
1

2017. szeptemberII. évfolyam 9. szám  •  2017. szeptember  •  Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapja

VIII. Kiskőrösi
Kakaspörkölt Főző Fesztivál 
a Szabadidőparkban október 7-én

VIII. Kiskőrösi
Kakaspörkölt Főző Fesztivál 
a Szabadidőparkban október 7-én
(Írásunk a 17. oldalon)
A címlapon: Dedák Pál ötletgazda-szervező, Markó János (Nani) a fesztivál fő hangulatfelelőse, Torgyikné Danis Évi
ötletgazda-szervező, valamint Kothencz Lajos, szintén fő hangulatfelelős. Sőt! Még Bogyó is befutott a képbe
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Ettünk a mEgszEntElt kEnyérből, ittunk a mEgáldott borból

dr. Zacher Gábor: Méregtelenítés 
előadás a művelődési központban október 20-án

A belépés ingyenes!

augusztus 20-án reggel 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődött a 
szent istván-napi megemlékezés a római katolikus templomban, ahol 
Seffer Attila atya mutatott be szentmisét. 

figyElEmrEméltó

Három ütEmbEn újul
mEg a Városi sporttElEp

Pályázati forrásból, valamint helyi 
vállalkozói támogatásoknak köszön-
hetően újul meg 2019-re a kiskő-
rösi Városi Sporttelep. A pályázati 
önerő nagy részét az önkormányzat 
biztosítja. A felújítás első ütemének 
munkálatai már befejeződtek, töb-
bek között megépült egy kivilágított 
műfüves kispálya a Kiskőrösi Labda-
rúgó Klub központi épülete mellett, 
kiépítették a lelátó mögötti pálya 
világító-rendszerét is. Megkezdődött 
az öltözők felújítása, új kapukat, ön-
töződobot vásároltak. Mint azt Du-
lai János, a KLC elnöke elmondta, a 
beruházással párhuzamosan egy má-
sik TAO pályázatnak köszönhetően 
a labdarúgók felszerelései is megújul-
nak, új mezeket, melegítő ruházatot 
vásároltak.

A második ütemben befejezik az 
épületen belüli munkálatokat, épül 
még egy műfüves kispálya a már el-
készült mellett, kiépítik a füves pá-
lyák automata öntözőrendszerét és 
a nagypálya világítását, megoldják a 
bejárati rész vízelvezetését és befeje-
zik a területrendezést.

A befejező, harmadik ütemben el-
végzik a füves pályák teljes felújítá-
sát, és addigra eldöntik, hogy korsze-
rűsítik, illetve újjáépítik-e a mostani 
betonlelátót. Az újjáépítés mellett 
szól az az érv, hogy amennyiben a 
lelátó szélességét a hátsó, „B” pálya 
felől csökkentik 3 méterrel, az így 
nyert területet a pályához csatolva 
új „nagypálya” kialakítására nyílik 
lehetőség. 

kirándultak, táncoltak 
a stadtfEstEn

POLGÁRI ESTÉK KövETKEző PROGRAmjA:

„Szindbád hazamegy”
Márai Sándor költeményei 4 tételben

Az áldás után Font Sándor ország-
gyűlési képviselőnk mondta el az 
ünnepi megemlékezést. Azzal kezdte 
beszédét, hogy mekkora áldás a me-
zőgazdaságból élők számára a mai 
esős időjárás, majd kiemelte Szent 
István királyunk nagyságát, beszélt 
történelmi jelentőségéről. Arról, 
hogy a Kárpát-medencében letele-
pedett pogány magyarságot hogyan 
próbálta meg a már gyermekkorában 
megkeresztelkedett uralkodó bein-
tegrálni az európai népek közösségé-
be. Királyi nagyságát mutatja, hogy 
felismerte: egyedül a kereszténység 
lesz az, amelynek köszönhetően né-
pünk fennmaradhat. I. Szilveszter 
pápa a királyi szent korona elküldé-
sével is elismerte ezt a tényt.
„Olyan területen telepedett meg 
a magyarság a honfoglalás során, 
amely világbirodalmi, a keleti és a 
nyugati nagyhatalmak „ütköző terü-
lete” lett a következő évezredekben. 
Ez megviselte nemzetünket, de a 

kereszténységnek is köszönhetően 
kiálltuk a próbát. Ezért most 1000 
év távlatából emlékezhetünk az 
1000 év előttiekre. Megmaradtunk 
a számos sorscsapás ellenére. Nem 
véletlen tehát, hogy István királyunk 
nagyságát a keresztény világ a szentté 
avatással fejezte ki”– hangsúlyozta az 
országgyűlési képviselő.
Az ünnepi beszédet műsor követte, 
majd Seffer Attila atya megszentelte 
az új kenyeret és megáldotta a város 
borait. Végezetül a templom előtt 
mindenki megkóstolhatta a szen-
telt kenyeret és a megáldott bort. 
A délután folyamán a város kemen-
céjénél pedig megsüthettük az ünne-
pi kenyeret. 
Ebben segítségükre volt az egész 
napi program háttérmunkáit bizto-
sító művelődési ház kollektívája és 
Szűcsné Marcsi, valamint Gyepesné 
Gabojsza, akik az ünnepi, megszen-
telt kenyeret is sütötték.

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

„Adni az élet egyik tisztább pillanatát, mely a köznapok lehetőségein
túl nyújt feledkezést és megtisztulást, révületet és lelkesedést.”

                                                                                                                         (M. S.)
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!

aktuális

átépítik a sportcsarnokot
Nemcsak a sportcsarnok, hanem a 
tornaudvar is megújul a KEVI gim-
náziumában, egy pályázati támo-
gatásnak köszönhetően. Az iskola 
fenntartója, a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház a Széchenyi 2020, 
Emberi Erőforrás Operatív Program 
keretében nyert erre a célra közel 356 
millió vissza nem térítendő támoga-
tást, melyből jut az épület részleges 
felújítására és eszközbeszerzésre is. 

A csarnokban átépítik többek között 
az öltözőket, a szociális blokkokat és 
az aréna küzdőterét, valamint a le-
látókat és a kiszolgáló helyiségeket, 
az udvaron futópályát, kézilabda, 
tenisz, műfüves labdarúgópályát ala-
kítanak ki, de lesz távolugró pálya és 
kültéri szertár is. Modernizálják a vi-
lágítási rendszereket, valamint nap-
elemes rendszert telepítenek a sport-
csarnok és az iskolaépület tetejére.      

Stadtlengsfeldre, a Stadtfest napokra 
látogatott el Kiskőrösről egy delegá-
ció – Kincses Mihályné, a Kiskőrösi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetője, Rennes Éva önkormány-
zati dolgozó, mint tolmács, Kapo-
nya László néptánctanár – augusz-
tus végén, Harangozóné Balogh 
Zsóka képviselő vezetésével. Mint 
azt Harangozóné elmondta, a vá-
ros polgármestere, Jürgen Pempel 
személyesen figyelt a kiskőrösiek 
szíves vendéglátására. A sok prog-
ram között nagy élményt jelentett 
mindannyiuk számára a Merkers 
sóbányai látogatás, a gyermekeknek 
pedig a „tűzoltóautós” kocsikázás. 
Az ünnepi hétvégén a kiskőrösi nép-
táncosok két alkalommal is felléptek. 
A mintegy háromezer fős türingiai 
település legnagyobb ünnepe min-
den évben a kiskőrösi városi napok-
nak megfelelő Stadtfest. Ilyenkor 
a település központjában felállított 

színpadon egymást érik a kulturális 
programok, bemutatkozott a helyi 
kórus, az evangélikus zenekar, majd 
jó hangulatú zenés bál zárta a napot. 
A búcsúesten a házigazdák és a kis-
kőrösi delegáció kölcsönösen meg-
ajándékozták egymást. A németek 
a Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nem-
zetiségi Napok alkalmával viszonoz-
ták a látogatást. Ekkor a Kiskőrösi 
„Gondűző” Borlovagrend nagytaná-
csa Jürgen Pempel polgármestert (kis 
kép) tiszteletbeli borlovaggá avatta.   
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25 éVEs Volt a szőlő, a bor és a szloVákság őszi ünnEpE

Negyedszázados évfordulóját ünnepelte ebben az évben a kiskőrösi 
szüret és szlovák nemzetiségi napok rendezvénye. a háromnapos 
programsorozat a főrendezők – kiskőrös Város Önkormányzata, 

kőrösszolg kft., kiskőrös Városért alapítvány, petőfi sándor művelődési 
központ, kiskőrösi szlovákok szervezete, kiskőrös Város szlovák nemze-
tiségi Önkormányzata – elképzelései szerint, a terveknek megfelelve, ma-
radéktalanul és magas színvonalon valósult meg- mondta a rendezvényt 
értékelve Domonyi László polgármester.

Az eső egy kicsit ugyan megzavar-
ta a szabadtéri programokat, de a 
pár évvel ezelőtt vásárolt új sátor jó 
szolgálatot tett, megvédett bennün-
ket az időjárás viszontagságaitól és a 
kiskőrösiek, valamint a vendégek za-
vartalanul élvezhették a műsorokat. 
Egyedül a szombat esti felhőszakadás 
miatt szakították meg a technikusok 
elővigyázati okokból a vége előtt pár 
perccel a koncertet. A napközbeni 
produkciók telt ház előtt zajlottak 
és esténként is többezer ember volt 
kíváncsi a fellépő sztárokra.
A visszajelzések alapján a rendez-
vény színvonala az elmúlt években 
rendkívüli módon fejlődött pozitív 
irányba. Baráti körök találtak alkal-
mat és teret a találkozásokra, a Ve-
terán járművek randevúja, a Sztra-
pacska udvar, a Borutca, a Gazdakör 
sátra, a János Vitéz Látogatóközpont 
programjai, a kiállítás-megnyitók, a 
gasztronómiai programok, az árusok 
utcája, az alkotóudvar is vonzotta a 
látogatókat, csakúgy, mint a Bor-
utcában felállított raklapszínpadon 
Márkó Ákos gitárestjei, a szabadtéri 
színpad folklórfellépései és városunk 
egyesületeinek, szerveződéseinek 
műsorai, a 20 éves kutyaiskola be-
mutatója és a hagyományos szüreti 
felvonulás. 
A borászati konferenciát 32 borrend 
képviselete tisztelte meg jelenlétével, 

akik betekintettek a városunkban 
működő mezőgazdasági termelésbe, 
megkóstolták borainkat, jó hírét 
vitték nem csak borászatainknak, 
hanem kiváló zöldség- és gyümölcs-
termesztőinknek is.  
Testvértelepüléseink delegációi is 
csodálattal adóztak a kulturális, szó-
rakoztató és gasztronómiai progra-
moknak, testvérvárosi gesztoraink 
mellett dr. Nagy Gabriella aljegyző, 
valamint Kovács Enikő polgármes-
teri titkár, a hivatal kollektíváját 
összefogva szervezte a hivatalos, va-
lamint a szabadidős programokat 
számukra. A programsorba kiválóan 
illeszkedett be a testvérvárosi oszlop 
avatása, amely útmutató táblákkal 
jelzi, merre és milyen messze találha-
tóak testvérvárosaink.   
Megállapíthatjuk tehát, hogy az 
utóbbi évek legsikeresebb, legszínvo-
nalasabb fesztiválját tudhatjuk ma-
gunk mögött – összegezte tapaszta-
latait a város első embere, aki ezúton 
is köszönetet mond mindazoknak, 
akik kivették részüket a háromna-
pos ünnepsorozat programjainak 
megszervezéséből, a háttérmunkák 
biztosításából. 
Így válhatott a 25. születésnapját 
ünneplő Kiskőrösi Szüret és Szlovák 
Nemzetiségi Napok a térség egyik 
legszínvonalasabb közösségi ünnepé-
vé, melyet színpompás tűzijáték zárt.     

A kiskőrösi bort is méltatta Font Sándor országgyűlési képviselő, a 25. 
kiskőrösi szüret és szlovák nemzetiségi napok fővédnöke megnyitó 
beszédében, Hamvas béla filozófus gondolatait idézve. a politikus 

köszöntötte a megjelenteket, köztük a szőlészeket-borászokat, valamint a 
testvérvárosi küldötteket és a borrendek képviselőit. megemlítette a kiskő-
rösi szőlőtermesztés meghonosulásának közel háromszáz éves gyökereit, 
s ebben az azóta itt élő, evangélikus szlovákság vitathatatlan érdemeit.

Az országgyűlési képviselő kiemelte, 
hogy Kiskőrös évről-évre új arcula-
tát mutatja meg a fejlesztéseknek 
köszönhetően. Kiemelte városunk 
főterét és legújabb látványossága, az 
interaktív János Vitéz Látogatóköz-
pont országos egyedülállóságát.
A fejlesztéseknek azonban még nincs 
vége – hangsúlyozta Font Sándor. 
Igen jelentős pályázatok benyújtása 
történt meg a közelmúltban, melyek 
közül több is nyert támogatást a te-
lepülésvezetés elképzeléseinek meg-
valósításához. Példaként említette az 
új óvodaépület-együttest, amelyhez 
mintegy 380 milliós állami-uniós 
forrást kapott a város. A középü-
letek energetikai korszerűsítésére 
közel 140 millió forintot nyertünk, 
és ugyancsak pályázati támogatással 
valósul meg, mintegy 300 millió fo-
rint értékben, a fedett piaccsarnok, 
amely régi vágya a kiskőrösieknek. 
Az északi területen pedig a csapadék-
víz-elvezetést oldják meg, szintén egy 
300 milliós fejlesztésben. Körvona-
lazódnak egy 250 milliós beruházás, 
egy biomassza erőmű építési tervei is 

– sorolta a közeljövő pályázati forrás-
sal támogatott fejlesztési elképzelése-
it a képviselő, aki Kiskőröst, mint a 
kézilabda sportág leendő nemzetközi 
fellegváraként is megemlítette, hi-
szen már a tervezési szakaszban van 
egy több milliárdos beruházásként 
épülő új sportcsarnok.
Mindezeknek a fejlesztéseknek kö-
szönhetően Kiskőrös végérvényesen 
elnyeri az egyébként több évszázad 
óta kivívott, követendő központi sze-
repét a térség, a járás élén - mondta.
Font Sándor kiemelte ebben a fejlő-
dési folyamatban Domonyi László 
polgármesterrel az élen a város-
vezetés érdemeit, majd végezetül 
megemlítette, hogy az ilyen jellegű 
közös, nagy tömegeket vonzó ün-
nepekre, mint a kiskőrösi szüreti 
fesztivál, csak nyugodt, biztonságos, 
a nemzetközi terrorizmus nélküli or-
szágban nyílhat csak lehetőség.
A jelenlegi Kormány pedig minden 
igyekezetével azon van, hogy meg-
teremtse számunkra azokat a körül-
ményeket, hogy önfeledten, félelem 
nélkül ünnepelhessünk.   

font sándor: kiskőrÖs tÖrEtlEnül, példaértékűEn fEjlődik 
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kitüntEtték 
madácsinét

Az államigazgatási reformfolyama-
tok természetesen érintik a járási hi-
vatalokat is, hiszen ez a szervezet az 
állami feladatellátás, az államigazga-
tás legalsóbb szintje. Az átalakítások 
célja – az olcsóbb és kevésbé bürok-
ratikus közigazgatás megteremtésén 
túl – éppen az, hogy a lehető legkö-
zelebb kerüljön az ügyintézés az ügy-
felekhez, ezért a jelenlegi változások 
a Kiskőrösi Járási Hivatal valameny-
nyi osztályának feladatkörét érintet-
ték, kisebb-nagyobb mértékben. 
A kormányablakok vonatkozásában 
már megszokott, hogy folyamato-
san bővülnek a feladatai, napjainkra 
több, mint 1700 ügytípusban intéz-
kedhetnek munkatársaim – saját ha-
táskörben, vagy beadványt továbbí-
tanak a megfelelő hatósághoz, illetve 
tájékoztatást nyújtanak adott ügyek 
vonatkozásában. A kiskőrösi kor-
mányablakban hetente 1000-1200, 
az izsáki kormányablakban 7-800 
ügyet intéznek a kollégák. Az ügyek 
fele hagyományos okmányirodai 
feladat, a többi jellemzően szociális, 
nyugdíj, családtámogatási, rehabi-
litációs ügy. Jelentősnek tekinthe-
tő a tájékoztatás-nyújtások száma, 
melyek során konkrét ügyintézés 
nem történik, de szinte valameny-
nyi államigazgatási ügyben alapve-
tő tájékoztatást tudnak nyújtani az 
ügyintézők. A visszajelzések a kor-
mányablakok működésére rendkívül 
pozitívak, a várakozási idő igen rö-
vid, az ügyintézés gyors és szakszerű.

 � Melyek az új feladatkörök?
Ez év január 1. napjától valamennyi 
járási hivatal feladatköre bővült a fo-
gyasztóvédelmi feladatok ellátásával. 
A fogyasztóvédelmi ügyek intézése 
megoszlik a Kecskeméti Járási Hiva-
tal és a megye többi járási hivatala kö-
zött, jellemzően azonban a panaszok 
kezelése, és bizonyos szabálytalansá-
gok vonatkozásában az ellenőrzések 
lebonyolítása is hozzánk került.Új 
feladatként jelentkeztek hivatalunk-

ban az igazságügyi feladatok ellátása, 
melyeket a Gyámügyi Osztály kije-
lölt munkatársai látnak el. Ebbe a 
körbe tartozik a bűncselekmények 
áldozatainak védelmével kapcsola-
tos feladatok ellátása, valamint az 
arra rászorulók jogi segítségnyújtá-
sának intézése. További új feladat-
ként jelentkezett a földművelésügyi 
hatósági feladatok ellátása, melynek 
körében az őstermelői igazolványok 
jogszerű használatának ellenőrzését 
január 1. napjától a Földhivatali 
Osztályunk látja el.

 � Vannak kiemelt kormányzati 
feladatok? 
Az ellátandó feladatok köre termé-
szetesen folyamatosan bővül, a kor-
mányhivatalok és azok szervezeti 
egységeiként működő járási hivata-
lok több, kiemelt kormányzati fel-
adat végrehajtásában is részt vesznek, 
ilyen pl. a Mercedes gyár kecskeméti 
új gyáregységéhez létszám-toborzási 
feladatai, vagy említhetném az ön-
kéntes tartalékos katonai szolgálatra 
való toborzási feladatokat. Komoly 
erőfeszítéseket teszünk az álláskere-
sők képzési lehetőségeinek bővítése 
érdekében. Jelenleg is több képzés 
szervezése van folyamatban pl. óvo-
dai dajka, zöldség- és gyümölcs fel-
dolgozó, eladó, targoncavezető stb. 
Célunk a munkanélküliség további 
csökkentése – melyben egyébként já-
rásunk megyei szinten is jó eredmé-
nyeket ért el – valamint az elsődleges 
munkaerőpiac részére szakképzett 
munkaerő kiajánlása. 

 � Mik a jövő tervei, várhatóak-e 
még új feladatok, hogyan lehet 
erre felkészülni? 
A bürokrácia-csökkentési folya-
matok még zajlanak, a hatáskörök 
átrendeződése még nem zárult le. 
Bizonyára kapunk még új felada-
tokat, melyek ellátására hivatalunk 
szakmailag felkészült. Új kihívás szá-
munkra – nagy örömünkre – két új 
kormányablak megnyitása Kecelen 

és Soltvadkerten, melynek előkészí-
tési folyamatai most zajlanak, a ter-
vezés fázisában járunk. További ked-
vező hír ügyfeleinknek, hogy 2018. 
január 1. napjától a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal ügyfélszolgálatot fog 
működtetni a kiskőrösi kormányab-
lakon belül, ezzel megkönnyítve az 
adókötelezettségek teljesítését. 

 � Hol érdeklődhetnek az ügyfelek 
az új feladatokkal kapcsolatban?
Személyesen ügyfélfogadási időben, 
telefonon, illetve interneten a www.
kormanyhivatal.hu oldalon.  

 � Úgy látom, hogy a hivatal mun-
katársai több városi rendezvényen 
megmutatkoztak, pl. rétest sütöt-
tek, kakast főztek. Ebben van va-
lami koncepció? 
Igen, főleg a járási hivatal első éve-
iben volt fontos, hogy megismerjék 
az ügyfeleink a hivatali munkatársa-
kat, illetve egyfajta csapatépítési le-
hetőségnek is tekintem az ilyen meg-
nyilvánulásokat. Napjainkra már 
kialakult hivatalon belül egy kö-
zösség, mely szívesen részt vesz az 
ilyen rendezvényeken. Hamarosan 
megyünk Kecelre a szüreti fesztivál 
főzőversenyére, majd Csengődre ré-
test sütni. 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Kiskőrösi Járási Hivataláról 
és az ügyfélfogadások rendjéről 
bővebben a www.bkmkh.hu inter-
netes oldalon, a „járási hivatalok” 
menüpont alatt tájékozódhat.

Központi e-mail elérhetőség: 
kiskoros@bacs.gov.hu

a járási hivatalok megalakulásuk óta folyamatos feladatkör bővülésen 
mennek keresztül. a híradásokból értesültünk arról, hogy az államigaz-
gatási szervezet átalakítása érinti a járási hivatalokat is, erről kérdeztük 
Turánné Török Ágnes hivatalvezetőt.

folyamatosan bőVülnEk
a járási HiVatal fEladatai

Kovács Ernő, a Bács- Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal vezetője idén 
is ünnepélyes keretek között adta át 
a kormánymegbízotti elismeréseket.

A Kiskőrösi Járási Hivataltól 
Madácsi Istvánné (Szeri) vehette 
át a kitüntetést. Madácsi Istvánné 
a Kiskőrösi Járási Hivatal szociális 
szakügyintézőjeként, ezt megelőző-
en Csengőd Község Polgármesteri 
Hivatala szociális ügyintézőjeként 
megszerzett több évtizedes szak-
mai tapasztalatával feladatát magas 
színvonalon, nagy munkabírással, 
szakszerűen, rugalmasan, az ügy-
félközpontúság elvének szem előtt 
tartásával végzi, javaslataival, észre-
vételeivel a szakterületén munkatár-
sai tevékenységét is összefogja, segíti, 
ezzel hozzájárulva a szervezeti egység 
tevékenysége szakmai színvonalá-
nak növeléséhez. Rendszeresen és 
eredményesen vállal részt a hivatal-
nál jelentkező rendkívüli feladatok 
ellátásában. Munkakapcsolatait az 
együttműködés, összetartás jellemzi, 
amely a munkaidőn kívüli progra-
mokon, rendezvényeken mutatott 
kiemelkedő aktivitással párosul. A 
munkatársak és a vezetők bizalom-
mal fordulnak hozzá annak tudatá-
ban, hogy minden esetben lehet rá 
számítani. Gratulálunk!

oktatás

Értekezlettel 
kEzdtEk az óVónők

négy járás intézményVEzEtői 
tanácskoztak a bEm iskolában

Országos Ifjúsági mazsorett Fesztivál
október 14-én 14 órai kezdettel

Helyszín: petőfi sándor művelődési központ
Szervező: kiskőrös Város fúvószenekarát és mazsorett csoportját 

támogatók egyesülete

Angol, német, és orosz nyelvoktatást 
vállalok kezdőtől felsőfokig. 
Telefon: 06-20/944-0301 
email: sasha@koroskabel.hu

Kiskőrösön 60 m2-es lakás eladó. Érdeklőd-
ni 18 óra után  06-20/480-4017.

A FED-Em Építőipari Kft. kőműves 
és burkoló szakmunkásokat keres. 
06-20/9443-541

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

Kiskőrösön egy-másfél szobás lakást 
vásárolnék: Telefon: 06-20/390-2005

*  apró   *   apró  *

fotó: Gmoser Gábor

A megjelenteket házigazdaként 
Lasztovicza László igazgató kö-
szöntötte, majd a Csillagfény mazso-
rett csoport tagjainak bemutatója 
színesítette a programot. Ezt 
követően Font Sándor 
országgyűlési képviselő 
az oktatást érintő ak-
tualitásokról tájékoz-
tatta az igazgatókat. 
Térségünk ország-
gyűlési képviselője 
beszédében kitért az 
oktatási intézmények 
fejlesztéseiről, a be-
ruházásokról. Kiemel-
te, hogy összességében 
mintegy 81 milliárd forint 
pályázati támogatással újulhat meg 
az intézmények infrastruktúrája, 
köztük van a kiskőrösi Bem isko-
la is. Átfogó képet vázolt fel arról, 
hogy mi minden történt az oktatás 
„házatáján” az elmúlt 5-7 évben, ki-
tért a „pedagógus életpálya modell” 
program bevezetésére és lezárására. 
Mint mondta, ebben az időszakban 
mindösszesen 50 százalékos bérfej-
lesztésben részesültek az oktatási 
dolgozók. Az országgyűlési képviselő 
elmondta: napjainkra már azt is elér-
ték, hogy 1-9 osztályban ingyenesek 

a tankönyvek. Dulka-Tóth Kriszti-
na, a Magyar Diáksport Szövetség 
képviseletében az általuk szervezett 
és lebonyolított versenyekről szólt, 

különös tekintettel a Diák-
olimpiára. 

Vágó Ferencné tanker-
ületi igazgató pedig a 
tanév várható mun-
kaügyi, pénzügyi vál-
tozásairól adott tájé-
koztatást. Kiemelte, 
hogy a tantestület 
által elfogadott kom-

petencia-alapú teljesít-
ményértékelés alapján 

az intézményvezetőknek 
lehetőségük nyílik a munka-

bérek differenciálására is. Hangsú-
lyozta, hogy hasonló módon, a dif-
ferenciálás lehetőségét meghagyva 
emelkedik az intézményvezetői-, az 
osztályfőnöki-, valamint a munka-
közösség-vezetői pótlék is. 
Az igazgatók a délelőtt fennmaradó 
részében folytatták a záróértekezleten 
megkezdett gyakorlatot, mely sze-
rint mindenki rövid prezentációban 
mutatja be saját intézményét, majd 
délután ellátogattak a János Vitéz 
Látogatóközpontba.

Subáné Kiss Krisztina

Tanévnyitó nevelőtestületi értekez-
lettel kezdte az új nevelési évet a 
Kiskőrösi Óvodák 62 fős kollektí-
vája. Répásiné Lovász Márta (kis 
kép) óvodaigazgató elemezte a mö-
göttük álló nevelési évet, ismer-
tette a következő hónapok fő 
feladatait. Kiemelte, hogy 
a város egyetlen köz-
nevelési intézmény-
együttesében több 
felújítást, átalakítást is 
elvégeztek a nyár fo-
lyamán az ügyeleti idő-
szakban. A Batthyány 
utcai óvoda udvarára 1 
millió forint értékben játé-
kokat vásároltak, és egy cso-
portnyi ágyat vásároltak a délutáni 
pihenő kényelmes eltöltéséhez. A 
Szűcsi óvoda nagycsoportját is felújí-
tott csoportszoba várta, a festés előtt 
lebontották a régi, elavult műanyag 
lambériát, és babaszoba bútort is vá-
sároltak. Az erdőtelki óvodában sem 

pihentek a karbantartók, új sötétítő 
függönyt szereltek fel. Mindemel-
lett az eszközállomány is bővült, új 
nyomtatót vásároltak és itt is 30 új 
kiságy várta az aprónépet. A Thökö-

ly utcai óvodában is befejeződ-
tek a munkálatok a nyár 

végére, a szülői közös-
ség által megvásárolt 
festékből nem csak 
a falakat, hanem az 
ajtókat is lefestet-
ték. Még szőnyeget 
is vásároltak. A sok 
új fejlesztésnek nem 

csak az óvodapeda-
gógusok, a dajka nénik 

és a középsős-, valamint 
a nagycsoportosok örülnek, 

minden bizonnyal tetszik majd an-
nak a 100 kiscsoportosnak is, akik 
szeptember 1-jén kezdték meg az 
ovit. Az értekezleten bemutatkoztak 
az új kollégák is, Horváth Dalma és 
Berta Anett óvónők. 

Font Sándor országgyűlési képviselő is beszélt az oktatást érintő aktuali-
tásokról a kiskőrösi tankerületi központhoz tartozó intézmények igazga-
tói tanévnyitó értekezletén, melyet a kt bem józsef általános iskolában 
tartottak augusztus 29-én. négy járás 41 intézményvezetője tanácsko-
zott, hallgatta meg az előadókat, és cserélt tapasztalatot, véleményt ezen 
a napon.

Bringabarátság Bringatúra
Kiskőrösről Kiskunhalasra
és vissza október 14-én,
szombaton 9 órai indulással

Start: Kiskőrös, Petőfi tér
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szürEti
kétkEréktúráztak

szakmai konfErEncia után 
aVatták az idEi borloVagokat

A Szarvas Fogadó nagytermében 
szeptember 1-jén, délután 2 órakor a 
Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend 
szervezésében, Kiskőrös Város Hegy-
községe, valamint az önkormányzat 
támogatásával kezdetét vette a bo-
rászok konferenciája, amelyet Do-
monyi László polgármester nyitott 
meg. A házigazdák nevében Béleczki 
Mihály, a borlovagrend nagymestere 
köszöntötte a megjelenteket. A prog-
ramot megtisztelte jelenlétével Font 
Sándor országgyűlési képviselő is. 

A Vidékfejlesztési Program aktu-
alitásairól Nagy Attila (kis kép)
főosztályvezető (EMVA Stratégiai 
Főosztály Miniszterelnökség) tartott 
tájékoztatót a szakembereknek. Töb-
bek között beszélt a Vidékfejlesztési 

Program forrás megoszlásáról, a 
megjelent pályázatokról, valamint a 
hozzájuk tartozó keretösszegekről. 
Felhívta a figyelmet az új borszőlő-
ültetvények támogatására, melynek 
támogatási kerete 2020-ig 4 milliárd 
forint. 
Ezt követően előadások hangzottak 
el. Turán István kiskőrösi történész 
„A nagyüzemi pusztítástól a nagy-
üzemi termelésig” címmel tartott 
előadást, amelyben áttekintette, 
hogyan alakult Kiskőrös szőlő- és 
borkultúrája a szocializmus éveiben. 
Dr. Németh Krisztina, valamint 
Kővágó Norbert a kecskeméti 
NAIK munkatársai a Generosa sző-
lőtermesztési és borászati elemzését 
végezték el, Frittmann János szak-
mai hozzászólása mellett.  
A délután borkóstolóval zárult, majd 
a borlovagok a fesztivál nyitóünnep-
sége után, a már hagyományos pró-
batételt követően felavatták új borlo-
vagjaikat, borapródjaikat.
Ebben az évben a Kiskőrösi „Gond-
űző Borlovagrend tagja lett Disztl 
Gábor kiskőrösi bioborász, vala-
mint Tóthné Nagy Erzsébet borász. 
Tiszteletbeli borrendi tagnak avatták 
Jürgen Pempelt, német testvérvá-
rosunk, Stadtlengsfeld polgármeste-
rét. Két borapróddal is bővült a rend 
létszáma: Andriska Dóra és Ruskó 
Balázs mondták el az eskü szövegét.

filus jános
kitüntEtést kapott

Filus János 1977-ben érettségizett a 
kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium 
és Kertészeti Szakközépiskolában, 
ahol középfokú kertész (szőlész) vég-
zettséget is szerzett. 

1981-ben kertészmérnökként vég-
zett a kecskeméti Kertészeti Főisko-
lán, majd 1992-ben a budapesti Ker-
tészeti és Élelmiszeripari Egyetemen 
okleveles kertészmérnöki diplomá-
ját vehette át. 2003-ban a gödöllői 
Szent István Egyetemen kertészmér-
nök-tanári végzettséget szerzett.
Pályája kezdetén tíz éven át sző-
lőtermesztési ágazatvezető, főme-
zőgazdász volt a Homokgyöngye 
Mezőgazdasági Szakszövetkezetben 
Kaskantyún. 1992-től tíz éven át 
tangazdaság-vezető, gyakorlatiokta-
tás-vezető a kiskőrösi szakközépisko-
lában. Megteremtette a vincellérkép-
zés beindításának tárgyi feltételeit. 
1999-ben a kiskőrösi gimnázium és 
kertészeti szakközépiskolát a Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium „Nagyváthy János díjban” 
részesítette, amelynek elnyerésében 
kiemelkedő szerepe volt.

2012. óta tanár a Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium és Szak-
gimnáziumban. Szőlőtermesztést, 
borászati alapismereteket, szakmai 
gyakorlatot oktat négy évfolyamon. 
A munkahely mellett 10 ha szántó- 
és 10 ha szőlőterületen gazdálkodik. 
1997. óta ökológiai gazdálkodó. Ő 
volt az első bioszőlő–termesztő és 
biobor–előállító a Kunsági Borvi-
déken. Vállalkozása a bioborok és 
biomust-alapú üdítőitalok mellett 
évente 250-300 ezer db szőlő-sza-
porítóanyagot is előállít. 2003-tól 
a Nemzeti Fajtahasználati Bizottság 
tagja, 2007-től szakértő, szaktanács-
adó szőlőtermesztés, szőlőszaporí-
tóanyag-termesztés, agrár-környe-
zetgazdálkodás területen, 2008-tól 
a Kaskantyúi Hegyközség elnöke, 
valamint a Kunsági Borvidék szőlész 
küldötte, a Kunsági Borvidék igaz-
gató–választmányi tagja. A Kiskőrö-
si „Gondűző” Borlovagrend tagja és 
szakmai bizottságának elnöke. Jelen-
leg többedmagával a Kadarka sző-
lőfajta eredetvédetté nyilvánításán 
dolgozik. Kitüntetései: 2005. Kocsis 
Pál-díj; 2015. ProVino elismerés

rendkívül tartalmas és aktív élet zajlik a petőfi sándor művelődési köz-
pontban. a dolgozói kollektíva maximálisan kiveszi részét a városi ren-
dezvények lebonyolításából, helyet adnak a különféle szerveződésű 
tanfolyamoknak, programoknak, saját maguk is szerveznek csoportos 
foglalkozásokat. nemrégiben például a 64 év felettiek számára indítottak 
alapfokú számítógép-ismereti tanfolyamokat.

Mintegy negyvenen vágtak neki az 
útnak, hogy letekerjék a közel 38 
kilométert a csodálatos környezet-
ben található Vöröszászló majorig 
és vissza. Nem fáztak a nyári meleg-
ben a kétkerekezők, kifelé azonban 
„hátszél” segítette őket a haladás-
ban. Igaz, begyűjtöttek 5 defektet, 

de szerencsére ez volt a legnagyobb 
baj, ami történt velük. Itthon még 
egy ízletes halászlévacsora is várta a 
csapatot, akik az egészséges finom-
ság kanalazása közben már a jövő évi 
kétkeréktúrát tervezték.
A program támogatói: EFI, Király 
Pék és Társa Bt.

8

kiskőrös Város képviselő-testülete kiskőrös Város szőlészetéért és bo-
rászatáért-díjat adományozott Filus jános bioborász, a kEVi szaktanára 
számára, melyet Domonyi László polgármester a 25. kiskőrösi szüret és 
Szlovák Nemzetiségi Napok ünnepélyes megnyitóján adott át az ismert 
szakembernek.

Gyász- és veszteségfeldolgozást 
támogató csoport indul Soltvadkerten 

  
Milyen veszteségekkel találkozhatunk életünk során, melyek feldolgozásában 

segíthet a Gyász-és veszteségfeldolgozás Módszere? 

 szerettünk halála 
 válás 
 munkahely elvesztése 

 anyagi helyzet megváltozása 
 párkapcsolat / baráti kapcsolat 
megszakadása 

 háziállat elvesztése 
 betegség 

 

Első alkalom: 2017.09.19. 17:30   
Időtartam: 8 hét, heti egy alkalom  Helyszín: Soltvadkert, Jácint utca 41.  

Információ,jelentkezés:   
Meskó Mercédesz , tanácsadó szakpszichológus  
+36 30/271-7589 www.meskomercedesz.com 

Információ a módszerről: www.gyogyulasagyaszbol.hu  
 

nyáron is bEnépEsült
a műVElődés ottHona

Pályázati támogatással szervezték 
meg nálunk a 64 év alattiak számá-
ra a „számítógépes” tanfolyamokat. 
Nagyon sokan szerettek volna vi-
szont az idősebb korosztályból is 
megismerkedni a modern technika 
világával. Úgy gondoltuk – mivel 
személyi és a többi tanfolyamot szer-
vező cég jóvoltából a technikai feltét-
eleink is biztosítva voltak – mi ma-
gunk megtartjuk két csoport részére 
a felkészítő tanfolyamot, melyre még 
a nyolcvanas korosztályból is volt je-
lentkezőnk – mondja Sutus Etelka, 
a művelődési központ igazgatója.

 � Lenne még igény ilyen jellegű 
képzésre?
Igen, sokan vannak a szépkorúak 
között, akik szeretnének hasonló 
képzésen részt venni, hiszen többen 
mondják, hogy azóta messze élő uno-
káikkal is jobban tudják így tartani 
a kapcsolatot. Sőt, a Vodafone kis-
kőrösi kirendeltségének jóvoltából 
megismerkedtek az „okostelefonok” 
használatával is. Betekintettünk a 
különféle számítógépes programok 
használatába, így könnyebb számuk-
ra a hivatalos levelezés, fent vannak 
az interneten, kinyílt számukra is a 
cybervilág. 

 � Művészeti képzés is indult?
Nagy sikernek örvend, a már lassan 
egy éve működő paverpol textilmű-
helyünk. Művészeti vezető segítsé-
gével ismerkednek meg a résztvevők 
a különleges technikával. Az egyre 
mélyülő tudással, képzettséggel elké-
szült önkifejező műveket mindenki 
haza is viheti és otthonában gyö-
nyörködhet benne tovább.

 � Újra indultak a nyári táborok is? 
Két egyhetes tábort is szerveztünk 
ezen a nyáron, amelyek „teltházzal” 

működtek. A „Nagyon nyár” elneve-
zésű táborunk minden nap más-más 
programot kínált. Volt, hogy kerék-
párnyeregbe pattantunk és kikere-
keztünk a Vadkerti-tóra, nagy sikert 
aratott a János Vitéz Látogatóköz-
pontban tett látogatásunk, de a kü-
lönféle, „külsős” sportvezetők által 
„levezényelt” sportfoglalkozások is. 
Ugyancsak népszerű lett a „Média 
tábor” ahol az újságírás, a rádiózás 
és a televíziózás rejtelmeibe avatták 
be a gyermekeket a szakemberek. 
Egy nap a Druk-ker nyomdában is 
látogatást tettek, mi pedig a szabad-
idős tevékenységeket szerveztük meg 
a számukra.
Ősszel újraindulnak azok a tanfolya-
mok, programok, klubfoglalkozások 
is, amelyeknek helyet ad a művelő-
dés otthona és ne feledkezzünk meg 
azokról a városi programjainkról 
sem, amelyek szervezésében észre-
vétlenül, de ott vannak a háttérben 
a művelődési ház dolgozói is.

Ebben az évben sem maradt el a szüreti fesztivál első napján a szüreti 
kétkeréktúra kecelre, a petőfi szsE, valamint az ültess fát mozgalom Egye-
sület vezetőinek, Pásztor Gyula és Filus Tibor szervezésében.

KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
állása a 3. forduló után:

„A” LIGA:                                                      mérkőzésszám

1. AGROLINE 3 9 pont 18:9
2. PROTOKON 3 7 pont 12:9
3. OÁZIS ITALDISZKONT 3 5 pont 15:12
4. HUFBAU-AKKER 3 4 pont 15:12
5. NÉRÓ SC. 2 3 pont 10:8
6. NEW MAXX-TEAM 2 3 pont 8:8
7. PÉNZÜGYŐR 3 2 pont 12:13
8. SRÁCZOK 2 0 pont 5:11
9. WARRIORS 3 0 pont 9:22
Góllövők: 10 gól LÁZÁR ZSOLT (OÁZIS)
                        7 gól CEBEI GERGŐ (AGROLINE)  

„B” LIGA:                                                       mérkőzésszám

1. BÉ-KORONA 3 9 pont 14:6
2. PÉNZÜGYŐR 2 3 6 pont 17:11
3. SZUPERCSAPAT 2 6 pont 12:9
4. KISKUNVÍZ 3 3 pont   9:14
5. FALÁBÚAK 2 3 pont   8:17
6. V.I.PLAST 2 0 pont   9:14
Góllövők: 5 gól POLYÁK GERGELY (PÉNZÜGYŐR)
                     4 gól PALLA GÁBOR (PÉNZÜGYŐR 2.)

9
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játékos nagyVilág
Fejlesztő eszközök gyerekeknek

Napjainkban a szakemberek meg-
látása szerint nagyon fontos kérdés, 
hogy gyermekünk tud-e játszani, ho-
gyan játszik?
A kiskőrösi EGYMI forrásközpont-
ként is működik, ami azt jelenti, 
hogy ingyenesen kölcsönöz szülők, 
pedagógusok és érdeklődők számára 
fejlesztő eszközöket és játékokat. 
A kölcsönzés során tanácsadással, 
tájékoztatással segítik az eszközök 
és játékok használatát, helyes alkal-
mazását. Az osztálytermi folyama-
tokban, az intézményekben használt 
eszközöket, fejlesztő játékokat 4 hét-
re lehet kölcsönözni és a kölcsönzési 
idő ezt követően még 3 alkalommal 
meghosszabbítható.

Nem csak a tanórán nyújthatnak 
hathatós segítséget, hanem hasz-
nálatukkal otthoni környezetben a 
szülők számára is lehetőség nyílik 
gyermekük megismeréséhez, fejlesz-
téséhez. Az eszközzel támogatott 
közös tevékenység során fontos in-
formációkhoz juthatnak gyermekük 
képességeiről, magatartásáról.
A fejlesztő játékok és eszközök meg-
ismeréséhez a gyógypedagógus szak-
emberek módszertani füzeteket is 
készítettek, melyek még inkább segí-
tik az egyéni szükségletek feltérképe-
zését, az önálló tanuláshoz szükséges 
feltételek megteremtését.
Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak egy EGYMI munkatársai!

Hatodik lett a Kiskőrösi Termálfür-
dő, Tanuszoda, Kemping a fürdők 
megyei rangsorában az „Év fürdője 
2017” internetes közönségszavazá-
son.
A termalfurdo.hu internetes oldal 
által meghirdetett versengésre há-
rom kategóriában lehetett nevezni. 
A kiskőrösi strand az „Év feltörek-
vő fürdője” kategóriába nevezett 
be. Bács-Kiskun megyében tizenkét 
fürdő mérettette meg magát, a kis-
kőrösi a középmezőnyben végzett, 

olyan fürdőket utasított maga mögé 
a népszerűségi listán, mint a kiskun-
halasi, a kiskunfélegyházi, vagy a 
kalocsai. Csak gratulálni tudunk a 
szép eredményhez, amely jelzi, hogy 
a fürdőközönség körében népszerű a 
kiskőrösi strand.

2017 – kÖzépkor újratÖltVE?

A gyermekek délelőttönként jól 
ismert bibliai történeteket kel-
tettek életre dramatizálva és 
kézműveskedve. A kinti játékokban 
is nagy örömüket lelték, hisz egy 
nagy játszótér volt számukra a tábor.
Az ifjak sokat sportoltak, kihagyha-
tatlan tábori csapatjáték volt idén is 
a méta. A legjobb edzés, hiszen a sok 
nevetés és izgalom közepette nem 
is venni észre, hogy a nagy játéktól 
másnap reggel valószínűleg izom-
lázasan ébredünk. S mi sem jobb 
gyógymód az izomlázra, mint még 
egy kis méta. A délutáni szabadidős 
programokban minden korosztály 
részt tudott venni. A táborlakók 
kipróbálhatták az igazi különleges-
ségnek számító íjászkodást, ami-
ben segítségükre volt a versenyíjász, 
Rakovecz Sándor. 
Egy forró napon a tábor apraja-
nagyja megnyergelte a bicikliket, 
s eltekertünk a 20 km-re fekvő tó-
hoz, ahol a nagy melegben lehetett 
hűsölni, pancsolni. Hazaúton meg-
állt a csapat a híresen finom és nagy 
gombócokat árusító soltvadkerti 
fagyizónál, ahonnan újult energiával 
igyekeztünk vissza Imrehegyre. 
A vicces játékokat és más eseménye-
ket megörökítette a tábori híradó, 
melynek adásain esténként jókat 
derültünk. Izgalmas kuriózum volt 

a világhírű kiskunhalasi csillagász, 
Balogh István és fiának bemutató 
estje. 2 óriás-teleszkópjukon keresz-
tül megcsodálhattuk a Hold felszí-
nét, a Szaturnusz gyűrűit, továbbá 
sok más érdekességet is meséltek a 
világegyetemről. 
A sok játék és nevetés mellett a lelki-
leg igazán feltöltő órák reggel és este 
voltak, amikor közös éneklések után 
hallhattuk Sebastian Matula előadá-
sait, aki megosztotta velünk törté-
nelmi jelentőségű kutatásait, melyek 
segítenek bennünket a körülöttünk 
levő világ jobb megértésében. A 
bibliai próféciák beteljesedését kö-
vetve láthattuk, hol állunk az idő 
folyamában. A buzdító prédikációk 
hatására lelkünket új öröm és lelke-
sedés töltötte be, hogy olyan Istent 
imádhatunk, aki törődik velünk, aki 
mindennél jobban szeret bennünket. 
Jó visszaemlékezni egy ilyen csodá-
latos táborra, ám ott lenni még jobb 
volt. Ha kedvet kaptál, jövőre gye-
re Te is, várunk 2018. július végén 
– augusztus elején!
Sebastian Matula előadásai egy hó-
napon belül felkerülnek a kiskoros.
adventista.hu weboldalra, így bárki, 
akit érdekel, megbizonyosodhat ar-
ról, hogy vajon 2017-ben megvaló-
sult-e a középkor újratöltése.

Mészáros Boglárka

Ezt a címet viselte az augusztus elején megrendezett biblia- és életmódtá-
bor imrehegyen, melyet a Hetednapi adventista Egyház kiskőrösi gyüleke-
zete bonyolított le. a reformáció 500. évfordulójáról megemlékezve főelő-
adónk, Sebastian matula, igazán értékes és megfogó előadásokat tartott. 
táborunkban otthonra talált kicsi és nagy, ifjú és örökifjú.

a mi strandunk kiVáló

Egy tEljEs tanéVEt tÖlt kuti pEtra mExikóban

Az AFS (American Field Service) a 
világ egyik legnagyobb, legrégebbi 
diákcsere szervezete, amely 1989-
ben elnyerte a Special Mention 
kitüntetést az Egyesült Nemzetek 
Szervezetétől a világ fiataljaiért vég-
zett munkájukért. Az AFS tevékeny-
ségét az UNESCO is elismeri. Az 
AFS több mint 80 országban olyan 
programokat kínál a diákok számá-
ra, melyek külföldön 3-tól 11 hóna-
pig terjedő tanulást és tartózkodást 
tesznek lehetővé. A programok ide-
jére a fiatalokat „befogadó” családok-
nál szállásolják el, és életkoruknak 
megfelelő iskolába járnak. 
Petra empatikus, talpraesett, és hatá-
rozott lánynak tartja magát. Nyitott 
a világra, nemzetiségekre, kultúrák-
ra. A nyelvi táboroknak, és csere-
diákprogramoknak köszönhetően, 
valamint utazásai alkalmával már 
eddig is nagyon sok nemzetközi ba-
rátra tett szert, akikkel megismerke-
désük óta jó kapcsolatot ápol. Szeret 
utazni, „világot látni”, megismerni 
más kultúrákat, vallásokat, népeket. 
Véleménye szerint egy utazás kiváló 
lehetőség arra, hogy az ember meg-
figyelje önmagát, mennyire képes 
megragadni a pillanat adta lehető-
séget. Szorgalmának köszönhetően, 
felsőfokon beszéli az angol nyel-
vet. Fontos számára a nyelvtanulás, 
amely „kinyitja” előtte a világot. 
Fantasztikusnak tartja, hogy egy kö-
zösen beszélt nyelv össze tud hozni 
más-más földrészeken élő embere-
ket, különféle népeket, kultúrákat.
Hogy miért éppen Mexikót válasz-
totta? Elsősorban azért, hogy anya-
nyelvi környezetben tanulja meg 
a spanyol nyelvet. Petrát mindig 
vonzotta az amerikai kontinens, és 
azon belül is a mesés tájairól, azték 
és maya kultúrtörténeti emlékek-
ről, utánozhatatlan zenei sokszí-
nűségéről, különleges konyhájáról, 
valamint a vidám és családszerető 
lakosairól híres Mexikó. Jelentkezett 
a programra, majd egy alkalmassági 

felmérésen is sikeresen megfelelt, így 
tagja lett annak a 103 középiskolás, 
illetve felsőfokú képzésben résztvevő 
diákcsapatnak, akik között harmad-
magával utazott Mexikóba. A felké-
szítéskor találkozott a csereprogra-
mon résztvevő, többek között, orosz, 
thai, amerikai, kanadai tásaival.
Petrát Mexikóban nagy örömmel 
és szeretettel fogadták mind az AFS 
mexikói képviselői, mind a helyiek. 
Fogadócsaládjának életében, min-
dennapjaiban családtagként vesz 
részt. Nagyon izgalmasnak találja, 
hogy mint magyarországi cserediák, 
egy helyi család tagjaként bepillant-
hat a mexikói hétköznapokba, meg-
tapasztalhatja az ottani életstílust, 
hagyományokat, megismerkedhet a 
helyi iskolával, tanrendszerrel.
Az iskolában például újdonság volt 
számára a kötelező iskolai egyenru-
ha viselése. Háromféle egyenruhát 
hordanak a mexikói diákok: sportos, 
nadrágos, illetve a lányok szoknyás 
összeállításban. A tanév már au-
gusztusban elkezdődik, a tanórák 7 
órától 14 óráig tartanak. A cseredi-
ákok a spanyol nyelv elsajátításához 
nagyon sok segítséget kapnak, Petrát 
a spanyol különórákon kívül foga-
dócsaládja, osztálytársai, és barátai is 
lelkesen tanítják.
A mexikói diákok is nagy érdeklő-
déssel ismerkednek Magyarország-
gal, ezen belül Kiskőrös városával 
is. Petra lehetőséget kapott tanórai 
kereteken belül bemutatkozni, il-
letve előadást tartani diáktársainak. 
Előadásában méltóképpen és részle-
tesen mutatta be Kiskőröst is. Be-
szélt arról, hogy nagyon barátságos, 
vendégszerető emberek élnek itt, va-
lamint bemutatta kulturális, turiszti-
kai értékeinket, mesélt a Petőfi-kul-
tusz ápolásáról. Megemlítette, hogy 
Kiskőrös „A szőlő és a bor városa” 
címet viseli, mivel az itt élő családok 
nagy része szoros szálakkal kötődik a 
szőlőtermesztéshez, borászathoz, és 
iskolai kereteken belül a diákok is 

minden évben aktívan részt vesznek 
a szőlőszüretelő munkákban. 
Petra összehasonlítva a magyar és a 
mexikói oktatást, a nyelvoktatást 
előtérbe helyező magyar középis-
kolai, valamint felsőoktatási rend-
szerről is tartott előadást a mexikói 
diákoknak. 
Petra Európai tizenéves diákként a 
csereévében szeretné Európa, ezen 
belül Magyarország jó hírét tovább 
öregbíteni, és egy év múlva a Me-
xikóban szerzett, olyan értékekkel, 
tapasztalatokkal hazatérni, melyekre 
méltán lehet büszke.
Szeretne még elfogadóbb, a világra 
még nyitottabb emberré válni a Me-
xikóban eltöltött csereévét követően, 
valamint nem utolsó sorban a spa-
nyol nyelvet is a lehető legmagasabb 
szinten beszélni.

a 16 esztendős Kuti Petra a kEVi hatosztályos gimnáziumának 10. tan-
évében ismerkedett meg tavaly az afs cserediák program lehetőségével. 
a témában szervezett előadás felkeltette érdeklődését, úgy döntött, jelent-
kezik, és egy teljes éven keresztül távol az otthonától, egy mexikói közép-
iskolában folytatja tanulmányait, miközben ismerkedik az ott élő emberek 
kultúrájával, szokásaival, gasztronómiájával.

még Várják a fElajánlásokat

A Vöröskereszt helyi szervezete által 
meghirdetett tanévkezdő segítő ak-
cióra sok jóérzésű, önzetlen ember 
ajánlott fel iskolaszereket a hátrányos 
helyzetű gyermekek javára.

Sutus Etelka területi vezető eljuttatta 
ezeket a rászorulóknak. Aki még sze-
retne bármit is felajánlani, szeretettel 
és köszönettel várják a művelődési 

házban hétköznaponként ebédidő 
kivételével reggel 8-18 óra között. 
A gyűjtésben nyújtott segítő köz-
reműködésért ezúton is köszönetét 
fejezi ki a Vöröskereszt képviselője 
a kiskőrösi papír- és írószer üzletek-
nek: a Gyöngy Papírboltnak, a Mar-
tini Utcai Tapéta és Papírboltnak, 
valamint a Tanár Úr Kérem Papír-
boltnak.

Nehéz anyagi körülmények között élő családok gyermekei számára
gyűjt felajánlásokat az óvoda, illetve iskolakezdéshez a Kiskőrös Járás 

Család-és Gyermekjóléti Központ.
Szívesen fogadnak új, vagy akár használt, de jó állapotban lévő ruhákat, tanszereket is.

Címük: Kiskőrös, Árpád utca 8. Készenléti szolgálat: 06-20/315-9795
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lutHEr mondja…
a keresztyén oktatásról

evA N g É l i k u S o k  o l d A l A

„Édes uraim, mennyit kell költenünk 
évenként puskákra, utakra, hidakra, 
gátakra és sok más hasonló dolgokra, 
hogy biztosítsuk a városok békességét 

és lakóházait: hát miért ne költenénk 
ugyanannyit a szegény, elhagyatott if-
júságra is, hogy egy vagy két ügyes em-
bert adhassunk melléjük, mint iskola-
mestert?... Mi másért élünk mi, öregek, 
mint hogy az ifjúságra felügyeljünk, 
azt tanítsuk és neveljük? Lehetetlen, 
hogy az ostoba nép magát tanítsa és 
fegyelmezze, reánk bízta őket az Isten, 
akik vének vagyunk és tudjuk, mi jó 
nekik, és bizony komolyan számon 
kérni őket rajtunk.”

(Keresztyén iskolák állítása, 1524)

napjaink

szEptEmbErtől induló 
alkalmaink

Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? 
– kérdezték egyszer Jézustól. Való-
ban, ki fog a mennyországba jutni? 
Ezt olvastam egyszer: „hét éves ko-
rában még túl fiatal volt, hogy Isten-
re figyeljen. Amikor tizennégy lett, 
túlságosan lázadó volt ahhoz, hogy 
Istenben higgyen. Mikor tizennyolc 
lett, túl erős és egészséges volt, hogy 
Istenre hagyatkozzon. Huszonnégy 
évesen túl szerelmes volt, hogy meg-
lássa az életében Istent. Harmincöt 
éves korában túl elfoglalt volt, hogy 
időt szánjon az életéből Istenre. Öt-
venévesen túl sok volt a gondja, emi-
att nem vette észre Isten szeretetét. 
Hatvan évesen meg már túl fáradt 
volt ehhez. S mire betöltötte a nyolc-
vanat, már túl késő volt…”
Amíg élünk, amíg a szívünk dobog, 
s amíg gondolkodni tudunk, addig 
van esélyünk. Addig minden új nap 
új esélyeket tartogat. Hogy vissza-

találjunk Teremtőnkhöz, az alkotás 
az alkotójához. Hogy nagy utat és 
mélységeket megjárt gyermekekként 
végre valahára oda térdeljünk eléje s 
egyszer végre kimondjuk: Uram Is-
tenem, vétkeztem, mert nélküled él-
tem az életemet. Nem vagyok méltó, 
hogy a gyermeked legyek!
Mert egy a cél, megérkezni. Itt nem 
számít a sorrend, ez nem futóver-
seny. Az utolsó befutónak is ugyanaz 
lesz a jutalma, az örökélet. Ahol nem 
lesznek könnyek, ahol nem lesz féle-
lem, semmi sem lesz, ami itt a földi 
életben oly sok keserűséget okozott. 
Ezért egyet lehet tenni: amíg időnk 
és lehetőségünk van, addig dönte-
ni! Aki ezt nem teszi, hiába volt sok 
mindenben első, hiába gondolta, 
hogy Istennél is „jól áll”. Ez az a vo-
nat, ami ha elment, már nem jön a 
következő…

Lupták György

szEptEmbEri útmutató

éVkEzdő tanári csEndEsnap

A Szücsi erdőben felépített zarán-
doklat keretében gondolhatták vé-
gig a nyarunkat és készülhettek az 
előttük álló időszakra az összegyűlt 
pedagógusok. A zarándoklat menetét 
az evangélikus egyház gyülekezeti és 
missziói osztálya által összeállított 5 
perc 500 című füzet adta, és erre ala-
pozva gondolkodhattak arról, hogy 
hogyan is tudják úgy élni a minden-
napjaikat, hogy reggeltől estig Isten 
jelenlétében érezzék magukat az is-
kolaév folyamán. A Jó Pásztor Sze-
retetotthon vendégszeretetét élvez-
hették, amely a zarándoklat kezdő és 
végpontja volt. A nyitóáhítaton Szűcs 
Mária iskolalelkész a teremtéstörté-
netből kiindulva arról beszélt, hogy 
az ember életének mennyire fontos, 
hogy legyen ritmusa, milyen zavart 
okoz az életünkben, amikor az éjsza-
ka és nappal rendje felborul akár egy 
betegség, egy átmulatott éjszaka vagy 
egy hajnalig tartó dolgozatjavítás mi-
att. Az egészséges ritmushoz és annak 
megtartásához segíthet hozzánk ez a 
kis füzet, amit a pedagógusok meg-
kaptak. A füzet 6 állomása volt a 

zarándoklat állomásai, ahol a hitok-
tatók-lelkészek egy-egy gondolattal 
és kis feladattal látták el az odaérkező 
csoportokat. Batáné Sike Orsolya 
Római katolikus, Farkasné Gomb-
ár Ildikó evangélikus, Sáfár Andrea 
baptista hitoktató mellett Luptákné 
Hanvay Mária és a két iskolalelkész 
volt vezetője az egyes állomásoknak. 
Az állomások az ébredéstől a lefek-
vésig vezettek gondolatban, ahogy 
egy-egy nap eltelik. Visszaérkezve a 
zarándoklatból a záróáhítaton Farkas 
Sándor iskolalelkész tanított arról, 
hogy Isten angyalai ott vannak körü-
löttünk, még ha nem is látjuk életünk 
minden percében, minden napon. És 
mi magunk is angyalokká, azaz kül-
döttekké válhatunk, ha a jó hírt, az 
Istenről szóló hírt tovább tudjuk adni 
kollégáinknak, diákjaiknak és így a 
napjukat gazdagítani tudjuk. 

Isten áldását kívánjuk evangélikus 
óvodánk és iskoláink valamint a vá-
rosban élő összes oktatási és nevelési 
intézmény dolgozójának az életére és 
a 2017-18-as tanév kezdésére!

Majd ezt mondta nekem az Úr: menj és indulj útnak…5 Móz 10,11
nem csak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak is vissza kell rázódniuk 
a dolgos hétköznapokban, bár a nyári szünetben ők azért nem lógatták a 
lábukat, mint azt sokan tévesen hiszik. a visszaérkezés és tanévkezdés-
hez adott segítséget lelkiekben a két iskolalelkész Farkas Sándor és Szűcs 
mária által vezetett tanári csendesnap. Ebben az évben rendhagyó módon 
kint a szabadban zajlott a csendesnap. 

„És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek,
  és vannak elsők, akik utolsók lesznek.”
                                          (Lukács 13,30)

illusztráció

Baba-mama klub
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Luther tér 3. szám alatt levő 

imaház kistermébe Baba-mama kör alkalmaira. A klub kislétszámú csoport, 
ahol az egészen újszülött kortól bölcsődés korig várjuk a gyermekeket 

szüleikkel együtt. Az idei évben közösen olvassuk ismét Margret Kasemann: 
Anyák a Bibliában című könyvét, a találkozókon beszélgetünk

a mindennapok és a gyereknevelés kérdéseiről, közösségben vagyunk 
és az alkalmak végén énekelünk, mondókázunk és egy imádsággal zárunk. 

A közösség nyitott, nem gyakorló keresztyéneket is szívesen várunk!
Csoportunk megtalálható a facebook-on Kiskőrösi Baba-mama néven.

Üzeneteket, kérdéseket szívesen fogadunk ott is, vagy Szűcs Mária 
lelkésznőnél a lelkeszno@gmail.com email címen.

Az alkalmak minden hónap 1. és 3. péntekjén 11-12 óra között vannak. 

Gyermekbibliakör
A tanév beindulásával ismét kezdetét veszi a gyermekbibliakör (más néven 

Vasárnapi Iskola) minden vasárnap a 10 órási istentisztelettel párhuzamosan 
az imaház kistermében. Gyakorlott pedagógusok és lelkészek vezetésével 
minden vasárnap várjuk elsősorban az alsós gyermekeket, hogy játékkal, 
énekekkel, beszélgetésekkel elmélyítve egyre jobban megértsék a bibliai 
üzeneteket és minél szorosabb kapcsolatot tudjanak kialakítani Jézussal

és egymással. 

Ifjúsági – Ifi csoport
6. osztályos kortól egészen főiskolás, egyetemista korig várunk fiatalokat. 
Szalonnasütéssel egybekötött tanévnyitó alkalommal kezdtünk, játékkal

és nyári beszámolókkal. A csoport nem zárt, várunk mindenkit, aki pedig 
még egyszer sem volt, azt még nagyobb szeretettel! 

Hívunk minden fiatalt, akinek fontos Isten és egy jó közösség.

A tanév indulásával veszi kezde-
tét a konfirmandus-felkészítés is 
a gyülekezetben és az oktatási in-
tézményekben. A konfirmációra 
való készülés első hivatalos pont-
ja az ünnepi istentisztelet, ahol 
Kutyifa Pál a gyülekezet felügye-
lője átadja a konfirmandusoknak 
az egyházkerület és a gyülekezet 
ajándékát, a Bibliákat, útravalóul a 
konfirmandusoknak és elhangoznak 
a konfirmandusok nevei. Szeretettel 
várunk mindenkit szeptember 24-

én, vasárnap a 10 órakor kezdődő 
istentiszteletre, amikor ez az alkalom 
megvalósul. Ismerkedjünk meg a fia-
talokkal és imádkozzunk értük, hogy 
ez az év valóban az Istennel való szo-
rosabb kapcsolatról szóljon és a ke-
resztségben szüleik által meghozott 
döntés személyes megerősítéséről!

ünnEpélyEs bibliaátadás

ORSzÁGOS 
EvAnGELIzÁcIóS nAP 

Új szívet adok nektek, 
új lelket adok belétek!

szeretettel hívunk minden 
érdeklődőt az október 14-én 

tartandó országos evan-
gelizációs napra, a buda-

pesti deák téri evangélikus 
templomba. 

Az utazás egyénileg történik.
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Tisztelt Kiskőrösi lakosok, Gazdálkodók, Vállalkozók!

A Mint bizonyára azt sokan tudják, Kiskőrösön kicsit több mint egy évvel ezelőtt, a Polgárőrség 
„háza táján” változások történtek. Az egyesületként működő „Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület” 
új vezetőt, ezzel akarva-akaratlanul, új gondolatokat és célokat is választott. Egyik legfontosabb 
változás, a feladatok, célok magvalósításának, az ezekkel együtt járó munkák elvégzésének, az 
egyesület tagjai közötti elosztása.
Célunk: Egy Dacia Duster típusú jármű megvásárlása 2017. decemberéig, valamint az, hogy ebben 
az évben (2017) az „Adventi téren”, be tudjuk mutatni a már rendszerbe állított, „felékített” autót, 
és elmondhassuk a nyilvánosság előtt, hogy a kiskőrösi emberek összefogásának eredménye az a 
gépjármű, amit látnak.
Természetesen, nem a jármű „mutogatása” a végcél. Gyakorlati haszna hosszútávon mégiscsak az, 
hogy a jelenlétünket növelni tudjuk, kül- és belterületeken egyaránt. 
A felajánlások egyesületünkhöz való eljuttatásának két módja van:
• postai csekken történő befizetés (Szentgyörgyi Csabától is kérhető)
• átutalással, az egyesület bankszámlájára.
Az egyesület adatai: Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület  •  6200 Kiskőrös, Árpád út 8.
Számlaszám: 10201006-50259106-00000000 K&H
A 2017. évben befizetett, jóváírt támogatásokról, legkésőbb 2018. január 31-ig igazolást állítunk ki 
a gazdálkodók, valamint a cégek felé! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik támogatják 
célunk megvalósítását.

Balogh István KVPE elnöke

Valami 
tÖrténik!
Nyílt levél,
Kiskőrös 
lakosaihoz.Balogh István

• HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
• GARANCIA
• SZERVIZ

INGYENES KIPRÓBÁLÁS AZ ÖN UTCÁJÁBAN!

ELEKTROMOPEDEK 
SZÉLES VÁLASZTÉKA

www.elektromoped.hu
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Alig, hogy véget ért a tanév, június 
19-től 6-8 éves korúakból álló „Tö-
pörtyűk” és „Tökmagok” Gyermek 
Néptánccsoport nyári szakmai tábor-
ban vett részt Izményben. Immáron 
6. alkalommal valósult meg ugyan-
azon helyszínen az apró táncosok 
tánctábora a Hétszínvirág Oktatási 
és Kulturális Alapítvány, valamint a 
szülők támogatásával. A többségében 
bukovinai székelyek lakta zsákfalucs-
kában a gyermekek családias légkör-
ben, napirend szerint ismerkedhettek 
a bőrözéssel Kiss Tamás apuka veze-
tésével, s lelték örömüket a gyöngyfű-
zésben és egyéb kézműves tevékeny-
ségben Horváth Katalin és a szülők 
– Kecskeméti Jánosné, Suhajdáné 
Bús Annamária – közreműködésé-
vel. Kaposi Nóra anyuka lelkesen 
gondoskodott a csapat reggeli test-
mozgásáról. A napirendben szerepelt 
még a fürdőzés, a filmvetítés, a közös 
tánctanulás, az esti „rókavadászatok”, 
séták és a KI-MIT-TUD vetélkedő. 

Esténként nem kellett kérni a gyere-
keket, hanem önként mentek szobá-
ikba lefeküdni, mert a napi program 
teljesen „kivette” az erejüket. A tábor 
célja elsődlegesen a közösségi él-
mény által az összetartozás erősítése, 
a csoporton belüli baráti kapcsolatok 
erősítése. A kedves, kiegyensúlyozott 
és a tevékenységekben aktívan köz-
reműködő gyermekcsoporttal és a 
segítőkész, lelkes szülőkkel örömteli 
és élményekben gazdag 4 napot tölt-
hettünk együtt.

Néhány nap múlva, június 27-én 
a legidősebb korosztály, a „Csicser-
gők” Gyermek és Ifjúsági Néptánc-
csoport indult hosszú útra Erdélybe, 
Gyergyóújfaluba. Samu Zsuzsanna 
igazgatónő szervezésében, a zeneisko-
la Hang-Szín Művészeti Egyesülete, 
a Hétszínvirág Oktatási és Kulturá-
lis Alapítvány, valamint a szülők tá-
mogatásával történt a kiutazás, amit 
ezúton is szeretnénk megköszönni. 
Az út elsősorban kirándulást és szóra-
kozást jelentett a gyermekek számára, 
hiszen a történelmi nevezetességeket 
– Vajdahunyad vára, Déva vára – a 
Súgó barlangot, a Tarisznyás Márton 
Múzeumot, a Tordai Sóbányát te-
kinthették meg, s izgalmas hegyi tú-
rán vehettek részt. A térség kimagasló 
folklór programján az „Ezer Székely 
Leány Napja” nyitó programjában 
vonult fel a csoport, majd a környék 
néptánccsoportjai és a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes műsorárá-
ban gyönyörködhettünk. Megismer-
kedtünk a helyi néptánccsoporttal és 
zenészekkel, akik székelyföldi tánc-
lépésekkel bővítették növendékeink 
ismeretanyagát. Az utolsó napon 
Gyergyóújfalu falunapján, a „Csi-
csergők” csoport nagy sikert aratott 
a színvonalas előadásával. A helyiek 
kedves és odaadó vendéglátása tette 
teljessé az erdélyi kirándulást.
A „Kis-Csicsergők” Gyermek Nép-
tánccsoport 37 fővel képviselte Ma-
gyarországot és természetesen Kis-
kőrös városát a macedoniai Ohrid 
városában július 7 és 11 között, a VI. 
Nyári Nemzetközi Gyermek Folklór-
fesztiválon, melyen Bulgária, Török-
ország, Szlovákia, Szerbia, Litvánia, 
Észtország csoportjai is részt vettek. 
A kiutazás a Hétszínvirág alapítvány 
szervezésében valósult meg. Az öt nap 
alatt egy menettáncon és két esti fesz-
tiválfellépésen teljesítettek kiválóan a 

kiskőrösi táncosok, ahol hihetetlen 
nagy sikerrel szerepeltek, s a főszer-
vező legkedvesebb csoportja lettünk. 
A „Kis-Csicsergők” csapata immá-
ron sokadszorra mutatta meg, hogy 
milyen a magyar virtus, hiszen a 
fellépéseken nyoma sem volt a fá-
radtságnak, kialvatlanságnak. Igen 
színvonalas ellátásban volt részünk,az 
ohridi tó mellett, a gyönyörű üdülő-
város szívében, a Montenegrin ho-
telben kaptunk szállást és biztosítot-
ták az étkezéseket. Némi izgalom is 
társult az éjszakákhoz, hiszen 2-3-as 
utóföldrengéseket is átéltünk, ami 
ott természetes. Minden nap jutott 
idő fürdésre, kirándulásra, 
hajókázásra, s a város és 
környékének történel-
mi emlékeit – Nagy 
Sándor birodalmából 
az Amfiteatrumot, 
Samoil erődöt, a Vizi 
múzeumot – is meg-
tekinthettük. A fesz-
tiválszervezők olyan 
gyermekbarát fesztivált 
rendeztek, ahol mindenre ké-
nyelmesen jutott idő, s az élményeket 
be tudtuk fogadni. A fesztivál utolsó 
estéjén a csoportok közös diszkója 
zárta, valamint a csoportvezetők ta-
lálkozója. 
Köszönjük az utazás támogatóinak: 
a Kiskőrös Városért Alapítványnak, 
az MBE Filadelfia Alapítványnak, a 
szülőknek és a Hétszínvirág Oktatási 
és Kulturális Alapítványnak – Takács 
Ildikó kuratóriumi tag, és Horváth 
Katalin elnök és a csoport vezetője, 
aki az utazás lebonyolítója is volt, 
és jelmeztárosaink – Kiss Katalin 
és Kiss Tímea – aktív részvételét. 
Köszönjük ezúton is Podobni Péter-
nek a tolmácsolást, a kiváló helyt-
állását, a közreműködését! A nyári 
programsorozatot a „Kis- Csicsergők 

csoport négynapos német testvér-
városi – stadtlengsfeldi – vendég-
szereplése zárta augusztus 17 és 20 
között, amelyről Kiss Tímea, mint az 
utazás kezdeményezője és résztvevő-
je így ír: „A Kiskőrös-Stadtlengsfeld 
testérvárosi kapcsolat keretében meg-
hívást kapott a német testvérvárosba 
Stadtlengsfeldbe a Szó-La-M AMI 
Kis-Csicsergők csoportja, a csoport 
egy része 13 táncos és Kaponya Lász-
ló tánctanár és 2 kísérő utazott el a 
kiskőrösi önkormányzat, Domonyi 
László polgármester, Szedmák Ta-
más képviselő és Paksi Dénes tűzol-
tóparancsnok támogatásával. A gye-

rekek 3 és fél napot töltöttek 
a csendes és bájos kisváros-

ban, a fellépések mellett 
rengeteg programon 
vehettek részt, melyet 
a vendéglátással együtt 
a stadtlengsfeldi ön-
kormányzat és a 
Stadtlengsfeldi Vállal-

kozók Egyesülete támo-
gatott. Jártak a merkersi 

sóbányában, végigmehettek a 
Drachenschlucht-on, a Stadlengsfeldi 
Önkéntes Tűzoltók jóvoltából meg-
nézhettek egy területi tűzoltó köz-
pontot, kipróbálhatták a tűzoltók 
felszerelését és az egyik tűzoltó saját 
Subaruját is. A gyerekek élmények-
ben gazdagon tértek haza.”
Szép és tartalmas nyarat tudhatunk az 
idén is magunk mögött, de a vendég-
szereplés-sorozat ezzel nem záródott 
le, hiszen meghívást kapott a „Csi-
csergők” Ifjúsági Csoport Kiskőrös 
testvérvárosába, Naszvadra, ami teljes 
mértékben Kiskőrös Város Önkor-
mányzatának közbenjárásával és tá-
mogatásával valósul meg. 

A néptánccsoportok és a szülők ne-
vében köszönjük támogatóink se-
gítségét, amit a nyári utazásokhoz 
biztosítottak, hogy a kiskőrösi nép-
tánccsoportok méltón képviselhessék 
városunkat és országunkat.
Tartsák meg továbbra is eme nemes 
lelkű gesztusukat!

Horváth Katalin
táncpedagógus 

Végigtáncolták a nyarat 
a kiskőrÖsi néptáncosok

a kiskőrösi néptáncosok tavaly szeptembertől – a kalocsai Hétszínvirág 
ami, majd a kalocsai liszt ferenc ami volt növendékei – a kiskőrösi 
szó-la-m alapfokú művészeti iskola növendékeiként folytatták illetve 
kezdhették meg táncművészeti tanulmányaikat. a néptánc tagozat nyári 
tábora és külföldi vendégszereplései, fesztiválja igen szorosan, egymás 
után valósultak meg, és életre szóló, emlékezetes élményeket szereztek 
az idén is a táncosoknak.

mEgszülEttEk a baráti mamacsapat babái

Hatalmas izgalommal és szeretettel 
vártuk a kis pocaklakók érkezését. 
Emlékszem együtt izgultuk végig az 
első kis csöppség érkezését és min-
den apróság világra jövetelét szinte 
a sajátunkként éltünk meg. Majd 
mindannyiuk életében eljött az a 
pillanat, amikortól anyává váltunk. 
Most idestova 8 hónap távlatában 
bátran kijelenthetem a többiek ne-
vében is, hogy gyönyörű – sokszor 
ugyan fáradságos – életre szóló per-
ceket tölthettünk el gyermekeink 
születése óta, és reméljük, hogy még 

milliónyi emlékezetes pillanatok 
várnak ránk a jövőben is, hisz attól 
nagyobb ajándék nincs az életben, 
mint egy gyermek érkezése. Bár 
mindenki most sem lehetett ezen 
a fényképen, remélem, a követke-
ző alkalommal már mindannyian 
együtt leszünk.”

A második kép a Szabadidő parkban 
készült egy kellemes pikniken. Ha 
az időjárás engedi, a kisbabás anyu-
kák szeretnének egy találkozót szer-
vezni szeptember 23-án ugyanitt. 

Szeretettel várják az ismerkedős bu-
lira a kismamákat, fiatal mamákat, 
papákat és babáikat, nagyszülőket, 
valamint mindazokat, akiknek fog-
lalkozása kötődik a kicsiny gyerme-
kekhez.
A szabadban való játék és a moz-
gás mellett, így lehetőségük nyílhat 
egy eszmecserére, a hozzátáplálás-
ról, mozgásfejlődésről, tanfolya-
mokról, stb… 

A második képen: Tóth Laura és 
kisfia Maglódi Miron, Tratter Me-
linda és kislánya Lakatos Léna, Si-
mon Réka és kisfia Szabó Zsombor, 
Krizsánné Ivett és Kisfia Krizsán 
Dominik, Kecskés Lilla és kisfia 
Kudron Tamás, Varjasi-Bordás 
Bettina és ikrei Varjasi Mirabella 
és Varjsasi Tibor, Sós Ildikó és kisfia 
Polereczki Dávid, valamint Hor-
váth Éva és kisfia Kovács Kristóf.

   „Az anyatej élet,
                   erő, egészség!”
Kiskőrös város védőnői tisztelettel meghívják Önt és családját
szeptember 29-én, az „Anyatej világnapja” alkalmából
tartandó rendezvényre.

Programok:

10:00 Megnyitó (dr. Kállayné Major Marina)
10:15 Édes teher – A várandósság alatti és a szülés utáni depresszió
megelőzéséről, kezeléséről előadó: dr. Belső Nóra pszichiáter

„...mEgérkEztél, dE jó…!”

sok boldogságot kíVánunk!

Filep Anita Ivanovna és Pál István Nagy Éva Erika és Béres Ferenc László 

Akkor... Most...

Pál István
édesanyja: Filep Anita Ivanovna
édesapja: Pál István
születési idő: 2017. augusztus 07.
születési hely: Kecskemét
súly, hossz: 3400 gramm, 52 cm

Godzsa Tardos
édesanyja: Godzsa Anikó
édesapja: Kirtyán Tamás
születési idő: 2017. július 08.
születési hely: Veszprém 
súly, hossz: 3600 gramm, 54 cm

Frank Soma
édesanyja: Kriszt Nóra
édesapja: Frank Gábor
születési idő: 2017. augusztus 9.
születési hely: Kecskemét
súly: 3000 gramm, hossz: 52 cm

Béres Bianka Szidónia
édesanyja: Nagy Éva Erika
édesapja: Béres Ferenc László
születési idő: 2017. július 27.
születési hely: Kiskunhalas
súly:3100 gramm, hossz: 50 cm

Krizsánné Kupus Ivett: „kicsivel több, mint 8 hónappal ezelőtt hatalmas 
pocakokkal pózoltunk a bim-bam cukrászdában és akkor még nem is sej-
tettük, milyen is lesz az anyaság. csak ábrándoztunk és próbáltuk elkép-
zelni, hogy mennyire változik meg az életünk ezután, vajon milyen lesz a 
kisbabánk, akit a szívünk alatt hordunk. 

1514

pErdülj-fordulj

A Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Baráti találkozóra hívja a sorstársakat október 14-én

14 órára a Kurta Kocsma étterembe.
A programra mindenkit szeretettel invitálnak.

Bővebb információ: Détári Ferencné: 06-20/3902-005
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néggyEl tÖbbEn Vagyunk!
Augusztus 8-án Domonyi László 
polgármester és Baranyainé Szabó 
Katalin anyakönyvvezető előtt né-
gyen tettek állampolgári esküt a vá-
rosháza dísztermében.

Berki László Gyergyószentmiklós-
ról, a Kinda család, Attila és fele-
sége Emese, valamint gyermekük 
András Erdőszentgyörgyről érkezett 

Kiskőrösre, hogy itt találja meg a 
boldogulást. Mint azt hangsúlyoz-
ták, nagyon tetszik nekik városunk, 
örülnek a munkalehetőségnek, s 
most már letelepedtek és boldogok, 
hogy kiskőrösieknek vallhatják ma-
gukat. A Himnusz és az eskütétel 
alatt könnyes szemük arról árulko-
dott, hogy amit mondanak, azt va-
lóban így is érzik.

fókuszban

a kiskőrÖsi járás ismét
bEmutatkozott a 
megyeSzÉkhelyeN

Ebben az évben sem ússzák meg a kiskőrösi dalostorkú, nagytarajú 
baromfiak. Dedák Pali és Danis Évi ugyanis nem szakítja meg a hagyomá-
nyokat, idén is úgy döntött a kiskőrösi kakaspörkölt főző fesztivál szerve-
ző stábja, hogy október 7-én reggel 9 órakor közös tűzgyújtással kezdetét 
veszi a fesztivál.

A 83 éves hagyományokkal bíró 
Hírös7 Fesztiválon a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzatnak köszön-
hetően augusztus 19-én szombaton 
és augusztus 25-én pénteken Kiskő-
rös Járás is lehetőséget kapott a be-
mutatkozásra a rendezvény központi 
részén, a Hírös Korzón, Hargita me-
gyével közösen.

Kiskőrös Járás kínálatában sze-
repeltek turisztikai kiadványok, 
ajándéktárgyak, a János Vitéz Láto-
gatóközpont játékai, sportital és bor-
kóstoltatás, valamint bemutatkozott 
Fodor Zoltán vésnök mester.

Tóth Anett 

nyolcadszorra
is mEgpEcsétElődÖtt

a nagytarajosok sorsa

Lassan településünk a fesztiválok 
városa lesz, hiszen alig van egy-két 
olyan hónap, melyet ne tarkítana 
valamilyen nagyszabású, közösség-
kovácsoló rendezvény. Lám-lám, a 
hajdanán még csak baráti összejö-
vetelnek induló kakaspörkölt-főző 
parti is fesztivállá nőtte ki magát. 
Szinte még véget sem ért a tavalyi 
rendezvény, már jelentkeztek is a 
csapatok az idei happeningre is. 
Szegény tyúkok megint 
egy időre kakas nél-
kül maradnak… na, 
nem mindegyi-
kük, hiszen a ka-
kaspörkölt-főző 
versenyhez pár 
éve a tyúkleves-
főző versenyág 
is társult, így a 
kapirgáló egyedek 
közül a „szebbik 
nem képviselői” sem 
ússzák meg zöldségek 
nélkül a nagyfazekat.
Paliék tanyáján nemrégiben ösz-
szeült a fesztivál-vezetőség, hogy 
megbeszéljék az „utolsó simításo-
kat”. Mint elárulták, a jelentkező 
csapatok száma minden eddigi 
rekordot megdöntött, míg tavaly 
51 csapat jelezte részvételi szándé-
kát, az idén már elérte ez a szám a 
hatvanat.
Mi lesz, ha nem férünk el? – kér-
deztük Patyótól. Akkor maximál-
juk a résztvevő csapatok számát- 
felelte. Tudniillik 65 csapatnál 
több a Szabadidőparkban nem fér 
el és mivel a hely varázsát meg sze-
retnénk őrizni, nem akarjuk más 
helyszínre vinni a fesztivált.

A hangulatfelelősök ebben az év-
ben is Nani és Lali (alias Markó 
János és Kothencz Lajos zené-
szek), akik főleg kiskőrösi muzsi-
káló együtteseket, mulattató és 
mulató csapatokat verbuválnak 
erre a napra. Minden stílus kép-
viselteti magát, ott lesz az Evangé-
likus Fúvószenekar, a Szivárvány 
Néptáncegyüttes, a Szürke Vere-

bek Jazzbandája, főszerepet kap 
a Soundwitch zenekar, a 

Music Story, valamint 
a Mon Cherries for-

máció… Talán az 
akasztói Vízke-
reszt Citerazene-
kar sem marad 
otthon és persze a 
főzenészek Nani 
és Lali egész nap 

készenlétben áll-
nak a mikrofonnal.

A gyermekek sem 
fognak unatkozni, arc-

festés, ugrálóvár, lovaglási 
lehetőség várja őket. Sőt! Csibefo-
gó versenyt is rendeznek számuk-
ra. A zsűri összetétele is évről-év-
re állandó – Domonyi László 
polgármester, Kothencz Lajos, 
Csányi József, Gyepes Gabojsza 
– bírálja majd el az étkeket egy 
egészen új elgondolás alapján.

A megbeszélést Buksi és Bogyó, a 
két pulikölyök is figyelemmel kí-
sérte, a baromfiudvar terepszemlé-
jét pedig csak egy-két reményvesz-
tett kukorékolás szakította meg… 

Jelentkezés:
Dedák Patyó: 06-70/333-2856
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A KISKőRöSI EGÉSzSÉGFEjLESzTÉSI
IRODA PROGRAmjAI

szEptEmbEr 
20. szerda 08.00  gerinctorna (Efi)
20. szerda 17.00  labdás torna (Efi)
21. csütörtök 17.00 női torna (Efi)
22. péntek  15.00 baba-mama hordozós torna (Efi)
25. hétfő 17.00 táplálkozással az egészségért – kertész róbert  
  ironman: életerő étellel, sporttal, hittel (Efi)
26. kedd 10.00 nyugdíjas torna (Efi)
27. szerda 08.00  gerinctorna (Efi)
27. szerda 17.00  labdás torna (Efi)
28. csütörtök 17.00 női torna (Efi)
28 csütörtök 18.00 jóga (budai nagy a. u. 43.)
29. péntek  10.00 dr. belső nóra: édes teher – a várandósság 
  alatti és a szülés utáni depresszió megelőzésé-
  ről, kezeléséről (műv. központ)
29. péntek  15.00 baba-mama hordozós torna (Efi)

októbEr
2. hétfő  17.00 labdás torna (Efi)
3. kedd 10.00 nyugdíjas torna (Efi)
3. kedd 17.00 lelki egészségnevelés a családban
  – török zsuzsa pszichológus: iskola start! (Efi)
október 4. szerda 10.00  gerinctorna (Efi)
október 4. szerda 17.00  labdás torna (Efi)
október 5. csütörtök  17.00 női torna (Efi)
október 6. péntek  15.00 baba-mama hordozós torna (Efi)
október 9. hétfő  17.00 labdás torna (Efi)
október 10. kedd 10.00 nyugdíjas torna (Efi)
október 10. kedd  17.00 lelki egészség a családtervezésben
  – theisz dóra: konfliktusmentes kapcsolatok 
11. szerda 10.00  gerinctorna (Efi)
11. szerda 17.00  labdás torna (Efi)
12. csütörtök 17.00 táplálkozással az egészségért
  – lénárt gitta előadása (Efi)
14. szombat 9.00 bringabarátság bringatúra (petőfi tér)

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.
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késő éjszakáig tartott
a HoldfényEs ligaVErsEny

Négy csoportra osztottuk a 23 fős 
mezőnyt, amelyben hat versenyző 
kapott helyet, emiatt a csoportmér-
kőzések elég hosszúra sikeredtek. 
A játékosok többségének 5 lejátszott 
mérkőzés eredményei alapján kellett 
a továbbjutó helyek valamelyikét 
megszerezni. Az „örökös győztes” 
Tóth Zsolt például csak a harmadik 
helyen jutott tovább a nehéz ellenfe-
lekkel tarkított csoportjában, ellen-
ben a kiskőrösi Torgyik Mihály (a 
képen bal szélen) a nem kevésbé erős 
csoportból az első helyet szerezte meg 
és jutott az egyenes kieséses rendszer-
be. Ott már nem lehetett hibázni és 
izgalmas összecsapás is kialakult a 
verseny egyetlen hölgy indulója és a 
korábban kiskőrösi színekben induló 
Tóth Tamás között. A végeredmény 
4:3 lett Tamásnak, amivel a legjobb 
négy közé jutott, de külön gratulá-
lunk Krisztinának is. Remekül ját-
szott, hiszen egy jó játékostól csak 
picivel maradt el, nem sokon múlt 
a meglepetés. A másik ágon Boros 
Gábor és Izsák Gábor is szoros 
meccset játszott. Az előzőhöz itt is 
teljesen hasonló eredmény született, 

amelynek Boros Gábor örülhetett, 
ő került ki győztesen a mérkőzésből 
és játszhatta a döntőt Tóth Zsolttal, 
aki az egyenes kiesésben már teljesen 
megtalálta a játékát és magabizto-
san jutott el a döntőig. Újra Hírös 
Hunok döntőt láthattak az „éjszakai 
baglyok”, hiszen hajnali 1 óra is el-
múlt, amikor egymásnak feszültek 
a klubtársak. Amikor mások már 
az igazak álmát aludták, ennek a 
két versenyzőnek még erősen kellett 
koncentrálni, amiért elismerés jár, 
hiszen még ekkor is képesek voltak 
több 100 feletti dobásra és 1-2 kö-
rös kiszállókra. Nem volt egyoldalú a 
döntő, 4:2-es végeredmény született. 
Az aranyérmet a mindig „szerencsés” 
Tóth Zsolt hozta el, klubtársa Boros 
Gábor elől, míg a harmadik helyen 
Tóth Tamás és Izsák Gábor oszto-
zott. A hazai Győztes Kör Sport 
Egyesület tagjai most lemaradtak a 
dobogóról, de így is tisztességesen 
helyt álltak. Mindenkinek köszön-
jük a részvételt és a tisztességes, kor-
rekt játékot, valamint a szurkolást és 
a jó hangulatot! 

Hirsch Máté

ragyogó érmEkEt 
szErEztEk az íjászok

az Európa bajnokságon
Hát kérem szépen, véget ért az Euró-
pa bajnokság. Az Alisca Nyilai Íjász 
Egyesület szép eredményeket tudhat 
magáénak. Török Hanna Vanda 
aranyérmes lett, kategóriájában a 
legjobbnak bizonyult, míg testvére, 
Török István Szilárd az ezüstérmet 
hozta el, ezzel növelve mind a csalá-
di, mind pedig az egyesületi kincs-
tárat. 
Örömmel jelentem, hogy a Kis-
kunhalasról Barta Viktória Európa 
– bajnok lett, nővére, Barta Niko-
lett ezüstéremmel a nyakában állt 
a dobogóra, és a kiskőrösi Németh 
Réka eddigi pályafutása legjobbját 

nyújtva a dobogó harmadik fokára 
állhatott, tehát begyűjtötte a bronz-
érmet. Szedmák Fanni a negyedik 
helyen végzett, de sajnos nem jutott 
be a rangsorolóba. Hatalmas gratulá-
ció a lányoknak! 
Varga Alexandra a nyolcadik, Má-
tyás Zsolt pedig a tizenhatodik he-
lyet „húzta be” az egyébként igen 
erős mezőnyben. Ez egyben az Eu-
rópa-bajnoki helyezést is jelenti, hisz 
a kvalifikációt meglőve a rangsoroló-
ban szerezték meg a pozíciókat! 
Gratulálunk mindenkinek, Hajrá 
Alisca!

Horváth Tamás

Világbajnoki bronzérEm 
bognár Erika nyakában

Győzeleeeeeem! Bognár Erika a 
női 60 kilogrammosok bronzmér-
kőzésén 1-1-re (később szerzett 
ponttal) legyőzte az orosz Eb-ötödik 
Parohinát Athénban. A mérkőzés ak-
ciót nem, ám annál inkább nagyobb 
csatát hozott. A bírók az első me-
netben Erikát látták passzívabbnak, 
ezért őt figyelmezették, és „tették 
rá” a 30 másodperces büntetőidőt. 
A fél perc alatt sem született pont, 
így 1-0-ás orosz vezetéssel mentek 
szünetre a felek. A második menet-

ben már fordult a kocka, Bognár 
volt az aktív, ezért az orosz is meg-
kapta a 30 másodperces büntető-
időt, ami alatt szintén nem történ 
akció, így végül 1-1-gyes zárással 
Erika kezét emelhették a magas-
ba. Bognár Erika tehát a szarajevói 
Európa-bajnoki címe mellé egy vi-
lágbajnoki bronzot is bezsebelt a 
2017-es évben.

Gratulálunk, Erika! Szép munka 
volt! (Magyar Birkózó Szövetség)

A „terepbiztosítókkal” együtt mint-
egy hatvanan vettek részt a Szent-
györgyi Alajos ezüstkoszorús mes-
terkiképző által vezetett Kiskőrösi 
Kutyaiskola szüreti napi bemutató-
ján, ahol a nagyközönség számára a 
szüreti lovasfelvonulás előtt tartottak 
ízelítőt a kutyás berkekben folyó ko-
moly szakmai munkából.
A kutyaiskola fennállásának 20. év-
fordulóját ebben az évben hármas 
programsorozattal ünnepelte. Május 
27-én országos hírű és lefedettségű 
Barátságos Munkakutya versenyt 
szerveztek az Erdőtelki úton lévő 
területükön, július 16-án pedig szin-

tén ugyanott tartották meg családias 
összejövetelüket a jubileum alkalmá-
ból. A szüreti felvonulás színvonalát 
emelő bemutatójukra sokan voltak 
kíváncsiak, hiszen nem mindennap 
látni, ahogy egyszerre „pályán” van 
közel negyven kutya és vezényszóra 
végzik feladataikat.

A program a Kiskőrösi Kutyais-
kolásoktól megszokott rendben és 
fegyelemmel zajlott. Még egyszer 
gratulálunk a jubiláló évfordulóhoz 
és további még sok 20 eredményes 
esztendőt kívánunk az összetartó ba-
ráti csapatnak és az újoncoknak.

lEzárta az ünnEpsorozatot 
a kiskőrÖsi kutyaiskola

miután nem sok résztvevőnek volt ideje és türelme kivárni a hajnalig tartó 
verseny eredményét, ezért a távolmaradóknak és az érdeklődőknek szeret-
nénk összefoglalni, mi is történt a Vii. Holdfényes ligaversenyen.

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!

Darts fesztivál
KisKőrös – oKtóber 7.

10 órától II. Győztes Kör Open – Bezzeg Nándor részvételével
a Holdfényes Biliárd Klubban – ingyenes

18 órától a művelődési házban Hajnóczy Soma bűvész világbajnok
fellépése és Bezzeg Nándor bemutatója – belépődíjas

Az ingyenes és belépődíjas kísérő programokról, a VIP jegyvásárlás 
lehetőségéről további információk a későbbiekben a Győztes Kör Sport 

Egyesület, valamint Kiskőrös város facebook oldalán olvashatók.

Támogatók:
Kiskőrös Város Önkormányzata,

Kévés Autó – Soltvadkert,
Kunság-Szesz Zrt.

Két ezüstéremmel tért haza a racicei 
világbajnokságról Suba Róbert para-
limpiai sportolónk. Alig egy hó-
nappal ezelőtt számoltunk be arról, 
hogy a plovdívi európa-bajnokságon 
a legsérültebbek kategóriájában 
parakenuban arany, kajakban pedig 
ezüstérmet szerzett, a riói paralimpia 
ezüstérmes sportolója.

Mint azt Robi elmondta, az egyre 
erősödő, fejlődő mezőnyben nagy 
öröm számára, hogy dobogóra állha-
tott, annak ellenére, hogy tanulva az 
európa-bajnokságon elkövetett „rajt-
hibákból”, a VB-n az aranyra startolt 
rá. Mindemellett „hajóit” is egyre 
tökéletesítik, hozzáigazítják, köny-
nyítik. Ebből a munkából is kiveszi 
a részét tapasztalatainak átadásával, 
tervezéssel. 
A kiskőrösi parakajak és kenu 
sportman január elsejétől hivatalo-
san is a szegedi EDF-Démász Vízi-

sport Egyesület csapatát erősíti, ahol 
Csamangó Attila és Győrfi Tamás 
(kép) segíti sportkarrierjét, akik már 
a riói olimpiára is felkészítették. Jövő-
re Belgrádban tartják az EB-t és sze-
retne a portugáliai VB-n is indulni. 

Gratulálunk az eddigi eredmények-
hez, a továbbiakhoz pedig sok sikert 
kívánunk!

suba robi két Világbajnoki 
ezüSttel tÉrt hAzA

dicsőségEs

Felújított tetőszerkezetű, új 
ereszcsatornás családi ház Csengődön, 

frekventált helyen, azonnal 
beköltözhetően eladó. 600 négyszögöl 

kerttel, nagy melléképülettel, pincével. 
Tel.: 06-20/443-3301

Kiskőrös központjában,
az (új) OTP feletti
téglaépítésű társasház
2. emeletén eladó egy
104 m2-es, tágas lakás,
Tel.: 06 30 346 7270

A páromtól születésnapi ajándékba 
kapott négynapos horgászatra men-
tünk a Big Carp Lake-re, Duna-
varsányba. Horgászatunk harmadik 
napján, éjjel 1 órakor az elektromos 
kapásjelző hangjára ébredtünk. Fel-
vettem a botot, ami azonnal „ka-
rikába hajlott”. A hal olyan erővel 
húzott, amit eddig még soha nem 
éreztem, többször lehúzott 60-80 
méter zsinórt. A „fárasz-
tás” 40 percig tartott, 
mire végre sikerült meg-
szákolnom. Ekkor láttuk 
először a halat. Kiderült, 
hogy egy óriási tokhalat 
fogtam, amely akkora 
volt, hogy csak ketten 

tudtuk a partra emelni. A fotózás és 
a mérlegelés sem volt könnyű, mivel 
a hal 36 kilogrammot „nyomott”. 
Az örömöm leírhatatlan volt, ekkora 
halat még soha nem fogtam. Pont 
akkor és ott kellett lenni ahhoz, hogy 
ezt az élményt átélhessem!
Páromnak ezúton is köszönöm az 
ajándékot!

András Árpád 

az éjszakai óriás
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régi idők focija a mEgyE iii 1992-Es bajnokcsapatáVal

A negyedszázaddal ezelőtt történt 
eseményre emlékezve dr. Turán Csa-
ba jegyző is nosztalgiázva gondolt 
vissza. Mint mondta, a sok sportág 
mellett Kiskőrösön a foci volt a leg-
népszerűbb, amely tömegeket von-
zott a pálya szélére. Kiemelte, hogy 
a hatvanas években költözött jelen-
legi helyére a Szabadidőparkból a 
Városi Sporttelep, amely küzdelmes 
és emlékezetes mérkőzések színtere 
lett. Személyes élményeit is feleleve-
nítette, hiszen mint említette, a kis-
kőrösi foci az ő szívéhez is közel áll. 
„Győzelem esetén együtt örültünk, 

ha kikaptak, együtt szomorkodtunk, 
de mindig szeretett csapatunk mel-
lett álltunk”– emelte ki. Majd beszélt 
arról, hogy a városvezetés az uniós és 
hazai pályázati rendszer minden le-
hetőségét megragadva napjainkban 
is igyekszik a sportág jövőjét bizto-
sítani. 
Rohoska György, mint az akkori 
vezetőség alelnöke, majd Dulai Já-
nos, a Kiskőrösi Labdarúgó Klub je-
lenlegi vezetője, végezetül a hajdani 
csapatkapitány, Szlovák László is 
szót kért és méltatta a csapatot. A já-
tékosok és a csapat-, valamint a szak-

osztály egykori vezetői még meg-
lepetés-ajándékokat is kaptak, egy 
gyűjteményt, a csapat sportsikereiről 
írt egykori újságcikkek másolataiból, 
valamint egy mezt, melynek elején a 
„Kiskőrös legendái” felirat díszeleg 
a csapatcímerrel, a hátuljára pedig a 
„Bajnokcsapat NB III. 1992.” felira-
tot festették a 25-ös játékosszámmal.
A városházi ünnepség után a bajnok-
csapat – Szentpéteri Attila, Tóth 
László, Csintalan Csaba, Szlovák 
László, Pogány Imre, Verebélyi 
Zoltán, Szűcs Zsolt, Kőhalmi Ist-
ván, Szentesi Zoltán, Bárány Mi-
hály, Juhász László, Vadászi La-
jos, Szekér József, Bischof Csaba, 
Pecznyik Gábor, Luther Attila, 
Agócs Zoltán, Szabó Pál, Bereg-
szászi Sándor, a kispadon: Simon 

József (gyúró), Vass Gyula, Barthos 
Zoltán szakosztályvezető, Hímer 
István edző – a Városi Sportpályán 
játszott egy retro rangadót Kalocsa-
Miske – Gojtán István, Vén Csaba, 
Bajomi Csaba, Paletta Richárd, 
Márton Zsolt, Deák Gábor, Perity 
Roland, Tamási László, Hubert 
János, Morvai Tamás, Evanics Zol-
tán, Miskolczi Róbert, Soós Lász-
ló, Jagicza László, Tóth Róbert, 
edző: Czár Ignác – csapatával.
A kétszer harminc perces félidőből 
álló meccset Harangozó Péter han-
gulatos kommentárja tette teljessé.
A mérkőzés 3:3-as (2:1) eredmény-
nyel zárult. Góllövők: Verebélyi 
Zoltán (11-es), Csintalan Csaba, 
Bischof Csaba, illetve Vén Csaba, 
Soós László-2.

ünnepelni jöttünk össze és azért, hogy utána egy jó focimeccset megnéz-
zünk – üdvözölte a megjelenteket csányi józsef, az egykori futball baráti 
kör elnöke. annak a legendás 1992-es bajnokcsapat köszöntésén, amelyet 
a kalocsa-miske elleni retro meccs előtt tartottak a városháza dísztermé-
ben szeptember 9-én. a baráti kör vezetője ezt követően méltatta a bajnok-
csapat érdemeit, felelevenítette a 25 évvel ezelőtti hajdanvolt dicsőséges 
futballmúlt egyes kiemelkedő mozzanatait.


