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A fotón dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Dulai János ügyvezető,
valamint dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Írásunk a 7. oldalon

OMÉK-díjas a kiskőrösi Garden Juice Kft.
Arany minősítést kaptak Németországban is. 
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Az áldozAtok mécsesei megkoszorúzták
Az emléktáblát

„AngyAl vigyél hírt A csodáról!" 1956-rA emlékeztünk

Az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc iránti töretlen hűsége 
elismeréseként az '56-os Szövet-
ség „Emlékplakettjét” kapta Font 
Sándor országgyűlési képviselő,  
Domonyi László polgármester, 
Gombár József egykori nemzetőr, 
Fodor Tamás gimnáziumi tanár, 
valamint Tóth Pál egykori nem-
zetőr. Emléklapot adományoztak  
Fuchs József, valamint Cseh 
Imréné Szathmáry Zsuzsanna ré-
szére is. Az ünnepségen a Szó-La-M 
AMI rézfúvósainak műsora és 

Szappanos Tamás szavalata is el-
hangzott. A méltatásokat Szappa-
nos Emese olvasta fel.
Délután a Szent József római kato-
likus templomban tartott szentmi-
sével folytatódott a programsorozat. 
Seffer Attila atya: Azokért imádko-
zunk ma, akik életüket is képesek 
voltak feláldozni a történelem sors-
fordító pillanatában. A magyar né-
pért. Értünk. Az áldozatoknak kér-
jük Istentől az örök élet ajándékát, 
szívük minden odaadásáért cserébe 
jussanak el az örök élet békéjébe, 

boldogságába, Isten színe látására. 
Ezt követően a művelődési központ-
ba Kiskőrös Város Fúvószenekara, 
Gmoser István karnagy dirigálásával 
elhangzó zeneszámokra érkező emlé-
kezőknek Fodor Tamás történelem-
tanár beszélt az ’56-os Forradalom és 
Szabadságharc jelentőségéről, majd a 
KEVI gimnáziumának diákjai adtak 
emlékműsort. 
Az ünnepi beszédet Font Sándor 
országgyűlési képviselő mondta. 
Felsorolta a magyar nép történetét 
végigkísérő forradalmakat és sza-
badságharcokat. Kiemelte, hogy 
1956. október 23-án egy kis ország 
egy – most már tudott – remény-
telen küzdelembe kezdett bele. De 
mindezt hittel tették az emberek. 
Hangsúlyozta a politikus, hogy csak 
1989 óta említhetjük az eseményt 
forradalomnak, addig – és ez is Ma-
gyarország történelme – közismert, 
hogy a hivatalos vélekedés, a tanítás, 
a történelemírás ellenforradalomnak 
minősítette a tragikus kimenete-
lű eseményt. Font Sándor beszélt a 
forradalmat kiváltó okokról, a hősök 
nagyságáról, az akkori államhatalom 
forradalom utáni véres megtorló in-
tézkedéseiről, valamint az azt követő 
népelnyomó évtizedekről.
Font Sándor: Több, mint 20 ezren 
sebesültek meg és 2600 beazonosí-
tott halálos áldozatát tartják számon 
a forradalomnak, akiknek fele 25 év 

alatti fiatal volt. Tudták, hogy igazuk 
van. Nem gondoltak a túlerőre és 
nem számoltak Kádár János árulásá-
val sem. Akkor még nem sejtették, 
hogy mindezek miatt reménytelenné 
válik a küzdelmük.
Az országgyűlési képviselő elmondta, 
hogy az akkori szimpatizáns külföldi 
társadalmak elismerően nyilatkoz-
tak a magyarok küzdelméről. Márai 
Sándor „Mennyből az angyal” című 
versében meg is fogalmazta mindezt: 
„…Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett…” 

Az ünnepi műsort követően a műve-
lődési központtól elindult a fáklyás-
menet az ’56-os Kopjafához, ahol 
elhelyezték a tisztelet koszorúit.

Október 23-án reggel 8 órakor a városháza előtt ünnepélyes zászlófelvo-
nással vette kezdetét a Kiskőrös Város Önkormányzata és az ’56-os Szö-
vetség, valamint a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége által szervezett 
'56-os megemlékezés programsorozata. A zászlófelvonás után a városhá-
za dísztermében Faragó Imre, Kiskőrös Város Díszpolgára, az '56-os Szö-
vetség helyi elnöke elismeréseket adott át.

November 4-én ’56 hőseire emlékez-
tek a kopjafánál. 
Az ünnepi beszédet Fodor Tamás 
mondta: Sortüzek dördültek szerte 
az országban, megindultak a tö-
meges letartóztatások, és a kivég-

zések, amelyek eltartottak 1961-ig. 
A rendszer nem kímélte a mártírok 
hozzátartozóit sem, családokat tettek 
tönkre. A Szózat eléneklése után a je-
lenlévők meggyújtották az emlékezés 
mécseseit.

Hirsch Imre képviselő vezetésével 
október 23-án az ’56-os Forradalom 
és Szabadságharc hőseire, valamint 
Nagy Imre miniszterelnökünkre em-
lékezve többen is lerótták kegyeletü-

ket az egykori politikusról elnevezett 
téren található központi buszmegál-
ló épületén elhelyezett emléktáblá-
nál, és megkoszorúzták azt.

védjük meg mAgyArországot!
Dr. Szájer József lakossági fóruma

Megújult KÖnyVtári hét néPSzerű játéKOKKAl
Rendkívüli és újszerű programso-
rozattal várta egy héten keresztül 
az olvasókat a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár az Országos Könyvtári 
Napokhoz csatlakozva októberben. 
Minden korosztályt megszólítottak, 
például a kicsiknek mesefoglalko-
zást tartottak, az alsó tagozatoso-
kat népi hagyományokat bemutató 
irodalmi barangolásra invitálták, a 
felnőtteket Turán István történel-
mi előadására hívták, összegyűjtöt-
ték az „ökoháztartási”praktikákat, a 
szépkorúaknak verses-dalos vidám 
együttlétet szerveztek.

Turán Istvánné könyvtárigazgató: 
Az idén olyan programokat is be-
illesztettünk a sorba, amelyekkel 
rendhagyó módon tárjuk a nagykö-
zönség elé a könyvtári tevékenységet. 
Hangsúlyt kapott könyvtár dolgozói 
kollektívájának bemutatkozása is, 
így valósult meg az EFI támogatá-
sával, Sturm Ferenc személyi edző 
irányításával „Ép lélek - ép testben” 
programunk, ahol szabadtéri fitnesz 
eszközöket próbáltunk ki, illetve a 
„Könyv – arc – kép” internetes já-
tékunk, ahol könyvek mögé „bújva” 
ajánlottuk magunkat. „Vakrandi” 

játékunk is nagy sikert aratott, ahol 
becsomagolt, a maguk műfajában si-
keres könyveket vihettek haza az ol-
vasók, nem tudva, hogy mit fognak 
olvasni. Természetesen minden prog-
ramunkhoz a témához illő könyvek 
széles tárházát vonultattuk fel. Ha-
gyomány, hogy a soltvadkerti és kece-
li kollégákkal ilyenkor szakmai napot 
tartunk. A vendégvárókhoz – idén 
Kecelre – kerékpárral érkezünk ösz-
szekötve a mozgást és a módszertani 
fejlődést. A visszajelzésekből kitűnik, 
hogy az idei könyvtári hét programjai 
elnyerték olvasóink tetszését.    

stAbil A gAzdAsági helyzet
Font Sándor beszámolt az ülésen

Kiskőrös a hűség városa – a soproni 
hasonlattal élve – hiszen egyedü-
li település választási körzetemben, 
ahová minden évben elhívnak, hogy 
beszámoljak tevékenységemről, a 
Kormány munkájáról – kezdte éves 
beszámolóját Font Sándor, választott 
országgyűlési képviselőnk az októberi 
képviselő-testületi ülésen.
Mint a képviselő hangsúlyozta, 
most nem csak az elmúlt egy 
évre, hanem a mögötte álló 
utolsó megbízatási ciklus 
kormányzati éveinek 
eredményeire is vissza-
tekint. Kiemelte, hogy 
2010 és 2014 között a 
legnagyobb feladat az 
ország gazdasági válság-
ból való kimentése volt. E 
stratégiai cél teljesítése sike-
rült a Kormánynak, miközben 
több európai országnak nem. 2014 
után, a már stabil alapokkal a gazda-
sági növekedés megteremtése került 
előtérbe. A 2014 és 2018 közötti 
évek a magyar gazdaság élénkítése és 
a támogatások nélküli időszakra való 
felkészítés jegyében telnek, teltek el.
Mint mondta, jelentősen javultak a 
munkaerő-piaci mutatók, ennek ér-
dekében komoly erőfeszítéseket tett a 
Kormány, mint ahogyan az ezzel ösz-
szefüggő egészségbiztosítás és a nyug-
díjrendszer egyensúlyban tartására 
is. A közmunkaprogram beindítása 
és a hazai vállalkozások támogatásá-
nak köszönhetően közel 800 ezer fő 
az újonnan munkába lépők száma 
2010 óta. Kiskőrös és vonzáskörzete 
kiemelkedő ezen a téren.
Font képviselő beszélt azokról a tö-
rekvésekről, mellyel a magyar vállal-
kozásokat minél inkább versenyképes 

helyzetbe kívánják hozni, felkészülve 
az esetleges támogatások nélküli idő-
szakra. 
Kiemelte, hogy az államapparátus, 
a gazdasági-, az oktatási- és önkor-
mányzati, valamint az egészségügyi 
szektor átszervezése, az ország műkö-
dését segítő törvények megalkotása 
jelentősen hozzájárult a 2009/2010-
es válság leküzdéséhez.

Ez nem azt jelenti, hogy vége 
a feladatoknak – jelezte 

Font képviselő – a továb-
bi cél, hogy minél job-
ban megközelítsük az 
Európai Unió nyugati 
országainak lakossági 
színvonalát. A Kormány 

a munkaadók és a mun-
kavállalók képviseletével 

összhangban soha nem látott 
mértékű minimálbér és bérmini-

mum emelésbe kezdett – folytatta – 
2017-ben a bruttó minimálbért 127 
ezer 500 forintban állapították meg, a 
bérminimum 161 ezer forint. 2018-
ban a minimálbért felemelik 138 ezer 
forintra, a felsőfokú végzettségűek-
nek járó bérminimum pedig 180 ezer 
500 forint lesz. Így ezek a juttatások 
pontosan a duplájára emelkednek 
2010 óta. A stabilitás megteremtését 
és a lakosság életvitelének javulását 
szolgálja a CSOK (Családi Otthonte-
remtési Kedvezmény), a munkaadói 
járulékok jövőbeni csökkentése, az 
ÁFA kulcsok csökkentése, a nyugdí-
jak reálértékének megtartása, illetve a 
nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium 
lehetőségének megteremtése is. Az 
ország gazdasági ereje növekedett és 
nemzetközileg a „befektetési kategó-
riába” sorolták hazánkat, ami további 
gazdasági növekedéshez vezethet.

nemzeti Konzultációt már harmadik alkalommal hirdet a Magyar Kormány, 
miközben több európai országban félnek nyilvánosan megkérdezni az em-
berek véleményét- kezdte beszédét dr. Szájer József, az európai Parla-
ment képviselője az október 29-én, a bevándorlási helyzettel kapcsolatban 
tartott lakossági fórumon. Az eP képviselőt Font Sándor országgyűlési 
képviselő és Pohankovics András alpolgármester köszöntötte.

Mint azt dr. Szájer József elmond-
ta, a Nemzeti Konzultáció célja, 
hogy a polgárok megerősítsék azok-
nak a politikusoknak a törekvéseit, 
küzdelmeit és eljárásait, akik azt 
az irányelvet képviselik, miszerint 
a magyar emberek nem szeretnék, 
hogy hazánk „bevándorló ország” 
legyen és ellenzik a kvóta szerinti 
betelepítést. 
dr. Szájer József előadásában részle-
tesen taglalta Soros György tervét, 
amely arról szól, hogy egymillió be-
vándorlót kell évente a különböző 
országok között szétosztva betelepí-
teni Európába és életindításukhoz 
magyar forintra átszámolva körül-
belül 9 millió forint támogatást kell 
adni. Segíteni kell továbbá ezeknek 
a bevándorlóknak a családegyesítését 
is. Soros felajánlotta, hogy meghite-
lezi ezeket a költségeket, a hitelek 
visszafizetésére pedig azt a szabályt 

vezetnék be, amely szerint, azoktól 
az országoktól, amelyek nem akar-
nak bevándorlókat befogadni, el-
vonnák az uniós támogatásokat. 
A magyar ellenzék úgy döntött – 
mint a bevándorlás, vagy a kötele-
ző kvóta ügyében – azért, hogy ne 
kelljen elmondaniuk, mit gondol-
nak ezekről a kérdésekről, hogy egy 
álproblémát vetnek fel, azt állítják, 
hogy „Soros-terv” nincsen – mondta 
Szájer. Tény viszont az, hogy Soros 
György elmondta és le is írta ezt az 
elképzelését, a végrehajtása pedig 
folyik – annak ellenére, hogy mi 
folyamatosan tiltakozunk ellene. 
Védjük meg Magyarországot! Ne en-
gedjük a kötelező szétosztást, a csa-
ládegyesítést, hogy elvegyék az egyes 
tagországoktól a menekültkérdés, a 
menekültjog elbírálásának a jogát!- 
hangsúlyozta a Nemzeti Konzultáció 
lényegét dr. Szájer József.          
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negyeDSzázADOS jubileuM tűzOltóAutó átADáSSAl

Font Sándor országgyűlési képvise-
lő elismeréssel szólt a szakterületén 
térségi centrum szerepét betöltő, 
fennállásának 25. éves évfordulóját 
ünneplő hivatásos tűzoltó testület-
ről. Mint mondta, 2010-ben a je-
lenlegi Kormány célul tűzte ki, hogy 
minden tekintetben szeretné a biz-
tonságot – határvédelem, rendőri ál-
lomány bővítése, katasztrófavédelmi 
munka hatékonyságának növelése 
– megteremteni. A cél megvalósítása 
érdekében igyekeztek az előző Kor-
mány elmaradásait felszámolni, mint 
például a túlórabérek kifizetésének 
rendezése. A politikus hangsúlyozta 
az úgynevezett „életpálya-modell” 
bevezetésének fontosságát, amely-
nek a legfontosabb eleme a mun-
kavállalók 50 százalékos béremelése 
a szervezeti átalakulás és a feltétel-
rendszer átszervezése mellett. 2010. 
óta 117 tűzoltóautó, 31 vízszállító és 
12 magasból mentő gépjármű került 
a katasztrófavédelem állományába a 
technikai eszközállomány-fejlesztés 
során. A Kormány döntése az is, 
hogy több nagyhírű gépi iparválla-
latunk visszakerült magyar tulajdon-
ba, amelynek eredményeképpen az 
ünnepségen átadásra került gépjár-
mű sorozatgyártása megkezdődött. 
Mint azt Font Sándor kiemelte, 
2017-ben 54 ilyen Rába, Renault 
és Heros koprodukcióban készült, 
több egységbeszállító közreműkö-
désével gyártott tűzoltóautó gördül 
le a futószalagról, melyek közül 25 
gépjárműt adtak már át. Egy Kis-
kőrösön áll – mondta országgyűlési 
képviselőnk, aki azt kívánta, hogy 
minél kevesebb alkalommal kelljen 
használni az új gépjárművet. 

Dr. Farkasinszki Lóránt a tűzoltók-
kal szembeni kihívásokról beszélt, 
mint a klímaváltozás, vagy az iparo-
sodás, illetve a népességnövekedés. 
Részletezte, hogy a megye tűzoltói 
hogyan tudnak mindezeknek meg-
felelni.
Paksi Dénes parancsnok ezt köve-
tően részletesen bemutatta rendkí-
vül korszerű, 4x4 kerékmeghajtású, 
kéttengelyes gépjárművet, mely 
oltóanyagok, szakfelszerelések szál-
lítására, vízzel és habbal oltásra is al-
kalmas. Mint kiemelte, dupla annyi 
víz szállítására képes, mint az eddigi 
fecskendők. 
Ezt követően diavetítéssel egybeköt-
ve mutatta be az 1880-ban alakult 
Kiskőrösi Tűzoltóegylet megalakulá-
sától kezdve a város szervezett tűzol-
tóságainak történetét. 1992-ben jött 
létre megyei egyetértéssel a Kiskőrösi 
Hivatásos Tűzoltóság. Mint mondta, 
jómaga 1994-től látja el a parancsno-
ki feladatokat a polgármesteri hivatal 
udvarán található, egykori fogdaépü-
letben kialakított tűzoltóságon. 1996. 
óta önkormányzati tűzoltóságként 
működtek, majd 2012-ben állami 
irányítás alá kerültek. Hangsúlyozta, 
hogy kiváló és töretlen a kapcsolatuk 
a helyi önkéntes tűzoltó egyesülettel. 
A parancsnok beszélt a technikai fej-
lesztésekről is. 
Épületeink rossz állaga szükségessé 
tette, hogy Kiskőrösön egy új tűzol-
tólaktanyát építsenek – mondta és 
örömmel jelentette be, hogy a meg-
valósítás jó ütemben halad, elkészül-
tek és jóváhagyásra kerültek a kiviteli 
tervek, rövidesen lefolytatják a közbe-
szerzési eljárást is. A megépülő tágas, 
korszerű laktanya méltó helyet bizto-

sít a kiskőrösi tűzoltóságnak, a tervek 
szerint 2020-ban már költözhetnek 
is. Domonyi László polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket, köztük a 
város és a járás önkéntes tűzoltósá-
gainak képviselőit is. Mint mondta, 
a tűzoltók jelenléte nagymértékben 
erősíti a lakosok biztonságérzetét. 
Országunk vezetői jó szemmel látják, 
hogy az iparosodás megindult a térsé-
günkben, így ezzel a fejlesztéssel is na-
gyobb erőkkel, magasabb technikai 
felszereltséggel készülhetnek fel ka-
tasztrófavédelmi szakemberink a jövő 
feladataira, kihívásaira – mondta Kis-
kőrös első embere, aki hangot adott 
annak a véleményének is, hogy az új 
laktanyaépülettel tovább formálódik 
a város, és az Akasztó felöl bevezető 
főút egyik építményékessége lesz.            
Domonyi László polgármester be-
széde után 5 öltözet gyakorló köny-
nyű bevetési védőruhát ajándékozott 
a város nevében a megalakulásának 
25. évfordulóját ünneplő hivatásos 
tűzoltóságnak. 
Elismerések átadása is történt ezen 
a napon. „Flórián szobrot” kapott: 
Domonyi László polgármester és 

Porkoláb Károly nyugalmazott tűz-
oltó őrnagy, „Díszbalta” ajándékot 
vett át: Kelemen Gábor címzetes 
tűzoltó főtörzsőrmester, valamint 
Kolonusz Attila címzetes tűzoltó 
főtörzsőrmester. 
Az udvaron Seffer Attila, római ka-
tolikus pap, Kecskeméti Pál evangé-
likus lelkész, valamint Pénzes Péter 
református lelkész, megáldották és 
felszentelték az új tűzoltóautót, a 
felszerelésekkel együtt. Végezetül 
mindenki megtekinthette a min-
den igényt kielégítő felszereltségű, 
modern, mintegy százmilliós értékű 
gépjárművet. 
A Szipőcs Péter tü. főhadnagy 
(bal kis kép) által levezetett ünnepi 
műsor részeként szavalat hangzott 
el Podobni Anna, a KEVI Petőfi 
Sándor Általános Iskolája 1. c osz-
tályos tanulója előadásában, majd a 
Szó-La-M AMI rézfúvós együttese 
muzsikált.
A találkozó, melyen a hivatásos és 
az önkéntes tűzoltók nyugdíjasai is 
szép számmal megjelentek, a „fehér 
asztal” mellett folytatódott.

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte október 17-én a Kiskőrösi 
hivatásos tűzoltóparancsnokság a városháza dísztermében. Az ünnep-
ség után adták át, áldották és szentelték meg az új tűzoltófecskendőt 
(továbbiakban tűzoltóautó) is. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével 
és köszöntő beszédet mondott: Font Sándor országgyűlési képviselő, 
Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, a bács-Kiskun Megyei Kataszt-
rófavédelmi igazgatóság igazgatója, Domonyi László, Kiskőrös város pol-
gármestere. Valamint itt volt Babud Jenő tű.ezredes, a kiskunhalasi KVK 
vezetője, és a tűzoltó állománnyal rendelkező környező települések polgár-
mesterei is eljöttek.
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FóKuSzbAn

megszAvAzták Az együttélés szAbályAinAk rendeletét

A város lakóinak nyugalma, a közös-
ségi, közhasználatú területek rendje, 
tisztasága, az életviszonyok rende-
zettsége stb. céljából szükségesnek 
tartjuk a rendeletben foglalt maga-
tartások, mint közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatar-
tások szankcionálási lehetőségének 
megteremtését. Reményeink szerint 
ez a rendelet is hozzájárul azon kö-
zös célkitűzésünk eléréséhez, hogy 
javítsuk városunk közrendjét, köz-
biztonságát, megóvjuk közterülete-
ink állagát.
A rendelet célja Kiskőrös város köz-
igazgatási területére vonatkozó köte-
lező érvényű magatartási szabályok 
megállapításával elősegíteni a város 
területén a köztisztaság fenntartását, 
a köztisztaság helyzetének fokoza-
tos javulását, hulladékgazdálkodási 
rendjének betartását; a város zöld-
felületének mennyiségi és minőségi 
továbbfejlesztését, továbbá azon sza-

bályok megállapítását, amelyek meg-
határozzák a zöldfelület és az ember, 
valamint az épített környezet har-
monikus kapcsolatának kialakítását, 
az ökológiai elemek és folyamataik 
védelmét; valamint az avar és kerti 
hulladékok nyílttéri égetésére vonat-
kozó olyan szabályok megállapítása, 
melyek adott körülmények között a 
levegő tisztaságának védelmét elvár-
ható és betartható módon biztosítja. 
Az állattartáshoz fűződő lakossági 
érdekek érvényesülését, biztosítsa a 
közegészségügyi, állategészségügyi, 
állatvédelmi előírások betartását, va-
lamint azt, hogy az állattartás mások 
nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne 
veszélyeztesse.
A rendelet hatálya kiterjed: min-
den magánszemélyre, jogi személyre 
(ügyvezető, cégvezető, igazgató, el-
nök stb.) és jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaságra; valameny-
nyi ingatlan, önálló lakó- és üdü-

lőegység tulajdonosára, kezelőjére, 
üzemeltetőjére, használójára; bérlő-
jére, haszonélvezőjére (együttesen: 
használó); a környezetet igénybe 
vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg 
szennyező tevékenységekre; továbbá, 
akik ilyen tevékenységet folytatnak, 
az épített és természetes környezet-
re; az önkormányzat tulajdonában, 
kezelésében, használatában lévő 
zöldterületekre, közutakra, közte-
rületekre, közparkokra, közterek-
re, várakozó-helyekre, sétányokra, 
játszóterekre, utcai fasorokra és az 
azokat kísérő zöldsávokra, valamint 
az önkormányzati tulajdonú közte-
rületen lévő zöldfelületekre; továb-
bá minden beépített és beépítetlen 
telek zöldfelületére és növényzetére, 
függetlenül attól, hogy tulajdonosa 
természetes vagy jogi személy; és az 
állattartókra.
Mint azt dr. Nagy Gabriella al-
jegyző asszony elmondta, a rende-
let 2018. január 1-jén lép hatályba. 
Addig minden kiskőrösi lakoshoz el-
juttatják a rendelet pontos szövegét, 
de a város honlapján is elolvasható, 
hogy mire kell figyelnünk. 
Dr. Nagy Gabriella: a rendelet főbb 
területei: a köz-és magántulajdonú 
ingatlanok tisztántartása, a hó- és 
síkosság-mentesítés, a közterületek 
szennyeződésének megelőzése, az ut-
canév- és házszámtáblák elhelyezése, 
a növényzet- és hulladékok égetése, 
az ebtartás szabályai, a járművek 

tárolása, a parkolás szabályai, a par-
kolóhelyek kizárólagos használata, 
valamint a temetők rendje. A szank-
cionálásnál, vagyis a kiszabott bírság, 
illetve a helyszíni bírság összegének 
megállapításánál a jogellenes cselek-
mény súlyát is figyelembe vesszük, 
ill. a fokozatosság elvét is érvénye-
sítjük. Amennyiben az használó a 
rendeletben szereplő feladatait nem 
teljesíti, a szükséges munkálatokat 
az ingatlan használójának terhére, 
költségére és felelősségére az önkor-
mányzat elvégeztetheti, ez azonban 
nem mentesíti a használót a bírság 
megfizetése alól. Ez azt jelenti, hogy 
a munkálatokat az önkormányzat 
elvégezteti és a költségeket áthárít-
ja a felelősre. A hatóság határozata 
végrehajtás útján is kikényszeríthető. 
A felszólítás és a szankcionálás ter-
mészetesen vonatkozik a Kőrösszolg 
Kft. által gondozott közterületekre 
is. (Ezeket a területeket, hogy hol ta-
lálhatók, következő lapszámunkban 
közzétesszük) Bírságolandó tevé-
kenység az is, ha a forgalomtól elzárt 
területre – például a főtérre, vagy a 
sétálóutcába – behajt valaki autóval, 
vagy szándékosan rongálja a közterü-
leten található szobrokat, padokat, 
stb. Célunk elsősorban a figyelmez-
tetés, a közrend megszilárdítása, de 
amennyiben a közterület-felügyelő 
szóbeli figyelmeztetése nem jár siker-
rel, természetes, hogy szankcionálni 
fogjuk a renitenskedőket.  

elKÖSzÖnt A FőigAzgAtó
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T Á J É K O Z T AT Á S
T E L E P Ü L É S K É P I  A R C U L AT I  K É Z I K Ö N Y V,

T E L E P Ü L É S K É P I  R E N D E L E T  T E R V E Z E T É R Ő L

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült Kiskőrös Város Önkormányzatának településképi arculati 
kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TRK) tervezete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény előírásaival összhangban. A dokumentumok 2017. november 28. napjától 

elérhetőek Kiskőrös Város honlapján (www.kiskoros.hu). 

A településkép védelmének célja Kiskőrös jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti 
arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével 

történő – értékőrző formálása. A TAK feltárja és bemutatja a településrészek arculati jellemzőit, érté-
keit, és javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Ennek alapján 
a rendelet meghatározza az egyedi és területi településképi követelményeket, a védett értékekkel 
összefüggő kötelezettségeket, korlátozásokat, a reklámok elhelyezésével kapcsolatos szabályokat, 

valamint a településkép arculatát befolyásoló épületekkel, műtárgyakkal összefüggő véleményezési 
eljárás helyi rendjét. 

Fontos számunkra véleményük, hiszen a fenti dokumentumok, tervek, hosszú távra meghatároz-
zák városunk arculatának fejlődést, formálódását. 

Tájékoztatás céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez melynek időpontja és helyszíne:
2017. december 06-án 16:00 óra 

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterem (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) 
A partnerek megismerhetik a településképi dokumentumokat

és szóban is elmondhatják észrevételeiket, javaslataikat.
A partnerek 2017. december 14. napjáig tehetnek írásban észrevételeket, javaslatokat postai úton 

Kiskőrös Város Önkormányzatának címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)
vagy elektronikus úton a foepitesz@kiskoros.hu e-mail címen.

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:
     Domonyi László
       polgármester  

elfogadta a képviselő-testület legutóbbi ülésén a közösségi együttélés 
szabályairól alkotott rendeletet. több településen is önkormányzati ren-
delet szabályozza a lakosok kötelezettségeit. Az eddig csak szóban meg-
fogalmazott és az emberi jóérzésre hagyatkozó, azonban a közösségi 
együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokat – méteresre 
növő gaz, rágcsálók elszaporodása, tiltott helyen parkolás stb.- és az el-
követőivel szemben alkalmazható eddigi szankciókat, szükséges, hogy 
Kiskőrös Város Önkormányzata is írásban lefektesse, hogy melyek azok 
a feladatok, amelyekből a lakosoknak is ki kell venniük a részüket  annak 
érdekében, hogy minden lakóövezet szép, tiszta és „rendes” legyen- ter-
jesztette elő Domonyi László polgármester a rendeletet.

Dr. Romhányi József, a Kiskunha-
lasi Semmelweis Kórház főigazgató-
jának november 30-án lejár a szer-
ződése és lakhelyén, Budapesten fog 
dolgozni. Megköszönte az együttmű-
ködést, mint mondta, ilyen szépen 
fejlődő településsel, mint Kiskőrös, 
ilyen, a város érdekében együttgon-
dolkodó testülettel még nem találko-
zott. Domonyi László polgármester 

köszönetet 
mondott a fő-
igazgatónak a 
kiskőrösi új 
szakrendelő 
létrehozásá-
ban kifejtett 
együttműködésért, mint mondta, 
kiváló szakembernek tartja és sok si-
kert kívánt az új munkájához.
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Megyei eliSMeréSeKet KAPtAK

boldoczki gábor echo klAssik-díjAs

legjObb Az ePer-AlMA 
Aranyat ér a feketeribiszke

csAládiAs

77

Október 20-án délelőtt tartotta ünnepi ülését a bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés a lakiteleki népfőiskolán. A rendezvény egyik fő apropója az  
1956-os forradalmi megemlékezés volt, de ez alkalommal adták át a me-
gyei kitüntető díjakat is. e nívós elismerések azoknak a személyeknek, 
közösségeknek adományozhatók, melyek kiemelkedően eredményes tel-
jesítményükkel szolgálták a megye érdekeit és javát.

Kiskőrösről ketten is kimagasló el-
ismerésben részesültek: A legran-
gosabbnak számító „Bács-Kiskun 
Megyéért Díj” egyikét idén Kurucz 
András, a kiskőrösi Protokon Kft. 
nyugalmazott ügyvezetője kapta 
(nagy kép) „Bács-Kiskun Megye 
Sportjáért- díj”-at pedig a Kiskőrösi 
Tai Chi Egyesület vezetője, Molnár 
Gábor vehette át. (jobb kis kép) 
Az ünnepségen részt vettek a kitün-
tetettek és hozzátartozóik, a megye 
igazgatási, társadalmi, egyházi és 
gazdasági vezetői, a megye települé-
seinek polgármesterei, a megyei köz-
gyűlés tagjai és a bizottságok külső 
tagjai.
A rendezvényt Lezsák Sándor há-
zigazda köszöntő szavai nyitották 
meg, majd ünnepi beszédet mondott  

Rideg László, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés elnöke. (bal kis kép) 
„A szabadság '56 óta a legtisztábban, 
legőszintébben csengő szó, melynek 
mi és az általunk nevelt, oktatott ge-
neráció ad tartalmat. A holnap fele-
lősei mi vagyunk. Sorsunk, jövőnk, 
gyermekeink és unokáink jövője 
1956 talaján érik erős, biztonságos, 
kiszámítható, fejlődő nemzetté, 
boldog hazává. Itt nem elég a jóra 
vágyni, a jót akarni kell, és nem elég 
akarni, de tenni kell, ahogy ezt Váci 
Mihály is írta. Mindenkinek a maga 
választotta, vagy a kijelölt helyén.” 
– hangzott el az elnök gondolatai 
között. 
Gratulálunk a rangos elismerések-
hez!

(szöveg és fotó forrás: Bács-Kiskun)

Az év egyik legjobb hangszerjátéko-
saként Gábor ismételten megkapta 
az Echo Klassik-díjat. Áprilisban 
Oriental Trumpet Concertos című 
lemeze nyert hanglemezszakmai dí-
jat. Júliusban a hangszerszólisták ka-
tegóriájában ugyanezért a lemezéért 
ítélték őt a trombitaművészek közül 
a legjobbnak, s kapott Echo Klassik-
díjat. Büszkék vagyunk rá, gratulá-
lunk a sikerekhez! 

OMÉK Élelmiszer-díjat kapott kö-
zepes és nagyvállalkozás által előállí-
tott termék kategóriában a kiskőrösi 
Garden Juice Kft. eper-alma 100 
százalékos természetes gyümölcslé 
készítménye. A díjat Dulai János, a 
Kft. tulajdonos ügyvezetőjének adta 
át az ünnepélyes megnyitón, Kövér 
László, a Magyar Országgyűlés el-
nöke, valamint dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter. 
A Földművelésügyi Minisztérium, 
az AMC, valamint az Agroinform.
hu rendezte meg a 78. Országos Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállí-
tást, amely hazánk, valamint Közép-
Európa legnagyobb és legjelentősebb 
agrárgazdasági rendezvénye. A kiál-
lításon mintegy 1000 vállalkozás és 
termelő mutatkozott be.
A Garden Juice Kft. a 100 százalékos 
gyümölcstartalmú, préselt gyümölcs-
levek előállítását 2012-ben kezdte 
el – mondta Dulai János (képünkün 
feleségével, Melindával) cégvezető.  
A családi vállalkozás által forgalma-
zott gyümölcslevek – alma, ősziba-
rack, körte, meggy, sárgabarack, piros 
ribiszke, fekete ribiszke, homoktövis, 
eper, narancs, fahéjas-vaníliás alma, 
ananász – népszerűek a fogyasztók 
körében, hiszen rendkívül egészsé-
gesek, nem tartalmaznak hozzáadott 
cukrot, mesterséges színezéket és tar-
tósítószereket sem, így ivóleveinkben 
megmaradnak a gyümölcsben talál-
ható vitaminok, a rostok és az ásványi 
anyagok. 

 � Milyen elismeréseket kaptatok 
már?
A 2013-ban megrendezett OMÉK-
on a „Kisvállalkozás által előállított 
termék” kategóriában nyertük el a 
feketeribiszke – alma ízű ivólevünk-
kel a termékdíjat. Számtalan vásárra, 
bemutatóra járunk, hogy minél szé-
lesebb körben megismerjék terméke-
inket. Így a kezdetektől részt veszünk 

a kiskőrösi Agrár Expon, nemrégiben 
pedig Kölnben jártunk az „Anugán”, 
amely a világ egyik legnívósabb, ve-
zető, leglátogatottabb és legnagyobb 
nemzetközi élelmiszer- és italkereske-
delmi kiállítása, vására. (107 ország, 
7400 kiállító vállalat) Pályáztunk a 
DLG- díjra, amely Németországban 
a legelismertebb, legszigorúbb minő-
ségi élelmiszeripari kvalifikáció és ott 
a feketeribiszke-alma italunk arany 
fokozatot kapott.

 � „Mit tud” még az OMÉK-díjas 
eper-alma?
A most díjazott eper-alma termé-
künket 2016 tavasza óta gyártjuk. 
A jelenlegi – 12 ízű – gyümölcsleveink 
között benne van a TOP 3-ban. 80% 
alma 20% eper összetételű, 100%-os 
gyümölcstartalmú, illetve az egyik 
legfontosabb jellemzője – mint gyü-
mölcsleveink mindegyikének – hogy 
nem koncentrátumból készült, azaz 
préselt és pasztörizált gyümölcslé.

 � Milyen jövőbeni tervei vannak a 
vállalkozásnak?
Elsődleges célunk, hogy a magyar fo-
gyasztókkal minél szélesebb körben 
megismertessük termékeinket, hiszen 
az egészségtudatos életmód egyre in-
kább az emberek életének a részévé 
válik. Sajnos még ma is sokan nem 
ismerik a különbséget gyümölcslé és 
gyümölcslé között, így feladatunknak 
érezzük ennek tudatosítását is a fo-
gyasztókban. Továbbá célunk, hogy 
kikerüljünk az export piacra, és mi-
nél több országban megismertessük 
a Garden Juice különleges ízvilágát. 
A fogyasztói és a szakmai visszajel-
zések szerint úgy látjuk, hogy igenis 
van helyünk az exportpiacon, min-
den kóstoló vendégünk elégedett 
termékeinkkel, szívesen fogyaszta-
nák azt minden nap. Az elismerések 
is megerősítették lendületünket, és 
biztosítanak minket, hogy jó úton 
haladunk.

„KiSKőrÖS 300 
eMléKbizOttSág” AlAKult 

A szervezésre

Pályázati kiírás
Keressük a „Kiskőrös 300” emlékév logóját!

2018-ban ünnepli 300. születésnapját Kiskőrös városa. A jeles évforduló 
alkalmából emlékévet hirdetünk, ennek keressük állandó logóját.

A logón jelenjen meg valamilyen formában a városalapító Wattay-család 
címere, és a 300-as szám! A győztes pályamű az emlékév összes

rendezvényének és kiadványának kötelező arculati eleme lesz.
további inspirációért, történelmi áttekintésért érdemes felkeresni

a http://kiskoros.hu/kiskoros/tortenelem weboldalt!

Téma, amelyben várjuk a műveket:
 A 300 éves Kiskőrös

Pályázható művészeti ág:
Festészet

grafika

KIK PÁLYÁZHATNAK?
A pályázatra bárki jelentkezhet, előképzettségtől és foglalkozástól

függetlenül. A pályázat készülhet egyénileg, vagy csapatmunkaként is.
A pályázat során kategóriákat nem különböztetünk meg. egy pályázó 

(csoport) egy művel pályázhat.

MI A NYEREMÉNY?
A pályaművek között három díjat osztunk ki. A nyeremények:

i. díj  100 000 forint pénzjutalom
ii. díj   50 000 forint pénzjutalom
iii. díj   30 000 forint pénzjutalom

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázat benyújtása

Pályázni és képet feltölteni kizárólag jPg és jPeg (joint Photographic 
experts group) formátumú képpel lehet. A képtömörítési minőség 100% 

(százalék) ajánlott. A maximális fájl méret 5 Mbyte.
(nagyobb fájlméret esetén javasoljuk a felbontás és/vagy

a tömörítés arányának módosítását.)
A kész pályázatokról készült képeket

a polgarmester@kiskoros.hu e-mail címre várjuk.
A pályaművek feltöltésének kezdete: 2017. október 30., 00:01

A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. december 1., 23:59
A fenti dátum után beérkezett pályaműveket nem tudjuk befogadni.

A pályamű benyújtásával a pályázó vállalja, hogy a kiírók a művet
külön díjazás nélkül felhasználhatják a pályázattal kapcsolatos

kommunikációjuk során (online, print, stb.).

A nyertes pályázat egy éven keresztül felhasználásra kerül a város által 
kiadott összes kommunikációs felületen.

(Out door felületek, nyomtatott anyagok, social média felületek, stb.)

ÉRTÉKELÉS ÉS DÍJAZÁS
A beérkezett pályaműveket a zsűri 15 napon belül értékeli. A zsűri 

döntése ellen fellebbezés nem lehetséges.
A zsűri tagjai:

A pályaművek sorrendjéről a „Kiskőrös 300” emlékbizottság határoz.

EREDMÉNYHIRDETÉS
2017. december 18-án kerül sor a pályázatok eredményhirdetésére. 

A nyerteseket e-mailen értesítjük. A nyertesek maguk gondoskodnak 
az eredeti pályaművek helyszínre történő szállításáról. Amennyiben a 

pályaművek között a bizottságnak nem sikerül érdemben döntést hozni, 
automatikusan a második helyezett kerül díjazásra.

További információk a lenti elérhetőségeken kérhetőek:
06 1 789 40 70   |   polgarmester@kiskoros.hu

Jó munkát és sok sikert kíván a pályázat kiírója,
a „Kiskőrös 300” emlékbizottság!

Kiskőrös újratelepítésének 300. év-
fordulója méltó megünneplése cél-
jából emlékbizottság megalakulását 
hagyta jóvá legutóbbi ülésén a kép-
viselő-testület.
Kiskőrös területének újratelepítése 
a pomázi ághoz tartozó Wattay-
családnak köszönhető. Az 1718. 
május 19-én, Pesten megkötött te-
lepítési szerződésben részletesen rög-
zítették a felvidéki megyékből bete-
lepített, mintegy 700 (szlovák) tót 
betelepülő jogait és kötelezettségeit. 
Ezzel új fejezet kezdődött a település 
máig tartó történetében.
A „Kiskőrös 300 Emlékbizottság” 
néven szerveződött csoport felada-
ta, hogy még ebben az évben ki-
dolgozza az emlékév programjait és 
megkeresse, hozzárendelje az ahhoz 
kapcsolódó személyi és költségvetési 

forrásokat. Első lépésként nyilvános 
pályázatot írtak ki a „Kiskőrös 300 
Emlékév” arculati elemének kidol-
gozásához szükséges logó megterve-
zésére. A 2018-as év minden prog-
ramja a 300-as évforduló jegyében 
fog szerveződni, kiemelkedő esemé-
nye, a nyitóünnepség a városalapítók 
napján lesz.
A „Kiskőrös 300 Emlékbizottság” 
elnöke Domonyi László polgár-
mester, titkára, dr. Nagy Gabriella 
aljegyző. Tagjai (alfabetikus sorrend-
ben): Boda Zsuzsa önkormány-
zati újságíró-szerkesztő, Gmoser 
Györgyné, Kiskőrös Város Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzatának 
elnöke, Kincses Mihályné, Kiskő-
rös Város Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatának elnöke, Kispálné  
dr. Lucza Ilona, a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum igazgatója, Krámer 
Iván, a Petőfi Szülőház Múzeumi 
és Művészeti Alapítvány Kuratóri-
umának tagja, Kunhegyesi Ferenc, 
Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke, Lupták 
György püspök-helyettes, a Kis-
kőrösi Evangélikus Egyházközség 
igazgató-lelkésze, Schäffer Tamás,  
a Kőrösszolg. Kft. ügyvezetője, 
Supka Éva, a Kiskőrös Városért Ala-
pítvány elnöke, Sutus Etelka, a Pető-
fi Sándor Művelődési Központ igaz-
gatója, Szabó Krisztina, a Publicity 
AIM ügyvezetője, Szedmák Tamás, 
a Művelődési, Közoktatási és Sport 
Bizottság elnöke, Turán István, a Já-
nos Vitéz Látogatóközpont igazgató-
ja, valamint Turán Istvánné, a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár igazgatója.  

Az emlékbizottság tagjainak önzet-
len munkáját albizottságokban kül-
sős bizottsági tagok segítik.

Tájékoztató szülői értekezlet
a hatosztályos gimnáziumi képzésről 

Intézményünk, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (www.kevi.hu) 

2018/19-es tanévben induló hat évfolyamos gimnáziumi osztályáról 
tájékoztató szülői értekezletet tartunk,

melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KÖzéPPOntbAn

Időpont: 2017. november 30-án 17.30-kor
Helyszín: Kiskőrös, Árpád utca 4.
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„... MegérKeztél, De jó!...”

Ambrus Bálint
édesanyja: Kovács Kinga
édesapja: Ambrus Tamás
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2017. augusztus 07. 
születési hossz, súly: 52 cm, 3650 g

Németh Konor Zoltán
édesanyja: Németh-Farkas Éva
édesapja: Németh Zoltán
születési hely: Szeged
születési idő: 2017. szeptember 27.
születési hossz, súly: 50 cm, 3580 g

Kaponya 
LászlóKoppány
édesanyja: Nagy Katalin
édesapja: Kaponya László
születési hely: Kalocsa
születési idő: 2017. május 26.
születési hossz, súly: 51 cm, 3100 g

Kurucz Liza
édesanyja: Farkas Erzsébet
édesapja: Kurucz Csaba Pál
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2017. szeptember 29.
születési hossz, súly: 51 cm, 3600 g

„Gólyahír”, esküvő, házassági 
évforduló?

Várjuk a jelentkezőket INGYENES rovatunkba!

ez + Az

ArAny-hét 
szAvAlóversennyel

„élő” ételeKKel
Az egészségünkért

Ne pusztítsuk szervezetünket!

KOOrDinátOrOKAt KéPezteK Ki
Önkéntes tréninget szervezett a 
Kiskőrös Városért Alapítvány ok-
tóber végén. A háromnapos, ingye-
nes képzésre a térségből is érkeztek 
érdeklődők, szakemberek és a helyi 
civil szervezetek is képviseltették 
magukat. A lehetőség a „Társadal-
mai szerepvállalás” projekt keretében 
valósult meg, mely három éves idő-
tartamban biztosít ingyenes képzési 
alkalmakat az alapítvány nyertes 
pályázati forrásából, sok egyéb prog-
ram és rendezvény mellett. A képzés 
célja az volt, hogy a közösségekben 
olyan önkéntes és civil programok 

koordinátorai kezdhessék meg mun-
kájukat, akik tudatosan, önismere-
tük és közösségi céljaik beazonosítá-
sával képesek szervezni a közösségek 
életét, belső és külső kommuniká-
cióját, felismerve azt, hogy a helyi 
társadalom alapját jelentik az egyes 
közösségek. A tréningről – amit 
Nagy Zita felnőttképzési szakember 
tartott – tanúsítványt is kaptak a 
résztvevők. Köszönjük a művelődési 
ház támogatását, és köszönjük a kép-
zésben résztvevők aktivitását, kreatív 
közreműködését.

Supka Éva alapítványi elnök 

AhOl A Szeretet KÖrbeÖlel

A Margittai Városnapokat idén ok-
tóber 20-21-22-én rendezték meg. 
Városunkat Horváth Borbála  
képviselő vezetésével egy delegáció – 
Rennes Éva az önkormányzat pályá-
zati referense, Répásiné Lovász Már-
ta, a Kiskőrösi Óvodák igazgatója és 
Répási Imre, a Szivárvány Néptánc 
Együttes tagja képviselték. Pénteken 
az ünnepélyes megnyitóval kezdetét 
vette a rendezvény, majd az est bál-
lal folytatódott. Szombaton a Feke-
teerdőbe kirándultak. Megnézték a 
Zichy kastélyt, amely távol minden 

településtől egy hegyoldalban épült. 
Jelenleg a műemlék épület az orto-
dox egyház tulajdonában van, kolos-
tort működtetnek benne. Este a helyi 
felújított művelődési házban a Hor-
váth János Társaság színjátszó cso-
portja „Kabaré 2017” című darabját 
nézték meg. Fergeteges volt. Vasár-
nap meglátogatták a város kórházát, 
szentmisén vettek részt, majd meg-
koszorúzták Petőfi Sándor szobrát. 
Testvérvárosunk polgárainak vendég-
szeretete felejthetetlen élményként 
marad meg mindannyiukban. 

November 21-én és 22-én

véradás lesz
a művelődési házban
9-13 óráig

Marhatrágya leszállítva
eladó, igény esetén

szórással.
Érdeklődni:

30/207-2621 
Opauszki János

Arany János születésének 200. év-
fordulójának alkalmából sok érdekes 
és különleges eseménnyel, egyhetes 
rendezvénysorozatot szervezett a 
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
kollektívája október végén. Például 
pár napig itt „állomásozott város-
unkban” az „Arany 200” busz, amely 
a Petőfi Irodalmi Múzeum úgyneve-
zett „mozgó kiállítása” és amely júli-
us óta járja az országot Arany János 
életét és életművét bemutató tárlatá-
val az „Arany János Emlékév” alkal-
mából. (jobb oldali kép) A kiskőrösi 
programok részeként szavalóversenyt 
is hirdettek, ahol két kategóriában 
értékelték a Kispálné dr. Lucza Ilo-
na múzeumigazgató elnökletével te-

vékenykedő zsűritagok – Szegediné 
Huczek Katalin, a soltvadkerti 
Kossuth Lajos Evangélikus Általános 
Iskola tanára és Maczelka Mária, a 
KEVI pedagógusa – a versenyzőket. 
A szavalók Arany János és Tompa 
Mihály költeményeiből szabadon 
választhattak. Mindegyikük reme-
kül felkészült és nagy átéléssel ad-
ták elő az örökérvényű műveket. Az 
egyik kategóriát Szappanos Tamás 
(KEVI) nyerte meg, második lett 
Farkas Viktor (KEVI), a harmadik 
pedig Rohoska Réka (KEVI). A 
másik kategóriában Martin Péter 
győzött (Soltvadkert), második lett 
Kovács Karina (KEVI), a harmadik 
pedig Hodolits Erzsébet (KEVI).

A jó ügyet sokAn támogAtják
Idén sem maradhatott el a már 
közel két évtizede hagyományos 
kutyaszépségverseny, a Magyar Eb-
tenyésztők Országos Egyesülete szer-
vezésében. A programot koordináló 
Farkas Irén mellé most is sokan 
odaálltak, hogy segítsék munkáját. 
A szakmai értékelésben évek óta 
számíthatnak Vinnai András nem-
zetközi küllembíró tapasztalataira. 
A verseny célkitűzése, hogy a fiatal 
generáció számára felhívják a figyel-
met a felelős állattartásra és nép-
szerűsítsék a magyar kutyafajtákat. 
A 30 benevezett kutyát több kategó-
riában bírálták. A kiskőrösi kutyusok 
szép helyezéseket értek el. A Kőrös 
szépe I. díjat idén Dancer (fehér 
westie, gazdája: Németh Mariann) 
kapta, második lett Brúnó (border 
collie, gazdája: Kudron Csenge). 
A „legszebb magyarfajta kategóriában 
2. helyezést ért el Betyár (komondor, 

gazdája: Szlama Zoltán), a „Legmó-
kásabb kutya”-díjat Max kapta (dal-
mata, gazdája: Horvát-Kőrös Tün-
de). A legfiatalabb felvezetőnek járó 
jutalmat a 6 éves Martinkó-Márki 
Amida, a „Közönségdíjat” pedig 
Krizsán Karolina vihette haza. Ku-
tyája Dominó (border collie). 
A programot támogatták: Kiskőrös Vá-
ros Önkormányzata, dr. Bozi Róbert 
állatorvos, Ágnes Galéria, Maggie & 
Lilu Kutyakozmetika, Vinotrep Kft., 
Király Pékség, Lipóti Pékség, Zahorszki 
János és felesége Kelemen Mária, Husse 
szuperprémium minőségű állateledel és 
felszerelés, dr. Almási Zsolt állatorvos.

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.

telefonon:
06-20/9443-127

sok boldogságot kívánunk 
Az iFjú éS Az iFjAbb PárnAK!

Borsik Erzsébet és Tóth Mátyás 
1967. augusztus 26-án összekötöt-
ték életük fonalát. A kiskőrösi pol-
gármesteri hivatalban kimondták a 
boldogító igent, majd a római ka-
tolikus szertartás szerint Isten szent 
színe előtt is megerősítették foga-
dalmukat. Csörgő István atya adta 
össze őket, nála ministrált több évig 
egykoron a vőlegény. 
A fiatalon összeházasodott pár két 
leánygyermeket nevelt fel, Anikó két 
unokával, Tamással és Andreával, 
Andrea pedig két fiú unokával, Ben-
cével és Mátyással örvendeztette meg 
szüleit. Napjainkban mindannyian 
felnőttek már. Tamás nemrégiben 
nősült, szeptember 2-án vezette oltár 
elé választottját, Orsolyát. 
Az 50. házassági évfordulóra össze-
jött a jó hangulatú aranylakodalmas 
csapat, ott voltak a családtagok és a 
barátok is, akik az ünnepelteket az 
ajándékokon kívül azzal is megör-
vendeztették, hogy a menükészítés és 
a vendéglátás fáradalmait átvállalták 
helyettük.
Tóth Mátyás szobafestőként kezdte 
keresni a kenyerét, majd két évtize-
den keresztül vezette az Állami Gaz-
daság gondokságát, felesége, Erzsike 
a kereskedelemben dolgozott. Má-
tyás 1986 óta aktívan részt vesz a 
„város vérkeringésében”, hosszú éve-

ken keresztül nevelte a város birkózó 
tehetségeit, több, rangos eredményt 
elért sportoló köszönheti neki fényes 
pályafutását. Egyik alapítója volt, 
majd elnöke lett a Kiskőrösi Pető-
fi Birkózó Klubnak. 2016-ig aktív 
edzője volt a birkózóknak, vezetője 
a „Küzdősportok házának”, de ma is 
figyelemmel kíséri és segíti a klubban 
folyó munkát, amit egykori tanítvá-
nyai visznek tovább.
Kiskőrös városvezetése, elismerve 
tevékenységét, tavaly „Kiskőrösért”- 
díjat adományozott számára.
Mátyásék fél évszázados évforduló-
jához és Tamásék házasságkötéséhez 
gratulálunk, az ifjú és az ifjabb pár-
nak is egészségben, boldogságban 
együtt eltöltött szép éveket kívá-
nunk!      

Magyar Orsolya – Bóna Tamás
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beMeS KuKOricAtÖréS 
traktorozással, jutalomkaláccsal

rózSAliget leSz A PetőFi útOn

Meghívást kaptunk Kecskeméti 
Máté szüleitől, hogy a 2. c osztály-
lyal látogassunk el Közép-cebei 
tanyájukra kukoricát törni. Mivel 
a magyar és a környezet órákon is 
az ősz témakörében kutatunk, így 
ez kiváló programnak bizonyult.  
A mai gyerekek egyre ritkában vesz-
nek részt ilyen munkákban, ezért 
amikor kiértünk a tanyára, meg-
ismerkedtünk a körülöttünk lévő 
növényekkel, háziállatokkal, meg-
néztük a szalmabálákat, különbséget 
tettünk széna és szalma között. Ki-
értünk a hatalmas kukoricatáblához, 
beálltak a gyerekek kis vödrükkel 
egy-egy sorba, szorgalmas hangya-
ként dolgoztak. Vidám hangulatban 
telt az idő és a kihelyezett óriás zsák. 
A fiúk és a lányok külön versenyez-
tek, így mindkét csapat közel egy-
egy mázsa kukoricát tört le.

A munka után jött a megérdemelt 
jutalom, meggyes, túrós kalács, amit 
Suhajda lányok nagymamája sütött. 
De a legizgalmasabb dolog a trakto-
rozás volt, beleülhettek a szüretelő 
kádba, és Máté apukája elvitt ben-
nünket Felső-Cebére, hogy meg tud-
jam mutatni a tanulóknak, hogy én 
hol éltem, hol jártam iskolába. Már 
órákon is beszélgettünk a régi és mai 
gyerekek életéről. Így különbséget 
tudnak tenni, hogy ők milyen nagy-
szerű környezetben tanulnak, élnek.
Ez a délután mélyen beléjük ívó-
dott, a gyakorlati tapasztalat sokszor 
hatékonyabb, mint az iskolapadban 
tanultak.
Köszönjük ezt a szép napot Kecs-
keméti Jánoséknak, Suhajda 
Tamáséknak, Kaposi Nórának.

Horváth A. Gézáné osztályfőnök

Tavaly félig már beültették a kőris-
fák közét a Petőfi úton rózsatövek-
kel, most október 28-án, szombaton 
a körforgalomig befejezték a ker-
tészmunkát az aktivisták. A Filus 
Tibor vezette Ültess Fát Mozgalom 
Egyesület szervezésében, Ba Irén 
kertész koordinálásában mintegy 
1300 talajtakaró rózsatövet ültettek 
el összesen a két év alatt, így, ha vi-
rágba borulnak, a művelődési háztól 
a város széléig az út mindkét olda-
lán vörös és halványrózsaszín ró-
zsaligetben gyönyörködhetünk. Az 
egyesület a rózsabokor töveket egy 
sikeres NEA szakmai pályázatnak és 
támogatók segítségének köszönhe-
tően tudta megvásárolni. A mostani 
rózsaültetésre annak ellenére, hogy 
szemerkélt az eső, közel hatvanan 
jöttek el segíteni. Az önkormányzat 
munkásai „előkészítették a terepet”, 
már pénteken elvégezték a talaj-
előkészületi munkákat. A csapat 
gyorsan és szakszerűen dolgozott a 
munka előtti „eligazításnak”, Irénke 
szakmai útmutatásának köszönhető-
en. Az elültetett rózsatöveket a hely-
színre két lajtoskocsival is érkező 
Kiskőrösi Dutra Baráti Kör tagjai 
azonnal meg is locsolták.
A Petőfi úton lakó Gombár József 
és felesége Inci (alsó kép) az önkén-
tes kertészeket frissensült pogácsával 
és forró teával, kávéval kínálták, ami 
mindenkinek jólesett a kicsit ziman-
kósra váltott időben.
Egyre fejlődik városunk. Megújult 
gyönyörű főterünk, a lelkes lokál-
patrióták pedig az önkormányzattal 
karöltve építik-szépítik városunk 
közterületeit. Nekünk csak annyi 
dolgunk maradt, hogy vigyázzunk 
ezekre az új értékeinkre is. A nyári 
nagy melegben pedig, akinek a háza 
elé fát, vagy rózsabokrot ültettek, 
öntsön néha a tövekre egy vödör-
nyi frissítő, éltető vizet. A növények 
minden bizonnyal meg fogják majd 
hálálni. Filus Tibor, az Ültess Fát 
Mozgalom Egyesület elnöke ezúton 
is köszönetet mond a támogatóknak: 

TS Gasztro Kft., Japi Zölcsi – Jarjabka 
József, Kiskőrösi Helyőrség Nyugállo-
mányúak Klubja, Adó-Jel-Adó Kft., 
Nati Bázis – Szvétek Sándor, Schnei-
der Gumi – Schneider Zsolt, Kornóczi-
Aszódi Autójavító Kft., Hidrotrade 
Kft., Kőrös Blank Kft., Vinotrep Kft. 
– Trepák János, Szentpéteri Borpince 
– Szentpéteri Attila, Piaci Vetőmag-
bolt – Cebei Sándor, Bé-Ko Kft. – B. 
Kovács Pál, Király és Társa Pék Kft., 
István Borház Kft. – Csengődi István, 
Kiskőrös TV – Csányi József, a Kiskő-
rösi Hírek és még sok-sok adakozó, 
segítőkész helyi vállalkozó és lakos. 
Köszönet a KEVI Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolája diákjainak és min-
den résztvevőnek, aki valamilyen 
módon segített a rózsaültetésben.

ez + Az

így neveld A sárkányodAt!
Theisz Dóra a harag, a düh és az indulatkezelésről tartott előadást október 
10-én az egészségfejlesztési irodában. Az „Így neveld a sárkányodat” c. 
film is bemutatja, ha nem támadólag közelítünk a sárkány felé, akkor meg 
tudjuk szelídíteni. A pszichológusnő elmondta, hogy belső indulataink, ne-
gatív érzéseink kezelési módja is hasonló.

Indulatainkkal nézetelté-
réseket és háborúkat in-
díthatunk el, de pozitív 
kezelésével pozitív mo-
tiváló erő és védőerő is 
lehet számunkra.
Haragunkat, dühün-
ket nem elnyomni 
kell, s nem is kiélni 
másokon. Ha nem vesz-
szük a kezünkbe érzelme-
ink velünk született erejének 
irányítását, akkor ez az erő kikezdi 
egészségünket (alvászavar, depresz-
szió, rákos megbetegedések). 
Nincs azzal baj, ha dühösek va-
gyunk, de ne ártsunk se magunk-
nak, se másoknak. Ne tegyünk kárt 
a környezetünkben, és beszéljünk 
indulatainkról.
Ha gyermekkorban nem tanítjuk 
meg csemetéinket érzelmeik kezelé-
sére, akkor felnőttkorban sem tud-
nak velük mit kezdeni. Amerikában 
már szakkifejezés él arra, amikor 

férjek bármilyen jelzés nél-
kül elfutnak otthonról 

(runaway husband). 
Nem tudják kezelni a 
fellépő nehézségeket, 
a bennük felgyülemlő 
indulatokat, így in-
kább elmenekülnek. 

A gyermekek a szülő 
segítségét kérik, mikor 

igazságtételre van szüksé-
gük egy vita vagy veszekedés 

közepette. Felnőtteknél a metódus 
ugyanez, csak ők a bíróságtól várják 
az ítéletet. Ha nem tanítjuk meg 
gyermekeinknek az indulatkezelési 
eszközöket, felnőttkorban visszakö-
szön a hiányuk.
A konfliktusokban kompromisz-
szumot kell keresni, nem azt, hogy 
kinek legyen igaza vagy ki mondja 
ki a tutit. 
Ne hatalmi harccá váljon a konflik-
tus, hanem közösen ötleteljünk a 
megoldásról. 

November 25-én 19 órai kezdettel
Katalin-napi táncházat tart
a Szivárvány Néptáncegyüttes,
Lukácsné Haránt Eszter vezetésével.
Helyszín: Közúti Szakgyűjtemény (Fröccs)

„élő” ételeKKel
Az egészségünkért

Ne pusztítsuk szervezetünket!
Lénárt Gitta nyersétkezés szakértő és táplálkozási tanácsadó volt a 
táplálkozással az egészségért klub vendége október 12-én. előadása az 
egészségfejlesztési iroda és a hetednapi Adventista egyház társszerve-
zésében jött létre.

Lénárt Gitta 12 évvel 
ezelőtt hagyott fel a be-
tegségeire (magas vér-
nyomás, alvászavar, 
stb.) felírt különbö-
ző gyógyszerek fo-
gyasztásával. Először 
vegán életmódra tért 
át, majd 2 évvel ké-
sőbb „élő étel” fogyasztó 
(nyers étkező) lett, melyet 
95%-ban a mai napig tart. 
A nyers étkezés magyarországi úttö-
rője elmondta, bizonyos enzimpo-
tenciállal születünk. Ha nem éljük 
fel helytelen életmóddal az enzime-
inket, akár 120 évig is fitten élhe-
tünk. A nyers zöldség és gyümölcs 
önmagában hordozza azokat az enzi-
meket, melyek a lebontásához szük-
ségesek. Főzés hatására a tápanyagok 
elveszítik saját lebontó enzimeiket, 
hisz az enzimmolekulák 45 fokon 
elpusztulnak. Így szervezetünknek a 
velünk született enzimpotenciálból 
kell felhasználnia.
Enzimpotenciálunkat csökkentjük, 
azaz sok enzim termelésére kénysze-
rítjük szervezetünket túlevéssel, nem 
elegendő éjszakai pihenéssel, lábon 
kihordott betegségekkel, dohányzás-
sal, alkohol- és kábítószer-fogyasz-
tással is.
Reggelire fogyasszunk zöld turmixot 
némi gyümölccsel, ebédre együnk 
főtt ételt egy maroknyi nyers zöld-
séggel vagy salátával, s este készítsük 
el nyers vacsoránkat, hogy a családi 
együttlétből nekünk se kelljen kima-
radni. Vagy igyunk reggelire zöldtur-
mixot beledarabolt gyümölcsökkel, 
ebédre fogyasszunk szintén nyerset, 

vacsorára együnk főtt ételt. 
Ha ragaszkodunk a hús-

hoz, a hétvégi családi 
ebédbe beépíthetjük. 
A hús emésztésekor 
méreganyagok kelet-
keznek a testben, amik 
mikrogyulladásokat 

okoznak, melyek hosz-
szú idő alatt visszafor-

díthatatlan folyamatokat 
indítanak el. 

A főtt ételek elkészítésekor az alap-
anyagok közül hagyjuk ki a fino-
mított, fehérített, tartósított, művi 
alapanyagokat. Próbáljuk ki a kö-
lest, a hajdinát, a bulgurt, valamint a 
kertünkben termő, vagy piacainkon 
kapható különféle zöldségeket. 
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas 
magyar orvos évtizedekkel ezelőtt 
arra a megállapításra jutott, hogy 
a természet az egészségre törekszik. 
Sok betegségünket elfuserált életmó-
dunknak köszönhetjük. 
Élő étel receptek a facebook Táplál-
kozással az egészségért klub oldalán.

Kertai Nóra

Venyige zúzást vállalok 
Kolozsvári Gábor: 00 36 30 364 5009

Eladó Csengőd, Szabadság u. 8. frekventált 
helyen, jó állapotú, 100 nm-es, gáz-és 
vegyes központi fűtéses, azonnal beköltöz-
hető állapotú családi ház. 600 négyszögöl 
kert, nagy melléképület, 2 helyiségből álló 
nyári konyha, ólak. Ár: 8 millió forint 
06-20/443-3301

*  APró   *   APró  *
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nem lehetünk elég hálásAk
Köszöntötték az időseket

novemberi útmutAtó

ismét lesz nyúlkiállítás

SubA MArcell ArAnyDÍjAS,
kis hAnnA hArmAdik

luther mondjA
…a wormsi birodalmi gyűlés 
előtt, 1521. április 18-án

„Az én szolgám, Dávid lesz a királyuk: 
egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. 
Akkor majd az én törvényeim szerint 
élnek, rendelkezéseimet megtartják és 
teljesítik… Közöttük lesz hajlékom, én 
Istenük leszek, ők pedig az én népem 
lesznek.” (Ezékiel 37,24;27)

Ülök az autóban, hallgatom a rádiót. 
A Kossuthot, mert ott a beszéd in-
kább leköt, mint a tuc-tuc zene, bár-
miről is legyen a téma. Az európai 
identitás tudatról beszélgetnek okos 
emberek. Világos, hogy minden 
nemzetnek megvan a saját önazonos-
ságtudata, magyarnak, szlováknak, 
lengyelnek egyaránt. De létezik-e 
európai önazonosság tudat – hang-
zik a kérdés. S az egybehangzó válasz 
lehangol. Igen, lenne ilyen, de Euró-
pa éppen megtagadja önmagát, meg-
tagadja saját gyökereit, például a ke-
resztyénséget. Tetszik – nem tetszik, 
de Európa a keresztyénség mentén 
alakult és formálódott. Mondhatni, 
itt ringott a keresztyénség bölcsője. 
És most éppen ezeket a gyökereket 
vagdossa el lassan és módszeresen 
Európa. Pedig ez volt és ez lehetne 
a jövőben, ami éltethetné, összeköt-
hetné Európa nemzeteit – gondolom 
magamban. És lám, minden bajunk 
innen eredeztethető.
Mert mi vagyunk azok, akik megta-
gadtuk Istent, akik fölényesen sem-
mibe vettük igéit, akik lecseréltük 
őt, akik mindenféle tetszetősebb 
bálványokat kezdtünk isteníteni, és 
akik az életünket emiatt végzetesen 
elszúrtuk. Néha már felrémlik előt-
tünk a bűn következménye; hogy 
teljes a csőd, és nincs kiút. Mégis 
olyan nehezen látjuk be, hogy ak-
kor kerül csődbe az életünk, akkor 
kerül csődbe egy nép, egy ország, az 
egyház, ha nem kell nekünk Isten, 
ha az élő Isten helyett bálvány kell: 
modern aranyborjú, pénz, hatalom, 

hírnév, jólét, fogyasztás, szex, élvezet. 
A kommunizmus helyett a konzum-
izmus. Van ebből a bálványimádó és 
a bálványok által tönkretett életből 
kiút?
Igen van – ez a mi szerencsénk. Hogy 
Isten nem akar lemondani rólunk és 
ezután is hajlandó szóba állni az em-
berrel. Isten az újrakezdés Istene is, 
aki képes megbocsátani, újra szeretni 
és bizalmába fogadni azt az embert, 
aki bűnt követett el ellene, aki gya-
lázatosan megbántotta és megalázta. 
Mert az emberiség legnagyobb kér-
dése valójában az ember és Isten vi-
szonya, kapcsolata. S az egyetlen vá-
lasz ez: Isten és ember viszonya a bűn 
és bűnbocsánat viszonyában jelenik 
meg, ahol az ember mindig bűnös, 
Isten pedig mindig megbocsát. Fé-
lelmetes kimondani ezt a mondatot, 
és mégis igaz: mi mindig, szüntelen 
vétkezünk, Isten pedig mindig, szün-
telen megbocsát. Azért félelmetes ez, 
mert benne van az a lehetőség, hogy 
visszaélünk Isten megbocsátásával. 
Mintha csak igaza lenne Voltairnek, 
aki azt mondta: Istennek az a dolga, 
hogy megbocsásson. De Isten ennek 
a kockázatát is vállalja. Azért vállalja, 
mert csak a megbocsátás jelent ki-
utat a múlt bűneiből, az emberi élet 
csődjéből. Csak a megbocsátás nyitja 
meg az életben tovább vezető, újra-
kezdést lehetővé tevő utat.
Isten megbocsátása persze nem au-
tomatikus. Nem megy a megelőző 
bűnbánat és bűnvallás nélkül. És 
végképp nem megy Krisztus áldoza-
tának elfogadása nélkül. De igenis, 
van lehetőség az újra kezdésre! Isten, 
a szerető mennyei Édesapa, nem 
akar lemondani rólunk! Újra és újra 
keresi a lehetőséget, hogy megszó-
lítson, megérintsen, ránk találjon. 
Közösségre vágyik velünk! Csak ne 
álljunk ellen…

LGy 

„Amennyiben engem az Írás tanúságával 
vagy észérvekkel meg nem győznek, mert 
én a pápának és a zsinatoknak nem hiszek, 
mivel bizonyos, hogy gyakran tévedtek és sa-
ját magukkal is ellentmondásba keveredtek, 
így én az általam idézett szentírási helyek 
alapján meg vagyok győzve lelkiismeretem-
ben és Isten szavainak fogságában. Ezért 
nem akarok semmit sem visszavonni, mert 
a lelkiismeret ellen tenni nem lehet biztos és 
gyógyító sem. Itt állok, másként nem tehetek, 
Isten segítsen meg engem! Ámen.”

A Kiskőrösi Evangélikus Középisko-
la Petőfi Sándor Általános Iskolája 
immár 5. alkalommal vett részt az 
országos koráléneklési versenyen, 
melyet idén az albertirsai Roszík 
Mihály Evangélikus Általános Is-
kolában rendeztek meg, október 
21-én. Az ország különböző intéz-
ményeiből érkezett harminc ver-
senyző négy kategóriában mérhette 
össze tudását a 13. koráléneklési 
versenyen.

Fodorné Faragó Krisztina tanárnő 
felkészítésével – akinek ezúton is kö-
szönjük a munkáját - hat diák indult 
útnak. Az énekesek jó kedvvel, szép 
élményekkel és két díjjal is érkeztek 
vissza: a 3-4. évfolyamos korosztály-
ban Suba Marcell aranydíjas lett, 
valamint ugyanazon korosztályban 
Kis Hanna 3. helyezést ért el. 
Gratulálunk az indulóknak, díjazot-
taknak! „Légy velünk kegyelmeddel, 
jóságos Jézusunk…”

Facebook: Kiskőrösi Evangélikus Gyülekezet
A Kiskőrösi evangélikus egyházközség az interneten:

kiskoros.lutheran.hu

Kiskőrös Város Önkormányzata minden évben köszönti a vá-
ros nyugdíjas korú lakóit a művelődési központ színháztermében. 
A dr. Kállayné Major Marina vezetésével működő egészségügyi, gyer-
mekjóléti és Szociális intézmény szervezésében október 27-én, pénteken 
megvalósuló programon a szépkorúak egy tartalmas délutánt tölthettek 
el együtt. 

Tavaly már nagy sikert aratott városunkban az országos, Kiskőrösön még 
soha nem látott nyúlkiállítás. Kincses Éva főszervező, aki maga is régóta 
elkötelezettje ezeknek a kedves állatoknak, idén is felvállalta a program meg-
szervezését, így december 9-10-én ismét városunk ad otthont a jelentősen ki-
bővült, mintegy 600 nyuszit bemutató országos versenykiállításnak. A kísérő 
programokkal együtt a szervezők remélik, hogy sikerül egy tartalmas hétvégét 
kínálniuk az érdeklődőknek. Még a Mikulás is itt lesz, aki mindenkinek ad 
ajándékot. A főzőversenyre is invitálják a jelentkezőket, a nevezés ingyenes.
További információ kérhető a plakáton lévő telefonszámon.

Domonyi László polgármester be-
széde után köszöntötte a város leg-
idősebb hölgy lakóját, az éppen 100 
esztendős Balogh Jenőné Győri 
Annát, aki nemrégiben, október 
6-án ünnepelte születésének három-
jegyű kerek évfordulóját. Anna néni 
meghatottan köszönte meg a nemes 
gesztust. Távollétében köszöntötték 
a város legidősebb férfi polgárát, a 
98 esztendős Vrabély Győzőt. Do-
monyi László: Ezen a napon Önö-
ket ünnepeljük, akik egy hosszú élet 
munkáját és rengeteg tapasztalatát 
tudhatják maguk mögött. Ezekkel a 
tapasztalatokkal tudnak bennünket 
segíteni, amiért nem győzünk eléggé 
hálásak lenni- mondta a város első 
embere. Az est háziasszonya, Sup-
ka Éva nem csak megható szavaival, 
hanem szavalattal is köszöntötte a 
nyugdíjasokat. Ugyancsak verselésé-
vel örvendeztette meg a jelenlévőket 
Sanda Józsefné Judit is. Az ün-
nepeltek szórakoztatásáról a KEVI 

gimnáziuma és általános iskolája 
tanulóinak műsora is gondoskodott.  
Kuti Erika rendőrszázados, a Kis-
kőrösi Rendőrkapitányság bűnmeg-
előzési főelőadója koordinálásával az 
idősekre leselkedő veszélyekre hívták 
fel a figyelmet szituációs szerepjá-
tékkal. A Szó-La-M AMI rézfúvós 
kamarazenekara Tóth Ferenc ze-
nepedagógus felkészítésével három 
zenemű előadásával is meglepte 
a jelenlévőket. Mindenkit elbű-
völt a legutóbbi országos mazsorett 
fesztiválon „Arany” minősítést  
elért - 3.4.5. osztályos lányokból álló 
- Gyöngyszem mazsorett csoport 
előadása, akiknek koreográfiáját Gu-
bacsi Zsófi állította össze és tanította 
be. Már hagyomány, hogy az idősek-
napi városi ünnepséget Kothencz 
Lajos énekes előadóművész produk-
ciója zárja, amely, mint mindig, most 
is osztatlan sikert aratott. Az ünnepi 
köszöntő és műsor után a szervezők 
megvendégelték a szépkorúakat.

A reformáció 500. évfordulójának 
emléket állító, két méteres „Evan-
gélikus képeskönyv” a templom 
mellett várja az olvasókat novem-
ber hónapban. A reformáció múlt-
ját és jelenét tartalmazó kültéri 
installáció november 2-án, a refor-
máció fél évezredes ünnepének al-
kalmából bemutatott ökumenikus 
istentiszteletre érkezett városunk-
ba. Az ünnepségsorozatról követ-
kező lapszámunkban olvashatnak 
összefoglalót. 
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sok boldogságot kívánunk 
Az iFjú házASOKnAK

hihetetlen! Fél éVSzázAD

múlnAk A gyermekévek

neM cSAK SzereleM SzÖVőDhet Az interneten

60 éVe FOgjáK egyMáS Kezét 
Szeretetben, hitben

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuval-
kodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, 
mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” 

(1Kor 13:4–8)

Mokrickij Ottilia – Bende Adrián

Kecskés Ágnes – Balogh Csaba

 
6237 Kecel Dankó Pista u. 1. Fax:78/420-761  Mobil:70/330-4526 

 

Forró Latin ritmusok! 
 

Várjuk azok jelentkezését, akik részévé szeretnének válni egy igazi táncos 
csapatnak! 

 

Ha úgy érzed elég rátermett vagy, szeretnéd kipróbálni 
magad, esetleg csak mozogni szeretnél, akkor itt a 

helyed! 
Lehetőségeink: 

• Gyermektánc 6 éves kortól 
• Társastánc 
• Versenytánc 
• Formációs (csoportos) koreográfiák 
• Fellépési lehetőségek 
• Felnőtt kezdő társastánc oktatás 
• Esküvői táncoktatás 

Helyszín:  Kecel, Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
Időpont: szombatonként 10:00 - 12:00 óráig 
 
Tel.     06-70/379-84-32 vagy  06-70/330-45-26 
 
Jelentkezni lehet a helyszínen, vagy a megadott telefonszámon 

 
        Orcsik Attila  
           társastánc pedagógus 

Hirdetés plakát 2017 Kecel.pdf   1   2017.11.08.   8:55:12

lovász jolán és Szepcsik istván ezelőtt 60 esztendővel, 1957. november 
5-én mondták ki a boldogító igent, isten szent színe és a kiskőrösi baptista 
gyülekezet előtt.

Az akasztói 1934-es születésű fiatal-
ember addig-addig járt Kiskőrösre, 
míg megakadt a szeme a nála 4 évvel 
fiatalabb Jolánkán. István bácsi és a 
tabdi születésű Jolánka néni 
a kiskőrösi gyülekezet-
ben ismerkedtek meg, 
amelynek azóta is 
tagjaik. Hűségük 
nem csak gyüleke-
zetük felé töret-
len, napjaikat az 
egymás iránt ér-
zett szeretetük is 
bearanyozza. Vall-
ják, hogy Isten, a 
közös meggyőződés, 
a hűség, a szeretet és 
gyermekeik hitben való 
nevelése volt az az erőforrás 
és összetartó kapocs, ami átsegítette 
őket a felmerülő nehézségeken. 
István bácsi négy évtizeden keresztül 
vezette a baptista pengetős zenekart, 
Jolánka néni ebben a szolgálatban is 
hűséges társa és segítője volt a kezde-
tektől, kedvence a mandolin, egy kis 
pengetős hangszer volt.
Évtizedeken keresztül énekeltek 
együtt a gyülekezet vegyes karában 
is. Talán nem véletlen, hogy két le-
ánygyermekük „sem esett messze a 
fától” Szomorné Szepcsik Évi, Kis-
kőrösön maradt, ő a Bem iskolában 
kedveltette meg az éneklést a diá-
kokkal, s vezeti a baptista gyülekezet 
énekkarát. Testvére, Sirok Zoltánné 
Kati pedig Baján óvodapedagógus, 
ahol ugyancsak mindennap dalra 
fakadnak a kicsinyekkel. Mindkét 
lány három-három unokával örven-

deztette meg a szülőket. Éviék fia, a 
Kiskőrösön letelepedett Balázs, az 
elsőszülött dédunoka, a másfél éves 
Dániel édesapja, Lányuk, Réka, Bu-

dapesten él és alig hat hete, 
hogy életet adott a má-

sodik dédunokának, 
Nórának. Éva és 
Ferenc harmadik 
gyermeke, Máté, 
szintén Kiskőrö-
sön lakik.
Katinak is nagyok 
már a gyermekei: 
Attila Kecskemé-

ten találta meg a 
boldogulást, Anita 

Halásztelken lakik, 
Zoltán pedig egyetemi 

hallgató Szegeden.
A Szepcsik család kettős ünnepet 
tartott november első hétvégéjén a 
Kurta Kocsma étteremben. Áldást 
kértek az együttlétük 60. évforduló-
ját ünneplő szülői párra és külön a 
papára is, akinek egy nappal a házas-
ságkötésük ünnepe előtt, november 
4-én van a születésnapja.

Mint azt a családfő meghatottan 
mondta: Nagyon sok örömben, ál-
dásban részesültek az elmúlt évtize-
dekben és a jelenben is, ami sok erőt 
ad nekik. Mindennapi imatémájuk 
gyermekeik, unokáik, dédunokáik 
és családtagjaik élete, tanulmányaik, 
örömeik, gondjaik. Hit, remény és 
szeretet, ha e három megvan, a hosz-
szú élet is rövid, de ha csak az egyik 
is hiányzik,a rövid élet is hosszú ösz-
szegezte István bácsi az élet lényegét. 

Az idő rohanását az ünnepnapok és 
az évfordulók megünneplésével mér-
hetjük a leginkább. Így van ezzel a 
gimnázium 1977-ben érettségizett, 
IV/A és IV/B osztálya is. 
Az egykori diákok ma már szülők, 
nagyszülők. A Szentpéteri Borház-
ban szeptember 30-án megtartott 
évfolyam-találkozón újra fiatalosan 
nevettek az egykori diákcsínyeken és 
vidáman énekelték: „Nem az a fon-
tos az ember hány éves. Csak a szíve 
legyen fiatal!”
Az egykori évfolyamtársak: Hajnal 
Lászlóné Albert Erzsébet, dr. Kell-
ner Róbertné Pálfi Mária, Turán 
Mihály, Rohoska Sándorné Cső-
vári Zsuzsanna, Suhajda János, 
dr. Szilágyi Sándor, Suba György, 
Sinkovicz Istvánné Kothencz Ró-

zsa, Jakab Györgyné Váczi Erzsé-
bet, Tóthné Kovács Gertrúd, Tóth 
Benőné Takács Rozália, Bereczi 
Károlyné Farkas Mária, Hábi 
Lászlóné Varga Jolán, Vrabély Ju-
dit, Kovács Károlyné Molnár Ilo-
na, Laskovics Lászlóné Merényi 
Katalin, Szilva Árpád, Szabó Ist-
vánné Tóth Márta, Szögi Erzsébet, 
Barkóczi Istvánné Opauszki Zsu-
zsanna, Molnárné Kollár Piroska, 
Somkutas Imréné Kaposi Katalin, 
dr. Bellérné Horváth Cecília, Bi-
hari Katalin, Korsós István, Godó 
Gyuláné, Torgyik Mária, Gombár 
Sarolta, Csengődi Lajosné Rétfalvi 
Márta, Vincze Jánosné Varga Ilona, 
Faragó Imréné Andriska Erzsébet, 
Dicsa Mihályné Pásztor Julianna, 
Jakó Lajosné Barkóczi Anna.   

Bár egyre szebb és gyönyörűbb fejlő-
dő, takaros városunk, bizony-bizony 
jó néha nosztalgiázni a régi képeket 
nézegetve. A fiókok mélyén, a fara-
gott fadobozokban még sok család-
nál rejtőznek olyan megsárgult fotog- 
ráfiák, amelyekről már csak a nagyi 
tud mesélni. Rég lebontott épületek, 

aszfalt nélküli utcák az apró házak-
kal, vagy éppen egykori kisgyerme-
kek, fiatalok, akik ma már 60-70-80 
éves korú nyugdíjasok. Nem kevés 
agytorna kell ahhoz, hogy egy-egy 
régi csoportképen mindenkit felis-
merjünk, név szerint is emlékezzünk 
rájuk. Mentsük, ami menthető el-

gondolással Hrk János az internet 
adta lehetőségeket kihasználva ho-
zott létre a facebookon egy zárt cso-
portot „ Kiskőrös és környéke régen, 
tegnap és most” elnevezéssel, ahol a 
tagok megoszthatják a többiekkel a 
beszkennelt, régi képeket. A csoport 
tagjainak munkáját Kiss László mo-
derálja. Laci a képeket csoportokba 
rendezi, miközben ő maga is szám-
talan „kinccsel” örvendezteti meg a 
csoporttagokat. Aztán ki-ki hozzáfűz 
a képekhez egy-egy megjegyzést, ne-
vesít egy felismert arcot, leír egy régi 
emléket…
Nemrégiben a vezetők találkozót hív-
tak össze a Fortuna étterem különter-
mében, hogy személyesen is találkoz-
zanak a legaktívabb csoporttagok: 
Balogné Sáreczki Éva, Papp-Vid 
Zoltán, Báldi Istvánné, Róth Aran-
ka, Bekéné Takács Mária, Simon 
József, Boda Zsuzsa, Torgyikné 

Margit, Borsai Attila, Trsztyinszki 
Pál, Gárdonyi Pál, Trsztyinszki 
Pálné, Gáspár Sándor, Winter 
István, Horváth Károlyné Gitta, 
Winter Istvánné, Horváth Károly, 
Csővári Pál, Hrk János, Csővári 
Pálné, Hrk Jánosné, Jónás Klára, 
Izsák Lászlóné, Lakner Istvánné, 
Kaposi László, Sandáné Judit, Kiss 
László, Czeffer Lajos, Prepszent 
István, Kiss Lászlóné, Király Ilona, 
Kovács Tivadar, Kovács Tivadarné, 
Lehoczki Péter, Lehoczki Péterné, 
Lálity Katalin, Varga Ferenc, Nagy 
József, Papdi Sándor.

A csoport tagjai közül sokan elköl-
töztek Kiskőrösről, de az emlékeik a 
remények szerint még sokáig össze-
köti őket, és a várostörténeti szem-
pontból felbecsülhetetlen értékű 
emlékfüzért örökül hagyják a jövő 
nemzedékének.

Hát igen, elmúltak a gyermekévek, 
nincs visszaút... Az idő kereke tő-
lünk függetlenül halad tovább. Néha 
meg-megállunk, visszapillantunk a 
mögöttünk álló esztendőkre, számot 
vetünk: egykori álmainkat sikerült-e 
megvalósítanunk, s előre is tekin-
tünk: milyen feladatok várnak még 
ránk? Jó is néha összejönni, találkoz-
ni egykori diáktársainkkal, közösen 
felidézni a múltat, együtt megélt 

emlékeinket. A régi „Csöngős iskola” 
1957-ben végzett évfolyamában há-
rom osztály ballagott, egy fiú, egy lány 
és egy vegyes osztály. Közel százan. 
60 évvel ezelőtt nem örökre intettek 

búcsút egymásnak, nemrégiben a Kur-
ta Kocsma étteremben Szentgyörgyi 
Imre hívó szavára néhányan – Bobek 
András, Kurucz János, Brada János, 
Németh Mihály, Gönczöl János, 
Szamosvölgyi István, Czékus Mik-
lós, Hajnal Miklós, Haskó Pál, Sza-
mos Zsuzsanna, Pazdernyik István, 
Opauszki Erzsébet, Nagy Sarolta, 
Rimár Zsuzsanna, Greksa Mária, 
Fajszi Ágnes, Breznyán Mária, 

Szentgyörgyi Imre, Varga Mária, 
Gelencsér Erzsébet, Maglódi Anna, 
Kics Magdolna, Rohoska Ilona, La-
ukó Katalin – találkoztak a hajdan-
volt évfolyamtársak közül.

KiSKőrÖS VárOS hÍrei,
FOntOS nAPi inFOMációK:
FAcEBOOK: KISKőRöS vÁROS
www.KISKOROS.Hu   
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KOMMuniStA FOrDulAt 
KiSKőrÖSÖn

Turán István történész előadása egy egéSzSégeS beMeS nAP FutOttáK A Mezei KÖrÖKet

2017. október

A „fordulat éveiben” az addig meg-
kezdett demokratizálódási folyamat 
gyökeres irányváltáson ment keresz-
tül, Rákosi Mátyás irányításával, 
hathatós szovjet közreműködéssel. A 
kiskőrösi események koordinátora az 
MKP járási titkára, Pesti (eredeti ne-
vén Grünbaum) László volt, aki már 
1946-tól igyekezett minél jobb pozí-
ciókat kiharcolni pártja számára. Te-
hette ezt annak ellenére, hogy 
az 1945-ös nemzetgyűlési 
választásokon kataszt-
rofális vereséget szen-
vedtek. Éppen ezért 
nem a községi elöl-
járóságban, hanem 
a társadalmi élet 
más- és más szín-
terein igyekeztek 
hatalmat szerezni, a 
legfontosabb ezek kö-
zül a sajtó és a politikai 
rendőrség voltak. Ebben 
óriási segítséget kaptak Rajk László 
kommunista belügyminisztertől, ő 
volt az, aki 1946-ban egy tollvonás-
sal betiltotta az 1945 előtti egyesüle-
teket, kaszinókat, különféle egyházi 
és civil szervezeteket, mondván azok 
csupán a „reakció” melegágyai.

A Hírek című folyóirat is kommu-
nista szerkesztésben működött, így a 
lakosok az eseményeket teljesen az ő 
szemszögükből ismerhették meg.
Pesti László szerepe ugyanakkor 
az igazi szürke eminenciásra em-
lékeztet, hiszen az MKP kiskőrö-
si „arcai” leginkább Laczkó János 
egykori 1919-es direktor, Bíró An-
tal és felesége, valamint a későbbi 

tanácselnök, Torgyik Pál 
voltak. Mégis, Pesti a 

háttérből kijátszotta 
egymás ellen politikai 
ellenfeleit: előbb a 
Kisgazdapárt szét-
verése történt meg 
a Szociáldemokrata 
Párt segítségével, 
majd ugyancsak ve-

lük hajtották végre 
az úgynevezett B- és 

C listázásokat, melynek 
során az államigazgatásból, 

tanári karból, községi szervektől 
eltávolították az ún. „politikailag 
megbízhatatlan elemeket”, lefejezve 
a teljes 1945 előtti elitet. Ám ez nem 
volt elég, a szocdem pártnak is volt 
egy jobboldali tagsága, főként a volt 
Keresztény Iparos Olvasó Egylet ipa-
rosai révén. 1948-ban őket zárták ki 
a pártból, s így májusban a két párt 
fúziójából a Szarvasban létrejöhetett 
a Rákosi-éra élcsapata, a Magyar 
Dolgozók Pártja helyi szervezete. 
A további eseményeket már mind 
ismerjük: államosítások, letartóz-
tatások, végül pedig a szovjet min-
tájú alkotmány és a tanácsrendszer 
létrejöttével 1950-re Kiskőrösön is 
kiépült a diktatúra.

Második állomásához érkezett az őszi várostörténeti előadás sorozat, 
melyre az Országos Könyvtári napok keretében, a városi könyvtár, a Főnix 
Kulturális- és ifjúsági egyesület és a jános Vitéz látogatóközpont szer-
vezésében került sor október 5-én 17 órai kezdettel a kamarateremben. 
A téma a Magyar Kommunista Párt kiskőrösi hatalomátvételének „mű-
helytitkai” voltak, s egy egész sor új információ került terítékre. A program 
azért is tartogatott meglepetéseket, mivel teljesen új kutatásról van szó, 
erről a kérdéskörről még maguk a kortársak is csak akkor szereztek tudo-
mást, mikor már túl késő volt.

Saláta-napot szerveztek október 
19-én az egészséges életmód je-
gyében a KT Bem József Általános 
Iskolában a diákönkormányzattal 
közösen az alsós és felsős munkakö-
zösség-vezetők.
Előzetes feladatként a felsős osztá-
lyoknak plakátot kellett készíteniük 
az egészséges életmóddal kapcsolat-
ban. A plakátokból kiállítást rendez-
tek be az aulában, a zsűri értékelte és 
díjazta az elkészült munkákat.
A napot zenés, átmozgató, bemelegí-
tő tornával kezdték a diákok a sport-
csarnokban, ezután váltóversenyt 
bonyolítottak le a testnevelő tanárok 
segítségével. A verseny során az osz-
tályok összemérhették ügyességüket 
és gyorsaságukat. 
Amíg a felsősök versenyeztek, az al-
sós osztályok osztályfőnökükkel és a 
szülők segítségével gyümölcssalátát 
készítettek, melyet tízóraira jóízűen 

el is fogyasztottak. Ezután az alsós 
osztályfőnökök különböző foglalko-
zásokat, vetélkedőket szerveztek az 
osztályoknak egészségnevelési célzat-
tal. A sportversenyben kifáradt felsős 
osztályok is nekiláttak saláta-táljuk 
elkészítéséhez. A témát a diákönkor-
mányzat határozta meg, járműveket 
kellett a zöldség- és gyümölcskom-
pozícióknak megjeleníteniük. Na-
gyon ötletes, kreatív megoldások 
születtek.  Nehéz helyzetbe került 
a zsűri, amikor értékelnie kellett az 
elkészült alkotásokat és kiválasztani 
az első három helyezettet.
Az osztályokat képviselő csapatok 
délelőtt egy tesztfeladatban is ösz-
szemérhették tudásukat az egészség 
témakörében. 
Délben hirdették ki a versenyek 
eredményeit. Minden osztály jeles-
kedett valamiben, így oklevél nélkül 
senki sem távozott.

A Kőrösszolg Kft. sport- és rendez-
vényszervező csapata által szervezett 
mezei futóversenyen hét korcsoport-
ban több tucat kis- és nagydiák mé-
rette meg magát október közepén. 
A Harangozó Péter és Szűcs Zol-
tán által koordinált rendezvényen a 
kiskőrösi és a járási tanulókon túl a 
megye egyéb településeiről is érkez-
tek résztvevők.

ereDMényeK, FiúK-lányOK:

0. korcsoport: 1. Madarász Ruben 
(Mohácsi) 1. Podobni Anna (Pe-
tőfi) 2. Sztraka Zoltán (Petőfi) 2. 
Kiss Lili (Petőfi) 3. Dulai Csongor 
(Petőfi) 4. Takács Ábrahám (Bat-
thyány) 5. Trsztyinszki Áron (Ha-
rangvirág) 
I. korcsoport: 1. Tímár Krisztián 
(Petőfi) 1. Szipőcs Zoé (Bem) 2. 
Bobek Bálint (Petőfi) 2. Simon 
Emma (Petőfi) 3. Mácsik Jázmin 
(Petőfi) 4. Torgyik Domán (Petőfi) 
4. Takács Tábita (Petőfi) 5. Filus 

Áron (Petőfi) 6. B. Kovács Áron 
(Petőfi) 6. Csenki Éva (Petőfi) 
II. korcsoport: 1. Tóth Kincső 
(Bem) 2. Györgye Richard (Bem) 2. 
Simon Jázmin (Petőfi) 4. Andriska 
Máté (Petőfi) 4. Kecskeméti Réka 
(Bem) 5. Viczián Attila (Petőfi) 5. 
Csányi Johanna (Petőfi) 6. Takács 
Márk (Petőfi) 6. Lovász Nikolett 
(Bem) 
III. korcsoport: 1. Albert Áron 
(Bem) 3. Jónás Levente (Bem) 4. 
Szlovák Dávid (Bem) 6. Pecznyik 
Gábor (Bem)
IV. korcsoport: 3. Gyurján Gergő 
(Petőfi) 4. Máté Dávid (Petőfi) 4. 
Pintó Emese (Bem) 5. Pap Martin 
(Petőfi) 
V. korcsoport: 1. Szabó Jázmin 
(gimnázium) 2. Csík Réka (gimná-
zium) 3. Markó Nikolett (gimná-
zium) 4. Breznyán Gitta (gimnázi-
um) 
VI. korcsoport: 1. Borbényi Luca 
(gimnázium)

SPOrtOSAn
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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!

KiSKőrÖSÖn iS cSAtáztAK 
A jégKOrOngOS cSAPAtOK A bringAbArátOK PihenneK iS

cSAláDi VÍzi PárbAj
A KiSKőrÖSi uSzODábAn

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

Abszolút siker volt a kiskőrösi rajz Attila jégpályán a Kiskőrösi hc és 
az MjSz által közösen rendezett Dél-alföldi jégkorong Fesztivál október 
14-én szombaton. A Marius gliga mentoredző által életre hívott rendez-
vényen a hc Kiskőrös tagjai mellett más, környékbeli, ilyenkor még jéggel 
nem rendelkező egyesületek is részt vettek, illetve a fesztivál nyitott volt 
a jégkorcsolya és a jégkorong kipróbálása iránt nyitott közönség felé is.

– A Magyar Jégkorong Szövetség cél-
ja az volt, hogy a magyar jégkorong 
vérkeringésébe minél több egyesület 
csatlakozzon be és azokban a régi-
ókban is mihamarabb beinduljon a 
sportág, ahol eddig annak nem volt 
támogatottsága – mondja Szekeres 
Károly, a kiskőrösi klub elnöke. 
Tőle azt is megtudtuk, hogy október 
végéig a Dél-alföldi régió egyetlen 
üzemelő jégpályája Kiskőrösön talál-
ható, ezért a régió játékosai, például 
a bajaiak, akik szintén részt vettek a 
kiskőrösi fesztiválon, egyelőre szára-
zon készülnek.
A fesztivál Budapestről indult, Kis-
kőrös a második volt a helyszínek 
sorában, de várhatóan hamarosan 
Szegeden, Baján, Békéscsabán és Szar-
vason is rendeznek hasonló turnét. 
– Nem titkolt célunk, hogy a sportág 
térhódítása ismét beinduljon a régió-
ban. Beszéltünk már arról korábban 
is, hogy a jég nagy önállóságra szok-
tatja a gyerekeket. A játékos gyakor-
latok, ügyességi feladatok eredménye 
hamar láthatóvá is válik. A gyerekek 

sokat tanulnak. Kitartóbbak, önál-
lóbbak, fegyelmezettebbek lesznek. 
Emellett persze a mozgásfejlesztés-
ben is komoly szerepet játszik a heti 
néhány óra a jégen, hisz az egyen-
súlyérzékük, a koncentrációjuk és a 
figyelmük is fejlődik. Az edzések, a 
jégkorcsolya és a jégkorong csak ad, 
sőt, az iskolai szereplést, magatartást 
is jótékonyan befolyásolja – mondja 
Szekeres Károly. 
Majd hozzáteszi: a cél épp ezért ket-
tős volt. Fontosnak tartjuk, hogy 
minél többen tudjanak rólunk, jár-
janak nálunk, hogy valós tapaszta-
lataik alapján dönthessenek arról, 
hogy szeretnének-e komolyabban 
megismerkedni ezzel a sportággal. 
Illetve szerettük volna a fentieket is 
tudatni a szülőkkel, megismertetni 
a gyerekekkel. Ez szerencsére sike-
rült is. Igazi örömjáték volt az egész 
nap, mely során az U8-as és U10-es 
csapatok olyan bemutató edzéseket 
tartottak, ahol nem a versengésen, 
hanem a jó hangulatú játékon, és a 
korcsolyázás alapjainak megmutatá-
sán, megtanulásán volt a hangsúly.  
A gyerekek legnagyobb örömére a 
sportág két ikonja Ladányi Balázs, 
aki tavaly hagyta abba a Debrecen 
színeiben az aktív sportolást, 227.
szeres válogatott tag és Szirányi 
Bence, az Alba Volán Ebel ligájának 
szerződéses játékosa, 98. szoros aktív 
válogatott tag is részt vett a tornán, 
ahol Marius tartott készségfejlesztő 
edzéseket.

– A vendégeink záró gondolata az 
volt, hogy a feltételeink profi szin-
tűek, büszkék lehetünk a pályánkra 
és a gyermekeinkre is. Büszkék is va-
gyunk! – zárta beszámolóját Szekeres 
Károly.

A 11. „Bringabarátság” családi brin-
gatúrán tekertek egy jót a Trizoli 
Jótifuti Egyesület és a Halasi Brin-
gabarát egyesület tagjai. Remek őszi 
időben vágtak neki a 60 kilométeres 
távnak a bringások. A Sóstó kilátó-
jából gyönyörködtek a tájban, majd 
Kiskunhalason egy közös megem-

lékezés kapcsán megkoszorúzták a 
„Búsuló kuruc” szobrát. 
A halasi vendéglátás után visszain-
dultak Kiskőrösre, fagyiztak, kávéz-
tak egyet Vadkerten, itthon a Petőfi 
téren pedig a Jótifutisok gondos-
kodtak a kalóriák pótlásáról a brin-
gásoknak.

Az év folyamán több alkalommal 
rendeztek szárazföldi vetélkedőt és 
családi vízi csatát Pásztor Gyula 
testnevelő koordinálásával, az Egész-
ségfejlesztési Iroda támogatásával. 
Az idei utolsó vizes programon  
is – melynek a kiskőrösi tanuszoda 
adott otthont – vidáman lubickoltak 

kicsik és nagyok. Mint azt Pásztor 
Gyula elmondta, a változatos játékok 
célja, hogy a kicsik megbarátkozzanak 
a vízzel, a nagyobbak játékosan méres-
sék meg magukat, s hogy a családok – 
olykor három generáció – együtt mo-
zogjanak, egészségesen eltöltve szabad 
idejüket, erősítve a közösséget.

őSSzel iS Fitten! 

A gyógytestnevelés 
FelADAtA A PeDAgógiAi 

szAkszolgálAtnál
A gyógytestnevelés szakfeladatának 
ellátása 2013. szeptemberétől a Pe-
dagógiai Szakszolgálat feladatai közé 
tartozik. A mindennapos testneve-
lés órák bevezetése miatt sokakban 
felvetődhet a kérdés, hogy kinek és 
miért van szüksége – a már jól ismert 
testnevelés órák mellett – gyógytest-
nevelésre? Ezek a foglalkozások mi-
ben különböznek a szokásos testne-
velés óráktól?

A gyógytestnevelés komplex test-
nevelés óra, állapotjavító, speciális 
edzés, mely az adott (enyhébb fokú) 
elváltozás célzott terápiája mellett 
preventív és korrekciós célokat is 
szolgál. Az, hogy kinek van szüksége 
gyógytestnevelésre, védőnői, iskola-
orvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat 
alapján derül ki, és szakember dönt 
ennek szükségességéről. Ha a gyer-
mek nem vett részt szűrővizsgálaton, 
de a szülő indokoltnak látja, kérhe-
ti gyermeke bekerülését az ellátási 
rendszerbe!
Három fő területet különböztethe-
tünk meg aszerint, hogy milyen di-
agnózissal kerülnek be a tanulók az 
ellátásba: 
1) Orthopédiai elváltozások: Leg-
gyakrabban előforduló probléma 
a hanyagtartás, ebben az esetben 
kialakult deformitás még sok eset-
ben nincsen, viszont „előszobája” a 
későbbi problémáknak és bizonyos 
gyakorlatokkal sokat lehet tenni a 
megelőzés érdekében! A már kiala-
kult deformitások közé tartozik a 
scoliosis, a mellkas problémái (tyúk-
mell, tölcsérmell); a lábproblémák 
(lúdtalp, bokasüllyedés). 
2) Belgyógyászati problémák: Leg-
gyakrabban a túlsúly (obesitas) és az 
asthma jelentkezik.
3) Vegetatív idegrendszeri prob-
lémák: ritkábban fordul elő (pld. 
Asperger szindróma)

A gyógytestnevelési órák heti 2 órá-
ban, a gyógytestnevelő tanár által 
megadott időpontban zajlanak. A 
gyógytestnevelési órákon, a kiszűrt 
tanulóknak a részvétele kötelező. 
A Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Kiskőrösi Tagintéz-
ményénél 1 főállású – Pásztorné 
Molnár Judit képünkön – és 7 
óraadó gyógytestnevelő dolgozik. A 
gyógytestnevelő tanári feladatokat 
kizárólag gyógytestnevelő tanár vég-
zettség és szakképzettség birtokában 
lehet ellátni. A Szakszolgálat keretein 
belül lehetővé vált a kistelepülések-
re való kiutazással, a településen élő 
gyermekek ellátása is.
Fontos hangsúlyozni, hogy a 
gyógytestnevelő feladata elsősorban 
a megelőzés, a prevenció. Természe-
tesen a már kialakult deformitások 
korrekciójában is tudunk segíteni, de 
ezeknek a problémáknak az orvosolá-
sa már rehabilitációs kérdés is. Ebben 
az esetben a gyógytestnevelés mellett 
egyéb egészségügyi ellátásra is szüksé-
ge lehet a gyermeknek! (orthopédiai 
ellátás, gyógytornász stb.)
Lehetőség van a gyógytestnevelési 
órán belül úszás órán való részvételre 
is. Az úszás az egyik leghasznosabb 
mozgásforma, minden gyermek 
számára. A vízben nincs ellenjavallt 
gyakorlat, mind mentálisan, mind 
fizikálisan, jól fejleszt! 
Természetesen óriási a szülő felelős-
sége is! Bármilyen tartási, és egyéb 
rendellenesség felfedezése esetén 
szakembert felkeresve, számos ké-
sőbbi komoly betegség kialakulása 
előzhető meg. Bízunk abban, hogy 
együtt, sokat tehetünk a felnövekvő 
nemzedék testi-lelki egészségéért.
(Az ellátással kapcsolatban további 
felvilágosítást az intézmény közpon-
ti számán keresztül kaphatnak az 
érdeklődők. A szakszolgálat szolgál-
tatásai – köztük a gyógytestnevelés is 
– ingyenesen vehetők igénybe.)

Az október 21-én megtartott rendez-
vényünkön a mozgásé és a vidámsá-
gé volt a főszerep. 
Teste és lelke egészségéért tett, aki 
velünk tartott ezen a napon: ge-
rinctornán vett részt Tagai Timivel, 
kangatrainingen Horváth-Huber 
Timivel, Bús Esztivel jógázott, Ma-
dácsi Anitával pilatesezett. A kicsik 
aerobikozhattak Polereczki Ildikó-
val, és Péntek Enikő ZONA edzése 
is megdolgoztatta az izmokat. 
Szlávik-Kupán Emese dietetikus-
hoz táplálkozási tanácsokért fordul-
hattak. A gyerekek a Légvárvilág 
jóvoltából ugrálóvárban tomboltak, 
a Salem Smink csillámtetoválással 
díszítette őket, s a résztvevők nyere-
ményekkel is gazdagodtak a tombo-
lasorsoláson.

Köszönöm a mozgásórákat tartó 
trénereknek, a dietetikusunknak, a 
csillámtetováló lányoknak, a légvá-
rat üzemeltető munkatársaknak, a 
két fiatal önkéntesünknek: Márkus 
Dórának és Juhász Zoltánnak, 
a programnak helyszínt biztosító 
KEVI Petőfi Sándor Általános Isko-
lája munkatársainak a lelkes és precíz 
munkát.
Köszönöm kolléganőmnek, Rohoska 
Zsuzsának (kis kép baloldalon) a 
fittnap szervezésében és megvalósí-
tásában való lelkiismeretes helytállá-
sát, valamint Sályi Géza Lászlónak, 
hogy a hangosításban és a fotózásban 
segítségünkre volt.

Kovács Nikoletta 
az Egészségfejlesztési Iroda vezetője 

(kis kép jobboldalt)

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA 
NOVEMBER-DECEMBERI PROGRAMJAI

NOVEMBER
 
20. hétfő 17.00 Táplálkozással az egészségért
  Lénárt Gitta: Ételtársítások (Zsinagóga, Petőfi út 3.)
21. kedd 17.00 Lelki egészség a párkapcsolatban
  Horváth Gábor addiktológus: Ki hordja a nadrágot? (EFI)
28. kedd 17.00 Lelki egészségnevelés a családban
  Török Zsuzsa pszichológus: Dac és hiszti (EFI)

DECEMBER 

4. hétfő 17.00 Lelki egészség a párkapcsolatban
  Árvai Pálma előadása (EFI)
11. hétfő 17.00 Táplálkozással az egészségért
  Lénárt Gitta előadása (EFI)
12. kedd 17.00 Lelki egészségnevelés a családban
  Török Zsuzsa pszichológus: Családi életciklus (EFI)

Programjaink ingyenesek, részletes információk a 06 78 415 920-as
telefonszámon és az EFI facebook-oldalán érhetőek el.

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA.
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rAgyOgtAK, FOrOgtAK
PÖrÖgteK A MAzSi lányOK

Domonyi László polgármester be-
szédében köszöntötte a fellépőket, 
a zsűritagokat és a vendégeket, mint 
mondta, Gmoser György művészeti 
vezetőnek köszönhetően városunk-
ban több évtizedes hagyománya van 
a mazsorett „mozgalomnak”. Elis-
mertségüket mi sem jelzi jobban, 
mint a sok fényes szakmai díjazás.
Ezt követően „Kiskőrösért” em-
léklapot nyújtott át Dénesné Kuti 
Mónikának, aki sok-sok éven át, 
a Kiskőrös Város Fúvószenekarát 
és Mazsorett csoportját Támogató 
Egyesület vezetőségi tagjaként aktí-
van kivette részét a fellépések, fesz-
tiválok szervezéséből. A jelképes sta-
fétabotot Móni, Zsubori-Rohoska 
Andreának adta át.   
A mi lányaink közül az I. korcso-
portban induló Gyöngyszem mazso-
rett csoport „Arany”, a III., illetve 
felnőtt korcsoportban bemutatkozó 
Vadmacskák „Kiemelt arany”, a II. 
korcsoport pom-pom kategóriájá-
ban a Napfény csoport „Ezüst”, a II. 
korcsoport és felnőtt kategóriában 
a Napfény „Ezüst”, a Csillagfény 
„Kiemelt arany” minősítést kapott 
a szakmai zsűritől, amelynek elnöke 
Dohos László karnagy volt, s aki a 
nap végén a legnagyobb elismerés-

sel szólt a szervezésről, valamint a 
látott produkciókról. Különdíjakkal 
is gazdagodtak lányaink, a „Legmo-
solygósabb csoport”- díjat a Vad-
macskáknak adták át, Gubacsi Zsó-
fi a Csillagfény csoportból és Jónás 
Amina a Gyöngyszem csoportból 
pedig elnyerték a „Legjobb tambur-
major” elismerést.

A szünetekben sem unatkozott a 
közönség, Dulai Petra és Gubacsi 
Zsófi szólóprodukciójában, a Kis-
Csicsergők néptánccsoport fellépé-
sében és fúvószenekari muzsikában 
gyönyörködhetett.
Supka Éva, az egész délutánt betöl-
tő rendezvényt szervező egyesület 
elnöke, s egyben a program házi-
asszonya ezúton mond köszönetet 
a szülőknek a sok-sok háttérmun-
káért, Gmoser György művészeti 
vezetőnek, Gmoser Istvánnak, a 
fúvószenekar vezetőjének, Kecske-
méti Pálnak, az evangélikus fúvósok 
vezetőjének és mindkét zenekarnak, 
a művelődési ház kollektívájának, 
Csányi Norbert vállalkozónak, va-
lamint Ba Irén vállalkozónak a gyö-
nyörű virágokért, dekorációért, és 
természetesen a mazsorett lányoknak 
a felemelő produkciókért. 

csoda, hogy nem szakadt le a színpad október 14-én, a Xii. Kiskőrösi Or-
szágos Mazsorett Fesztiválon, hiszen összesen 211 – kiskunfélegyházi, 
törökbálinti, solti, debreceni, balmazújvárosi, valamint kiskőrösi – mazso-
rett vonult fel a nyitóképhez és a fináléhoz a Kiskőrösi evangélikus Fúvós-
zenekar, valamint Kiskőrös Város Fúvószenekarának taktusaira.

DArtS VerSeny bűVéSztrüKÖKKel
Nyílt darts versenyt szervezett a 
Győztes Kör Sport Egyesület ok-
tóber 7-én szombaton. A Holdfé-
nyes Biliárd Klubban megtartott 
fesztiválra huszonöten neveztek be. 
A délelőtti ligaverseny után este 18 
órától a művelődési ház zsúfolásig 
telt kamaratermében folytatódott a 
program. Az egyesület egyik kiemelt 
célja, hogy széles körben népszerű-
sítse a darts-ot, mint versenysportot. 
Ezért nyilvános bemutatót szervez-
tek, ahol mintegy száztíz érdeklődő 
nyert bepillantást a darts rejtelmei-
be. A huszonötszörös magyar darts 
bajnok Bezzeg Nándorral, Hirsch 
Máté, az egyesület elnöke beszélge-
tett a sportágról. Majd következett 
egy bemutatómérkőzés a bajnok és 
tanítványa, az utánpótlás-válogatott 
kerettag, Nagy Márk között. Aztán 
a gyerekek uralták a terepet, igyekez-
tek a „nagyoktól” ellesett mozdula-
tokat kamatoztatni a dobóvonalnál. 
Az est további részében Hajnóczy 

Soma (alsó fotó) kétszeres világbaj-
nok bűvész szórakoztatta a jelenlé-
vőket, s bár darts-ban nem jeleske-
dett a trükkök nagymestere, de saját 
„sportjában” a vendégek számára 
maradandó élményt nyújtott.
Mint azt a kiskőrösi darts sporttár-
sak egybehangzóan megállapították, 
összességében sikerült egy remek-
be szabott napot zárniuk. Remélik, 
hogy elérték céljukat, miszerint 
megszerettették a jelenlévőkkel ezt 
a nagy koncentrációt igénylő, szép 
sportágat.


