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III. Kemencés és Gasztronómiai Fesztivál
november 11. szombat Petôfi tér
Részletes program a 11. oldalon

A címlapfotón a KEVI Petôfi Sándor Általános Iskolája diákjainak
Márton püspök legendáját elmesélô tavalyi mûsorának egy pillanata.
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A vértAnúkrA emlékeztünk
A Petőfi Szülőház és Emlékmúze-
umban „Jön az orosz, jön az orosz, 
itt is van már valóba’” című, Do-
bák Géza, dr. Hermann Róbert és 
Krámer Iván magángyűjtők anyagá-
ból válogatott kiállítás megnyitójával 
vette kezdetét az aradi vértanúkról 
való megemlékezés, ahol dr. Her-
mann Róbert történész osztotta meg 
gondolatait. Ezt követően az aradi 
falnál a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Wattay Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma tanulói irodalmi mű-
sorukban idézték meg a 168 évvel 
ezelőtt kivégzett vértanúkat, akiknek 
emlékét dr. Csikány Tamás tör-
ténész idézte fel, emlékbeszédében 
hangsúlyozva: a szabadságharc már-
tírjai felelősségvállalásukkal, dön- 

tésük bátorságával és önfeláldozó ha-
zaszeretetükkel állnak előttünk pél-
daként. Az ünneplők az emlékfalnál 
helyezték el a tisztelet és emlékezés 
virágait dr. Tóth Ákos tárogatómű-
vész megindító muzsikájától kísérve. 
Az est a múzeum galériájában a sza-
badságharc témájához kapcsolódó 
könyveket bemutató beszélgetéssel 
folytatódott. Dr. Rosonczy Ildikó, 
Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért 
című könyvéről, valamint dr. Ko-
vács István „Érdek és szeretet” és 
Honvédek, hírszerzők, légionisták 
című munkáiról Kovács Istvánnal és 
dr. Csikány Tamással dr. Hermann 
Róbert beszélgetett. Az est házigaz-
dája Kispálné dr. Lucza Ilona, a 
Petőfi emlékmúzeum igazgatója volt.

„ArAnY 200” progrAmsorozAt
a Petőfi Szülőház éS 

emlékmúzeumbAn

aktuáliS

A Kőrös-Körül Nők Egyesület szer-
vezésében tartott interaktív előadást 
dr. Csernus Imre pszichiáter szep-
tember 26-án, a művelődési központ 
színháztermében a párkapcsolati sze-
retetről, egymás megbecsüléséről, élet-
éveink jó kihasználásáról, úgy, hogy 
mindeközben teljesértékű nők tud-
junk maradni. Persze kellő „Csernus-
féle”iróniával, humorral fűszerezve...

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
 

„ARANY 200” 

címmel képzőművészeti pályázatot hirdet 
 

5-8. osztályos általános és 9-12. osztályos középiskolás diákok számára 

 

Téma: 

ARANY JÁNOS ÉS BARÁTAI 
 

Nevezni lehet hagyományos vagy nyitott könyv formájú 
alkotásokkal. 

 
Jelentkezni a petofimuzeum@koroskabel.hu-n lehet 

 

Az e-mailben kérjük elküldeni: az iskola nevét, a versenyre nevező 
diák nevét, születési évét. 

 

A bezsűrizett alkotásokat kiállítjuk. 
 

A kiállítás-megnyitó időpontja: 2017. október 26. 16 óra 

Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum kisgalériája 

2017. október 24-ig

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
 

 „ARANY 200”
SZAVALÓVERSENYT hirdet  

5-8. osztályos általános és 9-12. osztályos középiskolás diákok számára 

2017. október 26-án 14 órára. 

Téma: 

ARANY JÁNOS ÉS BARÁTAI 
 

 

Nevezni lehet Arany János egy szabadon választott költeményével, 
valamint Petőfi Sándor és Tompa Mihály egy szabadon választott 

versével lehet. 

 

 

 

Az e-mailben kérjük elküldeni: az iskola nevét, a versenyre nevező 
diák nevét, születési évét, a két választott vers pontos címet. 

 

A verseny helyszíne: a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
kisgalériája. 

Jelentkezni a petofimuzeum@koroskabel.hu-n lehet 
2017. október 24-ig

 
 
 
 
 
 

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

tisztelettel meghívja 
a város nyugdíjas korú lakóit 

az október 27-én (pénteken) 14.00-kor 
a művelődési központban kezdődő 

 

Idősek Napja 
rendezvényre 

 
 

Köszöntő beszédet mond: 
Domonyi László 

polgármester 
 
 

Az ünnepi műsor után vendégül látunk 
minden résztvevőt 

 
 
 
 
 
 

A belépés ingyenes 
Mindenkit szeretettel várunk! 

teltházaS CSernuS eSt

Arany-hét
2017. október 23. Arany-busz a sétálóutcában

„utazókiállítás” Arany Jánosról
A buszt a város lakossága 10 és 16 óra között látogathatja. 

24-én 8.00-16.00 óra között Arany-busz iskolások számára
          10.50 - „Isteni Sandrim” címmel Petőfi és Arany levelezése Sudár                               
                       Annamária előadásában
25-én 8.00-16.00 óra között Arany-busz iskolások számára
          10.50  Petőfi és Arany bogarai (a 4. tanítási óra) érdeklődő
                     felnőtteket várunk
26-án 9.35 kor Petőfi halála Arany költészetében
     Dr. Baranyai Zsolt irodalomtörténész előadása
          10. 35-kor Versjáték középiskolásoknak Arany-Petőfi-Tompa   
                        költészetéből 
          14.00 órakor szavalóverseny és képzőművészeti pályázat
27-én 15.00 órakor Arany keret címmel Homolya Gábor képzőművész      
                    kiállítása, közreműködik:  Dr. Csörsz Rumen István
                    irodalom-és zenetörténész

Kérjük, hogy az iskolák jelezzék a busz-igényüket, mert a különleges 
utazókiállításra szeretnénk, ha minél több osztály eljutna. Egy csoport 

35- 40 perc alatt tudja megnézni.
A jelentkezéseket a 312-566-os telefonon tudjuk egyeztetni. 

kéPviSelték vároSunkat a 
Szentendrei Skanzenben

figyelemreméltó

A megnyitásának 50. évfordu-
lóját rendezvénysorozattal 
ünneplő Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumba a Magyar-
országi Tájházak Szö-
vetségétől meghívást 
kaptak mindazon 
magyarországi táj-
házak és településeik 
képviseletei, akik idén 
létrejöttüknek kerek évfor-
dulóját ünneplik. A Kiskőrösi 
Szlovák Tájház ebben az évben 40 
éves, így Domonyi László polgár-
mester, Kispálné dr. Lucza Ilona 
múzeumigazgató, valamint a Kiskő-
rösi Szlovákok Szervezete és a Szlo-
vák Tájház kollektívája is meghívást 
kapott a jeles ünnepre. 
A kiskőrösi, mintegy ötvenfős de-
legáció nagy sikert aratott. Egy 
présházban berendezett standjukon 
bemutatót tartottak a szlovákok 
hagyományaiból, valamint a múze-
umainkban folyó tartalmas mun-
káról. A kiskőrösi szlovákok eredeti 
népviseletben készítették el eleink 
finomságait az autentikus környe-
zetben. Főztek húsoskáposztát, sü-
töttek herókát is. A Szlovák Nem-
zetiségi Népdalkör és Citerazenekar 
pedig megteremtette a találkozó 

hangulatát. A Szlovák Tájház 
kollektívája „kincseikből” 

is megmutatott párat, 
ugyanis magukkal vit-
tek pár régi, ma már 
kuriózumnak szá-
mító „kapcsos ima-
könyvet”, illetve a 
város életét, valamint 

a tájház és a szlovák-
ság történetét megörö-

kítő tablókat, molinókat 
is felállítottak. A program 

részeként minden tájháznak be 
kellett mutatnia településének ősi 
almafajtáját. A kiskőrösi szlovákság 
egy egész „folyamatot” mutatott be. 
Vittek egy kosárral a hajdan minden 
szőlőültetvényben megtalálható jo-
natán almából, egy kosárral az abból 
nemesített idaredből és a 100 száza-
lékos gyümölcsitalt is kóstoltatták 
a közönséggel. A rendezvény záró-
ünnepségén nagy örömmel vették 
át a mindezért méltán kiérdemelt 
„Aranyalma-díjat”.

Domonyi László polgármester, vala-
mint Kispálné dr. Lucza Ilona pedig 
a szakmai programon megkapták a 
találkozó emléklapját, illetve a fél év-
századot jubiláló Szentendrei Skan-
zen emlékérmét.

eliSmeréS rideg láSzlónak 
éS faragó imrének

Az 1956-os forradalom megyei vér-
tanújának, dr. Szobonya Zoltán 
halálának 59. évfordulója alkalmá-
ból szeptember 29-én adták át a dr. 
Szobonya Zoltán Emlékérmeket. Az 
elismerés olyan embereknek ítélhető 
oda, akik híven ápolják az 1956-os 
forradalom igazságát, eszmeiségét és 
a jánoshalmi mártír emlékét. Idén 
Rideg Lászlót, a megyei közgyű-
lés elnökét (bal kép) is érdemesnek 
tartotta a díjra a kuratórium. Ő kez-
deményezte az ’56-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulóján 
2016-ban, hogy dr. Szobonya Zol-

tán kivégzésének napját, szeptember 
29-ét a megyei közgyűlés Megyei 
Emléknappá nyilvánítsa. Ezzel egy 
időben megalapította a dr. Szobonya 
Zoltán Emléklapot, mellyel a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat az 
1945-1961 közötti időszak hőseinek 
és áldozatainak szeretne méltó emlé-
ket állítani. Az ünnepség keretén be-
lül ugyancsak dr. Szobonya Zoltán 
Emléklap elismerésben részesült Fa-
ragó Imre, Kiskőrös Város Díszpol-
gára, a helyi ’56-os Szövetség elnöke 
is. Gratulálunk!

(forrás: Bács-Kiskun)

naSzvadi teStvéreinknél 
jártak a kiSkőröSiek

Két napot töltött Naszvadon 
dr. Haris József polgármester meg-
hívására a kiskőrösi testvérvárosi de-
legáció – Markó Ferenc képviselő, 
Horváth Borbála képviselő, Aszódi 
János külsős bizottsági tag – Domo-
nyi László polgármester vezetésével. 
A Naszvadi Falunapok alkalmával 
idén a szlovákok kitelepítésének 70. 
évfordulójára emlékeztek, ahová 
meghívást kaptak mindazon telepü-
lések delegációi, ahová annak idején 
a naszvadi szlovákokat kitelepítet-
ték. A dísztestületi-ülésen elismerték 
egykori polgármesterünk, Barkóczi 

Ferenc kapcsolatépítő munkásságát, 
valamint elismerő oklevelet vett át 
Domonyi László is, a kapcsolattar-
tás napjainkban való folytatásáért, 
továbbépítéséért. Az ünnepség után 
a kiskőrösi delegáció tagjai bekap-
csolódtak a falunap kulturális prog-
ramjaiba. Mint azt Domonyi László 
polgármester kiemelte, dr. Haris Jó-
zsef polgármester már több évtizede 
Naszvad első embere, ahol a veze-
tésnek és a lakóknak köszönhetően 
sikeres és szép községgé fejlődött 
testvértelepülésünk.
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Szovjet megSzálláS 
éS újrakezdéSi kíSérlet

Turán István helytörténész az ősz 
folyamán három részes sorozatban 
mutatja be Kiskőrös 1945 és ’56 
közötti történetét. A rendezvénynek 
– amit a Főnix Kulturális és Ifjúsá-
gi Egyesület, valamint a János Vitéz 
Látogatóközpont támogat – a városi 
könyvtár ad otthont.
Szeptember 20-án a fiatal szakember 
a szovjet megszállás körülményeit és 
következményeit elemezte a sorozat 
első előadásán. A nagypolitikai össze-
függéseket, a szovjet vezetés Magyar-
országgal kapcsolatos elképzeléseit 
csak a legszükségesebb mértékben 
vázolta fel. Visszaemlékezések és ere-
deti dokumentumok alapján főként 
Kiskőrösre és környékére fókuszált. 
Mint kiemelte, a szovjet hadsereg 
számára Kiskőrös két okból is stra-
tégiai jelentőséggel bírt. A Budapest 
ostromára készülődő csapatoknak 
létfontosságú volt a Belgrád-Buda-
pest vasútvonal biztosítása. A felrob-
bantott állomást minél gyorsabban 
helyre akarták állítani, talán ennek is 
köszönhető, hogy a kiskőrösieknek a 
„málenkij robot” helyben is letudha-
tó volt. Másrészt a község a sokáig 
ellenálló dunaföldvári, német hídfő-
től elegendő távolságra esett, hogy ne 
tudják veszélyeztetni, de ugyanakkor 
elég közel is, hogy erőket tudjanak 
innen oda átcsoportosítani.
A közönség is kézbe vehette 
Mendelényi János tanár kétségbe-
esett levelét, amit Dálnoki Miklós 
Bélához, az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány miniszterelnökéhez írt. A 
településnek elviselhetetlen terhet 
jelentett a kb. 3000 beszállásolt, 
főként sebesült és lábadozó szovjet 
katona ellátása. Lefoglalták az ösz-
szes középületet, az iskolákban, de 
még a városházán is kórházakat ren-
deztek be. Az épületeket lelakták és 
kifosztották. Főleg a külterületeken 
történtek komolyabb atrocitások is. 
A már ekkor kommunista befolyás 

alatt álló politikai rendőrség Kiskő-
rösön is előszeretettel alkalmazta a 
haláltáborokat túlélő zsidó férfiakat. 
Ez az intézmény ráadásul „állam volt 
az államban”, nem létezett számukra 
demokratikus kontroll.
Az előadás nagy erényeként, a fo-
lyamatok pontos bemutatása nem 
tüntette el a történelmet „csináló” 
kisebb emberek egyéni arcát. Né-
hány vonásból kirajzolódott például 
Schwarcz Sándor tragikus sorsa. A 
zsidótörvények értelmében elko-
bozták 80 hold földjét, Auschwitz-
ba hurcolták, de túlélte, és hazatért. 
Joggal igényelné vissza tulajdonát, 
de az új gazda éppen az ország mi-
niszterelnöke, Dálnoki Miklós Béla. 
Amikor a kommunisták tőle is elko-
bozták, akkor sem adták vissza, ha-
nem államosították.
Hóman Bálinttal, a kiváló, de há-
borús bűnösként elítélt történésszel 
vonta párhuzamba az előadó Zoltán 
János a jeles helytörténész és Petőfi-
kutató sorsát. Értékes tudományos 
munkája mellett szélsőséges szelle-
mű lapot szerkesztett, szorgalmazta a 
zsidótörvények mielőbbi végrehajtá-
sát, háborús propagandát folytatott. 
A Népbíróság ezért egy év börtönre 
ítélte, de az idős ember szervezete 
már nem bírta a megpróbáltatáso-
kat. Jeltelen sírban nyugszik.
A szintén idős Laczkó Jánost azért 
választották a kommunista párt helyi 
elnökének, mert 1919-ben ő vezette 
a vörös direktóriumot. Semmilyen 
tényleges befolyással nem rendel-
kezett, de személye szimbolikusan 
képviselte a ’19-es diktatúra és a 
készülődő új proletárdiktatúra közti 
kontinuitást.
Talán még mosolyt is fakaszthatna 
Nagy Sándor járási kommunista 
titkár védekezése, aki belebukott az 
1945-ös választásokon elszenvedett 
katasztrofális kudarcba. Azért nem 
tudott hatékonyabban kampányol-
ni, mert csak egy biciklivel rendel-
kezett.
Bár a helyi lakosok közül sokan be-
léptek a kommunista párba, mert a 
földosztásnál ezt feltételül szabták, 
de a választásokon még ők sem sza-
vaztak saját pártjukra. A kiskőrösiek, 
csakúgy, mint 1919-ben, amíg tehet-
ték, elutasították a kommunizmust.
A sorozat következő része azt fogja 
bemutatni, hogy ennek ellenére mi-
ként ment végbe a kommunista ha-
talomátvétel városunkban is.

Fodor Tamás

a hazáért 
Elismerést 

kapott 
Gottfried Béla

Az Idősek Világnapja alkalmából 
rendezett központi ünnepséget ok-
tóber 3-án, a Honvédelmi Minisz-
térium a nyugállományú katonákkal 
és a honvédséggel együttműködő, a 
honvédelem érdekében tevékenyke-
dő, a katonai hagyományokat, törté-
nelmi emlékeinket ápoló társadalmi 
szervezetek részére a Stefánia Palota 

– Honvéd Kulturális Központban. 
Dr. Holló József Ferenc nyugál-
lományú altábornagy, miniszteri 
biztos elismerést adott át Gottfried 
Béla, nyugállományú ezredes, a Kis-
kőrös Helyőrség Nyugállományúak 
Egyesülete elnökhelyettese számára 
is. Gratulálunk!

emlékezetes

Az országos mozgalomhoz csatlakoz-
va Kiskőrösön Pohankovics András 
alpolgármester vezetésével a Szűcsi 
erdőben szerveztek szemétszedési 
akciót szeptember 15-én. Azért pont 
itt, mert a lakossági bejelentések 
alapján a kiskőrösi Turjános terüle-
tén a legtöbb az illegális szemét-le-
rakóhely településünkön. A hetedik 
alkalommal megszervezett, hazánk 
legnagyobb méretű önkéntes moz-
galma idén a „Nemzetközi Takarí-
tási Világnaphoz” is társult. Mint 
azt az alpolgármester elmondta, a 

lecserélt autógumitól kezdve, a régi 
hűtőszekrényen, eltört babakocsin át 
mindenféle kommunális hulladékot 
is összeszedtek. 

Környezettudatosabban kellene él-
nünk, megőriznünk a bennünket 
körülvevő természet szépségét, s úgy 
adnunk át gyermekeinknek, ahogy 
azt szüleinktől kaptuk. A szemetet 
pedig a szelektív hulladékgyűjtők-
ben, illetve a hulladéklerakó telepe-
ken kell elhelyeznünk – hangsúlyoz-
ta a város második embere. 

te szedd! A szemetet

A szakadó eső sem tántorította el 
szeptember végén a városvezetést, 
hogy leszüreteljék a körforgalomnál 
lévő szőlőtermést – amely hirdeti, 
hogy „Kiskőrös a szőlő és a bor vá-
rosa”. Igaz, a testületi ülés egy kicsit 
hosszúra nyúlt, így a szüret „belecsú-
szott az alkonyba”, de „a kiskőrösi 
ember nem ijed meg egy kis esőtől 

és a sötétségtől” – mondta Domo-
nyi László polgármester. Még Rideg 
László, a megyei közgyűlés elnöke is 
megállt egy pillanatra, hogy meg-
szemlélje a vidám csapatmunkát. A 
vesszők termőre fordulása óta hagyo-
mány, hogy a képviselők és a külsős 
bizottsági tagok együtt szedik le a 
„városi szőlőültetvény” termését.    

idén iS jó volt a terméSezüStbográCS-díj 
keCSkeméten

Kiskőrösi dicsőség született a kecs-
keméti 100 Bogrács Fesztiválon. 
A Benkó Zoltán Szabadidőközpont 
adott helyet a Széchenyi-városi 
Napok keretén belül megrende-
zett „Települések főzőversenyének” 
szeptember végén. A kiskőrösi szí-
nekben induló halászléfőző csa-
pat – Sutus Eta, Szabó András, 

Szabadi-Maglódi Kitti és Szaba-
di Ferenc – Műv-Hal csapatnéven, 
„Paprikás bográcsos étel” kategóriá-
ban az előkelő 2. helyen végzett sziki 
pontyból főzött halászlével. Reggeli-
re tárcsában sütött – fokhagymás – 
tejfölös-sajtos forró lángossal kínál-
ták az érdeklődőket. Gratulálunk a 
kupához!

a legSzebb tálaláS erdélyben

„A legszebb tálalás-díjat” kapta az er-
délyi alsósófalvai és kiskőrösi tagok-
ból álló csapat szeptember végén, az 
erdélyi XXII. Parajdi Nemzetközi 
Töltöttkáposzta Fesztiválon. A Patka 
István vezette kiskőrösi Kötőrúd 
Egyesület csapata igencsak kitett ma-
gáért! A fesztiválon 23 csapat indult 
a versenyen, amely mintegy 15 ezer 
látogatót vonzott a kis faluba. Mint 
azt a kiskőrösiek is hangsúlyozták, 

a jó töltelék legfontosabb alapanya-
ga a barátság és a kiváló hangulat. 
A mieink már nem először méret-
tették meg magukat, mindig rangos 
elismerő oklevéllel tértek haza az 
erdélyi gasztronómiai fesztiválról. 
Tavalyelőtt például a „Legfinomabb 
töltöttkáposzta” kategóriában szerez-
ték meg a második helyet.
Gratulálunk a Kiskőrös – Alsósófalva 
csapatnak!
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hálát adtak a terméSért 
éS időSeinkért

100 Szál rózSa = 100 életév

Kedves olvasóink!

A városi rendezvényeken 
készült fotóalbumokat 

Kiskőrös város facebook 
oldalán tekinthetik 

meg.

Balogh Jenőné Győri Anna október 
6-án a kiskőrösi Filadelfia Otthon-
ban családja, barátai és hitbéli társai 
körében ünnepelte 100. születésnap-
ját. Opauszki György, az otthon 
vezetője köszöntötte a megjelente-
ket, majd Domonyi László polgár-
mester mondott beszédet a jeles nap 
alkalmából, s emelte ki Anna néni 
életútjának főbb eseményeit és adta 
át a virágcsokor és a torta mellett 
miniszterelnökünk, Orbán Viktor 
által adományozott Emléklapot az 
ünnepeltnek.
Mint a város első embere elmondta, 
Annus néni Erzsébetfalván született, 
családjuk negyedik gyermekeként. 
Édesanyja korán elhunyt, édesapja 
újra megnősült és még négy testvér 
született az egyszobás kis házba. Erős 
Istenhitük azonban túlsegítette őket 
minden nehézségen, mint ahogyan 
Annus néni életének későbbi éve-
iben is. A 100 esztendős ünnepelt 
varrónőnek tanult, 23 évesen kötött 
házasságot, melyből egy fia született, 
napjainkban két unokája, valamint 

két dédunokája van. Csepelen te-
lepedtek le, dolgozott traktorgyár-
ban, óragyárban, végül a Sziget-
szentmiklósi Szerszámgyárból ment 
nyugdíjba. Nyugdíjasként is lelkes 
aktivistája volt az Országos Vérellátó 
Központnak. Férje halála után fiát 
követve Szegedre költözött, majd 
újra férjhez ment, a Pesterzsébeti 
Baptista Gyülekezet presbiteréhez. 
Újbóli megözvegyülése után is meg-
maradt közösségi embernek, a Fila-
delfia Szeretetotthonban is kedvelik.    
Az otthon imaterme megtelt ün-
neplőkkel, sokan eljöttek Szegedről 
is, hogy köszöntsék Annus nénit. 
Beszédet mondott a szegedi baptis-
ta gyülekezet lelkipásztora, Balogh 
Barnabás is, valamint versek, kö-
szöntők hangzottak el az otthon la-
kóinak tolmácsolásában.
Opauszki György, az intézmény dol-
gozóinak nevében nyújtott át egy ha-
talmas rózsacsokrot, majd mindenki 
kapott egy szeletet az ünnepi tortá-
ból. (Még több fotó Kiskőrös város 
facebook oldalán)

Adjon az Isten a polgármester úrnak 
is legalább ugyanennyi esztendőt, 
de még többet is, mint amennyit 
én már megéltem és egészségben, 
boldogságban legyen része bőven 
– mondta jókedvű mosollyal az ar-
cán Kolozsvári Jánosné Zsófi néni 
(kis kép), akit Domonyi László 
polgármester köszöntött az isten-
tiszteletet követő ünnepségen 92. 
életéve alkalmából, mint az otthon 
legidősebb női lakóját. Az isten-
tiszteleten Lupták György esperes 

hirdetett igét és adott hálát a hagyo-
mányokhoz hűen az idei termésért 
és időseinkért.A köszöntő műsorban 
elhangzott Sanda Józsefné szavalata, 
gyönyörködhettünk a Harangvirág 
Evangélikus Óvoda kis óvodásainak 
kedves műsorában, megszívlelhettük 
Fülöpné Horváth Mónika tolmá-
csolásában Aranyosi Ervin gon-
dolatait, majd megcsodálhattuk a 
KEVI tanáraiból álló kvartett – Bata 
Lászlóné Sike Orsolya, Farkasné 
Gombár Ildikó, Farkas Sándor, 
Németh Mihály – előadását. Do-
monyi László polgármester méltatta 
az idősek érdemeit, majd megha-
tó szavaival Harangozóné Balogh 
Zsóka, a választási kerület képvise-
lője csalta elő a könnyeket. 
A távollétében köszöntötte Preczner 
Ferencet, aki 93 évesen az otthon 
legidősebb férfi lakója. A meghitt 
összejövetelt Kissné Volák Ildikó 
intézményvezető gondolatai után 
szeretetvendégség zárta.

50 éve együtt: jóban-roSSzban
Lovász Sándor és felesége Fazekas 
Erzsébet 50 évvel ezelőtt kötöttek 
házasságot. A jeles évfordulón 3 gyer-
mekük, és 6 lányunokájuk körében 
ünnepelték arany-menyegzőjüket. 
A család nagy meglepetéssel készült, 
a Hetednapi Adventista Egyház 
Kiskőrösi Gyülekezetéből Kertai 
Nóra segítette az „összeesküvőket”. 

A láthatóan meghatódott nagyszü-
lők mit sem sejtettek abból, hogy 
a teljes család Isten színe előtt ad 
közösen hálát az eltelt 50 évért. 
A házaspárt Mészáros Ferenc gyü-
lekezetvezető Isten igéjével köszön-
tötte „Jobb kettőnek, hogy nem egy-
nek, mert azoknak jó jutalmuk van 
az Ő munkájukból.”(P.K.4:9) Egy 

nagycsaládban, 50 év alatt történnek 
ugyan szomorú események, de ada-
tott nagyon sok öröm, és boldogság 
is. Hálásak vagyunk a Jóistennek, 
hogy jóban, rosszban mindeddig 
megőrizte a családot.

Az aranylakodalmas
házaspár családja
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CSaládiaS

az anyatej naPját ünnePelték

Sok boldogSágot kívánunk 
az ifjú házaSoknak!

„Az anyatej világnapja” alkalmából 
szervezett rendezvényt, Lajkóné 
Kovács Regina védőnő köszöntője 
után, dr. Kállayné Major Marina 
(bal kis kép), az egyik főszervező, az 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szo-
ciális Intézmény igazgatója nyitotta 
meg. A kiskőrösi Egészségfejlesztési 
Iroda meghívására dr. Belső Nóra 
pszichiáter tartott előadást a váran-
dósság és a szülés körüli depresz-

szió megelőzésének és kezelésének 
lehetőségeiről, majd Pusztai Virág 
zenepedagógus beszélt a kisgyerme-
kek zenei neveléséről. A tartalmas és 
vidám órákat a kicsik a Tarkabarka 
Játszóház közreműködésével tölthet-
ték el. A kiállítók jóvoltából a tom-
bolasorsolásról mindenki értékes 
nyereményekkel térhetett haza. 
A szervezők köszönik, hogy ennyien 
velük tartottatok.

7

„Ölelj át két karoddal,
E világban nélküled eltévedek.
Szeress, óvj, bátoríts hiteddel
S örökké veled leszek.”
            (Ormai László Csaba)

„…megSzülettél, de jó!...”

Laczházi Dominik
édesanyja: Opauszki Réka
édesapja: Laczházi Norbert
születési idő: 2017. július 24.
születési hely: Budapest
súly: 3420 gramm, hossz: 51 cm

Csányi Mirabella
édesanyja: Majer Mercédesz
édesapja: Csányi István
születési idő: 2017. július 14.
születési hely: Kecskemét
súly: 4250 gramm, hossz: 53 cm

Rohoska Katica – Újvári Gábor

Dulai Andrea – Tóth Zoltán
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Hoffmann Nóra
édesanyja: Szomor Réka
édesapja: Hoffmann Zsolt
születési idő: 2017. szeptember 24.
születési hely: Budapest
súly: 3140 gramm
hossz: 55 cm
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gyertek kiSkőröSi diákok 
a jánoS vitéz 

látogatóközPontba!

szerelem gYermekek mellett

életerő étellel, 
SPorttal, hittel

A résztvevő felek érettsége megha-
tározó egy kapcsolatban – mondta 
az előadó. A nő nem elég érett, ha 
rendszeresen „visszarohan” az édes-
anyjához. A férfi sem, ha a nőben 
pótanyát keres. 
A rózsaszín felhők el-
oszlása után megesik, 
hogy meg akarjuk 
változtatni társun-
kat. Akivé átformálni 
igyekszünk párunkat, 
az nem az a nő/férfi, 
akibe beleszerettünk. 
Pedig pontosan arra a 
férfira/nőre vágyunk, aki-
vel nem is olyan régen teljes-
nek éreztük az életünket. 
A szerelem hevében mindent megte-
szünk azért, hogy mindazt, amiben 
felnőttünk, amit otthon megéltünk, 
ne kövessük. Ám amikor nehezebb 
időszakát éli meg a kapcsolatunk, 
agyunk automatikusan a robotpilótát 
kapcsolja be, s azt a mintát alkalmaz-
za, ami gyermekéveinkben belénk 
ivódott – hangsúlyozta. Mindkét fél 
elvárja a másiktól problémahelyzet-
ben, hogy úgy gondolkozzék, mint 
ő. Ez azonban lehetetlen. A nők 
érzelemorientáltak, megértő hallga-

tásra van szükségük. A férfiak szeret-
nek egyedül megoldást találni, nem 
szeretik, ha eközben zaklatják őket. 
Általában jól működik szerelmünk 
őrzése szerelmünk gyümölcse, első 

gyermekünk érkezéséig. Ez 
az élethelyzet azonban ko-

moly változásokat idéz 
elő a pár életében. 
Az édesapát ne csak 
pénzkeresésre „tart-
suk”, engedjük, hogy 
férjnek is érezhesse 
magát. Az édesanya 

rendszeresen lépjen ki 
az anya-gyermek szimbi-

ózisból, s adjon teret és időt 
a férjével való kapcsolatára is. Nem 

szabad búcsút intenünk az intimi-
tásnak, mert kiüresedik nélküle a 
kapcsolatunk. A férfi szexualitásával 
tudja kifejezni a szeretetét. A nőt 
pedig érzelemmel lehet közel vinni 
a szexualitáshoz. 
Kölcsönösen kell munkálkodnunk 
egymásért, ha nem akarjuk, hogy 
a feleség házisárkánnyá, a férj pe-
dig zsarnokká váljon – vonta le 
a következtetést előadása végén a 
szexuálterapeuta szakember. 

Kertai Nóra

egyre nagyobb a sikere János vitéz interaktív kalandjainak, ahol a látoga-
tó önmaga játszhatja végig kukoricza Jancsi utazását tündérországban, 
mindenféle digitális szerkezet és egy tablet segítségével. a kiskőrösi is-
kolások ráadásul abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nem kell 
többszáz kilométert utazniuk, hogy belülről is láthassák a meglepetése-
ket bőven tartalmazó labirintust, hiszen számukra „helyben van”. elsőd-
leges célcsoport az 5-6. évfolyam, ám ez nem azt jelenti, hogy a többiek 
számára a látogatás tiltott lenne – ad tájékoztatást Turán István részleg-
vezető (kis kép).

Megfontolandó, hogy a kiskőrösi 
iskoláscsoportok most az ősz, illetve 
a tél folyamán iktassák be a múze-
umlátogatást, hiszen az idei osztály-
kirándulás-időszakban, vagyis április 
közepétől június közepéig a látoga-
tóközpont teltházzal működött majd 
minden nap, és bizony előfordult, 
hogy egy-egy kiskőrösi iskoláscso-
port, akik a bejelentkezést az utolsó 
pillanatra hagyták, már nem tudott 
bejutni csak egy jóval későbbi idő-
pontban.

 � Mi a teendő?
Természetesen a hatékony időbeosz-
tás, hiszen a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a távolabbról idelátogatók már 
szeretik év elején lefoglalni a legsze-
rencsésebb napokat. A helyieknek 
éppen ezért javasolnánk a „helyzeti 
előny” kihasználását. Tudniillik ők 
akár két óra közti „lyukasórában”, 
vagy a délutáni napközis foglalkozá-
son is igénybe vehetik szolgáltatása-
inkat.

 � Milyen kedvezményt kapnak a 
kiskőrösi diákok?
Amennyiben az osztály együtt 
érkezik, jelentős csoportos ked-
vezményben részesülnek, hiszen 
egy „sétálójegy” áráért, mindössze 

500 Ft-ért tekinthetik meg a kiállí-
tást. A pedagógusoknak pedig ingye-
nes a belépés. 

 � Használhatják a múzeumpeda-
gógiai játékteret is? 
Természetesen. Ez egy külön szol-
gáltatás, de a diákok szeretik, hiszen 
amíg például az egyik 6 fős csapat 
a labirintusban kalandozik, addig 
a többiekkel az emeleten foglalko-
zunk. Szintén Jancsi, vagyis János 
vitéz történetére hangolódva, ám itt 
a hagyományos játékok – 3D puzzle, 
tili-toli, memóriakártyák, társasjáték 
– segítik a diákokat az ismeretanyag 
feldolgozásában. Szóval mindenkép-
pen érdemes hozzánk eljönni, legyen 
szó ismétlésről, témazáró dolgozatra 
való felkészülésről, vagy csak simán 
játékról.
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A Táplálkozással az egészségért klub 
szeptemberi alkalmának vendége 
Kertész Róbert (jobb kép) ironman 
volt. Az ironman verseny 3,8 km 
úszásból, 180 km kerékpározásból és 
42,2 km futásból tevődik össze. Ezen 
emberpróbáló kihívást háromszor 
vállalta előadónk. 

Első versenyén vegyes táplálkozást 
folytatott, ám hitt abban, hogy ve-
getáriánus étkezés mellett is jó ver-
senyeredményt tud elérni – mesélte. 
Mint elárulta, a harmadik versenyre 
való felkészülése idején 70%-ban 
nyers vegán étrendjét Lénárt Gitta 
biztosította. Róbert ragaszkodott ah-
hoz, hogy táplálék-kiegészítők nél-
kül készüljön a megmérettetésekre. 
Hogyan él és táplálkozik a vegán 
élsportoló? – tette fel a kérdést és 
azonnal meg is adta a választ. Reg-
gel 5-kor ébred, napját 3-4 dl vízzel, 
majd 3-4 dl zöldturmix-szal kezdi. 
6.00-7.30-ig edz, napközben dolgo-
zik, heti 2 alkalommal este 6-tól is 
edz, sőt időnként hétvégén is. 
A sportolóknak jobb az anyagcseré-
jük, így számukra kevesebb táplálék 
is elegendő. Reggelire gyümölcsöt 
(50%), gabonaféléket (40%) és pirí-
tott olajos magvakat (10%) fogyaszt. 
Ebédje 50%-ban tartalmaz zöld-
séget, 40%-ban gabonaféléket és 
10%-ban olajos magvakat tartalmaz. 
Vacsorát lehetőleg nem fogyaszt –  
mondta az előadó.
És, hogy miért lett vegyes étrenden 
élő sportolóból vegán sportoló? 
Mint mondta, az orvosok jelentős 
része ma betegség esetén javasolják 
a húsok, a tojás, a tej és a sajtfélék 
elhagyását. Ezek hozzájárulnak a 
kórokozók szaporodásához, lassabb 
gyógyulást eredményezve. (A szív- 
és érrendszeri betegségek felének 
okozója az állati fehérjékben dús 
étrend.) Róbert számára érthetetlen, 
miért csak betegség esetén kapjuk e 
tanácsokat, miért nem igyekszünk 
egészségünket a megfelelő táplálko-
zással őrizni.

Húsfogyasztásunk hagyományaink-
ra vezethető csupán vissza. Tévhit, 
hogy húsevésre vagyunk teremtve. 
A húsevő állatoknak nincs őrlő-rá-
gó foguk, más a nyáluk összetétele. 
Beleik is rövidebbek, mint az em-
beré, így gyorsabban áthalad rajtuk 
a táplálék. A húsfogyasztás hatására 
szervezetünk elsavasodik, ami csont-
ritkulásban, fogszuvasodásban és el-
hízásban nyilvánul meg. 
Az ember az egyetlen faj, mely fel-
növekedve is tejet fogyaszt, ráadásul 
más emlősfaj tejét. A tojásfogyasztás 
során figyeljük meg a külső héjon ta-
lálható számot. Amennyiben 3-assal 
kezdődik, úgy az a tojás sose látott 
napfényt... A 2-es szám mélyalmos 
tojást jelöl, mely jó körülményekre 
utal. 1-es számot nem fogunk látni 
üzleteinkben, az a kapuinkon belül 
nevelt tyúkok tojásait jelölné. 
Az emberiség egyik legnagyobb 
problémája ma, hogy kukoricánk, 
búzánk és szójánk nagy részét feletet-
jük az állatainkkal. Egy hektár föld-
területen meg lehet termelni 330 q 
sárgarépát, 450 q burgonyát, 550 q 
paradicsomot, de csupán 3 q húst le-
het előteremteni.
Sok ártalmas összetevőt beviszünk 
szervezetünkbe, majd betegségeinket 
próbáljuk gyógyszerekkel gyógyítani 
– hangsúlyozta. Az orvostudomány 
mai állása szerint, ha 3 gyógyszerrel 
nem tud a páciens meggyógyulni, 
nem szabad emelni a gyógyszerszá-
mot, mert akkor nem a megfelelő 
kiváltó okot kezeljük. 
Sokkal inkább javasolt az életmód-
váltás, a sejtjeinket védő, húsmentes 
táplálkozás, a sok mozgás. Ezen felül, 
ha indokolt, vitaminszükségletünket 
pótolhatjuk flavonoidokkal. 
Az előadás végén a Hetednapi Ad-
ventista Egyház kiskőrösi tagjai ve-
getáriánus és vegán szendvicsekkel 
kínálták a hallgatóságot. Képek és 
receptek a facebook „Táplálkozással 
az egészségért” csoportjában.
A rendezvényt az EFI támogatta.

Kertai Nóra (bal kép)

hogyan maradjunk szerelmesek, ha már szülők lettünk? - címmel tartott 
előadást Podobni Zsuzsanna védőnő, szexuálterapeuta az egészségfej-
lesztési irodában szeptember 19-én. kiemelte, hogy a szerelem őrzése 
mindkét fél feladata. A csábítás, a hódítás nem szabad, hogy véget érjen a 
házasságkötéssel, a gyermekvállalással. de hol rontjuk el?

Tájékoztató a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok változásáról

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2017. au-
gusztus 26. napjával hatályba lépett módosítása a jogszabály 18. §-át az 
alábbi (1a) bekezdéssel egészítette ki:

„Nem fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglalkoztatóként a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátarto-
zója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személlyel egy 
lakcímen élő személy adja ki.”

A fentieknek megfelelően a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban ré-
szesülő ügyfelek ellátásra való jogosultságának évenkénti felülvizsgálata 
során hatóságom a háztartási munka igazolásaként a 2017. augusztus 26. 
napjára, vagy az azt követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, vagy 
a vele egy lakcímen élő személy által – foglalkoztatóként – kiadott 
igazolást nem fogadja el.

A jogszabály módosítása a 2017. augusztus 26. napját megelőzően végzett 
háztartási munka igazolását nem érinti, ezekben az esetekben a foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, 
vagy a vele egy lakcímen élő személy által kiadott igazolás a továbbiakban 
is elfogadható.

Tájékoztatom továbbá, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjára 
figyelemmel annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 
személynek, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jo-
gosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját 
megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban kere-
sőtevékenységet – ideértve a háztartási munkát is – nem folytatott, az 
aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.

Turánné Török Ágnes 
Kiskőrösi Járási Hivatal hivatalvezető 

BABuSGATó 
Csiklandozó-, sétáltató-, döcögtető- mondókák,
énekek anyukáknak gyermekükkel 0-tól 2 éves korig,
hétfőnként 10.30-tól 11.00-ig a művelődési házban.

Bővebb infó: Pusztai Virág: 06-30/456-1814
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Kóstold meg az újboromat!

Idén is megtartja újbormustráját a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend
és Kiskőrös Város Hegyközsége.

A programnak november 11-én, szombaton a dr. Kuti Szőlészeti
és Borászati Kft. Mediterrán Pincészete ad helyet.

Kérjük a borászatokat és a bortermelőket, hogy aznap reggel 8 és 9 óra 
között a nyilvános, tapasztalatcserével egybekötött újborkóstolóra

benevezett boraikból 3-3 palackot a pincészetben adjanak le.
A program ebéd után bekapcsolódik a III. Kemencés és Gasztronómiai 
Fesztivál rendezvénybe, amelynek keretén belül ökumenikus újborál-

dás lesz 15 órai kezdettel.

Béleczki Mihály 
a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend nagymestere

10:00 
11:00
11:00-11:10
11:30
11:10-12:00
 
13:00-14:00
14:00-15:00 

15:00

16:00 

18:00 
19:15 
20:00-tól

Portéka Színpad produkciója
Libafutam kezdete
Mohácsi Úti Óvoda műsora
Családi sorverseny
A SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola 
Néptánccsoportjainak műsora
Szivárvány Néptánc Együttes
Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar műsora
Újboráldás / Savanyúság szépségverseny 
eredmény hirdetés
„Lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér!” 
– GALDA LEVENTE és BARÁTAINAK 
énekes-táncos-zenés esztrád műsora
Márkó Ákos gitárestje
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar 
Utcabál, zenés mulatság hajnalig

2017. NOVEMBER 11.
KISKŐRÖS, PETŐFI TÉR

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Libafutam
a III. Kemencés és Gasztronómiai Fesztiválon

Sok szeretettel várunk minden kedves sportolni
és futni vágyót november 11-én a Libafutamra.
 
Nevezni három távra lehet: 5, 10 és 21 km-es szakaszra.
 
Nevezési díj:  
• 500 Ft/egyéni nevezés esetén
• 1.000 Ft/családi nevezés/legalább 4 fő részvételével
• 300 Ft/14 éven aluli gyerek esetében
 
A nevezési díj tartalmazza: a pólót, a rajtszámot, egészségcsomagot.
 
Előzetes regisztrációs pontok:
Egészségfejlesztési Iroda • 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.
Petőfi Sándor Művelődési Központ • 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 4.
János Vitéz Látogatóközpont • 6200 Kiskőrös, Martini u. 6.
 
Találkozzunk november 11-én 9 órakor a nevezési
sátornál, ahol átadjuk a pólót és a rajtszámot!
 
További információ: Tóth Anett: +36 20 230 44 42



12 13

2017. október2017. október

luther mondja…
a keresztyén oktatásról

evA n g é l i k u s o k  o l d A l A

1. tétel: „Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: „Térjetek meg!” – azt akarta, 
hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen.” (Mt 4,17)
62. tétel: „Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent 
evangéliuma (örömhíre).”
„Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus.”
(1 Kor 3,11) S.D.G. (Részletek a 95 tételből. 1517. október 31.)

naPjaink

A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye
és a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye közös ünnepi programja

Kiskőrös, evangélikus templom, evangélikus imaház

2017. november 2-12.
• november 4, 10:00 óra: ünnepi ökumenikus istentisztelet

• november 2-4: evangélizáció I.  (1. sola Scriptura /egyedül a Szentírás/; 2. sola fide /
egyedül a hit/, 3. sola gratia /egyedül a kegyelem/

• november 6-7: evangélizáció II. (4. solus Christus /egyedül Krisztus/; 5. soli Deo gloria /
egyedül Istené a dicsőség/ 

• október 29-november 12: FELOLDÁS IV. Balogh Tibor festőművész kiállítása az evangé-
likus templomban. Megnyitja Szeverényi János ev. országos missziói lelkész.

• november 12. 18:00 óra: ünnepi hangverseny, J.S.Bach János passió. Virágh András és a 
Bp. Belvárosi Főplébániatemplom ének- és zenekara. 

November folyamán a templom előtt megtekinthető lesz egy nagyméretű ké-
peskönyv, mely egy mozgó reformáció történeti kiállítás.

(A korai lapzárta miatt változás lehetséges. Kérjük figyelni a templomi hirdetéseket!)

reformáCió 500
nemzeti megemlékezéS

a PaPP láSzló SPortarénában

Úgy vagyunk mi emberek, hogy a 
hasznosság elve alapján mérlege-
lünk. A számok bűvöletében élve azt 
választjuk, ami a több, ami maga-
sabb kamatot ad, nagyobb az esélye, 
hogy megvalósuljon. Úgy választunk 
munkát is, hogy legtöbbször a pénz 
értékét nézzük csak, de azt már so-
kadrangúnak tartjuk, hogy boldog-
gá tegyen, kiteljesítsen a munkánk. 
Hiszen ez a realitás. Erre jön Jézus, 
és az EGY fontosságáról beszél. Az 
EGY kiemelt rangjáról. Ha tízből 
egy hiányzik, nem hagyja annyi-
ban. Ha százból egy elveszik, utá-
namegy. Neki fontos az 1%. De a 
0,000000000133 % is. Az 7,5 mil-
liárdos emberiségből 1 fő is. Neki 
fontos vagy TE! Ha csak Te volnál 
az emberiség egyetlen tagja, Ő akkor 
is meghalt volna érted. Isten angya-
lai a megtérő bűnösöknek örülnek. 
Annak, hogy visszatérsz Istenhez. Ez 
nem azt jelenti, hogy vallásos leszel, 
és visszatörleszted Istennek azt, amit 
Ő tett érted, hanem hogy szembe-
nézel a teljes realitással, nemcsak a 
hasznosság realitásával, és elfoga-
dod Isten feltétel nélküli szeretetét. 
Leborulsz az Atya előtt, és csodálod 
Őt azért, hogy minden ellenkező 
tény ellenére Neki rendkívül fontos 
vagy. Ahogy neked a sajátjaid. Hát 
nem örülsz, ha veled vannak a gyer-
mekeid, szüleid, párod? Hát nem 
fáj, ha azt látod, hogy eltévednek 
az élet útján, ha megbántanak, vagy 
ha elveszítetted őket? Mit meg nem 
tennél azért, hogy megtaláld őket, 
ha észrevennék szeretetedet!? Akár az 
életedet odaadnád értük, csakhogy 
megtapasztalják, mennyire szereted 
őket. Isten is odaadta magát érted, 
hogy meglásd, megtapasztald szere-
tetét. És az angyalok ujjonganak, ha 
megragadod Őt. Mennyei érzés!

Farkas Sándor

októberi 
útmutató

miért Szeretem luthert?

Más kérdés, hogy a történetkutatás 
mai állása szerint mindez csupán 
csak egy szép legenda. Ugyanis nagy 
valószínűséggel Luther ezen a napon 
nem szögezett ki semmit sem, ha-
nem levelet írt Albert mainzi érsek-
nek, s leveléhez csatolta a pontokba 
szedett, latin nyelvű véleményét a 
bűnbocsánat pénzért való árusításá-
ról. Ez az irat ugyan előbb az érsek 
papírkosarában kötött ki, de miután 
szinte hetek alatt bejárta Németor-
szágot, már komolyan kellett foglal-
kozni vele. Tudni kell, hogy Luther 
jó katolikusként és gondolkodó te-
ológusként eredendően nem értett 
egyet az érsek pénzszerző akciójával, 
aki a bűnbocsátó levelek pénzért 
történő árusításával akarta össze-
gyűjteni a római Szent Péter Bazilika 
építési költségeiből rá eső részt. – A 
lényeg az, hogy itt és ekkor indult 
el egy erjedés, amely előbb az akko-
ri német nyelvterületen majd egész 
Európában pezsgést, új lendületet, 
friss levegőt hozott. S tisztázni kell: 
Luther nagyon sokáig kitartott kato-
likus hite mellett abban bízva, hogy 
van esély az akkori egyház megújí-
tására. De ahogyan egykoron Assisi 
Szent Ferencet az akkori pápa meg-
áldotta, Luthernek csak elutasítás ju-
tott. És pápai kiátkozás, amit a mai 
napig sem vont vissza senki.
De miért is szeretem Luthert? Nos, 
nem azért, mert szakmai kötelessé-
gem lenne. Nem. Megismerve életét, 
harcait, olvasva leveleit, prédikáció-
it, – egy különleges szolgája volt ő az 
Úristennek, Olyan, aki ezer évente 
csak egyszer születik.
Szeretem mindenekelőtt rendíthe-
tetlenségéért. Ez az ember, szembe 
mert szállni főpapokkal, fejedel-
mekkel és magával a császárral is. 

Szállóigévé vált mondása, amikor 
1521-ben Wormsban, a birodal-
mi gyűlésen ott állva népe minden 
rendű és rangú vezetője előtt sem re-
megett a térde, és nem volt hajlandó 
visszavonni tanításából semmit sem: 
„Itt állok, másként nem tehetek. Is-
ten engem úgy segéljen!” Pedig az 
élete többször is csak egy hajszálon 
függött. De Isten az ő harcosai mellé 
mindig kirendeli a védelmet.
Szeretem Luthert azért is, mert újra 
vissza vezette az egyházat a tiszta 
forráshoz, az evangéliumhoz. A re-
formáció nagy újra fölfedezése volt 
a bibliai igazság, hogy kegyelemből, 
hit által van üdvösségünk, és nem a 
jócselekedetek üdvözítik az embert. 
Azok csak gyümölcsök, az élő hit 
termései. Szeretem Luthert azért is, 
mert nem volt elvont, fellegekben 
járó hittudós, hanem prédikációi 
tele voltak a mindennapi élet erős 
kifejezéseivel, meg az egyszerű ember 
számára is érthető képekkel. 
Szeretem Luthert azért is, mert na-
gyon szerette a zenét, az éneklést.  
Összesen harmincnyolc éneket írt, jó 
párnak a dallamát is ő szerezte. És azt 
vallotta, hogy „a zene Isten ajándéka, 
nem emberi dolog. Ugyanis elűzi az 
ördögöt és megvidámítja a szívet.”
Szeretem Luthert közvetlen stílu-
sáért, humoráért is. Gyermekeit 
például így buzdította az iskolai 
helytállásra: „Kedves gyermek, ha jó 
tanuló leszel, finom tyúkokat eszel. 
De ha tanulásnak nem állsz, majd a 
disznókkal moslékot zabálsz.”
Szeretem őt, mert alapvetően egy 
életvidám ember volt. Szerette a sört. 
Ehhez azonban tudni kell, hogy a 
középkorban, aki vizet ivott, a vizek, 
kutak akkori szennyezettsége miatt 
hamar megbetegedett. A sört viszont 

főzték, és a főzés során egészséges 
itallá vált. És persze ezek a sörök ala-
csony alkoholtartalmú italok voltak. 
Ilyeneket mondott példának okán a 
sörről: „Egyél finomat, igyál tiszta 
sört és olvasd az igazságot.” Vagy: „a 
sörhamisítás olyan vétek, mint a há-
zasságtörés vagy az uzsora.” 
Szeretem őt családi élete miatt is. 
Miután belátta, hogy eredendő egy-
háza nem tart rá igényt, vett egy mély 
lélegzetet és megnősült. Egy volt 
apácát, Bóra Katalint vette el fele-
ségül. Hat közös gyermeket és nyolc 
befogadott árvát neveltek együtt! 
Mindemellett az egyetemen kosztos 
diákokat is etettek az asztaluknál. A 
terített asztal mellett elhangzottakat 
diákjai a térdükön jegyzetelve írták 
le és így jött létre az „Asztali beszél-
getések” című kiadvány.
És végül szeretem őt alázata miatt 
is. Ez az ember, aki a világot fordí-
totta ki sarkaiból, aki lefordította a 
teljes Szentírást német nyelvre s nem 
utolsósorban ezzel megteremtette az 
egységes német irodalmi nyelvet is. 
Ez az ember, akit nemrégiben a ZDF 
német televízió közvélemény ku-
tatása alapján a németek nemzetük 
legnagyobbjává szavazták, nos, ez az 
ember a halálos ágyán csupán csak 
ennyit üzent a világnak. – 1546-ban 
szülővárosában, Eislebenben hunyt 
el. Munkatársai a zsebében egy cédu-
lát találat, s erre ez volt följegyezve 
Luther kézírásával: „koldusok va-
gyunk. Ez az igazság.”

Lupták György

ebben a hónapban, egészen pontosan október 31-én emlékezik a pro-
testáns világ a reformáció kereken ötszáz évvel ezelőtti indulásáról. a 
hagyomány szerint, 1517-ben ezen a napon luther márton ágostonrendi 
szerzetes, a Wittenbergi egyetem professzora, kiszögezte 95 tételből álló 
vitairatát az ottani vártemplom kapujára. e jeles esemény emlékét őrzi a 
most is álló templom bronzba öntött kapuja a 95 tétellel, az úgynevezett 
„tézis ajtó”, németül a thesentür.

Mondom nektek, így fognak örülni 
az Isten angyalai egyetlen megtérő 
bűnösnek. (Lukács 15,10)
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reformáCió 500 
a kiSkőröSi Program

Budapest – október 31-én 10 órától 15 óráig.

Ekkor lesz a reformáció 500. jubileumi emlékévének központi ünnepsége
a Papp László Budapest Sportarénában.

Az ünnepi eseményt úgy tervezte meg a Reformáció Emlékbizottság, hogy az esti órákban 
már mindenki a saját közösségében emlékezhessen, s ünnepelhessen,

így a délelőtt 10 órakor kezdődő program 15 órakor ér véget. 

Az aktuális tervek alapján három fő részre tagolódik a Pozsgai Zsolt rendező által
megálmodott programsorozat.

Az első blokkban (10:00 és 11:00 óra között) kap helyet az úgynevezett közéleti rész, 
amelynek keretében Balog Zoltán miniszter köszönti a résztvevőket, Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke pedig ünnepi beszédet tart. Ezt gazdag kulturális 
programok kísérik.

A második blokkban (11:00 és 12:00 óra között) a program ökumenikus istentisztelettel 
folytatódik, egyházi vezetők szolgálatával, összevont, több száz fős kórussal és természe-
tesen közös énekléssel. A két délelőtti blokkot az MTVA egyenes adásban közvetíti majd.

A harmadik blokk, amely egy hosszabb ebédszünet után veszi kezdetét, reformációi 
gálaműsorral folytatódik, neves színészek és énekesek közreműködésével, valamint refor-
máció tematikájú filmbejátszásokkal és előadásokkal egészen 15:00 óráig.

Tízezer embert várnak a szervezők, bejutni előzetes regisztráció alapján lehet-
séges – ezt gyülekezetünk elvégzi. A jegyekhez gondnoki hivatalunkban lehet 
hozzájutni, 500 Ft/db áron – ezért a helyszínen egy élelmiszercsomagot is kap-
nak a résztvevők. Egyelőre száz helyet foglaltunk. A MÁV 50%-os kedvezményt 

ad a vonattal utazóknak.

Ezen a napon evangélikus gyülekezetünkben nem lesznek istentiszteletek.
Mindenkit buzdítunk, hogy vegyen részt a budapesti ünnepségen!

www.kiskoros.lutheran.hu
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A klubot azzal a szándékkal hoztuk 
létre, hogy újraformáljuk a kiskőrö-
si roma közösséget – mondja Feró. 
Sorsunkat új szemlélettel, felfogás-
sal vállaljuk. Véleményem szerint a 
romaügy Magyarországon az elmúlt 
századokban nem sokat változott. 
A romák többsége még mindig vá-
rosszéli peremlakó, iskolázatlan, éh-
bérért dolgozó kényszermunkás. A 
rendszerváltozás óta megvalósult – 
romák felzárkóztatásával kapcsolatos 
– programok hatékonysága csekély. 
A roma és a nem roma társadalom 
sajnos egyre jobban elidegenedett 
egymástól, még mindig sok a kon-
fliktus. A felelősséget pedig 
mindenki a mindenkori 
kormányra, politikai 
vezetőkre hárította. 
Ellenben szerin-
tem: a sorsom irá-
nyítója én vagyok, 
szabad akaratom, 
döntésem van, 
én rendelkezem 
a saját életemmel 
és nem más. Ebben 
a szellemben indult 
a klub és abban, hogy a 
felelősség mindannyiunké, 
romáké és nem romáké egyaránt.

 � Hogy indultatok?
Domonyi László polgármesternek 
köszönhetően helyet kaptunk a régi 
napköziben. A játékokat, fejlesztő-, 
és sporteszközöket pedig közösen 
hoztuk be a kollégákkal. Elsődleges 
célom, hogy a gyermekek boldogok 
legyenek, és igyekszünk kompenzálni 
lemaradásukat. A közös munkát jú-
niusban kezdtük el a szociális segítő 
hálózatban dolgozó felnőttekkel és 
önkéntesekkel.

 � Milyen foglalkozások vannak?
10-15 felnőtt irányítása mellett kö-
rülbelül 40 gyermeknek biztosítunk 

igényes szabadidős programot. Kö-
zös játék, rajzolás, zene, tánc, futball, 
ökölvívás, sakk, kártyajáték várja 
őket. Igény szerint agyagozással és 
bőrművességgel is megismerkedhet-
nek. Októbertől önkéntes pedagó-
gusok végeznek fejlesztő munkát. A 
gyermekekkel foglalkozó felnőttek 
számára pedig képzett tréner tart 
személyiségfejlesztő, közösségépítő 
tréningeket.

 � A jövő?
Nem titkolt célom, hogy a kiskő-
rösi modell országos mozgalommá 
nője ki magát, mintaértékűvé váljon. 
Bebizonyítjuk, hogy saját elhatáro-

zásunk, döntésünk az, ami 
segít rajtunk, nem egy 

párt vagy alapítvány. 
A roma közösségek 

körében ilyen kis 
klubok alakulása 
nagy lehetőség 
lenne, hiszen az 
egymástól való 
tanulásra, a kap-
csolatépítésre adna 

lehetőséget. 
Bízom benne és tisz-

ta szívvel hiszek ebben a 
kezdeményezésben, mert tu-

dom, hogy „Igaz”! Kiskőrösön egyre 
több nem roma önkéntes áll mellénk, 
pedagógusok, szociális munkások, 
művész kollégák. Ez is azt igazolja, 
hogy egy tiszta ügyet szívesen segíte-
nek az emberek.
A klubban készült alkotásokból no-
vember 10-én, 16 órakor a művelődé-
si központban nyílik műsorral egybe-
kötött kiállításunk, amelyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

A továbbiakban is szívesen és köszö-
nettel fogadunk minden segítő szán-
dékot, eszközt, felajánlást!
Kunhegyesi Feró: 06-70/3765-203

meSehőSök találkoztak
Klubnapközi az EGYMI-ben

képzőművészettel, zenével és sportolási lehetőséggel várja a gyermekeket 
az ifj. Kunhegyesi Ferenc elnök (kis kép) vezetésével működő kiskőrösi 
Cigány nemzetiségi önkormányzat nyár elején beindult klubja. a „régi” 
napközi területét „ferkina király udvarának” nevezték el, így tisztelegve a 
nemrégiben elhunyt id. kunhegyesi ferenc emléke előtt, aki nagyon sokat 
tett a hátrányos helyzetű roma gyermekek beilleszkedése, felzárkóztatása 
érdekében.

SegítSég! tanáCSot kérek!

A pszichológiai terápiás munkát 
a szülővel történő első interjú és a 
gyermek élettörténetének felvétele 
előzi meg, melyek együtt betekin-
tést adnak a gyermek szomatikus 
fejlődésébe, családi helyzetének és 
érzelmi életének alakulásába, vala-
mint szociális körülményeibe. Az 
intézményben jelenleg négy pszi-
chológus szakember biztosítja az 
ellátást.
Nagyon fontos, hogy ha a szülő 
időben érzékeli a problémát, és a 
tünetek megjelenésének kezdetén 
kér pszichológiai megsegítést, sok-
kal hatékonyabban tudjuk kezelni 
a kialakult problémákat. Elsődle-
ges partnerünk a szülő, de emellett 
legalább annyira fontos a nevelési-
oktatási intézményekkel való szoros 
együttműködés, mely hatékonyab-
bá teszi a pszichológiai terápiát, 
ezért igyekszünk kooperációra töre-
kedni, hiszen sok esetben több szak-
ember együttes segítsége szükséges 
a probléma megoldásához. A be-
avatkozás történhet egyénileg, vagy 
csoportos formában, az igények és a 
szakemberek kapacitásától függően. 
A pszichológiai megsegítés mellett 
pedagógiai vizsgálatok és terápi-
ák is zajlanak az intézményben. A 
pedagógiai fejlesztő és korrekciós 
munka a tanulási gátoltság, a rész-
képességekben való elmaradás, a 
képességeknek nem megfelelő telje-
sítés leküzdésében segíti a gyereke-
ket, részt vesz a gyermekek képes-
ségfejlesztésében. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy kiemelkedő gyógype-
dagógus ellátottságunknak köszön-
hetően októbertől lehetőség nyílik 
intézményünkben több – külön-
böző képességterületek (figyelem, 

mozgás, beszédészlelés) fejlesztését 
célzó – csoportos foglalkozás indí-
tására. Ezek a csoportok elsősorban 
preventív (megelőző) jellegűek, a 
korai lemaradások kompenzálása 
mellett az iskolai életre való felké-
szülést is elősegítik.
Nemcsak a tanév során, hanem 
nyáron is folyamatos volt az intéz-
ményben a munka. Az előző évhez 
hasonlóan, július első hetében, is-
mét megszerveztük intenzív képes-
ségfejlesztő hetünket a középső-, és 
nagycsoportos óvodások számára. 
A képességfejlesztő tábor keretében 
változatos programokkal vártuk a 
gyermekeket. Az életkori sajátossá-
gokat figyelembe véve, csoportok-
ba osztva dolgoztak, ahol képessé-
geiknek és érdeklődési körüknek 
megfelelő tevékenységekkel foglal-
kozhattak. Irányított és kötetlen 
programokkal egyaránt próbáltuk 
izgalmassá tenni a közös időtöltést 
(kreatív aszfaltrajzok, homokvár-
építés, játszóterezés, kézműves tevé-
kenység). A foglalkozások és játékos 
feladatok hasznos időtöltést bizto-
sítottak a táborozóknak, emellett 
elősegítették a gyermekek fejlődését 
a kognitív és a mozgásos területeken 
egyaránt. 
A pedagógiai szakszolgálat szolgál-
tatásai ingyenesek, az ellátás szemé-
lyesen vagy telefonon igényelhető.
(A képen a nevelési tanácsadásban 
dolgozó kollégák: Mezőfi-Horváth 
Antónia igazgatóhelyettes-klinikai 
szakpszichológus; Majoros Alíz 
gyógypedagógus; Csóvics Tünde 
gyógypedagógus; Nagy Éva igaz-
gató-gyógypedagógus; Pécsi Nó- 
ra klinikai szakpszichológus; Gyó-
niné Jónás Réka gyógypedagógus)

A nevelési tanácsadás szakfeladatának keretein belül végzett tevékenység 
tulajdonképpen a gyermekek egészséges személyiségfejlődését előse-
gítő pszichológiai és/vagy pedagógiai foglalkozások biztosítását jelenti. 
a szakszolgálatnál a legkülönbözőbb jellegű és súlyosságú problémák je-
lenhetnek meg, a lelkileg egészséges gyermek iskolai kudarcaitól a már 
pszichés, vagy szomatikus tünetekben megnyilvánuló személyiséget érin-
tő zavarokig. a nevelési tanácsadás alapvető feladata a gyerekek és a ser-
dülők beilleszkedési, teljesítménybeli és neurotikus tünetekben jelentkező 
zavarainak feltárása, a háttérben álló okok feltérképezése és megszünte-
tése, az egészséges alkalmazkodás elősegítése.

ferkina király udvara

A „Magyar Népmese Világnapja” je-
gyében rendeztek klubnapközit szep-
tember 28-án a délutános pedagógu-
sok az EGYMI-ben. Ez az irodalmi 
műfaj minden korosztály számára 
fontos, ezért a szervezők úgy gondol-
ták, hogy közelebb hozzák a gyere-
kekhez a mesevilágot.
Szeptember 30. a Magyar Népmese 
Világnapja, amely Benedek Elek szü-
letésnapjához kötődik. A közelmúlt-
ban Vekerdy Tamás gyermekpszicho-
lógus itt Kiskőrösön tartott előadást, 
és hangsúlyozta, hogy milyen kiemelt 
szerepe van annak, ha mesét mon-
dunk gyermekeinknek, ezért is gon-
dolták az EGYMI pedagógusai, hogy 
színes programokkal mesés délutánt 
szerveznek. Előzetes feladatként az 

osztályok rajzos illusztrációkat készí-
tettek a szebbnél szebb magyar nép-
mesékről. Ezekből az alkotásokból 
kiállítás nyílt az intézmény aulájában. 
A rendezvényen lehetőség volt bábok 
készítésére, puzzle kirakós játékra, 
rejtvényfejtésre és a népmeséket meg-
jelenítő képek időrendi sorrendbe 
állítására. Kicsik és nagyok is önfeled-
ten kalandoztak másfél órát a mese-
beli világban.
Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Százszorszép Óvónői Bábcsoportnak 
az általuk kölcsönzött bábokat és 
jelmezeket. Felajánlásukkal lehetővé 
tették, hogy iskolánkban a magyar 
népmesék szereplői varázslatos han-
gulatot teremtettek.

Az EGYMI pedagógusai

POLGÁRI ESTÉK KövETKEZő PROGRamja:

„Szindbád hazamegy”
Márai Sándor költeményei 4 tételben

Pálfy Margit Pro Comitatu és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett
szín- és előadóművész önálló estje a művelődési ház kamaratermében,

november 21-én, kedden 17.30-kor. 
Zene: Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből

Pálfy Margit érzelmeinek széles skálájával, megrendítő
empatikus képességgel közvetíti Márai Sándor gondolatait. 

Komolyan hisz a szó hatalmában, a színház erejében és önmagában.

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit!

kinCSünk az egéSzSég!
Lerajzolták, megfőzték, megették 

a zöldségeket, gyümölcsöket
Az EGYMI hagyományosan min-
den tanévet egy témahéttel indít. 
Az idén a „Kincsünk az egészség” 
címmel a gyerekek óvodától a kész-
ségfejlesztő iskoláig az egészséges 
táplálkozásról gyűjtöttek tapasztala-
tot. A hét minden napján más-más 
szempontból járták körbe a témát. 
Az óvodai csoportok a témahét nyi-
tó után a Barthos zöldségesbe sétál-
tak el, megnézegették az egészséges 
árukat, vásároltak gyümölcsöket. 
Hálásan köszönjük a piaci áru-
soknak is az ajándékba kapott sok 
paprikát, paradicsomot, káposztát, 
uborkát, sárgarépát, sárgadinnyét.... 
Télen a közösen eltett csalamádéval 
emlékeznek majd az óvodások az 
iskolakezdésre. A témahét-zárón a 
főzőversenyt az óvodások nyerték 
meg, egy kedves szülő főzött a gye-
rekekkel a feldarabolt zöldségekből 
lecsót.
Az alsó tagozatosok a Garden Juice 
Kft. üzemében megtekintették a 
gyümölcslé-készítés folyamatát. 
Majd megismerték a „Mindenmen-
tes boltban” az egészséges élelmi-
szereket, jártak piacon és zöldséges 

boltban is. A vásárolt alapanyagok 
tulajdonságait feltérképezték, meg-
ízlelték, lerajzolták, majd salátának 
elkészítve elfogyasztották. 

A felső tagozatosok látogatást tettek 
a Garden Trade Kft. gyümölcsfel-
dolgozó telepén, a Jona-Drink Kft. 
gyümölcslé palackozó üzemében. A 
nyolcadik osztályosok Bócsán jár-
tak, a Gomba Unio Kft - nél, ahol 
a modern gombatermeléssel ismer-
kedhettek meg. Vendégünk volt 
Szlávik-Kupán Emese dietetikus, 
aki a tudatos táplálkozásra buzdí-
totta a tanulóinkat. Célunk, hogy 
változatos programmal, tapasztalati 
úton, élményeken keresztül bővít-
sük a gyermekek ismereteit. Ehhez 
sok segítséget kapunk a szülőktől, 
akiknek köszönjük a sok beküldött 
egészséges ételreceptet, az együtt-
működést. Szeretnénk megköszön-
ni a fenti cégeknek, hogy iskolánk 
tanulóit vendégszeretően fogadták, 
segítve őket a tágabb környezetük 
megismerésében.

az EGYMI pedagógusai
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kreSz-Szafari
Az Európai Mobilitási Hét, valamint 
a KRESZ-FESZT iskolakezdési 
kampány eseményeként a megyei 
balesetmegelőzési bizottság szept-
ember 21-én közlekedésbiztonsági 
akadályversenyt rendezett „KRESZ-
Szafari” néven,  általános iskolás 
gyermekek számára a Kecskeméti Va-
daskertben, melyen a KT Bem József 
Általános Iskola 4. b osztálya is részt 
vett. Az osztály Szenohradszkiné 
Kákonyi Gabriella vezetésével, nagy 
izgalommal készült a versenyre, ahol 
a megyéből nyolc negyedikes osztály 
vett részt. A helyszíneken közleke-
désbiztonsággal összefüggő felada-
tokat kellett megoldani. A rossz idő 
sajnos egész nap kitartott, de ez a 
gyerekek lelkesedését nem befolyá-
solta. Nagyon szemléletes és érdekes 
versenyfeladatokat állítottak össze a 
szervezők: volt például a gyalogosok 
és kerékpárosok észlelhetőségével 
összefüggő, kerékpáros ügyességi pá-
lya, a biztonsági öv, a gyermek biz-
tonsági rendszerek használata-, va-
lamint közúti jelzőtáblák ismeretén 
alapuló feladat is.
A Bem József általános iskola 4.b osz-
tálya nagy örömünkre I. helyezést ért 
el. Fődíjként minden tanuló egy-egy 
kerékpáros sisakot kapott ajándékba.

„tegnaP a gyimeSben jártam…” viSSzamennék
Nagy örömmel és izgalommal 
fogadtuk a hírt, hogy a „Határ-
talanul” pályázat keretében szep-
tember 18-tól 22-ig mi is elutaz-
hatunk Gyimesbe. Az utazás előtt 
előkészítő foglalkozások segítsé-
gével hangolódtunk, készültünk 
az programra. Az út során Erdély 
nagyon sok nevezetességét bejár-
tuk, a parajdi sóbányától kezdve 
a Gyilkos-tón keresztül Déva vá-
ráig. Meglátogattunk Petőfi Sán-
dorhoz kötődő emlékhelyeket 
– Székelykeresztúrt, Fehéregyhá-
zát – is. A szállásunk Gyimeskö-
zéplokon volt. A Tatros-völgyében 
ellátogattunk az „ezeréves” határra, 

felmásztunk a Rákóczi-vár romjá-
hoz. A Majláth Gusztáv Károly Ál-
talános Iskola hetedikeseivel közös 
programokon vettünk részt. A fiúk 
egy labdarúgó-mérkőzésen mérték 
össze tudásukat. Megkóstoltuk a 
helyi ételeket (kis képen juhtúrós 
puliszka), megismerkedtünk a szo-
kásokkal, hagyományokkal. Szeke-
rekkel bejártuk a falut. Esténként 

házigazdáink, André Csaba (kis 
kép) és André Irénke segítségével 
népdalokat tanultunk, hejszát tán-
coltunk, népviseletbe öltöztünk. 
Bodó György, a helyi plébános 
megmutatta nekünk a templomot, 
a parókia környékét, s meghívott 
minket egy jégkrémre is. 
A kirándulás fantasztikus volt. 
Nemcsak ismereteink, hanem ba-
ráti körünk is bővült. Jó volt meg-
tapasztalni, hogy mindannyian 
magyarok vagyunk.

Káldi Tamás Bem iskola 7.a
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jótékonySági konCert
A Kiskőrösi Baptista Gyülekezet 
meghívására ad jótékonysági kon-
certet a Baptista Teológiai Aka-
démia kórusa, amelynek vezetője 
Dr. Almási Kornél Zsolt zeneszer-
ző, karnagy, tanszékvezető egyetemi 
docens, a BTA művészeti rektor-he-
lyettese (plakáton kis kép). Őt kér-
tük meg, hogy mutassa be a kórust.
Közösségünk életében fontos sze-
repet tölt be az éneklés. A Baptista 
Teológiai Akadémia történetében 
mindig működtek vegyes-, illet-
ve férfikarok állandó vagy alkalmi 
jelleggel. Jelenlegi összetételében 
négy éve koncertezik a BTA kórusa, 
melynek tagjai szolgálatnak tekintik 
az éneklést, így főleg egyházi ren-
dezvényeken lépünk fel. A teológia 
által szervezett ünnepélyeken kívül 
koncerteket adtunk többek között 
a Pesti Vigadóban, a pécsi Kodály 
Központban, a miskolci Művészetek 

Házában, a debreceni Kölcsey Köz-
pontban, valamint a Papp László 
Budapest Sportarénában is. Nagy 
öröm számomra, hogy ezeken a 
rendezvényeken a kórus az általam 
vezetett két zenekarral, a Baptista 
Szimfonikusokkal, illetve a BTA 
Szimfonikusokkal együtt koncer-
tezhetett. Fontosnak tartom, hogy 
szolgálataink során a korábbi évszá-
zadok egyházzenei kompozíciói mel-
lett kortárs – elsősorban baptista – 
szerzők műveit is népszerűsítsük. Az 
elsődleges szempont mégis az, hogy 
az általunk megszólaltatott művek 
evangéliumi szövege Istenre és a ben-
nünket megváltó Jézusra irányítsa a 
figyelmet.

Bízunk benne, hogy a hallgatóság 
ezen az alkalmon nem csupán zenei, 
hanem lelki élménnyel is gazdagodik 
majd.

– Ügyvezető Úr, talán ide illő, 
ha azt mondom, a Takarékok 
életében történelmi jelentősé-
gű a most lezajlott egyesülés. 
Azt gondolom, hogy a Takaré-
kok életében valóban egy fon-
tos, sok pozitív lehetőséget 
tartogató időszak veszi most 
kezdetét. A hat Takarék több, 
mint féléves munkájának ered-
ményeként, megújulva, erő-
inket egyesítve Bács-Kiskun 
megye teljes területét lefedve 
működünk tovább. Tőkeerőnk 
megnő, mérethatékony műkö-
désünknek köszönhetően pe-
dig, lehetőségeink kitágulnak. 
123 milliárd forintos mérlegfő-
összeggel, 600 munkatárssal 
és 99 fiókkal leszünk jelen a 
térségben. 

– Miért tartja előnyösnek a ré-
giónkban élő emberek szem-
pontjából a Takarékok erőinek 
egyesítését?
Amiben mások és többek tu-
dunk lenni, mint a pénzügyi 
szektor egyéb szereplői, azt 
három fő gondolatkör mentén 
fogalmaztuk meg:
• Elsőként az ember közpon-
tú ügyfélkapcsolatokat emel-
ném ki. Területi jelenlétük és 
pénzügyi kapcsolatunk okán, 

a térségben élőkkel és Ügyfe-
leinkkel is természetes módon 
összefonódik a jövőnk. Hisz-
szük, hogy ehhez fontos alapot 
ad, minőségi kapcsolatunk. 
• Másodikként az ügyfeleinkre 
fordított minőségi időt tartom 
fontosnak. A közös gondolko-
dáshoz, a hatékony párbeszéd-
hez ez szükséges. 
• Harmadik szempont, hogy 
tudjuk, mindenki egyedi, így az 
általunk nyújtott megoldások-
nak is egyénre, élethelyzetre 
szabottnak kell lennie, miköz-
ben a megoldás keresése kö-
zös célunk. 

– Milyen kedvező hatásai lesz-
nek az egyesülésnek a térség 
fejlődése szempontjából?
A fúzió kedvező hatásait a la-
kossági és vállalati ügyfelek 
egyaránt érzékelni fogják. Tel-
jes Bács megyében egységes, 
korszerű szolgáltatási kíná-
lattal leszünk jelen. Odafigye-
lünk arra, hogy ügyfeleinknek 
mire van igénye. Mi ehhez 
igazodunk. Nem a termékekre, 
hanem az ügyfelekre koncent-
rálunk, hiszen a prioritásokat, 
számunkra mindenkor az ő igé-
nyük határozza meg. 
A településeken továbbra is 
aktív társadalmi szerepet vál-
lalunk. Helyben adózunk az Ön-
kormányzatoknak, támogatjuk 
a helyi szervezeteket és ennek 
hatására a fejlődésből szárma-
zó eredményekből részesednek 
a helyi közösségek is. 
Kiemelkedően fontosnak tar-
tom, hogy továbbra is egyedül-
álló biztonságban lesz a Fó-
kusz Takarékban, az ügyfeleink 
megtakarítása. A takarékok Ga-
ranciaközösségének köszön-
hetően, az Országos Betétbiz-
tosítási Alap (OBA) mellett a 
takarékok saját, Tőkefedezeti 

Alapja is biztosítja a betéteket. 
Ilyen védelmet egyetlen bank 
ügyfelei sem élveznek Magyar-
országon. 

– Van-e teendőjük az ügyfelek-
nek a változáshoz kapcsoló-
dóan?
A becsatlakozó takarékok ügy-
feleinek az egyesülésből kifo-
lyólag nincs külön teendőjük. 
Az eddigi termékeik, szolgálta-
tásaik továbbra is elérhetőek 
lesznek a Fókusz Takarékban. 
Ezekről a tájékoztatást minden 
érintett részére megküldtük. 
Az érdeklődők részére, bővebb 
információkkal szolgálunk fi-
ókhálózatunk munkatársan 
keresztül, illetve honlapunkon, 
a www.fokusztakarek.hu olda-
lon, valamint a munkaidőben 
elérhető  06/76/900-190-es 
Call Center telefonszámon.  
Munkatársaimmal, felkészült 
pénzügyi partnerként várunk 
Mindenkit, mert tudjuk, hogy 
egy jelenben meghozott, jó 
döntéssel teremtjük meg a kö-
zös jövőnk sikerét.

Fókusz Takarék…
mert közös a jövőnk!

FóKuSZ TaKaRÉK – egyeSítették erőiket 
a báCS-kiSkun megyei takarékok

16

Jelentős átalakuláson megy keresztül 
a Takarékszövetkezeti szektor 2017. 
év végéig. Az eddigi 51 Takarék egye-
süléséből, összesen 12 regionális köz-
pontú, tőkéjében erős, stabil és haté-
konyan működő pénzintézet jön létre. 
A Regionális egyesülési folyamatok 
hatására, 2017. szeptember 30-án a 
Bácska Takarék, a Borotai Takarék, a 
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet, 
a Rónasági Takarék, valamint a Sza-
badszállás és Vidéke Takarékszövetkezet egyesült a Fókusz Ta-
karékkal és Fókusz Takarék néven folytatják tevékenységüket. A 
fúzióról és annak hatásairól beszélgettünk Sebestyén Istvánnal, 
a Fókusz Takarék ügyvezető igazgatójával.

2017. október
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2017 végéig a NGM támogatásából 
93 millió forint áll rendelkezésre, 
hogy az Árpád utcai központi épü-
leten és a tanműhely összes létesít-
ményein is hasonló munkálatokat 
végezzenek, lecseréljék a nyílászáró-
kat és a homlokzatokra is szigetelés 
kerüljön – mondja az igazgató.

 � A technikai háttér is moderni-
zálódott?
A 13,3 millió forintos informatikai 
beruházás keretein belül az iskola 
76 komplett számítógéphez, vala-
mint laptopokhoz és full HD pro-
jektorokhoz jutott, melyek hozzá-
járulnak az oktatás minőségének 
javításához, mindamellett a peda-
gógusok munkáját is megkönnyí-
tik. A számítógépes gyártástervezés 
tanítását 3D nyomtatók, a prog-
ramozás oktatását 5 darab LEGO 
Mindstorms EV3 robot segíti. A 
számítógép-hálózatok oktatásában 
szükséges kellékek, mint példá-
ul a különböző hálózati eszközök, 
routerek, szerelőeszközök, valamint 
az új szerverek is a beszerzés eredmé-
nyei. Kialakításra került egy új háló-
zati és hardver szaktanterem is.

 � Lesz folytatás?
Az elkövetkező időszak további le-
hetőségekkel szolgál, hiszen egy 50 
millió forintos pályázaton eséllyel 
indul az iskola. Ennek keretein be-
lül további informatikai fejlesztésre, 
sporteszközök beszerzésére, kültéri 
sporteszközök telepítésére, műfüves 
pálya kialakítására kerülhet sor. A 
pályázat része egy lemorzsolódás-
csökkentő program is. A digitális 
közösségi alkotóműhely kialakítása 
is a jövőbeli tervek között szerepel. 
A tanműhely területén 150 m2-en 

lesz megtalálható a faipari, fémipari, 
elektronikai, informatikai, valamint 
textilipari géppark, ahol számítógé-
pek, 3D nyomtató, lézervágó, CNC 
maró, komplett fém- és famegmun-
káló berendezések, valamint ipari 
varrógépek állnak majd az érdeklő-
dők rendelkezésére.

 � Az oktatás területén is történt 
változás? 
Ilyen feltételek mellett indulhatott 
meg a 2017/2018-as tanév a szak-
gimnázium 4 ágazatában – informa-
tika, közgazdaság, gépészet és ügyvi-
tel – valamint a szakközépiskolában. 
Itt a már korábban is oktatott épület- 
és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, 
hegesztő, asztalos, eladó, vendéglátó 
eladó szakmák mellett az idei tanév-
ben újra indult a karosszérialakatos 
szakma képzése, valamint megjelent 
a palettán a pincér szakképzés is. 
Az érettségi után a pénzügyi szám-
viteli ügyintéző szakképesítés mellett 
már a CAD-CAM informatikus és 
a gépgyártástechnológiai technikus 
végzettséget is megszerezhetik a ta-
nulók.

A tavalyi sikeres együttműködés után 
az idei tanévben tovább folytatód-
nak az általános iskolákkal közösen 
megtartott technika órák. Változás 
lesz, hogy a faipar, fémipar, keres-
kedelem és vendéglátás terület idén 
kiegészül a közgazdaság, az ügyvitel 
és az informatika szakgimnáziumi 
területekkel. Az első technika órákat 
szeptember 25-26-27-én rendeztük 
meg. Ekkor a KT Bem József Álta-
lános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói 
vettek részt a faipari tanműhelyben 
egy-egy foglalkozáson. (képünkön)

birtokba vették a PetőfiSek 
az új játSzóterüket

Pályázati támogatásból, valamint ön-
erőből épült egy új játszótér a KEVI 
Petőfi Sándor Általános Iskolájának 
udvarán a 3-4. osztályosok számára, 
amit alkalmanként az 5-6. osztályo-
sok is használhatnak majd. Az utca-

fronti udvarra pár évvel ezelőtt már 
építettek egy fedett pergolát, mellet-
te pár játszótéri elemmel, amelyek 
mellett a nyáron elkészült egy, az 
uniós szabványnak és a pedagógiai 
kívánalomnak minden tekintetben 
megfelelő, gumi- és füves borítással 
ellátott játszótér is. A diákok nagy 
örömére a játszótéri játékok száma is 
több lett. Mint azt Grausza János-
né tagintézmény-vezető nyilatkozta, 
mintegy háromszáz alsós diák jár 
az intézménybe, akik már szűkösen 
fértek el az eddigi udvarrészükön a 
szabadfoglalkozások idején.
Ezért vált aktuálissá a bővítés.
Az udvar felújításának, bővítésének 
tervezését és a kivitelezést Csányi 
Norbert vállalkozó végezte.

Szeptember 15-én, hazai pályán 
mérkőzött meg a serdülő csapat Tö-
rökszentmiklóssal, a következő hét 
végén a csoportvezető Szeghalom 
ellen léptek pályára, és végig vezet-
ve, jó játékkal, egy magas színvonalú 
mérkőzésen 24:22-re (13:9) nyertek.
Az ifi csapat is megkezdte a sorozatát, 
az NB I-es Érd utánpótlás csapatával 
játszott. Bár 2-3 góllal végig Érd ve-
zetett, 25:25-nél a kőrösiek utolérték 
az ellenfelet, majd a meccs 30:26-tal 
zárult, minimális gólkülönbséggel 
Érd javára. A teljesítmény a vereség 
ellenére bravúros volt. Ezután Baját 
győzték le 21:17-re. Itt két ellentétes 
félidőt láthattak a nézők. Az elsőben 
jól játszottak és elhúztak a kiskőrösi 
lányok, a másodikban kicsit elfárad-
tak és Baja megközelítette őket.
Az U13-as korosztályban a nagy 
létszám miatt két csapatot – másod-
osztályban, harmadosztályban - ne-
vezett be az egyesület. A harmadosz-
tályban játszó csapat vereségeket és 
győzelmet egyaránt elkönyvelhet, ez 
utóbbiért jár a csapatnak gratuláció. 
Őket Fenyvesi Éva edzi, mint aho-
gyan az ifi csapatot is. 

Az U13-as másodosztályú csa-
pat Szeged csapata elleni kétgólos 
(15:13) győzelemmel kezdett, majd 
Lajosmizse következett, akik ellen 
szintén győzelmet arattak. Kiskun-
halas csapatát is „elverték” a lányok 
(21:15), majd a kecskemétiek kö-
vetkeztek, akiket a kiskőrösi lányok 
26:11-es végeredménnyel győztek le.
A fényes eredményekkel a mieink 
vezetik a tabellát egyedüli veretlen 
csapatként 8 pontot elkönyvelve. 
Második a Kiskunhalas 6 ponttal, 
harmadik a Szeged 5 ponttal. Mint 
azt Czérna János edző elmondta, el-
képzelhető, hogy megszerzik a cso-
portgyőzelmet, de az már látszik, 
hogy mindenféleképpen dobogós 
helyen végeznek. A rájátszásban pe-
dig a „felsőházban” való minél jobb 
szereplés a cél. 
Bízunk a csapatban, nagyon jól in-
dultunk, a lányok partnerek a mun-
kában, folyamatosan dolgozunk a 
jó eredményekért és biztos vagyok 
abban, hogy még sok örömet fognak 
szerezni a szurkolóknak – hangsú-
lyozta az edző.     

nyáron jelentős felújítási munkákat végeztek a Wattay középiskola Sár-
kány utcai telephelyén. a szakképzési centrum költségvetéséből finanszí-
rozott, közel 70 millió forintos beruházás keretén belül sor került az épület 
energetikai korszerűsítésére, így a régi nyílászárókat kicserélték, valamint 
az épület homlokzata hőszigetelést és új színt kapott. mostanra már egy 
modernebb külsővel találkozhatnak az arra járók. az épület belsejében 
a folyosókra került új járólap, valamint a vizesblokk is megújult. a külső 
munkálatok felsorolása közül nem hagyható ki az aszfaltos kézilabdapálya 
felújítása sem – tudtuk meg Franczia László igazgatótól, aki elmondta, 
hogy a felújítási munkálatoknak még nincs vége.

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!

veretlenül az élen az u13-aS
máSodoSztályú CSaPat

úSzáS-
foglalkozáS 
óvodáSoknak

Szeptember 18-tól elindult a KT 
Bem József Általános Iskola által 
szervezett óvodai úszás a Kiskőrösi 
Gyógy- és Strandfürdő, Tanuszo-
dában. A foglalkozásokat hétfőn és 
kedden tartják 9:20-tól 10 óráig. A 
gyerekek az Erdőtelki tagóvodából és 
a Batthyány tagóvoda Szívecske cso-
portjából járnak úszni 10, illetve 20 
fős csoportokban. Az ovisok nagyon 
élvezik az órákat, most már minden-
ki boldogan megy a vízbe és sajnál-
ják, amikor ki kell onnan jönniük.
A foglalkozásokat Budai Adrienn 
tartja, aki a KT Bem József Általános 
Iskola pedagógusa.

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
állása a 7. forduló után:

„A” LIGA:  mérkőzésszám

1. AGROLINE  7 21 pont 42:20
2. PROTOKON  7 13 pont 30:27
3. OÁZIS ITALDISZKONT 6 11 pont 31:22
4. PÉNZÜGYŐR  6 11 pont 28:23
5. NÉRÓ SC.  6   9 pont 34:25
6. HUFBAU-AKKER  6   7 pont 32:35
7. NEW MAXX-TEAM  6   5 pont 23:28
8. WARRIORS  6   1 pont 21:40
9. SRÁCZOK  6  10 pont 16:37
Góllövők: 17 gól Lázár Zsolt (OÁZIS), 14 gól Palla Lajos (PROTOKON)  

„B” LIGA:  mérkőzésszám

1. BÉ-KORONA  7 18 pont 31:15
2. PÉNZÜGYŐR 2  7 13 pont 32:23
3. SZUPERCSAPAT  7 10 pont 25:26
4. KISKUNVÍZ  7   9 pont 25:30
5. FALÁBÚAK  7   9 pont 19:31
6. V.I.PLAST  7   3 pont 24:31
Góllövők: 8 gól Varga Balázs (KISKUNVÍZ), 7 gól Szabó Norbert 
(BÉ-KORONA), 7 gól Madácsi Ádám (V.I.PLAST), 7 gól Meggyes Mi-
hály (KISKUNVÍZ), 7gól Polyák Gergely (PÉNZÜGYŐR2), 7 gól ifj. 
Palla Gábor (PÉNZÜGYŐR2), 7 gól Kovács Viktor (SZUPERCSAPAT)

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI
OKTóbER
17. kedd 17.00 török zsuzsa pszichológus:
   érzelmi biztonság a családban (efi)
20. péntek 18.00  dr. zacher gábor: a varázsgombától
   a kémiai terrorizmusig (művelődési központ)

NOvEMBER
6. hétfő 18.00  dr. almási kitti: bátran élni – félelmeink
   és gátlásaink leküzdése (művelődési központ)
7. kedd 17.00   török zsuzsa pszichológus: a kiégés (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.

ősszel nem csak a tanítási év, hanem a sportbajnokságok is beindulnak. 
a kiskőrösi női kézilabda Szabadidő Sport egyesületben 8 korcsoportban 
mintegy 100 sportoló 4 edzővel készül a mérkőzésekre. Czérna jános ve-
zetőedző a tavalyi eredmények és a már lejátszott első forduló eredményei 
alapján elégedett a lányokkal, mint mondja, idén is esélyük van több kor-
csoportban is a dobogós helyre.
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az aranytaréj-díjat nuSzPel józSef Pörköltje kaPta
Minden rekordot megdöntött a VIII. Kakaspörkölt Főző Fesztivál

Le a kalappal az ötletgazda szerve-
zők: Dedák Pali és felesége Babi, 
valamint Danis Évi és a kiskőrösi 
önkormányzat, valamint a hangulat-
felelősök: Markó Nani és Kothencz 
Lali előtt. A rendezvény háziasszo-
nya Supka Éva koordinálta a prog-
ramokat, amelyek között a Bartha 
Karcsi által „levezényelt” gyöngy-
tyúkfogó verseny is osztatlan sikert 
aratott. A színpadon csupa kiskőrösi 
előadó: Nani és Lali, a Szivárvány 
Néptánc Együttes, az Evangélikus 
Fúvószenekar, a Szürke Verebek 
Jazzbandája, a Music Story, a Mon 
Cherries, valamint a Soundwitch 
zenekar (1. kép) gondoskodott a jó 
hangulatról, önzetlenül, fellépési díj 
nélkül. És akkor még nem is beszél-
tünk a baráti társaságokról, akik vég-
re letehették a hétköznapok gondjait 
és családostól kikapcsolódhattak, 
beszélgethettek, vidámkodhattak, a 
gyermekek az ingyenes játszótéren, 
ugrálóvárban... a felnőttek kivilágos 
kivirradtig. A bográcsmesterek bele-

adtak apait-anyait, feladva a zsűrinek 
a leckét, akik öt szempont alapján 
bíráltak. Domonyi László polgár-
mester, Gyepesné Gabojsza, Csá-
nyi József, Kothencz Lajos (2. kép) 
alaposan jóllaktak, mire a 138 étket 
végigkóstolták! Említést érdemelnek 
a gyönyörűen és stílusosan feldíszí-
tett sátrak is, hogy kakasfőző feszti-
válhoz méltó környezetben teljen el 
a nap, melynek egyik díszvendége a 
kecskeméti Zsigóné Kati tojásfes-
tő népi iparművész, „A tojásdíszí-
tés királynője”volt (6. kép Szűcsné 
Marcsival) kapcsolódván mestersége 
címere, a baromfiudvar lakóihoz. Na, 
az utóbbiak talán az egyedüliek, akik 
nem örültek a kiskőrösiek lassan, 
egy évtizede hagyományos fesztivál-
jának, hiszen októbertájt elcsende-
sednek a baromfiudvarok, mivel ala-
posan meggyérül a kakasállomány. 
A jó zenére ebéd után a táncparkett is 
megtelt, így lehetőség nyílt lemozog-
ni a felszedett kalóriákat. Köszönjük 
a szervezőknek és a fellépőknek, 

valamint mindenkinek, aki a háttér-
ből segítette a munkálatokat – a fe-
lejthetetlen napot, köszönjük, hogy 
ott lehettünk, kikapcsolódhattunk. 
Jövőre veletek ugyanitt! Ugye?

Boda Zsuzsa

FŐDÍJAK:
„Pörkölt kategória” 
1. Aranytaréj díj: Kunság Média 
Nonprofit Kft. (bográcsmester: 
Nuszpel József – 4. kép) 
2. Ezüsttaréj díj: Kastély Attila és 
csapata 
3. Bronztaréj díj: TS Gastro csapata 

„Leves kategória” 
1. Malom-Darts 
2. Kukori-Kotkoda csapat
3. Önkéntes Tűzoltóság 

„A legszebb díszítés, környezet” 
1. Magyar Kakasok
2. Kiskőrösi Szlovákok
3. Druk-Ker Kft. 

Különdíjak:
„Kiskőrös Város különdíja”– Csatlós 
László, B. Kovács József, Ungvári 
Ferenc és Dedákné Török Marianna 
részére
„Legnépesebb Baromfiudvar” – Szi-
várvány Néptánc Együttes
„Legszínesebb kakaspáholy” – Magyar 
Kemping Szövetség – Kiskőrösön 
kempingezők csapata

„Legvidámabb kakaspáholy” – a 
kiskőrösi rendelőintézet nővérei 
„Legsármosabb kapirgálók” – 
Kakatka & Kokotka Team csapata - 
ElektroFavorit és a Balázs Játékbolt 
„Legéhesebb csapat” – Szabadidő 
Presszó csapata
Egy-egy élő kakast kaptak a gyöngy-
tyúkfogásban jeleskedő legjobb 
„Csirkefogók”: ifj. Polereczki György, 
Szappanos Tamás és Birkás Balázs 

További különdíjak:
• Birkózók
• Markó János és Kothencz Lajos, 
   valamint zenészbarátaik
• Köztaréjviselők – az önkormányzat
   csapata (3. kép dr. Polereczki
   Csilla, Skuta Csaba, Farkas Judit)
• Pohoboj Mackoj csapat
• Járási Ügyészség (7. kép
   dr. Csanády Zsolt és Danis Éva)
• Januári Alkony Színtársulat 
• Kötőrúd Egyesület
• Kemencés Barátok
   (5. kép Rózsa Tibor)
• TARR Kft.
• Bem iskolások csapata 
• Dedákné Török Mariann (8. kép, 
   férjével Dedák Palival)
• Torgyikné Danis Éva

(További fotók: Kiskőrös város 
facebook oldalán)

72 főzőcsapat nevezett be 120 bogrács pörkölttel és 18 fazék levessel az 
idei fesztiválra október 7-én, ahol 1203 kilogramm kakashúst fogyasztott el 
a több mint ezer ember. talán ennyi, amennyit elbír a Szabadidőpark, mert 
a tánctéren kívül egy gombostűt sem lehetett leejteni, annyian voltunk.

amikor kaPufát lövünk
Ezúton is elnézést kérek mindazok-
tól a futballszerető szurkolóktól és a 
legendás csapat tagjaitól, akiket az 
elmúlt lapszámban megjelent cik-
kem címével megbántottam. Bár a 
cikkből és a fotókon kitűnik, hogy 
a csapat, 1992-ben, épp 25 évvel ez-
előtt, az NB III-as bajnokságot nyer-
te meg és ezért is ünnepeltük őket, 
a címben sajnálatos elírást történt. 
Annak, aki szeretné emlékbe eltenni 
az előző újságot, azt javaslom, hogy 

a mostani lapszám 20. oldalának al-
jára tett címet nyírja ki és ragassza 
rá az előző lapszám rosszul megjelent 
címére.
Az ünnepi eseményről egyébként 
Kiskőrös város facebook oldalán 
még további fotókat találnak egy al-
bumban olvasóink! 
Köszönöm a megértést, továbbra is: 
Hajrá Kőrös!

Boda Zsuzsa
főszerkesztő

régi idők foCija az nb iii. 1992-eS bajnokCSaPatával
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6. 7. 8.


