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Font Sándor országgyűlési képviselő
választási győzelméhez gratulál
Domonyi László polgármester

Cikkünk a 3. oldalon
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KéKszalagosaK a Wattay végzősei
választási eredmény

Választás 2018

Az 5/13/A osztály pénzügyi-szám-
viteli ügyintéző, CAD-CAM infor-
matikus, gépgyártás-technológiai 
technikus tanulói. Osztályfőnökük 
Raffainé Sendula Zsuzsanna Ka-
talin. A 12/A osztály közgazdaság-
ügyvitel szakmát tanulók, akiknek 
osztályfőnökük Ambrus Tamás. 
A 12/B osztály informatikusai, 
Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna tanár-
nő az osztályfőnökük. A KSZ12/1 
osztály gépi forgácsoló tanulói. Osz-
tályfőnök: Kuti János. A KK 13/1 
osztály, a szakközépiskola érettségi 
vizsgára felkészítő évfolyama, osz-

tályfőnök Lőrincsikné Kovács 
Olga. A 3/11/1 osztály gépi forgá-
csoló, asztalos, hegesztő diákjai, osz-
tályfőnökük Korsós Nándor. Vé-
gül, de nem utolsó sorban a 3/11/2 
osztály épület- és szerkezetlakatos, 
eladó, vendéglátó-eladó tanulói, 
osztályfőnökük Hartai-Sárosi Edit.
A 150 diákot és hozzátartozóikat 
igazán felemelő és látványos múlt-
idéző álomutazásra invitálták a 
szakgimnázium 9-10-11. évfolya-
mos tanulói, pergős műsorukkal, 
szívhez szóló ének- és táncos pro-
dukcióikkal elvarázsoltak minden 

jelenlévőt. A 10/a és a 10/B osztá-
lyos tanulók palotás tánca, valamint 
Sallai Krisztina 12/A és Opauszki 
László 11/B énekszáma is emelte a 
meghitt hangulatot. A végzősöket 
Krizsán Zsófia 11/A osztályos diák 
búcsúztatta el, Kardos Mercédesz 
Klaudia 12/B pedig a ballagás előtt 
állók nevében mondott köszönetet.  
A rendezvényt a végzősök bécsi 
keringője zárta, amelynek ismétlé-
se az UV lámpa fényénél mesebeli 
látványt nyújtott. Megható és meg-
ismételhetetlen mozzanata a szalag-
avatónak, amikor a búcsú előtt álló 
diákok felkérik szüleiket egy kerin-
gőre, s így jelképesen áttáncolnak 
a gyermekkorból a felnőtté válás 
útjára.

HIRDETMÉNY
KISKŐRÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

április 25-én (szerda) 17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST  TART.

HELYE: VÁROSHÁZA DÍSZTERME 

(KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR TÉR 1.)

A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői bármely közérdekű ügyben kérdést, javaslatot tehetnek.

A fórumon tájékoztató hangzik el a város 2018. évi költségvetéséről,  
valamint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁRUNK!

Domonyi László sk.
polgármester 

Bács-Kiskun megye 03-as számú vá-
lasztókerületében 53,22%-os győ-
zelmet aratott Font Sándor, a Fi-
desz-KDNP jelöltje az országgyűlési 
képviselő választáson. 24 ezer 519-
en voksoltak rá. A választási kerület-
ben 67 ezer 485 szavazásra jogosult 
választópolgár közül 46 ezer 504 fő 
adta le voksát, ez 68,91%-os részvé-
telt jelent.
Második helyen Suhajda Krisztián, 
a Jobbik jelöltje végzett, 13 ezer 915 
szavazattal (30,2%). 
A harmadik helyen pedig 5127 
szavazattal dr. Angeli Gabriella 
MSZP-Párbeszéd (11,13%). Város-
unkban 12 jelöltre lehetett voksolni 
a16 szavazókörben, mindegyikben 

Font Sándor szerezte meg legna-
gyobb arányban a választópolgárok 
bizalmát.

Font sándor régi-új 
országgyűlési KépviselőnK

A hatodik ciklusban folytatódik 
a megkezdett munka

Az országgyűlési képviselőválasztás 
után arról kérdeztük, hogyan, mer-
re tovább a kiskőrösi városvezetéssel 
karöltve?
Font Sándor: Kiskőrös választá-
si kerületem második legnagyobb 
városa, s mint járási központ, meg-
különböztetett figyelmet érdemel. 
Eddig is ott voltam minden jelentős 
rendezvényen és elmentem minden 
egyesület, civil szerveződés program-
jára, ahová meghívtak, ha csak orszá-
gos elfoglaltságaim nem ütköztek az 
eseménnyel. Domonyi László pol-
gármesterrel rendszeresek a megbe-
széléseink, minden elképzelésükben 
támogatom a városvezetést, gyakran 
lobbizom a település érdekében az 
illetékes minisztériumokban. 
Úgy gondolom, Kiskőrön az elmúlt 
két évtized alatt többször is bebizo-
nyítottam, hogy odafigyeléssel, fele-
lősségteljesen végzem a munkámat, 
minden nap igyekszem megfelel-
ni a választópolgárok bizalmának.  
Anyai ágon kiskőrösi szlovák vagyok, 
így különösen szoros kapcsolatot 
ápolok a Gmoser Györgyné Zsu-
zsika néni vezette Kiskőrösi Szlovák 
Szervezet tagjaival.
S, hogy milyen feladatok állnak előt-
tem? Ha véglegesen összeáll a Parla-
ment és elkezdi munkáját a testület, 
folytatom a megkezdett feladatai-
mat a stratégiai jelentőségű fejlesz-
tések terén. Gondolok itt például 
a Budapest-Belgrád vasútvonalra,  

a TOP-os pályázati támogatással 
megvalósuló Kőrisfa utcai, 6 cso-
portszobás óvodára, vagy az Erdőtel-
ki út mellé megálmodott, egyelőre 
még tervezési szakaszban lévő, több 
mint 3000 főt befogadó kézilabda 
csarnokra. Természetesen a várost 
is érinti a mezőgazdasági területen 
kifejtett munkásságom, ahol – mi-
vel jómagam is gazdálkodó vagyok - 
életközeli tapasztalatokkal tudom alá-
támasztani érveimet, javaslataimat.  
Fontos az agrártámogatási rendszer 
további stabilizálása, a mezőgazda-
sági termelékenység fokozása is. Ter-
mészetesen mindezek mellett szám-
talan feladat van, amely a következő 
négy esztendőben megoldásra vár.
Mindenek előtt azonban szeretném 
megköszönni a választópolgárok 
bizalmát, azt, hogy újabb négy esz-
tendőre megtiszteltek azzal, hogy az 
ország legfőbb hatalmi és törvényho-
zó szervében képviselhetem a válasz-
tókerületemben élőket. Kiskőrösön 
nagyon magas volt a lakosság részvé-
teli aránya a választáson, volt olyan 
választási körzet, ahol közel 80 szá-
zalékos. A voksát leadó 8197 kiskő-
rösi polgár közül 5235-en szavaztak 
rám. Ez azt is jelzi számomra, hogy 
a választópolgárok nagy része meg-
értette, hogy ennek a választásnak a 
tétje hazánk jövője volt és csakúgy, 
mint én, családjukkal egy bizton-
ságos Magyarországon/kisvárosban 
szeretnének élni.

április 8-án este 11 órakor a több 
mint 83,15%-os szavazati feldol-
gozás aránynál, már látható volt, 
hogy Font Sándor, a Fidesz-Kdnp 
jelöltje behozhatatlan előnnyel – 
9008 szavazattal – vezet a 3-as 
számú választási kerületben a mö-
götte álló jelölt előtt. Font sándor 
már 20 éve képviseli érdekeinket a 
magyar országgyűlésben, ez lesz 
tehát a hatodik ciklusa parlamenti 
képviselőként. 2006. májusában 
választották az országgyűlés me-
zőgazdasági Bizottságának elnökévé, azóta a Fidesz frakcióvezető-he-
lyettese is. 2014-től a szőlő-, Bor-, pálinka albizottság elnöke. gyakran 
hallatja hangját a mezőgazdaságban dolgozók érdekében, több törvény, 
rendelet kidolgozásában, átdolgozásában is közreműködött az agrár- és 
vidékfejlesztés terén. ( szőlő- és borgazdálkodás, kárpótlással összefüggő 
törvények, földprogram, vadgazdálkodás, pálinkatörvény, vidékfejlesztési 
pályázatok stb.) egyéb területek fejlesztése, reformálása érdekében is fel-
szólal – például költségvetés, egészségügy.

egy retró utazáson kapták meg a felnőtté válást jelképező kis kék szalagot 
a Wattay szakgimnázium és szakközépiskola végzősei szalagavató ün-
nepségükön, március 29-én.

jótékonysági koncert
a kiskőrösi baptista

gyülekezet orgonájáért

2018. május 12. 17.00
6200 Kiskőrös, Kálvin u. 6.

Énekel a Baptista Központi Énekkar

Vezényel  

Oláh Gábor

Közreműködik

Tóka Ágoston
(orgona, zongora)

Énekelt
imádságok

Liszt F., G. Verdi, 

Kodály Z., Farkas F., 

Rinck, Árokháty B. 

és Csemiczky M. 

művei
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300 éves évForduló – 300 szál szalámi

KisKőrös 
története 
KönyvBen

Hatalmas Kárt oKoz a Belvíz

áron Kiváló matematiKus 

Kitüntetést Kapott 
szaBadszállásiné aniKó

Nagy Imre (fent, jobb szélső kép) 
ötletét az önkormányzat felkarolta és 
elkészült az Akácos horgásztónál Kis-
kőrös újratelepítésének 300. évfordu-
lója tiszteletére töltött 300 szál – 150 
csemege, 150 csípős – szalámi. A dol-
gos csapat – Kakuszi Zsolt, Kakuszi 
Gábor, Flórián János (Doki), 
Domonyi László polgármester, 
Pohankovics András alpolgármester, 
dr. Turán Csaba jegyző, Bogáromi 
Zoltán, Schäffer Tamás és Nagy 
Imre – elkészítette a 90 kilogramm 
disznóhúsból (a disznót Hazafi Sanyi 
vágta le előtte) a város tricentenáriumi 

szalámiját. Ahogy viccesen, ám a va-
lóságot kihangsúlyozták, ez a szalámi 
garantáltan adalék, szója, glutén-, tar-
tósítószer-, laktóz- és állományjavító 
mentes és mogyorót még nyomokban 
sem tartalmaz. Az alapanyag a disznó 
legnemesebb – még szinte meleg, 
olyan friss – húsos részeiből – lapoc-
ka, comb, sonkák, tarja, szűzpecsenye 
– állt össze 70% hús, 30% szalonna 
arányban. A fűszerezés mennyiségi 
titkát megőrizték, ám annyit Imi el-
árult, hogy a csodálatos őrölt piros 
paprikát polgármesterünk édesanyja, 
Zsuzsika néni készítette saját ke-

zűleg, és kellett még a szalámiba só, 
bors, valamint kömény és fokhagyma 
is. Szinte csak úgy olvadtak a fűsze-
rek a langyos húsban. A paprika is 
hamar kiengedte rubinvörös színét.  
A jó munkához nem csak idő, hanem 
a kezdéskor „áldomás” majd finom 
falatok is kellettek, ezért elkészült 
közben a sült oldalas, a ragu, valamint 
a leves is. A füstölés és a szikkadás 
után majd a 300 éves logós körcímke 
is felkerül a szalámira, hogy aki aján-
dékba kapja, emlékezzen a kiskőrösi 
szlovákok vendégszeretetére, hagyo-
mányőrző ízeire.

Receptküldő sorozatunk legutóbbi 
epizódjában Patka Pista arra kérte 
fel Duman Hakant, hogy ossza meg 
velünk annak a spenótos darált mar-
hahúsos ételnek a receptjét, amit az 
adventi térre ajánlott fel a Kötőrúd 
Egyesület számára jótékonysági cél-
ból. Hát lássuk, hogyan is készült!
Hakan: Egy nagy tepsinyi ételhez - 
ami körülbelül 10 ember számára 
elegendő – vásároljunk 10 csomag 
spenótot. A zsenge zöldség nagyon 
összeesik, azért kell ekkora meny-
nyiség. 2 kilogramm szép száraz 
marhahúst kétszer daráltassunk le a 
hentesnél, kell még 1 fej fokhagyma, 
1 nagy üveg sűrített paradicsom, 4 
közepes vöröshagyma, bors, só ízlés 
szerint, a végén 1 evőkanálnyi őrölt 
paprika, ami lehet erős is, ha valaki 
szereti a csípőset.
Jól megmossuk a spenótot, le-
csöpögtetjük, és vékony csíkokra 
vágjuk. Olajban megpirítjuk a fel-
kockázott vöröshagymát, majd hoz-
záadjuk a húst és puhára pároljuk.  
Ha a hús már puha, apránként hoz-
záadagoljuk a spenótot és összefőz-
zük. Ízesítjük sóval, borssal, paradi-
csompürével, az őrölt paprikával és a 
legvégén az átpasszírozott fokhagy-
mát is rátesszük. 5 perc után mehet 
egy mélyfalú tepsibe. A spenótos 
húsba kanállal „fészkeket” vájunk és 
beleütünk 1-1 tojást. Pirosra sütjük, 
tzatziki salátával, fokhagymás, sós 
tejfölös öntettel elkevert főt spagetti 
tésztával kiváló és laktató finomság.
És akit felkérek: Dedák Balázs

van egy jó 
recepted?

I. Fotózkodjatok a néptáncos pár 
mögött a petőfi szülőház előtt áp-
rilis 17. és május 1. között!
II. Küldd el a fotót erre az e-mailre:  
szujerklaudia@gmail.com
III. Kiskőrös város facebook olda-
lán a képeket május 2-án reggel 08 
órától május 10-én reggel 08 óráig 
lehet lájkolni.
IV. a 3 legtöbb lájkot begyűj-
tő „modellek” ajándékcsoma-
got nyernek, amit a jubileumi  
műsoron adnak majd át.

A Szivárvány Néptáncegyüttes  
a 40. jubileumhoz kapcsolódóan fotójátékot hirdet!

a szivárvány néptáncegyüt-
tes megalakulásának 40. jubi-
leumi évfordulója alkalmából  
május 11-én 18 órai kezdettel 
nagyszabású gálát rendez a Kis-
kőrösi Városi Sportcsarnokban!

A gálán a  helyi és más országos 
szlovák csoportok is vendégszere-
pelnek, illetve megvalósul a régóta 
tervezett, hagyományőrző lako-
dalmas összeállítás bemutatása is. 
Minden érdeklődőt szeretettel  
várunk! 

támogatói jegyek a műsorra  a 
petőfi sándor művelődési Köz-
pontban kaphatók!

Elkészült a Kiskőrös történetéről 
szóló könyv, ami májustól megvá-
sárolható. Közel hatszáz oldalas lett 
a kiadvány, a szöveges információk 
mellett mintegy kettőezer fényképet 
is találhat az olvasó.
A napokban fejeződött be a nyom-
dai előkészítése annak a képes tör-
ténelemkönyvnek, amely a Kiskőrös 
Kultúrájáért Egyesület kezdeménye-
zésére készült el a Kiskőrös újratele-
pítésének háromszázadik évfordulója 
alkalmából. Az egyesület egy évtizede 
gyűjtögeti a régi Kiskőrösről készített 
fényképeket, képeslapokat, valamint 
várostörténethez kapcsolódó doku-
mentumokat. A különböző intéz-
ményektől, levéltáraktól, valamint 
lakosoktól összegyűjtött és digitali-
zált anyag több mint 60 ezer letárolt 
várostörténeti értéket tartalmaz.
A 2014 szeptemberében megren-
dezett I. világháborús kiállításon 
született meg az ötlet, hogy a város 
újratelepítésének háromszázadik év-
fordulójára a modern kor eszközeivel 
újrakutatják a város teljes történetét 
és egy új képes történelemkönyvben 
foglalják össze.
A kutatómunkát és a könyv szöve-
gének megírását három kiskőrö-

si kutató és szerző végezte: Bella 
Tibor a KT Bem József Általános 
Iskola történelemtanára, Szedmák 
Tamás, a Kiskőrös Kultúrájáért  
Egyesület alelnöke, és Turán István 
történész, a János Vitéz Látogató-
központ vezetője.
A három szerző az alábbiak szerint 
írta meg a könyv szövegét: Bella Ti-
bor a török kor, valamint az újrate-
lepítés időszakától, egészen a kiegye-
zés koráig, Turán István, a régészeti 
beszámolókat, a középkori Kiskőrös 
információit foglalta össze, valamint 
a kiegyezéstől, egészen az 1990-es 
rendszerváltásig terjedő korszakot 
dolgozta fel. Szedmák Tamás pedig a 
rendszerváltástól egészen napjainkig 
tartó 30 évet kutatta fel, és írta meg 
a korszak összefoglalóját.
A szerzők tudományos alaposság-
gal, mégis bármelyik olvasó szá-
mára érdekes formában írták meg 
a város történetéről szóló egyes 
fejezeteket. Közel kétezer soha,  
vagy ritkán látott fényképet is talál-
hat az olvasó a kiadványban.
A könyvbemutató ünnepség május 
12-én (szombat) 15:00-kor kerül 
megrendezésre Kiskőrösön, a mű-
velődési központban, ezt követően 
vásárolható meg a helyi könyvesbol-
tokban és kulturális intézmények-
ben.
Rövidesen felkeressük a könyv 
szerzőit, és terveink szerint egy 
közös riportot készítünk velük a 
könyv születésének körülményeiről,  
tapasztalataikról.

A katasztrofális belvízhelyzet Kiskő-
rös környékén is érzékelhető.
Az alacsony fekvésű réteken, kaszá-
lókon, hektárnyi egybefüggő vízfe-
lületek alakultak ki. A szántókon, 
az őszi vetésű gabonákban foltokban 
pusztul ki a növényzet, ez termésát-
lag csökkenést okoz. 
A szántókon nehezen, vagy egyálta-
lán nem lehet gépi munkát végezni. 

Csúszik a tápanyag-utánpótlás, illet-
ve a tavaszi kultúráknál a talaj-elő-
készítés, de ha nem javul a helyzet, 
akkor a vetés is.
A szőlő és gyümölcsültetvényeket is 
nehéz megközelíteni, még a laza ho-
moktalajon is magas a talajvíz.
Az agrár-kárenyhítési rendszeren 
keresztül a gazdák jelenthetik a 
belvíz által okozott kárt az észle-
léstől számított 15 napon belül a 
Magyar Államkincstár erre kiala-
kított elektronikus felületén. A be-
nyújtás történhet saját ügyfélkapun 
keresztül, illetve a falugazdászok 
is a gazdák segítségére állnak –  
ad tájékoztatást Kisné Csővári And-
rea vezető falugazdász. 

Tiricz Áron, a KT Bem József Ál-
talános Iskola 2.b osztályos tanulója 
a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
Megyei Fordulóján X. helyezést ért 
el. Felkészítő pedagógusa Kecskés 
Lilla, aki a szülőkkel együtt elkísérte 
tanítványát Kecskemétre, a reformá-
tus általános iskolában megtartott 
ünnepélyes díjkiosztóra. Két héttel 
később újabb örömhír érte őket, 

ugyanis megtudták, hogy Áron lett 
a verseny körzeti fordulójának leg-
eredményesebb versenyzője. Áron 
egyébként az iskolai tanulmányi 
versenyeken is remekül szerepelt.  
A 2. évfolyamosok közül matemati-
ka és magyar nyelv tantárgyakból is 
1. helyezést ért el és most is újabb 
versenyre készül.
Áron nemcsak szorgalmas, okos, in-
telligens fiú, de remek közösségi em-
ber is. Szívesen vesz részt az osztály 
programjaiban, szeretik az osztály-
társai, kiválóan megtalálja a hangot a 
felnőttekkel is. Örömmel készülünk 
iskolánk műsoros estjére, amiben 
Áron is szerepel az osztálytársaival 
együtt. Kedvenc időtöltése a sport. 
Remekül focizik.
Azt gondolom, hogy Áron szorgal-
ma, tehetsége és kitartása meghozta 
számára a megérdemelt eredményt.  
Nagy öröm, boldogság ez a gyermek 
és a pedagógus számára is. Ezért is 
érdemes szívvel-lélekkel tanítani- 
mondja örömmel Lilla tanító néni. 

KisKőrös város Hírei,
Fontos napi inFomációK:
FAcebooK: KISKőröS VároS
www.KISKoroS.hu   

szóismétlés

„Kormánymegbízotti elismerésben” 
részesült március tizenötödike al-
kalmából Szabadszállási Zoltánné, 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Kiskőrösi Járási Hivatala kor-
mányablak szakügyintézője.
Szabadszállási Zoltánné Anikó 1977. 
augusztus 15-től áll a közügyek szol-
gálatában. A járások megalakulását 
megelőzően a Kiskőrösi Polgármes-
teri Hivatalban, illetve annak jog-
elődjénél kezdte meg pályafutását. 
Az államigazgatás több területén 
dolgozott, az általános igazgatási 

feladatoktól kezdve a szociális igaz-
gatáson át az anyakönyvi feladatok 
ellátásáig. Az okmányirodák kiala-
kítása során tevékenyen részt vett a 
szervezési feladatokban, ezért akkori 
munkáltatójától több elismerésben 
is részesült. 
A Kiskőrösi Járási Hivatalban a 
Kormányablak Osztályon, személyi 
okmány-szakvonalon, front-office 
szakügyintézőként végzi feladatát – 
kiválóan, valamint az osztályvezető 
helyettesítését is ellátja.  
Anikó neve Kiskőrösön egybeforr a 
népesség-nyilvántartással, hosszú pá-
lyafutása alatt hatalmas mennyiségű 
információ birtokában teszi dolgát, 
szinte a fejében van a város teljes la-
kosságának adata a születéstől a halá-
lig. Ügyfeleik számára - évtizedek óta 
- a példaértékű tisztviselőt testesíti 
meg segítőkész, kedves, udvarias és 
nyugodt hozzáállásával. Szakmailag 
felkészült, tudását mindig fejleszteni 
kész kolléga, munkatársai körében is 
nagy tisztelet és elismerés övezi.
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a Fejlesztési miniszter 
nyitotta meg az idei 

agrár expo-t

Hazai és nemzetKözi siKereK

xxiii. KadarKa nemzetKözi nagydíj Borverseny

tisztújító Közgyűlés

Látogatói rekordot döntött a termelői vásár  

lassan egy évtizede, hogy Font Sándor országgyűlési képviselő fővédnök-
sége alatt életre hívták megálmodói, Nagy Tamás és felesége, Gmoser Alíz 
a duna-tisza közi agrár expo-t. az elmúlt 9 esztendő bizonyított: a kiskő-
rösi rendezvény országos hírre tett szert, és méltón öregbíti városunk jó 
hírnevét. a kézműves élelmiszereket, népművészeti termékeket felvonul-
tató kiállítás és vásár rendkívül népszerű, a termelők és a gépkiállítók már 
hónapokkal a tavaszi rendezvény előtt jelzik részvételi szándékukat – már 
aki nem iratkozott fel az előző rendezvény befejeztével azonnal.

A Duna-Tisza közi Agrár Expo 
minden évben több mint négyezer 
négyzetméteren kínál kiállítási terü-
letet a minőségi magyar élelmiszerek 
termelőinek. Célja a hazai élelmisze-
rek fogyasztásának népszerűsítése. 
A gimnázium udvara ilyenkor rendre 
átalakul, és mezőgazdasági gép-, esz-
köz valamint személygépjármű for-
galmazóknak nyújt kiállítási helyet. 
Igaz, idén a középiskola gyönyörűen 
felújított sportpályáit nem használ-
hatták, ami jócskán lecsökkentette 
a rendelkezésre álló szabadtéri he-
lyeket. Azonban így is akadt, aki az 
expo-ra időzítette a traktorvásárlását.  
A rendezvény látogatói húsvét előtt 
mindamellett, hogy bevásárolhatnak 
egészséges, adalékanyagoktól men-
tes házi finomságokból, népi, kézzel 
készült ajándéktárgyakból is válogat-
hatnak, az előadásokon pedig érté-
kes, aktuális mezőgazdasági informá-
ciókkal is gazdagodhatnak. Arról már 
nem is beszélve, hogy a kulturális 
programokon, nem csak a városban 
működő gyermek és felnőtt néptánc-
csoportok, daloskörök mutatkozhat-
nak be, hanem országosan is ismert, 
népszerű előadók is szórakoztatják a 
látogatókat produkcióikkal.
Idén sem csalódtak, akik március 
24-25-én elmentek az expo-ra. Az 
idei rendezvény minden eddigi re-
kordot megdöntött, hiszen mintegy 
100 hazai termelő közel 2000 ma-
gyar alapanyagból, magyar mun-
kaerővel előállított terméket kínált 
a két nap alatt betérő több mint 7 
000 látogatójának. Bevásárolhattak 
tehén-, juh- és kecsketejből készült 
sajtokból, sertés-, szürkemarha és 
mangalica szalámikból, kolbászok-
ból, sonkákból, megkóstolhatták a 
Duna-Borrégió kiváló borait, pá-
linkáit, gyümölcsleveit, szörpjeit, 
lekvárjait… Számtalan különleges 
alapanyagból előállított bio terméket 
is vásárolhattak.
Az elmúlt kilenc év alatt a mező-
gazdasági ágazat megyei és országos 
vezetői is rendre elfogadták a szer-

vezők meghívását. Az expo apropó-
ján korábban városunkba látogatott 
többek között dr. Glatz Ferenc, az 
MTA és a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat elnöke, Ángyán József ag-
rár-környezetgazdász professzor, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium par-
lamenti államtitkára, Viski József, 
agrár-vidékfejlesztési programokért 
felelős helyettes államtitkár, Czerván 
György, agrárgazdaságért felelős ál-
lamtitkár, Kis Miklós Zsolt, a Mi-
niszterelnökség agrár-vidékfejlesz-
tésért felelős államtitkára, Domján 
Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara megyei elnöke, Bencsik 
János klíma és energiaügyért felelős 
államtitkár, Palkovics Péter, az uni-
ós támogatásokat közvetítő Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
elnöke, Jakab István, a MAGOSZ 
elnöke, Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter, valamint Vladimir 
Rakhmanin, az ENSZ Élelmezés-
ügyi és Mezőgazdasági Szervezetének 
főigazgató-helyettese.
Idén az a megtiszteltetés érte városun-
kat, hogy dr. Seszták Miklós nem-
zeti fejlesztési miniszter nyitotta meg 
a kétnapos rendezvényt, aki külön 
köszöntötte a népviseletbe öltözött 
szlovák asszonyokat, a sok kiállítót, 
a szervezők lelkes aktivitását, és Font 
Sándornak is köszönetet mondott, 
az invitálásért. Mint mondta, 800 
kilométert utazott ide és vissza azért, 
hogy személyesen is megtapasztalhas-
sa azt a sok jót, amit a Duna-Tisza 
közi Agrár Expo-ról hallott, és ezért 
megérte ellátogatnia Kiskőrösre.
Kiskőrös polgármestere is köszön-
tötte a IX. Agrár Expo-n megje-
lenteket az első napon megtartott 
ünnepélyes megnyitón. Külön kö-
szönetet mondott a szervezőknek,  
Font Sándor fővédnöknek és a ter-
melőknek is, hogy elfogadták a fel-
kérést és eljöttek a városunk jó hírét 
öregbítő rendezvényre.
Font Sándor országgyűlési képvise-
lő, a Parlament Mezőgazdasági Bi-
zottságának elnöke visszatekintett 

az elmúlt 9 évre, kiemelve az expo 
célját: Megmutatni, milyen nagy 
kincs a hazánkban készült egészséges 
élelem és a magyar kézműves ter-
mékek. Köszönetet mondott Nagy 
Tamás ötletgazda-főszervezőnek, a 
rendezvénynek helyet adó kiskőrösi 
városvezetésnek, a támogatóknak, 
akiknek köszönhetően országosan 
is egyedülálló, hogy a kistermelők-
nek nem kell helypénzt fizetniük 
erre a két napra, és a látogatóknak 
ingyenes a belépés, valamint a kul-
turális programokon való részvétel is.  
Kiemelte, hogy számos termelő itt 
mutatkozott be először a nagyközön-
ségnek, akik az expo-n megtapasztalt 
sikerek után bátran tárták nagyobb 
piac elé a portékájukat.    
Gubán Gyula, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Bács-Kiskun megyei 
szervezetének elnökhelyettese az új-
jáalakult agrárkamaráról és a vezető-
ségéről, valamint az aktuális felada-
tokról beszélt. A megnyitó után dr. 
Detre Miklós, a Magyar Államkincs-

tár Horizontális Feladatok Végrehaj-
tásáért felelős igazgatója az agrártá-
mogatási rendszer és a területalapú 
támogatások aktualitásait ismertette 
„Átalakult szervezet, felgyorsult kifi-
zetések” című előadásában.
A szórakoztató programok sem 
maradtak el, tömegesen zarándo-
koltak vidékről is az Irigy Hón-
aljmirigy, illetve Szulák Andrea 
koncertjére, Jázmin és Lala bohóc  
és Juhász Marcell bűvész produkci-
ójára. Előtte, közben és utána pedig 
vásároltak, mindenki tömött szaty-
rokkal indult haza.
Az Agrár Expo-n adta át Font Sándor 
és Rideg László, a megyei közgyűlés-
elnöke a „Bács-Kiskun Megye Szörp-
je” díjazottjainak az elismeréseket.
Nem mellékes hozadéka volt az 
expo-nak, hogy Dr. Seszták Miklós 
fejlesztési miniszternek arra is jutott 
ideje, hogy zárt körben egyeztessen 
Font Sándorral és Domonyi Lász-
lóval a várost érintő fontos fejlesztési 
lehetőségekről. 

A KEVI diákjai rendszeres fellépői az expo-nak

A családi vállalkozásként működő 
Szentpéteri Borpince Kft. egyre több 
kiváló hazai és nemzetközi elisme-
rést tudhat magáénak, öregbítve ez-
zel városunk és a Kunsági Borvidék 
jóhírét. Boraik az elmúlt hónapok-
ban több megmérettetésen is rangos 
elismerésben részesültek. 
Március elején a franciaországi 
Vinalies Internaionales borverse-
nyen ért el 2017-es Szentpéteri Kun-
sági Olaszrizling Válogatás boruk 
arany érmet. Ez azért is kiemelkedő 
teljesítmény, mert a világ talán leg-
nagyobb presztízsű, 30%-os éremki-
osztású versenyére általában mintegy 
4000 mintát küldenek a borászok és 
a magyar borok közül csak a kiskő-
rösi bor kapott arany érmet. 
A Szentpéteri Borpince ugyanezen 
bora a németországi Berliner Wein 
Trophy 2018. borversenyen szintén 

aranyat kapott. Az egyik legjelentő-
sebbnek számító európai borverse-
nyen – évente mintegy 11 ezer bort 
bírálnak – kiosztott két magyar arany 
közül az egyik került városunkba, a 
három ezüstérem közül pedig egyet 
szintén a kiskőrösi borpince tulaj-
donosai kaptak, 2017-es Szentpéteri 
Kunsági Tramini borukért.
A franciaországi Chardonnay du 
Monde, a chardonnay borok és 
pezsgők legrangosabbnak számító 
viadala. A benevezett borokat egy 
háromszáz fős, fele részben francia, 
fele részben pedig nemzetközi zsűri 
bírálja. Itt magyar arany nem szüle-
tett, a négy magyar ezüst egyik bol-
dog tulajdonosa a kiskőrösi borászat 
2017-es fahordós, Chardonnay válo-
gatás borukért.
A nemzetközi sikerek mellett meg 
kell említeni az idei hazai elismeré-
seket is. A Syngenta borversenyen 
Olaszrizling válogatás (2017), va-
lamint Kékfrankos (2017) boruk 
arany, a Kunsági Borversenyen a 
2017-es Olaszrizling válogatás és a 
Kékfrankos Rozé Gyöngyöző boruk 
Nagyarany érmet kapott. A közked-
velt Irsai Olivér (2017) és a Kékfran-
kos rozé (2017) pedig aranyat. 
A Szentpéteri Borpince Kft. tulajdo-
nosainak gratulálunk a fényes érmek-
hez, magas rangú elismerésekhez!

Ötévenként jár le a vezetőség mandá-
tuma Kiskőrös Város Hegyközségé-
nél. Március 28-án délután tisztújító 
közgyűlésre hívták össze a tagságot. 
Takács László hegyközségi elnök 
beszámolójában ismertette a főbb 
adatokat: a hegyközség tagjainak 
szőlőterülete 2282 hektár, melyből 
termő 2154 hektár. Az adóraktári en-
gedélyesek száma 273, kisüzemi bor-
termelő 208 fő. Az összesített tavalyi 
termésmennyiség 245 ezer 479 má-
zsa volt az 50 szőlőfajta esetében. Az 
elnök beszélt a seregélyriasztás fon-
tosságáról, a szőlőfelvásárlási árakról, 
a hegyközség kapcsolatairól is. Ezt 
követően Pszota István hegybíró, 

valamint Ujvári Pál, az ellenőrző bi-
zottság elnöke tartotta meg beszámo-
lóját. A jelenlévő 85 fő a beszámoló-
kat elfogadta és bizalmat szavazott a 
következő öt esztendőre a hegyközség 
elnökének, Takács Lászlónak, vala-
mint a választmány és az ellenőrző 
bizottság tagjainak. Választmányi 
tagok: Ba Andor, Béleczki Mihály, 
Faragóné Opauszki Ildikó, Kele-
men Pál, Kis Zsoltné, Kunföldi 
Pál, Kurucz Pál, Szentpéteri Attila. 
Az ellenőrző bizottság tagjai: Ujvá-
ri Pál (elnök), Kecskeméti János, 
Csővári István. Szőlészeti küldött: 
Takács László, borászati küldött: 
Szentpéteri Attila.

Március 23-án az István Borházban 
ismét megmérettek a magyarországi, 
szerbiai és bulgáriai Kadarka borok 
– fehér, rozé, siller, vörös és cuvée – 
kategóriákban.
A borverseny szakmai fővédnöke, 
Professzor Dr. habil Kállay Miklós 
emeritus, a Magyar Bor Akadémia 
tiszteletbeli elnöke volt, társadalmi 
fővédnöke pedig Növényi Norbert, 
világbajnok birkózó. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Rideg Lász-
ló, a megyei közgyűlés elnöke is. 
A vendégeket Csengődi Éva,  

a rendezvény háziasszonya köszön-
tötte, majd Pohankovics And-
rás alpolgármester nyitotta meg a 
programot. Font Sándor ország-
gyűlési képviselőnk, a Parlament 
Mezőgazdasági Bizottsága elnöke, 
a borágazat területén elért fejleszté-
sekről, sikerekről beszélt. Köszöntöt-
te a vendégeket Frittmann János, 
a Kunsági Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa elnöke, Kósa Gyula öt-
letgazda, valamint Csengődi Ist-
ván, a rendezvény házigazdája is. 
A megnyitó után az ítészek megkezd-

ték munkájukat. A 3 bíráló bizottság 
összesen 118 mintát bírált el, mely-
ből 94 önálló Kadarka volt. 
Belák Katalin és Filus János okta-
tók által koordinált 12. E osztályos 
Élelmiszeripari Technikus és Köz-
gazdász tanulók közreműködésé-
vel kerültek a minták a bírálók elé.  
A szervezők ezért köszönetet monda-
nak az intézményvezetésnek is.
Mindeközben a nagyteremben Font 
Sándor és Dr. Tarján Balázs felve-
zető előadása után kerekasztal beszél-
getés zajlott az őshonos magyar sző-

lőfajtákról, mint hungarikumokról. 
Délután a borversenyt Filus János 
értékelte, majd elkezdődött az ünne-
pélyes eredményhirdetés és díjátadás.
A Kadarka Nagydíjat Koch Csaba 
2015-ös évjáratú Kadarkájával nyerte 
el (Hajós-Bajai borvidék). 
Kiskőrös Város polgármestere a Vass-
Bor Kft. 2016-os Kadarka borát, Kis-
kőrös Város Hegyközsége Szentpéteri 
Borpince 2017-es Kadarka borát, a 
Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend 
az Akker-Plus Kft. 2017-es Kadarka 
borát jutalmazta különdíjjal.
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nőK nem csaK 
Kőrös Körül

turisztiKai látványosság 
a város tojásFája 

Több százan megfordultak a téren, 
köszönet és hála mindenkinek, aki 
eljött. Ha csak egy tojást feltenni a 
fára azért is, ha csak megcsodálni, 
azért is, de azok, akik keményen 
kivették a részüket, még inkább 
érezzék magukat felmagasztalva. 
A szlovák lányok, asszonyok, akik 
még sütöttek is, és ötletes tojáskom-
pozíciót alkottak Szűcsné Marcsi és 
Györkné Ildikó kivitelezésében. 
Dankó Bözsi és párja Zsolti, akik a 
tömérdek tojást becuccolták a Köz-
úti Múzeumból, Weiszhaupt Jani, 
aki egy nagy létrát hozott, Szöllő-
siné Kata, aki két csodás nyuszival 
tette emlékezetessé a napot. Dicsáné 
Marcsi és nyuszitársa, akik jelmezbe 
bújtak, Magesz, azaz Maglódi Józsi, 
aki az életünket mentette meg, hi-
szen ezt a tojásmennyiséget kosaras 
autó nélkül képtelenség lett volna 
feldolgozni a fára. Külön köszönöm 
azoknak a munkáját, akik segítették 
a tojások fűzérbe kötését a Közúti 
Múzeumban, nagyban megköny-
nyítve ezzel a szombati akciót. Kö-
szönöm az alapítvány kurátorainak, 
dr. Ba Mariannak és dr. Kállayné 
Major Marinának a gondosságát. 
Megtiszteltetés volt ismét körünk-
ben köszönteni Domonyi László 
polgármestert, aki egy rendezvényről 
sietett üdvözölni a fadíszítők népes 
seregét. Több képviselő is kivette 
a részét a nagy munkából, Pethő 
Attilával az élen. A hűvös idő sem 
riasztotta el a családokat, még vidék-

ről is érkeztek tojásokkal vendégek. 
Kétszáz csoki tojás is gazdára talált 
az alkalmi fészkekben és a Fortuna 
étterem, valamint az alapítvány kö-
zös felajánlását, egy vasárnapi családi 
svédasztalos ebédet is kisorsoltuk. 
A szerencse Pogány Gáboréknak és 
Zsubori Andreáéknak kedvezett. 
A napokban új család is költözött a 
fa alá, a páhi Wald-Trans Kft. jóvol-
tából, Juhász János kivitelezésében. 
Esténként fényárban úszik a kiskő-
rösi tojásfa, Martin Feri jóvoltából 
reflektorfénybe került a 4500 tojás. 
Jó volt látni a gyerekek lelkesedését, 
örömét, boldogságát, jó látni azóta is 
a fa csodálóit, átutazók állnak meg és 
készítenek fotókat. 
A legnagyszerűbb azonban az a sze-
retetlánc, ami egy óriási közösségé 
kovácsolt bennünket szombat dél-
után.
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rekordot döntött Kiskőrös. nem csak a tojásfánkra került tojásokból, ha-
nem összefogásból, közös munkából. a Kiskőrös 300. jegyében háromezer 
tojás volt a cél. megmozdult az egész város, az óvodások is hatalmas ko-
sárral érkeztek Vlcskóné erzsike vezetésével a virágvasárnap előtt szom-
baton a fa díszítésére, de az önkormányzatnál összegyűjtött száz tojást is 
elhozta dr. Nagy Gabriella aljegyző. a pemi és társa Kft. ötszáz tojással 
gazdagította a gyűjteményt, a Kiskőrös városért alapítvány is bebizto-
sította a sikert, és a kiérkező családok feltették a koronát az alkalomra, 
hiszen 4500 tojásnál is több díszíti a város főterének magnólia fáját, amit 
csányi Norbi megcsinosított az alkalomra. 

ezer Fiatalt szólított meg 
a város alapítványa

Két sikeres nagyrendezvényt is ma-
gáénak tudhat a Kiskőrös Városért 
Alapítvány.  A közelmúltban, a bu-
dapesti Ciszterci Szent Imre Gim-
názium diákjai mutatták be azt a 
musicalt, amely a fiatalok számító-
gép, internet függőségét és az ebből 
fakadó konfliktushelyzeteit dolgozta 
fel, „A tizedik szint” címmel. A da-
rabot a város 13-16 éves középis-
kolásai, általános iskolásai nézték 
meg két csoportban alapítványunk 
jóvoltából. A helyi intézményveze-
tők is fogadókészek voltak, így közel 
nyolcszáz diák láthatta és élvezhette a 
látványos, tanulságos, profi előadást 
korosztályuk bemutatásában. Mi-
lyen az, ha valami a hatalmába kerít, 
és nem tudsz szabadulni tőle? Mit 
adnál azért, hogy megszerezd azt, ha 
elveszik tőled? Mit csinálsz akkor, 
ha segíteni akarnak? Vajon van kiút? 
Ezen kérdések nyomán indul el ez a 
nem hosszú, de annál tartalmasabb 
zenés produkció. A tízedik szint 
olyan kérdéseket vesz górcső alá, 
mint a függőség, a manapság égető 
problémaként, egyenesen generációs 
és kortünetként jelentkező bullying, 
azaz zaklatás, valamint az elfogadás 
és a tolerancia. A technikailag is ki-
válóan komponált előadást vidéken 

elsőként a kiskőrösi diákok láthat-
ták. Köszönöm az intézmények igaz-
gatóinak támogató közreműködé-
sét, a pedagógusok figyelmét abban 
bízva, hogy a diákok többségéhez 
eljutott a darab üzenete és talán jóté-
kony hatással lehet mindennapjaik-
ra. A másik fiatalokat érintő progra-
mot március 9-én tartottuk szintén 
a művelődési házban, ahol a Wattay 
11-12. évfolyamainak vetítettük le 
a Brazilok c. magyar filmvígjátékot. 
Az előítélet és társadalmi elfogadás 
egyes kérdéseit feszegető témában 
Gyulai Ildikó tanácsadó szakpszi-
chológussal karöltve már a film előtt 
próbáltuk érzékenyíteni a fiatalokat, 
akik nagy érdeklődéssel nézték végig 
az utóbbi idők egyik legsikeresebb 
magyar filmjét, melynek feldolgozá-
sára is szántunk időt, majd az alapít-
vány vendégül látta a fiatalokat. 
Az alapítvány fontos célkitűzése a 
felnövő generáció megszólítása, a 
mindennapjaikkal kapcsolatos prob-
lémakör feldolgozása az érintettek 
aktív bevonásával. Örülünk, hogy 
egy lépéssel közelebb kerültünk a 
megvalósításhoz és bízunk abban, 
hogy sok hasonló programot tartha-
tunk majd a jövőben is.

Az oldalt írta: Supka Éva

Emlékezetes hétvégét töltöttek 
együtt a Kőrös-Körül Nők Egyesület 
tagjai – dr. Ba Mariann, dr. Nagy 
Gabriella, Csányi Ibolya, Molnár 
Elvíra, Krichbacher Gabriella, 
Báldi Istvánné, Supka Éva – Kis-
kőrös testvérvárosában, Liptószent-
miklóson. Csányi Ibolya elnök, a 
közösség erősítését, a testvérvárosi te-
lepülés megismerését tűzte ki célul az 
egyesület alapítótagságának körében. 
Az elmúlt időszakban több sikeres 
rendezvény, program is kötődik az 
egyesület nevéhez, ezek folytatá-
sának, a lehetőségek felmérésére is 
kiváló alkalmat nyújtott a szlovákiai 
hétvége. Már Donovalyn kellemes 
pihenőt töltöttünk, majd dr. Nagy 
Gabriella aljegyző helyismeretét és 
nyelvtudását kihasználva megismer-
tük a város nevezetességeit, és a zord 
idő ellenére sétáltunk a felújított 
főtéren és természetesen megkós-
toltuk nemzeti ételüket a nálunk 
is jól ismert, de mégis más módon 
készített sztrapacskát, a fantasztikus 
fokhagyma levest és az utánozhatat-
lan káposztalevesüket is. Nagy síelési 
terveket szövögetve kaptattunk fel a 
Chopok-ra, de vesztünkre a köd le-
hetetlenné tette a lesiklást, így a he-
lyi bátrak, hősjelöltek között cikázva 
másztunk egy szakaszt a gyönyörű 
havas tájban.  Éjszakába nyúló nagy 
beszélgetésekkel, az egyesület jövőjét 
tervező ötletelésekkel zártunk min-
den napot. 
Minden figyelmünket egymásnak 
szentelhettünk, hiszen kisbuszunk 
fedélzeti főnöke, Gyulai István 
gondoskodott a biztonságos szál-
lításunkról. Így aztán utazásunk is 
remek hangulatban telt.

Supka Éva

szlováK testvéreK! Ha aKartoK, gyerteK!

Ezt követően Turán István röviden 
összefoglalta a kiskőrösi szlovák-
ság történetét, amely nagyobb részt 
annak ellenére őrizte őseinek anya-
nyelvét, hogy az 1880-as évektől az 
iskolában a magyar vált a hivatalos 
tanítási nyelvvé.1946-ban Kiskőrös 
12 000 lakójából 9000 volt evan-
gélikus vallású, tehát feltehetőleg 
szlovák származású, de már nem 
feltétlen szlovák identitású. Közülük 
viszonylag sokan, 629-en döntöttek 
az áttelepülés mellett. Döntésükben 
valószínűleg az anyagi szempontok 
játszottak nagy szerepet. A sok sze-
gény napszámosra, a tenyérnyi szőlő-
kön gazdálkodókra hatott a „fűt-fát” 
ígérő csehszlovák propaganda.
A kiállítás összeállítója, Paulik An-
tal történész, az Országos Szlovák 
Önkormányzat kabinetvezetője elő-
adásában elmondta, hogy a téma 
még közvetlenül a rendszerváltozás 
előtt is tabunak számított. Közben 
érdekes személyes visszaemlékezések 
kerültek a birtokába, és a közelmúlt-
ban a lakosságcsere hetvenedik év-
fordulója ösztönözte a téma tudomá-
nyos feldolgozására. A kiállítás tablói 
népszerűsítő formában mutatják be 
ezt a magyar oldalról eddig kevéssé 
dokumentált történelmi eseményt.
Benes elnök a háború után a né-
metekkel együtt a magyarokat is ki 
akarta telepíteni Csehszlovákiából, 

de a nagyhatalmak tárgyalásokra 
utasították hazánkkal. A lakosság-
csere egyezményt 1946 február 
27-én írták alá. Ennek értelmében 
a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság 
képviselői hat héten át agitálhattak 
a sajtóban, rádióban és nagygyűlése-
ken. Minden települést kétszer felke-
reshettek. Az agitációban vezető sze-
repet játszott az Antifasiszta Szlávok 
Frontja (ASZF) és lapjuk a Sloboda. 
A meggyőzés eleinte a közös nyelv és 
kulturális hagyomány érzelmi húrja-
in próbált játszani: „Szlovák testvé-
rek! Ha akartok, gyertek!”
A testvériség jelszava – ha nem is 
maradt teljesen visszhangtalan – 
csak csalódást keltő eredményt ho-
zott az agitátorok számára. Ennek 
hatására például sokan választották 
a budapesti evangélikus értelmiség-
ből az áttelepülést. A magyarországi 
szlovákok többségének viszont nem 
volt élő viszonya az anyaországgal. 
A „visszatelepülés” nem válhatott 
hívó szóvá olyanoknak, akik már 
kétszáz éve Magyarországon éltek. 
Meggyőzőbbnek bizonyultak a 
gazdasági érvek. A félig lerombolt, 
inflációsújtotta országban mesésnek 
tűnt az az árubőség, amit az egyik 
kiállított plakát szerint Csehszlová-
kiában lehetett megvásárolni egyhavi 
fizetésért. Még csábítóbb volt az ígé-
ret, hogy az elűzött magyarok házait 

és földjeit is megkaphatják. De érvel-
tek azzal is, hogy Csehszlovákiában 
egy győztes állam polgárai lehetnek 
majd, az asszonyokat azzal is kecseg-
tették, hogy hadifogoly férjük ezért 
hamarabb hazatérhet.
Benes elnök is beszállt a kampányba. 
Személyesen fogadta a magyaror-
szági szlovákok küldöttségét, akiket 
nyilatkozatában azzal is győzködött, 
hogy a Magyarországon maradókra 
elkerülhetetlen asszimiláció vár, te-
hát a továbbiakban nem számíthat-
nak a csehszlovák államra.
Végül 73 000 zömmel földnélkü-
li paraszt és ipari munkás települt 
át. Volt ahonnan egész evangélikus 
gyülekezetek, énekkarok és tánccso-
portok is útra keltek. A hazai szlo-
vákság megosztottá vált. Előfordult,  
hogy az egyik evangélikus lelkész az 
áttelepülés, a másik meg a maradás 
mellett agitált.
A kiérkezőket ünnepélyesen fogad-
ták, de nem minden vált valóra az 
ígéretek közül. A megkapott földe-
ket rövidesen államosították, és az 
eredeti elképzelések ellenére nem 
tudták az egy településről érkezőket 
ugyanarra a helyre telepíteni. Így a 
közösségek széthullottak. Sokan csak 
a csehszlovák-német határon kaptak 
új otthont, mások - bár aligha ez volt 
a csehszlovák kormány szándéka – 
magyar településre kerülve, éppen 
itt magyarosodtak el.
A szétszóródó 73 000 magyarországi 
szlovák nem sokat változtatott Cseh-
szlovákia etnikai képén, a hazai szlo-
vákság viszont pótolhatatlan vérvesz-
teséget szenvedett. A kitelepülők első 
nemzedéke még tartotta a kapcsola-
tot egykori hazájával, de mára ezek a 
szálak is megszakadni látszanak.
A kiállítás-megnyitót megtisztelte 
az Országos Szlovák Önkormány-
zat elnökasszonya, Hollerné Racs-
kó Erzsébet, aki kiegészítette az 
előadáson elhangzottakat. Gmoser 
Györgyné Zsuzsa néni, a helyi szlo-
vák önkormányzat vezetője is érde-
kes személyes emlékeket idézett fel a 
korral kapcsolatban.

Fodor Tamás

március 22-én a csehszlovák-magyar lakosságcsere szlovák szemmel 
címen nyílt kiállítás a városi könyvtárban. Szabados Anna köszöntötte a 
vendégeket és a nagyszámú érdeklődőt. anna maga is végez kutatásokat 
a témában. a sloboda című lap korabeli számaiból kigyűjtötte azoknak a 
kiskőrösieknek a névsorát, akik jelentkeztek a lakosságcserére. a közön-
ség is keresgélhetett rokonokat, ismerősöket a közreadott anyagban.

aKtuális
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RÉTESFESZTIVÁL
Kiskőrös, 2018. május 18-21.

PROGRAMOK
Május 18. péntek

Petőfi Sándor Művelődési Központ
17:00 „Kiskőrös 300 éves” Településtörténeti 
  kiállítás, előadás és megnyitó 

Evangélikus imaház
15:30 Kiskőrös és Stadtlengsfeld 15 éves 
  partnerségének megünneplése

Nagyszínpad 
16:00 Szürkeverebek Jazzbandája
19:00 Király Viktor koncert
21:00 Quimby koncert

Petőfi út – Posta előtt
23:00 Jet Caffee & Madeira Cafe Party sátor

Nagyszínpad
10:00 Városalapítók Napja hivatalos 
  megnyitója
12:00 Jó edédhez szól a nóta Mészáros    
  Árpád Zsolttal
12:30 SZÓ-LA-M AMI néptánc csoportjainak    
  fellépése
13:20 Brilli-Art Stúdió táncosai 
13:40 Mohácsi Úti Óvodások műsora
15:30 Főzőverseny eredményhirdetése
18:30 Péter Szabó Szilvia koncert
21:00 Honfoglalás
22:30 Főszerepben a város tortája
23:00 Tűzijáték

KT Bem József Általános Iskola műfüves 
focipálya
10:00 Polgármester kupa – kispályás teremlabda 
  rúgó torna

Petőfi út
14:15  DUTRA traktorok felvonulása

Petőfi út – Posta előtt
23:00 Jet Caffee & Madeira Cafe Party sátor

Május 19. szombat
00:00     Megkondulnak a város harangjai
06:00     Zenés ébresztő (a város zenekarainak közre  
  működésével)

Polgármesteri Hivatal
09:00 Ünnepélyes zászlófelvonás
09:05 Wattay-dombormű koszorúzása
15:00 Képzőművészeti kiállítás

Pozsonyi utca
09:30 Főzőverseny megnyitója

Evangélikus templom
08:00 Ökomenikus istentisztelet
11:15   Dombormű avatás
11:45  Anyakönyv megtekintése

Petőfi színpad
15:00 Jazz és bor a Szürkeverebekkel
17:00  Markó Ákos és Félkornálam Zenekar

Szarvas Fogadó
09:30 Magyar Honvédség 170. évfordulója alkalmából  
  rendezett bajtársi találkozó

Fő támogató: Támogatók:

Május 20. vasárnap

Nagyszínpad 
08:00 Az Országos Rétesfesztivál megnyitója
  Réteskészítés és -kóstoltatás a magyaror-
  szági szlovák és a szomszéd települések 
  részvételével
09:00 Szomszédolás - Szlovák és szomszédos 
  települések népdalköreinek műsora
12:00 Jó ebédhez szól a nóta  
  Közreműködik Radics Sándor és zenekara
13:00 Országos Rétesfesztivál – Díjátadó
14:00 Bócsai Boróka Citeraegyüttes

16:00 Kiskőrös város Mazsorett csoportjainak   
  fellépése
17:00 Operett Show
20:00 Edda Művek koncert

Petőfi út – Posta előtt
22:00 Jet Caffee & Madeira Cafe Party sátor, fellép 
  a Veracruz zenekar

Petőfi tér
08:30 HÍVOGATÓ Fúvósok, Szivárvány néptánc 
  együttes közreműködésével 
09:00 Rétesnyújtás, látványsütés 

10:00- Egészségkuckó – egészségiállapot-felmérés,   
12:00 életmód-tanácsadás a Kiskőrösi Egészségfej-
  lesztési Iroda sátrában

Petőfi színpad
09:00 Gyermekprogramok, A "Százszorszép" Óvónői 
  Bábcsoport előadása

10:00  Alma Együttes koncert 
15:00  Fortissimo zenekar
16:00  A Kiskőrös Városi Borverseny díjátadó 
  ünnepsége
18:00  Mon Cherries koncert

Evangélikus templom
11:00  Hàlaadó Istentisztelet, 
  Igét hirdet Gáncs Péter, a Dèli Evangélikus 
  Egyházkerület Püspöke

Evangélikus Egyház - 8 óra és 10 óra: Istentisztelet
Római Katolikus Egyházközség - 9 óra: Szentmise
Evangéliumi Pünkösdi Közösség - 9:30 óra: Istentisztelet
Református Gyülekezet - 10 óra: Úrvacsorás Istentisztlet 
(konfirmáció)

10:00 Vidám zenés gyermekparádé 
  Lyra együttessel és a Százszorszép 
  bábcsoporttal, valamint a Lufi bohóccal
  Helyszín: Szabadtéri kis színpad
11:00  Pünkösdi vetélkedő a Pünkösdi Király címért 
  Várjuk családok, osztályok baráti társaságok 
  5 fős jelentkezését!
  Értékes ajándékok várnak a csapatokra! 
  Helyszín: János Vitéz látogatóközpont előtti tér
  Jelentkezni lehet:
  janosvitezlk@gmail.com; +36 20/230-4442
  Határidő: május 15. 

Május 21. Pünkösd hétfő

11:00  Együtt jobban esik – 
  Muzsikás főtéri piknik (Megvásárolható 
  egytál ételek, bográcsosok, stb.)  
15:00 Pünkösdi király választás, koronázási
  szertartás 
15:45 Májusfa kitáncolása a helyi néptáncosok, 
  hagyományőrzők közreműködésével, a 
  Pünkösdi Király felvezetésével 
16:30 Pünkösdi  záró körtánc, 
  szeretet-gombolyag - óriás flashmob

18:00 Boldoczki Gábor és a Liszt Ferenc 
  Kamarazenekar koncertje az 
  Evangélikus templomban

Szervező: Kiskőrös Városért Alapítvány – János Vitéz Látogatóközpont 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 
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Köszönet a családnaK

áprilisi útmutató

édesanya

emléKező

eVa n g é l i k u s o k  o l d a l a

tisztújítás az evangéliKus egyHázKözségBen
Egyházi törvényeink szerint a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház 
minden önkormányzati szint-
jén hatévente kerül sor általá-
nos tisztújításra, választásokra.  
Ilyenkor a gyülekezetekben, majd 
az egyházmegyékben, azt követő-
en az egyházkerületekben és a zsi-

natban lejár a korábbi tisztségvi-
selők mandátuma és a régiek vagy 
újra megmérettetnek vagy pedig 
új emberek kerülnek a különböző  
tisztségekbe.
Ez a folyamat egyedül a lelkészeket 
nem érinti, őket más szabályok sze-
rint választják, illetve nevezik ki. 

Ez a választási folyamat zajlott le 
az elmúlt hónapok során az Evan-
gélikus Egyházközségben. Több 
poszton is új emberek váltják a 
régieket. Az ünnepélyes beiktatás  
és eskütétel a Nagycsütörtö-
kön, az esti istentiszteleten tör-
tént meg, ahol az induló csa-

pat együtt vett úrvacsorát is. 
Az újságban bemutatjuk az új tiszt-
ségviselőket, először az új felügye-
lőt, Soltiné Samu Zsuzsannát és az 
új másodfelügyelőt, Opauszki Gá-
borné Aszódi Annamáriát. Mun-
kálkodjanak örömmel mindannyi-
unk javára és Isten dicsőségére!

A kiskőrösi evangélikus templom-
ban keresztelkedtem, konfirmáltam, 
itt kötöttem házasságot. Három 
gyermekünket is evangélikus 
vallás szerint kereszteltük, 
az evangélikus általános 
iskolába és gimnázium-
ba járnak. Örömömre 
háromszoros kereszt-
anya leszek húsvétkor. 
Saját vállalkozásunkban 
dolgozom. 

 � Ki volt a legnagyobb ha-
tással, Istennel való kapcsolatára? 
Második gyermekem megszületé-
se után éreztem azt, hogy időt kell 
szánnom legalább a vasárnapi isten-
tiszteletekre. Majd egy közeli fiatal 
barátunk elvesztése, még erőssebbé 
tette bennem azt, hogy a heti pörgés-
ből álljunk meg egy órára legalább, a 
telefon, e-mail stb. őrületéből. Jobb, 
könnyebb egy új hetet kezdeni úgy, 
ha lelkileg feltöltődtem.

 � Mi a kedvenc bibliai igéje vagy 
története?
„Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (János 3,16)

 � Milyen gyülekezetről álmodik? 
Képviselő voltam hat évig. Most 
másodszor vállalom a hat év presbi-
tériumi tagságomat. Szeretem a régi 
tagokat, akik most lemondanak, de 
tudom, hogy még sokszor számítha-
tunk rájuk. Az új tagok közül szinte 
mindenkit ismerek, bízom benne, 
hogy sikerül egy jó közösséggé ková-

csolódnunk, és ezekben az években 
eredményesek leszünk az előttünk 

álló munkánkban.
 �A gyülekezet életének 
melyik területén szeretné 
segíteni a változást? 
Számvevőszék tagjaként 
az egyház pénzügyi terü-
letén szeretnék segíteni, 
valamint rendezvények 

szervezésében. Továbbá 
már tisztségem van az egy-

házmegyénél és az országos 
gazdasági bizottságban is, remélem, 
hogy ezzel is Kiskőröst is tudom 
segíteni. Isten áldását kérem mun-
kánkra! 

opauszki gáborné aszódi annamária soltiné samu zsuzsanna
3 éves koromtól élek Kiskőrösön, 30 
éve tanítok a művészeti iskolában, 
7 éve, mint intézményvezető. 
A munkám egyben a hivatá-
som is. Tanítványaim felé 
közvetített mottóm: Sze-
resd és értsd, amit csi-
nálsz! Kollégáim felé pe-
dig Démokritosz egyik 
gondolatának üzenetét 
próbálom megvalósítani: 
„Csak egyetértéssel lehet 
nagy dolgokat véghezvinni.” 
Édesanyaként nagyon büszke va-
gyok fiamra, aki a BME gépész ka-
rának másodéves hallgatója. 

 � Ki volt hatással Istennel való 
kapcsolatára?
Mindenek és mindenki előtt: Édes-
anyám. Ő volt az, aki imádkozó 
kezébe fogta gyermeki kezeimet, és 
tanított meg az Úrtól tanult imád-
ságra. És Ő volt az, aki tudatosította 

bennem, hogy lehetnek mellettem 
barátok, ismerősök, bárki, de „Se-

gítségem az Úrtól jön.” Zsolt. 
121.2. Meghatározó volt 

még számomra Káposzta 
Lajos esperes. 

 � Mi a kedvenc 
bibliai igéje, története? 
1Kor.13., annak mélyen 
átgondolt és átérzett tar-

talmával. Továbbá a 293. 
énekünk: Örök Isten, áldj 

meg minket, legyen őrző gon-
dod ránk! Te vezessed lépteinket, Te 
vagy áldó, jó Atyánk. Te reád vár 
minden nép, Te vagy út és békesség. 
Szeretettel nézz a földre! Neved áld-
juk mindörökre!

 � Milyen gyülekezetről álmodik?
Nem vagyok álmodozó típus, in-
kább mérlegelek és cselekszem. De 
ha álom, hát legyen álom: soha el 
nem fogyó, legalább a Tízparancsolat 
szintjén élő emberek közösségéről. 

 � A gyülekezetben hogy szeretné 
segíteni a változást?
Természetesen minden olyan terüle-
ten, ahol szükséges. Azt pedig, hogy 
hol, miben szükséges változtatni, 
vagy éppen mit érdemes megőrizni, 
azt egy őszintén egymás felé forduló, 
egymást tisztelő, a gyülekezet érde-
keit mindenben előtérbe helyező 
képviselő testülettel, presbitérium-
mal és vezetőséggel lehet feltárni. 
Bízom abban, hogy a megújult elöl-
járóság képes lesz megfelelni vállalt 
feladatának és szolgálata kedves lesz 
az Úrnak és a gyülekezeti tagoknak.

„Shalom” – „békesség”, így köszön-
nek ma is Izraelben. Lehet-e en-
nél többet, jobbat kívánni a másik 
embernek? Mi azt mondjuk, hogy 
„szia”, „csá”, vagy „helló”. Jobb eset-
ben „jó napot”, „jó estét”, újabban 
gyakran „szép napot” is kívánunk 
embertársainknak. Mert a köszön-
tés több, mint egyszerű üdvözlés. 
Kívánság, valami jót kívánok annak, 
akivel éppen kezet fogtam és talán a 
beszélgetés során kapcsolatba kerü-
lünk egymással.
Békesség nektek! – mondja az Úr 
Jézus. S ha Ő mondja-kívánja, ak-
kor az mindennél fontosabb kell 
legyen. Most így, a választások 
után, éppen leginkább erre van 
szükségünk. Mert a felzaklatott lel-
kiállapotunkban sokszor mentünk 
neki egymásnak, gyakran mond-

tunk, tettünk olyat, amitől a béke 
hamar szertefoszlott közöttünk.  
Remélhetőleg mostanra lecsillapod-
tak a kedélyek és újra békejobbot 
tudunk nyújtani egymásnak. Végül 
is, egy hajóban evezünk, közös a cél: 
fennmaradni és előbbre jutni.
Békesség nektek! – mondja az Úr Jé-
zus. Tudnunk kell, minden földi há-
borúságunk oka, hogy éppen Istennel 
nincs békességünk. Mert hallani se 
akarunk róla, vagy, mert magunkat, 
akaratunkat mindennél előbbre va-
lónak tartjuk. De Jézus Krisztus kül-
detése éppen az volt, hogy kibékít-
sen minket Istennel, mindannyiunk 
mennyei Atyjával! Nagyhét és hívét 
után is vagyunk. Isten egész világot 
önmagával megbékítő tetteire emlé-
keztünk. De reménység szerint nem 
csak felidéztük mindazt, ami Krisz-
tussal történt, hanem megerősöd-
hettünk újra Isten átélt szeretetében. 
                                Lupták György

Jézus Krisztus mondja: „Békesség nektek!”
                    (János evangéliuma 20,21)
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Húsz éves a Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon
1998. április 4-én avatta az intézményt az akkori püspök, Harmati Béla. A húsz éves 
szeretetotthon azóta gyarapodott, fejlődött. Ma már négy lábon áll a szolgálatunk,

ezek: idősek bentlakása, idősek napközi otthona, ebédszállítás és házi beteggondozás. 
Az eltelt húsz esztendőért április 15-én vasárnap délután 4 órakor adtunk hálát.

Isten igéjét ezúttal Gregersen - Labossa György szombathelyi lelkész, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Diakóniai Bizottságának elnöke hirdette. 

Tévés istentisztelet templomunkból
Pünkösd ünnepén délelőtt 11 órakor, - városunk és gyülekezetünk születésének 

háromszázadik évfordulóján a Duna TV templomunkból közvetíti a hálaadó pünkösdi 
istentiszteletet, melyen Gáncs Péter nyugalomba vonuló püspök prédikál. Gáncs püspök 

május 24-én tölti be 67. életévét, s ezzel megkezdi nyugdíjas éveit. 

Ökumenikus missziói nap
Június 10-én, vasárnap, öt kiskőrösi gyülekezet (evangélikus, katolikus, református, 

baptista és evangéliumi pünkösdi) közös missziói nappal teszi emlékezetessé a 300 éves 
város fennállásának ünnepi évét. A főtéren szabadtéri istentisztelet lesz de. 10 órakor, 

ahol Szeverényi János evangélikus missziói lelkész igeszolgálata lesz hallható. Egész nap 
színes programok lesznek kicsinyeknek és nagyoknak, közös ebéddel és este a Golgota 

Gospel Kórus koncertjével.

www.kiskoros.lutheran.hu

www.kevi.hu

Gyorsan felöltözött ébredés után. 
Szeretett készen lenni, mire min-
denki felébred. Kávét főzött, reggeli 
után nézett a hűtőben. Állva megit-
ta a tejeskávéját, közben az újságot 
lapozgatta. Kenyeret kent, levágta a 
héját, kis katonákra darabolta. Szelt 
hozzá sajtot, szalámit, paradicso-
mot, mini szendvicseket készített. 
Teát főzött. Bement a szobába, be-
vitte az ételt az asztalra, ébresztőt 
dúdolt. Felhúzta a redőnyt, álmos 
szempár nézett rá az ágyból, nehe-
zen tudott felkelni, segített. Beszél-
gettek, hogy aludt, mit álmodott.  
Reggeli mosdás után öltöztetni 
kezdte a már kikészített ruhákkal. 
Tegnap is ez volt rajta, még ma jó 

lesz. Pelenkacse-
re, testápolózás. 
Megnézte a körmeit is, hosszúak 
voltak, levágták. Énekelgettek, el-
mesélte, mi lesz ma, hová megy, mi 
vár rájuk. A reggelit jóízűen elfo-
gyasztották. Megigazította az ágyat, 
elrendezte a takarót. Megfésülte, 
megtörölte a száját. Elpakolt, elmo-
sogatott, felsöpörte a szobát. Szere-
tettel megölelte, elköszönt, délben 
majd hozza az ebédet, akkor újra 
találkoznak. 
Dolgozni indult a férjével. Az utcá-
ban a gyerekek iskolába igyekeztek. 
Nézte a színes iskolatáskákat, szíve-
sen csomagolt volna uzsonnát ő is, 
de sosem született gyerekük. 

KonFirmandus táBor

Idén ötödik éve annak, hogy az 
evangélikus gyülekezetben a fiatalok 
konfirmációja tizenkét éves korról 
tizennégy éves korra évre tolódott. 
Ezzel együtt új hagyományok jöttek 
létre, amelyek közül egy, a hétvégén 
megrendezett konfirmandus tábor. 
Idén mintegy negyven fiatallal Fótra 
az evangélikus egyház kántorkép-
ző intézetébe utazott az idei három 
felkészítő lelkész: Farkas Sándor, 
Luptákné Hanvay Mária és Pethő 
Szűcs Mária. A háttérmunkát negye-
dik felkészítő tanárunk Bolemányi 
Judit vette magára. A hatvan konfir-
máló fiatal között többen más város-
okban, szórványban tanulnak, sajnos 
nem tudtak csatlakozni a táborba.  
A fiatalok a KEVI Gimnáziumából, 
Általános Iskolájából és a Bem József 
Általános Iskolából érkeztek. A pén-
tektől vasárnap estig tartó tábor alap-
ja a konfirmációs vizsgára való felké-
szülés és a próbavizsga megírása, de 
emellett nem rejtett célja volt a tábor-
nak az Istenhez való személyes kötő-
dés megerősítése, és a konfirmandus 

csoportok egy közösséggé válása.  
A tábor keretét a reggeli és esti áhíta-
tok adták, idén a 34. zsoltár 9. versére 
figyeltünk: „Érezzétek, és lássátok, 
hogy jó az ÚR!”. Ezeken az áhítato-
kon azt járták körül, hogy Isten min-
den érzékszervünkön keresztül szeret-
ne kapcsolatot teremteni velünk. Így 
került szóba a hallás, hiszen a hit hal-
lásból van, a látás, hiszen Jézus maga 
mondta, hogy Boldogok, akik nem 
látnak, és mégis hisznek és végül az íz-
lelés, hiszen régi fordítás szerint a fent 
említett zsoltár így szól: Ízleld és lásd, 
hogy jó az Úr. Ennek kézzel fogható, 
szemmel látható és ízlelhető bizonyí-
téka az úrvacsora, amit először vesz-
nek magukhoz a fiatalok a konfirmá-
ció alkalmával. Természetesen a tábor 
a kikapcsolódásra, egymás jobb meg-
ismerésére is alkalmat adott: csapat-
játékok, éjszakai túra, sorversenyek, 
sárkányhajózás és az elmaradhatatlan 
tábortűz melletti beszélgetések tet-
ték még emlékezetesebbé a hétvégét.  
Adja Isten áldását a jövő heti vizsgá-
hoz, majd vezesse ezeket a fiatalokat 
úgy, hogy életük során minden nap 
érezzék és lássák, hogy jó az Úr!

PSZM

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR!
                                       Zsolt 34,9
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töBB mint Harminc programot tartott márciusBan az eFi

nem tudjuK elFogadni, 
Hogy Budavári laci elment

Kicsiket és nagyokat invitált családi 
vízi csatára Pásztor Gyula testneve-
lő az EFI közreműködésével. A kis-
kőrösi tanuszodában tartott vidám 
rendezvényen a kicsik szüleikkel, 
nagyszüleikkel pancsolhattak, vetél-
kedhettek, s közben észrevétlenül 
barátkoztak a vízzel, leküzdhették 
esetleges félelmeiket. A program cél-
ja a mozgás megszerettetése mellett 
a generációk tartalmas, egészséges 

együttléte is. (jobb fotó) A hónap 
második felében Kertai Nóra meg-
hívására az Egészségfejlesztési iroda 
vendége volt Orvos-Tóth Noémi 
klinikai szakpszichológus, aki a szü-
lők párkapcsolatra gyakorolt hatását 
járta körül előadásában. Kitért az 
érzelmi biztonság, a kötődés fon-
tosságára, kiemelve a gyermekkor-
ban szerzett élményeinket, melyek 
nagymértékben meghatározzák fel-

nőttkori kapcsolatainkat is. Hang-
súlyozta: a bizalom és a szabadság 
alapértékei között nem könnyű 
egyensúlyoznunk, de ha nem bol-
dogulunk, érdemes igénybe venni 
szakember segítségét.
Márciusban ünnepeljük a nőket, 
lányokat, asszonyokat, akiknek nap-
jainkban az élet sok területén kell 
helytállniuk, ezerféle teendő között 
egyensúlyozva. Hogy ezt hogyan élik 
meg a mindennapokban, hogyan 
gazdálkodhatnak megfelelően az 
idejükkel, testi-lelki energiájukkal, 
hogyan előzhetik meg a túlfáradást, 
a kiégést – egyebek mellett arról is 
hallhattak az érdeklődők Török 
Zsuzsa klinikai szakpszichológus 
vetített képes előadásában. (bal fotó) 

Mint elmondta, érdemes kerülni a 
mindenáron való megfelelést, szük-
ség esetén segítséget kérni, családi 
és munkahelyi kapcsolatainkban is 
törekedve az egyensúlyra.
Életmódváltó klubot tartunk min-
den hónapban egy alkalommal, 
amelyen Szlávik-Kupán Emese di-
etetikus előadását követően alkalom 
nyílik kérdések feltevésére, továb-
bá időpont egyeztethető személy-
re szóló dietetikai tanácsadásra is. 
A következő előadás időpontjáról az 
EFI honlapján, facebook - oldalán, 
továbbá a kihelyezett plakátjainkról 
tájékozódhatnak.

Kovács Nikoletta
EFI koordinátor

márciusban 34 programot kínált a kiskőrösi egészségfejlesztési iroda a 
település és a járás lakosainak. a hónap elején a tázlári művelődési ház 
által szervezett egészségheti rendezvényhez társulva az eFi munkatár-
sai egészségiállapot-felméréssel és életmód-tanácsadással várták az ér-
deklődőket. a résztvevők preventív mozgásszervi tornán vehettek részt 
borbényi Klári, a Fritti sport munkatársa jóvoltából, és dietetikai taná-
csokkal látta el őket Szlávik-Kupán emese dietetikus.

Fellépésre készülődtünk, amikor 
megkaptuk az elfogadhatatlan hírt: 
Laci elment. 
Nem tudtuk, és azóta sem tudjuk 
elhinni, hogy volt valami, ami képes 
volt legyőzni Téged. Az utolsó pilla-
natig kizártuk a tudatunkból ezt a 
lehetőséget, erős hittel fohászkod-
tunk és küldözgettük az életerőt, a 
szeretetcsomagokat – egymást is vi-
gasztalva – feléd, és makacsul mon-
dogattuk, hogy lehetetlen, hogy ne 
gyógyuljon meg az, aki fizikailag és 
mentálisan is ennyire erős! 
A csoportban mindannyiunknak 
mást jelentettél. Barátot, biztos kéz-
zel vezető partnert, megbízható tán-
cost, aki a régi számokat ugyanolyan 
hibátlanul, stílusosan táncolta, mint 
a legújabb koreográfiákat. 
Nyugodt voltál, higgadt és türelmes. 
Pillanatok alatt megtaláltad a közös 
hangot a csoport fiataljaival, tanítot-
tad, segítetted őket. Sosem okozott 
problémát számodra, ha sokadjára 
kellett megmutatni egy-egy nehéz 
lépést, bonyolult figurát.
Többször táncoltál szólót, mégsem 
voltál magamutogató, mindig elöl 
álltál, mégsem voltál harsány. Alázat-
tal, csendben táncoltál a hivalkodás 
legkisebb jele nélkül. Magasra tetted 
a mércét, bárki is táncol ezután a he-

lyeden, nehéz dolga lesz. A búcsúz-
tatásodon hallottunk egy általad írt, 
nagyon komoly, irodalmi mércével 
mérhető verset, amiben az életről, az 
elmúlásról, ember és természet meg-
hitt, egységben lévő kapcsolatáról 
gondolkodsz. Sokan nem is tudtuk, 
hogy verseket írtál, csak azt sejtet-
tük, hogy foglalkoztatnak a mélyen 
emberi, felszín alatti kérdések, és 
gyakran elmerengsz rajtuk.   Mennyi 
mindent nem tudtunk rólad...
A Szivárvány a 40 éves jubileumi elő-
adására készül. Nehéz szívvel állunk 
majd a színpadon, érted is táncolunk 
majd, ha már veled nem lehet. 
Nyugodj békében Laci!

a Szivárvány Néptáncegyüttes 
táncosai

isten áldja a 95 éves 
alexovics győzőnét!

Alexovics Győzőné Marika néni 
1923. március 19-én született Ta-
hitótfalun. Szülei epertermesztéssel 
foglalkozó egyszerű földművesek 
voltak. Ötgyermekes családban ne-
velkedett- két idősebb és két fiata-
labb testvére volt – akik már régeb-
ben elhunytak.
A Szente család, amikor Marika néni 
6 éves lett, Pécelre költözött és a falu 
határában egy tanyán telepedtek le, 
a szülők itt gazdálkodtak tovább. 
1945-ben ment férjhez a felvidéki 
származású Alexovics Győző építő-
mérnök hallgatóhoz. Férjével 66 évig 
éltek házasságban. Két gyermekük 
született: Győző és György, akikről 
az édesanya háztartásbeliként gon-
doskodott. Győző fogtechnikus lett, 

ő 2017-ben elhunyt. György villa-
mosmérnök végzettséget szerzett, 
ma már nyugdíjas. A Magyarországi 
Baptista Egyház kiskőrösi Filadelfia 
Otthonában élő Mária néni három 
unokának örvendhet. Az idős asz-
szonyt az otthonban köszöntötte 
Domonyi László polgármester – 
aki miniszterelnökünk, Orbán Vik-
tor díszoklevelét és üdvözlő sorait is 
elhozta az ünnepeltnek – valamint 
Baranyainé Szabó Katalin anya-
könyvvezető és Opauszki György, 
az otthon vezetője. 
Kísérje Isten áldása a továbbiakban 
is, tartsa meg Mária nénit még so-
káig egészségben, boldogságban, 
hozzon az életébe még sok örömöt 
és derűt!

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI
ÁPRILIS
 
22. vasárnap Bringabarátság bringatúra (Pető� tér)
23. hétfő 15.00 Elsősegélynyújtó tanfolyam (EFI)

MÁJUS

1. kedd Sportexpo – Sportágválasztó majális (Városi sporttelep)
12. szombat Egy nap az egészségért (Akasztó)
15. kedd 17.00 Anyák és gyermekek
  Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása (EFI)
 

RENDSZERES TORNÁINK

hétfő   8.00  Tartásjavító torna (EFI)
kedd 10.00  Nyugdíjas torna (EFI)
szerda   8.00  Preventív mozgásszervi torna (EFI)
szerda 17.00  Preventív mozgásszervi torna (EFI)
csütörtök 18.00  Pilates (Fritti Sport)

Tornáinkra előzetes bejelentkezés szükséges 
• személyesen, 
• a 06 78 415 920-as telefonszámon 
• vagy az iroda facebook-oldalán üzenetben: 
 https://www.facebook.com/egeszsegfejlesztesiiroda.kiskoros

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

1959-2018

További részletekért keresd Kiskőrös város Facebook oldalát!

A verseny fő támogatója:

Válassz egy Petőfi-verset, és mutasd be úgy, 
ahogy kedved tartja: szavald el, zenésítsd meg, rappeld el , 

vagy csak egyszerűen mondd el, milyen érzéseket vált ki belőled! 

Mindezt vedd fel videóra és küldd el nekünk a szavaloverseny300@gmail.com címre május 6-ig! 
A nyertesek értékes jutalomban részesülnek!

KISKŐRÖS ÉS KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK 
DIÁKJAI, FIGYELEM! 

Nem értettél egyet a tanárral irodalomórán? 
Szerinted másra gondolt a költő? Nem azt a 

verset kellett megtanulni, ami neked tet-
szett? Vagy csak szereted a magyar verse-

ket? Akkor ez a Te versenyed!



16 17

2018. április2018. április

200 milliós támogatással 
újult meg a Wattay

én végeztem, te végeztél, 
mi végeztünK???

aranyos lányainK
Diákolimpia megyei döntőt nyertek

Küzdelmes győzelmeK

mintegy tíz hónap alatt újították fel a Kiskőrösi Wattay szakgimnázium, 
szakközépiskola és Kollégium oktatási épületeit. a központi épületben 
megtartott ünnepélyes átadást megtisztelte jelenlétével Pölöskei Gábor-
né, a nemzetgazdasági minisztérium szakképzéséért és felnőttképzésé-
ért felelős helyettes államtitkára, Font Sándor, térségünk országgyűlési 
képviselője, Domonyi László, városunk polgármestere, valamint többen a 
szakképzés irányításában résztvevő vezetők közül.

A kiskőrösi Wattay évtizedek óta 
meghatározó szerepet vállal Kis-
kőrös város és a környező telepü-
lések szakembereinek képzésében. 
A tanulók oktatása három telephe-
lyen folyik és az elmúlt évtizedek 
során elvégzett átalakítások után, 
2017 júniusában újabb lendület-
tel vették kezdetét a felújítások. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium, 
valamint a Kiskunhalasi Szakkép-
zési Centrum támogatásával mint-
egy 200 millió forintból újulhattak 
meg az iskola épületei mindhárom 
telephelyen.
Pölöskei Gáborné helyettes állam-
titkár beszédében a szakképzésben 
rejlő jövőbeni lehetőségeket emelte 
ki. Font Sándor országgyűlési kép-
viselő utalt a Wattay több évtizedes 
múltjára és akár a szakmai verse-
nyeken, akár a mindennapi élet-
ben, illetve a „munka világában” 
eredményesen teljesítő diákokra. 
Domonyi László polgármester is-
mertette a városvezetés oktatáspo-
litikájának főbb szegmenseit, me-
lyek egyik meghatározó tényezője, 
hogy egyre élhetőbbé és vonzóbbá 

váljon a város a fiatalok számára 
is; így teljesítve be jelmondatát: 
„Kiskőrös – Élmény a Kunság 
szívében.” A rendezvényt Papp 
Gyula, a Kiskunhalasi Szakkép-
zési Centrum főigazgatója ünnepi 
beszédében köszönetet mondott 
mindazoknak, akik részt vettek a 
felújításokban. Az átadó ünnepség 
végén Franczia László igazgató 
ismertette a múltban megvalósult 
átalakításokat, valamint részletezte 
az eltelt hónapokban történt fel-
újításokat és a jövőre vonatkozó 
terveket.
A wattays diákok műsora még 
emelkedettebbé tette az ünnepség 
hangulatát, ahol a hagyományőrző 
néptánc mellett megjelent a jövő 
technológiája is. Ugyanis az iskola 
tanulói által programozott LEGO 
robotok „nyújtottak segítséget” a 
nemzetiszín szalag átvágásában.

Az intézményben folyó felújítási, 
megújulási folyamatok további 
lendülettel folytatódnak, köszön-
hetően a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum sikeres pályázatainak.

Dr. Gyetvai Gellért szociológus, a szociális gyermekvédelmi Főigazgató-
ság kutatója segítségével megvizsgáltuk: van-e összefüggés az iskolai 
végzettségünk és a párkapcsolatunk minősége között. a páróra párkap-
csolati klub előadását az egészségfejlesztési irodában, az eFi és a Heted-
napi adventista egyház támogatásával rendeztük meg. 

Mint az előadó hang-
súlyozta, a magasabb 
végzettség általában 
magasabb fizetést, 
ezáltal jobb körülmé-
nyeket, tudatosabb 
étkezési és egészség-
megőrzési szokásokat 
jelent. Ezen felül tu-
datosabban működtetik 
párkapcsolataikat is azok, 
akik továbbtanultak. A párkapcsolat 
kihat a benne élőkre és a gyerekekre 
is. A szülők például igyekeznek leg-
alább olyan taníttatást biztosítani  
gyermekeik számára, mint amilyet 
ők megszereztek. 
A jó házasság hatalmas védőernyőt 
jelent. Ma a párok mintegy 46%-a 
választja az együttélést, és 41,7%-a a 
házasságot (2016). Statisztikai vizs-
gálatok alapján az együttélés után há-
zasodók válási aránya nagyobb, mint 
az együttélés nélkül házasodóké.
Mint megtudtuk, minél magasabb 
végzettséggel rendelkezik valaki, an-
nál nagyobb hangsúlyt fektet arra, 
hogy a választottja is hasonló ok-
tatásban részesüljön. A nők 91%-a 
már az első randira sem megy el, ha 
ez a kritérium nem teljesül. Valószí-
nűleg ez is oka annak, hogy a legna-

gyobb arányban maradnak 
egyedül még 40 éves 

koruk felett is a főis-
kolát és az egyetemet 
végzett nők. A férfi-
ak csupán 9%-ának 
okoz gondot kevésbé 
művelt nővel kapcso-

latba lépni.
A házasságkötés ideje átla-

gosan kitolódott 30 éves kor-
ra. Minél többet tanul valaki, annál 
később házasodik manapság.
A nemek közötti egyenlőség a kap-
csolatok előnyére válik. Azok a 
párok, akiknek iskolai végzettsége 
nagyjából azonos, ritkábban válnak 
el, mint azok, akiknek az iskolázott-
sága között jelentős különbség van. 
Mégis, bár igen sokféle kutatást 
végeztek már a témában, egyikük 
sem igazolja, hogy egyértelműen a 
végzettségek különbségére vezethe-
tő vissza a házasságok megromlása. 
Ugyanis, ahol nem tudnak megfele-
lő körülményeket teremteni a közös 
élethez az eltérő iskolázottságú felek, 
ott nem is döntenek egymás mellett, 
hanem már házasságkötés előtt véget 
vetnek a kapcsolatnak – tudtuk meg 
az előadótól. 

Kertai Nóra

Tel.: 0620/ 5733-513
Ár: 680ft+Áfa/m2

Megnyerte a Diákolimpia IV. kor-
csoport (7-8 oszt.) kézilabda megyei 
döntőjét a Kiskőrösi Bem iskola lány 
kézilabda csapata. Mint azt Czérna 
János, a csapat edzője elmondta, a 
jó játék és a megbízható védekezés 
meghozta gyümölcsét: aranyérmes 
lett a kiskőrösi csapat. Meccsek: Kis-
kőrös: Nemesnádudvar 14:1 (9:0), 
Kiskőrös: Kiskunhalas 19:9 (7:2), 
Kiskőrös: Kecskemét 16:15 (9:5). 
Egész nap magabiztosan és jól ját-
szottak a lányok. 
Czérna János: A Kecskemét ellen 

lejátszott utolsó, magas színvonalú 
mérkőzésen örömmel láttam, hogy a 
közös cél összehozta a csapatot, mert 
a lányok nagyon együtt mozogtak 
a védekezésben. Támadásban pedig 
mindenki hozzátett a sikerhez, ami-
nek meglett az eredménye! Ugyanis 
Bálint Zorka átlövőnk nem lépett 
pályára, így egy kicsit át kellett vari-
álni a játékot. De ezt a próbatételt is 
remekül megoldották a lányok! Ek-
kor éreztem, hogy kezdünk együtt 
gondolkodni. Minden dicséretet 
megérdemelnek. Hajrá Kőrös!

Fülig ér a szánk, de most nagyon- 
mondta Harangozó Péter csa-
patvezető az utóbbi igen szoros és 
kemény kézilabdameccsek után.  
A Kiskőrösi KSK csapatai nem 
akármilyen meccseken vannak túl, 
a nagy ellenfél, a makóiak érkeztek 
Kiskőrösre. 
Harangozó Péter: A szombati, elő-
rehozott fordulóban mindenképpen 
azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 
legyőzzük a makóiakat. Egy ádáz, 
nagyon szoros mérkőzésen 13:13-
as félidő után 29:28-ra nyertek ifi 
srácaink. Ezzel a győzelemmel egy 
pontra kapaszkodtunk fel a Makói 
KC mögé. Nem rosszak az esélye-
ink, hogy esetleg egy aranyérmet 
szerezzünk idén is. Az ezüsthöz 4 
pont előnyünk van a mögöttünk 
álló békéscsabaiakkal szemben.  
Az ellenük való mérkőzés minden-
képpen egy ezüst és bronz csata 
lesz. A makóiak ellen hatalmas küz-
delem volt, a mi ifi csapatunkban 
is voltak jó teljesítményt nyújtók.  
Góllövők: Harangozó Gergő (9), 
Ruskó Balázs (5), Fábián Ákos (5), 
Barna Imi (3), Bezsenyi Márk (2), 
Bezsenyi Ákos (2), Polereczki Pál 
(2), Bartha Bendegúz (1).
A felnőttek mérkőzése sem volt 
könnyű, hiszen az ellenfél a tavasz 
egyik legjobb formában lévő csapa-
ta. Ők a kiesés ellen küzdöttek. Mi 
szeretnénk a középmezőny élén vé-
gezni. Ehhez már megvan a megfe-
lelő önbizalmunk és a pontjaink is, 

hiszen legyőztük a makói felnőtteket 
25:23 arányban, nem is akármilyen 
meccsen. Igaz, hullámzó teljesít-
ményt nyújtottunk, az eddigiekkel 
ellentétben nagyon jól kezdtünk. 4 
és 5 gólos előnyeink is voltak, sőt, az 
első félidő vége előtt öt perccel már 
15:9-re vezettünk. A félidő végére 
felzárkóztak a makóiak, és a második 
félidőben az izgalmas csatákhoz szo-
kott közönségünk is megkapta, ami-
re várt. 17:9-re vezettek a makóiak, 
amikor a mieink összeszedték magu-
kat. Kaptunk egy hetest is, amit saj-
nos Vass Peti kihagyott, de aztán Ba-
ranyai Tamás és Harangozó Gergő 
találataival sikerült egyenlíteni.  
A mérkőzés vége előtt 13 perccel 
20:20 állt az eredményjelzőn, és 
innentől kezdve a végjátékban fo-
lyamatosan 1-2 gólon táncolt az 
eredmény. Nem volt könnyű a já-
tékvezetők helyzete sem. A meccs 
végén Csernák Gábor hálóőr kapta 
a legjobb játékosnak járó díjat, fan-
tasztikus, bravúros védéseiért. A kis-
kunhalasiakat pontszámban utolérve 
az 5. helyen áll a kiskőrösi csapat.
Hatalmas öröm, hogy az utánpót-
lásunk is sikeresen veszi az akadá-
lyokat, Czinkóczki Tibor U14-es 
csapata a héten a Badó László régió 
felsőházi rájátszásában két fantaszti-
kus győzelemmel átvette a vezetést. 
Így most 14 ponttal elsők. Tehetsé-
ges, szorgalmas, elhivatott fiatalok 
alkotják a csapatot, akik mögött lel-
kes szurkoló szülői gárda áll.

KézilaBda
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országos Bronzérmes a Kevi lány úszóváltója

jó KezeKBen van a laBdarúgó utánpótlás 

sportosan

Mint azt Pásztor Gyula edző el-
mondta, nagyon örülnek az elért 
eredményeknek, a gyerekek ma-
ximálisan helytálltak, nem csak a 
váltóban, hanem az egyéni úszószá-
mokban is. Az összesítésben a kiskő-
rösi úszók második helyen végeztek 
az 50 csapat közül, olyan iskolákat 
is megelőzve, amelyeknek saját uszo-
dájuk van. Egyedül a kecskeméti re-
formátus iskola csapata előzte meg a 
kőrösieket, de több jó teljesítményű 
úszójuk itt kiskőrösön szerezte meg 
az alapokat, mint például Ferenczi 
Anna. Így mondhatjuk - hangsú-
lyozta az edző – hogy a gimnazisták 
korcsoportjában „kiskőrösi háziver-
seny” alakult ki a döntőben. A ver-
senyt Ferenczi Anna nyerte, a bajai 

iskolából második lett Verebélyi 
Liza, aki tavaly még itt úszott ná-
lunk és a harmadik helyezett keceli 
Sendula Kati is itt tanult meg úsz-
ni a kiskőrösi csapatban. Ezt min-
denféleképpen óriási eredménynek 
tartom. Azt tudni kell, hogy azok a 
már felső tagozatos sportolók, akik 
az országos diákolimpia döntőjében 
dobogós helyezést érnek el, azok 
megkapják a felsőfokú továbbta-
nulásba számítható 10 pontot és ez 
nem évül el. 
Pásztor Gyula: 90 felett van azok-
nak a gyermekeknek a száma, akik 
rendszeresen úsznak a kiskőrösi tan-
uszodában, a kiskőrösi petőfis, bemes 
diákok mellett vannak, akik vidékről 
– Kecel, Csengőd, Páhi, Fülöpszál-

lás – járnak be. Bár sokan szeretnek 
úszni, átlagon felüli tenniakarás kell 
ahhoz, hogy a versenyeken bizo-
nyítsanak. A gyerekek elsősorban 
feleségemnél, Pásztorné Molnár Ju-
ditnál, a gyógyúszáson ismerkednek 
meg a sportággal, majd – a régiós, 
májusban a térségi, decemberben a 
sportigazgatóság által meghirdetett, 
januárban az időmérő, februárban a 
megyei pontszerző – versenyeken bi-
zonyítanak. A nyári szünet kivételé-
vel az év minden hónapjában kitartó 
szorgalommal edzenek a gyerekek, 
amiért dicséret illeti őket és természe-

tesen kijár a dicséret az edzőknek is. 
A Kecskeméten megrendezett megyei 
döntőn több korcsoportban váltóban 
és egyéni úszószámban is kiválóan 
teljesítettek úszóink, mind a lányok, 
mind pedig a fiúk között. Aranyat ka-
pott az 7-8. osztályos fiú váltócsapat 
is – Fődi János, Boldoczki Róbert, 
Szikszai Soma, Belán Gergő, akik 
az országos döntőben a dicsőséges 
8. helyen végeztek. Robit édesanyja, 
Miszlai Orsolya, a gimnázium test-
nevelője is edzi. (A további csapat és 
egyéni megyei döntős eredmények: Kis-
kőrös város facebook oldalán.)

az úszók diákolimpiájának országos döntőjét Hódmezővásárhelyen ren-
dezték meg nemrégiben, ahol városunk tehetséges, diákúszói bravúro-
san teljesítettek. a lányok váltócsapata - Seidel carmen, Pszota réka, 
Podobni Nóra, Schwarcz Korinna - a megyedöntőn hozott eredményükön 
óriásit javítva jutottak a dobogó harmadik fokára, éppen csak lecsúszva 
pár másodperccel az ezüstről. 

Végre megvan a 10 pont!

XV. Petőfi túra
április 28-án

Az idén a jubileumi évfordulóra való tekintettel 
nevezési díj nincs!

Távok:
gyAlogos, terepkerékpáros: 15, 20, 40, 70 km

kerékpáros AszfAlton: 55 és 90 km
Rajtok: 

Kiskőrös, Izsák, Ökördi elágazás

A túrára környezetvédelmi okokból 
mindenki hozzon magával bögrét!

Bővebb információk:
 facebook: Petőfi túra – Kiskőrös, www.eltajolok.hu

A Kiskőrös-Erdőtelekért Alapítvány 
a 2017. évben az adók 1%-ából 109.515 forintos bevételre tett szert. 
Köszönjük a felajánlásokat, a befolyt összegből az Erdőtelki Óvoda 

eszközkészletét szeretnénk bővíteni.
A továbbiakban is köszönettel várjuk támogatásukat.

Az Alapítvány adószáma: 18362796-1-03.
Kiskőrös Erdőtelekért Alapítvány kuratóriuma.

Véradások Kiskőrösön májusban
11-én 9-12 óra között a Mohácsi óvodában, 

13-16 óra között a mentőállomáson várják a véradókat
14-15-én 9-13 óra között a művelődési házban lehet vért adni

TAJ és lakcímkártyát, valamint személyazonosító igazolványt
 a véradók hozzanak magukkal!

KISKŐRÖSI  AMATŐR  KISPÁLYÁS  LABDARÚGÓ  BAJNOKSÁG

„A” LIGA állása 12. forduló után:

       mérkőzésszám
1. AGROLINE  11 33 pont  67:31
2. PROTOKON  11 23 pont  51:42
3. PÉNZÜGYŐR  11 20 pont  52:41
4. NÉRÓ SC  10 18 pont  58:34
5. OÁZIS ITALDISZKONT 11 16 pont  58:52
6. NEW MAXX-TEAM 10   9 pont  44:47
7. SRÁCZOK  10   7 pont  40:56
8. HUFBAU-AKKER 11   7 pont  46:77
9. WARRIORS  11   4 pont  31:78

Góllövők :  30gól LÁZÁR ZSOLT   (OÁZIS)
 21gól TRÓJA TAMÁS  (PÉNZÜGYŐR)
 16gól  PALLA LAJOS     (PROTOKON)
 15gól  SZLOVÁK PÁL   (NÉRÓ SC)

„B” LIGA állása a 11. forduló után:

       mérkőzésszám
1. BÉ-KORONA  11 25 pont  47:27
2. SZUPERCSAPAT  11 19 pont  48:38
3. PÉNZÜGYŐR 2  11 19 pont  44:38
4. FALÁBÚAK  11 16 pont  30:41
5. KISKUNVÍZ  11 12 pont  41:51
6. V.I.PLAST  11   6 pont  34:45

Góllövők : 15gól KOVÁCS VIKTOR (SZUPERCSAPAT)
 13gól MADÁCSI ÁDÁM  (V.I.PLAST)
 12gól ifj. PALLA GÁBOR (PÉNZÜGYŐR2)

Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
megjelenik 5800 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

Kiadó:
petőfi sándor városi Könyvtár 
6200 Kiskőrös, petőfi sándor tér 4/b
telefon: 06-78/311-955

Főszerkesztő:
Boda zsuzsa  |  06-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
turán istvánné

hirdetésfelvétel:
Kiskőrös, petrovics i. u. 4. i/5.
hétfő:   17.00-19.00
szerda: 17.00-19.00
péntek: 14.30-18.00
hirdetésszervező: Kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: kiskoros.hirdetes@gmail.com

Nyomdai munkák:
druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: markó jános

a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága halottunk  

Preczner Ferenc
temetésén részt vettek, virágokkal 

és részvételükkel próbálták fájdalmunkat enyhíteni.

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

EGyNyÁRI 
VIRÁGVÁSÁR

 

a KEVI gimnáziuma 
tanterületén

Petőfi út 112.
Telefon: 

78/312-125

A fiúk több korosztályban is kima-
gasló eredményeket érnek el. Két 
fiatal focista eligazolt az NB I-es 
Paksi FC utánpótlás csapatába. 
Lajkó Flórián, Rohoska Marcell. 
Óvodás koruk óta erősítették elő-
ször a Petőfi, aztán a Kiskőrös LC 
utánpótlás csapatait.
Ifj. Pásztor Gyula: A Kiskőrös 
LC sikeresen pályázott a Magyar 
Labdarúgó Szövetségnél, ezért a 
Kiskőrös LC Bozsik csapatainak 
tagjaiból verbuvált 44 gyermek és 
6 kísérő ingyen mehetett be már-
cius 23-án a Magyarország – Ka-
zahsztán barátságos mérkőzésre,  
a Fradi pályára. Ezúton is köszön-
jük a Dicsa-Busz Kft-nek az utaz-
tatást és Dicsa Tibor sofőrnek a 
gyermekbarát hozzáállást.  
Március 3-án a 2009-es születésű-
ek rangos kiskunfélegyházi tornán 
vettek részt. Ügyes és küzdelmes 
játékkal csak a döntőben szenved-
tek vereséget. Bal felső fotó: ifj. 

Pásztor Gyula edző, Tímár Krisz-
tián, Turú Gyula, Madarász Noel, 
Kovács Gábor, Boros András, 
alsó sor: Bodonyi-Kovács Gá-
bor, Virág Ábel, Kovács Domi-
nik, Brada Bence, Trepák Ádám, 
Pohankovics Áron
A Kiskunfélegyházán megrendezett 
óvodás kupán a kiskőrösiek szoros 
versenyben a 2. helyen végeztek. 
Legalsó fotó: Takáts Gábor segé-
dező, Lucza Gergő, Takáts Máté, 
Kriskó Zente, Dulai Bálint, Ma-
darász Ruben, Csóka Dávid és 
Madarász Krisztián segédedző.
Az U7-es korosztály csapata na-
gyon rangos bajai tornán van túl. 
Fölényes győzelmet arattak a Ka-
locsai Méhecskék felett is, 38:4-
es gólaránnyal. Álló fotó: Mada-
rász Ruben, Schneider Dávid, 
Schneider Ádám, Takáts Máté, 
Kriskó Zente, Lucza Gergő,  
Pásztor Gyula edző. Az U11-es 
csapat Kiskunfélegyházán szoros 

versenyben lett 4., a gólarány miatt 
csúsztak le. Ha korábban sikerült 
volna még egy gólt lőniük, akkor 
akár a másodikak is lehettek volna. 
Jobb felső fotó. Felső sor: Nemes 
Krisztán, Rausch Áron, Makó 
Zsolt edző, Dombóvári Donát, 
Juhász Áron, alsó sor: Hajas Bar-
nabás, Rohoska István, Csányi 
Csongor, Tímár Gergely (a torna 
legjobb játékosa különdíjat nyerte), 
elől Döme Csanád.
Az U14-es csapattagok részt vettek 
a Sörös Lajos emléktornán. A dön-
tőben biztos 4:1-es győzelmet arat-
tak a kecskeméti UFC ellen. Ma-
gabiztos győzelmekkel meneteltek. 
A „Leglátványosabb játékot játszó 
csapat” díját is elnyerték. Bal olda-
li alsó kép: Szlovák László edző, 
Andrási Marcell, Pivarcsi Norisz, 
Karf Alex, Lajkó Flórián, alsó sor: 
Torgyik László, Téglás Hunor, 
Kusztos Patrik, Nagy Gábor, elől: 
Pszota Csongor
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