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Kitört a gondtalan vakáció
a Piszmán lányoknak is

Fotó: Kaposi Nóra  (A kép az Akasztói Horgászpark és Halascsárda területén készült)

A 14 éves Nikol, a 10 esztendős Mercédesz 
és 4 éves kishúguk, Gina is élvezi a nyári szünidőt
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Ezüstérmet kapott a Szentpéteri 
Borpince Kft. 2016-os Chardonnay 
bora az Egerben megrendezett 38. 
Országos Borversenyen. A Hegy-
községek Nemzeti Tanácsa által 
szervezett megmérettetésre idén re-
kordszámú benevezés érkezett, 628 
bort bírált el 8 bizottságban a 48 
szakemberből álló ítészcsapat. Az 
ünnepélyes eredményhirdetést júni-
us 27-én tartották. A Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat 2017-ben is 
meghirdette a „Bács-Kiskun Megye 

Bora” versenyt, melyen fehérbor ka-
tegóriában a kiskőrösi Vass Borászat 
2016-os évjáratú Kunsági Olaszriz-
ling bora nyerte el a kitüntető címet.  
A Parlament felsőházi termében tar-
tották az idei Pálinka Országkóstoló, 
valamint az Országos Pálinka és Tör-
kölypálinka díjátadó gálát. A kiskő-
rösi Mátyás Pálinkaház Irsai Olivér 
szőlőpálinkája arany minősítést és 
TOP „Pálinkakiválóság” címet ka-
pott. Rónasági Szőlő és Szamóca 
pálinkájuk is „Pálinkakiválóság” lett. 

Malacot több kemencében is sü-
töttek, csak az ízesítés különbözött, 
de így legalább az ország különféle 
tájegységeinek gasztronómiájába 
is bepillantást nyerhettek. A szlo-
vák, cseh, délvidéki résztvevőknek 
köszönhetően nemzetközivé vált 
a találkozó. Szóval ez a kemencés 
hétvége nem éppen a fogyókúráról, 
a diétáról szólt. Már hetekkel előtte 
kiposztolták facebook oldalukon, 
hogy ki mit fog készíteni. A hozzáva-
lók minimum 40-50 adagra szóltak. 
Június 22-én csütörtökön már ké-
szen állt a sátortábor a sporttelepen, 
ahol napközben sütöttek-főztek, a 
viszontlátás örömében nagyokat be-
szélgettek, esténként együtt énekel-
tek, táncoltak, buliztak, sőt még egy 
tűzzsonglőr is ellátogatott hozzájuk. 
Volt, aki a strandra ment, volt, aki 
Kecskeméten, vagy Kalocsán né-
zett szét. A gyerekekkel Endrődiné 
Sámel Zsuzsanna, Cserményi Bog-
lárka, Lengváriné Bárány Marika 
és lánya Bogi, valamint Ábrahám 
János kézműveskedtek. Péntek 

délután Pohankovics András al-
polgármester köszöntötte a mintegy 
kétszáz vendéget és megnyitotta a 
rendezvényt. A városban szinte az 
összes vendégházat, a „Krimpeni 
házat” és a kollégium minden szál-
lóhelyiségét lefoglalták a rendezvény 
résztvevői, mellette sokan érkeztek 
lakókocsival, vagy vertek sátrat a 
kempingben. Ajándékba a kalocsai 
Kovács László fazekasmester által 
készített emlékplakett mellé min-
denkinek a tarisznyájába belekerült 
egy prospektust Kiskőrösről, vala-
mint az egyik este borkóstolót is 
tartó Disztl Gábor bioborász egy 
palack díjnyertes bora. Először volt 
négynapos a rendezvény, de a siker-
re való tekintettel, lehet, hogy nem 
utoljára.
Amit hiányolunk, az az eső – mond-
ta Tibi – mert eddig még soha nem 
volt kemencés találkozó zápor nél-
kül. Nos, ez a kívánságuk is teljesült, 
vasárnap reggelre hatalmas zivatart 
kaptak a nyakukba, csak, hogy teljes 
legyen az élmény.         

Bor és pálinka sikerek

aktuális

Majdnem megtréfálta az időjárás a 
művelődési központ által szervezett, 
a főtéri alkalmi színpadon bemu-
tatott szabadtéri színházi előadást. 
Azonban a Veres1 Színház színé-
szeinek stábja az időnként szemer-
kélő eső ellenére is végigjátszotta a 
vidám fordulatokban bővelkedő, 
kétfelvonásos vígjátékot, amely az 
olasz vásári komédiák legjobb ha-
gyományait ötvözte össze a magyar 
humorral és a hetvenes évek közis-

mert könnyűzenei slágereivel. A né-
zők pirosra tapsolták a tenyerüket, 
így köszönve meg az Anconai szerel-
mesek című, fergeteges produkciót. 
A művelődési ház kollektívája ezen 
a nyáron sem unatkozik, rendkívül 
népszerűek a több csoportban zajló, 
időseknek szervezett informatikai 
tanfolyamaik, egyalkalmas kézműves 
foglalkozásaik és három tábort – Na-
gyon nyár!, Mesetábor, Médiatábor 
– is indítanak a gyermekek számára.   

Vastaps a szaBadtérin

Hosszú évek óta szerveznek foglalko-
zásokat a Filadelfia otthon napközis 
csoportja számára a könyvtárban. A 
csoport Békés Barbara (középen) 
szociális munkás, valamint a gyer-
mekkönyvtár dolgozói, Ritterné 
Rohoska Zsuzsanna (bal szélen) és 
Albertné Torgyik Mariann koordi-
nálásával havonta, kéthavonta tölt el 
a tartalmas órákat az intézményben. 
Könyveket nézegetnek, valamint 
időnként tematikus foglalkozásokon 
is részt vesznek. Egy ilyen alkalom 
volt például, amikor a KEVI gim-
náziumának tanulói közül páran és 
a Filadelfia otthon értelmileg aka-
dályozott fiatal felnőttei egy játé-
kos vetélkedőn vettek részt együtt 
az „Érzékenyítés” program keretein 

belül. Mint azt Barbara elmondta, 
rendkívül fontos, hogy az ép fiatalok 
megismerjék és elfogadják a fogyaté-
kossággal élőket, felismerjék, hogy 
ők is hasznos tagjai a társadalomnak. 
Ezt segítette ez a közös vetélkedő is.      

Vetélkedtek a könyVtárBan

kemence nélkül nem lehet élni
Vagyis pontosabban a mondás így szól: kemence nélkül lehet élni, de mi-
nek? Kiskőrösön szervezte meg Rózsa Tibi a Kemencebarátok 8. találko-
zóját. Tibi nem először mutatta meg, hogy kiváló a szervezésben. Pár évvel 
ezelőtt már összehozta a „kemencebencések” találkozóját a Vadkerti-tó 
partján, most pedig a kiskőrösi sporttelepen vertek tanyát a mobilkemen-
cések. Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere. Sült csülök, báránygerinc, 
mákos gőzgombóc, pogácsa, retro pacal, birkapörkölt, halászlé, halragu 
leves, lecsó, töltött káposzta és gyönyörű, kemencében sült kenyerek!

GyermeKKori álom VálT Valóra a KiSKőröSi KuTyaiSKoláVal
Champion-díjat érdemlő versennyel ünnepelték a 20 évet

– Amióta az eszemet tudom, imá-
dom a kutyákat – kezdett el mesélni 
Ali. Hét éves koromban megenged-
ték a szüleim, hogy az összespórolt 
pénzemből vegyek egy tacskót. Na-
gyon boldog voltam, szeretettel gon-
doztam, ünnepeltem a névnapját, 
születésnapját... Amikor egy autó 
elütötte, éveken keresztül gyászol-
tam, és nem is gondolkodtam azon, 
hogy másik kutyát hozok a házhoz 
– csuklott el még ennyi év után is 
Ali hangja. Szüleim persze szerettek 
volna segíteni rajtam és kaptam tő-
lük egy másik tacskót – folytatta a 
történetet - de nem sikerült összeba-
rátkoznunk, mert minden mozdu-
latában a másikat kerestem. Aztán 
a nővérem meglepett egy fajtatiszta 
németjuhász kutyával. Mivel kisko-
rom óta gyűjtöttem a kutyás bélye-
gek mellett a kutyakiképzésről szóló 
könyveket, újságokat, videofelvétele-
ket, úgy gondoltam, végre itt a nagy 
alkalom, hogy a saját kutyámon el-
kezdjem a trenírozást.

 � Így kezdődött?
– Megcsináltam a kiképzésvezetői-, 
a kiképzéssegéd vizsgát. Bemutatók-
ra jártunk együtt, előadásokat tar-
tottam. Majd jött a gondolat, hogy 
létrehozzak a városban egy olyan 
helyet, ahol szervezett keretek és 
kulturált körülmények között lehet 
a kutyákat kiképezni. Megkaptam a 
városvezetéstől az Erdőtelki úton az 
egykori Vásártér területét, amit a ba-
rátaimmal rendbetettünk… 6 teher-
autónyi szemetet vitettünk el. Oszlo-
pokat ástunk le, kihúztuk a kerítést, 

felszántottuk a földet, bevetettük 
fűvel, a helyi önkéntes tűzoltók se-
gítségével locsoltuk. Meghirdettem, 
hogy ezentúl minden szombaton és 
vasárnap kutyakiképzést tartok. 

 � Ez így van azóta is?
– A 20 év alatt egyetlenegy kikép-
zés sem maradt el. Szakadó esőben, 
térdig érő hóban, kánikulában… 
Ha valaki valamit nagyon akar, tű-
zön-vízen keresztülviszi. Én már csak 
ilyen vagyok. Persze ehhez kell egy 
olyan közösség is, mint a Kiskőrösi 
Kutyaiskolások csapata.

 � Minden kutya kiképezhető?
– Igen. A legkisebb tacskótól a ber-
náthegyiig. De elsősorban az em-
bereket kell megtanítani arra, hogy 
felelősen bánjanak a „rájuk bízott” 
ösztönlényekkel. Meg kell tanulni 
„kutyául” gondolkodni. Amint a 
kutyák megkapják az utolsó „kisko-
ri” oltást ott a helyük a közösségben, 
hogy bevésődjenek a magatartási 
szabályok. Mint a gyermekeknél az 
óvoda, iskola... Én ehhez minden el-
méleti tudást igyekszek átadni. 

 � Komoly munkát végeztél.
– Sok eredményt értem el a kutyaki-
képzés, és a németjuhász - tenyésztés 
során is. A tapasztalataimat átad-
tam a kutyásoknak. Saját kutyám 
egyszerre csak egy van, maximum 
kettő, hogy a szeretetem és az oda-
figyelésem ne osszam sokfelé. Büsz-
ke vagyok arra, hogy az országban 
található mindazon klubok, ahol a 
kiképzésvezetői vizsgáimat letettem, 
elismerik a Kiskőrösi Kutyaiskolát, 
amely mára már nagyságában is 

négyszerese a kezdetinek. Jurtát épí-
tettünk, elkészült a szociális blokk, 
szalonnasütővel is bővültünk…  

 � És baráti csapatot kovácsoltál 
össze...
– A gazdik skálája széles, a kisgyer-
mektől kezdve jönnek minden 
korosztályból, vannak, akik már sok-
sok éve. Több szálon próbálom elér-
ni, hogy jó csapattá váljunk. Együtt 
gondozzuk a kutyaiskola területét, 
nem sietünk haza a kiképzések után, 
kiállításokra járunk, bemutatókat 
tartunk és kirándulunk is együtt. 
Mindeközben megbeszéljük a prob-
lémáinkat, gondjainkat, örömeinket 
is. Látom, hogy iskolán kívül is min-
denki hasznosítja az itt tanultakat, 
megállja a helyét. Ha csak azt adtam 
tovább, hogy hogyan kell bánni az 
állatokkal és mit jelent a felelős ku-
tyatartás, nekem ez a sok-sok ener-
giát felemésztő munka már megérte!

A „kemény kutyásként” ismert ve-
zető „nagy lelkét” mutatja, hogy 
az ünnepségen elsőként szüleinek 
mondott köszönetet, hogy álma 
valóra váltásában gyermekkora óta 
segítették (cím alatti kép). És persze 
senkit sem felejtett ki a sorból, aki-
nek köszönettel tartozott/tartozik. 
Csak önmagát nem fényezte. Pedig, 
ha valaki megérdemli a köszönetet az 
elmúlt 20 évért, az Szentgyörgyi Ala-
jos, ezüstkoszorús kiképzőmester!
Azt hiszem, mindenki nevében 
mondhatom: Ali! Köszönjük!

Boda Zsuzsa     

a Kiskőrösi Kutyaiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából Barátsá-
gos munkakutya Versenyt rendeztek, melyen 74 kutya versengett az ország 
számos kutyaiskolája, valamint ausztria, Szlovákia és Szerbia képviseleté-
ben. a Kiskőrösi BmV-t a mazsorett csoport bemutatója és Szentgyörgyi Ala-
jos köszöntője után Domonyi László polgármester nyitotta meg, aki méltat-
ta a kutyaiskola vezetője, ali vitathatatlan érdemeit, kiemelte az összetartó 
„kutyaiskolás”csapat egységét is. a precízen és pontos forgatókönyv szerint 
zajló rendezvény kora estébe nyúlt, a támogatóknak köszönhetően számos 
értékes díjat osztottak ki az egyes kategóriákban, amelyek BH szinten, iPo 
1 és iPo 3 szinten, engedelmes és őrző-védő ágazatban zajlottak. az ered-
ményhirdetés végén ali is átvehetett egy, az elmúlt 20 évet díjazó elismerést. 



4 5

2017. július2017. július

szerelem 
40 éV óTa

Minden egy szilveszteri házibuli-
val kezdődött, ott ismerkedett meg 
Kutyifa Márta és Hadnagy Lász-
ló. A szerelemből házasságkötés lett 
1977. február 26-án.  
Két gyermekük született – Márti 
és Laci – napjainkban 5 unokájuk 
– Máté, Ádám, Csenge, Lotti és 
Linett – örvendezteti őket. A város-
ban már több mint negyedszázada 
táp-takarmány nagyker értékesítés-
sel foglalkozó családi vállalkozásban 
együtt dolgoznak, ez a házaspárnak 

megkönnyítette a gyermeknevelést 
és mindennapjaikat az elmúlt négy 
évtized alatt. Márti fiatalon szült és 
az unokák is hamar érkeztek, így 
egyáltalán nincsenek jelen a csa-
ládban a generációs gondok. Sokat 
vannak együtt, ha nem találkoznak, 
telefonon minden nap tartják a 
kapcsolatot. A gyerekek „kirepülése 
után” több idejük maradt egymás-
ra, kirándulnak, tartalmasan szó-
rakoznak. Fontos számukra a csa-
ládi kötelék és szerencsére mindkét 
dédimama még együtt örül velük.
A jeles napon Laci gyönyörű virág-
csokorral, gyűrűvel lepte meg felesé-
gét, és megfogadták, hogy a követke-
ző évtizedekben is kitartanak egymás 
mellett.

„...meGérKezTél, de jó…!”

Gerendi Kristóf Balázs
édesanyja: Birkás Ildikó
édesapja: Gerendi Gábor 
születési idő: 2017. február 10.
születési hely: Budapest
súly: 3300 g, hossz: 58 cm 

Kudron Tamás
édesanyja: Kecskés Lilla
édesapja: Kudron Tamás
születési idő: 2016. december 28.
születési hely: Kalocsa 
súly: 3250 g, hossz: 50 cm

Nárai András
édesanyja: Dávid Mária
édesapja: Nárai András
születési idő: 2017. február 01.
születési hely: Kecskemét
születési súly: 2280 g, hossz: 46 cm

Nárai Nóra
édesanyja: Dávid Mária
édesapja: Nárai András
születési idő: 2017. február 01.
születési hely: Kecskemét
születési súly: 2420 g, hossz: 46 cm 

Maros Botond
édesanyja: Tóth Elvira
édesapja: Maros Gábor
születési idő: 2017. április 04.
születési hely: Kecskemét
születési súly: 3000 g, hossz: 49 cm

Kecskeméti Olivér
édesanyja: Csvila Mariann
édesapja: Kecskeméti János
születési idő: 2017. március 5.
születési hely: Kecskemét
születési súly: 2600 g, hossz: 50 cm

Szabó Zsombor
édesanyja: Simon Réka
édesapja: Szabó Norbert
születési idő: 2017. március 10.
születési hely: Kecskemét
születési súly: 3600 g, hossz: 48 cm

Varjasi Mirella és Tibor
édesanyjuk: Bordás Bettina
édesapjuk: Varjasi Tibor
születési idő: 2017. május 02.
születési hely: Kecskemét
Mirella születési súly:
2200 g, hossz: 46 cm
Tibor születési súly:
2490 g, hossz: 48 cm

SoK BoldoGSáGoT KíVánunK!
Tóth Elvira és Maros Gábor 2017. 
február 14-én, szűk családi körben  
kötöttek házasságot. Nem újkeletű 
kapcsolat az övék, augusztus 15-én 
már kilenc éve, hogy együtt van-
nak. Első gyermekük is megszüle-
tett, Botonddal együtt már családot 
alkotnak.

„Ahol szeretett ott nem számít,
 Kinek van igaza.
 Egyetlen egy számít,
 S az a szív szava!"

Nincs is szebb ajándék egy gyermek 
számára, mint az hogy egész élete 
során lássa, hogy a szülei szívből sze-
retik, becsülik és megértik egymást. 
Épp ilyen szeretetben nevelkedtünk 
Mi is, amit csak Nektek köszönhe-
tünk! A hálánk örökké él a szívből 
jövő szeretetünkkel együtt!
Utólag is nagyon sok boldog 28. há-
zassági évfordulót kívánunk Nektek!  
Nagyon szeretünk Titeket!
Puszilnak gyermekeitek: Attila, Ani-
ta és Zsuzsi, unokáitok: Dia és Zalán, 
menyetek, Edina és vejetek Lajos!

hornyák attila
és kis mária zsuzsanna

tapasztalatcserét folytattak 
a testVérVárosi delegációk

lenGyel-maGyar KéT jó BaráT
A Tarnówi Magyarbarátok Társasága 
„Kiskőrös Város Nemzetközi Kap-
csolatainak Fejlesztéséért”-díjban 
részesült ez év március 15-én, fenn-
állásuk 60. évfordulója alkalmából. 
A képviselő-testület által adomá-
nyozott elismerést akkor nem tud-
ták átvenni, de a városi napok fesz-
tiváljára településünkre érkezett egy 
delegáció, így lehetővé vált, hogy 
Domonyi László polgármester a 
megnyitó ünnepségen átnyújtsa a 
kitüntetést Wiesława Kozaka – 
Jaworska elnökasszonynak. 

A fesztivál ideje alatt a vendégeket 
Hirsch Imre önkormányzati képvi-
selő, a lengyel testvérvárosi kapcsolat 
gesztora fogadta és kalauzolta Tóth 
József egykori képviselővel, aki régi 
barátja a társaság jónéhány tagjának.

Négyen érkeztek Tarnówból, s mint 
mondták, nagyon jól érezték magu-
kat nálunk. Megnézték a város ne-
vezetességeit és még egy-egy rövid 
kirándulást is tettek Soltvadkertre, 
Kiskunhalasra. A kollégiumban 
szállásolták el őket a nemrégiben 

felújított emeleti szárnyban, amivel 
szintén nagyon elégedettek voltak, 
mint a fesztivál programjaival és a 
gasztronómiai különlegességekkel is.
A Tarnówi Magyarbarátok Társa-
sága 1956 óta létezik. A budapes-
ti forradalmi események idején a 
Tarnówban tevékenykedő, a magya-
rokat segítő Társadalmi Bizottság 
utódaként jött létre. 

Kiskőrös és Tarnów város polgármes-
terei 1993-ban írták alá az együtt-
működésről szóló megállapodást.

könyVet adott ki a 
Wattay egykori tanára

A Boldoczki, 
valamint a 
Suhajda pe-
dagógus há-
zaspár részt 
vett Varga 
Endre Lász-
ló, a Wattay 
egykori történelemtanára, 20 év 
kutatómunkája után megírt, Len-
gyelországban megjelent 762 ol-
dalas „Két barát. Dokumentumok 
és anyagok az 1918-1920 közötti 
lengyel-magyar kapcsolatokhoz” 
című könyvének bemutatóján, a 
budapesti Lengyel Intézetben. Az 
eseményen beszédet mondott Jerzy 
Snopek professzor, a Lengyel Köz-

társaság budapesti nagykövete, az est 
moderátora pedig Kiss Gy. Csaba 
professzor, József Attila-díjas iroda-
lomtörténész volt. Az összefűzött 
664 dokumentum többsége magyar 
és lengyel hadtörténelmi és külügyi 
levéltárakból származik. 

Tarnów testvérvárosunk megva-
lósítási forrást nyert az „Európa a 
Polgárokért” című, a testvérvárosok 
küldöttei számára találkozási, tanács-
kozási lehetőséget biztosító, a Tem-
pus Közalapítvány által meghirdetett 
pályázaton. A támogatással létrejövő 
többnapos tanácskozás célja nem 
kevesebb volt, mint hogy ösztönöz-
ze az Európai Unión belüli testvér- 
városokat az uniós szintű szerepvál-
lalásra, megvitassák egy-egy projekt 
megvalósítása közben felmerülő 
problémákat, nehézségeket és közö-
sen megtalálják a megoldást a mind-
ezek kiküszöböléséhez felhasználha-
tó jó gyakorlatokat. 
Városunkból Domonyi László 
polgármester vezetésével az uniós 
szakmai kikötéseknek megfelelő – a 
projektek lebonyolítása során a dön-
téshozatalban és a végrehajtásban 
is részt vevő – szakemberekből álló 
delegáció – Hirsch Imre képviselő, 
a tarnówi testvérvárosi kapcsolat 
gesztora, Pethő Attila képviselő, 
dr. Nagy Gabriella aljegyző, Korá-
nyi Adrienn pályázati munkatárs, 
Kovács Enikő polgármesteri titkár, 
valamint Farkas Judit intézmény-
üzemeltetési referens – vett részt a 
konferencián. A nyitónapon a kis-
kőrösi szakemberek bemutatták a 
városközpont-rekonstrukció megva-
lósítási tervét, illetve a János Vitéz 
Látogatóközpont projektjét, vala-
mint városunk nevezetességeit, látni-
valóit. A jelenlévők Tarnów testvér-
városaiból érkeztek, a házigazdákon 
és a kiskőrösieken kívül Veszprém, 
valamint Sepsiszentgyörgy képvise-

letében. A második nap vitafórumá-
nak témájaként az Európán belüli 
fenntartott testvérvárosi kapcsolatok 
jelentőségéről, továbbfejlesztési lehe-
tőségeiről, mindezek megvalósítási 
területeiről beszélgettek a küldöttek. 
A tanácskozás mellett városunk a 
többi testvértelepüléssel együtt be-
mutatkozási lehetőséget is kapott a 
város főterén, ahol egy nagy standon 
mutathatták be kulturális értékein-
ket, örökségünket. 
A tanácskozás rendkívül hasznosnak 
bizonyult, például felvetődött, hogy 
projektet dolgoznak ki a Smart City 
program keretein belül való közös 
együttműködés megvalósítása érde-
kében.  
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trianonra emlékeztek

kegyelettel

erzsike néni halad a korral

Nagyon vártam ám már – mondja 
Marika néni, hetek óta készültem, 
hogy majd egy jót beszélgetünk. 
Utoljára a 90. születésnapomon ta-
lálkoztunk, úgyhogy azóta bőven 
összegyűlt a beszédtéma – nevet az 
idős asszony, akit lánya és két unokája 
vesz körül a nagy napon. A pezsgővel 
kettős ünnepre koccintanak, hiszen 
a város első embere aznap ünnepelte 
névnapját, amiről vendéglátói nem 
feledkeztek el. A beszélgetés fonala a 
régmúlt időkbe nyúlt vissza, amikor 
Marika néni még gyermek volt. Itt 
született Kiskőrösön, 1922. június 
27-én. Már fiatal lányként is sokat 
járt napszámba dolgozni, így amikor 
1942-ben házasságot kötött Dulai 
Jánossal, nem volt „idegen” számá-
ra a mezőgazdasági munka, amiből 
fenntartották a családot. Három 
gyermekük született: János, Mária és 
Ilona, akik közül kettőt sajnos korán 

elvesztettek. Ma Mária lányánál él, ő 
viseli gondját. Marika néni a KTSZ - 
nél is dolgozott 15 esztendőn keresz-
tül, onnan ment nyugdíjba. Mindig 
is aktív közösségi életet élt, mint me-
sélte, tanácstag is volt, sőt, küldött-
ként a parlamentben is járt, ahová 
természetesen szlovák népviseletben 
érkezett, amit mindenki megcsodált.
Szabadidejében is kereste a társasá-
got, sokat kirándult, szeretett ker-
tészkedni, sütni-főzni, nagy mestere 
volt a kiskőrösi „szaladgálós”rétes ké-
szítésének. A stafétabotot Marika lá-
nya vette át tőle, aki a rétesfesztiválok 
elmaradhatatlan rétessütő asszonya.   
Kísérje Isten áldása a továbbiakban 
is, tartsa meg Önt egészségben, bol-
dogságban, hozzon az életébe még 
számtalan örömöt és derűt! – mon-
dott pohárköszöntőt a város első em-
bere, akivel még sokáig emlegették a 
letűnt idők szép emlékeit.

Hogy mi a titka a hosszú életkornak, ki erre, ki arra esküszik. Patyi Ár-
pádné Szondy Erzsébet szerint az agy állandó foglalkoztatása az, amivel 
megőrizhetjük fiatalságunkat. és persze szükségeltetik még egy szerető 
család is, amiben nála nincs hiány. Férje elhunyta óta a lányánál, Gottfried 
Béláné Erzsikénél él, így soha nem unatkozik. Domonyi László polgármes-
ter igencsak meglepődött, amikor virágcsokorral és tortával a születés-
napi köszöntésre érkezve, az ünnepeltet a számítógép előtt találta, ahol 
éppen az online pasziánsz kártyasor kirakásán munkálkodott.

1920. június 4-én írták alá a Ver-
sailles-i Nagy-Trianon palotában 
azt a békediktátumot, mely terü-
lete kétharmadával megcsonkítot-
ta a történelmi Magyarországot. 
2010. május 31-én szavazta meg az 
Országgyűlés, hogy ezt a napot, a 
Nemzeti Összetartozás Napjaként 
írjuk be a naptárba, hirdetve a ma-
gyarok egységét. Az Országgyűlés a 
törvény elfogadásával kinyilvánítot-
ta: „A több állam fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tagja és 
közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, s egy-
úttal a magyarok személyes és közös-
ségi önazonosságának meghatározó 
eleme”. Kiskőrösön is összegyűltek 
június 4-én 19 órakor az emlékezők 

az Országzászlónál, ahol Szedmák 
Tamás, a Művelődési, Közoktatási 
és Sport Bizottság elnöke köszön-
tötte a megjelenteket és mondta el 
Reményik Sándor: Nem nyugszunk 
című versét a Himnusz, valamint a 
Székely Himnusz eléneklése után. 
Ezt Követően Podmaniczky Gab-
riella, a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Wattay Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
magyar-történelem szakos tanára 
mondott emlékező beszédet. A Szó-
zat eléneklése előtt az önkormányzat 
nevében Aszódi Pál és Markó Fe-
renc képviselők, a Kiskőrösi Polgári 
Kör nevében Boldoczki Sándorné 
és Fekete Tibor helyezték el a tiszte-
let és az emlékezés koszorúit.

Apám drága emlékére…(részlet)

DRÁGA APÁM! 
Láthatlak-e még dús koronával
faként a pusztaságban
hová cigányságom örökre
a földbe temetem
és várhatom a szél siratóját.
                            (Kunhegyesi Feró)

Június 27-én elhunyt id. Kunhegyesi 
Ferenc, a Kiskőrösi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke. A 65 
éves, köztiszteletben álló, közéleti 
embert, július 1-jén kísérték utolsó 
útjára a cigány hagyományok sze-
rint. A halottashintót nagyon sokan 
követték az evangélikus temetőben 
lévő ravatalozótól egykori lakhelyét, 
a vasútállomással szemben lévő kis 
házat érintve, jelenlegi lakhelyéig, 
majd a katolikus temetőig, ahol ró-
mai katolikus szertartás szerint bú-
csúztatták el.
Néhai Kunhegyesi Ferenc a kis-
kőrösi szülőotthonban látta meg 
a napvilágot, 1952. április 3-án. 
Lovári cigány családban nevelke-
dett, katolikus keresztény hitben. 
Az általános iskolát végig kitűnő 
tanulmányi eredménnyel végezte el, 
de már gyermekként is sokat kellett 
dolgoznia, így nem tanult tovább. 
Soltvadkerten, mint kőfaragó kezd-
te a munkáséveit, majd hivatásos 
sofőrként, fuvarosként, magán ta-
xisofőrként kereste meg a kenyérre 

valót. Négy gyermeket nevelt fel fe-
leségével tisztességben, becsületben, 
családcentrikusságát mutatja, hogy 
öt unokája is rendkívül fontos volt 
számára. Közéleti tevékenységét is 
fiatalon kezdte. Hosszú évtizedeken 
keresztül küzdött a cigány kisebbség 
felemelkedéséért, egészségesebb élet-
vitelükért, a beilleszkedési nehézsé-
gek leküzdéséért, a roma származású 
felnőttek munkához való jutásáért, a 
cigány és a hátrányos helyzetű gyer-
mekek iskolázottságáért.
Az 1980-as évektől a Hazafias Nép-
front tagjaként dolgozott a roma-ma-
gyar ellentét enyhítésén, megszünte-
tésén. A rendszerváltozás után az ő 
vezetésével alakult meg Kiskőrösön 
a cigány kisebbségi önkormányzat, 
egészen halála napjáig ő képviselte 
a cigányságot a városházán, mint a 
Kiskőrösi Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke.
A ’90-es években az Országos Roma 
Önkormányzat tagja, majd alelnöke. 
A város képviselő-testületének 1998 
és 2002 között tagja, a szociális bi-
zottságban több évtizeden keresztül 
tevékenykedett.  
Hangját gyakran hallatta, minden 
lehetőséget megragadott, hogy a 
cigányok érdekeit képviselje. Rend-
szeresen részt vett és fel is szólalt a 
cigány családokat is érintő lakossági 
fórumokon, a közmeghallgatásokon. 
Áldozatos tevékenységéért 2007-ben 
„Elismerő oklevelet” vett át a megyei 
rendőr-főkapitánytól, 2008-ban 
megkapta a „Bács-Kiskun Megye 
Kisebbségéért”-díjat, 2015-ben pe-
dig „Kiskőrös Város Közéletéért”- 
díjban részesült. 
Személyében egy olyan közéleti em-
bert vesztettünk el, aki lelkes lokál-
patriótaként mindig előtérbe helyez-
te a város érdekeit, mindemellett a 
legtöbbet tette a cigány és a magyar 
lakosság közötti békés egymás mel-
lett élésért. Emlékét tisztelettel és 
kegyelettel megőrizzük!

in memoriam
id. KunHeGyeSi FerenC

a SzéP emléKeK öSSzeGyűlneK 
95 eSzTendő alaTT

a teraszra árnyékot vet a mellette felfutó szőlőlugas, így a meleg nyári na-
pon is kellemes hűvösben üldögél születésnapi köszöntő vendégeire várva 
a 95 esztendős Dulai Jánosné – lánykori nevén Jancsók Mária. marika 
néni korát meghazudtolva siet Domonyi László polgármester elé, aki Bara-
nyainé Szabó Katalin anyakönyvvezetővel érkezett, hogy virágcsokorral és 
születésnapi tortával köszöntse a szép kort megélt nénit.

Egészséges vagyok, de egyszer vol-
tam én már olyan rosszul, hogy azt 
hittem, elérkezett az utolsó órám 
– legyint egyet Erzsike néni. Fohász-
kodtam a Jóistenhez, nem segítettek 
a gyógyszerek sem. Akkor Béla, a ve-
jem, elővette a pálinkásüveget, elém 
állt és azt mondta: Mama ebből 
igyon meg egy kupicával és meglát-
ja, elmúlik a rosszullét, mintha soha 
nem is lett volna. Így is volt. Azóta 
minden nap megiszok egy ujjnyit, de 
szigorúan csak annyit – kacag jóked-
vűen az ünnepelt.
Sok minden kiderült a beszélgetés 
során az 1922. június 19-én, Berety-
tyóújfaluban, egy háromgyermekes 
családban született, 95 éves Erzsike 
néniről. Édesapja kántortanítóként 
gondoskodott róluk, édesanyja a 
házasságkötésig jegyzőkisasszony 
volt. Erzsike néni fejét 1948. május 
29-én „kötötte be” Patyi Árpád fő-
könyvelő, akivel szeretetben nevelték 
fel két gyermeküket: Erzsébetet és 
Árpádot. Erzsi néni lánya is a tanítói 
pályát választotta, pár évvel ezelőtt 
ment nyugdíjba, Árpád autószerelő 
lett. Magukhoz vették Erzsike néni 
testvérének fiát is, Istvánt, akit, mint 
saját gyermeküket neveltek fel és ta-
níttattak ki építészmérnöknek. Hét 
unoka és hat dédunoka született a 
családban.
Erzsike néni, vagy, ahogy ismerősei 
hívták, „Böske néni” adminisztrátor-
ként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. 

Napjainkban ő a legidősebb tagja a 
Kiskőrös Helyőrség Nyugállomá-
nyúak Klubjának. Büszkén mutatta 
a város első emberének és Baranyai-
né Szabó Katalin anyakönyvvezető-
nek a rengeteg kézimunkát, amiket 
mind-mind ő maga készített. Hop-
pá! Egy cica alszik a heverő sarkába 
húzódva... kint a terasztető árnyé-
kában pedig anyjuk mellett kiscicák 

nyitogatják a szemüket, az udvaron 
hátul (miattunk most kennelbe 
csukva) egy kutyus vakkant időn-
ként. Mind arról árulkodik, hogy 
dédi és családja nagyon szeretik az 
állatokat. Erzsike néni elárulta, hogy 
szeret olvasni is, de leginkább ultizni 
a vejével és a lányával. És a lényeg 
a számítógép! Imád az interneten 
szörfözni, felfedezte a facebookon 
ismerőseit, akikkel jókedvűen csetel, 

telefonál a messengeren, 
meg hát ott a kamera is 
a gépen, hogy a skype 
segítségével tudja tar-
tani a kapcsolatot távol 
élő rokonaival.

Az iskolai szünetekben 
pedig a szépkorú asz-
szony éveket fiatalodik, 
hiszen most is ott nya-
ralnak a dédunokák, a 
10 éves Máté (Gárdász) 
és öccse, a 7 esztendős 
Gergő (képünkön). 
Sakkoznak, énekelnek 
és a dédi sokat mesél 
nekik... azokról a szép, 
régi évekről is. 

TiSzTeleTadáS a HőSöKneK
Június 16-án, pénteken 19 órától a 
központi buszmegálló épületének 
falán elhelyezett emléktáblánál Nagy 
Imre politikus, az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc meghatározó 
egyénisége és mártírtársai kivégzésé-
nek 59. évfordulójára emlékeztek. A 
megjelenteket Szedmák Tamás kép-
viselő, a Művelődési Közoktatási és 

Sport Bizottság elnöke köszöntötte, 
majd a Himnusz közös eléneklése 
után Kalla Viktória, a Wattay kö-
zépiskola tanára mondott emlékbe-
szédet. A koszorúk elhelyezése után a 
hagyományoknak megfelelően meg-
koszorúzták II. Rákóczi Ferenc feje-
delem szobrát is, végezetül a Szózat 
eléneklésével zárult a megemlékezés.

még több fotó a születésnapokról: kiskoros.hu

1952-2017

Rendhagyó emlékezés Petőfi Sándor halálára
Az Országos Petőfi Sándor Társaság, valamint a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, családját, barátait, ismerőseit
a július 31-én, hétfőn Petőfi Sándor halálának
168. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésre.

17 órakor a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum képzőművészeti
gyűjteményéből „Székelyföld” címmel nyílik kiállítás a múzeum galériájában.
A rendezvényre eljön a múzeum igazgatója, Dr. Miklós Zoltán is.
A kiállítást megnyitja: Dr. Grezsa István miniszteri biztos
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júliuS KözePéiG a BaTTHyány, 
uTána a SzűCSi üGyel

A Thököly utcai óvodában egy óri-
ási energetikai felújítás miatt már 
hetek óta dolgoznak a mesterek, 
igazgatói szünetet rendeltünk el és 
a gyermekek számára a Mohácsi úti 
óvodában alakítottunk ki egy ideig-
lenes csoportszobát. A Thököly utcai 
öreg, vizes falú épület egy úgyneve-
zett „alsó szigetelést” kap, leszedték 
a lambériát, leverték a belső lábazati 
vakolatot. A szigetelés elvégzése után 
„lélegző” vakolattal vonják majd be 
a falakat. Idén várhatóan még külső 
hőszigeteléssel is ellátják az épületet, 
megtörténik a nyílászárók cseréje, és 
nem kizárt egy teljes körű tetőfelújí-
tás sem. 

 � A többi épületben is lesz va-
lamilyen mértékű felújítás? 
– A Mohácsi és az Erdőtelki óvodá-
ban csak a tisztasági meszelést vé-
gezzük el. A Szűcsi és a Batthyány 
óvodában viszont több munkát is 
tervezünk. A Szűcsiben eltávolítjuk 
a lambériát, itt is sima vakolatot kap-
nak a falak, majd a parkettacsiszolást 
falfestés követi. Parkettacsiszolást és 
falfestést tervezünk a Batthyányban 
is. Óvodai dolgozóink „lépcsőzete-
sen” veszik ki a szabadságukat, míg 
egyharmaduk ellátja az ügyeletet, a 
többiek szabadságon vannak, illetve 
az óvodai takarításokat végzik. És 
gondozni kell a kertet, az udvart is.  

 � Hogy lesz a nyári ügyelet az 
óvodákban?
– Június 15-én fejeződött be az 
óvodai év, 16-án nevelőtestületi 

értekezletet tartottunk, majd „át-
költöztünk” az ügyeletes óvodába. 
Június 19-től négy héten keresztül a 
Batthyány utcai tagóvoda fogadja 
ügyeletben a kicsiket, majd július 
17-től a Szűcsi óvoda lesz az ügye-
letes. Mintegy 100-120 kisgyer-
mek esetében jelezték szüleik, hogy 
igénybe vennék ezt a lehetőséget, így 
4 csoportra szervezzük a felügyeletet. 

Augusztus 21. és szeptember 1. kö-
zött végzik az úgynevezett „tisztasági 
meszeléseket” a játékok fertőtleníté-
sét, és a helyiségek nagytakarítását 
minden tagóvodánkban. Ekkor in-
tézményeink zárva lesznek.

 � Hol tart az új óvoda építése? 
– A nyertes pályázatnak köszön-
hetően gőzerővel elkezdődött az új 
óvoda építésének folyamata – adott 
tájékoztatást Répásiné. A közbeszer-
zéshez szükséges szerződések megkö-
tése 1-2 hónap múlva megtörténik. 
A pénzügyi keret rendelkezésre áll, a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása kö-
rülbelül fél évet vesz majd igénybe. 
Úgy tervezzük, hogy két év múlva 
nyitjuk az új intézményt. 

oViangol a 
Bem iskoláBan
Ez év januárjától játékos angol 
foglalkozásokat indítottunk nagy-
csoportos óvodások számára intéz-
ményünkben. Malustyik Edit és 
Kovács Gábor angol nyelvtanárok 
barátságos, vidám környezetben is-

mertették meg a lurkókat a színek, 
számok, állatok, évszakok világával 
angol mondókák, énekek segítségé-
vel. Interaktív feladatokkal digitális 
táblán, bábkészítéssel, táncos-moz-
gásos tevékenységekkel tették szí-
nesebbé a foglalkozásokat. A tanév 
végére a több mint húsz főre bővült 
csoport kitartó munkájáért okle-
vélben és kisebb ajándékokban ré-
szesült. Szeptembertől ismét várjuk 
őket, és az újoncokat! 

Vágvölgyiné Jaksa Mónika

reFormáCióS SéTán iSmerTéK meG a HiTHőSöKeT

A látogatók saját szemükkel láthat-
ták, ahogyan Luther Márton kalapá-
csával a templom ajtajára kiszegezte 
a 95 tételt, melyben - többek között 
- arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten 
úgy szeret mindenkit, ahogyan van, 
pénztől, befolyástól, bőrszíntől füg-
getlenül. 
Kálvin János 1559-ben nagy igye-
kezettel dolgozott Institutio című 
művén, melyben a vallási rendszert 
foglalta össze, amikor a sétálók 
csatlakozhattak hozzá. Elmondta 

számukra, hogy Isten megismerhe-
tő a természeten keresztül, a Biblia 
lapjain, de leginkább Jézus Krisztus 
tetteinek szemlélése által. Hiszen 
Ő vállalta a fáradságot, a kicsúfolást, 
a szenvedést, a halált, hogy így mi 
Ő általa örök életet nyerhessünk.
A tordai országgyűlés (1568) sát-
rában Kiskőrös város „küldöttei” is 
segíthették János Zsigmond királyt 
annak eldöntésében, hogy engedé-
lyezetté váljon-e a vallásszabadság 
Erdélyben. A jelenet végén meg-

hallgathatták, amint a király ünne-
pélyesen felolvasta végzését, „Min-
den helyökön az prédikátorok az 
evangéliomot prédikálják, hirdessék, 
ki-ki az ő értelme szerint …”
Károli Gáspár által 1590-től ma-
gyar nyelven is olvasható a Biblia. 
A Szentírás nyomtatott formában 
való megjelenésében városunk la-
kói is segíthették Mantskovit Bálint 
nyomdász munkáját. Mantskovit 
telve volt félelemmel, hiszen a 
Habsburg elöljárók megtiltották a 
protestáns iratok és a Biblia terjesz-
tését. Károli Gáspár Istenbe vetette 
bizalmát, és hitte, hogy ha valaki-
nek problémája van a Biblia magyar 
nyelven való megjelenésével, annak 
vádiratát a Szentírás ihletőjéhez kell 
benyújtania. 
John Wesley 1744-ben az oxfordi St. 
Mary székesegyház szószékén állva 
kereste a hiteles keresztényeket, akik 
nem csupán templomba járnak, ha-
nem szívük legmélyén sem található 
rosszakarat, megvetés, képmutatás 
vagy bosszúvágy. Egy angol lord a 
járókelőket is megpróbálta segítsé-
gül hívni, hogy Wesleyt kiűzzék a 
templomból. A történelemkönyvek-
ből tudjuk, így lett az utca lelkésze 
Wesley, aki bemutatta az angol nép-
nek, mennyivel hitelesebb a keresz-
tény, ha nem csupán hallgatja Isten 

Igéjét, hanem életébe is beülteti a 
hallott üzenetet, sőt mindennapi 
cselekedeteiben is megnyilvánul, 
hogy ő valóban Isten engedelmes 
követője. 
Mary Jones, a 16 éves kislány kime-
rülten érkezett Charles lelkész úrhoz. 
6 éven át gyűjtötte keresetét arra, 
hogy Bibliát vásároljon, s most 40 
km-t futott Bala városáig, hogy hoz-
zájuthasson Isten üzenetéhez. A lel-
kész utolsó – félretett - Bibliáját adja 
oda Marynek kitartásáért. Charles 
lelkész úr a közönség együttműkö-
dését kérte Bibliatársulatok alapítá-
sához, melyek célja az, hogy minden 
házba – legyen szegény vagy gazdag- 
eljuthasson Isten szava. 
Desmond Doss a Fegyvertelen kato-
na című film főhőse, a Reformációs 
séta utolsó sátrában sem hajlandó 
fegyvert fogni vagy embert ölni. 
Őrmestere szidalmazása ellenére 
is ragaszkodik hitéhez és elveihez: 
„A szabadságért harcoltam úgy, hogy 
életeket mentettem, és nem életeket 
oltottam. „Mert nem tudtam Jézust 
elképzelni fegyverrel a kezében, de el 
tudtam Őt képzelni egy elsősegély-
dobozzal.”
A séta végén minden résztvevő 
ajándékot kapott. Választható volt 
a séta témájához kapcsolódó kar-
kötő, hűtőmágnes, közös fénykép a 
legkedvesebb szereplővel, valamint 
maga a Biblia. Akinek kedve tá-
madt, még masszírozásban is része-
sülhetett. A gyermekek türelmükért 
cserébe kézműveskedhettek, vagy az 
ugrálóvárat élvezhették.
Köszönjük minden látogatónknak, 
hogy elfogadta meghívásunkat és a 
„Reformációs séta” útikönyv alapján 
felkereste történelmünk hithőseit és 
vallási megújítóit!

A program megvalósulását támogat-
ta a Reformációs Emlékbizottság, a 
Hetednapi Adventista Egyház és a 
Hetednapi Adventista Egyház Kis-
kőrösi Gyülekezete.

Kertai Nóra

elkészült a szokásos év végi csoportkép, a Kiskőrösi óvodák dolgozói kol-
lektívájáról. Bár az óvodai évet lezárták, a munkának nincs vége, az úgyne-
vezett „takarítási szünet” kivételével az intézményekben serényen dolgoz-
nak. elvégzik a szükséges felújításokat, miközben a gyermekekre ügyeleti 
rendszerben felügyelnek. milyen felújításokat terveznek, hogy szervezik a 
nyári ügyeletet, illetve hol tart az új óvoda építésének folyamata? – kérdez-
tük Répásiné Lovász Mártától, a Kiskőrösi óvodák igazgatójától.

2017-ben ünnepeljük világszerte a reformáció 500. emlékévét. 1517-ben 
indult útjára a reformáció, melynek 500. évfordulója alkalmából világszerte 
megemlékezünk a hit megújulásának kezdeti lépéseiről, világszéles kibon-
takozásáról, valamint modern kori hatásairól. „reformációs séta” címmel a 
reformáció főbb személyiségeit, tantételeit és eseményeit jelenítette meg 
7 sátorban a Hetednapi adventista egyház Kiskőrösi Gyülekezete június 
4-én, a művelődési ház előtti téren.

BiBliai ÉletmódtáBor
imrehegyen

július 31-től augusztus 6-ig
„Tüskös” 44 – Életház

Összköltség: 12 ezer forint
– túra – kerékpározás – sportjátékok – ifjúsági program – gyermekfoglalkozás –

Előadó: Sebastian Matula finnországi evangélizátor
Jelentkezés: Kertai Nóra – 06-30/664-3293

2017 – Középkor újratöltve?

Az Abacus matematikaverseny or-
szágos döntőjében az 1. 2. és 3. he-
lyezést is az iskola csapatai szerezték 
meg. Felkészítő nevelők: Muhari-
né Martin Mária és Litauszki Pál 
Gáborné. A Hatvani István Orszá-
gos Fizikaversenyen Pivarcsi Zol-
tán 15. lett. Felkészítő: Muhariné 
Martin Mária. A „Ranga Tanárnő” 
versmondó versenyen alsósoknál 1. 
Polereczki Zsanett, felkészítő: Hor-
váth A. Gézáné, a felsősöknél szin-
tén 1. Lehoczki Tamara 7.b osztá-
lyos diák, akit Szenohradszkiné 
Kákonyi Gabriella készített fel. 
A „Ranga Tanárnő” rajzversenyen 
is szép eredmények születtek: 1. 
Polereczki Zsanett 1.c; 2. Varga 
Noa 2.a és 3. Kálmán Anna 1.c. 2. 
helyezett Kürti Alexa 4. o.; 3. helyen 
végzett László Tímea 3. o. A felső-
söknél 3. helyezett lett Vári Tímea 
7. o.; különdíjas: Walter Borka 6. o.

Bemes 
tanulmányi 

sikerek

Rubos Fotó
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„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van istentől: kinek így, kinek amúgy.” 
ez az útravaló áll azon a karkötőn, amelyet az utolsó áhítaton kaptak a 
KeVi Petőfi Sándor általános iskolájának végzős diákjai. mint azt Grausza 
Jánosné tagintézmény-vezető búcsúbeszédében kiemelte: megpakolták a 
61 ballagó tarisznyáját jelképes ajándékokkal, útravaló idézettel, áldással. 
az alapokat megszerezték az általános iskolában, erre bizton építhetnek a 
következő években.

„meGraKodVa
BúVal éS örömmel”

Romfáné Flaisz Anita (8.a – 1. 2. 
kép), Dózsáné Kelemen Ilona (8.b – 
4. kép ), Petrányi Ilona (8.c – 3. kép) 
osztálya, valamint a nevelőtestület és a 
hozzátartozók betöltötték az alkalom-
hoz illően virágba borult evangélikus 
templomot. 
Szűcs Mária iskolalelkész is elkö-
szönt a végzősöktől, akik meghatottan 
hallgatták figyelemfelkeltő szava-
it, hogy bármerre is sodorja őket az 
élet, Istentől soha ne forduljanak el, 
bátran kérjenek tőle segítséget a ne-
héz helyzetekben. A végzős osztályok 
képviselői virágcsokorral köszöntek el 
Szentgyörgyiné Szlovák Mária Igaz-
gatótól. (7. kép) Az irodalmi-zenés 
műsor után a legjobbak átvehették 
megérdemelt oklevelüket, jutalom-
könyveiket. A Petőfi iskola Alapítvány 
2009-ben alapított egy díjat, mely-
lyel minden évben a legjobb tanulót 
ismerik el. Idén Verebélyi Liza 8. 
b osztályos tanulónak nyújtotta át 
Opauszki Jánosné, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke a díjat. (5. kép) 
Grausza Jánosné és Czinkóczki Ti-
borné tagintézmény-vezető helyettes 
a nevelőtestület nevében kitűnő ta-
nulmányi eredményéért és példamu-
tató magatartásáért Bolemányi Anett 
(8.a), Kállai Zsófia és Verebélyi Liza 
(8.b), az országos koráléneklési verse-
nyen való kimagasló teljesítményéért 

Fisher Boglárka és Nagy Viktória 
(8.c.), az iskolai diákönkormányzat 
vezetéséért, aktív közösségi munkáért 
Somlyai Virág (8.b), közösségi mun-
káért Kiss Adél, Tanka Tímea (8.a), 
Fábián Áron, Lomjánszki Anett 
(8.b), Fisher Boglárka és Hati Zsófi 
(8.c.) osztályos tanulóknak adtak át 
jutalomkönyvet. Az áhítatokon és az 
istentiszteleteken végzett szolgálatért 
Lomjánszki Anett és Verebélyi Liza 
(8. b), a sport területén elért kimagasló 
eredményeiért Barcsik Zoltán, Danis 
Dávid, Kakuszi Ádám, Patka Ba-
lázs, Verebélyi Liza (8.b), Barkóczi 
Ádám, Sztraka Mihály, Winter Dá-
niel (8.c) kaptak jutalomkönyvet. A 
Szilágyi Sándorné emlékére alapított 
díjat Fisher Boglárka (8.c) és Kállai 
Zsófia (8.b) osztályos diákok kapták.
A nevelőtestület is ballagtatott, 
Pohankovics András alpolgármes-
ter két nyugdíjba vonuló kolléga - 
Babiczné Lajkó Margit (6. kép) és 
Zsikla Mária Magdolna (8. kép) – 
részére adta át a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet és a Kiskőrösért Emlék-
lapot. 

A tagintézmény-vezető Sík Sándor sza-
vaival köszönt el a nyolcadikosoktól: 
„Isten más-más utat szabott mindenki-
nek, És kinek-kinek el kell mennie, hogy
Megkeresse a maga ösvényét.”

„a SzíVünK nem FelejT”
Aminné Szabó Ildikó (8. a) és Litauszki Pál Gáborné (8.b) osztálya, az 
együtt töltött évek zárásaként elballagott június 17-én a Bem józsef álta-
lános iskolából. a közel negyven diák az osztályvezetőkkel együtt kedves 
műsorral köszönte meg pedagógusaik munkáját. a hetedikesek búcsúz-
tatója után Lasztovicza László igazgató visszautalt a nyolc évvel ezelőtti 
évnyitóra, amikor a ballagók még megszeppent elsős kisdiákokként álltak 
a nagyok mellett, kiemelte az azóta eltelt időszak cseppet sem könnyű erő-
próbáit, majd átadta a legjobbaknak megérdemelt jutalmukat.

Az iskola nevelőtestülete minden év-
ben az osztályozó értekezleten dönt 
arról, hogy kiemelkedő tanulmányi 
eredménye és közösségi munkája 
alapján ki érdemesült a Bem-díj-
ra. Ebben az évben Zsubori Zsófia 
(bal kis kép) vehette át a rangos el-
ismerést a T.S Gasztro Különdíjával 
együtt. 
Kiemelkedő tanulmányi és sport-
sikereiért kapott könyvjutalmat 
Polereczki Petra Enikő és Takács 
Szabina, a 8. b osztályból. Alapfo-
kú angol nyelvvizsga-bizonyítvány 
megszerzését jutalmazták dicsérő 
oklevéllel Demján Dominik, Hor-
váth Márk, Pivarcsi Adél 8.a, va-
lamint Gábor Diána és Csirke Ba-
lázs 8. b osztályos tanulók számára. 
Az év folyamán alapfokú „C” típusú 
nyelvvizsgát tett, ezért jutalomköny-
vet vehetett át a ballagáson: Chudi 
Dorina, Zsubori Zsófia és Nemes 
Ármin (8.a). 
Nem csak a jól tanuló, jól sportoló 
diákoknak, a ballagó osztályok ak-
tív szülői munkaközösségi tagjainak 
– Chudiné Tóth Zita, Dulai Judit 
(8.a), valamint Katona Árpádné és 
Guba Szilvia (8.b) – is egy-egy vi-
rágcsokorral köszönte meg az intéz-

ményvezető a hosszú éveket át vég-
zett segítő tevékenységüket.
Bácsiné Raffay Melinda, valamint 
Muhariné Martin Mária nyugdíjba 
vonulása alkalmából kapott virágot. 
Czérna János főigazgató-helyettes 
sok-sok éves aktív munkájáért Pe-
dagógus Szolgálati Emlékéremben 
részesült. (középső kis kép) 
Lasztovicza László egy Wass Albert 
idézettel búcsúzott a ballagó diákok-
tól: „Megtanultam, hogy mindenki 
a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy 
tudná, hogy a boldogság a meredély 
megmászásában rejlik.”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

8.a

8.a

8.b

8.b

8.b
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luTHer mondja…
a hatalmasok felelősségéről

Szeretettel várunk mindenkit 
július 28-án, 18 órakor Kiskőrö-
sön, az evangélikus templom előtti 
téren, egy energikus, vidám, tartal-
mas koncertre!
Ismét útnak indulnak a MAGYAR 
CONTINENTAL SINGERS cso-
portjai! Látogatók ezreit gyönyör-

ködtették már, töretlen erővel és hit-
tel hirdetik az evangéliumot immár 
32 éve. A szervezet ifjúsági csoportja, 
a Contini látogat városunkba, akik 
a mai modern, mindenkihez szóló 
keresztyén zene által hirdetik Isten 
átformáló szeretetét. 
A koncert címe: Átformálsz!

eVa n g é l i k u s o k  o l d a l a

újra KiSKőröSön
a ConTinenTal SinGerS! „Nap, mint nap tapasztalhatjuk, 

mennyire törtet mindenki a nagy elis-
meréssel járó megtiszteltetés, hatalom, 
gazdagság, mesterség és a jó élet után. 
Az ilyen emberek köré gyűlik min-
denki, dörgölőznek hozzájuk, szívesen 
kiszolgálják őket, mindenki a köze-
lükben akar lenni, hogy nagyságukból 
valami hasznuk legyen; úgyhogy nem 
hiába nevez a Szentírás olyan kevés 
királyt és fejedelmet igaznak. A mélybe 
viszont senki nem akar tekinteni. Ahol 
szegénység, megszégyenülés, baj, nyo-

mor és félelem van, onnan mindenki 
elfordítja a tekintetét. Onnan min-
denki elfut, menekül, irtóznak tőlük, 
magukra hagyják őket, és nem gondol-
nak arra, hogy segítsenek rajtuk, vagy 
támogassák őket, hogy ők is vihessék 
valamire.” (Magnificat, 1521)

„Aki tehát keresztyén fejedelem akar 
lenni, annak valóban meg kell változ-
tatnia felfogását, hogyha uralkodni és 
erővel eljárni akar. Mert kárhozott és 
átkozott minden élet, amelyet valaki 
a maga hasznára él és keres. Átkozott 
minden tett, amely nem szeretetből 
való. Szeretetből valók pedig a tettek 
akkor, hogyha nem az egyéni kíván-
ságból, haszonból, tiszteletből, ké-
nyelemből s boldogságból fakadnak, 
hanem teljes szívből mások hasznára, 
dicsőségére és boldogságára irányul-
nak.” (A világi felsőségről, 1523)

FelejTHeTeTlen

A rendezvénnyel köszönetüket fejez-
ték ki a bölcsőde dolgozói, amiért 
olyan sok szülői támogatást, hoz-
zájárulást kaptak az év folyamán. A 
támogatásból szeretnénk vásárolni a 
csoportoknak játékeszközöket, nagy-
mozgást fejlesztő játékokat.
Szeretnénk megköszönni a számos 
tombolatárgyat a szülőknek, illetve 
a Tesco Zrt-nek a fődíjakat, akiktől 
évek óta számos támogatást kap a 
bölcsőde a rendezvényeihez. 

Cica csoport: Czirok Áron, Csányi 
Márton, Mikus Kinga, Pecznyik 
Anabell, Pintér Péter, Rozs-
nyai Hanna, Takács Emma, Vass 
Lara 
Maci csoport: Káplár Dalma, Kiss 
Kincső, Kovács Ádám, Lomjánszki 
Marcell István, Muszka Zalán, 
Vincze Ferenc, Zöld Noé Benjá-
min  
Katica csoport: Erdélyi Adél, Füle-
ki Panni, Kovács Abigél, Kóczián 
Anna Sára, Kromholcz Csenge, 
Lucza Hanna, Nagy Olívia, Suhaj-
da Gréta, Tóth Máté

Süni csoport (fotó): Aczél Benett, 
Czobor Sári, Csóka Benjámin, 
Endrődi Lea, Fekete Dorka, 
Kromholcz Mihály, Pivarcsi Ger-
gő, Sinkovicz Kende, Szász Hédi, 
Tar Viktória, Zsíros Tamás 

A 2017/2018-os gondozási évre a 
jelenlegi pillanatban a túljelentkezők 
száma 15 gyermek, akiket várólistára 
tudtunk csak helyezni.
A nyári ügyelet június 16-tól augusz-
tus 31-ig tart. Ebben az időszakban 
a 4 bölcsődei csoport továbbra is 
működik.

A takarítási szünet időpontja: július 
24 – augusztus 04. Ebben az idő-
szakban történik az épület tisztasági 
meszelése, szükséges festése, bútor-
zat, játékok, eszközök lefertőtleníté-
se, az épület alapos takarítása. Gyer-
mekfelügyelet nincs.

Aczél-Németh Angéla
bölcsődevezető

iciri-piciri Ballagók

Krisztus mennybemenetelének ün-
nepén, május 27-én, vasárnap a dél-
előtt a 10 órás szentmise keretén be-
lül tizenkét gyermek – Csatai Máté, 
Csővári Dorottya, Eke Vivien, 
Herman Erik, Krahulecz János, 
Kürti Alexa, Lucza Nóra, Maglódi 
Tamara, Németh Kristóf, Ötvös 
Iván, Zsíros Hanna, Demeter La-

ura – lett hivatalosan is a kiskőrösi 
katolikus közösség tagja. Az elsőál-
dozás alkalmával nyertek beavatást 
az „istengyermeki” létbe szüleik és a 
gyülekezeti tagok előtt. Seffer Attila 
atya gyermeknap alkalmából külön 
áldásban is részesítette a gyermeke-
ket.

(fotó: Kaposi Nóra)

SoSe enGedjéTeK el 
SzüleiTeK éS jézuS KezéT!

június 14-én ballagással egybekötött évzárót tartottunk a bölcsődében. 
ezen a napon húsz kislány és tizennégy kisfiú sok vidám napot, önfeledt já-
tékot, kacagást, számos barátságot hagyva maguk mögött, elérkeztek egy 
új életszakaszhoz, az óvodai élethez. délután megtelt a bölcsőde udvara, 
gyerekekkel, testvérekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal. Volt közös 
uzsonna, arcfestés, csillámtetoválás, gipszfestés, tombola, zene, tánc. 
a zenét a Holiday Plussz együttes biztosította, mint már sok-sok éve.

Pénzes Péter református lelkész és a 
gyülekezet előtt 11 konfirmandus tett 
pünkösd vasárnapján bizonyságot a 
Kiskőrösi Református Egyházköz-
ség templomában. A konfirmáltakat 
Bácsi Csaba, a presbitérium gond-
noka is köszöntötte. A konfirmáci-
ót úrvacsoravétel követte. A kon-

firmációi igehirdetés alapigéje az 
1Kor.6:19-20.vezérgondolata az ősi 
református hitvallás, a heidelbergi 
káté 1. kérdés felelete: Mi életedben 
és halálodban egyetlen vigasztalásod? 
Az, hogy testestől-lelkestől – akár 
élek, akár halok – nem az önmaga-
mé, hanem az én hűséges Uramnak 

és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak 
a tulajdona vagyok. Ő drága vérével 
minden bűnömért maradéktalanul 
megfizetett, és az ördög hatalmából 
megszabadított. Úgy megőriz, hogy 
mennyei Atyám akarata nélkül egy 
hajszál se hullhat le fejemről, sőt 
mindennek üdvösségemre kell szol-
gálnia.
Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad 
örök életemről, és szív szerint hajlan-
dóvá és késszé tesz arra, hogy szünte-
lenül neki éljek.

Az első nap az ismerkedés után rög-
tön bevetettük magunkat egy rejtély 
megfejtésébe. Mivel a filmben egy 
ajtó vezet át a másik világba, mi is 
különböző ajtókat kerestünk a város-
ban, melyek mindig megmutatták a 
következő állomást. Az állomásokon 
túl egy rejtélyes szót is meg kellett 
fejteniük, hogy a végső ajándékot 
megkapják. A játék során a boltban, 
postán, irodában, a főtéren, könyv-
tárban, interneten, templomban 
kellett kódokat keresni, hogy a bű-
vös szó összeálljon az útvonal végén. 
Az egész héten át tartó kánikulában 
a strandon kerestünk frissülést, vala-
mint egy fergeteges vízi csatával hűsí-
tettük egymást. Jártunk a „hűvösön” 
a rendőrségen, megnéztük a rendőr-
autókat, bilincseket, fogdát, hiszen a 
filmben is börtönbe került az egyik 
gyerek. Csütörtökön íjászkodtunk 
Kóczián Gábor jóvoltából, aki iz-
galmas történeteket mesélt a hon-
foglaló magyarokról és bemutatta a 
szakszerű íjhasználatot. Mindenki 
elkészítette a saját íját is vesszőből 
és spárgából, valamint megismer-
kedtünk néhány alapvető gyógynö-
vénnyel és hatásukkal, melyekből 
teát készítettünk. Napközis tábora-
inkban már szinte hagyomány, hogy 

mindig kimegyünk egy lovas tanyá-
ra, idén a Szöllősi Tanya vendégsze-
retetét élvezhettük. A tábor össze-
foglalásaként elkészítettük Narnia 
makettjét egy terepasztal formájá-
ban, az alkotásból mindenki kivette 
a részét. A tábor célja nem csupán a 
hasznos időtöltés volt, hanem a film 
cselekményén, szereplőin keresztül 
rámutattunk arra is, mit tett értünk 
Jézus a kereszten. A történet szerzője 
eleve ilyen céllal írta a regényfolya-
mot, hogy bemutassa a gyerekeknek, 
fiataloknak a keresztyénség lényegét, 
Isten tettét és tervét, a megváltást. 
Péntek délután minden résztvevő 
névre szóló jellemzést és koronát 
kapott a templomban tartott ünne-
pélyes koronázási szertartáson, s így 
meghatódva énekeltük: 

„Királyi gyermek vagyok én
Van nékem koronám!
Megváltóm kegyelme enyém,
Nem hágy el soha már!
Jézussal járom utamat,
megfogva a kezét.
Királyi gyermek vagyok én,
és nékem ez elég.”

(A táborról készült fényképek a gyüle-
kezet honlapján tekinthetők meg.)

KalandjainK narniáBan
júliuSi úTmuTaTó
ne csodálkozzatok!

Ki az közülünk, aki szereti, ha gyűlö-
lik? Egy élet, ami arra hív, hogy nép-
szerűtlenek legyünk, kiközösítettek, 
kigúnyoltak nem túl vonzó az ember 
számára. Mi emberek arra vágyunk, 
hogy szeressenek bennünket. Gyak-
ran ezért bármit hajlandók vagyunk 
megtenni. Behódolunk, engedünk, 
kompromisszumot kötünk, feladjuk 
az elveinket. Mindeközben csodál-
va nézzük azokat, akik kitartanak a 
nézeteik, önmaguk értékrendje, az 
igazság mellett. János apostol arra hív 
bennünket, hogy legyünk olyan Jézus 
követők, akikről egyértelműen lát-
szik, hogy milyen elvek alapján élnek, 
kit követnek. Azt is leírja, hogy ha így 
élünk, akkor számolnunk kell azzal, 
hogy gyűlölhetnek bennünket, meg-
botránkozást okozhatunk a körülöt-
tünk levők számára, hiszen tükröt 
mutatunk nekik. Ki örül annak, ha 
valaki kimondja: Isten a házasságot 
két ember között akkor tartja elfo-
gadhatónak, ha nyilvánosan összekö-
tik az életüket? Kit tapsolnak meg, ha 
kimondja egy üzleti tárgyaláson: ez 
csalás, így nem szerezhetünk nyere-
séget, mert Istennek nem tetszik. Ki 
lesz népszerű azzal, ha kijelenti: még 
azokat is szeressük, akik minket bán-
tanak, imádkozzunk a terroristákért! 

Strébernek kiálthatják ki az embert, 
ha becsületesen végzi a munkáját, ha 
nem is néznek oda, és régimódinak, 
ha vasárnap a céges buli helyett a 
templomot választja. Az igazán meg-
élt hívő élet megütközést okoz és kell 
okoznia. Erre hív el minket Jézusunk, 
és valóban szoros az a kapu, és keskeny 
az az út, amire hív (Mt 7, 14). Mert 
az út, amit a világ követ nem az életre 
visz. Visz a népszerűségre, a sikerre, a 
vagyon felé, de ezek mind múlandó 
dolgok: egyik nap még birtokoljuk, 
másnap már el is veszíthetjük őket. 
Ám az út, amit Jézus mutat biztos 
alap. Mert az ima az ellenséget barát-
tá teheti, a hűségre tett eskü áldásokat 
hoz egy pár életére, a tisztességes úton 
végzett munkánál a gyümölcs, talán 
lassabban, de biztosan gyarapszik. 
Július havában ezt kérdezi Jézus: va-
jon felvállaljuk-e, hogy megütközést 
okozunk csak azért, mert Jézus útján 
járunk következetesen és nyíltan?

TISZTELT LÁTOGATÓINK!
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY A KÖNYVTÁR

AUGUSZTUS 1 – AUGUSZTUS 20.
KÖZÖTT HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG A SZOKÁSOS NYITVA TARTÁS SZERINT LESZ

NYITVA
UGYANAKKOR,

JÚLIUS 01. ÉS AUGUSZTUS 20. KÖZÖTT

SZOMBATONKÉNT

ZÁRVA
TARTUNK

HALASZTHATATLAN ÜGYBEN KÉRJÜK, ÍRJON NEKÜNK:

kiskorospsvk@gmail.com

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

életedBen és halálodBan
egyetlen Vigasztalásod

A képen: Pénzes Péter lelkész, Donáth Márta, Adorjáni Szabolcs, Nagy  Attila Kiss Dorina, Petróczi-Kis Tímea, Opauszki 
Viktória Mészáros Vanda, Endre Anna Csirke Balázs, Patka Balázs, László Márk (nincs a fotón: Kovács Vivien)

mesebeli utazásra hívtuk idén a nyomkereső tábor gyerekeit. C. S. lewis 
megfilmesített regényének, az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény 
című fejezetébe képzeltük magunkat egy hétig. a 47 főből álló gyerekse-
regnek az imaház adott otthont, itt volt a főhadiszállásunk. ádám fiai és 
éva lányai – ahogyan hívtuk őket a héten – egy szekrényen keresztül me-
hettek át a terembe, ahogyan a filmben is a szekrény vezet át narniába. 

Aki nem azt mondja, amit hallani szeretnél, hanem azt, amit lát. 
Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. (1 Jn 3, 13)

(fotó: illusztráció,
http://versek.aranyosiervin.com)12
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HaTalom, joG éS KöTeleSSéG a HázaSSáGBan

egyestés kaland 
a múzeumoK éjSzaKáján

éS SzenT iVán éjjelén
A Közúti Múzeum aulájában 
dr. Turán Csaba jegyző húzta meg 
a start(vízi)pisztoly ravaszát, amely a 
mulatság és a csapatverseny kezdetét 
jelentette a Múzeumok Éjszakáján, 
Szent Iván éjjelén. A Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum, a Közúti Múze-
um és a János Vitéz Látogatóközpont 
stábja szervezte a múzeumi progra-
mokat, Kiskőrös Város Önkormány-
zata pedig a főtéren gondoskodott a 
vendégek szórakoztatásáról. 
A gyermekeket kézműves foglalkozá-
sok és a rollerek várták, a felnőttek 
pedig kiállítást, színielőadást nézhet-
tek meg. „Józsival”, az úthengerrel 
este elindult a már hagyományos 
hengerjárat a városba. Míg a csa-
patok vetélkedtek, a Szent Iván-éji 
program részeként a főtéren a Szent-

péteri Borpince és a Vass Borászat 
jóvoltából Fröccsterasz nyílt, a Kelet 
Brass Band előadásában utcazene 
szólt és a tűzzsonglőrök lélegzetel-
állító produkciójában is gyönyör-
ködhettünk. A Közúti Múzeumban 
kihirdették a vetélkedő eredményét, 
majd azok között, akik a nap folya-
mán regisztráltak, a Kiskőrös Vá-
rosért Alapítvány jóvoltából értékes 
ajándékokat sorsoltak ki. Az alapít-
vány egy pályázaton nyert forrásból 
támogatta a versenydíjakat is. 
Nem maradhatott el a Szent Iván-
éji tűzgyújtás, a Szivárvány Néptánc 
Együttes koordinálásával a táncház, 
mint ahogyan a tűzkerék-gurítás és a 
szerelmesek tűzugrása sem. A jóked-
vű örömzenélés pedig jócskán bele-
húzódott az éjszakába.  

SeGíTeTTél, HáT meGúSzTam! eGymáSérT!

Mire a gondolattól úgy 
igazán pánikba eshettem 
volna, már javában tartott 

az a négyhetes adománygyűjtő kam-
pány, melyben többször kértem a Ti 
segítségeteket is, a közösségi oldalon. 
És Ti ott voltatok. Barátaim, isme-
rőseim és ismerőseim ismerősei. 
Habozás nélkül, pillanatok alatt 
mellém álltatok és nektek köszönhe-
tően, napok alatt túlszárnyalhattam 
vállalásomat. Tehát pánik ide, vagy 
oda, ezt mindenképpen végig kellett 
csinálnom. Értetek, Önmagamért és 
nem utolsó sorban a MáSzínházért. 
Angliában, már 1986-ban szerveztek 
swimathont, amely azóta is számos 
közügyre hívja fel a figyelmet. Ná-
lunk második alkalommal szervezték 
meg, de már így is óriási népszerű-
ségnek örvend. Egy-egy program 
megvalósulásáért úszik ilyenkor 
felnőtt, gyerek. Több országból is 
érkeznek úszók, sőt, sokszor nagy-
vállalatok állnak egy általuk támo-
gatni kívánt ügy mellé és munka-

társaik is csatlakoznak hozzájuk. Én 
idén, a Terézanyu csapat tagjaként, a 
MáSzínház, KépMás előadásáért ug-
rottam, na, jó, továbbra is csak mász-
tam a medencébe. A MáSzínházban, 
jelenleg tíz nő dolgozik azon, hogy 
létrejöhessen az az előadás, mely-
ben három fogyatékkal élő és két 
ép színésznő játszik. Előadásukban, 
próbálják rávilágítani a figyelmet, a 
társadalomban betöltött szerepükre, 
célokról, vágyakról játszanak őszin-
tén. Jó lenne, ha ezekkel az előítéle-
tekkel, falakkal, szakadékokkal teli 
világban, végre rájönnének az em-
berek, hogy a sérültek is ugyanúgy 
élnek, éreznek és vágynak dolgokra, 
akárcsak Ők. Az angol szakiroda-
lom, így beszél a sérült gyermekről: 
Exceptional child, különleges gyer-
mek. Sajnos hazánkban a fogyaték-
kal élő ember, még ma is láthatat-
lan tagja a társadalomnak. Hiszem, 
hogy a KépMÁs előadás segít majd 
abban, hogy diszkrimináció helyett, 
valóban láthatóvá váljanak. Ha csak 

belegondoltok, hogy nektek, akik 
épnek mondhatjátok magatokat, 
mennyi nehézséggel kell megküz-
denetek nap, mint nap, máris talán 
érzékenyebben gondoltok sérült tár-
saitokra, akiknek saját korlátaikat 
is átlépve kell legyőzni ugyanezeket 
a problémákat. A támogatásoknak 
köszönhetően, ez a fantasztikus 
érzékenyítő program, eljut majd 
diákokhoz, drámapedagógiai foglal-
kozással, felnőttekhez, szakmai be-
szélgetéssel összekötve. A projektről 
készülő dokumentumfilm segítségé-
vel, egyetemi kurzusok keretében, a 
szakmai hátteret is sokan megismer-
hetik majd. A feladat óriási, a cél ne-
mes. Minél több embert elérni, akik 
az előadásnak köszönhetően, köze-
lebb kerülnek majd sérült társaik-
hoz. Hát ezért úsztam én idén, több 
száz ember előtt fürdőruhára vetkőz-
ve, minden erőmet beleadva, 33 mé-
tert, nem is annyira csigatempóban. 
Csodálatos, felemelő érzés volt, mert 
legyőztem a démonaimat, miközben 

a csatát másokért vívtam meg. Az 
őszinte szeretet, a hála és öröm, mely 
a sérült fiatalok és szüleik arcán lát-
szott, mikor számunkra és számukra 
is kiderült, hogy csapatunknál több 
mint 3.000.000 Ft gyűlt össze, min-
den fáradtságot megért.
Kedves barátaim, ismerőseim és 
mindenki, aki valamilyen formában 
támogatott, nem győzöm elégszer 
mondani, szívből köszönöm! Tu-
dom, hosszú még az idő és sokat kell 
tanulni, de nem adom fel. Szeret-
ném, ha ez az előadás és vele együtt 
a program, a 2017/2018-as tanév-
ben eljutna a kiskőrösi középisko-
lásokhoz is. Mert nekik is meg kell 
tanulniuk, amit én a swimathon óta 
már biztosan tudok: MÁSnak lenni, 
kiváltság!

Weiszhauptné Fodor Ágnes

A Pár-óra párkapcsolati klub 
keretében dr. Mészáros 
Ádám párkapcsolati me-
diátor tartott előadást a 
művelődési házban. Sok 
párkapcsolatban okoz ne-
hézséget a hatalom vagy do-
minancia kérdése. A rózsaszín 
időszakban kevésbé feltűnő a 
jelenléte, hiszen nem jelent gondot az 
alárendeltebb félnek a fölérendeltebb 
irányában alkalmazkodni. „Szeretlek, 
legyen minden, ahogyan te szeretnéd.”
Azonban az idő múlásával az alá-
rendeltebb félnél „betelik a pohár”. 
„Egészen mostanáig minden a párom 
igényeinek kielégítéséről szólt”. 
Két módon nyilatkozik meg ez az élet-
érzés: az alárendelt fél nyit a hűtlenség 
irányában, valamint az alárendelt fél-
nek elege lesz a házasságából. Önfelsza-
badító rabszolgaságba menekül: elköl-
tözik, új mozgásformáknak él, tanulni 
kezd, új ruhákat vásárol. A fölérendelt 
fél számára mindez úgy tűnik, mintha 
a másik fél megőrült volna, mintha 

a másiknak túlságosan meg-
nőtt volna a szája… Mind 
az alárendeltség, mind a 
fölérendeltség a gyermek-
korban megélt és bevésődött 
tapasztalatok következmé-

nye, így a két félnek közö-
sen kell dolgoznia a helyzet 

javításán. Az alárendelt félnek 
meg kell tanulnia kiállnia önmagáért. 
Mindketten mondjuk el igényeinket, és 
vezessünk be technikákat, milyen gya-
korisággal teljesítjük az egyik illetve a 
másik fél kívánságait. A család anyagi 
biztonságát a megkeresett pénz össze-
gén felül meghatározza a pár pénz-
ügyi kényelmi szintje. Az, hogy mit 
gondolunk soknak és kevésnek: mi az 
az összeg, amivel fejben felelősséggel 
elboldogulunk. Akár kevesebbet, akár 
többet keresünk, hatással van a kapcso-
latra. A legnagyobb problémát az je-
lenti, ha a pénzügyi kényelmi szintünk 
nagyon eltér egymástól. Ha az egyik 
fél szerint egy kisebb összeg elegendő 
a megélhetéshez, míg a másik fél jó-

val nagyobb lábon élve érzi jól magát.  
A házasfelek pénzügyi téren lehet-
nek költekezősek, spórolósak vagy 
elkerülők. Az elvek közelítése érdeké-
ben javasolt, hogy a havi fizetésének 
1-2%-át mindenki félretegye. Ki arra, 
hogy hó végére maradjon tartaléka, ki 
arra, hogy kicsit lazuljon a megrögzött 
spórolásban. A ki irányít a családban, 
a hogyan osztjuk meg a munkaterüle-
teket és a felelősségeket kérdésre dr. Mé-
száros Ádám azt a választ adta, fontos 
felmérnünk, ki mihez ért, és abban 
legyen egy-egy terület kisfőnöke. Ma 
Magyarországon igen nagy százalék-
ban az a trend érvényesül, hogy vagy 
a férfi keresi a pénzt és a nő végzi a 
házimunkát, vagy mindketten keres-
nek, és a nő végzi a házimunkát. Nem 
fair bánásmód, hogy a férfi napi 8 órát 
dolgozik, a nő pedig szinte 24-et. Pró-
báljuk megbeszélni párunkkal, hogy 
ha napközben szellemi munkát végez, 
akkor fizikai munkákban, (pl. játék 
a gyerekekkel) segítsen be. Ha fizikai 
munkát végez, akkor jó levezetés lehet 

számára pl. a mosogatás. Egy család-
ban számon kell tartanunk, hogy vagy 
időnk van egymásra, vagy pénzünk 
van. A feleknek meg kell egyezniük ab-
ban, hogyan könnyítik meg az otthoni 
teendőket. Azzal, hogy a feleség elvégzi 
a házimunka minden apró-cseprő dol-
gát, havi kb. 250 ezer forintot spórol 
meg a család. Így azonban elvész az 
együtt töltött idő. A mediátor azt java-
solta, használjunk minél több segítsé-
get. Vásároljunk háztartási eszközöket, 
vonjuk be a nagyit, a szomszédot, a 
takarítónőt, a házvezetőnőt, hogy a 
kapcsolatunkra is maradhasson időnk. 
Ne arra vágyjunk, hogy probléma-
mentes legyen a házasságunk, hanem 
beszéljük meg gondjainkat, legyünk 
őszinték egymással. Tanuljunk sokat 
a kapcsolat működtetéséről, hogy pon-
tosan tudjuk, hogyan kell kezelni a 
krízishelyzeteket. Dolgozzunk a házas-
ságunkon, s így mutassunk jó példát a 
környezetünkben élőknek. 

Kertai Nóra

Kedves olvasóink!
a rendezvényekről, eseményekről, programokról bővebb 
képgalériákat, valamint részletes programajánlóinkat, fel-
hívásokat, a város facebook és internetes oldalán találnak.

Facebook: Kiskőrös város
Honlap: www.kiskoros.hu

Húúú! Soha nem gondoltam volna, legalábbis az utóbbi tíz évben biztosan nem, 
hogy több száz ember előtt fürdőruhára vetkőzöm egy uszodában és bátran 
szelem a habokat. ez az én egyik démonom, amivel mindenképpen meg akar-
tam küzdeni, már jó ideje. mikor a Terézanyu csapat feltette nekem a kérdést, 
hogy vállalom-e az úszást az idei swimathonon, gondolkodás nélkül mondtam 
igent, mert úgy éreztem, a program, melynek megvalósulásáért kiállunk, na-
gyon fontos nekem. aztán órákkal, napokkal később hasított belém a gondolat, 
hogy: jesszusom! én nem vetkőztem nyilvánosan fürdőruhára, röpke tíz éve.



16 17

2017. július2017. július maradandó

„BéKéS” TémaHéTTel zárulT 
a tanéV az egymi-Ben
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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!

16

jöVőre KéTnaPoS 
leSz a jóTiFuTi

A kiskőrösiek számos szép eredmény-
nyel büszkélkedhetnek. Dr. Nagy 
Gabriella aljegyző női egyéni futás-
ban lett 8. helyezett, Kutyifa Sán-
dorné Sinkovicz Csilla ugyanebben 
a sportágban a 4. helyen ért célba, 
Rigó László a férfi egyéni darts 5. 
helyezettje lett, Dóczi Erika pedig 
női egyéni petangue-ban végzett a 
4. helyen. Oláhné Baksa Katalin 
igazán brillírozott, hiszen megnyerte 
a női egyéni asztalitenisz versenyt és 
Dénes Jánossal vegyes páros aszta-
liteniszben is győzedelmeskedtek. 
A dr. Turán Csaba jegyző által veze-
tett focicsapat is helytállt, kispályás 
labdarúgásban a 3. helyen végeztek. 
Dicséret illeti Pekker Rolandot, 
Varga Anikót és Kelemen Erikát. 

A főző csapat pedig – Szlanka Pál-
né, Molnár Éva, Lucza Alexandra, 
valamint Markó Réka – „leves” ka-
tegóriában főzte magát a 3. helyre 
egy isteni babgulyással. A verseny-
zők még az eredményhirdetés előtt 
elfogyasztották a bográcsremekeket, 
amihez a versenyző csapattagok há-
romféle tésztát – diós, mákos, ká-
posztás – is készítettek. A 15. alka-
lommal megrendezett sportnap idén 
is elérte célját, találkozhattak a más 
településeken dolgozó kollégákkal, 
jó hangulatban, a versenyek közt kel-
lemes beszélgetésekkel, vidáman telt 
a gyönyörű környezetben, minden 
igényt kielégítő alapossággal meg-
szervezett program.

intézményünkben a tanítási időszakot hagyományainkhoz híven tanévzá-
ró témahéttel zártuk, amely idén az úgynevezett „Békítő – Team” szerve-
zésében valósult meg. a szünidőre való ráhangolódás jegyében a „Békés 
nyarat! – Tűzre, vízre és egymásra vigyázzatok!”címmel indult az egyhetes 
program. a témahetet Markó Ibolya igazgató asszony nyitotta meg. 

Kuti Zoltán, az EGYMI pedagógu-
sa 5 esztendővel ezelőtt hívta életre 
a Trizoli Jótifuti jótékonysági futást 
és bringázást Kecskemét és Kiskőrös 
között Ballószög, Ágasegyháza, Izsák 
és Páhi érintésével. Az 57 kilométe-
res távot egyben, de egy-egy telepü-
lés közötti szakaszait is lehetett telje-
síteni. A közös sportnap idén június 
18-án ismét akkora sikert aratott, 
hogy Zoli elhatározta, jövőre két-
naposra szervezi a rendezvényt. Úgy 
tervezi, Szent Iván éjjelével köti ösz-
sze, aznap futnak, másnap pedig 
bringáznak. Kiskőrösön az István 
Borházban összevárták egymást és 
egy alapos felfrissülés után befutot-
tak a főtérre, ahol a Kiskőrösi Fúvós-
zenekar térzenével lepte meg a célba 

érőket. Segítőiknek, támogatóiknak 
köszönhetően ebben az évben három 
kerekesszékes társukat tudták az út-
vonalon végigvinni, amit az elmúlt 
öt év kiemelkedő sikerének könyvel-
nek el. A Trizoli Jótifutisok szeretné-
nek a közeljövőben egy úgynevezett 
stringhandbike járművet vásárolni, 
erre gyűjtenek és várják az adomá-
nyokat. 
Ugyan nevezési díj nem volt, de ado-
mányokat – sportszereket, játékokat, 
könyveket és egyéb jó állapotban 
lévő használati tárgyakat, sportru-
házatot – a 7 frissítő ponton, illetve 
pénzbeni támogatást az egyesület 
számlaszámán is fogadtak, amit eb-
ben az évben 6 rászoruló családnak 
juttatnak el. 

*  apró   *   apró  *
Festő-mázoló szakmunkást keres 
a Kőröskom Kft. Információ: 
06-20/3207-817, illetve 78/415-680/1-es 
mellék

Kiskőrös centrumában 55 m2-es erkélyes, 
teljes körűen felújított lakás sürgősen 
eladó! Irányár: 9 millió Ft. Érdeklődni: 
20/236-3412

Városközpontban igényeseknek albérlet 
kiadó!  Érdeklődni: 20/951-8595

A FED-EM Építőipari Kft. kőművest és 
burkoló szakmunkásokat keres felvé-
telre. Érdeklődjön a 06-20/9443-541-es 
telefonszámon!

Eladó Kiskőrösön 4 szobás családi ház a 
Bacsó Béla u. 2. szám alatt. Külön bejáratú 
üzlethelyiséggel. Irányár: 23 millió forint. 
Érdeklődni: 06-20/8244-707

Kiskőrösön, a belvárosban 104 m2-es lakás 
eladó. Tel.: 06-30/346-7270

Rakodó-közterületfenntartó munkaerőt 
keres Kiskőrösre a Kőrösszolg Kft. 
Telefon: 06-20/417-9392

Teljesen felújított családi ház Soltvadkert, 
Árpád u. 42. szám alatt eladó. 
Érd.: 20/397-3122

A NAK főszervezésében megvalósuló jótékonysági akcióban összegyűlt búzából készült 
lisztet szétosztják a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó ma-
gyarországi és határon túli szervezeteknek.
Kérjük, Ön is segítsen búzaadományával!
Megyei gyűjtőpontok: Júlia Malom – Kunszállás, Malom út 1. (hétköznap 8-16 között)
Felsőbácskai Műmalom – Jánoshalma, Dózsa György utca 143. (hétfő 8-12 óra között)
Borbély István – Solt, Kecskeméti u. 32.

SPorTBan éS FőzéSBen iS 
jóK a HiVaTali dolGozóK

rendkívül jó hangulatban zajlott idén is a hagyományos Bács-Kiskun me-
gyei Közszolgálati dolgozók Szabadidős Sportnapja, melynek ebben az 
évben június 9-én lakitelek adott otthont. a 15 évvel ezelőtt útjára indított 
rendezvényen a kiskőrösi önkormányzat dolgozói 28 fővel képviselték vá-
rosunkat. a megye több mint 600 köztisztviselője és kormánytisztviselője 
9 versenyszámban mérte össze erejét az egyéni és a csapatversenyek-
ben. reggel 8 órától már nagy volt a sürgés-forgás a Holt-Tisza partján, 
ahol az ünnepélyes megnyitó és a közös bemelegítés után megkezdték a 
versengést.

magyarok
kenyere program 2017

(Bővebben: Kiskőrös város facebook oldalán)

A már korábban meghirdetett ver-
senyek eredményeit ezen a héten 
díjazta az iskola vezetősége. Ennek 
eredményeként az osztályok által 
tervezett és készített „Békés zászlók” 
és logok méltó helyen, az iskola au-
lájában díszeleghettek. Az óvodások 
és az autizmussal élő gyermekek 
csoportja egy hangulatos műsorral 
köszöntötte a nyarat. Meglepetéssel 
szolgált a Diákönkormányzat pe-
dagógusnapi műsora és Kövicsné 
Szrenkó Erika, a szülői munkakö-
zösség elnökének köszöntője. A hét 
során az osztályok saját szervezésű 
programokon keresztül ismerkedtek 
a nyár örömeivel és a gyerekekre le-
selkedő esetleges veszélyekkel. 
A témahét során megszerzett tudást 
játékos akadályversenyen elevenítet-
ték fel diákjaink a záró programon. 
Több „külső” partnerünk is segítsé-

günkre volt ezen a vidám hangulatú 
rendezvényen. A gyerekek betekin-
tést nyerhettek a tűzoltók nehéz és 
felelősségteljes munkájába, jó ötle-
teket kaptak a nyári szabadidő hasz-
nos eltöltésére és a nyári veszélyek 
elkerülésére. Digitális tananyagon 
keresztül a káros szenvedélyekről sze-
reztek ismereteket, játékos ügyességi 
feladatokkal készültek a vakációra.
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a rendőrség részéről Kuti Erika c. r. 
őrnagy, bűnmegelőzési főelőadónak, 
a Család és Gyermekjóléti Központ 
képviseletében Péczkáné Hegedűs 
Mária szakmai egységvezetőnek, 
a Kiskőrösi Katasztrófavédelem és 
Tűzoltóság részéről Paksi Dénes 
tűzoltó alezredesnek és kollégáinak, 
valamint intézményünk dolgozói-
nak az aktív közreműködést. 

Békítő-Team

63 éves korában elhunyt dr. Lita-
uszki János, a közmédia munkatár-
sa, aki Kiskőrösön született 1954. 
március 10-én. A Balázs Béla-díjas 
filmrendező, a közszolgálati televí-
zió Ablak című műsorának egyik 
szerkesztője, a Magyar televízió fő-
rendezője volt. A budapesti Óbudai 
temetőben helyezték örök nyuga-
lomra, az MTVA saját halottjának 
tekintette.
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HanGulaToS BajnoKSáGzáró
Lezárult a 2016/2017-es Kiskőrösi 
Amatőr Kispályás Labdarúgó Baj-
nokság. A június 19-én megtartott 
záróünnepségen Harangozó Péter 
sportigazgató értékelte a bajnoksá-
got, majd Domonyi László polgár-
mester méltató szavai után Haran-
gozóné Balogh Zsóka képviselővel, 
a Művelődési- Közoktatási és Sport 
bizottság tagjával kiosztották az 
érmeket, okleveleket. A sportcsar-
nokban megtartott eredményhirde-
tés előtt a csapatok még a délutánt 
a füves pályán töltötték, egy utolsó 
mérkőzéssorozaton „rúgták a bőrt”. 
A díjkiosztást jó hangulatú vacso-
ra zárta, melyre a bográcsmesterek: 
Rohoska Laci és Opauszki Jani, 
valamint főkóstoló segítőik: Nagy 
Imi és Kolozsvári Gábor kétféle 
bográcsos marhapörkölt készítésben 
is jeleskedtek. 

A „Felsőház” végeredménye:
1. Agroline (felső csapatfotó), 2. 
Pénzügyőr, 3. Oázis-italdiszkont, 
4. Jona-Drink, 5. Néró SC., 6. 
Protokon 22, 7. Sráczok, 8. Warriors. 
„Gólkirály”: Dedák Balázs – alul 
a kis képen – (Jona-Drink) „Leg-
jobb kapus”: Csernák Gábor (Néró 
SC.), „Legjobb játékos”: Bata Attila 
(Agroline), „Legsportszerűbb csa-
pat”: Jona-Drink 
Az „Alsóház” végeredménye:
1. Hufbau-Akker, (alsó csapatfo-
tó) 2. Békorona, 3. Pénzügyőr 2., 
4. Kiskunvíz, 5. Falábúak, 6. Szu-
percsapat, 7. Eckerle, 8. Retro 2. 
„Gólkirály”: Kovács Béla (Eckerle), 
„Legjobb kapus”: Németh Zsolt 
(Hufbau-Akker), „Legjobb 
játékos”: Őszi Lajos (Szupercsa-
pat), „Legsportszerűbb csapat”: 
Kiskunvíz

arany éS ezüST éremeSő 
HullT a KiSKőröSi FoCiSTáKra

A díjátadás és a pezsgős 
koccintás végén a csa-
patok és edzőik, va-
lamint a klubvezető 
összekapaszkodva 
egy hatalmas "Kiskő-
rös" kiáltással adtak 
hangot örömüknek. 
(fotók: Kiskőrös vá-
ros facebook oldalán 
albumban)
A Kiskőrösi Labdarúgó 
Klubnak jelenleg 237 iga-
zolt futballistája van a 9 csapatban 
az U7-es korosztálytól a seniorig – 
adott tájékoztatást Dulai János elnök 
a legutóbbi testületi ülésen. 3 és fél 
éves a legfiatalabb, 62 éves a legidő-
sebb játékosuk. A tavalyi szezonban 
a legnagyobb sikert az U19-es ifjú-
sági csapatuk érte el a Bács-Kiskun 
Megyei I. Csoportban, akik jelen-
tős futballista múlttal rendelkező 
csapatokat maguk mögé utasítva 
nyerték meg a bajnokságot. U16-os 
csapatuk is brillírozott, megnyerve a 

területi bajnokságot (ami-
ért aranyérmet kaptak) 

játszottak döntetlent 
Kecskemét igen össze-
szedett gárdájával és a 
gólkülönbség alapján 
lettek a Bács-Kiskun 
Megyei Középcsoport 
bajnokság ezüstér-

mesei. A Bács-Kiskun 
Megyei III. Keleti Cso-

portjában indított senior 
csapat első nekifutásra ezüst-

érmet ért el a 2016-2017-es baj-
nokságban. A Megye I-es csapat a 8. 
helyen, a középmezőnyben végzett 
(csapatfotó fent). Lényeges meg-
említeni, hogy a kiskőrösi csapatok 
csak helyi játékosokkal indulnak a 
bajnokságokban, nem szerződtetnek 
„idegenlégiósokat” a jobb eredmény 
érdekében. Jövőre az utánpótlásra 
építve, a bajnok fiatalokkal kiegé-
szülve a Megye I-ben akár az érmes 
helyek valamelyikét is megpályáz-
hatjuk – hangsúlyozta az elnök.

június 4-én lezárult az idei labdarúgó szezon. a Dulai János (kis képen) 
elnökletével működő Kiskőrös lC utánpótláscsapatai fényesen bizonyít-
ják, hogy a labdarúgásnak igenis van jelene és jövője Kiskőrösön. lehet, 
hogy ismét a szurkolók lelkes üdvrivalgásától fog visszhangzani a város 
hétvégenként? Domonyi László polgármester és dr. Turán Csaba jegyző, 
valamint dulai jános, a polgármesteri hivatal dísztermében június 8-án 
ünnepélyes díjkiosztón adták át a kupákat és a jól megérdemelt érmeket 
a csapatoknak.

75 éVeSeK a BaráTnőK
Balogh Zoltánné Pötyi, Kákonyi 
Károlyné Margó, valamint Haran-
gozó Péterné Ili életében számos 
azonosság található. Mindhárman 
Kecelen születtek és általános iskolai 
tanulmányaikat is ott végezték. A kö-
zépiskolai éveiket is egy intézmény-
ben töltötték, a kiskőrösi gimnázi-
umban érettségiztek, és mint „bejáró 
tanulók” együtt ingáztak busszal na-
ponta a két település között. Aztán a 
pályaválasztás útján is egy irányban 

haladtak tovább, az érettségi után 
diplomát szereztek a bajai Felsőfo-
kú Tanítóképzőben. Tanító nénik 
lettek. Mindhárman ugyanabban 
az esztendőben, 1963-ban kötöttek 
házasságot és kiskőrösi általános is-
kolákból mentek nyugdíjba. Azóta 
is töretlen a barátságuk, bár férjeik 
halála után ritkábban járnak össze, 
azért egymás születésnapját még 
mindig közösen ünneplik meg.   

Vidáman zárta 
a BajnoKSáGoT 

a KiSKőröSi 
nkszse

A kiskőrösi női kézilabdasport felfelé 
ívelő ágban van. Az utánpótlás kor-
osztályos csapatokban mintegy 80 
leigazolt lány sportol. A Badó Lász-
ló Régió Kisiskolás (szivacslabdás) 
Bajnokságában résztvevő 7-8-9 éves 
lányok Szabó Tamás edző vezetésé-
vel U7 (7 mérkőzés, 3 győzelem), 
U8 (6 mérkőzés), U9 (10 mérkőzés, 
4 győzelem), az U10 (14 mérkőzés 
8 győzelem) és a kisiskolás bajnok-
ságban versengő, a selejtezők után 
a felsőházban a Régió Bajnoka cí-
mért is versenyző U11-es korosztály 
(14 mérkőzés, 12 győzelem) László 
Zsolt edző felkészítésével, a Bács me-
gyei bajnokságban a 2. helyen vég-
zett. A régió bajnokság felsőházába 
jutott U13-asok (14 mérkőzés, 12 
győzelem) is játszottak a Régió Baj-
noka címért, ők a 3. helyen végeztek. 
Az Országos Serdülő Bajnokságban 
induló serdülő csapat, a régiós szek-
ció alsóházi rájátszásában a 3. helyen 
végzett (28 mérkőzés, 13 győzelem) 
Az U13 és a serdülő csapatokat 
Czérna János (felső kis kép) edzi. 
Június 10-én vidám családi nappal 
összekötött évzáró közgyűlést tartott 
a Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabad-
idősport Egyesület a Bem iskolában, 
ahol az edzők értékelték a mögöttük 
lévő évet és eredményeiket. Előtte 
azonban forgószínpados sorverseny 
zajlott. Jelen volt a közgyűlésen 
Franczia László, a Wattay igazga-
tója, valamint Kelemen Ildikó, a 
KEVI gimnáziuma igazgatóhelyette-
se, akik bemutatták intézményüket 
a közel 200 jelenlévőnek. Mint azt 
Czérna János elmondta, a következő 
szezontól Fenyvesi Éva is edző lesz 
az egyesületben. Markó-Czérna Bi-
anka, az egyesület elnöke az edzők-

kel akasztotta a jól megérdemelt 
egyesületi aranyérmet a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó serdülő és U13-
as játékosok nyakába. (alsó kis kép) 
A sportos közgyűlést vacsora zárta, 
amelyről Bárány Mihály, a Bem 
iskola testnevelő tanára, valamint 
Jáger János (apuka) gondoskodtak.

Június 10- én családi sportdélután-
nal zárta a bajnoki szezont a Kiskő-
rösi KSK férfi kézilabda sportszerve-
zet. Harangozó Péter csapatvezető 
üdvözölte a játékosokat és a hoz-
zátartozókat, majd Szabó Tamás 
edző koordinálásával kezdetét vette 
egy rendkívül jó hangulatú, játékos 
sportvetélkedő az utánpótlás csapa-
tok között. Ezután a csapatvezető 
értékelte a felnőtt csapat és a kor-
osztályos bajnokságokban játszó 
utánpótlás csapatok teljesítményét. 
A 2000. január 1. után született 
játékosokból álló csapat a Badó 
László Régió alsóházában végzett 
az első helyen, az U12-es korosztá-
lyú játékosoknak pedig szintén al-
sóházi aranyérem került a nyakába. 
A Czinkóczki Tibor edző (bal kis 
kép) felkészítésével játszó U14-esek 
is megkapták az Országos Gyermek-
bajnokságban elért alsóházi arany-
érmüket és az OSB „E” bajnokság 
alsóházi aranyérmét is kiosztotta dr. 
Nagy Gabriella aljegyző, Haran-
gozóné Balogh Zsóka képviselő, 
a Művelődési, Közoktatási és Sport 
Bizottság tagja, valamint Haran-
gozó Gergő, a junior csapat gólki-
rálya. (159 gól) Gergő egy trófeát 
is átadott a serdülők gólkirályának, 
Patai Denisznek (97 gól – jobb kis 
kép). Az NB II-ben, kiválóan játszó 
juniorok a 2. helyen végeztek, így 
megérdemelten kapták meg az ezüs-
töt. Mint azt a csapatvezető hangsú-
lyozta, a nemzeti bajnokságban elért 

dobogós második helyért +15 pont 
adódik hozzá a felvételi pontszámok-
hoz. A felnőtt csapat jövőre is az NB 
II-ben indul a bajnokságban.
Domonyi László polgármester mél-
tatta a játékosok, az edzők rendkívüli 
hozzáállását, a családok háttértevé-
kenységét, majd beszélt az Erdőtelki 
úton megépülő új, háromezer főt 
befogadó kézilabda csarnok létjo-
gosultságáról. A bográcsmesterek – 
Rohoska László edző és Opauszki 
János, valamint a grillmester Nagy 
Imre és a finom süteményeket sütő 
feleségek, anyukák és nagymamák 
jóvoltából a fehér asztal mellett még 
sokáig elemezték a mögöttük álló 
bajnokságot.

Hajrá Kőrős! Szép volt fiúk! 
A rendezvényt a Kiskőrösi Egészség-
fejlesztési Iroda támogatta. 
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Az ünnepélyes megnyitón Belák 
József, a baráti kör vezetője köszön-
tötte a megjelenteket, köztük Néder 
Imrét, az egykori traktorgyár konst-
ruktőrét is. Mint azt a vezető el-
mondta: „Megbecsüljük azt a gépet, 
amely segít minket a munkában”. 
A városvezetés nevében Pohankovics 
András alpolgármester méltatta a 
dutrások vitathatatlan érdemeit a 
hajdanvolt, jó vontatási tulajdonsá-
gokkal rendelkező gépmonstrumok 
„életben tartása” terén. Kiemelte, 
hogy a magyar, fénykorában a leg-
korszerűbbnek számító, a Vörös Csil-
lag Traktorgyár által készített traktor 
olyannyira népszerű volt a mező-
gépiparban, hogy gyártásának idejét 
– 1948-tól 1975-ig – „Dutra kor-
szaknak” nevezték és nevezik ma is. 
Domján Gergely, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Bács-Kiskun 
Megyei elnöke hangsúlyozta, hogy a 

karbantartott Dutrák nem múzeumi 
tárgyak, hanem ma is tevékeny segí-
tői a földművelő gazdáknak.   
A lengyelországi Wilkowicéből is 
érkeztek traktorgyűjtők és rajongók 
a Dutra találkozóra. Nem jöttek 
üres kézzel, egy 1960-ban készített, 
„Dzik”, azaz vaddisznó névre ke-
resztelt kistraktort hoztak ajándékba 
a kiskőrösi dutrásoknak. (alsó nagy 
kép)

A Dr. Kuti Szőlészeti és Borászati 
Kft. és a Kunság-Szesz Zrt. jóvol-
tából elkészült az egyedi címkével 
ellátott Dutrások bora és pálinkája 
is, melyet a felvonulók kaptak aján-
dékba.
A fő eseményeken kívül a szervező 
csapat igyekezett minden korosz-
tály számára érdekes látnivalókkal, 
kiegészítő, állandó programokkal 
szolgálni. 

amiKor a duTra lóerőK „ezerrel” düBöröGneK

tomBolán nyert egy traktort
Leca Mónika nagyon szerencsés, 
hiszen megnyerte a Bodoglári Trak-
toros Fesztivál és Falunap tombo-
lájának fődíját, egy kisfülkés MTZ 
80-as traktort. Nagy volt a konku-
rencia, hiszen az értékes nyereményt 
sokan szerették volna hazavinni, így 
bőven vásárolták a tombolaszelvé-
nyeket, a június 3-án megtartott 
rendezvényen. Mónika elmondta, 
hogy álmában sem gondolt arra, 
hogy pont őt választja ki Fortuna és 
nagyon örül a traktornak. Párjával a 
mezőgazdasági területeiken tudják 
majd hasznosítani a tombolanyere-
ményt. Barátaik persze a gratulációk 
mellett megtorpedózták őket külön-
féle kérdésekkel, például, hogy van-e 
a traktorban rádió? Mónika erre azt 

válaszolta, hogy rádió ugyan nincs, 
de kiválóan alkalmas a traktor arra, 
hogy idén ezzel a géppel menjenek a 
lucernabálákért.

ötödik alkalommal szervezték meg a nemzetközi dutra Találkozót a 2012-
ben alakult Kiskőrösi dutra Baráti Kör - lelkes és elkötelezett tagjai, a Kis-
kőrösi Közúti Szakgyűjtemény területén. Számtalan színes program tette 
tartalmassá a június 2-3-4-én megtartott rendezvényt, melyek közül ki-
emelkedett Kunsági Vadászklub fanfárnyitánya után a szombati, szakmai 
előadásokkal tarkított dutra-akadémián kívül a dutrák felvonulása, illetve 
a vasárnapi traktorhúzó- és szántóverseny.


