumlátogatásokon 
vehettek részt tanulóink. A tehet-
séggondozás tárgyi eszközkészlete is 
bővült. Oktatási szoftvereket, ritmus-
hangszereket, kézműves anyagokat, 
eszközöket, fejlesztő játékokat, szak-
könyveket, a programozáshoz lego 
készletet és más természettudományi 
kísérleti eszközöket kaptak tanulóink. 

 � Kik vettek részt a munkában?
A tehetségműhelyeket Madarász 
Boglárka, Muhariné Martin Mária, 
Papp Györgyi, Gmoserné Valenczi 
Zsuzsanna, Bella Tibor, Bárányné 
Panta Beatrix, valamint jómagam 
vezettük. A programok megvalósítá-
sában Lasztovicza László igazgató, 
Rohoska Ferencné, Burka Lajos,  
Hirsch-Kelemen Kata, Kecskés Lil-
la, Pál Erika, Szenohradszkiné Ká-
konyi Gabriella, Horváth A. Gézá-
né, Kissné Becsi Márta és Mészáros 
Valéria pedagógusok is részt vettek.

Meghívott szakelőadóink is voltak: 
Németh Ákos a Kolon-tavi Madár-
várta vezetője, dr. Kispálné Lucza 
Ilona, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Iro-
dalmi Múzeum igazgatónője, Endrő-

diné Sámel Zsuzsanna keramikus és 
Kunhegyesi Ferenc roma képzőmű-
vész.

 � A kézműves tábor zárta a prog-
ramsort?
Június 26-tól egy héten keresztül 65 
ügyes kezű Bem iskolás gyermeknek 
adott helyet az erdőtelki óvoda-iskola 
épülete. Bálintné Csuka Nóra óvo-
davezető jóvoltából használhattuk az 
óvoda  „tornatermét” és az egész ud-
vart is. A napközis jellegű kézműves 
táborban természetes anyagokból, 
hagyományos kézműves technikákkal 
ismerkedtek meg a gyermekek. End-
rődiné Sámel Zsuzsanna kerámia mű-
helyében agyagozhattak, Cserményi 
Boglárkánál nemezeltek, Némethné 
Rátkai Margitkánál szalmafonással 
és papírvirág készítéssel foglalkoz-
tak, Fehér Mihályné Erzsike nénivel 
szőttek, fontak. Hirsch – Kelemen 
Katánál és Pénzes Borókánál mak-
ramé ékszereket készítettek, Lengvári 
Boglárkánál gyöngyékszereket fűztek 
és szőttek. Pál Erika foglalkozásain 
pedig rajzoltak, festettek és papírké-
peket ragasztottak quiling techniká-
val. Jómagam és Dulainé Fenyős Lil-
la segítségével filc és zokni játékokat 
varrtak. Iskolánk pedagógusai – Kiss-
né Becsi Márta, Horváth A. Gézáné, 
Mészáros Valéria, Szenohradszkiné 
Kákonyi Gabriella, Rohoska Ferenc-
né – biztosították, hogy zavartalanul 
alkothassunk. Két nyugdíjas kolléga-
nőnk – Kovács Lajosné és Veppert 
Károlyné – is velünk volt, ők énekes, 
játékos foglalkozásokat tartottak.

A finom és bőséges heti menüt a For-
tuna étterem vezetője, Németh Pál, a 
gyerekek kívánságai szerint állította 
össze. Telegdi Ágnes írónő is elláto-
gatott hozzánk és érdekes, vetítéssel, 
beszélgetéssel egybekötött előadást 
tartott nekünk. Az utolsó napon kiál-
lítást rendeztünk az elkészült munká-
inkból. Tartalmas, vidám „munkás-
hét” áll mögöttünk. A pedagógusok, 
mesterek és gyermekek már a jövő évi 
tábort tervezik.

teHetséggondozás és kézMűves táBor A BeMBen
több területen is sikeresen pályáznak a kt Bem iskolájában. A nemzeti 
tehetséggondozó Programban négy pályázati támogatást is elnyertek az 
elmúlt tanévben, amit a gyermekek tanórán kívüli tehetséggondozására 
használhattak fel. A szorgalmi időszak befejezte után a nyári szünetben is 
folytatták a diákok foglalkoztatását, Lengváriné Bárány Mária pedagógus 
vezetésével az egykori erdőtelki iskolában rendezkedtek be egy kézműves 
tábor erejéig. A táborvezető egész éves tehetséggondozó tevékenységük-
ről is beszámolt.

A tavalyi nagy érdeklődés miatt idén 
két turnusban szerveztek egészségtá-
bort alsó tagozatos gyerekek számára 
az Egészségfejlesztési Iroda munka-
társai. Mint azt Kovács Nikoletta, 
az iroda vezetője elmondta, a kicsik 
játékos formában, szakemberek se-
gítségével ismerkedhettek meg az 
egészségmegőrzés és betegségmeg-

előzés alapelveivel. A személyi hi-
giénia, az egészséges táplálkozás, az 
elsősegélynyújtás, a szenvedélybeteg-
ségek megelőzése témák feldolgozása 
mellett önismereti foglalkozáson vet-
tek részt a gyerekek, akik mindennap 
mozogtak, alkothattak kedvükre, s 
újdonsült barátokkal is gazdagodtak 
az öt nap alatt. 

JátékosAn, egészségesen MozogtAk, AlkottAk

feleJtHetetlen 
MédiAtáBort szerveztek 

A Művelődési HázBAn
Hogyan készül a kiskőrösi hírek, hogy áll össze a kunság rádió és a kis-
kőrös tv műsora? Mit csinálnak a nyomdában? sok izgalmas kérdés, 
amelyre a művelődési ház médiatáborának résztvevői mindre megkapták 
a választ a héten. A 13 főből álló táboros csapat ellátogatott a druk-ker 
nyomdába, ahol Péntek Sándor műszaki vezető kalauzolásával fény derült 
a műhelytitkokra.

A nyomda tulajdonos alapítójával, 
Markó Jánossal is találkozhattak a 
gyermekek, akinek fia, Markó Péter 
ma ugyanolyan lelkesedéssel és hoz-
záértéssel vezeti a vállalkozást, mint 
édesapja. Az árnyas kertben megpi-
hentek, a nyomda hűsítő innivalóval 
vendégelte meg őket. Mielőtt haza-
mentek, még ajándékot is kaptak. 
Ezúton is tolmácsoljuk a köszönet 
szavait a Druk-ker tulajdonosainak, 
valamint Péntek Sándornak és min-
denkinek, akik felejthetetlenné tették 
a gyermekek számára ezt a napot. A 
Kiskőrösi hírek főszerkesztője, Boda 
Zsuzsa bemutatta a nyomtatott saj-
tótermékek elkészítésének folyama-
tát. Mindenki összeállíthatott egy 
saját Kiskőrösi hírek címlapot is, 

amit Csányi József, a tábort segítő 
Kunság-Média Nonprofit Kft. veze-
tője színesben kinyomtatott, így ha-
zavihették a táborozók a munkáikat. 
Subáné Kiss Krisztina főszerkesztő 
jóvoltából a rádiózás és a televízi-
ózás kulisszatitkait leshették meg 
a gyermekek. „Megismerkedtek” a 
mikrofonnal, Mátyus Lajos, a Solt-
vadkerti TV vezetője segítségével egy 
felvételeket készítő drónt is láthattak 
működés közben. A televízió stúdió-
jában Schäffer Tamás, a Kőröskom 
Kft. és a Kőrösszolg Kft. ügyvezető 
igazgatója „állta a kis riporterek ro-
hamát”, de a gyermekek különböző 
témákban több riportot is készí-
tettek, amelyeknek feldolgozását is 
végigkövethették egészen az adásig. 

Kiskőrös központjában,
az (új) OTP feletti
téglaépítésű társasház
2. emeletén eladó egy
104 m2-es, tágas lakás,

Minden, AMi víz!

Július közepén idén is megrendeztük a már hagyományos Baptista napkö-
zis gyermekhetünket, a filadelfia idősotthon területén. A kiskőrösi Baptis-
ta gyülekezet szervezésében ebben az évben is ingyenes volt a tábor, és 
elsősorban a 12 év alatti gyermekeket vártuk, a nagyobbak már segítők 
voltak. Hétfőtől péntekig mintegy 60-65 gyermek jött el délutánonként. 
Az idei év aktualitását a „vizes vb” adta. 

Így a foglalkozások első felében az 
éneklések és a közös játékok mellett 
vízzel kapcsolatos bibliai története-
ket hallhattak a gyermekek a vetíté-
sekkel egybekötött előadásokon. Az 
özönvízről, a Vörös tenger kettéválá-
sáról, a hal gyomrába kerülő Jónás-
ról tanulhattak. Az Újszövetségből 
pedig Jézus hatalmáról, amikor le-
csendesítette a tengert, és Pál apostol 
megmeneküléséről a hajótörés után. 
A délután második felében a bősé-
ges uzsonnát, gyümölcs és jégkrém 
is „tarkította”. Ezután a kedvenc 
kézműves foglalkozások és a foci, 
no, meg a számháború, trambulin 
mellett, minden napra jutott valami 
extra meglepetés is a gyermekeknek. 
Láthattak vizes fizikai kísérleteket, 

lovas kocsikázhattak a városban, az 
önkéntes tűzoltók „locsolással” egy-
bekötött bemutatót tartottak, vala-
mint a légvár és pónilovazás tette fe-
lejthetetlenné ezt a hetet. A délutánt 
minden nap „cukorágyúzás” zárta. 
Hisszük, hogy hasznos szolgálat volt 
ez a gyermekeknek, de a szülők felé 
is. Szeretnék ezúton is köszönetet 
mondani a helyszínt biztosító intéz-
ménynek, és minden szervezőnek, 
segítőnek. Reméljük, hogy jövőre 
ismét rendezhetünk hasonló gyer-
mekhetet. Istené legyen a hála!
Addig is alkalmainkat figyelem-
mel kísérhetik a Kiskőrösi Baptista 
Gyülekezet honlapján, és facebook 
oldalán. 

Mészáros Ferenc

Kiváló volt a baptista gyermekhét 

Tel.: 06 30 346 7270
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eMlékezés siMon györgyre

A közelmúltban távozott el közü-
lünk 85 éves korában Simon György 
nyugalmazott megyei fővadász, aki 
korábban részt vett településünk 
közéletében, hosszú ideig ismert és 
meghatározó személyisége volt a he-
lyi vadásztársadalomnak. A vadász-
társaságnak két időszakban, 15 éven 
át volt elnöke.
Simon György 1932-ben született 
Kiskőrösön, a diákéveket leszámítva 
mindvégig városunkban lakott. A 
Kecskeméten folytatott középiskolai 
tanulmányok után a gödöllői egyete-
men végzett agrármérnökként, majd 
a későbbiekben vadgazdálkodási 

szakmérnöki diplomát szerzett. Fog-
lalkozásai közvetlenül, vagy közvetve 
mindig kapcsolódtak a mezőgazda-
sághoz.  Aktív korszakának utolsó 17 
évében a Magyar Vadászok Országos 
Szövetségének megyei fővadászi po-
zícióját töltötte be Bács-Kiskun me-
gyében. Teljes megelégedésére, eb-
ben a munkában együtt teljesíthette 
ki a szakmaiságot, az általa nagyon 
kedvelt vadászati tevékenységgel, an-
nak minden szervezési és gyakorlati 
feladatával. A természet-közeliség  
– amely lételeme volt – a hivatása 
részévé vált.
Az 59 éven át szerető férjet, édesapát, 
nagyapát, türelemmel viselt súlyos 
betegség következtében érte a halál. 
Hamvait végakaratának megfelelően 
közvetlen szerettei körében helyezték 
örök nyugalomba.
A vadásztársaság vezetősége így tisz-
teleg előtte: „ A Kiskőrösi Széchenyi 
Zsigmond Vadásztársaság tagjai ne-
vében végső búcsút veszünk Gyuri 
Bátyánktól!
Megköszönjük, hogy magas szintű 
tudásával segítette a 70-es évek ele-
jétől (a kezdetektől) tevékenységün-
ket, úgy, mint agrár-, és vadgazdál-
kodási szakmérnök és úgy is, mint 
természet szerető és természetjáró, 
akinek sokat köszönhetünk odaadó, 
fáradságot nem kímélő munkájáért! 
Vadásztársaságunk elnökeként, de 
mint megyei fővadászként is képvi-
selte a kiskőrösi vadászok érdekeit 
elképzeléseit.
Köszönjük mintegy négy évtizedes 
lelkiismeretes munkáját! Gyuri Bácsi 
emlékét szívünkben megőrizzük!

100 éves lenne 
PoniCsán iMre

1917. június 21-én született Kis-
kőrös egykori evangélikus lelkésze, 
Ponicsán Imre, aki 1991. augusztus 
24-én hunyt el, 74 esztendős korában. 
Lelkésszé avatásától egészen nyugdí-
jaztatásáig, sőt haláláig a kiskőrösi 
evangélikus gyülekezetet szolgálta. A 
város képviselő-testülete 1991. október 
23-án posztumusz „Kiskőrösért”-díjjal 
ismerte el tevékenységét. 1940-ben 
Budapesten, a Deák téri evangélikus 
templomban szentelték lelkésszé. Még 
ebben az évben október 6-án került 
Kiskőrösre, mint segédlelkész. 1943. 
február 7-én iktatták be Kiskőrös lel-
készévé.
1944. február 7-én kötött házas-
ságot Sziráczky Katalin tanító-
nővel. Pár hónappal később kéz-
hez kapta a katonai behívóját. 
1946. október 16-án tért haza. Négy 
gyermeket és nyolc unokát nevelt fel. 
1983-ban került sor a nyugdíjazására, 
de lelkészi munkáját nem hagyta abba: 

vasárnapról vasárnapra szolgált főleg 
vidéken, de Kiskőrösön is. Szívügye 
volt az imaház építése-szépítése, az 
erdőtelki templom sorsa, figyelemmel 
kísérte, két keze munkájával segítette 
a jelenlegi lelkészlakások felépítését. 

Kapcsolatai rendkívül széles körűek 
voltak. Ennek igazolására csak fel kell 
lapozni azokat az emlékkönyveket, 
amelyek a különféle egyházi, társadal-
mi, családi események résztvevőinek 
bejegyzéseit őrzik. Mégis családunk 
számára hagyta hátra a legszebb em-
lékkönyvet, amelynek címe: Szeretet. 
Minden egyes lap szélén, szinte látha-
tatlanul ott van nagyapa kézzel írott 
halk imája: „Deo volente! Ha Isten 
akarja, és élünk!”
Hisszük és tudjuk, hogy nagyapa sze-
retete Istenünk akaratából tovább él. 
Olyan, mintha Istenünk igéjével taní-
tana továbbra is bennünket: „Senki-
nek se tartozzatok semmivel, csak az-
zal, hogy egymást szeressétek...” (Róm 
13,8)
(Részlet Ponicsán Katalin és Ponicsán 
Erzsébet írásából. Forrás: Evangélikus 
Élet, 2011. augusztus 14-21.)

A teljes írást Kiskőrös város honlapján 
és facebook oldalán elolvashatják még 
több képpel.

kiskőrös város Hírei,
fontos nAPi infoMáCiók:
fAcEBooK: KISKőRöS vÁRoS
www.KISKoRoS.hu   

kegyelettelJes

A 220 Volt H-Moto Team ifjú ver-
senyzője bizakodva vágott bele az idei 
ADAC versenysorozat KTM 
Junior CUP Bajnokságába. 
A német szerveződésű, hat 
fordulóból álló kupabaj-
nokságban jelenleg négy 
versenyen van túl. Először 
a hollandiai Assenben mo-
torozta magát a 12. helyre, 
majd ezt követte a német-
országi Oschersleben pályáján 
megrendezett verseny, ahol 14. helye-
zett lett. A másik német településen, 
Sachsenringben lebonyolított moto-

rozáson az előkelő 8. helyen ért célba. 
Annak ellenére, hogy itt esett az eső 

és ez volt Ádám első nagypályás 
versenye, nagyon profi mó-

don vette az akadályokat. 
Kispataki Viktor edző 
hangsúlyozta, hogy kevés 
az olyan gyermekkorú 
versenyző, aki ennyire jól 

fel tudja dolgozni az infor-
mációkat és a kellő időben, a 

legmegfelelőbb módon reagálja 
le azokat. Ádám nagyon szépen fejlő-
dik, erőteljesen és határozottan „me-
netel” előre a ranglistán. Ugyan még 

sokat kell tanulnia, de szépen veszi 
az akadályokat. A csehországi ver-
senypályán Brnoban rendezték meg 
a negyedik fordulót, melyről Ádám a 
következőket mondta: Az első időmé-
rő sajnos nem úgy sikerült, ahogyan 
elterveztem, ugyanis nehezen találtam 
bele a pálya ideális íveibe, de a máso-
dik időmérőn sikerült 5 másodpercet 
javítanom, így megszereztem életem 
eddigi legjobb startpozícióját, a 21. 
helyet. Egy rendkívül jó rajt után saj-
nos az első kanyarban nem tudtam 
jó pozíciót kiharcolni, ezért páran 
megelőztek, viszont a későbbiekben 

visszaszereztem az előnyömet. Egy 
nagyon komoly, 12 motorosból álló 
bolyban oda-vissza előzgetések kö-
zepette a 16. helyen értem célba, így 
megszereztem életem eddigi legjobb 
nagypályás eredményét.
Még két verseny áll Ádám előtt Auszt-
riában és Hollandiában.
Hajrá Ádi, szurkolunk neked!

kitArtóAn Bizonyít kAkuszi ádáM

fina önkénteseink
opauszki Eszter, Pongó Gabriella, Szabó Eszter, valamint Supka Zsófi je-
lentkeztek önkéntesnek az idei finA világbajnokságra. Már a „vizes vB” 
előtt hetekkel megkezdődött a felkészítésük, részt vettek az általános ki-
képzésen, megkapták a területi beosztásukat. szabó eszter még mindig 
„mámorban úszik”, ahogy beszámol, mennyi minden történt velük az alatt 
a pár nap alatt.

Cateringes lettem – kezd lelkesen 
mondandójába. Mi gondoskodtunk 
a sportolók és a személyi háttérbá-
zis napközbeni étel-ital ellátásáról a 
főétkezéseket kivéve. 10 napot dol-
goztam a Hajós Alfréd uszodában, 
7 napot pedig a Duna Arénában. 
Az uszodákban lehetőségünk nyílt 
a szabadidőnkben egy-egy vízilabda 
meccset, vagy úszóversenyt végig-
nézni.

 � Milyenek testközelből a sztár-
úszók?
A Hajósban közvetlenebb volt a lég-
kör, a vízilabda csapatok megenged-
ték a közös fotózást is. Az Arénában 
viszont tilos volt megszólítani az 
úszókat, akik percre pontosan ki-
dolgozott napirend szerint készültek 
a nagy koncentrálást igénylő verse-
nyekre. Itt 7 ezer sportoló, 15 ezer 
néző és ezer önkéntes fordult meg 
napi szinten. Az első napokban még 
megdobbant a szívem, ha elment 
mellettem egy-egy világhíresség, utá-
na azonban már természetessé vált 

például, hogy én vittem Katinkának 
a masszírszobába a gyümölcsöt. 

 � Mi volt számodra a legnagyobb 
élmény?
A VB vége előtt két nappal lehető-
ségünk nyílt arra, hogy a délelőtti 
verseny után mi is leússzunk egy 4 
x 50 méteres váltót. Ezért vagyunk 
a képen fürdőruhában. Na, világcsú-
csot nem döntöttünk, de Gundel 
Takács Gábor ezt az úszást is végig-
kommentálta a nagyközönségnek. 
Hatalmas élmény volt, hogy azon a 
starthelyen állhattunk, ahol előttünk 
egy órával a világklasszisok, és mi is 
ugyanabban a vízben úszhattunk, 
amelyben ők.
A magyar meccsekre és úszóverse-
nyekre minden hely „elkelt”. Ilyen-
kor „megállt az élet” az uszodában, 
aki nem bent szurkolt, az kint a ha-
talmas kivetítőkön követte az esemé-
nyeket. Semmihez sem fogható érzés 
volt hallani a többezer néző lelkesítő 
szurkolását, vagy magyar győzelem-
kor az üdvrivalgást.

tízéves bringabarátság

Már tíz éve, hogy Kuti Zoli és a 
Trizoli Jótifuti Egyesület tagjai 
megrendezik a Bringabarátság ke-
rékpártúrát. Az elmúlt évtizedben 
nagy erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hogy a rendkívül jó 
adottságokkal rendelkező Kiskő-
rös igazi „bringás paradicsommá” 
váljon. Kevés település mondhatja 
el, hogy nem csak a városközpont-
ban megoldott a kerékpárosok 
biztonságos közlekedése, hanem 
több külterületi kerékpárúttal is 
rendelkezik. Kiskőrösről védett 
kerékpárúton kerekezhetnek el a 
bicajosok Soltvadkertre, ellenke-
ző irányban Akasztóra, a laktanya 
utáni körforgalomtól pedig Ke-
celre. Nemrégiben pedig pályázat 

benyújtásáról döntött a képviselő-
testület, amely, ha nyer, a Bánffy 
utcától egészen a tabdi leágazásig 
megépülhet az Izsáki úton is egy 
4 és fél kilométeres szakaszon a 
kerékpárút. A jubileumi bringa-
túrán 15 településről mintegy 70 
kerékpáros vett részt, hogy lete-
kerje Kiskunhalasig, majd vissza 
a kilométereket. Persze ismét volt 
fagyizással egybekötött pihenő 
Soltvadkerten, egy bringatárs 50. 
születésnapi tortás köszöntése, ha-
zatérve pedig itthon is sütivel, tor-
tával ünnepelték a jeles évfordulót.
Kuti Zoli ezúton mond köszö-
netet mindazoknak, akik lete-
kerték a távot, illetve segítettek a 
vendéglátásban.

Csend kell ahhoz, hogy megérezzük a 
mindenséget, hogy meghallgassuk az 
örökkévalóság szavát. 
A Csend az örökkévalóság alkotórésze. 
A világ elmúlik, de a Csend megma-
rad, azért érezzük azt, hogy mérhe-
tetlen erő és el nem érhető bölcsesség 
rejlik a Csendben. „
                  (Széchenyi Zsigmond)
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euróPA BAJnok Bognár erikA!

Az első meccset az azeri el-
lenfele ellen könnyedén 
vette. Mint mondta, 
rendkívüli módon tu-
dott koncentrálni, így 
végig az történt a meccs 
során, amit eltervezett. 
A győzelem nagy lelki-
erőt adott a folytatáshoz. 
A fehérorosz ellenféllel való 
viaskodásnak egy tus vetett vé-
get, majd az olasz ellenfelet verte meg 
2:1-re. A döntőt az észt Vesso ellen 
nagy akcióval nyerte meg. Mint azt 
Erika hangsúlyozta, életének eddigi 
legnagyobb eredményének könyveli 
el ezt a győzelmet. Az Európa-baj-
nok kiskőrösi birkózót Tóth Mátyás 
edző indította el sportpályafutásán.
Tóth Mátyás: „A magyar kadet 
birkózó válogatott szabad és kö-
tött  fogású, valamint szabadfogású 
lánycsapattal utazott Szarejevóba 
az Európa Bajnokságra. A lányok  
csapatában nagy örömünkre és ed-
digi eredményei alapján a kiskőrösi 
Bognár Erika is lehetőséget kapott a 
szereplésre. Csoportjában 19 ország 
versenyzője indult a küzdelmek-
ben. Erika 18 ellenfelét maga mögé 
utasítva lett a legjobb. A tehetséges 
birkózó lánynak ez volt a  harmadik 

EU bajnoksága és először 
sikerült aranyéremmel a 

nyakában végighallgat-
nia a magyar Himnuszt. 
Erika a felkészülést váll-
sérüléssel kezdte, ezen 
kívül súlycsoportot 

kellett váltania. A 2016-
ban megrendezett előző 

EB-n – ahol ezüstérmes lett 
- még 56 kg-ban indult, most 

a 60 kilogrammosok közé került. A 
titkon várt eredmény megszületett. 
Nem mertük kimondani, de nagyon 
bíztunk benne, hogy a dobogó leg-
felső fokára állhat. Itthon együtt ün-
nepeltünk vele. A család és a baráti 
kör minden tagja szeretettel ölelte 
meg a fiatal bajnokot és az öröm-
től könnyes szemmel gratuláltunk 
a nem mindennapi teljesítményhez. 
Édesapja finom halászlét és sült ha-
lat készített és egy hatalmas torta is 
került az asztalra.” 
Azóta Erika már az edzőtáborban 
készül a következő megmérettetésre, 
szeptember 5-én Athénban rende-
zik meg a világbajnokságot. Az EB 
bajnoki címhez gratulálunk, a VB-n 
pedig egy emberként szurkolunk 
a sikerért. Szép volt Erika, csak így 
tovább!

leány kézis sikerek
A legutóBBi diákoliMPián

A hét országos elődöntő közül az 
egyiket Kiskőrösön rendezhettük. 
Itt Körmend, Dunaújváros, Marcali 
és Kiskőrös mérkőzött. Dunaújváros 
Körmendet megverte 13 góllal, majd 
Kiskőrös – Marcali 31:17-es ered-
ménnyel végzett. Ezután rendezték 
a Kiskőrös – Dunaújváros döntőt, 
amit jó játékkal, Dunaújváros csa-
pata nyert 25:20-ra. A nézőknek és 
a pályán lévő kiskőrösi játékosoknak 
is nagy élmény volt a Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia 14 évesei elleni 
játék, ahol a nézők két egyformán 
jó csapatot láthattak. Nem vagyunk 
messze az élvonaltól! Ezt bizonyítot-

ták U13-as lányaink a június elején 
megrendezett Pünkösd Kupán is. 
Itt a Kecskeméti sportiskolát, – akik 
régió bajnokok lettek – imponáló já-
tékkal győztük le 17:15-re. (Még a 
kecskeméti szülők is gratuláltak.) 

Majd Jászberény fölött arattunk 
győzelmet, végig egygólos vezetés-
sel. Egy másik régió bajnok, az Érd 
csapata legyőzött minket 14:13-ra. 
A mérkőzés érdekessége, hogy 9 gólt 
lőttek hétméteresből. Ez bizonyítja, 
hogy nagyon közel vagyunk az élme-
zőnyhöz. Az érdi mérkőzés nagyon 
sokat kivett belőlünk, mert másnap 
– a szintén régió harmadik – Sziget-
szentmiklós 24:19-re győzedelmes-
kedett felettünk. Ezzel egy nagyon 
erős mezőnyben IV. helyezéssel zár-
tuk az amúgy is jónak mondható 
évet! Szép volt lányok!

Czérna János edző

A Bem József általános iskola 14 éves kézilabdás lányai – akik a kiskő-
rösi nkszse-ben kézilabdáznak – a 12 évesekhez hasonlóan, bejutottak 
a diákolimpia megyei döntőjébe. A kunszentmiklósi selejtező csoportban 
hatalmas fölénnyel nyertek, így kerültek a megyei döntőbe. A selejtezőben 
nyertek három mérkőzést. A gólkülönbségük 123:29 volt. A kiskunhalason 
rendezett megyei döntőben lajosmizsével, nemesnádudvarral és kiskun-
halassal játszottak, itt is megnyerték minden mérkőzésüket, így megyei 
bajnokok lettek. 

suBA roBi euróPA BAJnok!

Kiskőrös lassan nem csak a szőlő és a 
bor, hanem a nemzetközi versenyek 
bajnokainak városa is lesz. Telepü-
lésünk jó sporthírnevének öregbí-
téséhez Suba Róbert parakenu és 
parakajak sportolónk a legnagyobb 
mértékben hozzájárul. Robi a riói 
paralimpiáról egy ezüsttel tért haza, 
mindössze 4 ezred másodperccel 
„lecsúszva” az aranyéremről, most 
pedig a plovdivi integrált kajak-ke-
nu bajnokságon nyert kenuban VL1 
kategóriában egy aranyérmet, amit 
„megspékelt” KL1-ben egy bronzzal 
is. „Vegyes érzelmekkel zártam ezt 
az Európa Bajnokságot, mert bár 
kenuban nyertem, kajakban jó időt 
mentem ugyan, de voltak hibáim a 
pályán. Az edzőimmel azon leszünk, 

hogy a világbajnokságig kijavítsam 
ezeket- adott tájékoztatást Robi ver-
seny utáni nyilatkozatáról Weisz Ró-
bert szövetségi kapitány, a Magyar 
Paralimpiai Csapat facebook olda-
lán. Magyarország első paralimpiai 
érmes, Európa bajnok versenyzője 
fáradtan ért haza Plovdívból. Mint 
mondta, ellenfelei is sokat fejlődtek 
a paralimpia után és új versenyzők-
kel is fel kellett vennie a harcot. 
A körülményeket megfelelőnek lát-
ta, a szervezés is kiváló volt. Most 
Robi a szegedi edzőkkel készül az év 
fő versenyére, a racicei világbajnok-
ságra, melyet augusztus végén ren-
deznek meg.
Hajrá Robi! Izgulunk érted és szur-
kolunk neked!

Ebben az évben Kiskőrösről tizen-
nyolcan vállalkoztak arra, hogy 
átszeljék a magyar tengert, a nagy 
„Balaton-átúszás” napján. Van köz-
tük olyan, aki már sokadszorra, van, 
aki első alkalommal mérkőzött meg 
a hullámokkal. Szekrényessy Kál-
mán 1880. augusztus 29-én Sió-
fokról átúszott Balatonfüredre. Ez 
volt az első, hivatalosan is feljegyzett 
„Balaton-átúszás”. Az eddigi leg-
gyorsabb versenyző Papp Márk volt, 
aki 2016-ban 58 perc 33 másodperc 
alatt teljesítette az 5,2 kilométeres 
távot. Az idei már a 35. volt a szer-
vezett „Balaton-átúszások” sorában.
Az úszók Révfülöpnél csobbantak a 
vízbe a regisztráció és a formaságok 
elintézése után. A frissebbek már 
reggel negyed 8-tól szelhették is a ha-
bokat és egészen déli fél 1-ig lehetett 
startolni a rossz időjárás miatt az ere-
detileg kiírt időponthoz képest egy 
héttel és egy nappal elcsúszott „össz-
népi” úszáson. A víz hőmérséklete 
27 celsius fok volt, bár a szélcsendet 
néha egy-egy erőteljesebb fuvallat 
felkavarta, de mindettől eltekintve a 
körülmények ideálisnak bizonyultak 
az átkeléshez, melyen 8277 úszó ért 
be a balatonboglári célba. A „nap 
hősei” természetesen az átúszás előtt 
több héten, hónapon keresztül gya-
koroltak, készültek az eseményre. 
Imádok úszni – mondta az egyik 
résztvevő – és a Balatont átúszni egé-
szen más, hatalmas élmény, mint a 
strandon úszkálni a medencében.

A kiskőrösi „Balaton-átúszók”, 
mindannyian a középmezőnynél 
jobb teljesítményt nyújtottak, illetve 
páran igen kiváló helyen értek célba. 
Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem 
verseny, mindenki a maga öröméért 

úszik, a maga rekordját döntögeti, il-
letve a saját határait keresi. A kiskő-
rösi úszók: a nevek után zárójelbe tett 
számok az eddigi átúszások számát, 
illetve a 2. szám a „révbeérés” sorszá-
mát jelenti.

Aszódi János (10 – 3428), Baranyai 
Csaba (4 – 2627), Csővári Csaba (4 
– 3402), Dicsa Mihály (3 – 2757), 
Fábián Renáta (1 – 6480), Gubán 
Imre (1 – 4151), Jeszenszki Zsolt 
(6 – 1345), Kecskeméti Tibor (2 
– 7093), Krajcsovicz Adrián (3 – 
4219), Mlinkó Csaba (4 – 6307), 
Papp László Zsolt (2 – 1456), Rácz 
Jánosné (2 – 4557), Szabó Ábel (3 
– 655), Szántó András (16 – 428), 
Szentesi Dóra (1 – 6917), Szentesi 
Sándor (3 – 6937), Szentgyörgyi 
Tibor (8 – 4013), Takács Ábel (1 
– 6925)
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erika révén kiskőrös ismét beírta nevét a sportsikerek nagykönyvébe. Az 
alig húsz esztendős birkózó lány ugyanis európa bajnok lett 60 kilogram-
mos súlycsoportban a szarajevóban megrendezett kadet európa Bajnok-
ságon. teljesítményének értékét nagyban fokozza, hogy ezt a hatalmas 
eredményt sérült vállal érte el.

Kiskőrösi hírek

kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 5 ezer példányban kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: kiskőrös város

Kiadó:
Petőfi sándor városi könyvtár 
6200 kiskőrös, Petőfi sándor tér 4/b
telefon: 06-78/311-955

főszerkesztő:
Boda zsuzsa  |  06-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

felelős szerkesztő:
turán istvánné

hirdetésfelvétel:
kiskőrös, Petrovics i. u. 4. i/5.
hétfő:   17.00-19.00
szerda: 17.00-19.00
péntek: 14.30-18.00
hirdetésszervező: kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: kiskoros.hirdetes@gmail.com

Nyomdai munkák:
druk-ker kft.
6200 kiskőrös, Csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: Markó János

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

(fotó: Frei Anita)

A Diákolimpián a judo országos döntőjében 
Burka Janka országos 3. helyezést ért el. Fel-
készítője: Burka Lajos.
A labdarúgók megnyerték a Grosics-kupát. A 
Lakitelki Népfőiskolán rendezett versenyen 
az alsósok és a felsősök is megszerezték az 1. 
helyezést. Az alsósoknál a gólkirály Dörmő 
Ádám, a felsősöknél Soós Zoltán lett. Felké-
szítők: Bárány Mihály és Agócs Zoltán.
A Diákolimpia megyei döntőjén atlétika sport-
ágban a II. korcsoportos fiúk 4., a III. korcso-
portos lányok 6. helyezést értek el, a III. korcso-
portos fiúk elhozták a bronzérmet. Felkészítők: 
Czérna János, László Zsolt.
A Diákolimpia megyei döntőjében futsal sport-
ágban III. korcsoportban és IV. korcsoportban 
is megszerezték a 2. helyezést. Felkészítők: 
Biácsi Gábor és Agócs Zoltán.

BeM iskolás 
sPorteredMények

Arannyal és bronzzal tért haza 
a kiskőrösi paralimpikon

18 kiskőrösi szelte át a Balatont

Szabó Ábel (baloldalról) és sportba-
rátja, a siófoki Csepeli András már 
harmadszorra úszták át a Balatont.
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A „Csiga-biga” táborban az ovis 
korosztály kukkanthatott be a kony-
habirodalom titkaiba a „mesés” fő-
zések segítségével, a „Kukta tanoda” 
táborban a 6-12 éves táborozók ké-
szítettek finom étkeket. De bevásá-
roltak a piacon, nagyokat fagyiztak, 
a kánikulai melegben pedig a strand 
medencéiben hűsöltek. Az „Indián 
kézműves tábor” természetesen a 
kézműveskedésről, a lovaglásról és az 
íjászatról szólt. Mindenki elkészít-
hette a saját indián öltözékét, tollas 

fejdíszét és ékszerét is. Itt sem ma-
radhatott ki a strandprogram. A már 
évek óta hagyományos „Görkori” 
tábort a HC Kiskőrös kollektívájával 
karöltve szervezték. A „Tarkabarká-
sok” táborvezetői Holló Melinda, 
Szentgyörgyi Ibolya, Harangozó-
né Balogh Zsóka, Szekeres Csilla 
voltak. Örömmel fogadták a gim-
náziumból érkező „önkéntes” segítő 
diákokat, akik valamikor mindany-
nyian sokat jártak a játszóházba. 

Hatalmas élményt jelentenek a gyermekeknek évről-évre a harango-
zóné Zsóka által vezetett tarkabarka Játszóház és Családi napközi 
nyári táborai. ebben az évben több mint százan jelentkeztek a négy 

turnusra, amelyekben egy neA pályázatnak köszönhetően számos progra-
mot szervezhettek a játszóházi élmények mellett.

Szent Imre zarándoklatot hirdetünk

Szent Imre feltételezett utolsó földi útját járjuk végig
szeptember 9-én, immár ötödik alkalommal. 

A 33 kilométeres zarándok utat  hagyományteremtő szándékkal indítottuk el 2012-ben. 

Zarándoklatunkat felajánljuk fiataljainkért, valamint a magyarság összefogásáért, tisztulásá-
ért, felemelkedéséért, értékeinek felismeréséért és hitben való megerősödéséért. 

Gyülekezés 4:45-kor (Soltvadkert) Selymesen a Selymes utca végén (54-es számú úton 
Soltvadkert felől érkezve, a vasutat elhagyva az első köves utca jobbra).

A korai időpont miatt ajánlott lámpát hozni. Soltszentimrére a Csonka-toronyhoz várhatóan  
16:30 óra körül érkezünk. A Szent Imre halálának időpontját mutató fényjelenség

megtekintése után megemlékezéssel, majd szentmisével zárul a zarándoklat. 

Lehetőséget fogunk teremteni azok visszautaztatására (ez önköltséges lesz), akik Selymesen 
hagyják a járművüket. A gépkocsik őrzéséről gondoskodunk. Ezen igényüket jelezzék az 

alábbi elérhetőségek egyikén, a busz szervezése miatt.
A zarándoklathoz menet közben is lehet csatlakozni.

Erről részletek a http://szentimrezarandoklat.hu honlapon találhatók.
Valamint kísérő fogatokat, járműveket szervezünk, ha valaki nem bírná végig a gyaloglást.

Jelentkezés:
Villámlevél: zarandoklat@hunorprogram.hu

Telefon: +36 20 346 5553
További információ:

http://szentimrezarandoklat.hu


