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Büszkén és tisztelettel emlékezünk Petőfi sándorra
Büszkén és lehajtott fővel emlékez-
tünk városunk lánglelkű költőóriá-
sára, Petőfi Sándorra, halálának 169. 
évfordulóján.
Hagyomány, hogy Pohankovics 
András alpolgármester, valamint 
Kispálné dr. Lucza Ilona, a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum igazga-
tója részt vesznek a fehéregyházi ün-
nepségen is. A két települést a világ 
minden országában ismert költő köti 
össze. 1823. január 1-jén Kiskőrösön 
látta meg a napvilágot és 1849. július 
31-én, az erdélyi Fehéregyháza mel-

letti segesvári csatát követő mészár-
lásban vesztette életét. Július 29-én 
ebben az évben is emlékbeszédet 
mondott, valamint koszorút helye-
zett el Pohankovics András alpolgár-
mester a múzeumkertben, a Fehér-
egyházi Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület szervezésében megtartott 
ünnepségen a református ünnepi is-
tentiszteletet követően. Előtte az ön-
kormányzat nevében megkoszorúzta 
az Ispán-kúti emlékművet is, amely 
az ütközet feltételezett színhelye. 
Az Országos Petőfi Sándor Társaság, 

valamint a Petőfi Szülőház és Emlék-
múzeum nevében Kispálné dr. Lucza 
Ilona is koszorúzott mindkét helyen. 
A delegáció tagjaként velük volt La-
pid Eszter, a múzeum munkatársa is.
Kiskőrösön, Petőfi Sándor halálának 
napján, július 31-én rótta le kegye-
letét az emlékező utókor, a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskő-
rös Város Önkormányzata, valamint 
az Országos Petőfi Sándor Társaság 
szervezésében megtartott ünnepsé-
gen. A megemlékezés keretén belül 
kiállítás nyílt a Krámer Iván gyűj-

tő tulajdonában lévő – külföldön 
megjelent – Petőfi-fordításokból 
„A költészet az emberiség közös tu-
lajdona” címmel. A kiállítást Kispál-
né dr. Lucza Ilona nyitotta meg, ezt 
követően több nyelven is elhangzott 
Petőfi: Szabadság és szerelem című 
költeménye, majd Pohankovics 
András alpolgármester emlékbeszé-
det mondott a szülőház udvarán lévő 
első köztéri Petőfi szobornál, s a je-
lenlévők elhelyezték a kegyeletteljes 
emlékezés virágait városunk nagy 
szülöttének szobránál. működik az új termálkút

Tavaly elromlott a strand zavarta-
lan működését biztosító, a ’90-es 
években fúrt 2. számú termálkút, 
melynek javításában egy ideig re-
ménykedtek. A szakértői vizsgálatok 
azonban kimondták, hogy a kút nem 
javítható, újat kell helyette fúrni. 
A képviselő-testület az elmúlt év 
decemberében megszavazta a mun-
kálatok elvégzéséhez szükséges ösz-
szeget és a Kiskunsági Víziközmű 
Szolgáltató Kft. koordinálásával a 
beomlott kúttól pár méterre hozzá-
kezdtek az új kút fúrásához. Mint 
azt Mátyus Zoltán, a kft ügyveze-

tő igazgatója elmondta, hogy az új 
kút 1050 méter mélyről ugyanazt a 
vízminőséget biztosítja, mint a régi. 
A víz hőmérséklete 57 fokos, vagyis 
2 fokkal melegebb, mint az eddigi 
kútból nyert gyógyvízé. Mindemel-
lett az új kút vízhozama is nagyobb, 
mint a régi kúté. A hivatalos műsza-
ki átadás megtörtént, az üzemelteté-
si engedélyeztetés után kiépíthetik 
a kútfejet és elvégzik a tereprende-
zést. A kivitelezők dicséretére le-
gyen mondva, a munkálatok sem a 
strand, sem a kemping működését 
nem zavarták.  

tervezik az új kerékPárutat
Nemsokára teljesül az Izsáki út mel-
lett élők régi álma, ugyanis tervezé-
si szakaszba lépett az új kerékpárút 
megépítése. A Tesco áruházig már 
egy régebbi beruházás eredménye-
ként elkészült kerékpárutat folytat-
ják tovább, a városból kifelé tartva az 
Izsáki út bal oldalán mintegy két ki-
lométer hosszan. Nem volt könnyű 
az eddigi egyeztetési folyamat, hi-
szen a beruházás 78 ingatlant érint, 
amelyek tulajdonosaival külön-kü-
lön kellett tárgyalni az önkormány-
zat által megbízott ügyvédi irodák-
nak. Mivel a villanyoszlopok pont 
az ideális nyomvonalba esnek, ám 

áthelyezésük többtíz millió forinttal 
drágítaná meg a kivitelezést, ezért a 
városvezetés úgy döntött, hogy nem 
az út és az oszlopok között, hanem 
az oszlopok, illetve a házak, vagy a 
termőföldek között tűzik majd ki a 
kerékpárút nyomvonalát.
A tervek szerint jövőre, de legkésőbb 
2020-ra megépül az új kerékpárút, 
melyen a külterületen élők bizton-
ságosabban tudnak kerékpárral a 
városba jutni, illetve újabb szakasz-
szal tesszük csábítóvá a kerékpár-
turizmus elkötelezettjei számára 
természeti kincsekben gazdag kör-
nyékünket.  

Szeptembertől kétéves,
nappali rendszerű

SzőléSz-boráSz
képzés indul

a KEVI gimnáziumában

bővebb információ:
www.kevi.hu

Adj vért
és ments életet!

Várják az önkéntes 
véradókat!

a művelődési házban 
augusztus 14-15-én

9-13 óra között,

a Tesco-ban
15-én 14.30 és 17.00 óra között

TAJ kártyát, személyazonosító
igazolványt mindenki hozzon magával!

kiskőrös város hírei,
fontos naPi infomációk:
facebooK: KIsKőrös város
www.KIsKoros.hu   

megéPül a termelő- és 
vevőBarát új Piac

Domonyi László polgármester-
rel, Labát Pál vezetésével a piacon 
árusító őstermelők, Szabó Ferenc 
tervezővel áttekintették a készülő 
új termelői piac terveit, és együtt 
kidolgozták, hogyan felelhet meg a 
leginkább az árusoknak, valamint 
a vevőknek a nemsokára megépülő 
új létesítmény. Mint azt Domonyi 
László polgármester a piaccal kap-
csolatban mindig hangsúlyozza, ez a 
legfontosabb és elsődlegességet élve-
ző szempont az új piac létrehozásával 
kapcsolatban.   
A kiskőrösi önkormányzat 280 mil-
lió forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert egy TOP-os pályázaton 
a régi Julius Meinl csarnok felújításá-
ra, valamint mellette egy fedett áru-
sítóhely kialakítására. A városvezetés 
két évvel ezelőtt önerőből már meg-
vásárolta a területet és a rajta lévő 

épületet, majd a szakemberek hoz-
zákezdtek a tervek kidolgozásához. 
A nemrégiben lezajlott egyeztetés 
után átdolgozott terveket engedé-
lyeztetik, majd várhatóan az év vé-
gén, a következő év elején megindul 
a közbeszerzési eljárás, és a remények 
szerint 2019 őszén már át is adhat-
ják az új objektumot. Az épületben 
üzleteket alakítanak ki, de „asztalos” 
árusításra is lehetőség nyílik. A piac 
mellett közel harminc új parkoló-
helyet is kialakítanak.  A csarnok 
mellett – a piactér és a Segesvári 
utca sarkán - egy fedett, de oldalról 
nyitott, mintegy 900 négyzetméte-
res „nyári piac” ad majd lehetőséget 
akár a mindennapi árusításra. Így vá-
rosunkban megvalósulhat egy olyan 
kistermelői centrum, ahol a vásár-
lók napi szinten juthatnak hozzá az 
egészséges élelmiszerekhez.  
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ön választ, a tesco segít
A Wattay és az Eltájolók

nyertek a pályázaton

solti árPád nyerte meg 
a vox miraBilis Pályázatát

tűzgyújtási tilalom

június elején véget ért a februárban immár negyedik alkalommal meghirdetett, 
jótékony célú helyi szintű kezdeményezéseket támogató, a tesco „ön választ, 
mi segítünk” pályázati programja. ezúttal február 19-től március 29-ig adhatták 
le jelentkezésüket a pályázók. a beérkezett 344 pályázatból a magyar adomá-
nyozói fórum szakértői választották ki a továbbjutókat. a pályázat nyerteseit a 
vásárlók szavazással választották ki, ők döntötték el, hogy a saját településü-
kön melyik pályázó mekkora összegű támogatást nyerjen el a tesco-tól. 

Országszerte 58 körzetben 168, az 
áruházak környékén élő közösségek 
életét jobbá tevő, lakókörnyezetét 
megszépítő, vagy oktató, fejlesztő 
programra adhatták le voksukat a 
vevők. A szavazási időszak május 
7-től június 4-ig tartott. A vásárlók a 
pénztáraknál egy-egy zsetont kaptak, 
mellyel a számukra legszimpatiku-
sabb helyi szervezetre szavazhattak. 
A legtöbb vásárlói zsetont „begyűjtő” 
pályázó 400 ezer forinttal, a második 
helyezett 200 ezer forinttal, a harma-
dik helyezett pedig 100 ezer forinttal 
lett gazdagabb. Országosan összesen 
40 millió forinttal támogatta a Tesco 
a helyi kezdeményezések megvalósu-
lását.
Pribelszki Péter, a kiskőrösi Tesco 
Hipermarket vezetője: Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy negyedik alkalom-
mal is meg tudtuk mozgatni az áru-
házaink környékén élő közösségeket. 
Vásárlóink országszerte összesen 
több mint 2,9 millió szavazatot ad-
tak le. Az ország területét körzetekre 
osztottuk. A 31-es körzetbe tartozott 
Kiskőrös és Kalocsa, ahol a három 
„döntős” között kellett eldönteniük 
a vásárlóknak a sorrendet szavazata-
ikkal. Ebben a körzetben összesen 34 
ezer 471 zsetont dobtak be a szavazó-
ládákba a vásárlók. Az „Ön választ, 
mi segítünk” programunkat várha-
tóan az idén is meghirdetjük, várjuk 
minél több közösség jelentkezését.
A Legtöbb szavazatot (19 ezer 500) a 
kiskőrösi Wattay középiskola „Szak-
munkásképzésért Alapítványa” kap-

ta, így Franczia Gyula, az alapítvány 
elnöke vehette át Pribelszki Pétertől 
a 400 ezer forintos pályázati támo-
gatást, amely segíti megvalósítani 
kitűzött programjukat: „A színvona-
las szakképzésért”. Mint azt Franczia 
Gyula elmondta, szeretnének a diá-
kok fejlődéséhez minél jobb szakmai 
körülményeket biztosítani. Ebben a 
projektben az iskolai gyakorlathoz 
szükséges tanboltot alakítanák ki, 
illetve technikai berendezések vásár-
lására költik a nyert összeget.
A második helyezett a vásárlói sza-
vazásban a Kalocsai Fúvószenekari 
Egyesület lett, nekik adta át a 200 
ezer forintos támogatást Kontra 
Ottó, a Tesco kalocsai hipermarket 
vezetője.
A harmadik helyezést a szintén kiskő-
rösi „Eltájolók Turista és Szabadidő-
sport Egyesület” érte el. Vezetőjük, 
Döme Géza szintén Pribelszki Péter-
től vehette át jutalmukat. Ők a Matek 
Tájoló programjuk megvalósításához 
nyertek 100 ezer forint támogatást. 
Ez a kiskőrösi, Kiskőrös-környéki és 
a kalocsai diákok számára meghirde-
tett, elméleti-szabadidős verseny, a 
korosztálynak megfelelő szinten, ér-
deklődésüket felkeltve zajlik.  
A díjátadót megtisztelte jelenlétével 
Domonyi László polgármester, aki 
örömét fejezte ki, hogy a Tesco tá-
mogatja a civil szervezeteket, akik 
lehetőségeikhez mérten meg is ra-
gadnak minden alkalmat. Eljött az 
átadásra Saláta László, a Tesco terü-
leti vezetője is. 

invitáló kiállítás-megnyitóra
A kiskőrösi Petőfi Sándor Műve-
lődési Központ és a Kőrös-Körül 
Nők Egyesület tisztelettel meghívja 
Önt, családját és barátait, szeptem-
ber 1-jén 18 órára Simonné Dulai 
Mária természetfestő „Visszatekin-

tés az út végéről” című kiállításának 
megnyitójára, a művelődési köz-
pont emeleti galériájába. Megnyit-
ja: Domonyi László polgármester. 
A kiállítás szeptember 28-ig tekint-
hető meg.

megyei kéPzőművészeti táBort 
szerveztek tiszakécskén

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat több évtizede megszerve-
zi képzőművészeti alkotótáborát. 
A tavalyihoz hasonlóan idén is a 
tiszakécskei Lübbecke ház adott 
otthont július első hetében számos 
művészeti irányzatot összefogva, a 
tizenhárom alkotónak. A művésze-
ti csoportot Babucsikné Zeikfalvy 

Anna kiskőrösi grafikusművész ve-
zette. Grafikus, festő, szobrász és fo-
tós művészek alkotómunkáját „han-
golta össze”. Az eddigiektől eltérve, 
az idén nem a tájfestészet került a 
középpontba, hanem a művészek sa-
ját lelkivilágukat jelenítették meg a 
művészeti ágak eszközeivel.  

„szülőföldemen” alkotóhét

ott vagyunk a szeretetfán 
A Kőrös-Körül A Művészetért Egye-
sület július 16-22-ig terjedő időben 
rendezte meg immár negyedik alka-
lommal a „Szülőföldemen” Alkotó-
hetet.
A meghívott és a jelentkező fiatalok 
Kunhegyesi Ferenc festőművész és 
Babucsikné Zeikfalvy Anna grafi-
kusművész irányítása alatt dolgoztak 
a Szó-La-M Alapfokú Művészeti Is-
kola grafika termében. A 17 alkotó-
táboros lelkes és aktív munkájával 
készült alkotások a tábor befejezése 
után az Iskola Galéria kiállító helyi-

ségét díszítik. Ez a kiállítás megte-
kinthető szeptember 15- től egészen 
december 1- ig.
A közös munka, az együttlét sok örö-
met adott a résztvevőknek. Szank község 

önkormányzata 
ebben az évben 
is megrendezte 
nyáron a méz- 
és meggyfeszti-

vált. Idén, új kezdeményezésként, a 
szeretet jelképeként megyei „Szeretet-
fát” állítottak fel, melyre meghívták 
a településeket, tegyenek fel egy-egy 
mézeskalács szívet. Ezzel az összefo-
gással is erősíteni szeretnék összetar-
tozásunkat, megyei identitásunkat, 
a megyei értékké minősített fesztivál 
keretében. Kiskőrösről dr. Nagy Gab-
riella aljegyző, Kutyifáné Sinkovicz 
Csilla vagyongazdálkodási referens, 
valamint Kovács Enikő polgármeste-
ri titkár utaztak Szankra, hogy felhe-
lyezzék a „Szeretetfára” városunk mé-
zeskalácsból készült szeretetjelképét. 
A mézeskalácsszív kifejezte Kiskőrös 
újratelepítésének 300. évfordulóját is. 

2018. augusztus 2-án, életének 
89. évében elhunyt Kiskőrös Város 
Díszpolgára, dr. Rónaszéki Aladár-
né Novák Ágota. 
A kiváló pedagógus, példamutató 
feleség, családanya, a kiskőrösi ka-
tolikus gyülekezet elkötelezett tagja, 
mindannyiunk Ági nénije már nincs 
köztünk.
A budapesti lány kitűnő eredmény-
nyel végezte el a tanítóképzőt, majd 
később, munkája mellett megszerez-
te a matematika-fizika szakos tanári 
diplomát is. Férjhezmenetele után 
1955-ben költöztek Kiskőrösre, ahol 
férje – akinek köszönhetjük, hogy 
a kiskőrösi termálvizet gyógyvízzé 
nyilvánították – belgyógyász kato-
naorvosként, majd háziorvosként 
praktizált. Ágota néni városunkban 
az erdőtelki iskolában kezdett el 
dolgozni, majd a Bem iskolában ta-
nított egy évet. Ekkor döntött úgy, 
hogy míg nyolc gyermeke felnő, a 
családnak szenteli életét. Férjével 
együtt példamutató hitéletet éltek, 
s gyermekeiket is ebben a szellemi-
ségben nevelték. Később, amikor 
gyermekeik már önállóak lettek, a 
Petőfi általános iskolában a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek felzárkóz-
tatását vállalta fel. Kirándulásokat 
szervezett, szabadidős foglalkozáso-
kat tartott számukra, táborozni vitte 
őket.  Ma sok felnőtt, cigány szár-
mazású kiskőrösi lakos köszönheti 
neki, hogy az általános iskola elvég-

zése után továbbtanult. Pedagógusi, 
közösségi szolgálatát és a hátrányos 
gyermekek felzárkóztatása terén vég-
zett lelkiismeretes munkáját több ki-
tüntetéssel is elismerték: 1999-ben 
a megyei közgyűlés a „Nemzeti Ki-
sebbségekért”- díjat adományozta 
számára, 2000-ben lett „Kiskőrös 
Város Díszpolgára”. Az ezredfor-
dulót ünneplő rendezvénysorozat 
részeként, ugyanebben az évben, 
mint „zászlóanya” ő kötötte fel a 
millenniumi zászlóra Kiskőrös Város 
díszszalagját. A „Családi Alapítvány” 
kuratóriuma „Élő Nemzeti Kincs” 
kitüntetéssel ismerte el a nyolcgyer-
mekes szülői párt. 
„Ha visszagondolok az életemre, 
hálás lehetek a szüleimnek, akik fel-
neveltek, a férjemnek, aki mindig 
mellettem állt és a gyermekeimnek, 
akik csodálatosak. Életútjukon vi-
szik tovább terveinket, vágyainkat, 
életünket. Hálát adok a Jóistennek, 
hogy szeretetben együtt lehetünk 
mindannyian – mondta 80. szüle-
tésnapján.
Mi vagyunk hálásak, hogy úgy dön-
töttek férjével, „kiskőrösiekké” vál-
nak. Általuk és velük nagyon sokat 
gazdagodott a város.
Tisztelettel és szívünkben örök sze-
retettel fejet hajtva búcsúzunk!

A kiskőrösi illetőségű Solti Árpád 
műve nyerte el a Vox Mirabilis Köz-
hasznú Kulturális Egyesület és a Mu-
zsikál az Erdő Alapítvány zeneszerzői 
pályázatának fődíját, amelyet a Mát-
rai Művészeti Napok 15. jubileumi 
rendezvénysorozat alkalmából hir-
dettek meg.
Pályázni eddig be nem mutatott, 
Pászti Szabó Zoltán: Zengjen a dal 
című versére komponált kórusművel 
lehetett. A vers a Muzsikál az erdő 

– Mátrai Művészeti Napok 2017-es 
mátraalmási rendezvénynapján szü-
letett, a Vox Mirabilis Kamarakórus 
hangversenye közben – közölték a 
szervezők.
A pályázatra 28 zeneszerző 31 kó-
rusműve érkezett be, és mint írták, 
„invenciózus, átgondolt műveket is-
mertünk meg, egyéni és jól kiválasz-
tott harmóniavilággal”.
A zsűri munkájában Zemlényi Ka-
tica elnök mellett Dobszay Péter 
és Dobszay-Meskó Ilona vett részt. 
A győztes kórusművet a szentkúti 
rendezvénynapon mutatták be jú-
lius elején Zemlényi Katica, a Vox 
Mirabilis Kamarakórus vezetőjének 
vezényletével. 
(forrás és kép: papageno.hu)

Július 27-től Bács-Kiskun megyében 
tűzgyújtási tilalom lépett életbe. En-
nek értelmében tilos a tűzgyújtás a 
kijelölt tűzrakó helyeken, valamint 
az erdők és fásítások határától számí-
tott kétszáz méteres körzetben lévő 
külterületi ingatlanokon – közölte 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal (Nébih). A Nébih arra 
kéri a lakosságot, hogy lehetőleg a 
tilalommal nem érintett belterületi 
ingatlanokon se rakjanak tábortüzet 
ebben az időszakban, mert a felszálló 

izzó zsarátnokokat a szél több száz 
méterre is repítheti. A szabadban 
dohányzók minden esetben használ-
janak hamutartót, mert az eldobott 
cigarettacsikk percek alatt képes 
meggyújtani a kiszáradt aljnövényze-
tet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról 
a Nébih FIRELIFE Erdőtűz Megelő-
zési Programjának honlapján, vagy 
az Országos Katasztrófavédelemi 
Főigazgatóság honlapján elhelyezett 
térképen tájékozódhatnak.

agrotrend.hu/Nébih

in memoriam
dr. Rónaszéki Aladárné

4



6 7

2018. augusztus2018. augusztus

ILzsu az egészségért és a szépségért
a gyógynövények erejével

legyetek mindig nagyon Boldogok!

mediterrán életérzés kiskőrös szívéBen = villa medici vendégház
Megkapták az „Év vendégháza 2017” - díjat

az egészségünk megőrzése, visszaállítása, illetve a betegség megelőzése 
egyre tudatosabban foglalkoztatja az embereket. tudták önök, hogy kis-
kőrösön létezik egy olyan vállalkozás, ahol egészséges, gyógynövényalapú 
termékeket készítenek? nem kell a világ végére vadidegenekhez elutaz-
nunk, ha ilyen irányú segítségre lenne szükségünk, hiszen ők itt élnek ve-
lünk, a mi városunkban, a Béke utcában. a kiskőrösi ilzsu cég nem csak 
a hazai berkekben, hanem külföldön is egyre inkább ismert, elismert, az 
amerikai egyesült államoktól egészen kínáig. számos elismerés, oklevél, 
díj, és természetesen a készítményt eredményesen használók pozitív visz-
szajelzései is bizonyítják mindezt. 2008-ban nemzetközi díjat nyertek, rá 
egy évre arany fokozatú elismerést.

Varga Péterné Ilona (fotóinkon) 
40 éve foglalkozik gyógynövények-
kel. Egy családi betegség miatt fó-
kuszált a hajhullással kapcsolatos 
problémák megoldására és auto-
didakta módon jött rá, hogy mely 
gyógynövények esszenciája serken-
ti a hajhagymák működését. Így 
kísérletezte ki az ILZSU hajregene-
ráló készítményt, amely a lányával, 
Csanády-Varga Zsuzsannával, 
10 évvel ezelőtt alapított cég első 
terméke volt. Innen is ered a ter-
méknév: az IL az Ilona, a ZSU a 
Zsuzsanna első szótagja.
ELISMERÉSEK
Júniusban a magyarországi stan-
don Kínában, a China-Central 
and Eastern European Countries 
Investment and Trade EXPO – n 
képviselték hazánkat. A nemzetkö-
zi kiállításon felszólalt és méltatta 
a rendezvényt, valamint a magyar 
termékeket, Szíjjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter is. 
Mindemellett az elmúlt években 
számtalan nemzetközi kiállításon 
mutatkoztak be, többek között ott 
voltak Genfben, már öt alkalom-
mal állították ki termékeiket Du-
baiban, az Arab Healt nemzetközi 
kiállításon, de Kínában sem elő-
ször jártak. Készítményeiket isme-
rik, és jó eredményekkel használják 
Svájcban, Izraelben, Romániában. 
Magyarországon több gyógyszer-
tári hálózat is forgalmazza termé-
keiket.  
Az ILZSU hajregeneráló szer ki-
kísérletezése után Ilona asszony 
tovább vizsgálta a gyógynövények 
hasznosságát és az elmúlt években 
termékcsaláddá bővült az ILZSU. 
Ma már többszörösen is bevizsgált, 
minden engedélyezési eljárásnak 
megfelelt hajregeneráló készít-
ményük bizonyított, étrend - ki-
egészítőjüket több kórházban is 
használják, és a súlyos betegségek-
ben szenvedők is gyakran keresik 
meg őket a gyógyulás reményé-

vel. Mindemellett hialuronsavas 
argánolajos éjszakai arckrémjük, 
valamint babassuolajos nappali 
arckrémjük is közkedvelt.
ILZSU MINŐSÉG
Ilona asszony és lánya, Zsuzsanna, 
minden egyes új tartályt bevizsgál-
tat, így őrzik meg hitelességüket, 
hogy termékeik ugyanolyan össze-
tételűek, mint évtizedekkel ezelőtt.
Filozófiájuk: „Valószínűleg velünk 
együtt mindenki egyetért abban, 
hogy nagyon fontos a jó közérzet, 
és az egészségünk megőrzése. Eh-
hez viszont elengedhetetlenül fon-
tos a kiegyensúlyozott és minőségi 
táplálkozás. A mai világban sajnos 
nagyon nehezen beszerezhető, il-
letve hozzáférhető a tiszta, vegy-
szer- és adalékmentes élelmiszer. 
Éppen ezért a táplálék- kiegészítés 
egészségünk megőrzéséhez min-
dennapi szükségletté vált. Nagy 
gondot fordítunk arra, hogy kiváló 

minőségű táplálék - kiegészítőt jut-
tassunk el vevőinkhez.
Hisszük azt, hogy a gondosan ösz-
szeválogatott hét gyógynövény 
hozzájárul az egészséges, boldog 
élethez.”

Az ILZSU termékei flavo-
noidokban, növényi antioxidán-
sokban gazdag, 100 százalékos 
gyógynövénykészítmények. Az 
arckrémeik intenzív ápoló és rege-
neráló hatással bírnak, nem csak 
felszínes rugalmasságot biztosíta-
nak, hanem segítik az arcbőr meg-
újulását a mélyebb rétegekben is.
S ha mindez még nem lenne elég, 
Ilona és Zsuzsa kedvességükkel, 
emberi hozzáállásukkal is termé-
szetes nyugtató, gyógyító hatással 
bírnak a segítségért hozzájuk for-
dulóknak. 
Keressék Önök is őket bizalom-
mal! 

elérhetőségeik:
www.ilzsu.hu

facebook: ilzsu
e-mail: info@ilzsu.hu

telefon: +36-70/276-4586

Az EFOP -3.3.5-17 számú, Korsze-
rű pedagógiai módszerek alkalmazá-
sát segítő Iskolai Közösségi Program 
kísérleti megvalósítására nyert két 
éves időintervallumra a Kiskőrösi 
Tankerület 110 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást, melyből 
többek között megvalósították a 
kiskőrösi KT Bem József Általános 
Iskola nyári térítésmentes táborát.  
A Lengváriné Bárány Mária pe-
dagógus vezetésével megszervezett 
kéthetes időszakban mintegy száz 
alsó- és felső tagozatos gyermek 
tölthette közösségben, tartalmas 
programokkal a vakációt. Az al-
sósok az iskolaépületben napközis 
rendszerben működő kézműves- és 
sporttáborban, a felsősök a bentla-

kásos mátraházi és balatöngyöröki 
táborban vehettek részt. Lengváriné 
Bárány Mária: Több kézműves mű-
helyben dolgoztunk, nemezeltünk, 
agyagoztunk, szőttünk-fontunk, 
gyöngyöztünk, festettünk, rajzol-
tunk, fonalmunkákat végeztünk. 
Bárány Mihály tanár úr vezette a 
sporttábort, ahol a délelőtti órák-
ban a gyermekek több sportágat is 
kipróbálhattak a szabadtéri műfüves 
pályán és a tornateremben is. Dé-
lutánonként a városban barangol-
tunk, megtekintettük a látnivalókat. 
A napi négyszeri étkezés mellett még 
meglepetés – finomságokra is futotta 
a pénzügyi keretből, mint ahogyan a 
tábor eszköz- és anyagszükségletét is 
finanszírozták.

Albert Orsolya és Bajkó Barna Sipiczki Fanni és Végh Dániel Tiricz Erika és Matusik Gábor

Benyikné Csilla tulajdonos ve-
zetésével működő vendégház, a 
náluk megszálló vendégek aján-
lása alapján 2017-ben elnyerte az 
Év vendégháza”-díjat a Booking.
com-on nyilvántartott vendégházak 
között. A díj fémjelzi kiválóságu-
kat. Az elismerést nem véletlenül 
érdemelték ki. Csilla elsőrangú, 
kedves üzletvezetőként vendégba-
rát környezetet biztosít szállóven-
dégeiknek, mindazt a kényelmet 
biztosítva, amit otthonukban meg-
szokhattak, sőt, talán még annál is 
többet! Exkluzív környezet, magas 
színvonalú ellátással kiegészítve.  
A Villa Medici Vendégházban két 
nagyobb lakosztály és két apartman 
várja a vendégeket. A pazarul beren-
dezett, minden kényelmi fokozattal 
ellátott lakosztályokhoz és apartma-
nokhoz modern konyha is tartozik, 
így akik ott szeretnék elkészíteni 
ételeiket, erre is lehetőségük nyílik. 
Akik viszont nem akarnak belevesz-
ni a konyhai tennivalókba, azok 
igénybe vehetik a vendégház szom-
szédságában lévő, reggel 8 órától 
este 10 óráig nyitva tartó Art Café 
Pizzéria szolgáltatásait. Az a ’la carte 
ételkínálat mellett egyéni kívánságo-
kat is teljesítenek. Ha pedig például 
a reggelit a lakosztály, vagy a zárt 
udvarú apartman teraszán kívánják 
elfogyasztani, elég, ha Csillánál meg-
rendelik – és mindez valóra is válik.
A Villa Medici Vendégház télen – 
nyáron rendelkezik mindazzal, amit 
egyszerűen úgy mondhatnánk, dé-
lies kényelem. Jakuzzi, medence az 
udvaron, hintaágy, hűs, árnyékos 
terasz… a szobákban pedig pazar 
kényelem.
Csoda, ha mindig teltházzal működ-
nek és visszatérő vendégeik már itt 
tartózkodásukkor lefoglalják a kö-
vetkező idényre a szállásukat?
Csilla szívét-lelkét „beleadja”, hogy 
vendégeik jól érezzék magukat. Akár 
egész ittlétükre megszervezi prog-
ramjaikat, többek között megismer-

hetik Kiskőrös és a környék neveze-
tességeit, híres-neves pincészeteink 
kiváló borait, kerékpáros kirándu-
lásokat tehetnek, lovagolhatnak a 
Szöllősi tanyán… 

A családi vállalkozás nem újkeletű 
a vendéglátóiparban. A 18 évvel 
ezelőtt létrehozott Szent István utcai 
Art Cafe után a Dózsa György úton 
nyitották meg a Latino kávézót, ahol 
a zenés estek keretében náluk kap-
tak először fellépési lehetőséget az 
ifjú zenészek, dj-k, például Komlósi 
György, Dj. Kelemen. Majd átköl-
töztek a József Attila utcára, ahol a 
vendégház stílusához igazodó Art 
Cafe Pizzéria nagy teraszával és 
családbarát játszóteres parkolójával 
közkedvelt törzs – és új vendégeik 
körében. A házaspár mindig is pár-
tolta a művészeteket, igyekeztek ezt 
magas színvonalon művelni. 2000 
óta pedig az összes üzletükben meg-
találhatók ifj. Kunhegyesi Ferenc 
festőművész alkotásai. Szerveztek 
egy rajzpályázatot is a helyi óvodás, 
iskolás gyermekek részére, ahol a 
mintegy 300 beérkezett pályaművet 
közel 1800-an lájkolták az interne-
ten. Mindig nagy figyelmet fordíta-
nak a rendre és stílusos környezetre, 

saját beruházásból valósították meg 
üzleteik mellett a járdaépítést, de 
közel 100 db fa, bokor, levendulatő 
ültetését támogatták közterületen. 
Norbi és Csilla két lánya, a 14 éves 
Fanni és a 10 esztendős Csenge is szí-
vesen besegítenek szabadidejükben. 
S, hogy mi mindent tudnak még 
nyújtani? Cégek számára csapatépí-
tő tréningek szervezését, ahová a 
családtagokat is szeretettel várják, és 
míg a kollektíva tagjai továbbképzé-
sen vesznek részt, a hozzátartozókat 
bor-, illetve pálinkakóstolókra, mú-
zeumlátogatásokra, rendezvényekre, 
sportprogramokra invitálják.
Családi programok, rendezvények 
teljes körű lebonyolítását is vállal-

ják. Felsorolni is alig lehet, annyi 
mindet kínálnak vendégeiknek. 
Ezért inkább azt javasoljuk, hogy 
keressék őket a facebookon: Art 
Café Pizzéria és Kávézó; Booking.
com; Villa Medici Kiskőrös, illetve a 
www. kiskorosvillamedici.hu inter-
netes oldalon, ahol még több képet, 
elérhetőségeket és a szobafoglalási le-
hetőséget is megtalálják. Még annyi, 
hogy K&H, OTP, MKB bankkár-
tyával is fizethetünk náluk, sőt, mo-
bil terminállal is rendelkeznek, akár 
a kiszállításnál is.  SZÉP kártyát is 
elfogadnak. 
Gratulálunk az elismeréshez! Tud-
valévő, hogy a vendég a legjobb  
reklám!

ó-ó-ó, Bemes vakáció!
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szüret régen kiskőrösön

figyelemre méltó gratulálunk

kiskőrösön a szőlővel, és a belőle készülő borral való foglalatoskodás egé-
szen az 1800-as évek elejéig vezethető vissza, ám modern értelemben vett 
minőségi termelésről ekkor még nem beszélhetünk. a változás csupán a 
filoxéra pusztítása után kialakult új ültetvények termőre fordulása utáni 
időszakban, vagyis az 1890-es években kezdődött. az új telepítésű sző-
lőbirtokok korábban soha nem látott fejlődést és gazdagságot hoztak a 
településnek, mind a befektetők, mind a módosabb és a szegény családok 
is igyekeztek vagyonukat a korábban rossz homoknak minősített földterü-
letekbe fektetni.

A homoki szőlőfajták, így a kadarka, 
valamint a szomszédos Soltvadker-
ten népszerű ezerjó ekkor indultak 
hódító útjukra a Monarchiában, 
kellő hírnevet szerezve Kiskőrösnek 
és a járásnak. A szőlőt, vagy a bort 
kereskedők vásárolták fel, akik meg-
felelő befogadóképességű tárolóedé-
nyekkel rendelkeztek. 
Az első világháború után azonban a 
dinamikus fejlődés megtört, s ebben 
nem kis szerepe volt a Monarchia 

felbomlásának. A legsúlyosabb idő-
szakot a nagy világválság jelentette, 
sok családot a csőd szélére juttatva. 
A korábban értékes árut mindössze 
fillérekért tudták értékesíteni a tu-
lajdonosok, a nem éppen kedvező 
utóhatások pedig eltartottak egészen 
a harmincas évek közepéig. Nem 
véletlen, hogy az évtized második 
felében tilos volt új ültetvényt tele-
píteni, valamint a hatékonyság és a 
szakmai ismeretek terjesztésének ér-
dekében jóval nagyobb szerep jutott 
a hegyközségeknek. Szintén ennek 
hatására, a betárolás problémájának 
orvoslására épült 1937-ben az Izsáki 
úton a ma is meglévő nagy borpince.
A szőlő és a szüret azonban nem csak 

ezt jelentette. Válságos időszakok 
ellenére a kenyérkereset egyik legel-
terjedtebb formája volt. Talán éppen 
ezért tudott annyira örülni a beta-
karításnak a gazdaember és az egész 
tágabb értelemben vett családja! 
Hiszen a szüret során mindenki ott 
volt: rokonság, ismerősök, barátok 
is kivették a részüket belőle, örültek 
a termésnek, a család a sok nehéz 
munka után őszre egy kis bevételhez 
juthatott.

Az 1920-as évek második felében 
éledt fel a Petőfi Állami Elemi Nép-
iskolában (a később csak Vásártéri, 
majd Bem Józsefről elnevezett isko-
la) az egykori oda járó diákok alkot-
ta Ifjúsági Egyesület szervezésében 
a szüreti felvonulás, majd az aznapi 
estén a szomszédos Vásártéri Vigadó-
ban tartott szüreti bál hagyománya. 
A lányok és legények szép ruhába 
vagy maskarákba öltözve, feldíszített 
kocsikon (a férfiak esetenként lóhá-
ton) járták végig a régi Kiskőröst, 
hogy aztán a legszebb ruhában este a 
„Tapasztó” udvarán, a bálban táncol-
janak párjukkal egészen napkeltéig.

Turán István

tisztelt kiskőrösiek!
Ismét eltelt egy esztendő. A szőlő-
tőkék levelei kezdenek más színár-
nyalatot ölteni, a fürtök duzzadnak, 
sőt, a korábbi érésű fajták esetében 
sok helyen már a betakarítás zajlik. 
A gondos gazda egész évben óvja ül-
tetvényét, s bár napjainkra a szüre-
telés módja és menete is jelentősen 
átalakult, még mindig nagy ünnep 
ez a termelőnek, és nagy ünnep a 
városnak is.
Kiskőrös második nagyrendezvénye, 
a Szüret- és Szlovák Nemzetiségi Na-
pok különleges nyitánya az év utolsó 
harmadának: ilyenkor rójuk le tisz-
teletünket a kiskőrösi szőlőtermelő 
és a borkészítő előtt, de ilyenkor 
emlékezünk szlovák gyökereinkre, 
éltetjük hagyományainkat, melyek a 
színvonalas folklór és gasztronómiai 
programokon keresztül terítékre is 
kerülnek, erről a Nyanyicska Kony-
hájában bárki meggyőződhet.
Idén, a Kiskőrös 300 emlékév kere-
tében a megszokottnál is színvona-
lasabb rendezvényekkel, kulturális 
programokkal készülünk, várjuk 
Önöket. A Kiskőrösi Gondűző Bor-
lovagrend a Szarvas Fogadóban 
tartja hagyományos, éves szakmai 

konferenciáját az ágazat aktuális 
kérdéseit megvitatva, majd a meg-
nyitóünnepség után kezdetét veszi a 
’szüreti kavalkád’.
A színpadon fellép a nagy sikerű 
Wellhello zenekar, valamint továb-
bi színes zenei palettán mozgó és 
népszerű művészek látogatnak el 
hozzánk. Az Irigy Hónaljmirigy ko-
médiásait, Varga Viktort és a méltán 
elismert Molnár Ferenc Caramelt 
senkinek sem kell bemutatnom, a 
koncertélmény azt hiszem garantált. 
Emellett számos kísérőrendezvény 
zajlik ebben a három napban, higy-
gyék el, megéri kilátogatni, minden-
ki megtalálja a maga kedvére való 
élményt.
Tisztelt kiskőrösi lakosok! Találkoz-
zunk a fesztivál alatt, akár többször is 
a forgatagban, a kiállításokon, vagy a 
Borutcában.
Ünnepeljük együtt Petőfi szülővá-
rosában, emlékezzünk a szlovákság 
máig élő hagyományaira, és a sző-
lőre, a borra, amelyek oly sokszor 
felemelték ezt a települést az Alföld 
homokjából!

Domonyi László
Polgármester

Szüretel a család a harmincas években

Szüreti felvonulók a Városházánál a háború előtt 9

találkozót szerveztek 
a mentős nyugdíjasoknak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos Mentőszolgálat 

 

 

 

LEGYÉL HŐS! 
Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál 

Csatlakozz hozzánk, ha  
- 18-22 éves vagy, és 
- befejezted középiskolai tanulmányaidat és 
- nincs aktív tanuló/hallgatói jogviszonyod és  
- nincs munkaviszonyod.  

Mit kínálunk az önkéntes munka mellett?  
- gyakorló mentőápoló képzés (OKJ 54 723 01) 
- szakmaspecifikus nyelvi képzés  
- karrier tanácsadás 

Miért érdemes?  
- 6 hónapig önkéntese lehetsz az OMSZ-nak, eddig finanszírozzuk képzésed 

költségeit is 
- hordhatod a mentősök egyenruháját 
- együttműködsz a mentésben 
- motivációt kaphatsz pályaválasztásodhoz 
- részvételedet pénzbeli jutalommal 

honoráljuk.   

VÁRJUK JELENTKEZÉSED! 
 

További információk: http://toborzas.mentok.hu 
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ingyenes! 

ingyenes! 

A nyár elején Farkas Gyula, a Kis-
kőrösi Mentőállomás vezetője jelen-
legi kollégáival megszervezte a helyi 
nyugdíjas mentősök találkozóját. 
A bográcsos birkapörkölt és „szalad-
gálós rétes” mellett felelevenedtek 
a régi szép emlékek és élmények. 
Az ebéd után pedig megmutatták a 
mentőállomáson az elmúlt évek so-
rán végbement változásokat és az új 
eszközökkel, mentőautókkal is meg-
ismerkedhettek az egykori bajtársak.

szeptember 4-én 18.00 órai kezdettel
kamarakoncertet ad a zsinagógában

a budapest fesztiválzenekar tagjaiból álló együttes
a városi könyvtár szervezésében.

a koncert ingyenes!

a férőhelyek száma azonban korlátozott, ezért augusztus 20-a után regisztrálni kell a 
könyvtárban, ahol sorszámozott belépőkártyákat osztanak ki a jelentkezők között.
aki nem rendelkezik ilyen lepecsételt belépőkártyával, nem tud bejutni a koncertre.

a szervezők köszönik a megértést!

IX. KISKőRöSI SüTIPARÁDé
édes, torta, sós, reform és szlovák kategóriákban várjuk az otthon 

megsütött házi süteményeket a verseny napján, szeptember 2-án, reggel 
8-10 óra között, a művelődési központ földszinti nagytermébe!

a zsűri a helyezetteken és a különdíjasokon kívül kiválasztja
„kiskőrös város tortáját” is!

értékes nyereményeket kapnak a helyezettek!
kategóriánként a legjobbaknak odaítélik

a „habverőmesteri-díjat” és az ezzel járó serleget is!
sütisütők! habverőre fel!

szeretettel várok mindenkit: Boda zsuzsa ötletgazda-főszervező

Bővebb információ és ahol a támogatók felajánlásairól készült fotókat 
mindenki megnézheti: facebook: Kiskőrösi Sütiparádé

Nyáresti Fúvósmuzsika
Városunk alapításának 300. évfordulója alkalmából
szeretettel meghívjuk Nyári Fúvószenekari estünkre

melyet Kiskőrös  város főterén tartunk
augusztus 18-án szombaton 19 órai kezdettel

Közreműködnek Kiskőrös Város Mazsorett Csoportjai

„Legyen a zene mindenkié” (Kodály Zoltán)



10 11

2018. augusztus2018. augusztus



12 13

2018. augusztus2018. augusztusaktuális

augusztusi útmutató

eva n g é L I k u s o k  o L d a L a

üveghíd szentendre-BudaPest-kiskőrös között gyermekvállalásról 
– apaként
ötgyermekes apaként mély szomorúsággal olvastam az elmúlt hetekben 
itt-ott, főként az egyes közösségi oldalakon olvasható, meglehetősen in-
dulatos megnyilvánulásokat a gyermekvállalással kapcsolatosan. ami iga-
zán elkeserített, hogy éppen nők fogalmaztak így például: „nem vagyok én 
nyúl, hogy csak szüljek…” vagy: „nekem ne mondja meg a kormány, hogy 
szüljek”, és így tovább… 

Szomorúságomat csak fokozta, hogy 
a jó szándékú család támogatási prog-
ram szándékos félre magyarázását 
hallottam ki az haragos szavakból. 
Mert azt látom, hogy például alig le-
het szabad építő kapacitáshoz jutni, 
ugyanis a CSOK-nak köszönhetően 
most mindenki építkezik. Meg azt 
látom, hogy nőtt a fiatalok házaso-
dási kedve és egyre több gyermeket 
keresztelünk vasárnaponként. Lehet 
persze, hogy mindez nem fogja tud-
ni megállítani a népességfogyást, de 
akkor is: igenis nagyszerű dolog Isten 
teremtő akaratába beilleszkedni és 
családot alapítani, gyermekeket vál-
lalni és nevelni. És örömmel látom az 
utcán babakocsikat toló kismamákat, 
esetenként apukákat, mert ez az élet 
rendje. A házasság egyik célja egy fér-
fi és egy nő egy életre szóló szeretet-
iskolája, és a gyermekvállalás.
Ötgyermekes apaként életem leg-
szebb pillanatai voltak, amikor a 
gyermekeim születtek – ezeket so-
hasem fogom elfelejteni. Sára Buda-
pesten született az Üllői úti klinikán, 
épp akkor, amikor látogatni mentem 
a feleségemet. A portásnak egy üveg 
bort kellett szereznem, hogy megnéz-
hessem az alig húsz perces elsőszülöt-
temet és megpuszilhassam ragyogó 
szemű feleségemet. Orsinál nem 
lehettem jelen, mert ő kora hajnal-
ban született ugyanott, farfekvéssel, 
mindenféle beavatkozás nélkül, alig 
pár perc alatt. Győrött élő szüleim 
hívtak telefonon a jó hírrel, mert 
akkor Kiskőrösön még kézi tárcsázós 
telefon volt és macerás volt a tele-
fonálás. Amikor Gergő született, ő 
már Kiskunhalason, Trabantommal 
„száguldottam” haza (feleségemnek 
meg kellett ígérnem, hogy maximum 
nyolcvannal fogok repeszteni, akkor 
ez volt a megengedett legnagyobb 
sebesség), hogy az autót letéve, pálin-
kásüveggel a kézben körbe rohanjam 
a várost elújságolni a barátoknak: 
fiam született! Dóra nagycsütörtökön 
látta meg a napvilágot, éppen az ün-
nepi istentiszteletre készültem, ami-
kor a kolléganőm, Zsuzsa jött szólni, 
hogy menjek csak nyugodtan, majd 
ő megtartja helyettem az istentisz-
teletet. És jött még a ráadás, Gyuri, 

aki mindannyiunkat meglepett, mert 
öt évre Dóri után született. És már 
elajándékoztunk babaágyat, babako-
csit, fürdető kádat, s most mindent 
újra be kellett szerezni. De rá tekint-
ve mindig az jut az eszembe, a világ 
is szegényebb lett volna, ha ő nem 
születik meg. És nem fogom elfelej-
teni a meghitt perceket, amikor es-
ténként feleségemmel együtt azt les-
tük, hogyan hullámzik az egyre csak 
növekvő pocak, odatett tenyeremet 
meg-megrúgta valamelyik bukfence-
ző poronty. Meggyőződésem, hogy a 
nők életük során ekkor a legszebbek! 
Az a befelé figyelő mosoly, amikor az 
anya azt figyeli, mi történik ott be-
lül... És aktív részese lehet egy szüle-
tendő életnek. 
És nem fogom, míg élek elfelejteni 
a sok-sok közös élményt, az óbányai 
kirándulásokat, a nagy hancúrozáso-
kat. Vagy a hosszú esti sétákat, ami-
kor megszólalt valamelyik: „Apa, me-
sélj a kommunizmusról…!” Ma már 
kirepültek, de ugyanúgy az életünk 
részei. És most már a közös nyári na-
pokra készülünk, mert muszáj együtt 
töltenünk annyi napot, amennyit 
csak lehet.
Aki vállalhatna gyermeket, de nem 
teszi, nem tudja mit hagy ki. Gon-
dolva azokra is, akik meg nagyon 
szeretnének gyermeket, de valami-
lyen orvosi, biológiai oknál fogva 
ez az öröm nem adatik meg nekik. 
Az ember élete során gyakran ül le és 
elgondolkodik az élete célján – miért 
és élek? Lehet sokféle célt megfogal-
mazni, de azért három csomópont 
kikristályosodik: – megtalálni Istent 
– mert csak akkor kerül a helyére 
minden az életünkben; – dolgozni-
építeni, hogy hozzá tegyünk valamit 
ehhez a világhoz és ne úgy adjuk át 
az utánunk jövőknek, ahogyan azt 
megkaptuk; – és nem utolsósorban 
gyermekeket szülni és nevelni, hogy 
legyen kiknek átadni azt, amit ma-
gunk is apáinktól, nagyszüleinktől 
kaptunk. És úgy elmúlni valamikor 
majd ebből a világból, hogy láthassuk 
öregedő szemünkkel – nem éltünk 
hiába. Nem nyom nélkül múlunk el 
a világból.

Lupták György

„Isten szeretet, és aki a szeretetben 
marad, az Istenben marad, és Isten is 
őbenne.” (János első levele 4,16)

Teljesen igaz az, amit János vall az 
isteni szeretetről! Igen, Isten maga 
a szeretet, Isten lényege a szeretet! 
Szeretetből teremtette ezt a világot 
– nézzünk csak körül, mennyi oda-
figyelés, mennyi törődés és mennyi 
szépség vesz körül minket a terem-
tettségben. És mi magunk, az em-
berek – Isten teremtő szeretetének 
élő példái vagyunk. Egyedül minket 
ruházott fel olyan képességekkel, 
mint a gondolkodás vagy a kommu-
nikáció széles körű lehetőségei! És 
szeretetének legékesebb bizonyítéka 
a golgotai kereszt – önmagát áldozta 
fel, hogy megszabadulhassunk bilin-
cseinktől.
És mégis, mennyi félreértés veszi 
körül ezt a szeretetet! Vannak, akik 
szívesen takarnák el életük csúfságait 
Isten szeretetével. Mások azt gondol-
ják, ha Isten szeret, akkor nem is kell 
a bűnökről beszélni, az csak bosz-
szantja az embereket. Megint mások 
abban bíznak, hogy Isten majd a vé-
gén úgyis mindenkinek megbocsát, 

„mert az a dolga, hogy megbocsás-
son” (Nietsche). Közös ezekben a vé-
lekedésekben az, hogy az ember nem 
akar szembenézni bűneivel, szeretné 
az életét megúszni számadás nélkül.
Pedig jó tudni, hogy Isten szeretete 
nem „majomszeretet”. Isten szerete-
te megmentő, ezért nevelő szeretet 
is. Mint a jó szülő – alakít, formál, 
nem hagyja szó nélkül a bűnöket, 
már csak amiatt sem, mert éppen 
azok választanak el minket Tőle. Is-
ten szeret, de tükröt tart elénk, hogy 
abba belenézve olyannak lássuk ma-
gunkat, amilyennek Ő is lát – gyarló, 
ellene lázadó embernek. És a megté-
rés felé terelget szelíd, de határozott 
lépésekkel.
Mert az igaz szeretet megbocsát, de 
nem hunyhat szemet. Azt bocsát-
ja meg, amire az ember bocsánatot 
kért. Sőt, egyetlen vágya, hogy meg-
bocsásson – de ez nem megy auto-
matikusan. S ha eljutunk oda, hogy 
felismerve és elismerve lázadásainkat 
hozzá menekülünk, boldogan ölel 
magához – és mindent, de mindent 
a háta mögé, a tenger mélyére vet – 
mert szeret.

Lupták György

„Szent Imre herceg, aki a földi hazát a 
mennyeire cserélted fel, 
tekints az égből édes hazánkra, és légy 
hathatós szószólónk Istennél, 
hogy Mária országa a Magyarok 
Nagyasszonyának oltalma alatt új 
életre támadjon, 
és minden nép egy szívvel, egy lélekkel 
áldja Jézus Krisztust, 
a világ Királyát, aki él és uralkodik 
mindörökkön-örökké. Ámen.”

Szent Imre feltételezett utolsó földi 
útját járjuk végig szeptember 8-án. 
A 33 kilométeres zarándok utat ha-
gyományteremtő szándékkal indí-
tottuk el 2012-ben.   
Zarándoklatunkat felajánljuk fiatal-
jainkért, valamint a magyarság ösz-
szefogásáért, tisztulásáért, felemelke-
déséért, értékeinek felismeréséért és 
hitben való megerősödéséért. 
Gyülekezés 4:45-kor Soltvadkert-
Selymesen a Selymes utca végén 
(54-es számú úton Soltvadkert felől 
érkezve, a vasutat elhagyva az első 
köves utca jobbra). A korai időpont 
miatt ajánlott lámpát hozni. Solt-
szentimrére a Csonka-toronyhoz, 
várhatóan  16:30 óra körül érke-
zünk. A Szent Imre halálának idő-
pontját mutató fényjelenség megte-
kintése után megemlékezéssel, majd 
szentmisével zárul a zarándoklat. 
Lehetőséget fogunk teremteni azok 
visszautaztatására (ez önköltséges 
lesz), akik Selymesen hagyják a jár-
művüket. A gépkocsik őrzéséről 
gondoskodunk. Ezen igényüket je-
lezzék, az alábbi elérhetőségek egyi-
kén, a busz szervezése miatt. A za-
rándoklathoz menet közben is lehet 
csatlakozni. Erről részletek a www.
szentimrezarandoklat.hu honlapon 
találhatók. Valamint kísérő fogato-
kat, járműveket szervezünk, ha vala-
ki nem bírná végig a gyaloglást.

Villámlevél: info@szentimrezarandoklat.hu
Telefon: +36 20 346 5553
További információ:
www.szentimrezarandoklat.hu

szent Imre 
zarándoklatot 

hirdetünk

Az üveg törékeny portéka. Nagyon 
bátor és kreatív emberek képzeleté-
ben születhet meg az üveghíd terve. 
A Szentendrétől Budapesten átívelő, 
Kiskőrösig nyúló üveghidat csupán 
a fantáziánk segítségével tudjuk létre-
hozni. Ez a szellemi értelemben létező 
híd kapcsolja majd össze a Szentend-
rén, a fővárosban és annak környékén 
élő művészeket Petőfi Sándor szülővá-
rosával, a napjainkban Kiskőrösön élő 
lakossággal és az idelátogató érdeklő-
dőkkel. A Budapesten és vonzáskör-
zetében élő művészek mára már a 
nemzetközileg elismert Budapesti 
Iskola tagjainak vallhatják magukat. 
A nagy múlttal rendelkező német, 
cseh és szlovák üvegművészek az üveg-
gyárak támogatásával, megrendelései-
vel tudták ismereteiket bővíteni, tech-
nikájukat fejleszteni, munkásságukat 
ismertté tenni. A magyar üvegművé-
szek a képző- és iparművészeti oktatás 
különböző stádiumait végigjárva az 
idősebb mesterektől tanulva alakít-

hatták ki egyéni stílusukat, módszere-
iket. A rendszerváltás előtt az itthoni 
üvegművészeknek egyedül kellett lét-
rehozni műhelyeiket. Ennek ellenére 
üvegművészeinkben folyamatosan 
élt a vágy a közös munkálkodásra, 
tudásuk megosztására és az együttes 
bemutatkozásra is, ezért 1995-ben 
megalakították a Magyar Üvegmű-
vészeti Társaságot. Eddigi történetük-
ből kiemelkedik a 2017-es HuGlass 
kiállítás, amelynek anyagát igényes 
kivitelű albumban is megjelentették. 
2017-ben 50 üvegművész munkáinak 
adott helyet a Szent István-bazilika. 
A bazilikában és a környezetében 
kiállított művek színes fotóival je-
lent meg a könyv, amely az alkotók 
addigi tevékenységét is reprezentálta. 
A hazai üvegművészek összefogásának 
szép példája a bárdudvarnoki alkotó-
telep is, ahol nyaranta gyűlnek össze a 
művészek, hogy egymást segítve, kö-
zösen dolgozva hívják fel a figyelmet 
a magyar üvegművészek ízlésformáló 

szerepére. Az itt munkálkodó alkotók 
arra törekednek, hogy a hazai kortárs 
üvegművészek elfoglalhassák az őket 
megillető helyet a magyar és az egye-
temes képző- és iparművészetben. 
A Kiskőrösön kiállító, a kurátor ál-
tal kiválasztott 12 művész többsége 
a hazai és nemzetközi üvegművé-
szet kiemelkedő alakja, akik számos 
külföldi üvegművészeti bemutató 
kitüntetettjei, és rangos magyaror-
szági díjjakkal is büszkélkedhetnek. 
Nehéz lenne felsorolni az alkotók dí-
jait, kitüntetéseit, itthoni és határon 
túli elismeréseit. A MÜT honlapján 
(www.hungarianglass.com) olvas-
hatunk részletesen a művészek tevé-
kenységéről, életútjáról, díjairól.
12 különleges művész, 12 különleges 
ember, 12 egyéni stílus. Mindegyi-
küknek saját metodikája van. Műveik 
felismerhetők az egyénileg kifejlesztett 
technikáról, a megmunkálásról, az íz-
lésvilágról s a világ dolgait értelmező, 
minden egyes művészre külön-külön 
jellemző látás- és gondolkodásmód-
ról is, ami a művekben manifesztá-
lódott. Tervek szerint a szecesszió és 
az artdeco korszakát idéző alkotások, 
az op-art és a kinetikus művészet ele-
meit mintaadónak tekintő művek és 
a minimál stílus jegyeit viselő alko-
tások is helyet kapnak egy légtérben. 
A kiállításon az üveg építészeti elemek 
(ablakok, falak, mennyezetek) a falak-
ra szerelt lapmonitorokon kivetítve 
láthatók majd a hatalmas méretű tér-
plasztikákkal és köztéri installációkkal 
együtt. A 80 négyzetméteres kiállító-
térben pedig a kisméretű dísztárgyak, 
üvegkompozíciók kapnak helyet. 
A kurátor, Lászlóné Takács Ágnes 
Zsuzsanna művészettörténész fon-
tosnak tartotta, hogy a magyarországi 
üvegművészek munkásságát össze-
kapcsolja a honi építészettel, építő-
művészettel, ezért a kiváló építőmű-
vész, tervező, egyetemi tanár, Prima 
Primissima díjas Farkas Gábort kérte 
fel a kiállítás megnyitására. 
A kiskőrösi Ágnes Galéria szeretettel 
vár minden érdeklődőt az Üveghíd 
Szentendre–Budapest–Kiskőrös elne-
vezésű kiállításra. A tárlaton Balogh 
Eleonóra, Bánó Rita, Birgit Köblitz, 
Borbás Dorka, Darabos Anita, Fűri 
Judit, Hefter László, László Kyra, 
Lukácsi László, Smetana Ágnes, 
Varga Dóra és Vida Zsuzsa alkotá-
sain keresztül nyerhetünk bepillantást 
a kortárs magyar üvegművészetbe. 
A megnyitón a kiskőrösi Szürkevere-
bek Jazzbandája szórakoztatja a meg-
jelenteket.

Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna
művészettörténész

a magyar üvegművészeti társaság tagjai közül 12 művész alkotásaiból nyílik 
tárlat augusztus 31-én 16-órakor kiskőrösön, az ágnes galériában. a kiállítás 
a 300 évvel ezelőtti újratelepítését ünneplő város jubileumi ünnepségsoroza-
tának részeként nyílik meg. a 150 éves török uralom idején elnéptelenedett 
települést a Wattay család tagjai – 1718-tól kezdve több évtizeden át tartó 
munkával – népesítették be hont, nógrád és nyitra vármegyékből származó 
szlovák anyanyelvű emberekkel. a 2010-ben megnyílt ágnes galéria e jeles 
alkalmat szeretné emlékezetessé tenni a város lakói és az augusztus végén a 
szüreti és szlovák nemzetiségi napokra kiskőrösre látogató turisták számára.

izrael – BiBlia, Bor, olíva
a kiskőrösi evangélikus egyházközség újabb szentföldi túrát szervez 
izraelbe, az út 2019. január 31-től február 7-ig tart. a megszokott és 
a legfontosabb bibliai helyek mellett (jeruzsálem, Betlehem, názáret, 

genezáreti tó és környéke, holt-tenger) ez az út is több újdonságot tartal-
maz. érinti a sinai-félsziget egy részét (tel Beerseva), a golán fennsíkot, 

az ajalon völgyet és a jezréel völgyében megiddót. 
de többet látunk a mai izraelből is. megkóstolhatjuk az egyik legneve-
sebb izraeli borászat, a golan heights Winery borait. és megnézhetjük 
azt is egy olajütő üzemben, hogyan készül az olívaolaj és az olíva alapú 
kozmetikumok. hajókázhatunk a genezáreti tavon és ellátogatunk egy 

gyémántcsiszoló üzembe is.

lupták györgy esperes, már nyolcadszorra vág bele az utazás
szervezésébe, vezetésébe. érdeklődők hívják

őt a 20/824-4748-as telefonon, vagy személyesen érdeklődjenek
az evangélikus egyházközség Gondnoki hivatalában (78/311-724). 
aki augusztus 31-ig jelentkezik, fizetési kedvezményben részesül!

(fotó: agra.hu)
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vége a Bölcsis szünetnek

van egy jó 
recePted?

táncléPésBen

Talán sokan most egy kiadós ke-
mencés étel receptjét várják tőlem, 
azonban én nagyon leveses vagyok 
– mondja Rózsa Tibi. A szezonális 
levesek nálunk mindig porondon 
vannak. Egy augusztusi „Szilvakrém 
levest” ajánlok most a kedves olva-
sóknak, melyet nálunk a feleségem 
szokott elkészíteni.
Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg ki-
magozott szilva, 3-4 evőkanál cukor 
(a szilva édessége szerint), 1 csomag 
hidegen készíthető vaníliás puding-
por, 2 dl tej, 1 kiskanál őrölt fahéj, 
csipet só, 3 evőkanál konyak, 200 ml 
tejszín, 3-4 db szegfűszeg, késhegy-
nyi kardamom, fél citrom reszelt 
héja, 4 evőkanál szeletelt mandula, 
egy marék illatos szőlőszem. Díszí-
tésnek pár levél menta, tejszínhab és 
csokoládéöntet.
A félbevágott, kimagozott szilvát egy 
éjszakára a hűtőbe tesszük a cukor-
ral, fahéjjal, kardamommal és ko-
nyakkal elkeverve.
Felöntjük annyi vízzel, hogy ellep-
je, hozzáadjuk a szegfűszeget, sót, a 
citrom reszelt héját, és forrás után 
10 percig főzzük. A szegfűszeget 
kiszedjük, turmixoljuk. A tejbe be-
lekeverjük a pudingport és egy kis 
főzőlevet. Folyamatos kevergetés 
mellett besűrítjük vele a levest. Újra-
forraljuk, (1-2 perc) hozzákeverjük a 
főzőtejszínt és főzzük még 2 percig 
és lehűtjük.
Tálalásnál a tányérba szedett levesbe 
szórunk pár szem lehűtött szőlősze-
met, csurgatunk rá egy kis csoki ön-
tetet, megszórjuk a pirított mandu-
lával, középre nyomunk tejszínhabot 
(nem kötelező) és mentalevéllel meg-
koronázzuk. Jó étvágyat kíván Rózsa 
Tibor és Szakál Györgyi.
És akit felkérünk: Csengődi Pisti 
kemencés barátunk!

hat évtizedet ünnePeltek a közutasok
a magyar közút nonprofit zrt. egykori és jelenlegi dolgozói július 11- én 
szerdán, a kiskőrösi úttörténeti múzeumban találkoztak, hogy felidézzék a 
közutas szakma szervezeti irányításának 60 éves történelmét.

Idén volt hatvan éve, hogy 1958. 
május 1-jén megalapították a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. jogelőde-
it, a közúti igazgatóságokat az ország 
12 megyéjében. A napjainkig több 
átalakulást megélt közutas szerve-
zetre emlékeztek a szakemberek e 
jeles évforduló alkalmából. A társa-
ság mára több mint 32 ezer kilomé-
ternyi országos közút üzemeltetési 
feladatait látja el, a jelenleg is zajló 
gyorsforgalmi fejlesztéseknek kö-
szönhetően 2022-re pedig már közel 
33 ezer kilométernyi út fenntartása 
tartozik majd a közútkezelőhöz.
Az eseményen beszámoltak a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. és jog-

elődjeinek hat évtizedes történelmé-
ről, a cég 2005-ös megalakulásának 
előzményeiről és a megalakulást 
követő időszak napjainkig tartó 
tevékenységéről, illetve a jövőben 
a társaság előtt álló kihívásokról. 
A rendezvény leglátványosabb ré-
szeként a szakemberek elhelyezték 
„kézjegyüket" a hófehér úthengeren, 
így szimbolikusan utat mutatva a 
jövő közutas nemzedékének. Emel-
lett a közúti igazgatóságok elmúlt 
60 éves történelmét összefoglaló 
fontosabb eseményeket egy idősza-
kos, tematikus kiállítással mutatták 
be a Közép-Európa legnagyobb út-
henger-gyűjteményével rendelkező 

kiskőrösi Úttörténeti Múzeumban.
Az eseményen dr. Mosóczi László, 
az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium közlekedéspolitikáért fe-
lelős államtitkára, dr. Fónagy János, 
miniszterhelyettes, nemzeti vagyon-
nal kapcsolatos parlamenti ügyekért 
felelős államtitkár, illetve Domonyi 
László, Kiskőrös polgármestere is 
tiszteletét tette.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 
legrégebben alapított állami tulajdo-
nú vállalat, mely elődeivel 150 éves 
múltra tekint vissza. A Kiegyezés 
után, 1868-ban az újonnan felállí-
tott Államépítészeti Hivatal hatás-
körébe került a közutak fenntartása. 
A közút fenntartó szervezet többször 
átalakult, de feladatát azóta is folya-
matosan ellátja. 

ha végre itt a nyár és meleg az idő…

A Városi Nyugdíjas Klub tagjai ha-
vonta rendszeresen találkoznak a 
művelődési házban, de kirándulni 
is elmennek. Július 10-én Székesfe-
hérvárra látogattak el. Reggel a köz-
ponti buszmegállóban találkoztak, 
hogy együtt töltsenek el egy tartal-
mas napot – mesélte a klub vezetője, 
Nagyné Márti.
A híres Bory-vár megtekintésével 
kezdtük a programot, majd szendvi-
cseink elfogyasztása után a városnéző 
kisvonattal „körbe utaztuk” a belvá-
ros nevezetességeit. Délután kettő-

kor meghallgattuk a „zenélő óra” 
kedves dallamát és megtekintettük 
a megjelenő hírességek figuráit is. 
Ezután még két program várt ránk. 
Megcsodáltuk a Fekete Sas patika-
múzeumban az eredeti fa polcokat, 
tégelyeket és sok érdekes történetet 
is hallhattunk. Utolsó állomásunk 
a Hetedhét Játékmúzeum volt, ahol 
Moskovszky éva játék- és baba-
gyűjteményét nézhettük meg. Férje, 
Réber László grafikáit is megcsodál-
tuk. Fáradtan, de szép élményekkel 
gazdagodva indultunk haza.

Senior
tánccsoport indul

Szereted a zenét?
Szeretsz táncolni?
Betöltötted a 60. életévedet?

Akkor várunk a hamarosan in-
duló „senior” tánccsoportunkba!

További infó:
06-30/9257-680

(fotó-illusztráció: tanclaz.hu)

A kiskőrösi bölcsődében a 
2018/2019 gondozási évre a jelenleg 
a túljelentkező „várólistás” gyerme-
kek száma hét. Az intézményben a 
nyári ügyelet június 18-tól augusz-
tus 31-ig tart. Ebben az időszakban 
2 bölcsődei csoport működik. Júli-
usban a pályázatos felújítási munká-
latokat végezték el – sószoba átalakí-
tása, gyermek fürdőszoba felújítása, 
udvar térkövezése, udvari vízperme-
tező kialakítása, kerékpártároló, ud-
vari játéktároló kiépítése.
A takarítási szünet július 30-tól 
augusztus 10-ig tartott. Ebben az 
időszakban megtörtént az épület 
belső festése, fertőtlenítették a bú-
torzatot, a játékokat, elvégezték a 
nagytakarítást.
A bölcsődében ballagással egybekö-
tött évzárót szoktak tartani. Ilyen-
kor megtelik az épület, gyerekekkel, 
testvérekkel, szülőkkel, nagyszülők-
kel, barátokkal. Volt közös uzsonna, 
csillámtetoválás, gipszfestés, tom-
bola, tánc. A zenét a Holiday Plusz 
együttes biztosította, mint már sok-
sok éve. Jövőre a 15 kislány és a 22 
kisfiú már óvodás lesz.
A Cica csoportból: Balogh Dávid, 
Dulai Gergely Bertalan, Dulai Zé-
tény, Fehér Villő, Galambos Attila 
Gyula, Jónás Patrik, Nyúl Márton, 

Szlanka Dorina, Szvetnyik Vivien, 
Tímár Eszter, Varga Patrik. Gon-
dozónők: Gucsi Lászlóné Margó és 
Polereczki Ildikó.
A Maci csoportból: Gubacsi Andor, 
Kárász Vince, Markó Áron, Né-
meth Csaba, Podobni Zsombor, 
Sámel Miron Krisztián, Szamek 
Zoé, Szentgyörgyi Hunor, Turán 
Róza, Vass Zora. Gondozónők: 
Hegedűsné Gulyás Ildikó és Varga 
Szilvia
A Katica csoportból: Aradi Lea, 
Babák Alissza Barbara, Biloscsuk 
Benett, Bozó-Kutyifa Áron, 
Nánási Zselyke, Sebők Eliza, 
Torgyik Hanna, Torgyik Olivér, 
Trsztyinszki Béla, Zelenák Zétény. 
Gondozónők: Loványi Andrea és 
Ráczné Polyák Mária.
A Süni csoportból: Asztalos Pet-
ra, Bata Míra, Csóka Benjámin, 
Frittmann Dóra, Krafcsik Alex, 
Kurdi Ráhel, Pálinkás Ádám, 
Szmutka Martin, Turák Erik. Gon-
dozónők: Gálné Hegedűs Veronika 
és Vinczéné Kovács Katalin.
A rendezvény megszervezésével kö-
szönetüket fejezték ki a bölcsőde 
dolgozói, valamint Aczél-Németh 
Angéla vezető, a szülői támogatáso-
kért, amikből 2 gyermek öltözőszek-
rényt szeretnének vásárolni. 

Hívószó 55 éves
évfolyam-találkozóra

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola 1963-ban végzett tanulóinak
évfolyam-találkozóját szeptember 21-én, pénteken tartjuk. 

Találkozás: 16 órakor Petőfi szülőháza előtt.
Itt és a KISKŐRÖS felirat előtti fotózkodás, majd rövid sétát követően 18 

órakor gyülekezés a Kurta Kocsma éteremben. 

Kérjük, jelentkezzetek augusztus 31-ig a szervezőknél:
Kiss László 78/311-743, +36/70/337-2850

lkiss0702@gmail.com email

Bolemányiné Hajnal Ilona +36/30/819-0531

Gellért Imréné Papp Katalin +36/70/375-9028, 78/414-636

A osztály

B osztály

C osztály

15



16 17

2018. augusztus2018. augusztus

ha kitört a vakáció, akkor 
efi egészségtáBor!

SHIATSU masszázs 
testnek és léleknek 
06/20/327-0696

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

az egészségfejlesztési iroda nyári programjainak kiemelt rendezvénye 
az immár harmadik éve megszervezett egészségtábor. az alsó tagozatos 
korosztályt megszólító program középpontjában az egészségmegőrzés és 
betegségmegelőzés alapelveinek elsajátíttatása áll, az egészség testi vo-
natkozása mellett kiemelve annak lelki és társas dimenzióit is.

A két hét során közel félszáz gyer-
mek, játékos formában mélyülhe-
tett el az egészséges táplálkozás, az 
elsősegélynyújtás, a lelki egészség 
témákban, valamint az önismereti 
foglalkozások mellett mindennap 
délelőtt és délután is mozogtak és al-
kothattak is kedvükre. Mindemellett 
az önismeret, a konfliktuskezelés, az 
érzelmi intelligencia és a kreativitás 
fejlesztése is nagy hangsúlyt kapott 
a hét folyamán. A gyerekek lelkesen 
vetették bele magukat a programok-
ba, ismeretekkel, élményekkel és új-
donsült barátokkal is gazdagodtak a 
kétszer öt nap alatt. 
A tábor szakmai koordinátora Bús 
Eszter mozgásfejlesztő pedagógus, 
jógaoktató volt, aki mozgásos és 
kreatív foglalkozásokat is tartott a 
gyerekeknek. A táborban több szak-
ember közreműködött.

Szlávik-Kupán Emese dietetikus az 
egészséges táplálkozás alapelveit is-
mertette meg a gyerekekkel, Mezőfi-
Horváth Antónia pszichológus ön-
ismereti foglalkozást tartott, Bálint 
Sándorné, Greinger éva, Szeitzné 
Nyírő Csilla és Varga-Urbán Erika, 
a kalocsai vöröskereszt munkatársai 
az elsősegélynyújtás elméleti és gya-
korlati részét sajátíttatták el. Pedagó-
giai segítséget nyújtott Szabó Eszter 
és Horváth Kinga, továbbá három 
középiskolás diák: Andriska Róza, 
Németh Janka és Mikus Izabella 
önkéntes segítőként kapcsolódott 
be a munkába. Az egészségtábornak 
a Batthyány óvoda adott otthont, 
mely esztétikus környezetével, gyö-
nyörűen gondozott, árnyas udvará-
val kiváló helyszínnek bizonyult.

Kovács Nikoletta
EFI-koordinátor

az óvó nénI 
nagyon erős!

Csesznegi Evelin, a BioTechUSA 
FitBalance Beach Body versenyén 
„Talent” kategóriában ezüst, „Biki-
ni fitness” kategóriában bronzérmet 
szerzett. A dicsőséget nem adják 
ingyen, a KEVI gimnáziumának 
egykori tanulója, aki idén szerzett 
óvónői diplomát a kecskeméti Neu-
mann János Egyetemen, heti 5-6 
edzést is végigcsinál.

Csesznegi Evelin: Körülbelül 16 éves 
korom óta edzek. Voltak közben 
megszakítások, de az utóbbi néhány 
évben az edzés rendszeressé, az éle-
tem részévé vált. Többen biztattak, 
hogy érdemes lenne megpróbál-
nom a versenyzést. Amikor már a 
sokadik ember is ezt mondta, úgy 
döntöttem, hogy megmérettetem 
magam. A nyári versenyek közül a 
BioTechUSA FitBalance Beach Body 
versenyét szúrtam ki, amire körülbe-
lül 3-4 hónapot készültem, ebben a 
ShredX Fitness edzője, Lamp Bálint 
nyújtott nekem segítséget. Az edzé-
sek nem jelentettek gondot, inkább 
a diéta, azon belül is a cukor meg-
vonása volt a legnehezebb számom-
ra, mivel nagyon édesszájú vagyok. 
Edzéseket heti 5-6 alkalommal vég-
zek. Ezek súlyzós edzések, amiket 

kardiózással egészítek ki. A verseny 
napján nagyon izgatott voltam, hi-
szen az első versenyemről volt szó, 
melyen egyéni indulóként indultam. 
Idén nyáron szereztem meg óvoda-
pedagógusi diplomámat Kecskemé-
ten, a Neumann János Egyetemen, 
így szeptembertől óvó néniként kez-
dek el dolgozni. A munka mellett is 
sokat foglalkozom majd az edzéssel, 
hiszen különben „nem érezném jól 
magam a bőrömben”. Szeretnék 
majd edzőként segíteni másoknak is 
elérni a kitűzött céljaikat. Számomra 
hatalmas élmény volt ez a megméret-
tetés. Egy örök emlék, ami továbbra 
is motivál. 

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI
AUGUSZTUS
16. csütörtök  Elsősegélynyújtó tanfolyam (Akasztó)
21. kedd 17.00 Mozdulj! Családi vetélkedő
   (Városi Sporttelep, műfüves pálya)
25. szombat  Települési egészségnap, Kecel

SZEPTEMBER
7. péntek 15.00 Szüreti két kerék túra
14. péntek 16.00 Családi vízi csata
   (Kiskőrösi Tanuszoda, Kiskőrös, Erdőtelki út 17.)
15. szombat  Tekerj velem hetvenet! 
18. kedd 17.00 Lelki egészségnevelés a családban Iskola start!
   Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása (EFI)

RENDSZERES TORNÁINK 
(A NYÁRI SZÜNET UTÁNI ELSŐ ALKALOM IDŐPONTJA ZÁRÓJELBEN)

hétfő 8.00  Tartásjavító torna (EFI) (08. 27.)
kedd 10.00  Nyugdíjas torna (EFI) (08. 28.)
szerda 8.00  Preventív mozgásszervi torna (EFI) (08. 22.)
szerda 17.00  Preventív mozgásszervi torna (EFI) (08. 22.)
csütörtök 18.00  Pilates (Fritti Sport) (08. 30.)

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

Az Egészségfejlesztési Iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

hurrá! a vöröskereszt szervezésével nyaraltunk!
a magyar vöröskereszt Bács-kiskun megyei szervezete több évtizede 
szervezi és rendezi meg, a megyében élő mozgáskorlátozott és egyéb 
fogyatékossággal élő gyermekek integrált nyári táborát. kiskőrösről és 
környékéről is többen vesznek részt minden évben – így idén is – sutus 
etelka, a vöröskereszt területi vezetőjének koordinálásával. az idei 
balatonfenyvesi táborról Lipóthné Komjáti andrea, a szervezet megyei 
igazgatója nyilatkozott.

2018-ban immár 38. alkalommal 
szervezte meg a megyei szervezet ezt 
a tábort – mondta az igazgató asz-
szony. Integrált táborról lévén szó, a 
mássággal élő gyermekekkel egészsé-
ges gyermekek is táboroznak. Nem 
titkolt szándékunk a társadalom ér-
zékenyítése, hisz egészséges, de szoci-
álisan hátrányos helyzetű gyermeke-
ket is táboroztatunk a mozgássérült 
és egyéb fogyatékossággal, egészség-
károsodással élő gyerekekkel. A tá-
bor összlétszámának mozgatásakor 
tapasztaljuk a társadalom rácsodál-
kozását, olykor elutasító magatar-
tását is, egy-egy közös fagyizás vagy 
kirándulás alkalmával.

 � Mekkora a táborlétszám, és mi-
lyen az arány a gondozottak és a 
gondozók között?
A táborlétszám hosszú évtizedek óta 
110 fő, idén 84 gyermek és 26 gon-
dozó – köztük orvos – részvételével. 
Természetesen munkatársaink azok, 
akik segítenek a gyermekek felkere-
sésében, így ők képviselik elsősorban 

a szervezetünket ebben 
az egy hétben. Mellet-
tük azonban számos 
területről érkeznek az 
önkénteseink. Többen 
még főiskolai, egye-
temi hallgatók, de 
találhatók közöttük 
pedagógusok, gyógy-
pedagógusok, pedagó-
giai asszisztensek, vagy 
teljesen hétköznapi foglalkozást – pl. 
masszőr, bolti eladó, konyhai kise-
gítő – végző segítők, illetve orvos is. 
Mindannyiuknak nagy köszönet jár 
az önzetlen segítségért, amit nyújta-
nak!

 � A közel négy évtizedes tapasz-
talat bizonyára sok segítséget ad a 
programalkotásban, de vannak-e 
új foglalkozások?
A jól bevált programokat alapvetően 
nem változtatjuk meg, inkább csak 
azok tartalmát színesítjük évről-évre, 
hiszen a gyermekek között minden 
évben sok az új táborozó, így rájuk 

az újdonság erejével hatnak a tábori 
tevékenységek, amik ebben az évben 
a következők voltak: rókavadászat, 
kézműves foglalkozások – például 
agyagsíp készítés, centrifuga képek 
festése, karkötő szövés – arcfestés, 
csillámtetoválás készítése, színház, 

vöröskeresztes vetélkedő, közle-
kedésbiztonsági vetélkedő a Bács-
Kiskun Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság munkatársainak köszön-
hetően, kisvonatozás, hajókirándu-
lás, ki mit tud?, tábori olimpia – sor 
és akadályversenyek vízparton és 
vízben – aszfaltrajzverseny, minden-
ki név- és szülinapja, jelmezes felvo-
nulás, közös fagyizás, séta, fürdőzés, 
ének, tánc.

 � Ez az egy hét táborozás több 
millió forint költségvetést feltéte-
lez. Hogyan teremtik meg a forrá-
sokat?

A mintegy négy és fél millió forintos 
költségvetést Bács-Kiskun megyei 
vállalatok, vállalkozók, bankok, és 
magánszemélyek felajánlásából, il-
letve a megyei szervezet saját költ-
ségvetéséből finanszírozza. Továbbá 
önkormányzatok és egyházak is tá-
mogatnak minket részben anyagi-
akkal, részben pedig az utaztatásban 
segítenek. 
A felajánlások támogatási felkéré-
sekre érkeznek, amik nélkül nem 
tudnánk ezt a kiemelt szociális prog-
ramunkat megvalósítani, így kiemelt 
köszönet jár támogatóinknak ezért a 
társadalmi szerepvállalásért!

 � A további tervek?
A tábor ideje alatt a gyerekek és 
gondozóik közösségi élményekhez 
jutottak, a megtapasztalt sikerél-
mény, elismerés, bátorítás erősíti 
önbizalmukat. A közös események, 
élmények kapcsán pozitív motiváci-
ót nyerhettek saját jövőjükre nézve. 
Új kapcsolatok alakultak ki, megis-
merhették egymás értékeit. Összes-
ségében elmondható, hogy a tábor 
sikeres volt, céljainknak megfele-
lően tartalmas, érdekes, élményteli 
programokat biztosítottunk a 84 
fő táborozónknak. Ezek után úgy 
vélem hiba lenne ezt a hagyományt 
megszakítani, így tehát jövőre újra 
belevágunk ebbe a nemes feladatba.
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Kiskőrösi hírek

kiskőrös város ingyenes havilapja
megjelenik 5800 példányban kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: kiskőrös város

Kiadó:
Petőfi sándor városi könyvtár 
6200 kiskőrös, Petőfi sándor tér 4/b
telefon: 06-78/311-955

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

felelős szerkesztő:
turán istvánné

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

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

a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

idei legjoBB eredményét 
motorozta kakuszi ádám

14 éves a legfiatalaBB 
kiskőrösi Balaton-átúszó

A H-Moto Team 15 éves kiskő-
rösi tehetsége a 11. helyen végzett 
az ADAC Junior Cup versenyén 
a Sachsenringen, ahol a Moto GP 
betétfutamaként állhattak rajthoz a 
fiatalok.
A H-Moto Team csapata a nem-
zetközi motoros mezőnyben nem-
régiben a Moto GP sztárjai előtt, a 
világbajnokság betétfutamaként állt 
rajthoz. Az ADAC Junior Cup ifjú 
tehetségei mezőnyében ezúttal is ott 
volt Kakuszi Ádám.

A világ egyik legerősebb utánpótlás-
bajnokságának mezőnyében Ádám 
egyáltalán nem vallott szégyent, sőt, 
példaképe, Marc Marquez előtt 
idei legjobb teljesítményét nyújtot-
ta a németországi versenyen. A 12. 
helyet szerezte meg a két időmé-
rő edzés összesítése alapján, majd 
vasárnap remek motorozással egy 
helyet még ezen is javítva végül az 
öt pontot érő 11. helyen zárt a ver-
senyen. A H-Moto Team motorosa 
ezzel idei legjobb eredményét érte el 
a bajnokságban.
„Nagyon örülök az elért eredmény-
nek, illetve annak, hogy tavalyhoz 
képest majdnem másfél másodper-
cet javítottam a köridőmön. Egész 
hétvégén egy kidolgozott program 
alapján dolgoztunk, hiszen a pén-
teki nap szabadedzésén az volt a 

lényeg, hogy megtaláljuk a futómű 
ideális beállítását. Ez annyira jól 
sikerült, hogy a pénteki első idő-
mérőn előbb egy másodperccel, 
majd a szombati másodikon újabb 
három tizeddel megjavítottam az 
addigi legjobb köridőmet, és a 12. 
rajthelyet sikerült megszereznem. 
A versenyem jól indult, és végig 
egy négyes boly tagjaként szinte az 
első méterektől kezdve csatáztam 
a vetélytársaimmal, és a végén egy 
helyet javítva a 11. helyen zártam a 
futamot. A beállítások jók voltak, 
tökéletesen vezethető volt a motor, 
és ami a lényeg, újabb három tized-
del megjavítottam az addigi legjobb 
időmet” – mondta Kakuszi Ádám, 
aki az eddig megszerzett 14 pont-
jával az összetettben a tizenhetedik 
helyen áll.
Hajrá Ádám! Az alsó fotón a rajt-
rácsnál áll motorjával. Jobbról édes-
anyja, Mónika és édesapja, János, 
balján edzője, Kis Viktória. (forrás: 
H-MOTO Team és Molnár Ádám)

Ádám támogatói: Adrenalin Ener-
giaital Kft., BS Plastic Kft., HL-
Otthon Kft., Vass-Bor Kft., Oláh 
Pál Autósiskola, Rollerchain Kft.,  
Hufbau Akker Kft., Autócent Kft., 
Hyperlogic Kft., Caesar Sped Kft., 
Dénes István húsnagyker, H-Moto 
Team.

az idei évben is több kiskőrösi úszó vágott neki, hogy átússza a magyar 
tengert. egyeseknek az első próbálkozása, másoknak a tizenhetedik neki-
rugaszkodása volt július 14-én, az 5200 méteres táv leküzdésére az átlag 
23,5 fokos vízben. összesen 80 magyarországi településről, valamint 26 
országból érkezett a 7309 bátor vállalkozó az eseményre. a 14 esztendős 
kiskőrösi boldoczki robi (fotó) az élmezőnyben végzett. szekrényessy 
kálmán 1880. augusztus 29-én még siófokról indult Balatonfüredre és a 
14 kilométeres távot 6 óra 40 perc alatt teljesítette. ma révfülöpről startol 
a mezőny Balatonboglárra és a jelenlegi csúcstartó 58 perc 33 másodperc 
alatt ért célba.

Kiskőrösről tizennégyen döntöttek 
úgy, hogy próbára teszik magukat. 
A férfiak között két hölgy is nekivá-
gott a távnak. A 2004-ben született 
Boldoczki Róbert, a kiskőrösi csapat 
– és a mezőny egyik – legfiatalabb 
Balaton-átúszója érte el a mieink kö-
zött a legjobb eredményt, mindössze 
1 óra 44 perc 31 másodperc kellett 
neki ahhoz, hogy a startvonaltól el-
ússzon a célig. Ezzel az összesített 
eredménylistán is igen előkelő he-
lyen végzett, a több mint hétezer 
úszó között, a 219. helyen. Robi 
egyébként rendszeresen és jó ered-
ményekkel versenyez Pásztor Gyu-
la és édesanyja, Miszlai Orsolya, 
a KEVI testnevelőinek felkészítése 
mellett. Orsi is egyszer nekirugasz-
kodott és teljesítette a távot. Robi-
nak is ez volt az első próbálkozása. 
Ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a 
rekordot is meg fogja dönteni? Most 
mindenesetre bizakodó állásponton 
van a jövőt illetőleg, s mint mondja, 
a víz hőmérséklete nagyon jó volt, az 
erős északnyugati szél keltette hul-
lámok azonban néhol átcsaptak az 
úszók feje felett. Ilyenkor ő a gyors-

úszást mell-, illetve pillangóúszás-
módra váltotta, így küzdötte le az 
akadályokat. A Balaton közepén még 
ismerőssel is találkozott, pihenéskép-
pen Krajcsovicz Adriánnal beszél-
tek pár mondatot, aztán folytatták 
az úszást tovább. Robi hamarabb 
partot ért, minthogy édesanyja autó-
val a célállomásra beért volna, így a 
célfotó elmaradt, de így is készült pár 
felvétel a nagy esemény után. Hajrá 
Robi! Jövőre is reméljük, ott leszel! 
Gratulálunk mindenkinek!   

sPort

korPás rita 23 órát tekert 
a sPinning maratonon

kitartás, elszántság, elkötelezettség? mi minden kell ahhoz, hogy valaki 
elhatározza, hogy teker a 24+1 órás törökbálinti spinning maratonon? ta-
lán mind együtt. Korpás rita tavaly márciusban spinninges mentorával és 
példaképével Kálmos Évával, ljubjanába tartott, hogy részt vegyenek egy 
7 órás spinning day-en. az úton éva élménybeszámolót tartott ritának 
egy korábbi egynapos brémai maratonjáról. hazatérve rita számára foly-
tatódtak az edzések, országúti tekerések, majd idén áprilisban meglátta az 
aréna spinning team maraton felhívását...

Innentől felgyorsultak az események 
– meséli Rita. Tapasztalt maraton 
sportoló, egészségben, élettanban 
jártas barátaim segítségével kidol-
goztam az edzéstervemet, regisztrál-
tam a rendezvényre. A szervezőktől 
felkérést kaptam, hogy tartsak órát 
is a rendezvényen. Az utazás előtti 
két napot pihenéssel töltöttem. Sé-
táltam, nyújtáson és masszázson vol-
tam. Jól aludtam és szombat reggel 
elindultunk. Tudtam, hogy terv sze-
rint, 2 x fél órát kell aludnom, eszek, 
időnként nyújtok, élvezhető órát 
tartok és próbálok ember maradni. 
Sima, gyors bejelentkezés, bringa 
választás, átöltözés, fotók után július 
7-én, szombaton 10 órakor már pe-
dálon is voltunk. Villogtak a vakuk, 
amikor 3 óra 43 perc után először 
emelkedtem ki a nyeregből és foly-
tattam állva a tekerést.

 � Hogy érezted magad?
Élveztem minden percet, terv szerint 
sikerült frissítenem is. Az óránként 
elfogyasztott datolyák magjai jelez-
ték az idő múlását. Este hatkor jött 
az első pihenő, tusoltam, átöltöztem, 
megspékeltem húsz perc masszázs-
zsal. Hétkor újra nyeregbe szálltam. 
A kiskőrösi spinningeseim váltva, 
végig tekertek velem, biztattuk egy-
mást. Hajnal egykor már fáradt vol-
tam, kettőkor mondtam a tekerőtár-
samnak, 35 percet alszom, egy órát 
kihagyok.

 � Elég volt?
Nem. De gondoltam, majd otthon, 
az ágyamban kipihenem magam. 
Az ébresztőmet hajnal 2:45-re beál-
lítottam. Előtte 2 perccel nyílt a sze-
mem, betoltam egy korábban még 
sosem használt, koffeines energia 
zselét, gyors tisztálkodás, átöltözés 
és 3 órakor már bringán voltam. 
A saját óravezetésem előtt 4:47-kor 
leszálltam a bringámról, rendeztem 
a gondolataimat, átültem a vezér-
bringára a pódiumra, és pár pedál-
fordulat után ment minden tovább. 
Ez az 50 perc abban volt más, hogy 
42 fanatikus tekert velem szemben, 

az én instrukcióimra. Jól éreztem 
magam és igyekeztem ezt átadni a 
marathonistáknak. 5 órakor vissza-
ültem a vendégek közé.

 � és végigcsináltad...
Mindenki biztatott, érdeklődött, 
frissítővel kínált. 9:50-kor ismét 10 
perc masszázsra mentem. Aztán el-
érzékenyülten, mikor meghallottam 
a kolléganőm, barátnőm hangját, 
becsatlakoztam az órájába. Innen 
már tudtam, hogy képes vagyok rá, 
megcsinálom. Nem a terv szerinti 
21, titkon remélt 22, hanem 23 vé-
gig tekert óra lesz a vége. A záróóra 2 
mester instruktorral, igazi spinning 
race day, fieszta hangulatban elsu-
hant. Vasárnap délelőtt 11 órára le-
nyújtottunk és már csak az utolsó fo-
tók voltak hátra. Tus és indulás haza, 
egy fantasztikus sofőrrel, Anitával, 
aki 13 órát tekert. A többieknek is 
sikerült a tervük! Dávid 13 órát, Ella 
minden várakozását felül múlva 14 
órát, Virág négyet, Mariann, Évi és 
Brigi 6 órát, Ati pedig bringásként, 
kezdő spinningesként 5 órát volt 
nyeregben. Szívből gratulálok a csa-
patom minden tagjának! A maratont 
végig pulzuskontrollal csináltam, 
amit nagyon fontosnak tartok.

 � Kipihented már magad?
Aznap a délutánba bele-belealud-
tam. Az éjszakám jól telt, reggel jól 
ébredtem. Három nappal a maraton 
után már újra nyeregbe szálltam és 
spinning órát tartottam. A helyszí-
nen feltett: Most hogy érzed magad, 
megérte? – kérdésre adott válaszom: 
Igen, megérte! Jól érzem magam! 
Elterveztem, felkészültem, megcsi-
náltam. Több lettem. Mindenkit bíz-
tatok, keressen időnként egy komo-
lyabb kihívást magának, hogy legyen 
lehetősége megveregetni a saját vállát, 
amikor teljesítette. „Ha nincs út, csi-
nálunk!” Hálás vagyok a szervezők-
nek, hogy megpróbálhattam. És min-
denkinek köszönöm, aki segített, aki 
velem tartott, aki hitt bennem, és aki 
kételkedett! Minden megnyilvánulás 
előre vitt, mert én hittem magamban!

tartalmas hetet töltöttek 
el a kevi sPorttáBorosai

Július közepén egy teljes hétig spor-
toltak a KEVI Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola táborosai. A programot 
igen változatosan állították össze a 
harminc diák számára a nyári sport-
foglalkozások szervezői: Andriska 
Anett, Néző Vivien, Néző Kitti, va-
lamint Dózsa Tamás. A táborozók 
egész héten minden nap fáradhatat-
lanul mozogtak. Az evangélikus ima-
ház és az iskola sportcsarnoka volt a 
„törzshelyük”, de az öt nap alatt sok 
sporthelyszínre ellátogattak. A Sza-
badidőparkban fociztak és métáztak, 
de kipróbálták a kosárlabdát, a kézi-
labdát, a kölyök fitneszt, nagyot úsz-

tak a strandon, ellátogattak a keceli 
hadtörténeti múzeumba, átkerékpá-
roztak Soltvadkertre, ahol megis-
merkedtek a World Jumping-gal 
(ugróasztalos, zenés mozgásforma 
gyermekeknek) és számháborúztak. 
A hét utolsó két napján lovaskocsizás 
volt a program a Szöllősi tanyára, 
ahol a lovagolhattak és íjászkodtak, 
valamint a hetet játékos sportve-
télkedővel, akadályversennyel és 
strandkézilabda meccsel zárták. Szó-
val nagyon mozgalmas volt az egész 
hét a lurkóknak, amit ők egyáltalán 
nem bántak és a visszajelzések alap-
ján rendkívül jól érezték magukat.

Kiskőrösi Balaton-átúszók:
Név átúszások száma születési év eredmény helyezés
Aszódi János 11 1964 2:43:28 3133

Bajusznács Gábor 1 1988 2:51:28 3689

Báldi József 12 1959 2:51:52 3731

Boldoczki róbert 1 2004 1:44:31 219

csővári csaba 5 1977 2:42:56 3080

Gubán imre 2 1975 2:50:09 3607

Harangozó péter 2 1967 3:27:20 5568

Jeszenszki Zsolt 7 1975 2:31:59 2344

Krajcsovicz Adrián 4 1971 2:43:25 3127

németh Andrea 1 1978 3:34:33 5806

nothof Attiláné 1 1986 3:34:33 5805

pagács Zoltán 6 1965 2:33:32 2435

szántó András 17 1976 2:07:07 894

szentgyörgyi tibor Viktor 8 1972 2:37:19 2688
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óriási sikerrel zárult az első kiskőrösfeszt!
A kiskőrösi zenekarok pénteken léptek színpadra

közel egy éves készülődés és szervezőmunka, több száz órányi ötletelés 
és tervezés előzte meg a kiskőrös 300 emlékévre időzített első kiskőrösi 
zenei fesztivál megrendezését július 20-21-én. a vira max kft. tulajdonosai 
álmodták meg a kiskőrösfeszt nevű, többnapos zenei nagyrendezvényt, 
amelyen a kiskőrösi zenekarok mellett az ország jelenleg legnagyobb lét-
számú közönséget megmozgató zenekarai is felléptek.

A rendkívül intenzív hazai élőze-
nei piaci helyzet miatt már előző év 
szeptemberében „le kellett kötni” 
a nagyobb zenekarokat, és a fel-
lépésükhöz kapcsolódó technikai 
infrastruktúrát is több hónappal a 
rendezvény beharangozása előtt meg 
kellett rendelni a szolgáltatóktól. 
A szervezők a népszerű zenekarok 
koncertje mellett, fontosnak tartot-
ták, hogy a XXI. századi elvárások-
nak is megfeleljen a rendezvény mind 
hangulatilag, mind színvonalában és 
a higiéniai feltételek tekintetében is.

A fesztivál egyik fontos célja az volt, 
hogy a városba csalogassanak minél 
több, esetenként egészen messzi te-
lepülésen élő vendégeket. Emiatt a 
megye nagyobb városaiban is meg-
vásárolhatók voltak a belépőjegyek, 
valamint az interneten is. 

Május közepén kezdődött meg a rek-
lámozás, és már több héttel a fesztivál 
időpontja előtt látható volt az óriási 
érdeklődés. Az eredetileg tervezett 
helyszínt (Szabadidőpark) is meg 
kellett változtatni, a vártál nagyobb 
vendégszámnak köszönhetően, így 
a fesztivált végül a Városi Sporttele-
pen rendezték meg. Pénteken egy, a 
szombati napon már kettő – egymás 
mellett felépített – nagyméretű szín-
padon zajlottak az események, hogy 
az átszerelési idő miatt, egyetlen perc 
csúszás se legyen a meghirdetett kon-
certeken.

A kiskőrösi zenekarok közül fellé-
pett a Music Story, a Soundwitch, 
valamint Nani és Kothencz Lali. 
A szombati napon a The Medley’s, 
Dororthy, a Fish együttes, Rúzsa 
Magdi, Kowalsky Meg a Vega, va-

lamint Péterfy Bori és a Love Band 
váltották egymást a színpadokon. 
A nagyméretű rendezvénysátorban 
rendezték meg a „silent” diszkót, 
ahol Komlósi Gyuri, Áky és Aaron 
szórakoztatta a közönséget.

A szervezők fontosnak tartották, 
hogy elsősorban a helyi vendég-
látósoknak adjanak lehetőséget 
az árusításra, amelyet sokan el is 
fogadtak, így igencsak ismerős, 
mindemellett változatos étel- és 

italkínálat várta a több ezer szóra-
kozót. A szervezők nagy örömére 
a több ezer résztvevő közül so-
kan egészen messzi településekről 
utaztak Kiskőrösre a különleges 
zenei programok miatt. Buda-
pest mellett, Százhalombattáról, 
Szolnokról, Szegedről, Makóról, 
Hódmezővásárhelyről is érkeztek 
vendégek, valamint a megye kisebb 
– nagyobb településeiről is vásá-
roltak belépőket, a megszervezett 
jegyiroda hálózaton keresztül.

A KiskőrösFeszt személyi biztonságát a Bács-Véd Security Kft munkatársai garantálták.

A rendezvény szervezői szeretnének köszönetet mondani azoknak, akik 
közreműködtek a fesztivál megrendezésében: Kiskőrös Város polgármesteri 
Hivatala, Kőrösszolg Kft., Kiskőrös Városi polgárőr Egyesület, Bács Véd security 
Kft, Városi sportigazgatóság dolgozói, Vira Max Kft. munkatársai, civil informá-
ciós centrum munkatársai, Elektro Favorit Műszaki szaküzlet, Falap Üzletház 
– szvétek sándor, noGAdEKor Kft, druk-ker Kft., Kuti Gábornak a raklapokért, 
Kiskőrös tourinform iroda, János Vitéz látogatóközpont, Hazafi Károly és a vil-
lanyszerelők csapata, Hc Kiskőrös, Hockey club – szekeres Károly, Judák Kriszti-
án, a fellépő zenekaroknak, lemezlovasoknak, Hungarian stage rental Kft. – Gál 
dezső, nothof Zsombor, szinkron Védelem Kft. – tóth istván, csősz Gábornak, 
valamint pszota istvánnak az internetes felületekért, zsup Artfilm Filmkészítő 
produkciós Kft. – révész Zsolt, Best Kontir Kft., Kiss tímea, Balázsné Erzsi (Mami), 
Kertai Ferenc – Meiczinger Ferenc. Köszönet a Május 1. utcai lakosoknak – külö-
nösképpen Krajcsovicz Ferencnek. Köszönet jár a megjelent vendéglátósoknak is!


