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2017. decemberII. évfolyam 12. szám  •  2017. december  •  Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapja

 A Kiskőrösi Adventi Tér, valamint a szilveszter városi programjai a 7. oldalon.

Békés, áldott karácsonyünnepet,
boldog, eredményekben gazdag
új esztendőt kívánunk Olvasóinknak!
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Közmeghallgatást tartottaK 
a nemzetiségi önKormányzatoK

a hó és síKosságmentesítés szabályai a rendeletben

fóKuszban

októberi ülésükön megszavazták a városatyák a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól alkotott önkormányzati rendeletet. Nagy szükség 
volt már rá, hiszen a várost járva sok ház előtt látjuk, hogy elhanyagolt a 
járda, szemétkupacok halmozódnak fel a csapadékvíz-elvezető árkokban, 
az udvaron méteres gaz ontja allergén pollenjeit a szomszédoknak, egyes 
utcákban rendszeresen parkolnak a forgalmat zavaró nagy gépjárművek. 
És akkor még nem is beszéltünk a szándékos rongálásokról, amelyeknek 
helyreállítása sok pénzünkbe kerül. Igen, a mi pénzünkbe, amellyel a város-
vezetés gazdálkodik. Ahelyett, hogy fejlesztésre tudnák fordítani, milliók 
mennek el a helyreállításokra.

Domonyi László polgármester: 
A város lakóinak nyugalma, a kö-
zösségi, közhasználatú területek 
rendje, tisztasága, az életviszonyok 
rendezettsége céljából szükségesnek 
tartjuk a rendeletben foglalt maga-
tartások, mint közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatar-
tások szankcionálási lehetőségének 
megteremtését is. Reményeink sze-
rint ez a rendelet is hozzájárul azon 
közös célkitűzésünk eléréséhez, hogy 
javítsuk városunk közrendjét, köz-
biztonságát, megóvjuk közterülete-
ink állagát.
A hideg idő beálltával aktuális a ren-
deletben is rögzített „Hó- és síkosság 
mentesítés”
Rendelet: A használók kötelesek az 
ingatlan előtti járda, kerékpárút –  
amennyiben a kerékpárút nyomvo-
nala egybeesik a járdával-, úszótelek 
esetén az épület körüli járda, a burkolt 

területek – kiépített járda hiányában 
1 méter szélességben- síkosság mente-
sítésére, valamint a hó eltakarítására. 
Amennyiben az ingatlant két közút is 
határolja, úgy ezek a feladatok mind-
két közút irányában kötelezőek.
A járdáról letakarított havat a járda 
szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a 
gyalog közlekedők számára egy gyalo-
gos forgalmi sáv szabadon maradjon. 
Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek 
megközelíthetőségét.
A hórakást tilos felhalmozni az út-
kereszteződésben, az útburkolati 
jeleken, a tömegközlekedési jármű-
vek megállóhelyén, közszolgáltatá-
si felszerelési tárgyra, (pl. vízelzáró 
csap, gázóra) és egyéb közlétesítmény 
(pl. lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) 
köré, a kapubejárat elé annak teljes 
szélességében, gyalogos átkelőhelynél. 
Szükség esetén naponta többször is el 
kell végezni a síkosság-mentesítést. A 

hó-és síkosság mentesítést a kiépített 
burkolat és a környezetében lévő zöld-
felület megóvásának figyelembevételé-
vel kell elvégezni.
Olvasóink a rendelet teljes szövegét 
pár hónapon keresztül elolvashatják 
Kiskőrös város honlapján a címol-
dalon, illetve a későbbiekben is erre 
a linkre kattintva: http://kiskoros.
hu/a-kozossegi-egyutteles-alapveto-
szabalyairol-szolo-rendelet
A Kőrösszolg Kft. által fenntartott 
közterületek listázása, a területi lefe-
dettség térképen való bejelölésének 
folyamata, valamint a munkavégzés 
típusának megjelölése, a felelősök 
meghatározása még tart, terjedel-

méből adódóan azt az újságban nem 
tudjuk megjelentetni, szintén a hon-
lapon érhető majd el nemsokára. 
A kiskőrösi polgároknak lehetőségük 
lesz a megadott elérhetőségeken épí-
tő jellegű kritikáikat, valamint pozi-
tív észrevételeiket is jelezni a szolgál-
tató felé – mondta Schäffer Tamás 
ügyvezető igazgató. 

A köztisztaság és a rend fenntartása 
mindannyiunk feladata és érdeke. 
Nem mindegy, hogy milyen körül-
mények között éljük mindennapja-
inkat, s hogy a városunkba látogató 
turisták milyen véleménnyel men-
nek haza Kiskőrösről.

illusztráció: pecsma.hu

márai versei négy tételben 
Pálfy MArgIt előAdásábAN

Magával ragadó játékával elkápráz-
tatott mindenkit Pálfy Margit mű-
vésznő, önálló előadásán. Melyen 
Márai Sándor verseit „Szindbád ha-
zamegy” összefoglaló címmel tolmá-
csolta számunkra, a Pro Comitatu és 
a Magyar Érdemrend Lovagkereszt-
jével kitüntetett szín- és előadómű-
vész, november 21-én a művelődési 
ház zsúfolásig telt kamaratermében.
Márai Sándor, az egyik legkülönle-
gesebb életutat befutó író, költő, új-
ságíró, akárcsak József Attila, április 
11-én született.
A művésznőt a Polgári esték kereté-
ben hívták meg Kiskőrösre, életút-
ját, kiemelkedő érdemeit Boldoczki 
Sándorné ismertette a megjelentek-
nek, akik ezt követően egy felejthe-
tetlen est részesei lehettek. 
A négy tételből álló előadói estet té-
telenként két-két részre osztotta tar-
talmilag a művésznő. Az egyes tétele-
ket – 1. a művész, az ember vívódása, 
2. a honvágy, a hazaszeretet, 3. a sze-

relem és a halál tétele és a 4. a szám-
vetés – Bartók Mikrokozmosz című 
többkötetes művéből választott zenei 
betétek választották el egymástól. 
Ezen az estén csodában volt részünk, 
soha nem látott átéléssel, gesztikulá-
ciós kísérettel hangzottak el olyan jól 
ismert versek, mint a „Mennyből az 
angyal”, vagy a „Halotti beszéd”.
A remények szerint a későbbiekben a 
kiskőrösi közönség Latinovits Zoltán 
emlékezetére összeállított műsorát is 
hallhatja a művésznőtől.  

A legjobb PálINkA kIskőrösI
A megyei önkormányzat, idén har-
madik alkalommal, november 11-
én, a Kecelen megrendezett Kárpát-
medencei Pálinka- és Párlatverseny 
keretében választotta ki Bács-Kiskun 
megye legjobb szőlőpálinkáját és 
Bács-Kiskun megye Legeredménye-
sebb Pálinkafőzdéjét. Az idei meg-
mérettetésen a kiskőrösi Mátyás Pá-
linkaház nyerte el a kitüntető címek 
mindegyikét. A legeredményesebb 
pálinkafőzde cím mellett a 2017-es 
évben a legjobb szőlőpálinka címet 
is elnyerte az Irsai Olivér szőlőpálin-
kájával.
A megyei elismeréseket Rideg Lász-
ló, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnöke adta át a Mátyás Pálinkaház 
képviselőjének, Gyurján Attila pá-
linkafőzőnek. A pálinkaház egy éven 
keresztül viselheti a kitüntető címet 
és használhatja termékeik népszerű-
sítésére.
A verseny célja az előző évekhez ha-
sonlóan a pálinka, mint Hungaricum 
kulturált fogyasztásának népszerűsíté-
se, határon innen és túl. A versenyen 

résztvevő Bács-Kiskun megyei pálin-
kák megmérettetése évről-évre erősíti 
a megyei identitást, elősegíti a minő-
ség javítására való törekvést, támogat-
ja a termékek marketingjét. A pálin-
kával kapcsolatos fogyasztói szemlélet 
pozitív befolyásolása, a kereskedelmi 
főzdék munkájának elismerése is ki-
emelten fontos a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat számára és elkötele-
zett abban, hogy a megyei pálinkák 
kiválóságait, megfelelő marketinggel, 
rendezvényeken való megjelenéssel, 
médiatámogatással segítse, hazánk-
ban és a határainkon túl is.

(forrás: bacsmegye)

Nemrégiben mindhárom, váro-
sunkban működő nemzetiségi ön-
kormányzat megtartotta ilyenkor 
szokásos közmeghallgatását a város-
házán. A Gmoser Györgyné vezette 
Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat, valamint a Kincses Mihályné 
elnökletével működő Német Nem-
zetiségi Önkormányzat november 
15-én, az ifj. Kunhegyesi Ferenc 
vezetésével dolgozó Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat november 16-
án. Mindhárom közmeghallgatáson 
jelen volt dr. Turán Csaba jegyző is. 
A vezetők beszámoltak a mögöttük 
lévő esztendő eseményeiről, válla-
lásaikról és azok teljesítéséről, vala-
mint terveikről. 
Mint azt Gmoser Györgyné hang-
súlyozta, a következő év legnagyobb 
kihívása Kiskőrös újjátelepítésének 
300. évfordulójának méltó megün-
neplése lesz, mivel a programsoro-
zatban bőven akadnak a szlovákságot 
érintő események, tekintve, hogy a 
török dúlás miatt elnéptelenedő 

Kiskőröst 1718-ban felvidéki szlo-
vákokkal telepítette újra a Wattay 
család. 
Kincses Mihályné kiemelte és rész-
letesen taglalta önkormányzatának 
feladatait: miszerint, hogy meg-
őrizzék programjaikkal, a diákok 
támogatásával német identitásukat, 
eredményesen együttműködjenek 
a kiskőrösi önkormányzattal, vala-
mint a testvérvárosi kapcsolatokat 
ápolják.
Ifjabb Kunhegyesi Ferenc a fiatal-
ság nevelésében látja a jövőt. Mint 
mondta, ennek érdekében hozták 
létre idén első alkalommal a régi 
napköziben a Ferkina király udvara-
ként elnevezett alkotóházukat, ahol 
önzetlen segítőikkel foglalkoznak 
a gyermekekkel. Javítaniuk kell a 
felnőttek munkához való jutásának 
feltételein, megakadályozni a lemor-
zsolódást, a hagyományok megtartá-
sa mellett a békés egymás mellett élés 
megvalósítása is cél.   

Kedves kiskőrösiek!
Ismét végéhez közeledik egy eszten-
dő. December 3-án meggyújtottuk 
az első gyertyát az adventi koszorún, 
23-án az utolsó is megmelegíti pis-
lákoló fényével karácsonyváró lel-
künket. Ünnepi fénydíszbe öltözött 
városunk is.
 Sok munkával teli év áll mögöttünk, 
a város vezetése, a polgármesteri hi-
vatal dolgozói fáradhatatlan tenni 
akarással munkálkodtak azon, hogy 
Kiskőrös ebben az évben is megál-
líthatatlanul fejlődjön, gyarapod-
jon. Intézményeink, egyesületeink, 
egyházaink, civil szerveződéseink, 
sportolóink, művészeink is szá-
mos eredményt tudnak felmutatni. 
Az adventi várakozás csendes idősza-

ka kiváló alkalom a megbékélésre, az 
emberi kapcsolataink rendbetételére, 
a haragosoknak a megbocsátásra, a 
gyermekeinkre és idős hozzátartozó-
inkra való nagyobb odafigyelésre. 
Mint polgármester, ezúton is köszö-
netet mondok mindenkinek, akik 
a köz-, illetve a vállalkozói szféra 
tagjaiként tették a dolgukat, ered-
ményeikkel hozzájárultak városunk 
jó hírnevének öregbítéséhez. Mind-
azoknak, akik lokálpatriótaként 
törődtek városunkkal, ott voltak, 
vagy szervezték rendezvényeinket. 
Köszönöm a kiskőrösi polgároknak, 
hogy segítették városunk fejlődését 
és megtöltötték tartalommal az el-
múlt évben is a hétköz-, és ünnepna-
pokat. Köszönöm vállalkozóinknak, 
hogy erejükhöz mérten támogatták a 
városi programokat.
Kívánom mindenkinek, hogy az 
év utolsó hónapjában teljék meg 
a szívük szeretettel, és az ezzel járó 
békesség határozza meg az óesz-
tendő hátralévő napjait családjuk, 
munkatársaik, barátaik, lakótársaik 
körében.
Legyen mindenki számára áldott az 
ünnep, békés, varázsos, szeretettel-
jes, meghitt karácsonyt és boldog, 
eredményekben gazdag új esztendőt 
kívánok mindenkinek. 

Domonyi László
polgármester    

December 20-tól a polgármesteri hi-
vatal földszintjén működő Kormány-
ablak területére költözik a régi Tü-
dőgondozó épülete mellől a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálata. 
A NAV beintegrálódásával megvaló-
sul az úgynevezett „egyablakos” ügy-
intézés, az ügyfelek a sorszámokat a 
Kormányablakban már jól működő 

sorszámautomatából kapják majd 
meg. Az ügyfélszolgálat továbbra is 
a NAV hatáskörébe tartozik, a Kor-
mányablak a lakosság érdekében a 
városközponti helyet biztosítja. 
Ügyfélfogadás: továbbra is a már 
megszokott szerda és csütörtöki na-
pokon délelőtt 9:00-12:00 óráig, il-
letve délután 12:30-15:00 óráig.

KöltöziK a nav

aKtuális

A Kötőrúd Egyesület
karácsonyi gyűjtést 

szervez az erdélyi maros-
vásárhelyi Szent Erzsébet 
Társulat által Sárpatakon 
működtetett gyermekott-

hon számára. 

Az adományokat 
az adventi tér ideje alatt az 
egyesület faházánál várják, 

vagy jelentkezni lehet:
Patka István 06-70/387-9070
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robI „Az Év fÉrfI verseNyzője”

Kéz a Kézben

4

Suba Róbert kiskőrösi para-
limpikonunk sikert sikerre halmo-
zott ebben az évben kenu és kajak 
sportágban. A Magyar Kajak-ke-
nu Szövetség ezért is jutalmaz-
ta teljesítményét paraszakágban 
„Az év férfi versenyzője” elismeréssel. 
A díjat a november 10-én, Egerben 
megrendezett évzáró gálán vehette át 
Robi a sportág többi legkiválóbbnak 
tartott versenyzőjével együtt. Edzői, 
Csamangó Attila és Győrfi Tamás 
megkapták „Az év edzője” elisme-
rést. A díjátadót Schmidt Gábor, a 
szövetség elnöke nyitotta meg, aki 
hangsúlyozta, hogy ez az év kiemel-
kedően fontos volt a 2020-as tokiói 

olimpiára való felkészülésben. Robi 
idén augusztusban a csehországi 
racicei kajak-kenu világbajnokság 
nyitónapján kenu sportágban szer-
zett ezüstérmet, majd a pénteki ver-
senynapon, 200 méteren a KL1-es 
döntőben szintén ezüstöt ért el a 
szegedi vízi sportklub színeiben Ma-
gyarországot képviselve. 
A parasportban elért eredményeit a 
megyei közgyűlés 2015-ben „Bács-
Kiskun megye Sportjáért”, Kiskőrös 
városvezetése 2016-ban „Kiskőrös 
Város Sportjáért” kitüntetéssel is-
merte el.
Gratulálunk, további szép sikereket 
kívánunk!

Kétlábú, négylábú túra
A késő őszi jóidő egyik utolsó hétvégi napját kihasználva kerekedett fel 
a kiskőrösi kutyaiskola csapata és kirándultak egy nagyot, a már meg-
szokott törzstúrahelyükön, Óbányán. Mint azt Szentgyörgyi Alajos, a ku-
tyaiskola vezetője elmondta, imádnak erre a kutyabarát helyre járni, éves 
rendezvényeik és az állandó szombat-vasárnapi kiképzések mellett igazi 
csapatépítő tréning számukra ez a nap. jókat beszélgetnek, együtt küzdik 
le az „akadályokat”, az ebek pedig barátkoznak egymással.

Mint azt Ali hangsúlyozta, a kutya 
szakszerű nevelése nagyon fontos, 
mert a szociális fejlődés csak kö-
zösségben, fajta-, illetve kutyatársai 
között valósítható meg teljes mér-
tékben. Mindannyian szeretjük 
kedvencünket, sokszor túlzóan is ké-
nyeztetjük, mint egy kisgyermeket, 
de a felelős kutyatartás, bánásmód 
kritériumait nekünk is meg kell ta-
nulnunk ahhoz, hogy a későbbiek-
ben ne érjen bennünket meglepetés, 
ha közösségbe kerül a kutyánk. Erre 
kiválóan alkalmasak a kiképző tan-

folyamok, ahol mind a kutyusok, 
mind pedig gazdáik megtanulják a 
közös együttélés alapvető szabályait. 
Az idén 20 éves Kiskőrösi Kutyais-
kolában már sok „tanuló” elballa-
gott, de a visszajáró „öregdiákok” és 
gazdáik is kiveszik részüket a hétvégi 
tréningekből, együtt söprik össze az 
őszi leveleket a pályán, építik, szépí-
tik az iskola területét és ott vannak 
az éves nagykiránduláson is. Mert 
ők egy igazi összetartó, nagy csapat, 
kutyás közösség. Legyen is így még 
nagyon sokáig!     

Sikerrel pályázott a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium

„A tAnyák, vAlAmint Az Alföldi tAnyás térségek megőrzése és fejlesz-
tése érdekében A települési és térségi fejlesztések támogAtásA”

című felhívásárA.

A pályázat keretében 35 kút vizének 
ingyenes kielemzésére nyílik lehetőség.
Jelentkezni a felhívás december elejére tervezett közzétételét

(települések polgármesteri hivatalaiban, valamint a www.bacskiskun.huoldalon)
követően január 10-ig lehet. 

A jelentkezési lapok a www.bacskiskun.hu oldalról tölthetők le
december 5-től kezdődően

K Ö Z L E M É N Y
tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a kiskőrösi járási Hivatal 

soltvadkerti és keceli okmányirodájában valamint gyámügyi 
kirendeltségén az okmányirodák kormányablakká 

történő átalakítási munkálatai miatt 

2017. december 15. napjától az ügyfélfogadás szünetel.

A kivitelezési munkálatok időtartama alatt a kiskőrösi kormányablak 
(6200 kiskőrös, Petőfi sándor tér 1. földszint) 

és a kiskőrösi járási Hivatal gyámügyi és Igazságügyi osztálya 
(6200 kiskőrös, Petőfi sándor tér 3. III. emelet) 

kibővített ügyintézői létszámmal fogadja az ügyfeleket.

Kiskőrösi Kormányablak ügyfélfogadási rendje: 
  hétfő:  07.00-17.00
  kedd:  08.00-16.00
  szerda:  08.00-16.00
  csütörtök:  08.00-18.00
  péntek:  08.00-12.00
    

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ügyfélfogadási rendje:
  hétfő:  08.00-16.00
  kedd:  08.00-12.00
  szerda:  08.00-16.00
  csütörtök:  12.00-16.00
  péntek:  08.00-12.00
 

Elérhetőségek és információk:
www.bkmkh.hu/kiskorosi_jarasi_hivatal 

telefon: 78/ 795-035  |  e-mail: kiskoros@bacs.gov.hu

Kiskőrös Város Önkormányzata, 
valamint a Család-és Gyermekjóléti 
Központ nyertes pályázatának kö-
szönhetően tartalmas programokkal 
gazdagodott Kiskőrös mellett Solt-
vadkert és Izsák település is. „For-
gószínpad” A nevelés szinterei cím-
mel óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenységre megírt és megnyert 
EFOP-3.2.9-16-2016-00031 pályá-
zat kapcsán lehetőség nyílt az óvodai 
és iskolai szociális segítő tevékenység 
mellett változatos programok szer-
vezésére mind a gyermekek, mind 
pedig a szülők részére. A „Kéz a kéz-
ben”- Családi nap, mint a pályázat 
egyik tartalmi eleme a család össze-
tartozásának erősítését célozta meg 
azzal, hogy az óvodáskorú gyerme-
kek számára megszervezett program 
során szeretettel hívtuk és vártuk a 
szülőket is. A program megvalósítás-
ra került Soltvadkerten, Izsákon, va-

lamint november 7-én Kiskőrösön a 
Thököly úti Óvodában. Valamennyi 
Családi nap alkalmával törekedtünk 
egészséges életmóddal kapcsolatos 
információk nyújtására. A szülők 
részére „gyermeknevelési totót” állí-
tottunk össze. A program vezérfona-
lát „Óz a csodák világa” alaptörténet 
jelentette, ahol a szülők és gyerme-
keik a mese izgalmas történeti fo-
nalát követve állomásokon tehették 
próbára tudásukat, ügyességüket, 
majd pedig a feladatok végrehajtását 
követően ajándékban részesültek. 
A mese mellett énekre és táncra is 
volt lehetőség, amely programban a 
gyermekek szintén örömmel vettek 
részt. Az elvarázsolt mesevilághoz 
kapcsolódóan buborék-show színe-
sítette a családi napot, reményeink 
szerint mindenki megelégedésére.

Répásiné Lovász Márta
óvodaigazgató 

új helyre költöztünk!
KisKôrös, KlapKa Gy. u. 11.

(a KatoliKus temetô mellett)

üGyelet
éjjel-nappal
30/6046 144

libanap a batthyányban
A korábbi évek hagyományainak 
megfelelően idén is megrendezték 
a kiskőrösi Batthyány óvodában a 
Márton-napi összejövetel. Mint azt 
Horváthné Kocsis Mária, a tagóvo-
da vezetője elmondta, az eseményre 
meghívták az város minden kisóvo-
dását és az iskolákból az 1. osztályos 
kisdiákokat, valamint a szülőket is. 
Az ilyenkor már szokásos lampionos 
felvonulás most is a főtérről indult az 
óvodába, ahol az alkalomhoz illően 
feldíszített udvaron a vendéglátók 
Szívecske és Micimackó csoportjá-
nak apróságai fogadták a felvonuló-
kat. A délután, mint mindig, jóked-
vűen telt, a Szívecske és a Pillangó 
csoport szülői munkaközössége 
és a nagymamák gondoskodtak a 

mintegy 500 főnek a finom falatok-
ról, Opauszkiné Lakos Henriette 
óvónő vezetésével igazi táncház-
ban mulattak, majd a fergeteges 
talpalávalót a Hupikék Holiday 
zenekar szolgáltatta. A hatalmas 
tűznél Podobniné Vándor Andrea 
vezetésével énekeltek és mondókáz-
tak a gyermekek, Répási Imre pedig 
a Márton napjához kötődő népszo-
kásokat elevenítette fel. Az óvoda ve-
zetősége mindenkinek ezúton is kö-
szönetet mond, aki hozzájárult a nap 
sikeréhez. A már említetteken kívül 
Lavati Sándorné Erzsikének és 
Pazdernyik Sándorné Marikának 
a kalácsokért, valamint köszönik a 
Kiss és Társai Kft. és a TS Gastro Kft. 
támogatását.    

Szeretettel várják mindazoknak a jelentkezését, 
akik 1998/99-ben konfirmáltak

a Kiskőrösi Református Egyházközség
gyülekezetében és lelkipásztoruk, az akkor utolsó 

évben városunkban szolgáló Bagi László volt.

Annak megünneplésére, hogy 35 évvel ezelőtt iktatták be Kiskőrösön 
Bagi László lelkipásztort, a közösség nagyszabású ünnepi

istentiszteletre készül ez év december 17-én délelőtt 10 órakor. 

Igét hirdet: Bagi László
Az eseményt a református énekkar szolgálata teszi teljessé. 

Az ünnepi istentiszteletre mindenkit szeretettel vár a gyülekezet 
nevében Pénzes Péter lelkipásztor és Bácsi Csaba gondnok

Az egykori konfirmandusok jelentkezhetnek: 
Pénzes Péter lelkipásztor: 06-30/636-5841

Bácsi Csaba gondok (06-20/439-4552)   
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Az adventi tér
és az év vége programjai

családias

77

éjfélt ütött 
a toronyóra

„Az 1822-ik esztendő Szilveszter-
éjszakáján, mikor a toronyóra az 
éjfélt ütötte és új-esztendőre virradt, 
megszületett egy kis-kőrösi nádfe-
deles házban az új magyar költészet 
Messiása: Petőfi Sándor. Gyönyörű 
téli éjszaka volt; a frissen hullott hó 
behavazta a rónaságot, s a fehérre 
meszelt házak apró ablakaiból, mint 
csillagfény sugárzott ki a Szilveszter-
esti mécsek pislogása. A falu népe 
nagyrészt már pihenőre tért, csupán 
a római katolikus és az evangélikus 
templom közt levő szűk utcaközben, 
Makovinyi borbély házában volt 
nagy sürgés-forgás, ahol Petrovics 
István mészárosmester lakott bérben 
nejével, Hrúz Máriával.

Bent, az utcafelőli szobában, az ab-
lak mellett álló nyoszolyában feküdt 
a szenvedéstől megtört anya. Mellet-
te pihent az újszülött kisded, akinek 
selymes, puha kis testét szeretettel 
simogatta Petrovics mészáros, hálál-
kodván, hogy ötévi házasság után az 
ég fiúval ajándékozta meg őket. Ott 
szorgoskodott a szobában Leska Ist-
vánné, a papné is, aki értett a gyó-
gyításhoz és segített a bábának, mi-
velhogy a szüléskor anya is, gyermek 
is veszedelemben forgott. Dinga Sá-
muelné, a szomszédasszony, szalvétá-
ba kötötte a kisdedet és megmérte. 
Igen könnyűnek és gyengének talál-
ta, azért azt tanácsolta, hogy a lan-
gyos fürösztő vízbe kevés spirituszt 
is öntsenek. Így erősítgessék, hogy 
megmaradjon. A gyermeket még 
születésnapján, 1823. január1-jén, 
megkeresztelték.

Az anya betegsége miatt a gyermek 
csakhamar dajkára szorult. Akadt is 
erre alkalmas fiatalasszony, Hegedűs 
András kis-kőrösi földmíves elvált fe-
leségének, született Kurucz Zsuzsan-
nának személyében, akit Petrovics 
mester valósággal dédelgetett, csak-
hogy kis fiát életben tarthassa. 

E sorok írója, mikor 1894-ben 
Kis-Kőrösön járt, Petőfi dajkáját 
még életben találta. A töpörödött 
öreg anyóka könnyező szemmel be-
szélte el, hogy 16 éven át szolgált 
Petrovicséknál és büszkén emlegette, 
hogy ő ringatta egykoron ölében és 
altatgatta dallal Magyarország dicső-
ségét!”

(részlet Kéry Gyula:
Petőfi gyermek- és diákkora írásából)

Középpontban

Az üzletek hangszóróiból 
hangosan szólnak a kará-
csonyi dallamok. Ön-
kéntelenül azon kap-
juk magunkat, hogy 
miközben vidáman 
dúdoljuk az ismerős 
szólamokat, pillanatok 
alatt telepakoljuk a bevá-
sárlókocsit. Lázasan kergetjük 
a karácsony csodájának illúzióját, 
elfeledve, hogy az bennünk lakozik. 
Nagy a tömeg. Apukák, anyukák 
igyekeznek beszerezni gyermekeik-
nek az áhított, nagyon menő és vall-
juk be, legtöbb esetben igen drága 
ajándékot. A nagyszülők manapság 
nem, vagy csak nagyon ritkán vásá-
rolnak, mert hát ugye a nagyi már 
nem ismeri a legújabb játékokat és 
fogalma sincs, melyik a legmenőbb 
mobiltelefon. Emlékszem, hogy 
sok-sok évvel ezelőtt, a nagymamám 
két egymást követő karácsonyon is 
zsebkendőt ajándékozott nekem. 
Tudjátok, olyan igazi, kockás textilt. 
Mennyire haragudtam és mennyi-
re másra vágytam akkor. A minap 
kezembe akadt, az utolsó darab a 
készletből. Lassan széthajtottam és 
lehunyt szemmel, mélyet szippan-
tottam a sosem használt, csak em-
lékként megőrzött anyagba. Már 
nem éreztem a mama illatát, viszont 
a régi karácsonyok emlékei pillana-
tok alatt ott peregtek előttem. Ké-
pek és illatok kavalkádja. Az egyik 
nagyim, citrom illatú, dióval bőven 

megrakott birsalmasajtjáé, 
ami minden évben káp-

rázatosan finom volt és 
a másik nagymamám, 
fahéjas porcukorral 
meghintett herókájáé. 
Láttam magam előtt a 

mosolyukat, ezüstösen 
csillogó ősz hajukat. Jó 

volt emlékezni. Talán ha an-
nak idején a legdrágább, legmenőbb 
ajándékot kapom tőlük, amit ugyan 
ők fizettek, de nem ők választot-
tak, ma azt sem tudnám, mi lapult 
évekkel ezelőtt a karácsonyfa alatt. 
Apró, de személyes ajándékaikkal a 
legtöbbet adták nekem: az emléke-
zés örömét. Megtanítottak szívből 
adni, amire a mai világban nagy 
szükség van. Sok az elesett, sok a 
rászoruló és talán még több az ártat-
lan, nehéz sorsú gyermek. A közelgő 
ünnep hangulata, mint egy varázs-
latos kulcs, megnyitja a szíveket. 

Ilyenkor kicsit jobban odafigyelünk, 
gondoskodunk, adakozunk. Ez jó. 
Nagyon jó. Talán ezekben a napok-
ban többet törődünk egymással is 
és kétségtelen, hogy jólesik kicsit 
félretenni a hétköznapok küzdelme-
it. Találkozunk, megpihenünk, és 
családunkkal együtt üljük körbe az 
ünnepi asztalt. Nagyszülők, szülők, 
gyermekek, unokák. Mikor szenteste 
megöleljük egymást, vajon tudjuk-e, 
mekkora ajándék van az életünkben? 
Sejtjük-e, hogy emberek sokasága 
cserélné el velünk, színes masnival 
átkötött dobozaikat? Bízom benne, 
hogy igen. Mert akkor a világ a he-
lyén van és karácsony éjjelén, gondo-
san becsomagolva, ezt is átadhatjuk 
majd gyermekeinknek. 
Puha takaróba burkolózva ülök a 
fotelben és nézem az adventi gyer-
tyák pislákoló fényeit. Hit, remény, 
öröm, szeretet. A barátnőmre gon-
dolok. Nemrégiben azt mondta, 
nem szereti a karácsonyt. Sajnálom. 
Talán neki soha nem jutott, ebből a 
citromillatú, fahéjas boldogságból.                              
Szívből kívánok mindenkinek, ál-
dott, békés karácsonyi ünnepeket!

Weiszhauptné Fodor Ágnes

Karácsonyi, citromillatú, fahéjas boldogság

Újabb év telt el. Istenem, hogy rohan az idő. A korai sötétség szomo-
rúan öleli körbe a házakat. Csodás, ahogy kigyúlnak esténként az 
ünnep fényei és jókedvű csillogást varázsolnak az utcákra. Izga-

tottan készülődünk, hisz a karácsony már itt toporog a küszöbön. tervez-
getünk, rohanunk, takarítunk, felfordítjuk a házat, mert valami érthetetlen 
oknál fogva, erre ilyentájt leküzdhetetlen kényszert érzünk.

illusztráció: kolyok.blog.hu

2017. december

„Szép Tündérország támad föl szívemben 
  Ilyenkor decemberben. 
  A szeretetnek csillagára nézek, 
  Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
  Ilyenkor decemberben.”
                      (Juhász Gyula: Karácsony felé)

december 15-én, pénteken
16.00 A Kiskőrösi Adventi Tér megnyitója. Megnyitja: Domonyi László polgármester
16.30 A KEVI cserkészeinek műsora
 Lövétei Györgypál Imre fafaragó bemutatója
18.00 Godza Béla énekes fellépése

16-án, szombaton
 Lövétei Györgypál Imre fafaragó bemutatója
17.00 Adventi kórustalálkozó a Baptista Imaházban
18.00-20.00 Angyalváró Játszóház a művelődési központban

17-én, vasárnap
 Lövétei Györgypál Imre fafaragó bemutatója
16.30 Gyertyagyújtás a város adventi koszorúján.
 A 3. gyertyát gyújtják: Lupták György evangélikus esperes és Aszódi Pál képviselő
18.00 A Ghymes együttes „Mennyből az angyal” koncertje az evangélikus templomban

18-án, hétfőn
17.00 A Mohácsi úti óvodások műsora
17.30 A KT Bem József Általános Iskola énekkarának műsora
18.00-20.00 Angyalváró Játszóház a művelődési központban

19-én, kedden
17.00 A Mohácsi úti óvoda műsora
18.00-20.00 Angyalváró Játszóház a művelődési központban

20-án, szerdán
17.00 A KT Bem József Általános Iskola Kaskantyúi Tagintézmények műsora
 A Mohácsi úti óvoda műsora
18.00-20.00 Angyalváró Játszóház a művelődési központban

21-én, csütörtökön
17.00 A Német Nemzetiségi Önkormányzat műsora
18.00-20.00 Angyalváró Játszóház a művelődési központban

22-én, pénteken
17.00 A nyugdíjas klubok műsora

23-án, szombaton
16.30 Gyertyagyújtás a város adventi koszorúján.
 A 4. gyertyát gyújtják: Seffer Attila katolikus atya és Domonyi László polgármester

Január 1-jén 16.00 órai kezdettel Újévi fúvószenei koncert
a művelődési központ színháztermében. A belépés ingyenes.    
Újévi köszöntőt mond: Domonyi László, Kiskőrös polgármestere

SzILVESzTERI PROGRAM DECEMBER 31-én

13.30 Szigligeti Ede: Házassági három parancs vígjáték a Szilveszter Társulat előadásában
 Rendezte: Supka Éva
 A Petőfi kötetek ünnepélyes átadása 
16.00 „Óh mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa Mily igen szeretlek téged, s őt is veled.”
 című pályázatra érkezett képzőművészeti 
 alkotásokból kiállítás-megnyitó és díjátadás a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum galériájában
 Közreműködik: dr. Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író
17.30 Szigligeti Ede: Házassági három parancs vígjáték a Szilveszter Társulat előadásában
 a művelődési központ színháztermében
 Az előadás ingyenes, de helyjegyes, amelyekhez a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban
 még korlátozott számban hozzá lehet jutni. A darabot a társulat januárban is előadja majd.
0.30 Köszöntő a Petőfi szülőház előtt
 - Szavalat: Nagy Zoltán
 - Ünnepi köszöntő: Dr. Szilágyi Judit irodalomtörténész
 - Serleges fogadalomtétel és újévi köszöntő: Domonyi László polgármester
 - Koszorúzás
1.30 Lupták György püspök-helyettes újévi áldása az evangélikus templomban. 
 Petőfi Sándor eredeti keresztelési anyakönyvének megtekintése.

December 31-én és 2018. január 1-jén újra Kiskőrösön „parkol”
az Arany-busz, a kiállítás ingyenesen megtekinthető a sétáló utcában.

7
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„Élő” Ételekkel
az egészségünKért

Ne pusztítsuk szervezetünket!

A MártoN-NAPI Megáldott bor orvosság

Márton napjára már kiforr a mustból az újbor, de ilyenkor még kor-
rigálhatók az esetleges hibák. ezért is tartja már sok-sok év óta 
a kiskőrösi „gondűző” borlovagrend és kiskőrös város Hegyköz-

sége „kóstold meg az újboromat” szlogennel ilyenkor a már hagyományos 
újbormustrát. Idén a kemencés és gasztronómiai fesztivál napján jöttek 
össze a borász szakemberek, valamint a helyi és környékbeli borterme-
lők, merthogy az újbornak Márton a bírája, az egész évi fáradságos munka 
gyümölcse erre az időre érik borrá, megmutatva hibáit és erényeit. Meg is 
kóstolták a borokat, ellátták egymást megszívlelendő tanácsokkal, bőven 
kijutott a dicséretekből is.

A Dr. Kuti Szőlészeti és Borászati 
Kft. Mediterrán pincészetében már 
reggel nagy volt a sürgés-forgás, 
ugyanis aznap hozták be a kóstolásra 
szánt újborokat a gazdák. 
A megjelenteket Pohankovics And-
rás alpolgármester köszöntötte, 
majd a borok kóstolásához Béleczki 
Mihály, a borlovagrend nagymestere 
mondott eligazítást.
Ezen a napon nem kis feladat várt a 
borászokra, hiszen 44 fehér, 17 rozé 
és 6 vörös bor készítője várta a szak-
mai véleménynyilvánítást.

De ebédre végeztek a nyilvános ta-
pasztalatcserével összekötött bor-
mustrával, majd bementek a főtérre, 
ahol délután három órakor kezdetét 
vette az újborok megáldásának öku-
menikus ceremóniája.

Közel negyven bortermelő hozta 
el újborát a közös asztalra, hogy az 
egyházak képviselői megáldják és 
megszenteljék azokat. A mondás úgy 
tartja, hogy a megszentelt Márton-
napi bornak, vagyis a Szent Márton 
poharába töltött nedűnek gyógyító 
hatása van. A borokat Kecskeméti 
Pál evangélikus lelkész, Seffer Attila 
katolikus pap, Pénzes Péter refor-
mátus lelkipásztor, Csóka Efraim, 
a pünkösdi gyülekezet pásztora, va-
lamint Mészáros Ferenc, a baptista 
gyülekezet vezetője áldotta meg.

Az eseményen való részvételről a bo-
ros gazdák emléklapot kaptak, a bo-
rok pedig egy emblémát, így ezentúl 
kismértékben biztos orvosságként 
ihatja bárki az ökumenikus áldásban 
részesült újborokat.

MárTOn-nAPI SzóLáSOK

• A bornak szent Márton a bírája.
• Akármeddig neveled a libát
 csak lúd lesz belőle.
• Aki Márton napján libát eszik, 
 egész évben nem éhezik.
• Ha a mellcsont hosszú és fehér, 
 akkor havas lesz a tél, ha barna 
 és rövid, úgy kevés fagy, sok sár 
 lesz.
• Ha már lúd, legyen kövér!
• Ha Márton napján a libák 
 korcsolyáznak, akkor karácsony- 
 kor bízvást bőrig áznak
• sok szent Márton lúdja kelt már 
 el azóta

a Kemence melege 
Közösséget Kovácsol

Minden összejött, hogy jól érezzük magunkat november 11-én, a III. ke-
mencés és gasztronómiai fesztiválon! Csudaszép időnk volt, rengeteg, 
lelkes mozogni vágyó fiatal és kevésbé fiatal állt a startvonalhoz a liba-
futamon és családi vetélkedőn is ügyeskedtek. e két utóbbi programról 
következő számunkban részletesen írunk.

A város „négytorkú” ke-
mencéje ontotta a me-
leget, mindemellett a 
rendezvény megálmo-
dója és életre hívója, 
Rózsa Tibi is befű-
tött „kemencebencés” 
barátaival a mobil 
kemencéikbe. Táncos 
fiataljaink pörögtek-fo-
rogtak a színpadon, „szi-
várványosaink” és szlovák 
népdalosaink megteremtették a 
főtéren falatozók jó hangulatát. Mert 
falatból aztán volt bőven! És valami-
lyen módon kapcsolódott a Már-
ton-napi hagyományhoz. Ugyanis, 
aki Márton napján libát nem eszik, 
egy egész álló esztendőn át éhezik. 
Mi pedig tiszteljük Márton püspök 
legendájának örökségét, aki szerény 
ember lévén a libák között az ólban 
bújt el, amikor megtudta, hogy püs-
pökké akarják szentelni. Alázatossá-
ga nem engedte, hogy felvállalja ezt 
a megbízatást. Ám a ludak hangos 
gágogása elárulta rejtekhelyét. A lu-
dak vesztére, viszont a mi örömünk-
re innen ered az a jó hagyomány és 
szokás, hogy Márton napján vala-
milyen lúdból készült ételt kell fo-
gyasztani. Abban tehát megegyezhe-

tünk, hogy nem kifejezetten 
diétás nap a kemencés 

gasztrofesztivál Kiskő-
rösön novemberben. 
Az első alkalommal 
megrendezett sava-
nyúság szépségver-
seny is elsöprő sikert 
aratott, a stelázsin so-

rakozó színes finomsá-
gokkal megrakott üvegek 

is az otthon meghittségét 
varázsolták közénk.

És akkor még nem is beszéltünk a 
zenés programokról, amiken Galda 
Levente és barátai, a kiskőrösi 
Márkó Ákos gitárestje után Marót 
Viki és a nova Kultúr zenekar 
koncertjén bulizhattunk, valamint 
Kothencz Lalival a GMK Trió élén 
nótázhattunk, amíg bírtuk.
Jó volt „csak úgy” leülni, beszélget-
ni egyet a barátokkal, kézbe fogni 
egy libacombot, enni valami finom 
süteményt, kortyolni a megáldott 
borból. Kikapcsolódni, hallgatni a 
fülbemászó dallamokat, nagyokat 
nevetni, viccelődni... néha belenéz-
ni a kemencében táncoló vörös tűz-
nyelvekbe, s engedni, hogy elöntsön 
minket a békés, meleg nyugodtság 
érzése. 

9
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fáKat döntött Ki nárcisz

új parancsnoK 
Az öNkÉNtes tűzoltÓkNál

Nem csak országszerte, Kiskőrösön 
is hatalmas károkat okozott nem-
régiben a Nárcisz névre keresztelt 
vihar, amely komoly fejtörést oko-
zott a katasztrófavédelemnek. Több 
mint 36 ezren nézték meg azt a vi-
deofelvételt Kiskőrös város facebook 
oldalán, amely bemutatja, hogy 30 
másodperc alatt hogyan csavarta ki 
gyökerestől az erős szél a Batthyány 
utcai óvoda udvarán álló vastag 
törzsű fát és dobta a buszmegálló 
peronjára. Szerencsére éppen nem 

állt ott senki, sérülés nem történt. 
A Batthyány utca elején egy fenyő-
fa dőlt a villanyvezetékre, hosszú 
órákra megbénítva az áramszolgál-
tatást. Több magánház udvarán, 
közterületen zuhantak pillanatok 
alatt kerítésekre, parkoló autóra fák, 
úgyhogy akadt munkája bőven a 
tűzoltóságnak és a Kőrösszolg Kft. 
munkatársainak is. Még a mai napig 
tart a károk helyrehozatala, reméljük 
a jövőben elkerülik városunkat a ha-
sonló, pusztító viharok. 

Kiskőrösön 1880 óta működik ön-
kéntes tűzoltó egyesület – mondja az 
új parancsnok. Ez a város legrégeb-
ben tevékenykedő civil szervezete. 
Egyesületünk a tűzoltó hagyo-
mányok ápolása mellett 
közreműködik a tűzmeg-
előzési, tűzoltási és mű-
szaki mentési, valamint 
a katasztrófa-elhárítá-
si és a belvízvédelmi 
feladatok ellátásában. 
Tevékenységünket főleg 
Kiskőrös közigazgatási 
területén végezzük, de a 
vonulási körzethez tartozik 
Páhi, Kaskantyú, Tabdi és Csen-
gőd is. 2008-tól együttműködési 
megállapodás keretében a hivatásos 
tűzoltósággal összehangolva, állandó 
elérhetőséget biztosítva tevékeny-
kedünk. Az 59 fős tagságból 36-an 
rendelkeznek alapfokú tűzvédelmi 
szakvizsgával, de vannak közöttünk 
tűzvédelmi mérnökök is.

 � Milyen feladatok vannak? 
Évente 30-50 vonulásunk van. 
Számos tűzesetnél, a tavaszi, 
nyári, őszi esős időszakokban a 
belvíz elleni védekezésben na-
pokon át, munkájukat félretéve, 
önként, ellenszolgáltatás nélkül 
tevékenykednek aktív tagjaink. 
Kitartó munkájukkal emberéle-
teket, ingó- és ingatlan vagyont 
mentenek, csökkentik a károkat. 
A belvizes időszakokban számos 
lakóingatlan műszaki állapotát si-
került megőriznünk, további lak-
hatóságát biztosítani. Gyakorla-
tokon, bemutatókon, különböző 
szintű tűzoltó versenyeken is részt 
veszünk, kiváló eredménnyel. Part-
nerségen alapuló kapcsolatot tar-
tunk fenn a hasonló tevékenységet 
végző kiskőrösi és környező telepü-
lések civil szervezeteivel, mindemel-
lett évek óta eredményesen együtt-
működünk a holland Krimpen aan 
den IJssel és a német Stadtlengsfeld 
testvérvárosi települések önkéntes 
tűzoltóival.

 � Miből tartja fenn magát az 
egyesület?
Éves bevételeink közül kiemelt je-
lentőségűek a különböző hazai pá-

lyázatokon elnyert pénzfor-
rások. Az elmúlt évekre 

visszatekintve,a Nemzeti 
Civil Alapból (NCA), 
majd 2012-től a Nem-
zeti Együttműködési 
Alapból (NEA) min-
den évben nyertünk 
költségvetési támoga-

tást, amelyet működé-
sünk finanszírozására for-

dítottunk. Évenként sikeresen 
pályázunk a BM Országos Kataszt-

rófavédelmi Főigazgatóság által meg-
hirdetett, az önkéntes tűzoltóságok 
részére biztosított keretösszegre is.  
Egyesületünk az elmúlt években je-
lentős támogatást kapott az önkor-
mányzattól is, a városban működő 
vállalkozásoktól, magánszemélyek-
től, esetenként alapítványoktól.

 � Jövőbeni tervek?
A jövőben kiemelt feladatunknak 
tekintjük 32 éves tűzoltó gépjár-
művünk lecserélését. DAF tűzoltó 
gépjármű fecskendőnket 1999-ben 
kapta egyesületünk a holland testvér-
város tűzoltóságától. Bár még teszi 
a dolgát, de a vonuló-képességének 
megőrzésére egyre többet kell költe-
ni. Terveink között szerepel ezért egy 
újabb évjáratú, modernebb, használt 
tűzoltó gépjármű fecskendő vásárlá-
sa. A meglévő eszközök, védőfelsze-
relések szinten tartását, pótlását, a 
tűzoltószertár épületének felújítását 
is szeretnénk megvalósítani. Fon-
tosnak tartjuk a fiatalok körében az 
önkéntes tűzoltók tevékenységének 
megismertetését, népszerűsítését, új, 
aktív tagok bevonásával a vonuló ál-
lomány erősítését. Kiemelt figyelmet 
kívánunk fordítani a több évtizedes, 
aktív szolgálattal rendelkező, ma már 
nyugdíjas önkéntes tűzoltók fokozot-
tabb megbecsülésére, valamint a ha-
sonló tevékenységet végző civil szer-
vezetekkel való együttműködésre. 

ez + az

jótéKonysági horgásznap

Versennyel egybekötött jótékonysági 
horgásznapot szerveznek december 
22-én a Roberto Horgászparkban, 
reggel fél 8-tól délután 3 óráig. 
A verseny helyszínén bárki adakoz-
hat az ott elhelyezett gyűjtődoboz-
ba, még azok is, akik nem akarnak 
horgászni, csak kilátogatnak a ren-
dezvény helyszínére a jó és nemes 
cél érdekében. A befolyt összegből 
– annak nagyságától függően – sze-
retnék több családnak is örömtelivé 
tenni a karácsonyünnepet. Az esetle-
ges rossz idő se tartson távol senkit, 
ebben az esetben az épületben klub-
foglalkozást tartanak. A rendezvény 
ideje alatt a tea, kávé, forralt bor, 

házi sütemény egész nap biztosított 
a zsíros kenyér mellé. A verseny és az 
eredményhirdetés után pedig min-
denkit vendégül látnak egy finom, 
bográcsos ebédre.
Nevezés a versenyre: Retkes zoltán 
+36-30/885-5782, illetve Korányi 
Melinda +36-20/513-0211
A szervezők kérik, hogy aki részt akar 
venni a programon, a fenti telefon-
számokon jelentkezzen be, az étel-
mennyiség kalkulálása érdekében.
További információk: facebook – 
események: Jótékonysági horgász-
nap-verseny!
Mindenkit családostól szeretettel 
várnak!

megszépül a Wattay

fÉl ÉvszázAd – NeM seMMI!

1967. nevezetes évforduló a Pető-
fi Sándor Általános Iskola egykori 
nyolcadikosai számára. Ebben az 
évben ballagott el ugyanis 19 fiú 
és 19 lány, hogy szétszóródjanak a 
nagyvilágban. Nemrégiben összejöt-
tek, hogy megünnepeljék ezt a jeles 
eseményt. Osztályfőnökük, Donáth 
Sándorné sajnos már nem lehetett 
velük, de Ádám Károlyné, aki ma-
gyarra, történelemre és a nagybetűs 
ÉLET-re tanította őket, szerencsére 
el tudott jönni a találkozóra. 

A képen: felső sor balról jobbra: 
H. nagy Mária, Csővári István, 
Kvacska Ilona, Domokos Tünde, 
Kiss András, Kecskeméti Károly, 
nagy Katalin, (elbújva) Husztafa 
István
Második sor: Asztalos Erzsi, Szent-
györgyi zsuzsanna, Ádám Károly-
né (tanár) Tim Ilona, Izsák Mária, 
Urbán Mária, Csvila Ilona,
Guggolnak: Mészáros Péter, Bacsa 
József

kIskőrös város HíreI,
foNtos NAPI INfoMáCIÓk:
fACEBOOK: KISKőröS várOS
www.KISKOrOS.hu   

A középiskola épületeit a Nemzet-
gazdasági Minisztérium forrásából 
újítják fel, 93 millió forintos támo-
gatásból, melyhez még a Kiskunha-
lasi Szakképzési Centrum mintegy 
10 millió forintos további támoga-
tást nyújt árnyékoló berendezések 
felszerelésére és egyéb, a felújítással 
összefüggő feladatok kifizetésére. A 
2018-as évtől az NGM további inf-

rastrukturális felújításokat tervez a 
szakképző intézmények modernizá-
lása érdekében, mivel a munkaerő-
hiány megszüntetésében a szakképző 
iskolák központi szerepet látnak el 
a munkaerőpiacon. A felújítások a 
szakképző iskolák presztízsének egy 
szegmensét jelentik, melyeket továb-
bi oktatási területek fejlesztése fog 
kísérni.

napjainK

ez év márciusában parancsnok nélkül maradt kiskőrös város önkéntes 
tűzoltó egyesülete, ugyanis Jesztl József parancsnok, életének 89. évé-
ben elhunyt. 65 évet szolgált tűzoltóként, ebből több mint négy évtizedig 
töltötte be a parancsnoki tisztet. Az egyesület vezetősége közgyűlést hí-
vott össze, ahol új vezetőségi tagokat és tisztségviselőket választottak. 
A parancsnoki beosztásra Podobni Istvánnak (kis kép) szavaztak bizalmat, 
az elnök Barkóczi ferenc, a titkár Jancsovics zsolt lett. Az új parancsnok 
tősgyökeres kiskőrösi lakos, huszonkét éve tűzoltó, felsőfokú tűzvédelmi 
végzettséggel rendelkezik, és építész-tűzvédelmi szakértőként dolgozik. 
Nős, felesége Podobniné vándor Andrea óvónő, három gyermekük van.  

verseK zenei aláfestéssel
„Az évek parazsa” címmel jelent meg 
nagy Ferenc István író-költő CD-
je, amelyen válogatást hallhatunk a 
legcsodálatosabb, zenei aláfestéssel 
szavalt költeményeiből. A tizenhat 
verset előadják: Csengődi éva és 
nagy Ferenc István. A lírikus hang-
zást hangszeres kíséretével Balázs-
nagy Gabriella zongorán és Nagy 
Ferenc hegedűn tette tökéletesebbé. 

A szeretetről 
szóló verseket 
Balajthy Fe-
renc, Vajda 
János-díjas író-
költő lektorálta. 
A felvételeket 

készítették: Varga Gábor Attila és 
Bende Béla. A CD megvásárolható 
Kiskőrösön a könyvesboltokban. 
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A kiskőrösi evangélikus egyházközség az interneten:
kiskoros.lutheran.hu

A kiskőrösi Petőfi sándor evangélikus Óvoda,
általános Iskola gimnázium és szakgimnázium

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu

csendesnapi
„Élő” lutHer rÓzsA

re-forr-MáCIÓ
Csendesnap és projekthét

lutHer MoNdjA...
...Jézus Krisztusról

reformáció. 500 év. ez már történelem. Mégis mai, közösségi és személyes. 
ennek a kettősségnek a felhajtóerejében ünnepeltük gimnáziumunkban 
a reformáció jubileumát november 13-17 között. A hét csendesnappal 
indult, melynek kezdő istentiszteletén Lupták György esperes lukas 
Cranach wittenbergi szárnyasoltár képét ismertette, melyen luther Már-
ton látható, ahogyan krisztusra mutat. A reformáció fő üzenete is ebben 
fedezhető fel: életünk megváltoztatója jézus. Minden tőle indul. 

Ezután megáldottuk iskolánk és ta-
náraink újborait. Filus János tanár 
úr felidézte a Márton-legendát, és 
bemutatta az idei borévjárat sajátos-
ságait, a tanár úr szakmai útmutatása 
segítségével Farkas Sándor iskolalel-
kész arról beszélt, hogy Istentől ka-
pott személyiségünknek is meg kell 
erjednie, ki kell forrnia. Isten, a főbo-
rász irányított erjesztéssel, személyisé-
günknek megfelelő módon szeretné 
megformálni életünket a Szentlélek 
erejével. Tőle lesz az életünk egészen 
mássá. A bennünk lévő óember Jé-
zus által forrhat ki újemberré. Ekkor 
lehetünk igazán azokká, amilyennek 
megalkotott és elképzelt minket. De 
miként az újbornak is le kell tisz-
tulnia, a keresztény ember saját re-
forr-mációja, az újember kiforrása 
után is szükséges a letisztulás, a régi 
dolgok elengedése, az Istentől kapott 
dolgok befogadása, megérlelése – ez 
a megszentelődés.  Az istentiszte-
lethez kapcsolódóan Fodor Tamás 
tanár úr a magyarországi reformáció 
kezdeteiről tartott diaképes előadást. 

A csendesnap ezután az iskolában 
folytatódott, ahol a tanulók kreatív 
foglalkozásokon vehettek részt, majd 
a Korál-sziget együttes evangélikus 
korálok rockos feldolgozásainak 
koncertjével zártunk. A projekt-
hét másik kiemelkedő rendezvénye 
volt az iskolánk által meghirdetett, 
Fodor Tamás által szervezett Refor-
máció 500 történelem- és bibliaver-
seny, melynek első két fordulójában 
e-mailben kellett a jelentkező csapa-
toknak beküldeni a megoldásokat. A 
döntőt két korosztályban tartottuk 
meg a legügyesebb csapatok között. 
A verseny első részében 9 feladatla-
pot oldottak meg a résztvevők, majd 
vetített képes kiselőadást tartottak 
egy általuk választott neves reformá-
tor életéről és munkásságáról. Egy 
ilyen verseny nemcsak elmélyíti és 
rendszerezi a szerzett tudást, hanem 
megtanít csapatban dolgozni és élő-
szóban kiállva elmondani másoknak 
azt, ami a miénk lett. 

Farkas Sándor
iskolalelkész

A versenyen az alábbi eredmények születtek: 
általános iskolások:
1. Kossuth Lajos Evangélikus Iskola, Soltvadkert 7. d
     (Kubas Panna, Rákóczi Péter, Sípos Zente, Laczi Petra)
2. KEVI Petőfi általános iskolája 8. b
    (Németh Laura, Krahulecz Viktória, Podobni Nóra, Téglás Vajk)
3. KEVI Petőfi általános iskolája 6. a (Boros Júlia, Breznyán Kinga, Markó Réka, Tóth Eszter)

középiskolások:
1. KEVI gimnáziuma 10. A (Aszódi Anett, Breznyán Gergő, Fodor Bálint, Rohoska Réka)
2. KEVI gimnáziuma 12. A (Jarjabka Éva, Jaksa Dominika, Ivanyos Dóra)
3. KEVI gimnáziuma 12. A (Ványi Gábor, Varga Máté, Kiss Adrián) 

Végül a test reformációja se maradhatott ki. A projekthétnek volt sportos része is: az 500 perc 
foci. Reggel 8:00 és 16:20 között folyamatosan pattogott a labda az általános iskola sportcsar-
nokában.

újuljatoK meg
értelmetek megújulásával (Ef 4,23)

November 6-án hétfőn zajlott a 
KEVI általános iskolájában az őszi, 
reformáció ünnepéhez kapcsolódó 
csendesnap. Idén, a reformáció 500.
évfordulóját ünnepelve a megújulás 
jegyében zajlott. A nap közös isten-
tisztelettel kezdődött az evangélikus 
templomban, ahol felfrissülve az 
őszi szünet után indítást kaptunk a 
napra. Az istentisztelet színes foltja-
ként néhányan beöltöztek hitújítók-
nak, egyháztörténeti személyeknek 
és magukat bemutatva álltak be élő 
jelként azok sorába, akik az egyház 
létrejötte óta Isten lelkétől vezérel-
ve ébresztették a hitet egymásban 
és egyházukat, felekezetüket. A nap 
folytatásaként az alsósok és felsősök 
külön utakat jártak. Az alsós diákok 
tanítóik vezetésével négy blokkban 
merülhettek el a reformáció idején 
középpontjába helyezett témákkal, 
amit Luther Márton 4 Sola, azaz 4 
„egyedül” – ként fogalmazott meg: 
egyedül Krisztus által, egyedül a 
Szentírás alapján, egyedül hitből és 

egyedül kegyelemből lehet életünk 
és örök életünk. Így Bibliamásolás, 
mozgásos játék, bizalomjátékok és 
Max Lucado: Értékes vagy című 
filmjét tekintették meg egymásnak 
„Értékes vagy” matricát gyártva és 
ajándékozva. A felsős programban 
egyfajta templomsétát tartottunk. 
Köszönet a lelkészeknek és hitokta-
tóknak, akik nyitottak voltak és szol-
gáltak közöttünk. Minden felekezet 
saját hitcsaládján belül kiválasztott 
és bemutatott egy egyházújítót. A 
katolikus templomban II. János 
Pált, a református imaházban Kálvin 
Jánossal, a pünkösdi imaházban a 
pünkösdi mozgalom elindulásáról és 
személyes bizonyságokról, az evan-
gélikus templomban pedig Sztehlo 
Gábor gyermekmentő-lelkésszel 
ismerkedhettek meg a diákok. Volt 
a napon filmnézés, saját köztársa-
ság megalapítása és zászlótervezés, 
az evangélikus templom előtti nagy 
evangélikus könyvből totó válaszo-
kat kellett kikeresni. A nap végén a 
felsősök színes pólókba öltözve egy 
élő Luther rózsát alkottak meg a fel-
sős iskolaudvaron. 
Reménység szerint ezen a napon 
megértettük és felfedeztük, hogy 
igaz Isten igéje: újuljatok meg ér-
telmetek megújulásával. hiszen a 
megújulás a gondolkodás megválto-
zásával kezdődik, amit a Biblia így 
nevez: megtérés, azaz a gondolkodás 
megváltozása 180 fokban Isten felé. 
Adja Isten, hogy gondolatainkban 
és szívünkben megújulva folytassuk 
utunkat Isten segítségével!

12

„Hiszem, hogy Jézus Krisztus – az 
Atyától öröktől fogva született való-
ságos Isten, és Szűz Máriától szüle-
tett valóságos ember, – az én Uram, 

aki engem, elveszett és megítélt em-
bert megváltott: minden bűntől, 
a haláltól és az ördögnek hatalmából 
megszabadított és magáévá tett; nem 
arannyal, sem ezüsttel, hanem szent 
és drága vérével, ártatlan szenvedésé-
vel és halálával; hogy egészen az övé 
legyek, az ő országában őalatta éljek 
s őt szolgáljam örökkévaló igazságban, 
ártatlanságban és boldogságban, mert 
ő feltámadott a halálból, él és uralko-
dik mindörökké. Ez így igaz!”

(Kis Káté, 1529)

November 6-án hétfőn tartottuk a 
Kiskőrösi Petőfi Sándor Óvoda, Ál-
talános iskola, Gimnázium és Szak-
gimnázium általános iskolájában az 
őszi, reformáció ünnepéhez kapcso-
lódó „csendesnapot”.
A nap végén az általános iskola felső-

sei színes pólókba öltözve egy „élő” 
Luther rózsát alkottak az iskolaudva-
ron. Ezúton is köszönetet mondunk 
Pásztor Gyula pedagógusnak a se-
gítségért és koordinálásért, valamint 
Mátyus Lajosnak a drónos felvéte-
lekért.

Karácsonyi ajándékkönyvek,
ajándéktrágyák, naptárak

Kiskőrösön az Evangélikus Általános 
Iskolában december 14-én, 

csütörtökön 10-17 óráig. Petőfi u 7.

Karácsonyi útmutató
„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek 
nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyer-
meket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” 

(Lukács 2,10-12)

Hallhattátok Lukács evangéliumá-
ból a mi Urunk Krisztus születésé-
nek történetét, és valamit arról is, 
hogyan adta hírül az angyal szava, 
kicsoda az újszülött. Ezt az angyali 
üzenetet szeretnénk most alapo-
sabban szemügyre venni. Ma eddig 
csak azt hallottátok, hogy a gyermek 
megszületett, és ő a mi Urunk és Üd-
vözítőnk. Az evangélium elmondja, 
hogyan történt mindez, és kik a sze-
replők. Ez a hittétel azonban olyan 
nehezen bevehető, hogy manapság 
csak kevesen hisznek benne... Ne-
hezen vehető be a hit, miszerint a 
kisgyermek, aki Máriától született, 
valóságos Isten. Hiszen értelemmel 
senki sem képes felfogni, hogy az, 
aki a mennyet és a földet teremtet-
te, és akit az angyalok imádnak, egy 
szűztől született. Senki sem hiszi ezt 
a tanítást azokon kívül, akik hit által 
felismerik, hogy ez a gyermek az Úr 
és Üdvözítő... Azért, hogy elmond-
hassuk: „nektek született”, ahogy azt 
az angyal is mondja, most a hitről 
prédikálunk...
Sokan vannak, akik nem kételked-
nek abban, hogy Krisztus az Úr, az 
Üdvözítő, aki szűztől született. Én 
sem kételkedtem ebben soha. Ám ha 
ezek a szavak csak a gondolataimban 
ragadnak meg, és nem ágyazódnak 
mélyebbre, akkor nem lesz elég erős 
a gyökerük bennem. Egészen bi-
zonyosak vagyunk abban, hogy az 

angyal hirdeti ezt az üzenetet, ezt 
a tudást mégsem követi a hit szi-
lárdsága. Mivel értelmünk képtelen 
felfogni ezt a kettős bizonyosságot, 
hogy Krisztus ember és ugyanakkor 
Üdvözítő, Úr és király is, ezt a hitet a 
mennyből kell kapnunk. Aki igazán 
hiszi az elsőt, az hiszi a másikat is. 
Kik hát azok, akiknek ezt az öröm-
hírt hirdetnünk kell? Azoknak, akik 
félnek, és érzik bűneik terhét, ahogy 
a pásztorok is. Nekik hirdetnek igét 
az angyalok, Jeruzsálem hatalmas 
urait pedig hagyják aludni, hiszen 
úgysem fogadnák be az örömhírt...
Mária Fiában kell hinnünk, aki a 
szűz ölében fekszik, ő a mi Megvál-
tónk. Vele kell törődnöd, és hálát kell 
adnod érte Istennek, hogy kegyelmé-
vel ily módon megemlékezett rólad, 
és neked adta az Üdvözítőt, akinek 
a sajátoddá kell válnia. Isten jelként 
küldte az angyalt a mennyből, aki 
kijelentette neked, hogy mást se pré-
dikáljanak erről a gyermekről, mint 
azt, hogy ő az Üdvözítő, aki felül-
múlja a mennyet és a földet. Őt kell 
felismernünk, és befogadnunk, hoz-
zá kell könyörögnünk, mint Meg-
váltónkhoz a szükség idején, és nem 
szabad kételkednünk abban, hogy 
kiment minket minden szerencsét-
lenségből.

(részletek Luther karácsonyi prédi-
kációjából, Wittenberg, 1530)

eva n g é l i K u s o K  o l d a l a
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mit mivel ehetünK együtt?

Ki hordja a nadrágot?
Horváth Gábor (képünkön) 
addiktológiai konzultáns Építő és 
romboló pénzkezelés a családban 
címmel tartott előadást november 
21-én, az Egészségfejlesztési Iroda és 
a Hetednapi Adventista Egy-
ház támogatásával. 
Pénzügyeinket általá-
ban – még sokszor 
családjainkban is 
- tabutémának te-
kintjük. Anyagias 
világunkban azon-
ban könnyen szül 
a pénz – és mindaz, 
amit meghatároz – 
feszültséget és irigy-
séget. Dr. Mihalec Gá-
bor párterapeuta szerint 
„a féltékenység mellett a pénz 
az a kérdés, amely miatt a legtöbb 
pár vitatkozik.”
Fiatal házasokként együtt gondolko-
dunk, együtt tervezünk, hiszen kö-
zösek a célok, a vágyak.
A gyermek(ek) születése után meg-
változnak szerepeink. Apa a (fő) 
pénzkereső, anya pedig az otthon 
szolgalelkű királynője. Ha egyenran-

gú társként tekintünk egymásra, ak-
kor függetlenül attól, hogy ki meny-
nyit tesz a családi kasszába, mindkét 
félnek van beleszólási joga a pénz 
elköltésébe. 

Pénzügyi és érzelmi bizton-
ságunk veszélyes kölcsön-

hatásban is állhatnak 
egymással: 
Külön kassza, közös 
kassza vagy „dugi” 
kassza? Melyiket 
válasszuk? 
A pénzkezelés az 
egész kapcsolat 

tükre. Ha a felek 
nem tudnak meg-

egyezni pénzügyi 
kérdésekben, akkor va-

lószínűsíthető, hogy egyéb 
érzelmi, kapcsolati, kommunikációs 
vagy együttműködési nehézségeik is 
vannak egymással.
Magánéletünkben, családi életünk-
ben, a munka világában is tartsuk 
szem előtt: „A pénz nem megváltoz-
tatja az embert, hanem megmutatja, 
ki is valójában!” (Hacker c. film)

Kertai nóra 

Lénárt Gitta nyersétel tanácsadó 
Ételtársítások című előadására no-
vember 20-án várták az érdeklő-
dőket a Zsinagógában. A program 
szervezője és támogatója az Egész-
ségfejlesztési Iroda és a Hetednapi 
Adventista Egyház voltak.
Az előadó hangsúlyozta, táplálkozá-
sunk legfontosabb kritériuma, hogy 
ételeink minél természetesebbek 
és minél kevésbé feldolgozottak le-
gyenek! Ami dobozból vagy tasak-
ból kerül tányérunkra, abban már 
nincsenek vitaminok és enzimek, 
viszont dúskál tartósítószerekben, 
ízfokozókban, színezékekben és állo-
mányjavítókban. 

A táplálkozási tanácsadó mottója, 
„Az vagy, amit meg tudsz emészte-
ni”! Ennek jegyében kiemelte, az, 
hogy mit mivel fogyasztunk, meg-
határozza, hogyan érezzük magun-
kat étkezés után (pl. puffadunk-e 
vagy jól érezzük magunkat a bő-
rünkben?), illetve milyen általános 
egészségi állapotnak örvendhetünk. 
Az este folyamán megkóstolhattuk 
az előadónő által hozott nyers vegán 
kókuszkockát, valamint a pillanatok 
alatt elkészített krémes diótejet. 
A receptek megtalálhatóak a 
facebook Táplálkozással az egészsé-
gért klub csoportjában.

Kertai nóra

HellÓ beMes HAlloweeN!

Halloween partyt szerveztek az angol 
nyelvi munkaközösség tagjai a felsős 
diákok részére a KT Bem József Álta-
lános Iskolában. A szervező pedagó-
gusok jelmezbe öltözve fogadták az 
érkező diákokat az iskola aulájában, 
ahol „nyüzsögtek a pókok és röp-
ködtek a szellemek”.

Visszatérő vendégként a bócsai és a 
fülöpszállási iskolákba járó társaik 
is részt vettek az eseményen, amely-
nek megrendezése már hagyomány a 
székhelyintézményben. A köszöntő 
után az ijesztő jelmezekbe öltözött 
csapatok versenyeztek egymással. 
A versenyszámok alkalomhoz illőek 
voltak, hiszen volt többek közt bo-
szorkányos seprűlovaglás, gumiku-
kac evés, szörnyecske söprögetés.
Ezután következett a töklámpások 
kifaragása, majd a hozott rémes, de 
finom étkek elfogyasztása. 
A diszkóban pedig együtt táncoltak a 
boszorkányok a szellemekkel, dene-
vérekkel, vámpírokkal, csontvázak-
kal és a többi rémisztő, ám teljesen 
ártalmatlan Halloween-i alakkal.

a logopédiai szaKfeladat a pedagógiai szaKszolgálatban

A nap minden órájában beszélünk, mások beszédét hallgatjuk és 
értelmezzük. A nyelv úgy vesz körül bennünket, mint a levegő. 
A beszéd olyan magától értetődő, oly természetes, mint a járás. 

oda se figyelünk rá, csak akkor, ha baj van vele! A probléma észlelése után 
felmerülhet a szülőben a kérdés: Hova fordulhatok segítségért? Milyen 
intézményes, ingyenesen elérhető lehetőség van a beszédhiba orvoslása 
érdekében?

A Pedagógiai Szakszolgálatok létre-
jöttével 2013. január 1-től a beszéd-
hibás gyermekek kötelező alapellá-
tása a szakszolgálati feladatok közé 
tartozik. A logopédia szó jelentése: 
beszédnevelés. Az ellátás során a 
szakemberek a beszéd, a hangképzés 
és a nyelv zavarait észlelik, vizsgálják 
és javítják. A kisgyermek a családban 
szinte észrevétlenül tanulja meg a 
beszédet. Ez azonban csak látszatra 
spontán folyamat. A környezet – a 
család, a bölcsőde, az óvoda, az isko-
la – állandó segítése, ösztönző hatása 
szükséges a problémamentes beszéd 
kialakulásához. A legkörültekintőbb 
környezet mellett is előfordulhatnak 
azonban zavarok a beszéd elsajátítá-
sában.
A logopédiai szakfeladat során a 
nyelvi, kommunikációs zavarok 
észlelése, szűrése, vizsgálata és terá-
piája zajlik. A Nemzeti Köznevelési 
Törvény szerint a logopédiai  ellátás 
feladata: a hangképzés, a beszéd, a 
beszélt és írott nyelvi képesség fej-
lődési és szerzett zavaraihoz; továb-
bá a specifikus tanulási zavarokhoz 
(diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, 
diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, 
állapotmegismerési és terápiás tevé-
kenység. 
A logopédiai ellátás igénybevétele 
önkéntes alapon, a szülő egyetérté-
sével és kezdeményezésére történik – 
kivéve a szakszolgálati rendelet által 
meghatározott kötelező szűréseket. 

  SZŰRÉSEK

A logopédiai ellátás keretében jelen-
leg 2 kötelező szűrést végzünk: a har-
madik és ötödik életévüket betöltött 
gyermekek beszéd- és nyelvi fejlett-
ségének szűrését.
A hároméves gyermekek logopédiai 
szűrése ősszel történik, ez a gyermek 
nyelvi fejlettségére irányul. A szűrés 
során azt figyeljük meg, hogy milyen 
a kisgyermek szókincse, mondatok-
ban beszél-e, használja-e a ragokat, 
főnévi toldalékokat, és érti-e a beszé-
det. Ebben az életkorban még nem 
várjuk el a kisgyermektől a tiszta 
artikulációt, a pöszeség ekkor még 
élettani jelenség. Idén ősszel mintegy 
600 hároméves gyermeket szűrtünk 

a térség valamennyi óvodájában, kö-
zülük 100 gyermeket egyéni vizsgá-
latban részesítettünk.
Az ötévesek szűrése májusban tör-
ténik, amely elsősorban a beszéd-
artikulációra, illetve az írott nyelvi 
(írás és olvasás) készültségre irányul. 
Ebben az életkorban már elvárható 
a gyermektől a tiszta artikuláció, a 
helyes ragozás, a gördülékeny mon-
datalkotás és az összefüggő, folyama-
tos, jó ritmusú beszéd. Az ötévesek 
szűrésén 2017-ben 465 óvodás gyer-
mekből 233 beszédhibást találtunk.
Ha a gyermek életkora nem esik bele 
a kötelező szűrés által meghatározott 
életkori sávba, akkor a szülő ön-
ként jelentkezhet, kezdeményezheti 
a gyermeke logopédiai vizsgálatát. 
A jelentkezést ebben az esetben is 
egy részletes, egyéni vizsgálat követ. 
A vizsgálat eredménye dönti el, hogy 
a gyermek, tanuló logopédiai terá-
piában részesülhet-e. Amennyiben 
nincs szabad férőhely a terápiás órá-
kon, a gyermek várólistára kerül.

  FEJLESZTÉS

A kötelező szűrés eredménye alap-
ján a beszédhibás gyermek részle-
tes, egyéni logopédiai vizsgálatát 
elvégezzük, illetve kezdeményez-
zük a szükséges gyógypedagógiai, 
pszichológiai, orvosi vizsgálatokat. 
A jelentős nyelvi késés, valamint a 
sok hangra kiterjedő általános pö-
szeség esetén például nagyon fontos 
tisztázni, hogy ép-e a gyermek hal-
lása, a beszédhiba hátterében van-e 
valamilyen rejtett beszédszervi, ana-
tómiai eltérés. Attól függően, hogy 
mi okozza a nehézségeket és milyen 
súlyosságú a beszédhiba, a vizsgálat 
eredményétől függően javaslatot te-
szünk arra, hogy a gyermek terápiás 
ellátásba kerüljön. Enyhébb esetek-
ben rendszeres, egyéni logopédiai ta-
nácsadás formájában kap segítséget a 
szülő az otthoni fejlesztéshez. A lo-
gopédusok a többségi intézmények-
be: az óvodákba és az általános isko-
lákba kijárva végzik a munkájukat, a 
központi telephelyen csak alkalman-
ként dolgoznak. A logopédiai ellátás 
így Kiskőrös térségében valameny-
nyi településen, összesen 36 közne-

velési intézményben valósul meg. 
A beszédhibás gyermekek heti egy 
vagy kettő alkalommal részesülnek 
logopédiai terápiában, kiscsoportos 
formában. A tavalyi tanévben 367 
gyermek járt rendszeresen logopédi-
ai foglalkozásra. 
A logopédiai terápiák zömét jelenleg 
az artikulációs zavarok javítása tölti 
ki; de működik a térségben csopor-
tos dadogás terápia; beszédészlelést 
és helyesírást fejlesztő tréning; be-
szédindító csoport az eltérő nyelvi 
fejlődésű gyermekek számára; vala-
mint nyelvlökéses nyelés terápiája. 
Időnként a ritkább logopédiai kór-
képekkel is találkozunk munkánk 
során: mint az orrhangzós beszéd 
vagy a kóros rekedtség.

  KAPCSOLATTARTÁS

Fontosnak tartjuk és célunk az óvó-
nőkkel, szülőkkel való kapcsolattar-
tás, hiszen ők azok, akik nap mint 
nap találkoznak a gyermekekkel, és 
csak velük együttműködve oldhat-
juk meg a kisgyermekek fejlesztését. 

Szükség esetén a már terápiában 
részesülő gyermekeknél, mind a 
szülőkkel, mind az óvónőkkel meg-
beszéljük a felmerülő problémákat. 
A folyamatos információcsere sze-
mélyes megbeszéléseken, szülő kon-
zultációkon, szülői értekezleteken 
valósul meg.
A gyermekek fejlődéséhez, a sikeres 
terápiához elengedhetetlen a szülők 
otthon nyújtott segítsége, a rend-
szeres otthoni gyakorlás és a beszéd-
hibás gyermekhez való megfelelő 
hozzáállás, ezért kiemelten fontos a 
családdal történő maximális együtt-
működés, illetve hogy a szülőket 
hasznosítható szakmai tanácsok-
kal segítsük ebben. Célunk, hogy a 
gyermekek örömmel, saját akaratuk-
ból érkezzenek hozzánk, élvezzék a 
terápiás foglalkozásokat, és számuk-
ra szinte észrevétlenül, játszva szé-
püljön beszédük. A szakfeladatokat 
belső munkatársakkal, illetve óraadó 
kollégákkal látjuk el. A 2017/18-as 
tanévet 6 főállású logopédus munka-
társsal és 3 óraadó kollégával kezd-
tük meg.

Főállású logopédusaink: Domonyiné Borbényi Katalin, Kissné Markella Anikó, 
Kővári Bernadett, Markella Eszter, Mezeiné Fejszés Zsuzsanna,

Nagyné Tanács Adrienn.
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ANgolbÓl, NÉMetből Is jÓk
A Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi 
Wattay Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma tagin-
tézményben, ebben a tanévben is 
megrendeztük november közepén az 
angol és német nyelvű játékos, házi 
vetélkedőket.
Az angol versenyen „Feltalálók, fel-
fedezők” témában csoportokban ké-
szülhettek fel a tanulók. Változatos 
előadások születtek, a legtöbb diákot 
a modern technológia „ihlette” meg, 
leendő szakmájuk vagy érdeklődésük 
alapján. A verseny fődíja egy hatal-
mas ajándékcsomag volt a Diákön-
kormányzat jóvoltából. Első helye-
zett lett Kardos Mercédesz Klaudia 
és Jándék Károly, a második helyen 
Török Bálint és György Áron, a 
harmadik helyen pedig Pivarcsi Re-
gina, Schwarcz Kitti, és Debrecze-
ni János végeztek.(lenti fotó)
„Entdeckungsreise in den 
DACHLändern” címmel a néme-
tesek is összemérték tudásukat egy 
országismereti ismereteken alapuló 
versenyen. A remek hangulatot a 

változatos feladatok és prezentációk 
tették teljessé. Szoros küzdelemben 
az első helyet az FC Bayern Mün-
chen csapata szerezte meg – Kereszt-
úri Anett (10.B), Maár Gyöngyi 
(10.B), Vörösváczki Vivien (10.B). 
Második helyezett a Male csapat lett 
– Bránya Oktávián (10.A), Fara-
gó Henriett (10.B), Vámos Laura 
(10.A). A harmadik helyen pedig a 
Mädchen csoport végzett – Kalapos 
Csilla (12.A), Lengvári Melinda 
(12.A), nagy Dóra (12.B). (fenti 
kép)
Ezúton is köszönetet mondunk a 
Kiskőrösi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak a támogatásáért, 
Horváth István pedagógusnak a 
gyönyörű oklevelekért, Fagyal zol-
tánnak és Szentgyörgyi Ábelnek a 
fotózásért, angol és német nyelvet 
tanító pedagógusainknak a felkészí-
tésért és a lebonyolításáért, valamint 
minden diáknak, akik örömmel vet-
tek részt a játékos versenyeken.

Papp Laura

A Kőrösszolg Kft.
2018. január 1-jei kezdéssel 

felvételre keres
1 fő

általános karbantartót. 

Asztalosipari gyakorlattal 
rendelkezők előnyben. 

Jelentkezni lehet:
személyesen: Petőfi S. u. 108.

tel.: 06-20/9443-127

Alma kiskőrösi
termelőtől eladó!

Idared, Jonagored, Golden

Ingyenes házhozszállítás
20 kilogrammtól

Kiskőrösön. 

tel.: +36-70/619-3910

„MI A PályA?” - A wAttAybAN
Életpálya, pályatanácsadás, pályakezdés, pályaválasztás – többek között 
ezek a szavak határozzák meg a hetedikes, nyolcadikos diákok életét a 
facebook és az instagram világa mellett. Milyen szakmát tanuljak? Melyik 
képzést válasszam? Melyik iskolába menjek? – ezekre a kérdésekre nehéz 
választ találni akkor, ha a virtuális világból ne lépnek ki a serdülők és nem 
ismerkednek meg kézzelfoghatóan az egyes szakmák jellegzetességeivel. 
ebben az ismerkedésben nyújtott segítséget a november második hetében 
megrendezett pályaválasztási kiállítás a kiskunhalasi szakképzési Cent-
rum kiskőrösi wattay szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma 
szervezésében.

A kiállítást az intézmény tornater-
mében rendezték be, melyet az elő-
ző évekhez hasonlóan színvonalasan 
valósítottak meg az intézmény pe-
dagógusai. Az egyes standokon az 
általános iskolai tanulók, tanáraik, 
szüleik testközelből ismerkedhettek 
meg az informatika, a közgazdaság, 
az ügyvitel, a gépészet, a faipar, a ke-
reskedem és a vendéglátás világával. 
A kiállításon részt vett a Kiskőrösi 
Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium is, így a résztvevők 
megismerkedhettek az ő képzési kí-
nálatukkal is.
A rendezvényen Franczia László 
igazgató köszöntette a diákokat, 
majd a köszöntő gondolatokat foly-
tatta Pohankovics András alpol-
gármester. A kiállítás megnyitó be-
szédét Ördög Dóra, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
szakképzési igazgatója tartotta. Bá-
torították a tanulókat a szakma-
választásra és biztatták őket, hogy 
a helyi lehetőségeket kihasználva 
olyan pályát válasszanak, melyekre 
a helyi munkáltatóknak is szüksége 
van. Ebben a választásban nyújtott 
segítséget a Kiskőrösi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának stand-
ja, valamint az Eckerle Industrie 
Kft. által ismertetett gyakorlati kép-
zési lehetőségek széles választéka. 
A Pályaválasztási Kiállítás megnyi-
tóját megtisztelte jelenlétével Papp 
Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum főigazgatója is.
A kétnapos rendezvényt a regiszt-
rációk szerint mintegy 300-an láto-
gatták meg, akik a helyi, valamint 
a környékbeli általános iskolákból 
érkeztek. A szervezők remélik, hogy 
a diákok megtalálják azt a pályát, 
amire szükségük van, még akkor is, 
ha az előrejelzések szerint állandó 
pályakorrekcióra van szükség egész 
életünk folyamán. Hiszen egy vég-
zettség ma már nem elég a megélhe-
téshez és az élethosszig tartó tanulás 
ma már elengedhetetlen feltétel az 
érvényesüléshez. Ezt a fajta pálya-
módosítást segítik elő a Wattayban 
beindított felnőttképzések, melyek 
során újabb szakmákkal gazdagod-
hatnak a résztvevők. A Pályaválasz-
tási Kiállítást az Európai Szakképzési 
Hét keretében rendezték meg, csat-
lakozva így az Európai Unió terü-
letén jelenleg is zajló, a szakképzést 
népszerűsítő rendezvényekhez.
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sok boldogságot kíváNuNk!

Gyetvai Mónika és Viczián Sándor Urbán Eszter – Csengődi János

Kolozsvári Márta és Kálmán László

Szűcs Mária és Pethő Attila

Főtéri randevú. Bekerekeztek a Jótifuti bringabarátok, pihentek egyet a mazsi fesztiválon fellépő Gyöngyszem mazsorett csoport lányai, 
valamint a vendég Kis-Csicsergők néptánc csoport és csatlakozott a közös fotózáshoz az újdonsült házaspár, Szűcs Marcsi és férje, Pethő Attila is.

„Jó érezni azt, hogy szeretlek.
 Nagyon és egyre jobban,
 Ott bujkálni a két szemedben,
 Rejtőzködni mosolyodban.

 Érezni, hogy a szemeid már
 szemeimben élnek és néznek,
 S érezni azt, hogy szép, veled szép
 És csak veled teljes az élet.”
                             (Illyés Gyula)

isten éltesse még soKáig 
A MI zsuzsIkáNkAt!

Gmoser Györgyné zsuzsi néni no-
vember 14-én ünnepelte – bár nők-
nél ezt nem igen szoktuk elárulni, 
de mivel Zsuzsika sohasem titkolta 
– 75. születésnapját. A mindig is szo-
ros családi kötelékben élő, nyugdíjas 
éveit is aktívan töltő nagymama, 
édesanya köszöntésére természetes, 
hogy összejött a család. Zsuzsi néni 
több évtizede a szlovákság „motor-
ja”, a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, a Kiskőrö-
si Szlovák Szervezet és a Kiskőrösi 
Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar vezetője. Hívó sza-
vára megmozdulnak a nemzetiségi 
hagyományokat ápoló asszonyok, 
férfiak, rétest, herókát, pogácsikot 
sütnek, sztrapacskát készítenek, ká-
posztás hússal teli bográcsot forgat-

nak, a népdalkör pedig dalra fakad. 
Azt a munkát, amit ő végez hosszú 
évek óta, csak köszönni lehet. És kö-
szönjük is! Mindemellett pedagógus-
ként, iskolaigazgatóként is helytállt. 
Párjával, Gmoser Györggyel 1965. 
május 8-án esküdtek örök hűséget 
és három fiúgyermeket – György 
(1966), István (1968), András 
(1977) – neveltek fel szeretetben, 
boldogságban.
Sajnos férjét már elvesztette, de csa-
ládja és a szlovákok közössége be-
aranyozza az életét. Kívánjuk, hogy 
ez így tartson még sok-sok éven át. 
Tartsa meg a Jóisten ezt az egységet, 
adjon Zsuzsikának továbbra is erőt, 
egészséget, boldogságot, családi sze-
retetet, a közösségi életben megbe-
csülést!

„Gólyahír”, esküvő,
házassági évforduló?

várjuk a jelentkezőket INgyeNes rovatunkba!
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Kiskőrösi hírek

kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 5800 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!

a Kevi nyerte a szaKi Kupát 

egyre ügyesebbeK a lányoK
lefutotta a görög maratont bajusznács gábor

Futni akarsz, 
vagy bicajozni?

Hová, mikor?
Facebook:

Trizoli Jótifuti Egyesület

A kevI gimnáziumának csapata nyerte idén a 26. alkalommal megrende-
zett eckerle szaki kupát, a második helyen pedig a wattay csapata végzett.
A kiskőrösiek közül ketten kaptak különdíjat, a gólkirály: Supka Alexander 
(gimi – jobb kis kép), a „legjobb hazai játékos” pedig Molnár Dániel (bal 
kis kép) lett.

Csatai Gáborné: Négy csapat küz-
dött körmérkőzéses formában. A já-
ték a futsal szabályok szerint zajlott. 
Színvonalas, izgalmas mérkőzéseket 
láthatott a kisszámú nézőközönség. 
A két „hazai” csapatnak sikerült 
minden mérkőzését megnyernie, 
így az aranyért küzdöttek egymással. 
Az összeszokott, és a futsal diákolim-
pián is jól szereplő gimnázium 3:2-re 
verte a lelkes, ám a végén a mérkő-
zést szorossá tevő Wattay csapatát, 
akiknek góljait Molnár Dani lőtte. 
Dicséret illet minden focistát, a lel-
kes és küzdő játékért. Főleg a Déká-
ni elleni mérkőzésért, ahol 2:0-ról 

fordítottak 4:2-re. A Piarista gimná-
ziummal vívott csata elég sokat ki-
vett a játékosokból. Molnár Dániel, 
Lengvári Szabolcs (2) és Hlavács 
István lövéseivel sikerült egyenlíteni, 
és 4:3-ra nyerni. A góllövők listájá-
ra feliratkozott még Turcsán zalán 
is. Kiemelkedő védőmunkát végzett 
Molnár Dani mellett Máthé Csaba 
is. Nélkülözhetetlen volt Lengvári 
Szabolcs és Baranyai Dávid me-
zőnyjátéka. Vincze Viktor, Dulai 
Máté és Farkas Bence támadásban 
és védekezésben is segítette a csapa-
tot. Sok lövést védett Márkó Bence 
és Kovács Dávid.

A Kiskőrösi Női Kézilabda és Sza-
badidősport Egyesület legfrissebb 
eredményeiről nyilatkozott Feny-
vesi éva edző:  Két csapat tartozik 
hozzám. Az egyik az U13-as korcso-
portos leányok  fiatalabbik gárdája 
és az ifjúsági csapat (képen). Olyan 
sok 13 éves kislány kézilabdázik a 
városban, hogy két csapatot indítot-
tunk a Gyermekbajnokságban.
Az U13-as III. osztályú bajnokság-
ban szerepelünk, 2-3 hetente ve-
szünk részt a rendezett tornákon. 
A lapzártáig 8 mérkőzést játszot-
tunk, december 2-án még két játék 
vár ránk Bácsbokodon. Hetente há-
romszor edzünk, egyre ügyesebbek 
a lányok, a befektetett edzésmun-
kának szépen „jön” az eredménye. 
Köszönet a kitartásért, lelkesedésért 
és a szülői támogatásért.
Az ifjúsági csapattal is én foglalko-
zom. Az országos ifjúsági bajnokság 
III. osztályában versenyzünk. Ez az 
első idény, hogy ilyen bajnokság-
ban indulunk és most áll össze a 
csapatunk. Attól érdekes ez a baj-
nokság, hogy három NB/I-es klub 
második csapatával is játszunk, úgy, 
mint Érd, Budaörs és Ferencváros. 
A listavezető Érdtől csak négygólos 
vereséget szenvedtünk. Ötödik he-
lyen fejeztük be az őszi idényt, ami-
re büszkék vagyunk. Csak a három 
NB/I-es klub és az Óbudai Sportis-
kola előzött meg minket. Az utolsó 
fordulóban Kiskunhalason rangadót 
vívtunk, ami egy harcos, jó mérkő-
zésen 19:19 arányú döntetlent ho-
zott.
Az ifjúsági csapatot minden hétvé-
gén 4-5 játékos egészíti ki a kiskőrö-
si serdülő csapatból.
Czérna János edző a II. osztályban 
szereplő U13-as csapattal foglalko-
zik, ők két fordulóval a vége előtt 

az I. helyen állnak csoportjukban, 
megelőzve Szegedet és Kiskunha-
last. A halasiakat sikerült egy nagy 
mérkőzésen legyőzni 20:19 arány-
ban. A csapat azért küzd, hogy cso-
portelsőként kerüljön a régiós Felső-
házi Rájátszásba.
Az edző által szintén dirigált serdü-
lő csapat az Országos Serdülő Baj-
nokság III. osztályában versenyez a 
Dél-kelet Magyarországi régióban. 
Az utolsó forduló előtt a 4. helyen 
állnak a tabellán, ami a csoport ele-
jén igen szoros, mert a 2. Szeged és 
az 5. Gyula is azonos pontot gyűj-
tött. A legutóbbi fordulóban Kis-
kunmajsán nyertek jó játékkal egy 
küzdelmes mérkőzésen 26:19 arány-
ban a lányok. Az utolsó fordulóban 
a nagy rivális Szeged csapatát fogad-
juk, akit megpróbálunk legyőzni, 
hiszen a lányok nagyon motiváltak 
– nyilatkozta az edző.

Nagy volt a szintkülönbség, 20-30 
kilométer hosszan állandóan vál-
takozott a magasság, hol felfelé ka-
paszkodtunk, hol lefelé futottunk, 
amiben igencsak el lehetett fárad-
ni. Félmaratonnyi táv után jött a 
hullámvölgy és elkezdett lejteni a 
pálya. A combomba és a vádlimba 
belehasított a fájdalom, az izmaim 
bekeményedtek a szokatlan pályán, 
de nem adtam fel, továbbfutottam a 
szurkolók lelkes hajrázása közepette 
és befutottam a célba a 42,7 kilomé-
ter megtétele után, amely a rajtpont 
is volt egyben. Felemelő élményben 

volt részem, szinte libabőrös lettem, 
nem csak attól, hogy sikerült elér-
nem a kitűzött célomat, hanem a 
gyönyörű görög táj látványától is. 
Kezemben boldogan tartva az ér-
met és a kapott ajándékokat egyre 
csak hajtogattam: Hihetetlen, hogy 
én ezt megcsináltam! – „mesélte” 
Gábor élményeit élete eddigi legna-
gyobb futásáról, amit 4 óra 46 perc 
alatt teljesített. Futás után megnézte 
Athén nevezetességeit, megcsodálta 
az Akropoliszt is. 
Ez a nem mindennapi sporttelje-
sítmény azért is elismerésre méltó, 

mert Gábor magasan bizonyította, 
hogy sérülten is képes valaki küzdeni 
és kiváló eredményeket elérni. Mert 
az Eckerlében dolgozó, kiskőrösi fi-
atalember hallássérült. Több hallás-
sérült futóbarátjával vállalkozott a 
maratonra.
És ez még nem minden! Nyolc éve 
tagja az ország legerősebb hallássé-
rültek futsalcsapatának, a négyszeres 
országos bajnok, kétszeres kupagyőz-
tes Debreceni SFSK-nak. Jelenleg 10 
hallássérült futsal klub van hazánk-
ban, akik az MHLSZ (Magyar Hal-
lássérült Labdarúgó Szövetség) által 
kiírt országos bajnokságban, illetve 
kupában versenyeznek. Gábort bevá-
lasztották a Magyar Hallássérült Fér-
fi Futsal Válogatott csapatba is, akik-
kel részt vettek november 17-18-án a 
2017-es Európai Bajnokság „B” cso-
portjának prágai selejtező tornáján. 
Sajnos hatalmas küzdőjáték ellenére 
az írek (5:4), a csehek (9:3) és a fe-
héroroszok (6:2) ellen kikaptak, így 
az EB-re nem jutottak be.
De nem ez a lényeg! A lényeg az, 
hogy van egy küzdőszellemű, kitartó 
kiskőrösi srác, aki megmutatta, hogy 
hallássérülten is lehet kimagasló tel-
jesítményt nyújtó, példaértékű életet 
élni. Gratulálunk Gábor és további 
eredményes sportpályafutást kívá-
nunk! 

A FED-Em Építőipari kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

Petőfi: Opauszki M., Supka A., Lasztovicza Á., Kutyifa Á., Geiger R., 
Horváth B., Tóth N., Varga M., Kecskeméti Z., Kovács B., Németh R., Szabó Zs.

Wattay: Kovács Dávid, Hlavács István, Turcsán Zalán, edző: Csatai Gáborné, 
Deák Dániel, Dulai Máté, Márkó Bence, Baranyai Dávid. Első sor: Molnár 

Dániel, Lengvári Szabolcs, Farkas Bence, Máthé Csaba, Vincze Viktor

gábor gyermekkora óta sportol. focizik, de imádja a röplabdát, az úszást 
is. egy éve rendszeresen fut. kilenc alkalommal lefutotta már a félmaraton 
távot, legelőször márciusban a balaton-félmaratonon próbálta ki teljesí-
tőképességét. jól sikerült, bírta. Aztán jött az ötlet, hogy megpróbálkozik 
hosszabb távval is. És nem is akármilyen pályát nézett ki magának, a vi-
lág legnehezebb, legnagyobb szintkülönbségű görög pályáját, a Maraton-
Athént november közepén.
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hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   PONT  
 1.    Kiskőrösi KS Kft.  

10   10   0   0   362   258   104   19  
 
 

2.    Makói KC  
9   9   0   0   291   225   66   18  

 
 

3.    Békéscsabai BDSK  
9   6   1   2   295   211   84   13  

 
 

4.    Felföldi István SE  
9   6   0   3   223   211   12   12  

 5.    Kiskunhalas UKSC  
9   5   1   3   272   207   65   11  

 
 

6.    Mezőtúri AFC - SYNGENTA  
9   4   0   5   250   232   18   8  

 
 

7.    Túrkevei VSE  
10   3   2   5   281   282   -1   8  

 
 

8.    Kondorosi KK  
9   3   1   5   237   282   -45   7  

 
 

9.    Karcagi SE  
9   2   1   6   252   281   -29   5  

 
 

10.    Köröstarcsai KSK  
9   2   0   7   215   250   -35   4  

 
 

11.    Kiskunfélegyházi HTK  
9   1   1   7   244   277   -33   3  

 
 

12.    Kunszentmárton KSK  
9   0   1   8   158   364   -206   0 

 

dICsősÉges

veretlenül állnaK az élen az ifjúságiaK

hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   PONT  
 1.    Kiskőrösi KS Kft.  

10   10   0   0   362   258   104   19  
 
 

2.    Makói KC  
9   9   0   0   291   225   66   18  

 
 

3.    Békéscsabai BDSK  
9   6   1   2   295   211   84   13  

 
 

4.    Felföldi István SE  
9   6   0   3   223   211   12   12  

 5.    Kiskunhalas UKSC  
9   5   1   3   272   207   65   11  

 
 

6.    Mezőtúri AFC - SYNGENTA  
9   4   0   5   250   232   18   8  

 
 

7.    Túrkevei VSE  
10   3   2   5   281   282   -1   8  

 
 

8.    Kondorosi KK  
9   3   1   5   237   282   -45   7  

 
 

9.    Karcagi SE  
9   2   1   6   252   281   -29   5  

 
 

10.    Köröstarcsai KSK  
9   2   0   7   215   250   -35   4  

 
 

11.    Kiskunfélegyházi HTK  
9   1   1   7   244   277   -33   3  

 
 

12.    Kunszentmárton KSK  
9   0   1   8   158   364   -206   0 

 

hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   PONT  
 1.    Mezőtúri AFC - SYNGENTA  

9   9   0   0   282   221   61   18  
 
 

2.    P P Kiskunfélegyházi HTK  
9   7   0   2   256   197   59   14  

 
 

3.    Békéscsaba DKSE  
9   5   1   3   257   213   44   11  

 
 

4.    UniTurn Kunszentmárton  
9   5   1   3   264   236   28   11  

 
 

5.    Kiskunhalas UKSC  
9   5   1   3   226   221   5   11  

 
 

6.    Békéscsabai BDSK  
9   5   0   4   254   236   18   10  

 
 

7.    Kiskőrösi KS Kft  
10   5   0   5   253   271   -18   10  

 
 

8.    Túrkevei VSE  
10   4   1   5   256   279   -23   9  

 
 

9.    Kondorosi KK  
9   3   0   6   254   281   -27   6  

 
 

10.    Köröstarcsai KSK  
9   2   0   7   221   242   -21   4  

 
 

11.    Makói KC  
9   2   0   7   213   236   -23   4  

 
 

12.    Karcagi SE  
9   1   0   8   245   348   -103   2 

 

Az ifjúsági csapatban Barna Imre 
Márk, Bartha Bendegúz Károly, 
Bezsenyi Ákos, Bezsenyi Márk, 
Csengődi Krisztián, Csvila Péter, 
Fábián Ákos zsolt, Fábián Tamás 
István, Harangozó Gergő, Mádai 
Marcell, Polereczki Pál, Pelsőci 
Barnabás Gyula, Polyák Bence, 
Ruskó Balázs, Szentgyörgyi Ábel, 
Torgyik Roland, Tóth norbert, 
Vlcskó Balázs Máté játékosokat ne-
vezték a bajnokságba. A fiúk ugyan-
csak odatették magukat ebben az 
idényben is, 10 meccsből 10-et meg-
nyertek. A házi góllövő listát Haran-
gozó Gergő vezeti, aki 66 gólt lőtt, 
mögötte Ruskó Balázs áll a góllövő 
listán 58, a harmadik helyen pedig 
Bezsenyi Ákos 53 lőtt góllal. 
Szeptemberben a Felföldi István SE 
ellen arattak 25:32-es, a Kiskunfél-
egyházi HTK ellen 27:41-es győzel-
met. Októberben Mezőtúr csapa-
tát 28:33-ra, Kondorost 30:36-ra, 
Kiskunhalast 28:38-ra, a Túrkevei 
VSE csapatát pedig 32:35-re „ver-
ték meg”. A november is sikereket 
hozott az ifjúságiaknak, Kunszent-

márton csapatát hatalmas játék-
kal „döngölték a földbe” 45:16-es 
végeredménnyel, Békéscsaba ellen 
27:30-al győztek, Karcag csapata 
ellen 37:23-as győzelmet arattak, 
és a Kőröstarcsa ellen is fölényesen 
nyertek 19:35-re. Nagy esélyük van 
a fiúknak, hogy idén is elsöprő győ-
zelemmel zárják a bajnokságot.
A felnőttek az eddig lejátszott 10 
meccsből ötször győzelemmel, ötször 
vereséggel fejezték be a játékot. Az 
általuk lőtt 253 gól is mutatja, hogy 
ezeken a mérkőzéseken alaposan 
megdolgoztatták az ellenfelek háló-
őreit. Baranyai Tamás, Borbényi 
Tamás, Csernák Gábor, Dózsa Ta-
más, Gucsi Máté, Hangya Lajos, 
Harangozó Gergő, Hunyadi Márk, 
Kromholcz János, Kulcsár Ferenc, 
Kulcsár Péter, Marosi Dávid, Polyák 
Bence, Reczer norbert, Rohoska 
Roland, Ruskó Balázs, Szabó Máté, 
Szabó Tamás, Szentgyörgyi Sán-
dor, Thiesz Tamás, Torgyik János, 
Vass Péter, Vezsenyi zsolt, valamint 
Wágner Antal játékosokat nevezte a 
csapatkapitány az idei bajnokságba. 

A házi góllövő listát Szabó Tamás 
vezeti, aki 50 alkalommal talált be 
az ellenfél kapujába, második Dózsa 
Tamás 37 góllal, a harmadik helyen 
pedig Vass Péter áll 28 lőtt góllal. 
A csapat eddigi eredményei: Békés-
csaba DKSE ellen 40:26 az ellenfél 
javára, 27-18 Kiskunfélegyházának, 
26-16-ra Mezőtúr csapata győzött, 
27-26 Kondorosnak, 22-26-ra meg-
verték a Kiskunhalas csapatát, Túrke-
ve ellen 23-27-es győzelmet arattak, 
Kunszentmárton csapatát „elverték” 
28-25-re, Békéscsaba csapata fe-
lett győzedelmeskedtek 26-28-ra. 
A Karcagi SE csapatán „verték el a 
port” 36-29-es eredménnyel, majd 

Kőröstarcsa csapata ellen zártak egy 
26-22-es eredménnyel az ellenfél ja-
vára. Hajrá Kőrös!   

Hatalmasat menetel idén is a kiskőrösi ks kft. férfi ifjúsági kézilabda 
csapata a III. osztály dél-keleti bajnokságban, de a felnőtt csapat tagjai 
is biztosan tartják az Nb II férfi felnőtt dél-keleti bajnokság középmező-
nyében magukat. harangozó Péter csapatvezető elégedett lehet mind az 
ifjúságiak, mind pedig a felnőttek csapatjátékával.

iFJúSÁgi TAbELLA FELNŐTT TAbELLA


