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Ha nyár, akkor fagyi!
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Defibrillátort 
vásároltak

Új fogorvos a városban

személycserék a városi
alapítvány kuratóriumában

beszámolt munkájukról a parancsnok
112 a katasztrófavédelem hívószáma

álmoDj, amit csak akarsz, 
légy az, aki szeretnél

„Új szívet aDok nektek és Új lelket aDok belétek”

Hírek
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A KT Bem József Általános Iskolából 
64 nyolcadikos ballagott el június 
16-án. Osztályfőnökeik: Gmoser 
György (8.a), Bella Tibor (8.b), 
Bárányné Panta Beatrix (8.c).  
A hetedik évfolyam színvonalas és 

újszerű műsora után a nyolcadiko-
sok is irodalmi-zenés összeállítással  
köszöntek el.
Lasztovicza László igazgató beszé-
dében eredményekkel, sikerekkel teli 
életutat kívánt a diákoknak, majd át-

adta a jutalomkönyveket Halász Ale-
xandra, Pivarcsi Zoltán, Tóth Bar-
nabás, Tóth Balázs (8.a), Lehoczki 
Tamara Andrea, Kurdi Petra, Lúcza 
Tamara, Gucsek Gitta, Pozsgai Li-
liána, Vári Tímea, Ba Gréta Flóra, 
Kollár Fanni Ingrid (8. b), Horváth 
Zsanett, Vass Alexa, Németh Han-
ga, Kalapos Patrik (8.c) részére.
Sikeres alapfokú nyelvvizsgát tettek: 
Vass Alexa, Szabó Dominik, Rózsa-
völgyi Erik, Posszert Milán, Ballagi 
Jázmin, Gucsek Gitta, Kriskó Gá-
bor, Vári Tímea, Karf Alex, Pozsgai 
Liliána, Ba Gréta, Muhadri Era.
Az országos Abacusan matematika 
versenyen kiemelkedő eredményt ér-
tek el: Pivarcsi Zoltán, Burka Bori, 
Halász Alexandra, Németh Hanga 
és Juhász Krisztián.
A „Jó tanuló, jó sportoló” kupát eb-
ben az évben Karf Alex 8. b osztályos 
diák nyerte el. A TS Gastro Kft. által 
életre hívott „Jó tanuló-jó sportoló”- 
díjat a 8. a osztályos Pivarcsi Zoltán 
vehette át. Az iskola legrangosabb 

elismerését, a „Bem-díjat” Kurdi 
Petra és Lehoczki Tamara 8. b osz-
tályos diákok megosztva kapták. (ők 
négyen a jobb felső képen)
Az igazgató köszönetet mondott 
a ballagó osztályok szülői munka-
közösségi tagjainak: Pivarcsi Sán-
dorné, Bálint Búzás Magdolna 
(8.a), Lehoczkiné Suhajda And-
rea, Nedelkovics Virág (8.b), Ka-
laposné Viszkó Ildikó, Tömösvári  
László 8.c.
Nyugdíjazása alkalmából Bácsiné 
Raffay Melinda és Muhariné Mar-
tin Mária pedagógusok számára az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adományozott, valamint a szept-
emberben nyugállományba vonuló 
Szomorné Szepcsik Éva tanárnő 
is átvette a szeretet virágcsokrát az  
igazgatótól.

A KEVI Petőfi Sándor Általános Is-
kolájának 52 végzős diák mondott 
búcsút június 15-én. Elköszöntek 
szeretett iskolájuktól, osztályfőnö-
keiktől – Czinkóczki Tibor (8.a), 
Pohankovics Ágnes (8.b), Bara-
básné Rezner Rita (8.c) – majd 
az evangélikus templomban tar-
tották meg a ballagási ünnepséget. 
A hetedikesek búcsúztató műsora 
után Pethő-Szűcs Mária iskola-
lelkész látta el lelki útravalóval a 
ballagókat, majd Grausza János-
né tagintézményvezető köszönt el 
a végzős diákoktól. Az évek során 
kiemelkedő eredményeket elérő 
diákok jutalomkönyvet vehettek 
át: Benyik Fanni, Ungvári Pál-
ma, Csontos Ákos, Németh Bo-
tond, Patai Denisz, (8.a), Papp 
Csenge Borbála, Podobni Nóra, 
Schwarcz Korinna, Varga Zsófi, 
Viczián Ákos, Kis Máté, Maczkó 
Tibor, Téglás Vajk, (8.b), Németh 
Réka, Rohoska Marcell (8.c). 
Sikeres alapfokú komplex nyelv-

vizsga bizonyítványt szerzett angol 
nyelvből: Maczkó Tünde, Né-
meth Botond, Rakonczai Soma 
(8.a), Vörös Levente (8.c), német 
nyelvből: Németh Laura, Téglás 
Vajk, Viczián Ákos (8.b). Kö-
zépfokú német nyelvvizsgát tett: 
Schwarcz Korinna, Varga Zsófi 
(8.b). Angol nyelvből elért kiemel-
kedő eredményeiért Békés Petra 
(8.a) kapott jutalomkönyvet. 
A Szilágyi Sándorné emlékére ala-
pított díjat Krahulecz Viktória és 
Papp Csenge Borbála érdemelte 
ki. A Petőfi Iskola Alapítvány-dí-
jat Podobni Nóra és Schwarcz 
Korinna vehették át Opauszki 
Jánosné alapítványi elnöktől.  
(lenti fotó)
Grausza Jánosné köszönetet 
mondott a pedagógusokkal kar-
öltve háttérmunkákat végző szülői 
munkaközösségi tagoknak is, kü-
lön megköszönte több éven keresz-
tül végzett munkáját dr. Németh  
Mariannának.

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
amatőr csapatok részére, részben 
állami, részben FIFA támogatással 
meghirdetett „Defibrillátor eszköz-
beszerzés” pályázatán jutott kedvező 
feltételekkel egy életmentő készü-
lékhez a Kiskőrös Labdarúgó Club.  
A kiskőrösi labdarúgóknál még nem 
történt olyan eset, hogy szükség lett 
volna egy ilyen készülékre, de a veze-
tőség és a tagok számára is megnyug-
vást jelent, hogy mindössze 10 szá-
zalékos önerő befizetésével be tudták 
szerezni, lévén, hogy világszerte 
megszaporodtak az aktív sportolók 
körében is a hirtelen szívleállások.  
A mentők kiérkezéséig tehát élet-
mentő lehet egy ilyen eszköz szaksze-
rű használata. Ennek érdekében az 
egyesület vezetősége mellett az edzők 
is részt vettek egy tanfolyamon, ahol 
elsajátították a defibrillátor kezelésé-
nek tudni valóit. 

Kiskőrös a világhálón:
www.kiskoros.hu

facebook: Kiskőrös város

Beszámolt a képviselő-testületnek a 
Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság el-
múlt évi munkájáról Paksi Dénes 
 tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok. 
A kiskőrösi és a kiskunhalasi tűzoltó-
ság a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez tartozik, amely 35 te-
lepülés közel 150 ezer lakosának élet- 
és vagyonvédelméről gondoskodik.
Mint azt az alezredes elmondta, ki-
rendeltségük illetékességi területén a 
2017. évben 1186 esemény történt, 
ebből 593 tűzeset és 593 műszaki 
mentés volt. Ezen eseményekből 946 
beavatkozást igényelt, (ez 56 %-kal 
több, mint 2016-ban) 91 eset kiérkezés 
előtt felszámolásra került, 7 eset volt a 
szándékosan megtévesztő jelzés, 126 
téves jelzés érkezett be a központba és 
16 esetről pedig utólagosan értesültek.  
A téves jelzések számadatai 18%-os 
csökkenést mutatnak, ami a tűzjelző 
központok hatékony működésének 
eredménye. 
A szabadterületi tűzesetek számában 
a száraz, rekord meleget hozó időjárás 
miatt 129 %-os emelkedés tapasz-

talható. A szabadtéri tűzesetek által 
érintett terület nagysága elérte a 482 
hektárt, ami 34%-os emelkedést je-
lentett az előző három év átlagához 
viszonyítva.
Paksi Dénes alezredes részletesen 
elmagyarázta, mi a különbség a té-
ves és a szándékosan megtévesztő 
jelzés között. Míg az első esetben a 
bejelentő jó szándékkal jelzi a tűz-
esetet a 112-es számon a központ 
felé, nem tudva, hogy ott példá-
ul egy előre bejelentett, felügyelt  
tarlóégetés folyik, vagy a nem meg-
felelően karbantartott tűzjelző készü-
lék is adhat téves jelzést. A második 
esetben tűzeset nincs, csak riasztják 
a tűzoltókat. Természetesen a korsze-
rű technikai eszközök segítségével a 

megtévesztő telefonálót megtalálják, 
és büntetőjogilag felelősségre vonják. 
A hivatásos tűzoltók mellett, mun-
kájukat segítve, a térség legjobban 
működő egysége a kiskőrösi önkéntes 
tűzoltó egyesület.
Magyarország Kormánya, a kataszt-
rófavédelem tervszerű fejlesztése ré-
szeként, az elmúlt év szeptemberében 
Pintér Sándor belügyminiszter közre-
működésével a Kiskőrösi Hivatásos 
Tűzoltóság részére is átadott egy va-
donatúj, modern felszereltségű tűzol-
tóautót. 

Megoldódott a több éves gond, mi-
szerint nem volt körzeti fogorvos 
és helyettesítéssel oldották meg a  
2. számú fogorvosi körzetbe tarto-
zók ellátását. Az önkormányzat által 
kiírt pályázatra dr. Horváth Anna 
egyéni vállalkozó fogorvos jelentke-
zését ugyanis elfogadta a képviselő-
testület és megkötötték vele a hatá-
rozatlan időre szóló feladat-ellátási 
szerződést. Október másodikától a 
doktornő betölti az állást és a fogá-
szati alapellátást az önkormányzat 
által biztosított, fogászati eszközök-
kel felszerelt, Árpád utca 8. szám 
alatt található rendelőben végzi.  
A fogászati körzetbe (a 2017. decem-
ber 31-i állapot szerint) 4132 lakos 
tartozik. A heti rendelési idő 30 óra. 
Hétfőn: 10-18 óra, kedden: 8-14 
óra, szerdán:12-18 óra, csütörtökön: 
8-14 óra, pénteken: 8-12 óra között. 
Dr. Horváth Anna a Semmelweis 

Egyetem Fogorvostudományi Kar 
fogorvosi szakán 2014-ben szerzett 
okleveles fogorvosdoktor szakkép-
zettséget. 2014. december - 2016. 
november közötti időszakban a Deb-
receni Egyetem Fogorvostudományi 
Kar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti 
Tanszék fogorvos, szájsebész reziden-
se, mellette az ambuláns szájsebészet, 
24 órás ügyelet és szájsebészeti fek-
vőosztályos betegek ellátást végezte. 
Hétvégén és munkaszüneti napokon 
a szolnoki Móra Ferenc úti rendelő-
ben fogorvosi ügyeletet vállalt rész-
munkaidőben.

A Kiskőrös Városért Alapítvány ku-
ratóriumának két tagja – Kemény 
Anna, valamint Szabóné Ba Ilona 
- május 31-én, írásban lemondtak 
kuratóriumi tagságukról. Az ala-
pítvány alapító okiratának alapján: 
„Az alapítvány ügyvezető szerve az 
6 fős kuratórium. A kuratórium 
elnökét, titkárát és tagjait Kiskőrös 

Város Képviselő-testülete választja." 
Pethő-Szűcs Mária, evangélikus 
lelkésznőnek, valamint Molnár 
Elvira, a Bács-Kiskun megyei Civil 
Információs Centrum munkatár-
sának szavazott bizalmat a képvise-
lő-testület legutóbbi ülésén, így ők 
léptek a két lemondott kuratóriu-
mi tag helyébe. 
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ballagási fotók 
KISKŐRÖS VÁROS 

facebook albumában MŰSZAKI 
VIZSGA

ÚJ ÜZEMELTETŐ, fiatalos lendülettel várja régi és új ügyfeleit, 
Kiskőrös, Izsáki út 13. szám alatt! (régi Toyota mögött)

hétfőtől-péntekig 8:00-17:00

 • SzemélygépKocSI • tehergépKocSI 7,5 t Felett IS!!
 • autóbuSz  • utánFutó
 • pótKocSI  • laSSú jármű
 • traKtor

• Eredetvizsgálat minden járműre!
• Okmányirodai ügyintézés

• Biztosítás kötés

bejelentkezés személyesen vagy telefonon

30/852-0075
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GyűRűT KapTaK a GóLyÁK
3 fészekben 11 fióka nevelkedika peDagógusokat ünnepelték

a tanár személye fontos

SZIaSZTOK VadMacSKÁK! MEGéRKEZTéL – dE Jó!

csapatépítés a protokonnál

SOK BOLdOGSÁGOT KíVÁnunK!

gratulálunk

Köszöntötték a város oktatási intézményeinek dolgozóit június 7-én, a 
művelődési központ színháztermében. a megjelenteket Szedmák tamás 
képviselő, a művelődési – közoktatási - sport bizottság elnöke üdvözölte, 
majd domonyi lászló polgármester mondott ünnepi beszédet. Kiemelte 
a pedagógusok becsületes, kitartó munkáját, a közös célért való együtt-
működést, a szűkebb és tágabb közösség, a család, az iskola, a város és 
a haza szeretetének fontosságát, melyek megkérdőjelezhetetlen értékek, 
s melyeket az oktatásban dolgozók közvetítenek a diákok felé. Köszönetet 
mondott azért, hogy gyermekeink, fiataljaink Kiskőrösön olyan alapos, biz-
tos tudást kapnak, mellyel mindenütt és mindenkor jól boldogulnak. 

A nyugdíjba vonuló pedagóguso-
kat Harangozóné Balogh Zsóka 
képviselő, a bizottság tagja méltat-
ta. Az emléklapokat, kitüntetéseket 
Domonyi László polgármester és 
Szedmák Tamás képviselő adták át. 
A közalkalmazottakat a város okta-
tási intézményeinek tanulói lepték 
meg egy-egy kedves műsorszámmal.
Nyugdíjba vonulása alkalmából Kis-
kőrösért emléklapot kapott Fogt 
Sándorné Szlovák Zsuzsanna, a 
Szűcsi óvoda dajkája, Takáts – Tóth 
Ilona, a Szűcsi óvoda óvodape-
dagógusa, Szabó Mihályné Kiss 
Katalin, a Mohácsi óvoda dajkája, 
Sándor Károlyné, a Batthyány óvo-
da dajkája, Pszota Ilona, a Wattay 
középiskola technikai alkalmazottja, 
Gombárné Antal Margit, a KEVI 
szakoktatója, gyakorlati oktatásveze-
tője. A Kiskőrösért emléklap mellett 
több évtizedes lelkiismeretes és ki-

emelkedő munkavégzése elismerése-
ként Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met vett át Gál Gyuláné, a Szó-La-M 
AMI hegedű, gitár, valamint szolfézs 
zenepedagógusa, Kelemen Ildikó, a 
KEVI gimnáziumának matematika 
– fizika szakos tanára, tanügyi igaz-
gatóhelyettese és Rákóczi Gyuláné, 
az EGYMI gyógypedagógusa. 
Tanítói diplomája megszerzésének 
60. jubileuma alkalmából vett át 
Gyémánt Díszoklevelet Kunfi – 
Lakosch Lujza, a Petőfi Általános 
Iskola egykori tanító nénije. Peda-
gógiai munkáját az ünnepségen va-
lamikori tanítványa, a KEVI Petőfi 
Sándor Általános Iskolája igazgatója, 
Grausza Jánosné méltatta. (kis kép) 
Az elismerésekhez gratulálunk, min-
den oktatásban dolgozónak - meg-
köszönve egész éves munkáját - a 
nyári szünetre hatékony feltöltődést, 
jó pihenést kívánunk!

Igaz ez azokra a pedagógusokra, akik 
négy éven keresztül segítették gyere-
keinket a KT Bem József Általános 
Iskolában. A 4.c osztály diákjait nagy 
szeretettel tanították. Nagyon bol-
dog napokat töltöttek együtt a gye-
rekek az iskolában, szakmailag felké-
szült, kimagaslóan jó pedagógusok 
között. Lengváriné Bárány Marika 
osztályfőnök minden léptüket segí-
tette, magyar és környezet rejtelmein 
túl rajzolni is tanította a gyerekeket. 
Marikának ez az osztály volt az utolsó 
osztálya, akiket négy évig taníthatott 
és osztályfőnökként is terelgethetett. 
Ki mindenki tette széppé még az alsó 
tagozatos éveket? Csak azokat a taná-
rokat említve, akik több éven keresz-
tül töretlen lelkesedéssel tették mun-
kájukat: Hirsch-Kelemen Kata, aki 
a matematika órák mellett minden 
fellépésen, kiránduláson együtt volt 
velük. Aminné Szabó Ildikó jó han-

gulatú angol órákon türelemmel és 
szeretettel tanította őket. Tímárné 
Opauszki Böbe énekelt a gyerekek-
kel, mosolyogva támogatta botlado-
zó lépésieket. Gauszné Szabados 
Eszter informatika óráin megmu-
tatta, hogy nem csak játékra jó a 
számítógép. Biácsi Gábor a mozgás 
minden módját megtanította a test-
nevelés óráin. Köszönjük a hit és eti-
ka tanároknak is, hogy példát mutat-
va neveltek. A tanáraink munkáját 
segítette több pedagógiai asszisztens, 
közülük Endrődiné Puskás Márta 
töltött a legtöbb időt a gyerekekkel, 
szerette és támogatta őket. Lehet fur-
csa módját választottuk a köszönet-
nek, de szeretnénk, ha mások is tud-
nák, ez a kis társaság nagy szeretettel 
gondol az alsó tagozatban eltöltött 
időre, és a pedagógusaik példák  
számukra. 

Bem 4.c. osztály 

Végleg elköszönt a szerepléstől a 
városalapítók napján a Vadmacs-
kák mazsorett csoport, amelynek 
tagjai az általános iskola negyedik 
osztálya óta léptek fel együtt Nánai 
Réka és Gmoser György művészeti 
vezetők felkészítésével. A számtalan 
„Kiemelt arany” és „Arany” minősí-
téssel rendelkező „mazsik” felnőttek, 
nehéz összeegyeztetni a próbák idő-
pontjait. A lányok a hazai fellépése-
ken túl megcsillogtatták botforgató 

tehetségüket Lengyelországban, Tö-
rökországban és Franciaországban 
is. Köszönjük azt a rendkívül sok 
színes élményt, amit nyújtottatok 
nekünk az elmúlt nyolc esztendő-
ben Szedmák Fanni, Kocsi Petra, 
Szentgyörgyi Noémi, Farkas Fan-
ni, Németh Nóri, Opauszki Vik-
tória, Schneider Gréta, Lukács 
Elizabet, Nagy Laura, Somogyi 
Kriszta. Nincs a képen Szabó Ni-
kol és Baranyi Laura.

Az idei nyár kedvez a szúnyog popu-
láció robbanásszerű növekedéséhez, 
aminek köszönhetően a békák és 
a többi, belőlük táplálkozó állatok 
állománya is gyarapodik. Mindez 
maga után vonzza, hogy a gólyacsa-
ládok is népesebbek. Kirtyán Tamás 
szervezésében évek óta figyelemmel 
kísérik a kiskőrösi gólyacsaládok 
életét. Június 6-án ismét sikeresen 
lezajlott, mintegy 60 gyermek örö-
mére a nyilvános „fiókagyűrűzés”, 
vagyis a 4. Gólya Road Show. A nap 
folyamán három gólyafészeknél jár-
tak, ahol összesen 11 fióka – 2, 4, 
5 - nevelkedik. Aznap Akasztóra is 
kilátogattak, ahol további gólyafész-

kekben nevelkedő kisgólya kapott 
jelölő gyűrűt a lábára. Mint azt Ta-
más elmesélte, a fészkekben veszélyes 
anyagokat – műanyag zsineget, hálót 
– nem találtak, viszont 2 öreg gólya 
lábán azonosítottak be a gyűrűszám 
alapján kor és gyűrűzési helyszíne-
ket. Mindkét madarat 2011-ben 
gyűrűzték meg, az egyiket a Tolna 
megyei Alsónyéken, a másikat 740 
kilométerrel nyugatabbra, Németor-
szágban.  
Ezúton is köszönet illeti az önzetlen 
segítőket: Magesz Trans, MME 7 
hcs, Nyúl Mihály, Vass Béla, Szalai 
Gábor, a Főnix Club Akasztón és 
az NKM szakemberét.

Szabadi Janka
édesanyja: Maglódi Kitti
édesapja Szabadi Ferenc
születési idő: 2018. június 10.
születési hely: Kecskemét
súly, hossz: 3000 gramm, 50 cm

Mészáros Orsolya és Drab Mihály Sztraka Judit és Bodor István

a munka hatékonyságának fejlesztése mellett egy munkahelyen 
fontos a közös kikapcsolódás is. Munkahelyi közösségek eseté-
ben ezt divatos szóval csapatépítő tréningnek hívják, ám a lé-
nyeg ugyanaz. Sok jó, együtt dolgozó ember törekszik arra, hogy 
jobban megismerjék egymást, együtt pihenjenek, kapcsolódja-
nak ki, a családok kizökkenjenek a hétköznapok egyhangúságából. 
a protokon Kft. I. protokon Life-Fitnesz Horgász- és Főzőverseny néven 
szervezte meg a Roberto Horgászpark Kempingben „Folyamatfejlesztési 
projektjének” zárónapját június 30-án. 

Paróczi Nagy Ferenc, (felső kép 
balról a 3.) a Protokon Kft. ügyve-
zető igazgatója: Többszörösen visz-
szaigazolódik, hogy csak csapatban 
tudunk jól teljesíteni. Májusban 
zajlott a cégünknél az az egyhetes 
projekt, amit mi „folyamatfejlesz-
tésnek” neveztünk el, s amelynek 
során dolgozóink véleményét meg-
hallgatva igyekeztünk kidolgozni, 
hogyan tudunk a jövőben még ha-
tékonyabbak lenni. Ennek a pro-
jekthétnek a zárónapját tartottuk 
meg egy horgász- és főzőversennyel 
egybekötve, amelyen mintegy há-
romszázan vettek részt.
A versenykiírás szerint marhapör-

költ, illetve halászlé készítésében 
mérte össze főzőtudományát a ver-
senyre benevezett 18 csapat. Nem 
volt könnyű helyzetben tehát a zsűri, 
melynek tagja volt Domonyi Lász-
ló polgármester is. Kiss Mariann, a 
program főszervezője, a cég HR me-
nedzsere elárulta, hogy a 100 pon-
tos értékelési rendszerből 80 pontot 
lehetett az elkészített ételre kapni, 
20 pontot pedig az étel feltálalása 
közben, a zsűri előtt előadott „Víg 
marha”, illetve a „Víg halacskához” 
címmel megírt „csujogatóra”. 
A horgászversenyre 34-en jelentkez-
tek, a legnagyobb kifogott hal elérte  
a 4 és fél kilogrammot.
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országos grafikai sikert ért el szabó nánDi

a KISKŐRÖSI Ba MaRcELL 
a JÖVŐ MEnTaLISTÁJa?

tartalmas mÚzeumok 
éjszakája

VadÁSZKÜRTÖK SZóLTaK a FŐTéREn KISKŐRÖSÖn nyíLT MEG 
aZ ORSZÁG ELSŐ 

kaktuszmÚzeuma

Az Országos Tűzmegelőzési Bi-
zottság alkotói pályázatára beadott 
munkák közül, a 11-14 éves korosz-
tály minden díját a Szó-La-M AMI 
grafika tanszakára járó, Babucsikné 
Zeikfalvy Anna művésztanár nö-
vendékei kapták. Szabó Nándor 
elnyerte az első díjat, második lett 
Walter Borka, a harmadik pedig 
Fekete Nelli Napsugár.
A 6- 10 éves korosztályban Csővári 
Misell érdemelte ki az első díjat.
A két első díjazott, Szabó Nándor és 
Csővári Misell képviselte Bács-Kis-
kun megyét az országos megméret-
tetésen. Nándi szabadkézi kategóriá-
ban mindenkit maga mögé utasított, 

így övé lett az országos első díj, me-
lyet a budapesti Nagycirkuszban dr. 
Bérczi László tű. dandártábornok-
országos tűzoltósági felügyelő adott 
át. A díjátadás után jutalmul még 
vízi cirkuszi előadást is megnézhetett 
a győztes növendék felkészítőjével.
Az Országos Kép(s)zelet versenyre 
Szabó Nándor és Walter Borka 
alkotását zsűrizték be. Itt Nándi kü-
löndíjat kapott.
Hatalmas gratuláció a tehetséges nö-
vendékeknek és Anna néninek!

MéG TÖBB FOTó:
FacEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS 

Szokták Önök nézni a Mentalista című televíziós krimisorozatot? a fősze-
replő figyelemreméltó eredményeket ér el azzal, hogy különösen fejlett meg-
figyelőképességére hagyatkozva bűnügyeket old meg. ba marcell, a KEVI 
gimnáziumának 12. évfolyamos diákja lélegzetelállító, ámulatba ejtő men-
talista bemutatót tartott nemrégiben a Vinum hotel konferenciatermében. 

 � Ki a mentalista? 
Mentalista olyan személy, aki a 
mentális erő, a hipnózis és/vagy  
a szuggessztió hatalmával él.  
A gondolatok és viselkedések be-
folyásolásának mestere – válaszolja 
Marcell. Én is ilyen mesternek ké-
szülök autodidakta módon már las-
san egy évtizede. 

 � Ez egy szakma?
Amit én csinálok, az egy bizonyos 
művészet, és arra törekszem, hogy a 
jövőben azt az életfelfogást, hogy az 
élet mennyire csodálatos, minél na-
gyobb körbe eljuttathassam. Hálával 
tartozunk azért, hogy ott lehetünk, 
ahol éppen vagyunk. 

 � Hogyan tanulható?
Rengeteg inspirációt kaptam a 
Mentalista, a Hazudj, ha tudsz 

televíziós sorozatokból, illetve a 
mentalizmussal foglalkozó könyvek-
ből sajátítottam el a témában tudá-
somat autodidakta módon. Ahhoz, 
hogy idáig eljuthattam, hatalmas erőt 
kaptam a Jóistentől és rengeteg segít-
séget a szüleimtől. Danny Blue, az 
ország leghíresebb mentalistája, aki-
nél sikeresen megfeleltem a felvételin 
és ő is segít tudásom elmélyítésében. 

 � Bonyolult képesség?
A mentalista a testbeszédre, vala-
mint a kommunikációs megnyilvá-
nulásokra együttesen figyel, így tud 
következtetni bizonyos dolgokra. 
Ennek a hétköznapi életben is így 
kellene lennie. Megbecsülni társa-
inkat azzal, hogy jobban figyelünk 
egymásra. Ettől mindannyian sikere-
sebbek lennénk.

„Egyéjszakás kaland, hogy minél több kulturális élmény születhessen” 
mottóval rendezték meg Kiskőrös újratelepítésének 300. évfordulójához 
kötődően a Múzeumok éjszakáját, melyen a petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeum a Szlovák Tájházban, valamint az Úttörténeti Múzeum számtalan 
érdekes, izgalmas, tartalmas és szórakoztató programmal csalogatta, invi-
tálta a családokat, baráti társaságokat június 23-án. 

A két múzeumban párhuzamosan 
vette kezdetét a programsorozat. 
Míg a Szlovák Tájház kollektívá-
jának szervezésében kemencében 
sült finomságokat lehetett kóstol-
ni, „300 lépés a Wattayak nyomán” 
címmel vetélkedő zajlott, „Hívtak, 
jöttünk, itt maradtunk” címmel a 
KEVI 9. a osztályos tanulói adtak 
elő egy színdarabot Horváth Kinga 
tanárnő rendezésében. „Őseink nyo-
mában” címmel a Kiskőrösi Szlovák 
Népdalkör és Citerazenekar is meg-
énekeltette a társaságot. Megérkez-
tek a jelmezes boszorkányok, majd 
megtartották Supka Éva: Szívem 

kertje című könyvének bemutató-
ját is, melyet Kispálné dr. Lucza 
Ilona múzeumigazgató méltatott, s 
amelyből barátai olvastak fel általuk 
kiválasztott verseket. Mindeközben 
az Úttörténeti Múzeumban kézmű-
ves programok és versalkotó műhely 
várta  a gyermekeket, az épület eme-
letén Feketeházy János hídtervező 
munkásságából nyílt kiállítás, me-
lyet Domonkos Csaba (MMKM) 
nyitott meg. Aki minden programon 
részt vett és ezt pecsétgyűjtő füzeté-
vel igazolni is tudta, a Kiskőrös Vá-
rosért Alapítvány jóvoltából értékes 
ajándékkal lehetett gazdagabb. Este 
a „Mini Jazz Fesztivál” a házigazda 
Szürkeverebek Jazzbandájának fellé-
pésével vette kezdetét. Napközben 
természetesen a hengerjárat is bein-
dult, Szent Iván éjjelén pedig a tűz 
jutott főszerephez, amely a pogány és 
a keresztyén értelmezésben is tisztító 
hatással bír a sötét erők felett az év 
legrövidebb éjszakáján.

Kaktuszmúzeummal bővült vá-
rosunk látnivalóinak palettája.  
Petrócziné Nosza Piroska éveken 
keresztül, mintegy 25 éve fárado-
zik azon, hogy létrehozza a páratlan 
színvonalú, több mint háromezer 
fajta kaktuszból álló múzeumot.  
Az üvegház egyik sarkában ott so-
rakoznak Piroska kiállításokon el-
nyert díjai is. Július 1-jén Domonyi 
László polgármester vágta át a nem-
zetiszín szalagot, így hivatalosan is 
megnyitotta a látogatók előtt a kü-
lönleges kaktuszritkaságokat is be-
mutató múzeumot.
A világ minden részéről származó 
gyűjteményt Piroska évről-évre gya-
rapította, még a fiúk is kaktuszokra 
költötték zsebpénzüket. A növé-
nyeknek helyet kerestek, így épült 
meg a fóliaház, az üvegház, a télikert 
és már a bővítésen gondolkodnak. 
Akármerre nézünk, a kiskaputól 
kezdve mindenütt kaktuszokat lá-
tunk, amelyek szeretik ezt a klímát és 
elkápráztatják csodálóikat élénkszí-
nű virágaikkal. Piroska sok mindent 
tud a kaktuszokról, a fiúknak át is 
adja tudományát. A család sokat jár 
vásározni, a „fialdában” nevelkedett 
kaktuszaikat árulni, a kiállításokon, 
vásárokon pedig ők maguk is besze-
reztek, csereberéltek sok ritkaságot. 
Híre ment, hogy van egy kaktusz-
gyűjtő kiskőrösi család és többen 
megkeresték őket, hogy nekik aján-
dékozzák megunt kaktuszaikat, sőt, 
Piroskáék elhunyt kaktuszgyűjtők 
örökségeit is felvásárolták.
S hogyan telik a család egy-egy nap-
ja? Természetesen a kaktuszok gon-
dozásával, amelybe a fiúk – Bence 
és Máté – is besegítenek. Ültetnek, 
locsolnak, rendezgetik a kaktuszo-
kat. Vallják: nekik ez nem munka, 
hanem kikapcsolódás, pihenés.
A Kaktuszmúzeum a Csokonai 
utca 37. szám alatt előzetes egyez-
tetés után látogatható. 
Bejelentkezés: 06-20/551-0663
Még több fotó: Kiskőrös város és Pi-
roska Nosza facebook oldalon  

Június 23-án, Gmoser István 
szervezésében Kiskőrösön Vadász-
kürt Együttes Találkozót tartottak.  
A főtéren először az Evangélikus Fú-
vószenekar (felső kép) örvendeztette 
meg játékával a térre kilátogatókat, 
majd bemutatót tartott a Kiskunsági 
Vadászkürt Együttes (alsó kép), a Pi-
pacs Vadászkürt Együttes, a Vadász 
Kamara Vadászkürt Együttes.

A házigazda Kiskunsági Vadász-
kürt Együttes 2014-ben alakult 
meg Kiskőrösön, de mint nevük is 
jelzi, nem csak itt élő kürtösök a 
tagjai. A tizenkét főből álló zenei 
formáció kategóriájukban megsze-
rezte a „B”, majd az „A” minősítést 
és idén a Nemzetközi Vadászkürt 
Versenyen „Arany” fokozatú mi-
nősítést kaptak.

Az      Kiskőrösön üzemelő 28.sz.Petőfi ABC áruházába

   GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ 
MUNKATÁRSAT KERES! 

Jelentkezni lehet: személyesen az Integrál Zrt. 28.sz.Petőfi ABC Áruházában, 
Kiskőrös, Árpád u.13.
telefonon: 78/512-690 

A Green Line Autómosó Kiskőrös megnyitja kapuit, 

mely Prémium kategóriás autómosást kínál 

VÍZ NÉLKÜL!!!!

Gyere, próbáld ki szolgáltatásainkat! 

• Külső+Belső takarítás, 

• Kárpit tisztítás • műanyag- és bőrápolás • stb.

Időpont egyeztetés: +36-30-188-760
6 

(Régi Toyota helyén) 

FöLDSZINTI 
eladó társasházi lakást keresek

06-20/419-1771

facebook: Zsuzsa Boda 
(privát üzenetben)
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300 éV – 300 EVanGéLIKuS pEdaGóGuS

van egy jó 
REcEpTEd?

jÚliustól bírságolják 
a gonDatlan gazDákat

in memoriam  
dR. cSEFKó MÁTyÁS

EMLéKEZŐ gratulálunk

Azok a földtulajdonosok, akik még 
nem gondoskodtak a használatuk-
ban levő ingatlanok parlagfű-men-
tesítéséről, minél előbb tegyenek 
lépéseket a gyomnövény kiirtására.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal (Nébih) közleménye 
szerint a bírság a parlagfűvel fer-
tőzött terület nagyságától függően 
15 000 forinttól 5 millió forintig 
terjedhet.
Magyarország egyike Európa par-
lagfűvel leginkább fertőzött te-
rületeinek. A rendkívül káros és 
agresszív gyomnövény elnyomja a 
kultúrnövényeket, felhasználja a 
talaj tápanyag- és vízkészletét, ezál-
tal jelentős terméskiesést okozhat. 
A kertekben és a belterületeken a 
leghatékonyabb, ugyanakkor kör-
nyezetkímélő védekezési mód a 
gyomlálás, míg a gyepterületeken 
a rendszeres, alacsony tarlóma-
gassággal elvégzett kaszálás lehet 
célravezető. A tartós eredmény 
érdekében fontos a virágzás és a 
magképződés folyamatos megaka-
dályozása.
A mentesítési kötelezettség min-
denkire vonatkozik: a mezőgaz-
dasági növényekkel hasznosított 
külterületi szántóföldeken, rét-le-

gelőkön, ültetvényekben, erdőte-
lepítésekben, az utak mentén, a 
belterületi kiskertekben, a közterü-
leteken, játszótereken, parkokban 
és az építési területeken - olvasható 
a hivatal közleményében. 
Ugyanakkor arra is felhívták a fi-
gyelmet, hogy a hatóságok a véde-
kezésre megszabott határnap előtt 
is indíthatnak eljárást a fertőzött 
terület tulajdonosával szemben, 
kötelezve őt a terület gyommente-
sítésére.
Amennyiben parlagfüvet lát lakó-
környezetében, bejelentését meg-
teheti a Parlagfű Bejelentő Rend-
szer-en, amely interneten vagy 
okostelefon segítségével – előzetes 
regisztrációt követően – bárki szá-
mára elérhető. A rendszer előnye, 
hogy a beérkező jelzések közvet-
lenül az ellenőrzésre jogosult, ille-
tékes hatóságokhoz jutnak el, így 
az érdemi intézkedés is hamarabb 
várható.
A gyommentesítéssel kapcsolatban 
további információért a megyei 
kormányhivatalokhoz, valamint 
a Magyar Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamara területi 
szerveihez fordulhatnak.  
(agrotrend.hu / Nébih)

Megemlékezés 
Petőfi Sándor halálának 169. évfordulójáról július 31-én

 
15.30 

„ A költészet az emberiség közös tulajdona.” ( Goethe) 
Kiállítás a Petőfi múzeum galériájában - Krámer Iván tulajdoná-

ban lévő- külföldön megjelent Petőfi-fordításokból
Megnyitja: Kispálné dr. Lucza Ilona múzeumigazgató

 
16.00

Megemlékezés az első köztéri Petőfi-szobornál.
 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

„…örök életet adott nekünk az Isten…” (1J: 5,6-12)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 

Kelemen Lajos
június 19-én, életének 73. évében eltávozott közülünk.

Július 1-jén Pénzes Péter református lelkész köszönt el tőle a gyüleke-
zet előtt az istentiszteleten, örök nyugalomra születési helyén, 

Marosvásárhelyen helyezzük.

     Gyászoló családja  

2018. június 2-án megszűnt egy szív 
dobbanni, dr. Csefkó Mátyás elment 
az örökkévalóságba. 
Öregcsertőn született 1930. február 
20-án. Vallotta, hogy aki a pedagó-
guspályát választja, élete csaknem 
negyedét a felkészülésre fordítja. 
Végigjárta a pedagógus szakma min-
den lépcsőfokát. Volt tanító, tanár, 
megyei tanácsadó, igazgató, dokto-
randusz hallgató is. Kisebb kitérők-
kel lett a kiskőrösi egykori Vásártéri, 
majd Bem József iskola igazgatója. 
19 év után ebből a beosztásból ment 
nyugdíjba.
Olyan időkben kezdte a pályáját, 
amikor az iskolát még széntüzelésű 
kályhák, az olajos padlók jellemezték. 
Nem csak közösséget kovácsolt, kö-
vette a kornak megfelelő pedagógiai 
módszereket, mindezeket a kollégái-
tól is megkövetelte, de a korszerűtlen 
technikai feltételek felszámolásáért is 
kardoskodott feletteseinél. A tanyai 
iskolák megszűntetésével vállalta 
a gyerekek központi iskolába való 
utaztatásának megoldását a vásárolt 
iskolabusszal, és annak üzemelteté-
sével járó problémák felszámolását.
Humánus lelkületénél fogva min-
denkor a gyermekek érdekeit tar-
totta szem előtt. Kollégáihoz való 
tolerancia, segítőkészség jellemezte, 
fellépett a „lazaság” ellen, követ-
kezetes munkafegyelmet követelt. 
Tudta, hogy a jó tantestületi légkör 
és pozitív emberi kapcsolatok meg-
teremtéséhez a kirándulások, össze-

jövetelek is szükségesek. A szlovák 
és a lengyel nemzetközi kapcsolatok 
kiépítésében - Tarnów, Liptószent-
miklós - is élen járt. 2016-ban, a kis-
kőrösi városvezetés felkérésére tagja 
volt a Tarnówba utazó delegációnak. 
Humorával, jó kedélyével emelte a 
látogatás színvonalát. 
Végül, de nem utolsó sorban nagy 
hangsúlyt fektetett a szülőkkel való 
jó kapcsolat kiépítésére is, akik szin-
tén nagyon tisztelték. 
Munkáját több kitüntetéssel is el-
ismerték: Megkapta az Oktatásügy 
Kiváló Dolgozója, a Munka Érdem-
rend Bronz Fokozata, a Szocialista 
Kultúráért kitüntetéseket, valamint 
a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. 
Feleségével, Erzsikével - aki könyv-
táros és könyvtári szaktanácsadó 
volt nyugdíjazásáig – 68 évig éltek 
boldog, harmonikus házasságban. 
Példaértékű családapa volt, két le-
ánygyermeküket, Erzsébetet és Évát 
becsületben nevelték fel, akik három 
unokával és három dédunokával 
ajándékozták meg szüleiket. 
Dr. Csefkó Mátyás soha nem tagad-
ta meg származását, földhöz való 
ragaszkodását, szabadidejében szőlőt 
művelt, kertészkedett, és amíg te-
hette, a zenével is foglalkozott. He-
gedűje most végleg elcsendesedett, 
szakmai eredményeit a felesége által 
biztosított családi háttér, valamint az 
őt körülvevő végtelen szeretet bizto-
sította, még a legnehezebb idősza-
kokban és betegségében is.
Mindannyian búcsúzunk tőled Ma-
tyi, pedagógus kollégák, barátok, is-
merősök, nem feledve mosolyod, és 
a sok biztatást, pozitív kritikát, amit 
adtál nekünk, és amivel segítettél 
hozzájutni sikerélményeinkhez. Kö-
szönjük.
Isten őrizze örök álmod, szívünkben 
megtartjuk emléked, amíg élünk!

Somogyi Györgyné 
nyugdíjas tanár-igazgatóhelyettes

1930–2018

Kiskőrösön rendezték meg idén 
a háromnapos Nyári Evangélikus 
Pedagógiai Akadémiát július első 
hetében, melynek programjait a 
Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakgimnázium, valamint az 
Evangélikus Pedagógiai Intézet kö-
zösen koordinálta. A rendezvényen 
az ország minden részéből képvisel-
tették magukat az evangélikus in-
tézmények, de itt voltak az erdélyi, 
felvidéki evangélikus pedagógusok 
is. A házigazdákkal együtt - micsoda 
véletlen egyezés Kiskőrös újratele-
pítésének 300. évfordulójával - há-
romszázan vettek részt a szabadidős 
programokkal is tarkított szakmai 
továbbképzésen, melynek elsődle-
ges célja a közösségkovácsolás volt, 
a legújabb ismeretek megszerzése, 
valamint a módszertani fejlesztés 
mellett. A nyári akadémia közös 
áhítattal kezdődött, melyen Pethő-
Szűcs Mária iskolalelkész hirdetett 
igét. Majorosné Lasányi Ágnes, 
az Evangélikus Pedagógiai-szakmai 
Szolgáltató és Továbbképző Intézet 
igazgatója (középső kis kép) üdvö-
zölte a megjelenteket, majd megnyi-
totta a programsorozatot. A nyitó 
áhítaton Varga Márta, az Evangéli-
kus Nevelési és Oktatási Osztály ve-
zetője, a házigazdák nevében pedig 
Szentgyörgyiné Szlovák Mária, a 
KEVI igazgatója, (felső kis kép) 

valamint Domonyi László polgár-
mester (alsó kis kép) is köszöntötte 
a vendégeket. A plenáris előadások 
az „Egyházi nevelés, egyházi kö-
zösség” témakörét ölelték fel, azt, 
hogy az evangélikus iskolákba járó 
diákok hogyan élik meg hitüket, s 
hogy mennyire fontos az intézmé-
nyi közösség fejlesztése, az együtt-
gondolkodás. Mindezek mellett a 
vendégek megismerkedhettek Kecs-
kemét, Kalocsa, Hajós-Császártöl-
tés, Soltvadkert, Szalkszentmárton 
és természetesen Kiskőrös neveze-
tességeivel, látnivalóival. A Szlovák 
Tájházban hatalmas meglepetésben 
volt részük. Először az erdélyi és a 
felvidéki pedagógusok csoportját 
fogadták, (nagykép) dr. Filus Erika 
néprajzkutató tárlatvezetése után a 
Gmoser Györgyné vezette Kiskőrö-
si Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar előadását hallhatták 
és megkóstolhatták a méltán híres 
kiskőrösi herókát és csörögefánkot. 
A nap végén a művelődési házban 
kitüntetéseket, elismeréseket adtak 
át. Nagy örömünkre az „Év tanító-
ja” elismerést a KEVI Petőfi Sándor 
Általános Iskolája pedagógusa, Néző 
Sándorné vehette át Varga Márta 
osztályvezetőtől. Az utolsó nap dél-
előttje még szakmai műhelymun-
kákkal telt, aztán egy évre búcsút 
mondtak egymásnak az evangélikus 
iskolák pedagógusai.

Néző Sándorné Bolemányi Zsuzsanna, a KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolájának tanítója kapta idén az evangélikus iskolák „Év tanítója” elis-
merését. Zsuzsi tanító néni Kiskőrösön született, a kiskőrösi evangélikus 
templomban keresztelték, itt konfirmált, kötött házasságot és itt keresz-
telték meg gyermekeit, Kittit és Vivient, akik szintén az iskola tanítói.  
A 251. sz. Rákóczi Cserkészcsapat aktív segítője immár 25 éve, a gyülekezeti 
Gospel Sasok és az Exaudi kórus tagja. 
Pedagógusi munkáját 1984-ben kezdte. Kimagasló szakmai tudása, szemé-
lyes emberi hozzáállása, keresztény értékrendje az iskola vezető pedagógusá-
vá tette. Mosolygós személyisége, következetes nevelő munkája párosul egy 
folyamatosan megújuló, új lehetőségeket kutató pedagógus szemlélettel. 
Rugalmas és nyitott az új módszerekre. Munkájára, hivatására elmondható, 
amit Pál apostol ír: „Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem 
úgy, mint az embereknek.” (Kol 3,23)

Szűcsné Hajdú Máriát nem kell 
bemutatni a városban, hiszen alig 
lehetnek páran, akik ne ismer-
nék őt. Ott van minden szlovák 
megmozduláson, a hagyományos 
szlovák recept szerint készült süte-
ményeit szeretettel kínálja. A Kis-
kőrösi Sütiparádé versenyről még 
soha nem ment haza üres kézzel, 
többször nyerte el a legjobbnak 
járó kupát. A rétesfesztiválokon fá-
radhatatlanul nyújtja, tölti, tekeri 
a különlegesebbnél különlegesebb 
szaladgálós réteseket. A Sztrapacs-
ka udvarból sem hiányozhat egy 
évben sem. Most szintén egy ha-
misítatlan szlovák étel, a Brindzás 
haluska, vagyis az erőstúró metélt 
receptjét osztja meg velünk, amit 
el is készített, a tésztát is ő gyúrta.

Szűcsné Marcsi: 50 dekagramm 
liszttel, 3 egész tojással, 3 dkg só-
val, kevés vízzel tésztát gyúrok. 
Húsz perc pihentetés után szép ke-
rek loksát (lepény) nyújtok, majd 
ismét pihentetem 20 percet és 
metéltre vágom. A tésztát (halus-
kát) bő, forrásban lévő, sós vízben 
kifőzöm. 3-4 perc elegendő, akkor 
jó, ha a tészta feljön a víz színére. 
Leszűröm. Egy másik edényben 
10 deka olvasztott libazsírral a le-
szűrt tésztát még forrón átkeverem, 
brindzával meghintve tálalom. Aki 
még tovább szeretné fokozni a 
gasztronómiai élményt, az a tésztát 
forgassa össze a brindzával és egy 
tepsiben tegye a sütőbe és süsse 
át addig, amíg a tészta teteje kissé 
meg nem pirul. Így tegyük tányér-
ra, ahol ismét szórjuk meg egy kis 
brindzával! Jó étvágyat!
És akit felkérek: Rózsa Tibor

„Annyira akartam élni, 
A betegséget legyőzni.

Búcsúztam volna tőletek,
De erőm nem engedett.

Nincs már holnap,
Ennyi volt az élet,

Sirassatok csendben, 
Így búcsú nélkül

Szívetekben tovább élhetek. ”

Halálának 2. évfordulóján 
soha el ne múló szeretettel emlékezünk. 

Felesége, lányai, veje, unokái, unokaveje és családja, 
húga Erzsi, sógora és annak családja. 

Krizsán Pál 
1938 – 2016 
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ORGOnÁRa GyűJT a 
baptista gyülekezet

televíziót ajánDékozott 
a SZLOVÁK HÁZELnÖK

izgalmas és tartalmas
„nyelvek éjszakája”

MESéLŐ RITMuSOK pRÁGÁBan

évzárótánc a színpaDon

Táncos lábú fiataljaink útra keltek, hogy meghódítsák prága városát, 
megmutatva tehetségüket a világ egy részének. a kiskőrösi Hétszínvirág 
Oktatási és Kulturális alapítvány csicsergők Ifjúsági néptánccsoportja  
négynapos látogatáson vett részt a száztornyú városban, ahol a Spring 
Fairy Tale – International choir and dance Festival -on (Tavaszi tündér-
mesék – nemzetközi kórus- és táncfesztivál) képviselték hazánkat, azon 
belül pedig Kiskőröst.

A rendezvényen Európa több náci-
ója is jelen volt különböző korú és 
stílusú táncos produkcióval. A több 
napig tartó rendezvénysorozat ke-
retein belül folyamatosan érkeztek 
újabb és újabb csoportok, hogy Prá-
ga nyüzsgő, fesztiváli hangulatban 
lévő Óváros terét kiszínezzék, meg-
mozdítsák táncos mozdulataikkal. 
A téren vásári forgatagban tárult 
fel a színpad, melyet ifjú Csicsergő-
ink vidám hangulatú menettánccal 
közelítettek meg. Jó volt hallani a 
tömegből a „Hajrá magyarok! Csak 
ügyesen!” biztatást! 
A színpadra lépve ifjoncaink cso-
dát tettek a mesebeli városban: a 
lányok énekükkel elcsitították az 
addig nyüzsgő teret. A figyelem 
varázsütésszerűen feléjük irányult: 
mosolygó szép arcukra, csengő 
hangjukra. Betöltötték a teret. Az-
tán megszólalt a népzene, színpadra 
léptek a fiúk. Csizmájuk egyként 
dobbant a deszkákon, ritmust adott 
a nézősereg szívének. Pördültek a 
szoknyák, koppantak a csizmák! 
Élt, sugárzott a székelyföldi tánc, 
melyet ők a színpadon roptak, s a 
zenészeink – Pogrányi Miklós, Fa-
zekas Bálint és Mészáros Vince – 
kiválóan húztak.  Vastaps volt érte 
a köszönet.

A varázslatot két nap is elkövették, 
második alkalommal talán még job-
ban sikerült a produkció, de ferge-
teges sikerük megkérdőjelezhetetlen 
volt mindkét napon. Nekik sikerült 
az, ami a többi csoportnak kevésbé: 
megállítani a tömeget. Nem volt hi-
ábavaló az eddig befektetett munka 
mind az ő, mind pedig remek tánc-
tanáraik, Horváth Katalin és Ka-
ponya László részéről. 
Nem csak egy kis csavargás volt az 
utazásuk. Ezek a fiatalok élvezték, 
élvezik a táncot, örömet lopva az 
őket nézők szívébe. Megmutatták, 
mi mindenre képesek 10 perc alatt. 
Az itt töltött rövidke idő alatt röpke 
bepillantást nyertek Prága mesesze-
rű szépségeibe, megismerkedtek más 
nemzetek táncosaival, gazdagabb 
lettek egy élménnyel, miközben ők 
is hozzá tettek valamit egy csodához.
A táncosok nevében ezúton kö-
szönjük a szülők és Kiskőrös Város 
Önkormányzatának anyagi támoga-
tását, valamint főszervezőnk és tá-
mogatónk - a Hétszínvirág Oktatási 
és Kulturális Alapítványnak - immá-
ron 7. külföldi fesztiválra történő 
kiutazás megszervezését, és jelentős 
anyagi támogatását!

Takács Ildikó 
(szülő, alapítványi kuratóriumi tag)

Befejeződött a tanév a Szó-La-M 
AMI és a „Hétszínvirág” Okta-
tási és Kulturális Alapítvány kis-
kőrösi néptánccsoportjainak.  
Tanévzáró fellépésként a 
Töpörtyűk, a Tökmagok, 
a Kis-Csicsergők és a 
Csicsergők gyermek- 
és ifjúsági tánccsopor-
tok „Kárpát-medence 
táncai” címmel adtak 
ízelítőt az év folyamán 
betanult repertoárjukból 
a művelődési ház színházter-
mében. A megjelenteket Soltiné 
Samu Zsuzsanna intézményvezető 
köszöntötte. A gyermekekkel Hor-
váth Katalin és Kaponya László 
táncpedagógusok, a csoportok 
művészeti vezetői foglalkoznak és 
készítik fel a kiskőrösi fellépések-
re és a hazai, illetve a nemzetközi 
fesztiválokra. Ugyancsak ők állítják 
össze a koreográfiákat is. A Töpör-
tyűk előképző és óvodás csoport 
4-8 éves gyermekekből áll, ők még 
csak ismerkednek az alaptánclépé-
sekkel, ennek ellenére, az év végén 
egy jól megkoreografált, ügyesen 
kivitelezett produkciót láthattunk 
tőlük. A Tökmagok a 8-10 éves tán-
cos lábú gyermekekből „verődtek” 
össze, tőlük briliáns kivitelezésű  

játékos produkciót, valamint rába-
közi táncot láthattunk a tanévzáró 
előadáson. A Kis-Csicsergők már 

nagy tapasztalatot szereztek a 
néptánc terén, ők 10-13 

éves fiatalok, akik már 
több éve táncolnak. 
Aznap este kalocsai és 
szatmári táncokat ad-
tak elő. A Csicsergők 
már-már profi szinten 

mutatták be „hogy kell 
járni” a néptáncparketten. 

A 13-18 éves fiatalok sze-
met gyönyörködtető, új ruhában, 
biztos tudással hódították meg a 
közönséget székelyföldi táncuk-
kal, a szilágysági táncprodukció 
után. A gyermekcsoportok élő-
zenére táncoltak. Szabadi Tamás 
nagybőgőn, dr. Horváth István 
brácsán muzsikált. A zenekar ve-
zetője Pogrányi 
Miklós volt, 
aki hegedűn 
játszott. Igazi 
örömtáncokat 
láthattunk, a 
gyermekek ar-
cán visszatük-
röződött a mo-
solygós jókedv.  
Köszönjük.
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Akik egy kicsit is követik a Kiskő-
rösi Baptista Gyülekezet életét, azok 
tudják, hogy itt kicsik és nagyok 
mind rajonganak a zenéért, és an-
nak szinte mindenféle megnyilvá-
nulásáért. Nem csoda hát, hogy a 
gyülekezet elöljárói és vezetői igye-
keznek minél többször változatos 
koncertek szervezésével megörven-
deztetni nem csupán a gyülekezet 
tagjait, de a város műkedvelő lakóit 
is. A koncertek mindegyike jóté-
konysági rendezvény, a gyülekezet 
ugyanis 3 éve gyűjt, az orgona fel-
újítására, vagy új orgona vásárlására. 
Május 12-én ismét vendégek érkez-
tek a gyülekezetbe; ezúttal a 60 éve 
fennálló, KÓTA-díjas Baptista Köz-
ponti Énekkar tett látogatást Oláh 
Gábor karvezető vezényletével, és 
Tóka Ágoston orgonaművész. 
Az Énekelt imádságok című kon-
cert, a hitélet két fontos gyakorla-
tának összefonódását ünnepelte. 
Oláh Gábor karvezető számos szer-
ző alkotásaiból válogatott. A művek 
egyrészt az imák különböző formáit 
öntötték dalba, másrészt pedig ed-
dig nem hallott módon, gondola-
tokra bontva igyekeztek bemutatni 
a Jézus által tanított imádságot.  
Az egyes sorokat Rinck Mi Atyánk 
című művének részleteivel illuszt-
rálta dalban az énekkar. 

Az alkalmon Kiss Emil lelkipásztor 
szolgált igei gondolatokkal, aki fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az imád-
ságot ugyan Krisztustól tanultuk, de 
nem elég gépiesen elmondani, hiszen 
az őszinteség az, ami igazán számít. 
A koncerten köszöntőt mondott 
Domonyi László, Kiskőrös város 
polgármestere is. A város első embere 
kiemelte, hogy a gyülekezet orgonája 
a város egyik éke, melynek megőrzé-
se igenis fontos és dicséretes célkitű-
zés, valamint hangsúlyozta, hogy az 
összetartás ereje csodákra képes, így 
mindenképpen el fog jönni a pilla-
nat, amikor a gyülekezetben ismét új 
és tiszta hangon csendülhetnek fel a 
dallamok az ódon hangszeren. Elis-
merően nyilatkozott továbbá arról, 
hogy a gyülekezet szépen adakozik az 
idős és értékes hangszer renoválására, 
sőt, ígéretet is tett arra vonatkozóan, 
hogy a város önkormányzata a jövő-
ben segíteni fog a cél elérésében. 
Az alkalmat követően mind a szol-
gálók, mind pedig a vendégek egy 
szeretetvendégségen vettek részt, 
melynek során beszélgethettek, is-
merkedhettek, és megoszthatták ta-
pasztalataikat. 
A koncertet az Aeol Hárfa Alapít-
vány támogatta, akiknek a gyüleke-
zet tagjai ezúton is szeretnék megkö-
szönni a segítséget.  

A Nyelvek éjszakáját immár he-
tedik alkalommal rendeztük 
meg a KT Bem József általános  
iskolában.
A programon résztvevő mintegy 
száz diák délután 5 órára érkezett, 
majd a megnyitót követően öt fog-
lalkozáson vehettek részt.
Gmoserné Valenczi Zsuzsanna és 
Bella Tibor vezetésével történelem, 
Madarász Boglárka irányításával 
biológia, Budai Adrienn vezényle-
tével német, Litauszki Pál Gábor-
né által kémia és Kovács Gábor és  

Vlcskó Dávid segítségével angol 
órán vehettek részt diákjaink.
Ezt követően egy ínycsiklandozó 
paprikás krumpli vacsorán láttuk 
őket vendégül, melyet Bárány Mi-
hály tanár úr készített el a tanulók 
számára.
A vacsorát követően a gyerekek a sötét 
éjszakában kerestek kincseket az is-
kola udvarán zseblámpa segítségével. 
Az estét disco zárta, majd éjfél előtt 
egy órával mindenki elégedetten  
tért haza.

Vágvölgyiné Jaksa Mónika

Régi vágya volt már a szlovákok 
közösségének, hogy méltó emléket 
állíttassanak a 300 évvel ezelőtt be-
telepített szlovákságnak. Ez valósult 
meg a városalapítók napján, amikor 
Kövér László, a magyar országgyű-
lés elnöke, valamint Andrej Dankó 
szlovák házelnök megtisztelő jelen-
létében felavatták az evangélikus 
templom egyik vakablakában, az 
elmúlt 300 esztendőt szimbolizáló 
domborművet.
Gmoser Györgyné, a kiskőrösi szlo-
vákok vezetője, ennek a dombormű-
nek kicsinyített mását készíttette el 
emlékplakettnek és egy-egy emlék-
lappal együtt június 10-én, vasárnap 

átnyújtotta mindazoknak, akik a 
közelmúltban sokat tettek a szlovák-
ságért. 
Ezt követően Domonyi László pol-
gármester is átnyújtott egy elismerést 
Gmoser Györgynének. Mint azt az 
elnök asszony elmondta, a szlovák 
házelnök egy televízió készüléket 
hozott ajándékba a kiskőrösi szlo-
vákoknak, amelyet már fel is tettek 
a helyére, a Pátria földszintjén lévő 
székházukban. A Szlovák Nemze-
tiségi Népdalkör és Citerazenekar 
műsora után az összejövetelt vacso-
ra, majd ahogyan ezt szlovákjainktól 
már megszokhattuk, jókedvű mula-
tozás zárta.
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a peDagógus nyugDíjas klub minDig aktív

ELMéLKEdTEK, SÜTÖTTEK, FESTETTEK IS a nyOMKERESŐK

ÖKuMEnIKuS 
csaláDi missziós nap

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!

Lehet, hogy a városban még sokan 
nem tudják, de 2015. szeptembere 
óta a pedagógusoknak is van egy 
nyugdíjas csoportja. Annak idején 
magam sem gondoltam volna, mi-
lyen nagy szükség van rá. Több évi 
unszolás, kérés után indítottam útjá-
ra. Immár 3 év telt el az alakulás óta, 
és úgy gondolom, van miről számot 
adni. A kilenc fő alapító tag helyett 
ma több, mint negyvenen vagyunk. 
Elvileg havonta egyszer, valójában 
kétszer, háromszor is találkozunk. 
Igyekszem a programokat változa-

tossá, élménydússá tenni. Járunk 
színházba, kiállításra, múzeumba, 
voltunk már a Fiumei úti sírkert-
ben, az Országos Levéltárban, bő-
vítettük számítógépes ismereteinket 
is. Emellett természetesen tartalmas 
előadásokra is sor került már. Dulai 
Ilona doktornő jóvoltából sok hasz-
nos tanáccsal lettünk gazdagabbak. 
Vendégeink között a teljesség igé-
nye nélkül megemlíteném például 
Domonyi László polgármestert, 
Szlávik-Kupán Emese diatetikust, 
Gyöngyössi Sándor biogomba - ter-

mesztőt, Torgyikné Katona Ica táp-
lálkozási tanácsadót, Nemes Mátyás 
biokertészt… De kézműveskedésre, 
szépkorú társaink fogadására is ke-
rült már sor. Ha kedvünk tartja, 
bográcsozunk valahol a közelben. 
Ilyenkor természetesen felpattanunk 
a biciklikre. Aki betegsége vagy 
egyéb ok miatt ezt nem tudja vállal-
ni, annak lehetősége van beülni egy 
autóba, hogy senki ne maradjon ki 
a jóból.
 A számos program mellett arra is fi-
gyelünk, hogy beszélgetésre, farsangi 
mókára, ünnepi megemlékezésekre 
is jusson idő. Eddig minden évet egy 
kirándulással zártuk. Jártunk már 
Veránka-szigetén, ahol csodálatos 
hajóutat tettünk a Dunán. Voltunk 
Martonvásáron, ahol természetesen 
a környék nevezetességeit is meg-
látogattuk. Idén a hajósi kastélyt és 
a pincefalut céloztuk meg. A város 
nevezetességei mellett nem hagy-
hattunk ki a pincefaluban egy jó 
hangulatú borkóstolót, amit aztán a 
Kovács Pincészetben egy finom ebéd  
követett.

A szervezésbe fektetett sok időt és fá-
radságot feledteti a kedvesség, a sok 
hála és szeretet, amit a munkámért 
cserébe kapok.
Ha a jó Isten erőt és egészséget ad, 
akkor szeretnék még sok-sok él-
ményt adni, hogy a munkában meg-
fáradt, idősödő pedagógusokat bol-
dognak és elégedettnek lássam.
Szeptembertől ismét szeretettel vá-
rom a régi és az új tagokat a művelő-
dési házban.

Szabadszállási Jánosné 
klubvezető

„Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és 
énekelve adok neki hálát.” Zsolt 28,7 

Június 18-22 között idén is megszerveztük az alsós gyerekek számára a 
nyomkereső tábort. a létszám hamar betelt, hiszen vannak, akik évek óta 
rendszeresen részt vesznek, de az újonnan iskolába érkezők közül is sokan 
bekapcsolódtak az idei táborba. a tábor témája idén dávid király élete volt, 
akinek hosszú időt kellett várnia arra, hogy beteljesüljön rajta Isten ígérete, 
hogy Izrael királyává legyen. 

A hosszú út során sokféle ellenséggel 
találkozott: idegen népekkel kellett 
harcolni, hogy megvédje a hazáját, 
egy óriás katona szidta Istenét, ami-
ért Isten segítségével megmutatta a 
többi népnek, hogy az Ő Istene le-
győzhetetlen. Aztán küzdenie kellett 
emberekkel, akik néha ok nélkül 
bántották és legnagyobb küzdelme 
úgy, mint nekünk a saját szívével 
volt. Dávidot a Biblia „az Úr szíve 
szerint való férfinak” írja le, és ezen 

a héten azt próbáltuk megfejteni, 
hogy mit is jelent ez, hogy Isten szí-
ve szerint való ember legyen valaki. 
Az első nap pásztorlátogatáson vol-
tunk, hiszen Dávid pásztorként 
kezdte pályafutását. Másnap városi 
vetélkedő során Dávid egyik zsol-
tárát, a 18. zsoltárt kellett össze-
gyűjteniük a gyerekeknek a város 
különböző pontjain, majd délután  
Hirsch Máté és a Győztes Kör 
Sport Egyesület jóvoltából mi is 

célozhattunk a darts teremben, 
ahogy egykor Dávid tette Góliáttal  
szemben. 
Harmadnap a jó időt kihasznál-
va strandolás volt a program, ám 
délután Dávid és Jonatán, a király 
fiának egyedülálló barátságáról gon-
dolkodtunk: barátságsütit sütöttünk 
és pólófestés volt terítéken, ahol sa-
ját tábori pólójukat készíthették el a 
résztvevők Slajkó Éva segítségével. 
Csütörtökön Dávid és Saul király 
története kapcsán gondolkodtunk 
arról, hogy vajon mi, amikor bán-
tás ér bennünket, bosszút állunk-e 
tettlegesen vagy meg tudjuk Isten 
szerinti bölcsességgel oldani, ahogy 
Dávid tette. Délelőtt számháború, 
délután a tábor egyik topprogramja, 
a vizes vetélkedő volt soron Pethő-
Szűcs Mária irányításával, ami eb-

ben az évben is a tábor legnépsze-
rűbb programja lett. 
Pénteken, a búcsúnapon Dávid ki-
rályságának csúcspontjára értünk 
el, amikor bevitte királyságának fő-
városába, Jeruzsálembe a Szövetség 
ládáját, Isten jelenlétének szimbólu-
mát és táncolva kísérte annak beho-
zatalát. Elkészítettük mi is csapaton-
ként a Szövetség ládáját, táncházat 
tartottunk, majd a hét záróáhítatát a 
templomban élhettük át, ahol Far-
kasné Gombár Ildikó és Farkas 
Sándor vezetésével elkészítettük Is-
ten szívét, benne saját szíveiket jelző 
mécsesekkel, amit ezután haza is vi-
hettünk emlékül Isten igéjével: 
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,  
és az erős lelket újítsd meg bennem!” 
  Zsolt 51, 12

Pethő-Szűcs Mária

Jó pár éve már, hogy egyfajta „kegyelmi állapotban” élünk mi itt Kiskőrö-
sön, hiszen a város öt nagyobb gyülekezete felhőtlen egyetértésben mun-
kálkodik együtt. Minden a prochrist evangélizációkkal indult. Kezdetben 
részt vettünk a műholdas közvetítésekben, ezek is már akkor mind „telt há-
zas” alkalmak voltak. Majd magunk is próbálkoztunk több ízben is, egész 
hetes ökumenikus evangélizációt szerveztünk. Ennek egyik gyümölcse lett 
a mai napig működő „papirandi” – a lelkészek, gyülekezet vezetők a hónap 
első hétfőjén találkoznak, és együtt imádkoznak a városért, a gyülekezete-
kért. Megtanultuk, hogy ökumenikus közösségben nagyobb esélyünk van 
a gördülékeny rendezésre. Fontos az összefogás, fontos a semleges hely-
szín és az, hogy kimenjünk az utcára, oda, ahol az emberek megtalálhatók. 

Ez történt most is, június 10-én, va-
sárnap. Egész napra hívtuk a város 
lakosságát, hogy legyünk együtt a 
téren, a Petőfi ház előtt. Hallgassuk 
együtt Isten igéjét, ki-ki tegye hozzá 
a saját liturgiáját, énekeit. Adjunk 
együtt hálát Istennek és örvendjünk 
egymásnak. Terveink olyan sikert 
arattak, hogy a szervező öt gyüle-
kezet (evangélikus, római katolikus, 
református, baptista és evangéliumi 
pünkösdi) mellé „hatodikként” a vá-
ros önkormányzata is csatlakozott. 
Mert egy ilyen rendezvény bizony 
nincs ingyen, mi hozzávetőlegesen 
másfél millió forinttal számoltunk. 
A várostól megkaptuk a hatal-
mas rendezvénysátrat, a színpadot.  
Az önkormányzat jelentős összeggel 
támogatta a rendezvényt, többek 
közt állta az ebédet, a hatszáz adag 
babgulyást. Mi magunk is bedobtuk 
a közösbe a januári imahetek per-
selypénzét.
S a nagy nap előtt és alatt is sokat 
néztünk az ég felé… Kértük az Úr 
áldását, hogy fáradozásunk ne legyen 
hiábavaló. No és lestük a felhőket is, 
mert két nappal korábban leszakadt 
az ég, kaptunk esőt, viharos szelet, 
templomtornyunkba villámot. De 
vasárnap a felhőkből a szomszéd te-
lepüléseken esett az eső, kéréseink 
pedig meghallgattattak.
Délelőtt az istentiszteleten mintegy 
nyolc-kilencszáz ember hallgatta 
Szeverényi János (kis kép) evangé-
likus országos missziói lelkész ige-
szolgálatát, Duszka József nyugal-
mazott gyilkossági rendőrnyomozó 
bizonyságtételét, az egyesült evan-
gélikus-baptista fúvószenekart és a 
pünkösdi dicsőítő énekeket. Átéltük 
a csodálatos kenyérszaporítást is, 
mert mindenkinek jutott a babgu-
lyásból, éhen senki sem maradt.
Délután a gyerekeket a sétáló utcán 
a Napraforgók keresztyén játszóház 
várta. Az evangélikus imaházban 
dicsőítő énekeket énekeltek az erre 
vágyók Csiszér László vezetésével. 

A művelődési központ termeiben 
pedig előbb Ablonczy Margit refor-
mátus lelkész családunk karbantartá-
sáról beszélt. Győrfi Károly óbudai 
evangélikus gyülekezeti felügyelő 
napjaink keresztyénüldözéséről, a 
katolikus Németh Attila és felesége 
Ella pedig „mindenki másként csi-
nálja – egyénre szabva szeretni” cím-
mel tartottak előadást.
A napot a kiskőrösi Gospel Sasok 
Kórus és a budapesti Golgota Gospel 
Kórus fergeteges koncertje zárta.  
A kiskőrösiek hosszú idő után újra 
kísérő zenekarral álltak a színpadra, a 
doboknál Csepedi Ottó ült, a basz-
szusgitárt dr. Téglás Viktor, a szóló-
gitárt pedig Markó Attila pengette. 
A billentyűs (nem titkolt örömére!) 
e sorok írója volt. A két utolsó dalt 
a kórusok együtt énekelték: I Will 
Follow Him (követni fogom őt) és 
az örökzöld slágert az eljövendő bol-
dog napról, Oh, Happy Day. Mert 
boldog lesz az a nap, amikor mind, 
akik Jézus Krisztusban Isten gyerme-
kei és egymásnak testvérei vagyunk, 
odaállhatunk majd elé, és ott többé 
nem lesz fontos, ki, melyik temp-
lomba járt.
Polgármesterünk, Domonyi László 
csak ennyit mondott a nap végén: ezt 
jövőre meg kell ismételni, csak szól-
junk, mikor szeretnénk. S ezt vissz-
hangozták a sorra érkező vélemények 
is, jövőre újra itt! Úgy legyen!

Lupták György

„Vessetek magatoknak igazságot, akkor hű-
séget arathattok! Törjetek föl új szántóföldet, 
mert ideje, hogy keressétek az URat, míg majd 
eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét.”  
    (Hóseás próféta könyve 10,12)

Hívő emberként gyakran tapaszta-
lom, hogy olyan embertársaim sza-
pulják-vádolják az Istent, akiknek 
korábban semmilyen kapcsolatuk 
nem volt a Teremtővel. Beüt egy vá-
ratlan tragédia, betegség a családba? 
Hol van az Isten, hogy ezt megenge-
di? Miért nem segít? Vagy: elverte a 
jég szőlőmet, oda az egész évi mun-
kám eredménye – hol volt Isten, 
hogy nem hárította el a veszélyt? Ti-
pikus – amikor nyugalmasan telnek 
a napok, amikor minden rendben 
van, eszünkbe se jut Istent keresni. 
De a bajban azonnal megtaláljuk Őt 
és számon kérjük!
„…ideje, hogy keressétek az Urat” – 
mondja a próféta. Mert ez kellene le-
gyen a helyes sorrend. Istent keresni  

előbb, amíg megtalálható. Isten ke-
resni addig, amíg közel van, amíg 
hívogat. Vagy addig, amíg még élek, 
még ver a szívem, még gondolkodni, 
dönteni tudok. Mert egyszer a lehe-
tőségek is elfogynak – és akkor már 
késő lesz.
Pascal szerint Isten úgy alkotott meg 
minket, hogy egy istenformájú űr 
van bennünk. És ezt a hiányt, - amíg 
Isten nélkül élünk, mindannyian 
érezzük. S próbáljuk betömködni 
mindenféle pótszerrel, de rájövünk, 
semmi és senki nem passzol oda.  
Azt az űrt csak Isten tudja betölte-
ni – és akkor lehet teljes az életünk. 
Akkor élhetünk vele boldog közös-
ségben. És csakis akkor nem fogjuk 
őt vádolni olyasmiért, aminek oko-
zói magunk vagyunk.
S akiben fölébred a vágy megtalálni 
Istent – már szinte meg is lelte Őt. 
Őt, akit Jézus Krisztusban lehet iga-
zán megismerni.

LGy
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300 éV – 3 dOKuMEnTuM a 
városHáza Dísztermében

mesélnek a képek
Te még emlékszel rá?

50 éVE BaLLaGTunK EL

tánclépésben

A HEGYKÖZSÉGEK NEMZETI TANÁCSA 
SAJTÓKÖZLEMÉNYE

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a 2018. évi szüret alkalmá-
val is a borszőlő-kereslet, illetve - kínálat összehangolására  
törekszik.

Az elmúlt évben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) olyan 
intézkedéscsomagot léptetett életbe, amely a szőlő-bor ágazatban 
a szüreti időszak során korábban rendszeresen jelentkező feszült-
ségek megelőzését szolgálta. Az eredményesnek bizonyult intéz-
kedések tapasztalataira alapozva a HNT május 29-én megtartott 
tanácsülése döntött arról, hogy a szervezet a 2018. évi szüret alkal-
mával is aktív szerepet vállal a piaci egyensúly megteremtésében, 
a kereslet és a kínálat összehangolásában.

A más mezőgazdasági ágazatokhoz képest kevésbé integrált szőlő-
bor ágazatban a szőlőtermelők jelentős része csak a szüreti idő-
szakban kerül kapcsolatba a felvásárlói oldallal és a kellő piaci 
információk hiányában gyakran az indokoltnál alacsonyabb áron 
értékesíti a termést. Az információhiány a felvásárlók helyzetét is 
nehezíti, mivel sokszor hiába keresnek adott szőlőfajtát, de nem 
tudják, hogy az hol és kinél áll rendelkezésre a megfelelő minő-
ségben és mennyiségben.

A HNT 2014-ben vált a szőlő-bor ágazat szakmaközi szervezetévé, 
amivel jogot nyert arra, hogy különböző intézkedéseket hozzon a 
borszőlő-piac átláthatóbbá tétele, valamint a termelők és felvásár-
lók közötti együttműködés elősegítése érdekében. Az elmúlt évi, 
illetve 2018-ra tervezett intézkedések közvetlen célja, hogy a sző-
lőtermelők legkésőbb a szüret kezdetére már tudják, hogy kinek, 
milyen feltételekkel értékesíthetik a szőlőt, míg a borászatok az 
igényeik szerinti fajtákat kellő időben és mennyiségben tudják be-
szerezni.

A keresleti-kínálati viszonyok felmérése és a szüreti időszakra vo-
natkozó árprognózis megalapozása érdekében a HNT tanácsülése 
döntött egy rendkívüli borkészlet-felmérés, illetve egy országos, 
minden szőlőfajtára kiterjedő termésbecslés végrehajtásáról is. 
Az elmúlt évhez hasonlóan a piacszervezési intézkedés része egy 
olyan szabványos szerződés-minta közzététele, ami a termelő és a 
felvásárló jogainak és kötelezettségeinek rögzítésével méltányos 
keretrendszert biztosít mind a rövid, mind a hosszabb távú együtt-
működéshez. Az intézkedés kidolgozása során a szakmaközi szer-
vezet különös gondot fordított arra is, hogy az ne ütközzön a ver-
senykorlátozást és az árrögzítést tiltó uniós és magyar jogszabályi 
rendelkezésekbe.

Az ágazat 2016-ban elfogadott stratégiájában a legfőbb célkitűzés 
a „piacképes, fenntartható szőlő- és bortermelés”. Ez a cél kizáró-
lag akkor érhető el, ha a szőlő ára nem csupán a művelés költségeit 
és az ültetvény amortizációját fedezi, de megfelelő jövedelmet is 
biztosít a szőlőtermelő részére, ugyanakkor a szőlőt megvásárló 
borászatok részéről is kigazdálkodható. A szakmaközi szervezet 
ennek megfelelően nem a piaci árviszonyok befolyásolására, ha-
nem arra törekszik, hogy mindkét fél birtokában legyen azon in-
formációknak és lehetőségeknek, amelyek révén a legjobb üzleti 
döntést tudja meghozni.
 

További információ:
06 1 / 413 - 7527

sajto@hnt.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 iga-
zolványt mindenki hozzon magával!

Június 9-én a kaskantyúi általános iskolában ünnepséget tartott egy ma-
roknyi csapat. pontosan 50 évvel ezelőtt, 1968-ban vettünk búcsút szeretett 
iskolánktól. az eltelt időszakban is találkozgattunk, de ahogy az idő eljár 
felettünk, egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk az évfordulókra. Sajnos az 
egykori 27 diákból kilencen már soha nem tudnak eljönni közénk. Többsé-
gük igen fiatalon távozott el közülünk, egy társunkról pedig senki nem tudja, 
merre sodorta el az élet vihara. 

A 17 még élő egykori diák közül 
most 15 tudott együtt ünnepelni. 
Szerettük volna ezt a napot nem-
csak a magunk, de egykori szeretett 
iskolánk számára is emlékezetessé 
tenni, ezért az iskola udvarán egy fát 
is ültettünk. Az intézmény jelenlegi 
dolgozóinak kívánságára egy örök-
zöldet, pontosabban egy cukorsüveg 
fenyőt ültettünk. Előtte márvány-
tábla hirdeti, melyik osztály az ado-
mányozó.
Délelőtt 10 órakor találkoztunk az 
iskolában, ahol volt tanáraink jelen-
létében (szerencsére négyen még él-
nek, és el is tudtak jönni) felidéztük a 
régmúlt eseményeit. A helyi temető-
ben nyugvó osztályfőnökünk, Szász 
Károly bácsi sírjánál koszorúval, a 
volt társaink sírjánál gyertyagyújtás-
sal emlékeztünk.
A hivatalos részt természetesen fi-
nom ebéd követte, majd estébe nyú-
ló beszélgetéssel folytattuk. Nagyon 
jó volt újra együtt lenni, emlékezni 

és ünnepelni. El is határoztuk, hogy 
ezután minden évben összejövünk, 
és ha csak egy bográcsozással kötjük 
is egybe, de találkozni fogunk.
A fotón:
1. sor – Papp Lászlóné (egykori 
tanítónk), Bránya Jánosné (Tuska 
Aranka), Pohankovics Imréné 
(Varga Erzsébet), Sinkó Pálné (Me-
zei Erzsébet), Kákonyi Károlyné 
(volt matematika tanárunk), Csen-
gődi Dezsőné (alsós tanítónk) 
2. sor – Magó Erzsébet, Varga 
Miklósné (Sztraka Anna), Kissné 
Agárdi Margit, Madácsi Antal, Be-
nyó Pálné (Vass Mária), Schmidt 
Péterné (Kothencz Veronika),  
Molnár Pál
3. sor – Szabadszállási Jánosné (Mi-
kulás Irén), Papp László (biológia-
testnevelés tanárunk), Izsáki Mi-
hály, Míg Zoltán, Ocskai Sándor, 
Gszelmann Jakab

Szabadszállási Jánosné

JElEntKEzz 
polgárőrnEK

a Kiskőrös Városi polgárőr Egyesülethez!
Ha nem akarsz egyedül, akkor hozd a 

legjobb barátod, vagy a 14. életévét már 
betöltött ismerősödet.

Bővebb információ: 06-20/9455-775

Szeretnél
egy jó csapat tagja lenni?

A Kiskőrös története című könyv 
anyagának levéltári kutatásai során le-
hetőségem volt ellátogatni a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltá-
rába, ahol többek között a Wattay-
család iratanyagát is őrzik. A Kiskőrös 
Kultúrájáért Egyesület jóvoltából szá-
mos 18. századi dokumentum került 
digitalizálásra. Ezek egyrészt a könyv 
kapcsolódó fejezeteinek illusztráció-
jaként funkcionálnak, másrészről a 
későbbi korok kutatóinak munkáját 
is hivatottak megkönnyíteni.
A „megsárgult pergamenek” között 
egyszer csak a kezembe akadt két 
igazán különleges darab. Az első a II. 
József király által 1784-ben kiadott, 
a korabeli Kiss Köröst mezővárosi 
rangra emelő oklevél volt, a máso-
dik pedig egy még értékesebb irat: 
Wattay János és Wattay István tele-
pítési okirata, 1718-ból. Már a digi-
tális másolatok készítése során meg-
fogalmazódott bennem a gondolat, 
hogy amennyiben sikerülne ezekről 
a dokumentumokról egy nagy fel-
bontású és szép másolatot készíteni, 
azok kiváló díszítő elemei lehetnének 
a Városháza dísztermének, kiegészít-
ve a helyben őrzött 1972-es várossá  
nyilvánító oklevéllel.

Javaslatomat a „Kiskőrös 300” em-
lékbizottságban a tagság elé terjesz-
tettem, akik támogatták az elkép-
zelést. Mivel a dokumentumok a 
levéltár tulajdonát képezik, ezért 
Domonyi László polgármester en-
gedélyt kért a másolatok ilyen célú 
felhasználására, Dr. Rácz György 
főigazgató-helyettes úr pedig támo-
gatásáról biztosította, a szükséges 
hozzájárulást megadta.
Az iratok felett az évszázadok nem 
múltak el nyomtalanul. A Druk-ker 
Kft. munkatársai azonban kiváló 
munkát végeztek. A nyomdai szer-
kesztés során Bálint Zsolt eltüntet-
te a penész- és megázás nyomokat, 
majd a kinyomtatás után Szent-
györgyi János üveges mester fog-
lalta őket esztétikus keretbe, hogy 
méltóképpen, funkciójuknak meg-
felelően kerülhessenek a díszterem 
falára.
A hivatal legszebb helyiségében így 
Kiskőrös város történetének, mond-
hatni legfontosabb dokumentumai-
nak másai hirdetik az utókornak az 
újratelepítés óta eltelt három évszá-
zad fordulópontjait. Méltó tarta-
lom, méltó környezetben.

Turán István

Argauer Ferenc (1825-1905) ipa-
ros mester egykori lakóháza a 80-
as évek végéig a városháza mellett 
állt. A magyar szociálpolitika még 
gyerekcipőben járt, Argauer már az 
1890-es években saját vagyonából 
támogatta Kiskőrös rászoruló, vagy 
nyugdíjas iparosait, 1901-ben pedig 
a házát is ráhagyta a városra, mivel 
neki nem volt családja. Az épület 
1946-ig a Keresztény Iparos Olvasó 
Egylet birtokába került, akik ápolták 
az adományozó kultuszát. Ők hoz-
ták létre a község első könyvtárát is. 
Sajnos a második világháború alatt a 
gyűjtemény nagy része megsemmi-
sült. A legnagyobb törés 1919-ben 
történt, amikor a román megszálló 
kontingens egy része itt rendezkedett 
be. Sok eredeti festményt, relikviát 
elpusztítottak, az épületet szétlop-
ták, lelakták. 1946-ban Rajk László 

belügyminiszter rendeletben tiltott 
be minden 1945 előtti egyesületet, 
civil szervezetet, mondván, idegen, 
imperialista érdekeket szolgálnak.  
A ház az iparoskör tagságát tömörí-
tő Szociáldemokrata Párthoz került, 
ám nem sokáig, mert 1948-ban Rá-
kosi Mátyás utasítására a jobboldali 
párttagságot kizárták, a maradék pe-
dig beolvadt, így létrejött a Magyar 
Dolgozók Pártja. Amiről Kiskőrös 
lakossága jobban ismeri az épületet, 
az az, hogy 1950-1970-ig itt műkö-
dött a községi szülőotthon, s a város 
lakóinak egy része még itt látta meg a 
napvilágot. 1970 után az otthon Ár-
pád utcai régi tüdőkórházba költö-
zött.  Az Argauer-féle ház helyén ma 
irodaépület áll, ám a gyönyörű faka-
pu, amely az épület dísze volt, meg-
van, egy magánházba építették be. 
        Turán István

Börcsökné Szokody Mária: Apám 
szerette volna, hogy pedagógus le-
gyek, anyám, hogy fogtechnikus, 
magam a régész szakmáról álmo-
doztam. Aztán szülésznő lett belő-
lem. Először klinikai „kismadám-
ként” dolgoztam Szegeden, majd 
városi szülésznőként Baján. 1965-
ben hazajöttem Kiskőrösre falusi 
bábának. Egy kis pocaklakónak, ha 
„letelik a 9 hónapra szóló mandátu-
ma” el kell hagynia a helyét. És itt 
kezdődik a bába feladata. Segíteni 
az édesanyát gyermeke világrahoza-
talában, a picit pedig abban, hogy 
az első megpróbáltatásokat könnye-
dén átvészelje. Mindenki boldog, 
amikor az édesanya először tarthat-
ja kezében újszülött csecsemőjét, 
akit a bábaasszony megmosdatott, 
a légutakat gondosan kitisztította 
a köldökzsinór elvágása után, majd 
végül bepólyált. Az élet, a gyermek 
születése a legcsodálatosabb, ami 
csak történhet a világon. 
Nagyon sok gyermeket segítettem a 
világra. Volt, akinek láttam az első 
lépéseit, akinek szülei meséltek óvo-
dai sztorikat… aztán elmentek Kis-

kőrösről, és mint tanult emberek 
jöttek vissza, vagy maradtak a mesz-
szi távolban. Büszke vagyok rájuk. 
Most több mint fél századdal ké-
sőbb, visszaemlékezve az egykori 
gyermekekre, a hajdanvolt bába 
boldog. Joggal, vagy jogtalanul, de 
úgy érzem, nekem is részem van a 
sikerekben. Egy azonban biztos: 
A legszebb dolog volt bábának  
lenni!

15
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ELSŐ HELy éS KÜLÖndíJ

egyeDül nem megy torna romeoval, aztán ugrás a meDencébe Úszni

A Cselekvő Közösségek által meg-
rendezett „Közösségek Hete” prog-
ramsorozat „Közösen könnyebb” 
elnevezésű rajzpályázatára a helyi 
alkotóközösségek küldhették be 
műveiket. Az általános iskolák alsó 
tagozatának kategóriájában a KEVI 
Petőfi Sándor Általános Iskolája 3.a 
osztályos tanulói - Belán Zsombor, 
Juhász Áron, Tihanyi Marcell – 

első helyezést értek el. (legfelső fotó) 
Felkészítőjük Disztlné Markó Ibo-
lya. A német nyelven írt „Heidi” 
című mesekönyvek elkészítéséért és 
közösségi munkájáért a KEVI Petőfi 
Sándor Általános Iskolája, 2.a, 3.b 
és 3.c osztályos diákjai vehették át a 
különdíjat. Felkészítő pedagógusuk 
Trepákné Kriskó Eszter. Gratulá-
lunk a KEVI tehetséges diákjainak!

Szeptembertől kétéves, nappali rendszerű szőlész-borász képzés 
a KEVI gimnáziumában. 

Bővebb információ: www.kevi.hu

Kiskőrösön tartották a csaknem 
800 programmal zajló Közösségek 
hete országos rendezvény nyitó-
napját az Úttörténeti Múzeumban.  
Az egy héten át tartó programsoro-
zatot dr. Cseri Miklós miniszteri 
biztos, a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum főigazgatója nyitotta meg, 
beszélt a kiskőrösi közösségek ösz-
szetartó erejéről, a közösen végzett 
tevékenységek öröméről. Domonyi 
László polgármester és a program 
nagyszerűségéről Szászi András, 
(jobb oldali kis képen lent) a rendez-
vénynek helyet adó múzeum igaz-
gatója mondtak néhány mondatot.  
Az intézmény tavaly, az első Kö-
zösségek Hetén számos eseménnyel 
vett részt. A témahét minden napján 
kínáltak a rendezvény szellemiségét 
képviselő, innovatív közösségépítő 
programokat, csakúgy, mint idén is. 

A Közösségek Hete megnyitó ün-
nepsége az Élményműhely – Kupola 
építése című programmal vette kez-
detét, amely folyamatosan, az ese-
mény alatt nyerte el végső formáját. 
A hivatalos megnyitó után Kiskőrös 
főteréről induló kerékpáros felvo-
nulás Józsi, az úthenger vezetésével 
érkezett meg a múzeum udvarára. 
A rendezvény a Közösen könnyebb 
című kiállítás megnyitójával zárult.  
Az országos rendezvénysorozat a 
Cselekvő közösségek – aktív kö-
zösségi szerepvállalás EFOP1.3.1-
15-2016-00001 kiemelt projekt 
keretében, a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, az NMI Művelődési In-
tézet Nonprofit Közhasznú Kft. és 
az Országos Széchényi Könyvtár 
konzorciumi együttműködésében 
valósult meg, Supka Éva mentor 
koordinálásával.

Idén első alkalommal szerveztünk 
felnőtteknek úszótanfolyamot, me-
lyen a vízzel való megbarátkozás 
után többféle úszásnemet sajátíthat-
tak el a résztvevők Pásztor Gyula  
testnevelő koordinálásával. A 15 al-
kalmas tanfolyam zárásakor a lelkes 
csapat tagjai – akik között sokan 
több évtizedes víziszonyuktól sza-
badultak meg – emléklapot kaptak.
A Felemelő családi és gyereknap 
délutánján az EFI munkatársai a 
család minden tagját igyekeztek 
megmozgatni. Tagai Tímea gyógy-
tornász, a Shredex Fitness munka-
társa melegítette be a gyerekeket a 
step aerobicra, melyen az akasztói 
Ritmika sportegyesület vezetőjével, 
Turúné Letoha Bernadettel moz-
gatták át tagjaikat a gyerekek és a 
felnőttek. Szentgyörgyi Romeo 
többszörös versenyaerobik Európa- 
és világbajnokkal kicsik és nagyok 
egyaránt mozogtak, a bátrabbak 

a színpadon is megmutatták, mit 
tudnak. A 300 éves Kiskőrös je-
gyében 300 gyakorlatra hívták ki a 
Fritti Sport lelkes csapatának tagjai 
a közönséget, akik maradéktalanul 
teljesítették is a próbát. Aki akarta, 
kipróbálhatta a görkorcsolyázást, a 
sárkányeregetést, a segwayt, és a sok 
mozgástól megéhezett gyermekek 
a nagymamák fenséges lekvárjaival 
ízesített kenyérrel, a Kötőrúd Egye-
sület jóvoltából ínycsiklandó pala-
csintával csillapíthatták éhségüket. 
Az arcfestést, számos légvárat, kéz-
műves programokat is kínáló napon 
egy gyermek sem távozott ajándék 
nélkül.
A vakáció kapcsán a lelki egészség-
nevelés előadássorozatunk témája 
a valódi, tartalmas kikapcsolódás 
volt. Hogyan pihenjük ki a mun-
kás év fáradalmait kisgyerekesként? 
Mire figyeljenek a kisiskolásokat 
vagy kamaszokat nevelő szülők? 

Hogyan határozzuk meg az online 
térben töltött időt? Ilyen és hason-
ló kérdésekre adott választ Török 
Zsuzsa klinikai szakpszichológus 
vetítéssel egybekötött előadásában.  
A szakember leszögezte: a lelki 
egészség megőrzése miatt is szük-
ségünk van évente egyszer egy 
hosszabb ideig tartó kikapcsoló-
dásra, hogy mindenki feltöltődve 
térhessen vissza a tanulmányaihoz, 
a munkájához. A szülőket arra in-
tette, hogy gyerekeiket kísérjék el 
az online térbe is, megóvva őket a 

rájuk leselkedő veszélyektől, a ka-
maszok figyelmét pedig hívják fel 
arra, hogy a nyári kalandjaik során 
egymásra is vigyázzanak. Bevon-
hatjuk gyermekeinket a koruknak 
megfelelő ház körüli munkákba is, 
vagy közösen végezhetünk egyéb-
ként hasznos tevékenységeket is – 
például süthetünk-főzhetünk velük 
– melyek akár mélyebb beszélgeté-
sekre is lehetőséget adó, tartalmas 
együttlétet is biztosítanak.

Kovács Nikoletta
EFI-koordinátor

Tel.: 0620/ 5733-513
Ár: 680ft+Áfa/m2

Hívó szó 
évfolyam–találkozóra!

Augusztus 25-én, szombaton, délután 3 órára a Kurta Kocsma étte-
rembe hívja az egykori évfolyamtársakat a régi „Csöngős” iskola, 1957-
ben elballagott öregdiákja, a találkozó főszervezője, Szentgyörgyi Imre.

Jelentkezni nála lehet. 
Elérhetőségei:

Kiskőrös, Mohácsi út 69
78/411-897

06-70/214-2866
Fiú osztály: Frittmann László, Pogány Imre, Lévai József, Kiss József, 
Haskó Pál, Farkas Károly, Szamosvölgyi István, Czékus Miklós, Borsai 
Attila, Péntek László, Pásztor Attila, Bobek András, Pazdernyik István, 

Kurucz János, Szentgyörgyi Imre, Turán Sándor, Libor János,  
Brada János.

Lány osztály: Tóth Katalin (Markó Pálné), Opauszki Erzsébet (Gombár 
Pálné), Rimár Zsuzsanna (Bánszki Jánosné), Horváth Mária (Duchai 

Pálné), Koczka Erzsébet, Faiszi Ágnes (Petró Ferencné), Kelemen Márta 
(Dombovári Tiborné), Ba Mária, Fülöp Anna, Hajnal Mária (Miklós-

Jávor Ernőné), Suba Gabriella, Andriska Ilona (Gombár Istánné), Holló 
Ágnes, Békési Zsuzsanna, Halász Ilona, Hegyi Mária (Kiss Jánosné), 
Cseke Aranka, Hrutka Ilona, Flórián Ilona, Rideg Mária, Szabó Sári, 

Fülöp Anna, Kudron Ilona, Balogh Margit, Péczka Erzsébet.
Vegyes osztály: Bereczi Károly, Boldoczki János, Breznyán Mária 

(Martinkó Istvánné), Flórián Mária, Nagy Sarolta, dr. Gelencsér Erzsé-
bet, Greksa Mária (Duchai Józsefné), Gönczöl János, Hajnal Miklós, 

Kics Magdolna (Nemes Lajosné), Laukó Katalin, Lucza István, Lukács 
Júlianna, Maglódi Anna, Maglódiné András Erzsébet, Markó János, 
Németh Mihály, Nikléczi Erzsébet (Breznyán Istvánné), Csőváriné 

Opauszki Mária, Rohoska Ilona (Bialik Béláné), Kovácsné Sáfár Zsu-
zsanna, Szabó Rózsa, Sopsich Ildikó (Lengyel Jánosné), Szamos Zsuzsan-
na (Gmoser Györgyné), Temesi Gyöngyi (Balogh Gáborné), Tóth Ilona 

(Okner Ferencné), Tóth Zsuzsanna (Heimli Károlyné).   
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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!

Kiskőrös csapata aranyérmes lett a 
megyei másodosztályú bajnokság-
ban, így a következő szezonban az 
első osztályban versenyezhetnek. 
Gratulálunk az országosan is egye-
dülálló módon több évtizede együtt 
sportoló csapattagoknak a fényes 
győzelemhez!

megye ii 
BaJnOK aSZTaLI-

TEnISZEZŐK

BEFEJEZŐdÖTT a BaJnOKSÁG

robink ezüstérmet szerzett

ÚJRa IndíT FELnŐTT cSapaTOT 
a KISKŐRÖSI nKSZSE

300 éV- 300 JóTIFuTIS

300 éV- 300 KéZILaBdÁS  
a KISKŐRÖSI SpORTcSaRnOKBan

Sebestyén Gábor, Kelemen Sándor, Atkári Árpád, Matusik Ferenc, 
Nagy Attila, Ficsor József

(fotó: Filus Tibor)

Véget ért a 2017/2018-as Kiskő-
rösi Amatőr Kispályás Labdarúgó 
Bajnokság. Az „A” liga felsőházá-
ban a zárónapon a kupagyőztes 
Agroline (21 pont 49 - 36) és a 
Néró SC (12 pont 41 - 40) csapata 
küzdött meg egymással. A meccset 
a Néró SC (7:4) nyerte, akiknek 
kellett ez a győzelem az ezüstérem-
hez, így a Pénzügyőrök csapata (10 
pont 37 - 43) a harmadik helyen 
fejezte be a szezont a Protokon (10 
pont 42 - 49) csapata előtt. Őket 
követi a New Maxx-Team (18 
pont 53 - 36), hatodik helyen áll-
nak a Sráczok (13 pont 51 – 51). 
Hetedik az Oázis Italdiszkont (13 
pont 52 – 53), nyolcadik a Hufbau 

– Akker (7 pont 45 – 61), és a 
Warriors zárja a sort (4pont 51 – 
119).
A Gólkirályi címet Lázár Zsolt (Oá-
zis Italdiszkont) érdemelte ki 47 lőtt 
góllal, a Legjobb kapus Csernák Gá-
bor (Néró SC) lett, a Legjobb játé-
kos címet Kovács László (Agroline) 
kapta, a Legsportszerűbb csapat dí-
jat pedig a Warriors csapata vihette 
haza.
A „B” liga végeredménye: Kupagyőz-
tes a Békorona csapata (44 pont 87 – 
57), második a Pénzügyőr2 (41 pont 
83 – 60), harmadik a Szupercsapat 
(30 pont 83 – 73), negyedik a Kis-
kunvíz (25 pont 60 – 86), ötödik a 
Falábúak csapata (23 pont 60 – 86), 

hatodik pedig a V.I. Plast (11 pont 
72 – 89). Gólkirály: Madácsi Ádám 
(V.I. Plast) 25 góllal, a Legjobb ka-
pus Németh Andor (Békorona), 
a Legjobb játékos Polyák Gergely 
(Pénzügyőr2), a legsportszerűbb csa-
pat pedig a V.I. Plast lett.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen 
Harangozó Péter sportigazgató ér-
tékelte a két ligában résztvett15 csa-
pat teljesítményét, majd Szentpéteri 
Attilával átadta a díjakat. 

(csapatfotók: Filus Tibor)

2018-ban immár hatodszorra 
rendeztük meg Trizoli Jótifuti Jó-
tékonysági Futás és Bringázás ese-
ményünket június 23-24-én, hogy 
felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal 
élő gyermekeket nevelő családok-
ra, s tegyünk valamit a családok  
segítéséért.
2018. a családok éve, Kecskemét vá-
ros 650 éves, Kiskőrös 300 éves! Így 
sokan családostól csatlakoztunk.  
Az eseményen az előzetes regiszt-
rációk és a várakozásoknak meg-
felelően Kiskőrös újratelepítését is 
ünnepelve 300 résztvevőnk volt.

Az első nap a kiskőrösi befutó 
után részt vettünk a Múzeumok 
Éjszakájának egyes programjain. 
Második napon a Termálfürdő és 
Tanuszoda vendégszeretetét élvez-
hettük, (köszönet érte) majd ebéd 
után egy 63 kilométeres bringatúra 
várt ránk Kiskőrös – Kiskunhalas - 
Kiskőrös útvonalon.
A Bubee, Garden Gyümölcslé, Japi 
Zölcsi, Tesco, a Szentimrei Szikvíz, 
a Bici Shop Kecskemét támogatá-
sát ezúton is nagyon köszönjük.  
Útvonalunk a már megszokott 
volt: Kecskemét - Decathlon (5 
km) – Ballószög (11.5) –Ágasegy-
háza (24) – Izsák (32) – Páhi (42) – 
Kiskőrös István Borház – Kiskőrös 
(55-57) 
A teljes távot (57 km) idén négy 
futó teljesítette. 
További eseményeink és fotóink: 
www.facebook.com/trizoli 

Kuti Zoltán egyesületi vezető
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A Kiskőrösi Női Kézilabda és Sza-
badidő Sport Egyesület családi 
szezonzáró összejövetelt tartott a 
Bem iskolában, melyen bejelentet-
ték, hogy a következő szezonban 
a Megyei I. osztályú felnőtt baj-
nokságban is indítanak csapatot.  
A beszámolók és a beszédek előtt az 
egyesület csapatainak tagjai részére a 
tornacsarnokban játékos sportvetél-
kedőt tartottak. 
A találkozón megjelenteket Lász-
ló Zsolt edző köszöntötte, majd  
Domonyi László polgármester 
méltatta a város egyik vezető sport-
ága csapatai által elért eredménye-
ket. Vendégként szólalt fel Szent-
györgyiné Szlovák Mária, a KEVI 
igazgatója, Fülöpné Horváth Mó-
nika, a Wattay igazgatóhelyettese. 
Az évzárót megtisztelte jelenlétével 
Kun István, a megyei kézilabda szö-
vetség elnöke, aki nagyra értékelte a 
kiskőrösi egyesület eredményeit. Ki-
emelte az utánpótlás csapatok közül 
a serdülő lányok országos harma-
dik helyének jelentőségét, és mint 
mondta, látható, hogy a lányok, va-

lamint az edzők lelkes és komolyan 
vett munkájának köszönhetően a 
többi csapat hosszú távon biztosítja 
majd az utánpótlást. 
Czérna János vezetőedző értékelte a 
kiskőrösi női kézilabda szakág meg-
alakulása óta eltelt tíz esztendőt. 
Tudvalévő, hogy pár évvel ezelőtt 
megszűnt a felnőtt csapat, amely 
már az első évben megnyerte a me-
gyei I. osztályú bajnokságot, de az 
utánpótlás nevelésével nem adták 
fel a reményt, hogy kitartó munka 
árán ismét össze tudnak állítani egy 
felnőtt korosztályos csapatot. Ez az 
elképzelésük most megvalósult.  
Szabó Tamás edző pedig az elmúlt 
évet elemezte. Mint mondta, ősztől 
Czérna János, Szabó Tamás, Lász-
ló Zsolt, Fenyvesi Éva, valamint 
Dózsa Tamás edzők készítik fel a 
lányokat a meccsekre. 
A felnőtt csapatot Szabó Tamás edzi 
majd és jövőbeni célul tűzték ki, 
hogy NB II-es női kézilabda csapata 
is legyen a városnak.
A jókedvű találkozó a fehér asztal 
mellett folytatódott.

Suba Róbert kiskőrösi paralimpikon 
a belgrádi Európa-bajnokságon a 
magyarok második parasport érmét 
szerezte meg, KL1 – 200 méter ka-
tegóriában. Robi az NKM Szeged 
2 színeiben versenyez, edzői Győrfi 
Tamás és Csamangó Attila. Az Eu-
rópa- bajnokságon egyébként tizen-
egy magyar kajak-kenu érem szüle-
tett. Ez elképesztő eredmény, amely 
a kitartó felkészülésnek köszönhető. 
(forrás: Magyar Paralimpiai Csapat 
facebook oldala, fotó: Molnár Tibor)

19

Kiskőrös újratelepítésének 300. 
évfordulója jegyében, a „Kiskő-
rös 300” rendezvénysorozathoz 
kapcsolódva rendeztek kétnapos 
tornát június első hétvégéjén a 
KEVI sportcsarnokában. Az első 
nap a férfiak uralták az arénát 
U12-es tornával, majd a senior 
korosztályú jelenlegi és hajdani 
kézilabdások csaptak össze egy 
„öregfiúk meccs” erejéig, (alsó cso-
portkép) végül a Kiskőrösi KSK és 
a Veszprém U14-es csapatainak 
barátságos mérkőzése zárta a sort.  
Az eseményt megtisztelte jelenlété-
vel Pohankovics András alpolgár-
mester és Ferenczi Anita egyesüle-
ti elnök is. Az idei szezonban szép 
eredményekkel büszkélkedhetnek 

a férfi kézilabdások, az U14-esek 
a Badó László Régióban bajnoki 
címet szereztek, az Ifi csapat ezüst-
éremmel fejezte be a bajnokságot, 
a felnőtt csapat pedig az NB II-es 
férfi kézilabda bajnokság dél-ke-
leti csoportjában az ötödik he- 
lyen zárt. 
Vasárnap a lányoké volt a terep a 
nemrég felújított sportcsarnok-
ban. A Czérna János edző vezeté-
sével működő Kiskőrösi NKSZSE 
a közelmúltban elhunyt Zsubori 
Zoltán emlékére rendezett serdü-
lő tornát, akinek mindkét lánya 
kézilabdázik. A kiskőrösi lányok 
hatalmas küzdéssel és kiváló játék-
kal szerezték meg az első helyet a 
tornán, így az ezzel járó kupát is.

Agroline

Békorona
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2018. júliusfoci

aRanyéRMES a KISKŐRÖS LaBdaRÚGó cLuB KéT cSapaTa
A Kiskőrös LC két csapata, a Bács-
Kiskun Megyei III osztály közép 
csoportjában játszó KLC II és az 
utánpótlás serdülő U16 csapat is 
megnyerte a bajnokságát. Július 
10-én, a Városháza dísztermében 
ünnepi köszöntést tartottak, me-
lyen elismerte a csapatok kiemel-
kedő teljesítményét Domonyi 
László polgármester, Dulai János, 
a KLC elnöke, valamint dr. Turán 
Csaba jegyző, majd a győzelemért 
járó, fényesen ragyogó érmeket 
is aranylábú focistáink nyakába 
akasztották.
Domonyi László: Hatalmas büsz-
keséggel tölt el bennünket, hogy 
két csapatunk is aranyéremmel 
fejezte be a bajnokságot. Köszönet 
illeti mindazokat, akiknek részük 
van ebben a szép teljesítményben. 
Látszik, hogy Kiskőrösön a labda-
rúgás sportág felfelé ívelő pályán 
halad, a befektetett érdemi-szak-
mai munkának köszönhetően 
látványosak az eredmények, me-
lyek Kiskőrös jó hírét is öregbítik.  
A serdülők immár második alka-
lommal nyerték meg a bajnoksá-
gukat, így látható, hogy a kiskőrösi 
labdarúgás jövője biztosítva van.  
A sport nem csak a testet erősíti, 
hanem szellemileg is fejleszt, vala-
mint a csapatjáték hozzájárul a kö-
zösségépítéshez, az együttgondol-
kodáshoz. Mindez könnyebbé teszi 
a hétköznapokban való boldogu-
lást is. Gratulálok a szép eredmény  
hez és további sikereket kívánok!
Dulai János elnök is kifejezte elis-
merését mindkét csapat tagjainak 
a szép teljesítményért, a sok győze-
lemért, az edzőkollégáknak a szer-

vezésért. Mindemellett köszönetet 
mondott a városvezetésnek, hogy 
segítőkészen állnak a kiskőrösi lab-
darúgás mellé.  
A KLC II. játékosai: Balogh Tamás, 
Dedák Balázs, Dedák Krisztián, 
Gyurián Gábor, Hajós István, 
Hlavács Zsolt, Horváth János, Ko-
vács Gábor, Kriskó Tamás, Mlinkó 
Csaba, Mokriczkij Viktor, Mol-
nár Zoltán, Palla Gábor, Pásztor 
Gyula, Pecznyik Gábor, Pogány 
Imre, Polyák Gergely, Rácz Ti-
bor, Ribárszki Ákos, Rózsavölgyi 
Zsolt, Rumán Tibor, Sárdi János, 
Sárközi Attila, Schiszler Tamás, 
Szentpéteri Attila, Szlovák Róbert, 
Torgyik Tibor. A csapat vezetőedző-
je Rácz János, technikai vezetők: 
Mokriczkij Viktor, Lengyel Lász-
ló, Dulai János (kis kép) masszőr: 
Simon József.
Dulai János: A 2017/2018-as évad-
ban a Kiskőrös LC II magabiztosan - 
4 pont előnnyel a második helyezett 
előtt - nyerte meg a bajnokságot. A 
lejátszott 24 meccsből 18 alkalom-
mal győztesen vonultak le a pályá-
ról, és 6-szor játszottak döntetlent. 
Egyetlen meccsükön sem szenvedtek 
vereséget. 113 gólt akasztottak be el-
lenfeleik hálóőreinek, ezekből a leg-
többet, 37-et, Balogh Tamás lőtt. 
Ezzel a góllövő eredménnyel Tamás 
egyben a bajnokság gólkirálya is lett.  
A csapat góllövő listáján 21 góllal 
második Polyák Gergely, a harma-
dik pedig 16 góllal Szlovák Róbert.

Annál is inkább fényes az arany-
érem, hiszen a KLC II. csapata tu-
lajdonképpen senior csapat egy-két 
fiatallal kiegészülve. Ez a második 
idényük, amelyben így együtt 
léptek pályára. Már az első 
idényben megmutatták 
tehetségüket, hiszen 
akkor ezüstéremmel 
fejezték be a bajnoksá-
got. A tavalyi tapaszta-
latokat leszűrve, alaposan 
átgondolt stratégiával indul-
tunk neki az idei bajnokságnak,  
a játékosok – akik közül töb-
ben is régóta tagjai voltak 
a KLC -nek - is „össze-
szoktak”, így veretlenül 
sikerült megszerezni az 
aranyérmet. „Ha esett, 
ha fújt”, a fiúk minden 
héten megtartották az 
edzést, ahol természetesen 
meccset is játszottak, majd az esti 
csapatépítő tréning sem ma-
radhatott el, ahol a senior 
korosztályos tagok el-
mesélték a fiatalok-
nak pályaélményeiket.  
A bajnokságban voltak 
kemény csaták, nagy 
győzelmek, elszalasztott 
lehetőségek, de összességében 
rendkívül sikeres szezon áll mö-
göttünk, amiért minden dicséretet 
megérdemel a csapat, amelynek 
minden tagját a kiskőrösi foci szel-
lemisége is lelkesíti. 

A serdülők 18 meccset játszottak, 
ebből csupán 2 alkalommal lett 
döntetlen a végeredmény, a többi 
fordulóban győztek. 158 alkalom-
mal találtak be az ellenfél kapujába, 
ebből 55 gólt Turcsán Zalán lőtt, 
így ő lett a gólkirály, 19-et Karf 
Alex, 18-at pedig Patai Denisz. 
A góllövő listán Gémesi János, 
Dulai Máté, Amin Adrián, Kun-
hegyesi Viktor, Hunyadi Gergő, 
Tóth Ákos, Györgye Dávid Zol-
tán, Viczián Ákos, Csővári Ben-
ce, Kecskeméti Kristóf, Sztraka 
Mihály is megörökítette nevét.  

Az utánpótlás vezetőedzője, a test-
nevelő tanár Füleki Antal.  

Dulai János: Az U16-ban 
játszó serdülőink már 
másodszorra szerezték 
meg a bajnoki címet, bár 
a szezon kezdetén még 

nem láttunk erre esélyt, 
mivel igen erős ellenfeleink 

voltak. Nagyszerű játékos és edzői 
munka áll a teljesítmény mö-

gött, hiszen sok 13-14 éves 
játékosunk állt pályára a 
16 évesek között. A csa-
pat nagy része így még 
pár évig a serdülő ko-
rosztályban játszik, és a 

megszerzett tapasztalattal, 
játéktudással további bajno-

ki sikerekben is bízhatunk. Utána 
várjuk őket az ifjúsági csapatunk-

ba, az U19-be, és természe-
tesen felnőtt, válogatott 
csapatunkba. Hetente 
két edzésen erősítik 
magukat, hogy játék- és 
technikai tudásuk fejlőd-

jön. Ezúton is köszönetet 
mondok a szülőknek, akik se-

gítik a gyerekeket és az egyesületet, 
lelkesen kitartanak mellettünk és 
kiveszik részüket a háttérmunkák 
szervezéséből, lebonyolításából. 
Hajrá Kiskőrös!

(fotó: Filus Tibor)


