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Áldott az idei kenyerünk és a borunk is
Meg kell védenünk Szent István örökségét, nemzeti egységünket

Megújult a bölcsőde

Római katolikus ünnepi szentmisével kezdődött augusztus 20-án az ál-
lamalapítás évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés. 
Rendhagyó módon, már évek óta, ha az időjárás lehetővé teszi, a templom 
oldalában a főtéren tartják meg a szentmisét, hogy minél többen részt tud-
janak rajta venni „Isten kék ege alatt”. a szentmisén seffer Attila espe-
res atya prédikált, Czele József káplánnal együtt celebrálták az egyházi 
szertartást.

A prédikációban Attila atya említést 
tett a kiemelt történelmi nagyságú 
államalapításról, a kereszténység 
elterjedéséről, valamint államalapí-
tó Szent István királyunkról. Hálát 
adtak és köszönetet mondtak az új 
kenyérért az Úrnak, s mindazok 
munkájáért, akik azon fáradoztak, 
„hogy az illatos ajándék” minden 
nap asztalunkra kerüljön. 
A szentmise után Domonyi László 
polgármester mondott ünnepi be-
szédet, melyben végigvezette a tör-
ténelmi tudnivalókat erről a napról. 
Mint mondta, 1083-ban I. László 
király intézkedése során VII. Gergely 
pápa hozzájárulásával ezen a napon 
oltárra emelték István király relik-
viáit a székesfehérvári Bazilikában, 
ami szentté avatásával volt egyenér-
tékű. Azóta egyházi ünnepként élt 
tovább ez a nap, melyet 1771-ben 
Mária Terézia nyilvánított országos 
ünneppé. Az 1848/49-es szabadság-
harc leverése után 1860-ig nem tart-
hatták meg a nemzeti ünnepet, hi-
szen István király a független magyar 
állam szimbóluma volt. A Kiegyezést 
követően az ünnep visszanyerte régi 
fényét. A kommunista rendszerben 
az ünnepet annak vallási és nemzeti 
tartalma miatt nem vállalták fel, más 
tartalommal ruházták fel. Először az 
új kenyér ünnepe lett, majd a szo-
cialista államalapítást időzítették 
erre a napra. Negyven éven keresztül 
augusztus 20-át az Alkotmány nap-
jaként ünnepelték. A rendszerválto-
zás óta ismét felelevenedtek a régi 
tradíciók. Az Országgyűlés 1991. 
március 5-én döntött arról, hogy 

augusztus 20-át hivatalos állami ran-
gú ünneppé nyilvánítja – mondta a 
polgármester, majd kifejtette, hogy 
napjainkban számunkra mit jelent 
ez az ünnep.
„Szent István a keresztény magyar 
államot alapította meg. Büszkék 
vagyunk a több mint ezeréves álla-
munkra, a nemzeti egységre, amely 
annak dacára töretlen, hogy határok 
szabdalják. Gondoljunk határainkon 
túl élő testvéreinkre is, akik ma is 
egyek velünk és ezen a napon „díszbe 
öltöztetik a szívüket”. Ezt a nemzeti 
örökséget tovább kell vinnünk és át 
kell adnunk a jövő nemzedékének. 
Vigyáznunk kell keresztény nemze-
tünkre, meg kell védeni a keresztény 
Európát azért, hogy a Szent István-i 
örökség és a magyar nemzet halha-
tatlan maradjon” - emelte ki a város 
első embere.        
Az ünnepséget énekével Fischer 
Boglárka, szavalatával Tóth Eszter, a 
Szent József plébánia énekkara pedig 
énekkari szolgálatával színesítette.
Az ünnepség végén mindenki része-
sülhetett a város újratelepítésének 
300. évfordulója alkalmából sütött 
300 darab cipóból, a megszentelt 
kenyérből és a megáldott „Kiskőrös 
Város Boraiból”.
Délidőben sem maradt üres a főtér. 
A város kemencéjében a Kunság-
Média Nonprofit Kft., valamint a 
Kiskőrösi Szlovákok Szervezete és 
Kiskőrös Város Önkormányzata 
szervezésében minden jelentkező 
megsüthette a maga ünnepi kenyerét 
a szervezők által biztosított alapanya-
gokból.  

A nyári szünetet kihasználva a 46 
férőhelyes, Aczél-Németh Angéla 
vezette bölcsődében is elvégezték a 
felújítási munkálatokat a Kőröskom 
Kft. szakemberei. A Terület és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Bizottságtól 
nyert Kiskőrös Város Önkormányza-
ta 6 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást erre a célra. A pénzből 
két csoportszobához tartozó szociális 
blokk fali csempézését újították meg, 
valamint kicserélték a csaptelepeket, 
mosdókagylókat, vécécsészéket is. 

A hét évvel ezelőtt kialakított úgy-
nevezett sószobát is megújították, 
biztonságosabbá tették. Az épületen 
kívül az új terasz és a térkőburkolat 
kialakítását, valamint a nagy meleg-
re való tekintettel egy vízpermetező 
rendszer telepítését végezték el. Ez a 
rész a többi évszakban a játszóudvar 
területeként fog működni. Az ud-
varon a pályázati támogatásból egy 
játéktároló és egy kerékpártároló 
építését is megoldották. A pénzből 
még játékokat is vásároltak.

kijavítottÁk a sportcsarnok 
padlózatÁnak hibÁit

Bár nemrégiben adták át használat-
ra a KEVI gimnáziumának sport-
csarnokát, a műanyag parketta he-
lyenként felpúposodott, így a nyári 
szünetben szükségessé vált annak 
kijavítása. Mint azt Szentgyörgyiné 
Szlovák Mária igazgató elmondta, 
a küzdőtér mintegy háromnegyed 
részén fel kellett szedetniük a sport-
padlót és korrigálni a hibákat. Mind-
ezt még a húsz hónapos garanciális 
időn belül végezte el a kivitelező, 

így az intézménynek nem került 
pénzbe. A padlózat felpúposodását a 
magas páratartalom okozta. Mivel a 
szakemberek mérései alapján a padló 
alatti betonréteg teljesen száraz, arra 
a következtetésre jutottak, hogy a 
levegő páratartalma volt káros ha-
tással a padlóra. Mivel a kijavítás is 
magas levegő-páratartalom mellett 
zajlott, így valószínűsíthető, hogy a 
későbbiekben ez már nem fog gon-
dot okozni.   

Megkezdték a kifizetéseket
A Magyar Államkincstár (Kincstár) 
2018. augusztus első hetében elindí-
totta a jogos szőlőültetvény – szerke-
zetátalakítás és -átállítás támogatási 
igények kifizetését, így 123 kérelem 
alapján, 81 szőlész-borász gazdálko-
dó részére, mintegy 230 millió forint 
összegű támogatás kifizetéséről gon-
doskodott.
A szőlőültetvények szerkezetátalakí-
tásához és -átállításához, 2018. áp-
rilis 1. és június 15. között lehetett 

kifizetési kérelmeket benyújtani a 
jóváhagyott egyéni tervek szerint el-
végzett műveletek után.
Összesen 1405 kifizetésre irányuló 
kérelmet nyújtottak be a gazdálko-
dók, amelyeknek feldolgozása és 
bírálata folyamatos ütemű. Az ad-
minisztratív és helyszíni ellenőrzé-
sek eredményei alapján a Kincstár 
augusztus elejétől fizeti ki a jogos 
támogatási igények után járó össze-
geket.                                   (MVH)

Még több hÁztartÁsnak 
jÁr a rezsicsökkentés

júliusban döntött arról a Kormány, hogy kibővítik azoknak a háztartások-
nak a körét, akik téli rezsicsökkentést igényelhetnek. a rezsicsökkentés 
tulajdonképpen már 2013-ban megkezdődött – a gáz, a villany, a távhő, 
a hulladékszállítás, a palackos gáz és a kéményseprési – díjak mérsék-
lésével. a márciusi rendkívüli hideg miatt a Kormány háztartásonként 
újabb 12 ezer forint téli rezsicsökkentésről döntött. a téli rezsicsökkentés 
következtében, összességében a több mint 4 millió háztartásban, mint-
egy 40 milliárd forint maradt a családi kasszákban. Most a hagyományos 
fűtőanyaggal tüzelők is segítséget kapnak a szociális pénzügyi keretből. 
a Kormány új határozatáról kérdeztük dr. turán Csaba jegyzőt.

A Kormány az 1364/2018. (VII.27.) 
számú határozattal döntött a koráb-
ban téli rezsicsökkentésben nem ré-
szesült, a vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások egyszeri, természetbeni 
juttatásáról a fűtési költségek vise-
lésével összefüggésben – mondta a 
jegyző. 

 � Milyen feltételeknek kell meg-
felelni?
Az igénybejelentés feltétele, hogy a 
bejelentő háztartása korábban téli 
rezsicsökkentésben nem részesült! 
A támogatás azon háztartások (egy 
lakásban együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége) ré-
szére igényelhető, melyek gáz- vagy 
távhő-szolgáltatási szerződéssel nem 
rendelkeznek és korábban téli re-
zsicsökkentésben nem részesültek. 
Az igénybejelentés további feltétele 
annak tudomásul vétele a bejelen-
tő részéről, hogy a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
ellenőrizheti, a jogosultságot és a fel-
tételeket.

 � Milyen fűtőanyagokra vonat-
kozik az új Kormány–határozat?  
A természetbeni támogatás a fűtő-
anyagra (tűzifa, szén, propán-bután 
palackos gáz, propán-bután tartályos 
gáz, fűtőolaj, pellett/brikett) vonat-
kozik, a támogatás nem fedezi az 
egyéb, például a szállítási, darabolási 
költségeket. 

 � Mi a támogatás igénybevételé-
nek a menete?
Az igénybejelentés igénybejelentő 
nyilatkozat kitöltésével lehetséges. 
Az igénybevételi nyilatkozat letölt-
hető a www.kiskoros.hu interne-
tes oldalról, valamint beszerezhető 
a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 
(6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 
1.) földszint 3. sz. irodájában. 
A kitöltött igénybevételi nyilat-
kozatot a Kiskőrösi Polgármesteri 
Hivatalba kérjük legkésőbb 2018. 
október 15. napjáig visszajuttatni az 
alábbiak szerint:
• Postai úton: Kiskőrösi Polgármes-
teri Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi 
Sándor tér 1.
• Személyesen: a Kiskőrösi Polgár-
mesteri Hivatal földszint 3. sz. iro-
dájában 
• ügyfélkapun keresztül
felhívom a lakosság figyelmét, hogy a 
megadott határidő után beérkező igé-
nyeket (az önkormányzatoknak előírt 
adatszolgáltatási határidőre tekintet-
tel) nem áll módunkban befogadni! 

KisKőrösi eseményeK a világhálón:

www.kiskoros.hu
facebooK: KisKőrös város
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beiktattÁk hivatalÁba 
az új baptista lelkipÁsztort

PetőfI a KéPzőMűvészetben
Szendrey Júliára is emlékeztek

IX. KaKasPöRKölt-főző fesztIvál 
a szabadIdőPaRKban

Torgyikné Danis Éva és Dedák Pál 
főszervezők Markó János technikai 
vezetővel ismét egész napos prog-
ramként szervezik meg a IX. Kakas-
pörkölt-főző fesztivált a Szabadidő-
parkban, október 6-án.
A már hagyományos kiírásnak meg-
felelően két kategóriában lehet bene-
vezni a versenyekre. Természetesen 
várják a csapatok ízletes kakaspör-
költjeit, illetve a kétlábú tollas jószá-
gokból készült leveseket is bírálja a 
zsűri, amelynek tagjai a dekorációt is 
pontozzák.
A tavaly már bejelentkezett csapato-
kat regisztrálták, még azokat várják, 
akik eddig nem jelezték részvételi 
szándékukat. Az előzetes becslések 
szerint mintegy 90 főzőcsapat jelent-

kezésére számítanak az idén. Az ün-
nepélyes tűzgyújtási ceremóniát fél 
10-re tervezik, ekkor veheti kezdetét 
majd az étkek főzése.
A színpad sem áll majd üresen, fel-
lép az Akasztói Vízkereszt Citera-
zenekar, az Evangélikus Fúvószene-
kar, a Szürkeverebek Jazzbandája, a 
Soundwitch zenekar. Az átszerelé-
sek közötti időben pedig Kothencz 
Lali, valamint Nani (Markó János) 
és Posztobányi László zenészek szó-
rakoztatják a bográcsmestereket és a 
csapatokat.

Akik még szeretnének jelentkezni, 
ők hívják Torgyikné Danis Évit: 06-
20/453-5188, vagy Dedák Patyót: 
06-70/333-2856

a zene Mindenkié!

Villányi Dániel (1987. dec. 21.) 
zongoraművész az ifjú zongorista ge-
neráció kiemelkedő alakja.
Tanulmányait – BA diploma, 2010 
– a budapesti Liszt Zeneművészeti 
Egyetemen végezte, tanárai Dráfi 
Kálmán, Kemenes András, Gulyás 
Márta, Wagner Rita voltak. Majd 
következett a – MA diploma, 2013 – a 
weimari Hochschule für Musik Franz 
Liszt hallgatójaként. Tanárai Szoko-
lay Balázs, Larissza Kondratyeva – 
itt jelenleg is posztgraduális képzésen 
vesz részt „Konzertexamen, valamint 
2013-ban felvételt nyert a neves 

Buchmann-Mehta School of Music 
intézménybe Emanuel Krasowsky 
professzor növendékeként.
Számos hazai és európai koncerten 
szerepelt, mind szóló, mind kamara-
hangversenyeken. Legutóbb az Eu-
rópai Koncerttermek Szervezetének 
(ECHO) „Rising Stars” sorozatának 
magyar állomásán a MűPa-ban adott 
koncertet. 
Jelenleg az Unicredit Bank „Kor-
szakalkotók” – fiatal művészeket tá-
mogató kampányának kiválasztottja.
A belépés díjtalan. Minden kedves 
zenerajongót szeretettel várunk!

a zene világnapján,
október 1-jén 18.00 órakor

villÁnyi dÁniel
zongoraművész koncertezik

a „szÓ-la-M” aMI
hangversenytermében.

Műsora:
j.s.bach: Olasz koncert  bWv 971
f. schubert: a-moll szonáta d 784

liszt ferenc: Obermann völgye

A Kiskőrösi Baptista Gyülekezet már 
két és fél éve várta, hogy az üresen 
álló lelkipásztori állást betöltsék. 
Vágyuk augusztus 25-én teljesült, 
hiszen ezen a napon iktatták be a 
gyülekezet új lelkipásztorát, Győri 
Gábort. 
Más egyházak hagyományától el-
térően a közösség maga indul az új 
pásztor keresésére. Ha megtalálják a 
jelöltet, akkor meghívják, hogy szol-
gáljon közöttük és ismerje meg job-
ban őket. Amennyiben a szimpátia 
kölcsönös, úgy a lelkipásztor elfog-
lalja a megüresedett pozíciót. 
2015-ben Boros Dávid, a gyüle-
kezet korábbi vezetője Budapestre 
költözött családjával. Az eltelt majd’ 
három évben a kiskőrösi baptisták 
sokat imádkoztak és keresgéltek, tü-
relmüket és hitüket pedig siker koro-
názta, hiszen idén nyáron Győri Gá-
bor és felesége, Márti igent mondtak 
a felkérésre és három gyermekükkel 
Kiskőrösre költöztek.  
Az új lelkipásztort először Mészáros 
Kornél, a Magyarországi Baptista 
Egyház főtitkára köszöntötte, majd 
elhangzott Győri Gábor szószékfog-
laló prédikációja is. Ezt ünnepélyes 
pillanatok követték, melyek során 
mind Győri testvér, mind pedig a 
gyülekezet fogadalmat tett a köl-
csönös elfogadásról, tiszteletről és az 
egymás irányába vállalt felelősségről. 
Győri Gábortól régi gyülekezete, az 
Ózdi Baptista Gyülekezet is elkö-

szönt, majd a kiskőrösi közösség-
ből is elhangzottak köszöntő szavak 
több szolgálócsoport vezetője által. 
Mivel Kiskőrösön az ökumenikus 
összefogás is rendkívül erős, így új 
kollégájuk tiszteletére a kiskőrösi 
egyházak képviselői is felsorakoz-
tak, hogy mindannyian egy-egy 
igeverssel és pár kedves gondolattal 
bátorítsák az újonnan érkezőt. Az al-
kalmat Pohankovics András alpol-
gármester is megtisztelte jelenlétével. 
Az alpolgármester köszöntőjében 
arra kérte városunk újdonsült lakó-
ját, hogy ugyanolyan lelkesedéssel 
vesse bele magát Kiskőrös életébe, 
mint ahogy az a gyülekezet tagjai ré-
széről ez már megszokott. 
Egy ilyen szép alkalmat pedig mivel 
lehetne jobban megünnepelni, mint 
pár finomság fölött eltöltött baráti és 
testvéri beszélgetéssel; így a gyüleke-
zet jó kiskőrösiekhez méltón az ün-
nepélyes alkalom után minden részt-
vevőt szeretetvendégségbe invitált.

Szabó Anna

Az Országos Petőfi Sándor Társaság, 
Kiskőrös Város Önkormányzata, a 
Petőfi Szülőház Múzeumi és Mű-
vészeti Alapítványa szervezésében 
szeptember 6-án találkoztak mind-
azok, akik az elmúlt 35 évben részt 
vettek, figyelemmel kísérték, illet-
ve segítették a Petőfi témakörben 
meghirdetett kortárs pályázatokat. 
A múzeumnak ajándékozott mun-
kákból az ország legnagyobb kortárs 
Petőfi témájú gyűjteménye állt össze. 
A találkozón – melyet azért időzí-

tettek erre a napra, mert ekkor van 
Szendrey Júlia halálának évforduló-
ja – necpáli vendégek is részt vettek, 
mivel ugyanerre a napra esik Petőfi 
szülei, a Petrovics házaspár házasság-
kötésének 200. évfordulója is.
Dr. Praznovszky Mihály irodalom-
történész „Halhatatlanná tett asszo-
nyok: Hrúz Mária és Szendrey Júlia” 
címmel tartott előadása után az újra-
telepítésének 300. évfordulóját ün-
neplő Kiskőrössel is megismerkedtek 
a vendégek.   

Bár a Brada soron nem volt jellemző 
a betöréses lopás, az ott élő földtulaj-
donosok mégis úgy döntöttek, hogy 
jobb megelőzni a bajt. Összefogtak 
és megvásároltak egy több kamerából 
álló rendszert, amellyel a környéket 
megfigyelhetik, észrevehetik az ide-
geneket, netán a feléjük menekülő 

tolvajokat. A nyár folyamán a kame-
rarendszert már működésbe is helyez-
ték, így nagyobb biztonságban érez-
hetik magukat és vagyontárgyaikat.

kaMerÁkkal 
Megfigyelt 

terület

itt MegÁllni tilos!
Sokan nem ismerik a KRESZ új 
rendelkezéseit, hiszen nap, mint 
nap leállnak az egyébként táblával 
is jelzett, zöld jelzéssel felfestett par-
kolóhelyeken a K&H Bank előtti 
parkolósávban. Mivel egyre nagyobb 
teret hódítanak a környezetbarát 
elektromos autók, Kiskőrös váro- 
sába is telepített az Magyar Villamos 
Művek Zrt. egy ilyen töltőállomást. 
Mellette két parkolóhely is biztosítja 
a villanymotorral hajtott gépjármű-
vek „tankolását”. A szabályokat be 
kell tartani, ha valaki ennek a két 
parkolóhelynek a valamelyikére be-
áll, olyan, mintha a mozgáskorláto-
zott parkolóban állna, arra jogosító 
igazolvány nélkül. Megakadályozza 

az egyre szaporodó elektromos autók 
töltési lehetőségét. Nem árt tehát vi-
gyázni, aki a jövő útjába áll, annak a 
szabálytalan parkolását büntetik!

több a parkoló
A szakorvosi rendelőintézet udva-
rán, főleg a reggeli órákban a meg-
épített parkolók száma kevésnek bi-
zonyult. Mint azt Domonyi László 
polgármester elmondta, az orvosok 
számára 10 új zárt parkolóhelyet 
építenek ki, így a felszabaduló par-
kolóhelyekre is le tudnak állni a 
betegek autóikkal. Remélhetőleg ez 
a beruházás segít enyhíteni a parko-
lási gondokon és a betegeknek nem 
kell a közelben lévő áruház, vagy a 
gimnázium parkolójában hagyni 
járműveiket.

A Druk-ker Kft. kakasfőző csapata

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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a Wattay Is Megújult

tIsztelet a teRMelőneK, a bORásznaK,
szlOváK egyKOROn betelePÜlő felMenőInKneK!

Mosóczi lÁszló 
ÁllaMtitkÁr 

nyitotta Meg a 
rendezvényt

ünnepi

Kedves kiskőrösiek!
Ismét eltelt egy esztendő. A szőlőtő-
kék levelei kezdenek más színárnya-
latot ölteni, a fürtök duzzadnak, sőt, 
idén az időjárás úgy hozta, hogy sok 
helyen már lassan vége a betakarí-
tásnak. A gondos gazda egész évben 
óvja ültetvényét, s bár napjainkra a 
szüretelés módja és menete is jelen-
tősen átalakult, még mindig nagy 
ünnep ez a termelőnek, és nagy ün-
nep az idén 300 éves jubileumát ülő 
városunknak is.
Bizony messzire jutottunk azóta, 
hogy szlovák őseink először szőlő-
tőkékkel telepítették be az Izsáki út 
melletti Öregszőlők futóhomokos 
buckáit! A 18. század végén még sen-
ki nem gondolta és nem is gondol-
hatta, hogy ez a sok munkát igénylő 
növény mennyire meghatározó lesz 
majd városunkban, hatékony gaz-
daságot, biztos megélhetést és jövőt 
biztosítva az itt lakóknak.
Az Öregszőlők területe kiegészült a 
tabdi Újszőlőkkel, valamint a Szü-
csi dézsmaszőlőkkel, a megtermelt 
bor pedig az évtizedek folyamán a 

földesúr számára a megtűrt termék 
helyett szépen lassan kézzel fogható 
értékké válhatott.
Aztán a 19. század utolsó évtize-
deiben valami egészen új, alapvető 
változás következett be. Az Euró-
pát letaroló filoxérajárvány eljutott 
Magyarországra is, és kipusztította 
csaknem az összes kötött talajra te-
lepített szőlőültetvényt. Kiskőrös 
magas kvarctartalmú homokos talaja 
azonban ellenállt a fertőzésnek, en-
nek nyomán területei felértékelőd-
tek, a vasút megépülése után pedig 
igazi szőlőkonjunktúra vette kezde-
tét, amely korábban soha nem látott 
gazdagságot eredményezett a telepü-
lésnek.
Az 1970-es, 80-as évekre kialakuló 
nagyüzemi termelés egy újabb si-
keres fejezet volt Kiskőrös szőlő- és 
borkultúrájának történetében.
A szőlőkultúra a lakosság számára 
sokáig a kenyérkereset legelterjed-
tebb formája volt. Azt hiszem, hogy 
mindannyiunk nevében mondha-
tom, hogy a betakarítás, a szüret 
minden gondjával és bajával együtt 
az év egyik leginkább várt eseménye 
volt, és ma sincs ez másképpen.
A szüretnek különleges helye van a 
kiskőrösi ember szívében. Gondol-
junk csak bele, hogy micsoda él-
mény volt az is, ahogy összehozta a 
nagycsaládot, beleértve a távolabbi 
rokonságot. A munka melletti baráti 
beszélgetések, a finomabbnál-fino-
mabb ebédek, majd a termés feldol-
gozása, a borkészítés és az értékesítés 

igazi örömünnep volt, ezek az em-
lékek pedig, mindig megédesítik a 
keményebb pillanatokat.
Ma, 2018-ban, a „Kiskőrös 300 
Emlékév” keretében megéri egy pil-
lanatra megállni, és számot vetni a 
múltunkkal. Nem túlzok, amikor 
azt mondom, hogy a szőlő- és bor-
kultúra volt az a tényező, amely ki-
emelte városunkat és környékét az 
Alföld homokjából, stabil és fejlődő 
gazdasági életet biztosítva számára. 
Bő tíz évvel ezelőtt még más volt a 
helyzet, azonban ma már az ipari 
szektor határozza meg legfőbbképp 
a település bevételeit, ennek ellenére 
a szőlő most is itt van velünk, és úgy 
gondolom, hogy amíg él kiskőrösi 
ember a Földön, ez így is fog marad-
ni, nagyon helyesen.
A XXVI. Kiskőrösi Szüret és Szlovák 
Nemzetiségi Napokon ezekre em-
lékeztünk. Megadtuk a tiszteletet a 
termelőnek, aki egész évben fárado-
zik, gondosan műveli birtokait, hogy 
minél szebb fürtök teremjenek a sző-
lővesszőkön. Megadtuk a tiszteletet 
a borkészítőnek, aki finom nedűket 
készít számunkra, ezzel öregbítve 
városunk hírnevét az országban és a 
nagyvilágban. És nem utolsó sorban 
emlékeztünk szlovák felmenőinkre, 
Kiskőrös alapítóira, akiknek szorgal-
ma, munkaszeretete és türelme nél-
kül a város sohasem juthatott volna 
el idáig. Testvérvárosaink delegációi 
is együtt ünnepeltek velünk.

Domonyi László
polgármester

Domonyi László polgármester a 
kiskőrösiekre koccintott Kautzky 

Armand színművésszel, a Kiskőrös 
300 Emlékév „arcával”

Mosóczi László közlekedésért fele-
lős államtitkár, mint a XXVI. Kis-
kőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi 
Napok fővédnöke nyitotta meg, a 
Kiskőrös Város Önkormányzata, a 
Kőrösszolg Kft., a Kiskőrös Városért 
Alapítvány, a Petőfi Sándor Művelő-
dési Központ, a Kiskőrösi Szlovákok 
Szervezete, a Kiskőrös Város Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat, vala-
mint a Publicity AIM Kft. szerve-
zésében megvalósuló háromnapos 
rendezvénysorozatot.
A Kormány számos eszközzel segíti 
a magyar családokat, az adóked-
vezményektől az otthonteremtési 
támogatáson át a rezsicsökkentésig 
– mondta. 
Arra törekszünk, hogy 2030-ra Ma-
gyarországot az öt legélhetőbb euró-
pai ország egyikévé tegyük.
Az M5-ös és az M6-os között fél-
úton elhelyezkedő Kiskőrös számára 
fontos fejlemény lesz a két sztrádát 
összekapcsoló összeköttetés. Bács-
Kiskun megyében valósul meg a 
Belgrád – Budapest vasútvonal teljes 
átépítése is. A Kormány nem csak a 
közúthálózat bővítéséről, hanem a 
meglévő szakaszok állapotának javí-
tásáról is gondoskodik.
Mindez új lehetőségeket teremt a 
gazdaság, az ipar és az idegenforga-
lom, valamint számos egyéb terület 
fellendítése területén. Célunk, hogy 
Magyarország, azon belül Bács-Kis-
kun megye, még szűkebb értelem-
ben Kiskőrös is profitáljon a beruhá-
zásokból. 
A Kormány minden támogatást 
megad, hogy ez a cél megvalósul-
jon, a megye és települései tovább 
virágozzanak- hangsúlyozta, majd a 
300 éves Kiskőröst köszöntő jókí-
vánságaival zárta megnyitó beszédét 
az államtitkár. 

új tanév, új kerettantervek, új elvárások – összegezhetnék egy mondatban 
a szakképzésben történő változásokat. a sok változás mellett azonban a 
folyamatos megújulás állandóvá válik a Kiskőrösi Wattayban. Így történt 
ezen a nyáron is, és a megújulás az intézmény több telephelyét is érintette.

Az iskola ügyviteli telephelyén a tan-
termek átrendezésével új, nagyobb 
méretű tanári szobát alakítottak ki, 
melyben 35 pedagógus részére lett 
biztosított a mai kor elvárásainak 
megfelelő körülmények a munka-
végzéshez. A tanári szoba megújulá-
sával párhuzamosan új teakonyhát, 
gazdasági irodát, valamint szociális 
helyiséget is kiépítettek. Az idegen 
nyelv elsajátításának folyamatában 
nyújtanak segítséget azok a tanter-
mek, melyekben idegen-nyelvi la-
bort sikerült berendezni. A Sárkány 
József utcai telephelyen szintén a 
tantermek átrendeződésével, átala-
kításával egy tanéttermet rendeztek 
be, valamint a már meglévő tanbolt 
került át új tanterembe.
A 2018/2019-es tanévtől a szakgim-
náziumi képzéseket – közgazdaság, 
informatika, gépészet, ügyvitel –
érintették jelentős változások, hiszen 
az új kerettantervek kapcsán az érett-
ségi bizonyítvány megszerzése előtt a 
tanulók már mellék-szakképesítést 
kaphatnak az általuk választott ága-
zatban, majd az érettségi után, az 
ötödik évben a főszakképesítésre – 
technikusi végzettség – készülhetnek 
fel a diákok. A szakközépiskolában 
tovább folyik az alapvető szakmák 

képzése: épület- és szerkezetlakatos, 
hegesztő, karosszérialakatos, pincér, 
eladó, asztalos tanulók kezdik meg 
az új tanévet szeptembertől.
A tárgyi feltételek megújulásában 
további segítséget nyújtanak a pályá-
zatok, melyek kapcsán „A Kiskunha-
lasi Szakképzési Centrum fejlesztése 
a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
csökkentéséért” megnevezésű pro-
jekt 2020. július 15-ig biztosít esz-
közbeszerzést, valamint szakmai, 
pedagógiai megújulást az intézmény 
dolgozóinak.
A Hankook Középiskolai Pályázat 
révén további 2 millió forintot nyert 
a Wattay, melyet a gépészeti- gya-
korlati tantárgyak tárgyi fejlesztésére 
használnak fel, kettő esztergagép be-
szerzésével. A „Menőmenza projekt” 
tovább folytatódik, melynek kere-
tében gyógy- és fűszernövénykert 
telepítése, valamint a tanétterem 
berendezése valósul meg, emellett 
tanulmányi kirándulásokon vehet-
nek részt a wattays diákok.
A középiskola továbbra is folyamato-
san várja a felnőttoktatásra jelentke-
ző diákokat, így biztosítva a szakmai 
megújulás lehetőségét nemcsak az 
intézmény, de Kiskőrös város és a 
környezetében élők számára is.

kisorosziban tÁboroztak 
a beMes teRMészetvédőK

Madarász Boglárka tanárnő már 
harmadik alkalommal szervezte meg 
a természetismereti tábort Kisoroszi-
ban. A kikapcsolódás mellett hasznos 
ismereteket szereztek a gyerekek az 
ott található élővilágról, például a 
madarakról, vagy a rovarokról. Nagy 
érdeklődéssel figyelték a befogott ma-
darak gyűrűzését. Bogi néni minden 
fontos információt elmondott, közel-
ről figyelhették meg például az egyes 
madarak különleges tollazatát. Végül 
útjukra engedték az azonosító jellel 
ellátott, meggyűrűzött madarakat.
Az alsó tagozat második osztályától 
kezdve egészen a felsős nyolcadiko-
sokig jelentkezhettek gyermekek a 
táborba. Megtanulták az egymás-

hoz való alkalmazkodást, a segítség-
nyújtást. Barátságok is szövődtek. 
A táboros napok jó hangulatban, 
nyugodtan teltek. Négy pedagógus 
is gondoskodott arról, hogy ez a pár 
nap gondtalan kikapcsolódást jelent-
sen a táborozóknak.
Hatalmas élményt szerzett számukra 
a gyönyörű hely a Dunakanyarban. 
Fürdőzéssel, hajókázással, túrázással, 
bobozással és várlátogatással színesí-
tettük Boglárkával, Fülöpné Hor-
váth Mónikával és Jakab Andreá-
val a mindennapokat. És persze nem 
maradhatott el a kavicsokkal való 
„kacsázás” és a kagylógyűjtés sem a 
Duna parton.

Szigetiné Szabó Ilona

unOKa-PaPa hORgászveRseny
Érdemes kihasználni a késő nyári 
napsütéses hétvégéket egy-egy csalá-
dias program erejéig a jóbarátokkal.  
Boldoczki József, Kothencz Lajos, 
Csányi József és Nuszpel József 
(a képen balról jobbra) meg is be-
szélték, hogy szerveznek az unokák-
kal közösen egy szombati kikapcso-
lódást. Elmentek egy horgásztóra, a 
gyerekeknek meghirdettek egy peca-
versenyt. Amíg a srácok partra rán-

tották a halakat, a grillen elkészült 
a harapnivaló és még közös játékra 
is maradt idő. Az eredményeket 
oklevéllel is megörökítették. A fiúk 
– Pivarcsi Bence, Korsós Kothencz 
Koppány, Csányi Csongor, Veres 
Ábel, Csányi Kristóf, Feind Péter – 
(a képen balról jobbra), Csányi papa 
nyakában Márton – összesen 7 halat 
fogtak ki! Hatalmas gratuláció!

felhívjuk Kedves vendégeink figyelmét,
hogy kötelező félévenkénti karbantartási munkák miatt

a Kiskőrös termálfürdő és tanuszoda 
október 8-tól október 14-ig zárva lesz! 

Megértésüket köszönjük.
KIsKunságI vÍzIKözMű-szOlgáltatÓ Kft.

(www.kiskunviz.hu , furdokemping@kiskunviz.hu)

Jánd delegációja Margitta delegációja

Liptoszentmiklós delegációja
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In MeMORIaM szűcs gyula
1957 - 2018

300 év – 300 POháR KadaRKa

érték gratulÁlunk

vIsszateKIntés az út végéRől
Simonné Dulai Mária természetfestő 

utolsó kiskőrösi kiállítása

300 év – 300 száRMa
Töltött káposztával ünnepelt a gazdakör

A kiskőrösi Petőfi Sándor Művelő-
dési Központ és a Kőrös-Körül Nők 
Egyesület szervezésében szeptember 
1-jén 18 órai kezdettel Simonné 
Dulai Mária természetfestő műve-
iből „Visszatekintés az út végéről” 
címmel nyílt kiállítás, a művelődési 
központ emeleti galériájában.
Az életmű-tárlatot Domonyi László 
polgármester nyitotta meg.
Azért jöttünk ma össze, hogy Mari-
kával visszatekintsünk az út végéről. 
Simonné Dulai Mária természetfes-
tő kiállításának ugyanis ezt a címet 
adta: Visszatekintés az út végéről. 
Egy hosszú, munkálkodásban és 
eredményekben gazdag út végéről. 
Simonné Dulai Mária így vall mun-
kásságáról: Képeim színes üzenetek 
a szemlélőnek a természet szépsé-

géről, szeretetéről. Festői és filmes 
munkáimmal, alkotásaimmal nem 
pályázom díjakra, hanem szeret-
ném meglévő ismereteimet átadni 
és mindezekkel örömöt szerezni az 
érdeklődő embereknek. Tudják meg 
minél többen, hogy milyen kincse-
ket rejt a mi Kiskőrösünk és annak 
környéke. Ez a 32. és egyben utolsó 
itteni, tehát úgynevezett „záró kiállí-
tásom”. Természetfestő utam végére 
érkeztem, melyet rövid megszakítá-
sokkal 50 éven keresztül műveltem. 
Öröklött adottságomat örömmel 
használtam fel, képességemet a ter-
mészet iránti elkötelezett szeretettel 
és akarattal fejlesztettem, szakköny-
vekből, kutatásokkal, ismereteim 
bővítésével.
Gratulálunk ehhez a csodálatos ki-
állításhoz, a természetfestő életút 
alkotásaihoz. A töretlen lelkesedést, 
alkotást, Kiskőrös képzőművészete 
kincseinek bővítését, gazdagítását a 
városvezetés 1977-ben Kiskőrösért 
Emlékéremmel ismerte el, 1998-ban 
pedig csodálatos alkotásainak elis-
meréséért Marika a Vadászati Kultu-
rális Egyesület Hubertusz Keresztjé-
nek bronz fokozatát vehette át.

Csak köszönni tudjuk ezt az öt-
ven esztendőt, a hála és az elisme-
rés szavaival- méltatta a kiskőrösi 
természetfestőt Domonyi László 
polgármester, majd megnyitotta a 
kiállítást, mely szeptember 28-ig te-
kinthető meg.

A Kiskőrösi Gazdakör hatalmas 
meglepetéssel készült a kiskőrö-
si lakosok és vendégeik számára, 
Kiskőrös újratelepítése 300. évfor-
dulójának megünneplésére – adott 
tájékoztatást Somogyi Zoltán 
gazdaköri tag, ötletgazda-főszerve-
ző. Szeptember 1-jén, szombaton 
ugyanis 13 óra magasságában meg-
főtt az a 300 szármából készült töl-
tött káposzta, amit ingyen kiosztot-
tak a hozzájuk ellátogatóknak. Az 
ízletes falatok mellé a Mediterrán 

Pincészet egy-egy jó hideg „hosz-
szúlépést” is felajánlott, ami jólesett 
mindenkinek a tartalmas ebéd után 
a nagy melegben. A gazdaköri sát-
rat megtalálhattuk a „Csigás kút” 
mellett a Borudvarban. De nem 
csak töltött káposztával készültek, 
ahogyan azt már tőlük megszokhat-
tuk, a „szóló szőlőből, mosolygó al-
mából, csengő barackból” sem volt 
hiány. No, meg vendégmarasztaló 
szeretetből sem, amit utólag is na-
gyon köszönünk.

A kiskőrösi borászat meghatározó 
szakembere a szüreti napokon része-
sült Kiskőrös Város Szőlészetéért és 
Borászatáért-díjban, melyet beteg-
sége miatt személyesen nem tudott 
átvenni, ezért feleségének adta át 
Domonyi László polgármester az 
ország borrendjeinek delegációjából 
összeállt nagytanács előtt. A ceremó-
nia után négy nappal jött a megren-
dítő hír.
Szűcs Gyula kiskőrösi szőlőművelés-
ből élő családban nevelkedett egye-
düli gyermekként, szülei tisztességes, 
becsületes munkára nevelték.
Általános iskolai tanulmányait kö-
vetően a Petőfi Sándor Gimnázium 
és Szakközépiskola tanulója lett, itt 
érettségizett, majd 1978-ban a Kecs-
keméti Főiskola Szőlész-borász sza-
kán szerezte meg diplomáját.
Már szakmai gyakorlatát is a Kiskő-
rösi Kossuth Mezőgazdasági Szak-
szövetkezetben végezte, ahol ezt kö-
vetően egészen a rendszerváltozásig 
dolgozott. Kezdetben telepvezető-
ként, majd a rá jellemző motiváció, 
felkészültség és igényes munkavégzés 
eredményeként három év alatt elér-
te, hogy 1981-ben a szőlőágazat ve-
zetője lett.
1990-től egyéni vállalkozóként csa-
ládi borászatát is létrehozta.
A Kossuth Pinceszövetkezet vezeté-
se szakmailag jól felkészült, jelentős 
tapasztalatokkal rendelkező, kiváló 
vezetői képességekkel rendelkező 
személyt látott benne, ezért 2008-
ban a vezetőség felkérésére elvállalta 
a 90 feletti taglétszámú szövetkezet 
elnöki pozícióját.

Vezetése alatt nagy lendületet vett a 
pinceszövetkezet. Termelői csoporttá 
vált, így extra pénzügyi támogatásra 
tett szert, a nehéz belföldi értékesí-
tést kikerülve külföldi piacokat szer-
zett, mindezt rentábilisan, nyeresé-
get elérve.
Egy több, mint 130 millió forintos 
fejlesztés megvalósítását indította el 
a szövetkezetnél, növelve az alkalma-
zott technológia színvonalát.
A borkészítésben is kiemelkedő ered-
ményeket nyújtott, minden évben 
jobbnál-jobb borokat mutatott be. 
Helyi eredményei mellett megyei és 
országos sikereket is magáénak tud-
hatott. 
1978-ban kötött házasságot Berg 
Erikával, akivel boldog családban 
nevelték fel két lányukat: Evelint 
és Erikát. Mindezt két unokájának, 
Jázminnak és Nándornak a megszü-
letése koronázta meg.
Aktív tagja volt a Kiskőrösi „Gond-
űző” Borlovagrendnek is, mint a 
szakmai bizottság tagja. Ezt a mun-
káját a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetsége a Magyar Bor-
rendi Mozgalomban kifejtett sikeres 
tevékenységét Pro Vino Érdemérem-
mel jutalmazta.
Folyamatos résztvevője volt a helyi 
és a régiós borversenyeknek, szakmai 
eseményeken, konferenciákon min-
dig felszólalt, kifejtette véleményét, 
elkötelezetté vált az ágazat jobbá té-
telében és mindig a termelői oldalról 
közelítette meg azt. 
Részt vett az ágazatot, a borvidéket 
érintő jogszabályi, rendeleti változá-
sok előterjesztésének véleményezé-
sében, jobbító szándékkal folyama-
tosan újító észrevételekkel állt elő, 
kiállt az alacsony felvásárlási árak és 
az olcsó, gyenge minőségű import 
bor ellen. Több alkalommal is szer-
vezett szakmai utakat, még külföldre 
is, hogy kitekintést nyerhessenek, 
szakmai tapasztalatokat gyűjthesse-
nek kollégái. Az egyik legaktívabb 
borász tagja volt a borvidéknek, sza-
badidejéből is sok időt szánt munká-
jának, a szakmának.

borkonferenciával vette kezdetét a szarvas fogadó nagytermében az idei 
szüreti fesztivál, melyen az ország több borrendje is képviseltette magát. 
Megtisztelte jelenlétével a programot a Magyarországi borrendek Orszá-
gos szövetsége elnöke Koczor Kálmán, alelnöke Kovács róbert, főtitkára 
tutor Jánosné, valamint a neves szőlőnemesítő, dr. csizmazia darab jó-
zsef fia is. a megjelenteket Csengődi éva, a program háziasszonya köszön-
tötte, majd béleczki mihály, a szervező Kiskőrösi „gondűző” borlovagrend 
nagymestere (bal kis kép) beszélt a borlovagrendi tagok feladatairól.

A szakmai tanácskozást Domonyi 
László polgármester nyitotta meg, 
aki méltatta a Kiskőrösön még 
ma is sok családnak megélhetést 
adó szőlő- és borágazat sikereit. A 
szlovák telepesek 1718-ban hozták 
magukkal az első szőlővesszőket, 
megteremtve a mai szőlőtermesz-
tés alapjait – mondta a város első 
embere, aki maga is a Kiskőrösi 
„Gondűző” Borlovagrend tagja. 
A szakmai tanácskozáson elhang-
zó előadások és borkóstoló után a 
borlovagok részt vettek a hivatalos 
megnyitó ünnepségen, ahol Szűcs 
Gyula borrendi társuk felesége át-
vette a Kiskőrös Város Szőlészeté-
ért és Borászatáért-díjat. 
A hagyományos borlovag avatá-
son Németh Mihályné és Szőgyi  

János borászok ölthették maguk-
ra a próbák teljesítése után a bor-
lovagrendi talárt, Haris József, 
Naszvad polgármestere (jobb kis 
kép) – aki hobbi szinten mintegy 
négy évtizede foglalkozik szőlő-
termesztéssel és borászattal – pe-
dig tiszteletbeli borlovagrendi  
tag lett. 
A borlovagrend is csatlakozott a 
város újratelepítése 300. évfor-
dulója megünneplésének egész 
éven át tartó programsorozatá-
hoz. 300 díszpoharat osztottak 
szét, megtöltve zászlós borukkal, 
a Szentpéteri Borpince 2016-os 
Kadarkájával és egy közös koc-
cintásra invitálták a jelenlévőket 
Petőfi szülőháza elé. A poharakat 
mindenki ajándékba kapta.
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a XXvI. Kiskőrösi szüret és szlovák nemzetiségi napok alkalmával volt 
mit ünnepelni: a jó termést és a fantasztikus borokat, a szlovák gyökereket 
és testvérvárosi kapcsolatokat, nem utolsó sorban pedig a tricentáriumi 
emlékévet. Már az első napon érzékelhetővé vált, hogy ez a szüreti fesztivál 
nagyon változatos lesz, köszönhetően a szembetűnő sokszínűségnek. a há-
romnapos rendezvény a város újratelepítésének 300. évfordulójának prog-
ramjai közé illeszkedett, középpontba helyezve a szlovák hagyományokat, 
a testvérvárosi kapcsolatokat és természetesen a szüreti mulatságokat.

A szlovák hagyományok több helyszí-
nen is tetten érhetők voltak, a nagy-
színpad programjait rögtön a Kiskő-
rösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör 
és Citerazenekar nyitotta, a Sztrapacs-
ka Udvarban megízlelhettük a hagyo-
mányos krumplis és brindzás ételeket, 
a Szlovák Tájházban pedig megismer-
hettük a tótok történetét, miközben a 
gyerekek az Alkotóudvaron kukorica-
csuhéból különböző játékokat készí-
tettek, visszatérve a központba pedig 
betekintést nyerhettek a János Vitéz 
Látogatóközpont interaktív világába.
Domonyi László polgármester 
elmondta lapunknak, hogy mi-
ért is fontos ez a 300. évforduló a  
városnak:
„Azt gondolom, hogy a fő üzenete a 
300-as évfordulónak az, hogy a szor-
galom és a tisztességes munka hosz-
szútávon kifizetődik. Amit háromszáz 
éve az őseink elkezdtek, azt mi most 
élvezhetjük, és ezen az úton kell ha-
ladnunk tovább, hogy a következő 
generációknak már mi adhassunk. 
A szlovákok telepítették be a szőlőt 
Kiskőrösre, mára pedig ez lett a legna-
gyobb gazdasági egységünk, így ezen 
a fesztiválon mindenképp meg kell 
emlékeznünk erről.”

De nem csak a szlovák hagyományok 
tették színessé a szervezők a fesztivál 
kavalkádját. Megjelentek Kiskőrös 
testvérvárosainak képviselői is Hol-
landiából, Romániából, Szlovákiából, 
Németországból és Lengyelország-
ból, valamint visszatérő vendégként 
Norvégiából is érkezett egy delegá-
ció. A polgármesteri hivatalban a 
testvérvárosoktól ajándékba kapott 
gyűjteményből kiállítást is rendeztek 
„Testvérváros képekben” címmel, az 
Úttörténeti Múzeumban pedig tánc-
házban sajátították el a delegációk 
tagjai a szlovák és a magyar tánclépé-

seket a Szivárvány Néptáncegyüttes 
táncosainak közreműködésével egyik 
esti programként.

a szórakozás sem maradt el
A három napban rendkívül változatos 
programokkal várták a kicsiket és na-
gyokat. Utóbbiak a szombati napon 
megcsodálhatták a veterán járművek 
nagyjait: a Petőfi téren felvonultak a 
legszebb veterán autók és motorok, 
megmutatták magukat a jó öreg Pan-
nóniák, Csepelek, de olyan különle-
gességeket is megcsodálhatunk, mint 
a Zündapp és a BMW Isetta.
A kicsik elbarangolhattak a mesék bi-
rodalmába a nagyszínpad interaktív 
gyerekműsorával, de a három nap alatt 
rengeteg élményt gyűjthettek a Vi-
dámpark és légvárvilágban, valamint 
a régi hagyományokat idéző Boglárka 
népi játszóházban és ajándékokat is 
kaphattak a kirakodóvásárban.
Aki kulturális programokra éhezett, 
sem maradt csalódott, hiszen az Ágnes 
galéria: Üveghíd Szentendre – Buda-
pest – Kiskőrös között, a Pátria Klub: 
Kőrösi Tamás – Színek bűvöletében, 
az Úttörténeti Múzeum Térképkiállí-
tással és a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ: Simonné Dulai Mária – 
Visszatekintés az út végéről című tár-
lattal várta az érdeklődőket.
A bulihangulatról a népszerű Wellhello 
ifjú titánjai, a Jet Caffe, Varga Viktor, 
Kothencz Lajos, a Mental Noise ze-
nekar, a Rumba Gitana, a Fák alatt 
zenekar, a Szürkeverebek Jazzbandája 
és a Bohém Ragtime Band, vasárnapi 
zárásként pedig az Irigy Hónaljmirigy 
gondoskodott. A szombati Caramel 
koncert a vihar miatt sajnos elma-
radt, azonban a szervezők ígéretüket 
tették, hogy a jövőben megtartják a 
koncertet. Mindezek mellett számos 
érdekes program részesei lehettünk, 
mint például nyílt napon vehettünk 

részt a Mátyás Pálinkaházban, nép-
táncbemutatók, folklórgála, nóták 
délidőben, Egészségkuckó, kutyaszép-
ségverseny, a T-Dance tánccsoportok 
fellépése  is színesítette a kínálatot. 

nincs szüreti fesztivál 
jó bor nélkül

A Borudvar idén is jó borokkal vár-
ta az érdeklődőket, egyes standokon 
már újborok is kaphatók voltak.
 „Amióta élek, ilyen még nem volt, 
hogy szeptember elsején a szőlő 80 
százaléka már hordóban van.  Nagyon 
„együtt értek” a szőlők a melegnek 
köszönhetően és két héttel előrébb 
történik minden, mint ahogy mi 
megszoktuk. Ez a borászoknak óriási 
kihívás, az erjesztési folyamatokat ne-
héz szabályozni, de jó minőségű bo-
rokra lehet számítani az idei termés-
ből.” – mondta el Domonyi László 
polgármester a Borudvar felé sétálva.
A három nap alatt gasztronómiai él-
ményekből sem volt hiány, a szlovák 
mellett megismerhettük a német és 
a cigány konyhát is, vasárnap pedig 
kihirdették a 9. Kiskőrösi Sütiparádé 
győzteseit, finomságokat kóstolhat-
tunk az Ízek utcájában.

és hol van még a vége
A harmadik nap a már hagyomány-
nyá vált lovas felvonulást tekint-
hették meg az arra járók, azon-
ban újdonságként kiegészültek 
különböző civil szervezetekkel is.  
Mazsorettek, néptáncosok és tai chisok 
tették még színesebbé a forgatagot. 
Az esti koncert után nem maradt el a 
tűzijáték sem, idén is a szivárvány ösz-
szes színe megjelent az esti égbolton.
A tricentenáriumi emlékév azonban 
nem ért véget a szüreti fesztivállal, 
hátra van még a Kemence fesztivál, 
télen pedig az Adventi ünneppel  
és a Petőfi szilveszterrel folytatódik a 
sorozat.

Veres Ida/Boda Zsuzsa
(fotók: Bernát Benjámin, Boda Zsuzsa, 

Dernovics Tamás, Szabó Zsolt)

idén MÁr újbort is ihattunk az újratelepítésének
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ajándéKözön a IX. KIsKőRösI sÜtIPaRádén

tehetséggondozó pÁlyÁzaton 
nyert tÁMogatÁst a beM iskola

bevÁllalod? 
Be mersz-e lépni az Ígéret Földjére?

díjat nyert az 
istvÁn borhÁz 

rozé bora

a sztrapacska 
udvar varÁzsa

Idén is teljes vállszélességgel a program mellé álltak a támogatók, így a 
benevezett 46 sütemény készítője az oklevelek mellé számtalan ajándé-
kot is kapott. a fehér Katalin aranykoszorús cukrászmester elnökletével 
tevékenykedő zsűrit – tóth szivák erika,(jobb kis kép) markó teréz, (kö-
zépső kis kép) Dulai Józsefné ági, sutus etelka és fejes zalán (bal kis 
kép) Csatai erika, Kuti zoltán – pedig alaposan ellátták munkával a lelkes 
sütisütők, akik édes, sós, torta, szlovák és reform kategóriákban csillog-
tatták meg süteménykészítő tehetségüket. nem volt könnyű a választás a 
sok remekmű közül, de az ítészeknek dönteniük kellett. a következő ered-
mény született:

Kiskőrös Város Tortája elismerő cí-
met Ádám Franciska Tiramisu tor-
tája nyerte el. (kis kerek kép)
Édes kategória Habverőmester: Sza-
bóné Haskó Erika, 2. Benyó Réka, 
3. Sendula Ilona.
Sós kategória Habverőmester: 
Maczkó Pálné, 2. Lengyel Babi, 3. 
Torgyik Gáborné
Torta kategória Habverőmester: 
Lestákné Nagy Tímea, 2. Kelemen 
Nóra, 3. Patka Edit
Reform kategória Habverőmester: 
Komlós Kinga, 2. Birkás Kálmán-
né, 3. Bolemányi Bernadett
Szlovák kategória Habverőmester: 
Szűcsné Hajdú Mária, 2. Kiskőrö-
si Gazdakör, 3. Losonczi Jánosné
Különdíjasok: Torgyik Gábor-
né, Tomencsákné Krisztina, 
Nyanyicska Konyhája, Sendula 
Ilona, Patka Edit, Tóth Katalin, 
Vida István, Sümegi Sándorné, 
Bolemányi Bernadett, Birkás 
Kálmánné, Krajcsoviczné Pesti 
Ibolya, Losonczi Jánosné, Haskó 

Zsuzsanna, Szögi Ferencné, Be-
nyó Réka, Király Renáta, Szűcsné 
Hajdú Mária, Lengyel Babi, Bar-
kóczi Jánosné, Maczkó 
Pálné
Akiknek támogatása 
nélkül a IX. Kiskőrö-
si Sütiparádé nem 
jöhetett volna létre: 
Kiskőrös Város Ön-
kormányzata, Tesco 
Hipermarket Kiskő-
rös- Pribelszki Péter 
üzletvezető, Druk-Ker 
Nyomdaipari Szolgáltató 
Kft., ElektroFavorit műszaki 
áruház, Bim-Bam Cukrászda, Kód-
tár Kft, ügyvezetők: Csatai Gyula és 
Csatai Erika, ILZSU – gyógynövény-
készítmények, Kiskunsági Víziközmű 
Szolgáltató Kft., Bús Eszter, Fürtös 
vendéglő – Kecel - Fejes Zalán, Dulai 
Józsefné Ági masszőr, Goods Market 
Bajcsy Zsilinszki út, Diós Gumi Kft. 
Nuszpl Csaba, Sipiker Bt. Gazdabolt, 
Happy Gelato cukrászda a gimivel 

szemben, Vénusz Kultúrcikk Aján-
dék, Fantázia üzletház – Tóth Szivák 
Erika, Oázis cukrászda Akasztó-Solt 
– Fehér Katalin, Teréz Gyógycikk és 
gyógynövénybolt – Markó Teréz, Sup-
ka Éva, Pozsgainé Kis Beatrix, Oázis 
Italdiszkont, Jona Drink Kft. Alföld 
aranya, Kiskőrös és Vidéke ÁFÉSZ 
Zrt., Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont - Sutus Eta, Bóna Méhészet – 
Kecel, Jarjabka Zöldségesbolt , Tanár 
Úr Kérem! papírbolt, Mártonfalvi 
Éva életmód és pénzügyi tanácsadó, 
Andika vegyesboltja – Kecel, Topán ci-

pőbolt – Kecel, Hakan Kebab 
Török Büfé, Pizzaphone, 

KND-Ker Kft far-
merbolt Petőfi út, 
Mű-Bar – Szőgyi – 
Lakásfelszerelési Bolt 
Kiskőrös, Petőfi út, 
CSEPI könyvesbolt, 
Varga Zsolt – man-

dala műhely vezető

Köszönet minden lelkes 
sütisütőnek, a támogatóknak, 

a zsűri tagjainak, a művelődési ház 
kollektívájának, Domonyi László 
polgármesternek, Bokor Nikolett 
és Király Renáta sütitündéreknek, 
egyszóval mindenkinek, aki segítet-
te a sütiparádét.

Boda Zsuzsa
ötletgazda-szervező

(fotók: facebook Kiskőrösi Sütiparádé)

A Kadarka Szalon vezetősége a Kis-
kőrösi „Gondűző” Borlovagrend 
szervezésében, a szüreti fesztivál ke-
retein belül lezajlott szakmai kon-
ferencián osztotta ki, a X. Kadarka 
Nemzetközi Meghívásos Borverseny 
díjait. Nagy örömünkre a kiskőrösi 
István Borház 2017-es Kadarka rozé 
bora, a rozé borok kategóriájában 
Champion-díjat kapott. Gratulá-
lunk Csengődi Istvánnak, a borház 
tulajdonosának a rangos elismerés-
hez!

A Gmoser Györgyné vezette Kiskő-
rösi Szlovákok Szervezetének tagjai 
az idei szüreti fesztiválon is kitettek 
magukért. Egész nap készítették és 
kóstoltatták az egykoron betelepülő 
felvidéki tótok nemzeti eledeleit, a 
brindzás és káposztás sztrapacskát, 
az olajban sült krumplis pogácsát és 
a porcukros herókát. Aki „betévedt” 
a Sztrapacska udvarba, teli gyomor-
ral távozhatott csak onnan. Emellett 
a főtéren is kínálták finomságaikat 
három teljes napon keresztül.

12

A 2017/2018-as tanévben, a KT 
Bem József Általános Iskola a Nem-
zeti Tehetséggondozó Program ke-
retében pályázatot nyert a tehetség-
segítés feltételrendszerének javítását 
célzó hazai programok támogatása 
kategóriában. „A játék az gyönyö-
rű” című NTP-TFJ-17-0036 számú 
nyertes pályázatot a következő céllal 
adtuk be: A matematikai, természeti 
és nyelvi műveltségterületek tanítá-
son kívüli tehetségsegítő munkájá-
nak megerősítése, tárgyi feltételeinek 
biztosítása. Ezáltal segítettük tanuló-
ink képességeinek kibontakoztatá-
sát, szemléletváltását, érdeklődésé-
nek felkeltését az adott téma iránt. 
A tervezett eszközök elősegítették az 
egyenlő bánásmód érvényesülését, 
hozzájárultak az oktatási egyenlőt-
lenségek mérsékléséhez, csökken-
tették, illetve megelőzték a szegre-
gációt. Intézményünkben három 
tehetségműhelyünk eszközparkja 
volt hiányos és elhasználódott.  
A matematikai és logikai, a nyelvi 
és természeti területeken kellett be-
ruházni. A kiválasztott három tehet-
ségterületnek megfelelően, tanuló-
ink erős oldalának fejlesztését segítő, 
tárgyi eszközök, képességfejlesztő 
játékok kiválasztásával a gyenge ol-
dalt is szerettük volna megerősíteni. 
Matematika-logikai területen: lo-
gikai és táblásjátékokat, szellemi 
társasjátékokat, kártyákat, model-
leket, mérőeszközöket vásároltunk.  

A természettudományos terület: 
iránytű készletet, földgömböket, víz 
körforgása – funkciós modellt kapott. 
Biológusaink Visocolor SCHOOL 
koffert kaptak a vízelemzéshez.  
Az anyanyelvi terület kommuniká-
ciót fejlesztő bábkészletet, bábpara-
vánt, a társas kapcsolatokat és nyelvi 
kommunikációs készséget fejlesztő 
társasjátékokat, mesekártyát és kog-
nitív gondolkodást fejlesztő irodal-
mi térképeket kapott. Angol nyelv: 
szókincs és – memória fejlesztő ké-
peket és – szókártyákat, angol nyelvi 
kommunikációt, szociális készsé-
get fejlesztő társasjátékokat kapott.  
Az eszközök alkalmazása során a 
tehetséggondozás és fejlesztés: Te-
vékenység központú, vagyis a ta-
pasztalati tanulás kerül előtérbe.  
Szociális és kommunikációs kom-
petenciákat is fejleszt. Az ismeret 
cselekvés által jut el a tanulókhoz. 
Csoportmunkára, együttműködés-
re épít, az életre nevel, megváltozik 
a kommunikáció szerepe. A tanári 
szerep megváltozik: az ismeretköz-
lő szerepet felváltja a segítő szerep. 
A hallgató szerepe: a tanítás-tanulás 
folyamatának főszereplőjévé válik, 
ő irányítja a folyamatot, megjele-
nik a belső motiváció. Nagyfokú 
lehetőség van a differenciálásra is.  
Az eszközöket több, mint 180 gyer-
mek vehette igénybe az alsó és felső 
évfolyamokon.

Lengváriné Bárány Mária

Amit kínálunk:
 barátságos, jó hangulatú, játékos foglalkozások
 angol nyelvu mondókák, dalok tanulása
 táncos-mozgásos tevékenységek
 aktuális, ünnepkörhöz, évszakhoz illo témák feldolgozása

SZERETETTEL VÁRJUK NAGYCSOPORTOS GYERMEKÉT OVIANGOLOS FOGLALKOZÁSUNKA!

A foglalkozások idotartama: 45 perc
 Keddenként 16:15 órától 17 óráig
A foglalkozások díja: 500Ft/alkalom
Jelentkezési határdo: 2018. szeptember 14.
Elso foglalkozás: 2018. szeptember 18.
Érdeklodni: Malustyik Edit - 70/560-46-37

A foglalkozások tantermekben zajlanak, 
így gyermeke ismerkedhet az iskolával, a szokásokkal.

Hangolódjunk együtt az iskolára!

 „Isten mindannyiunkat elhívott, egyrészt a vele való közösségre, másrészt 
valamilyen feladatra. célt adott, és az életünkben, a munkánkban ígére-
tet is tett, hogy célt érünk ebben az elhívatásban. csakhogy ezt a célt el 
kell fogadni, meg kell ragadni, bele kell állni, vállalni kell érte dolgokat, ál-
dozatokat, erőfeszítést, hogy célt érjünk. ezenkívül hinni kell a célban és 
abban, aki ezt adja nekünk. hű az Isten, aki elhívott minket. Isten hű az 
ígéretéhez. Isten hisz bennünk! Kitart mellettünk. Minden azon áll vagy 
bukik, hogy mi hiszünk-e Istenben, a célban és saját magunkban, hogy ez 
lehetséges! Pont velünk.”

Ezek az indító gondolatok vittek 
el minket az Ígéret Földjének bejá-
ratához a 2018-19-es tanév kezde-
tén a KEVI tanévkezdő pedagógus 
csendesnapján. Közel százan töltöt-
tük a délelőttöt Isten hívására figyel-
ve. Három helyszínen három pont-
ját néztük meg annak a történetnek, 
hogy mit kezd Isten népe az ÚR ígé-
retével: nektek adom Kánaán földjét. 
Igemeditációban (Farkas Sándor 
vezetésével) szembenéztünk azzal, 
hogy mi van akkor, amikor gyáván, 
félelmeinkre hallgatva nem merünk 
elindulni, ellenállunk Istennek, és 
nem merünk hinni abban, amit Is-
ten nekünk akar adni, s emiatt egy 
helyben toporgunk. Egy folyamat-
ábrát készítettünk erről, de mellé 
megfogalmaztuk azt is, hogy ha hit-
tel beleállunk, akkor miénk lesz az 
ígéret és a beteljesülés.
Padlóképes foglalkozáson (Farkasné 
Gombár Ildikóval) megjelenítettük, 
hogy milyen tényezők segítik a ha-
tárátlépést, a mégis elindulást, hogy 
igent mondjunk és lépjünk. Előtér-
be került az is, hogy a vezetőknek, 
akikre emberek vannak bízva, és a 
vezetők Istennel való kapcsolatának 
milyen fontos szerepe van abban, 
hogy egy közösség bátran elinduljon 
birtokba venni Isten ígéretét.
Interaktív sétán (Pethő-Szűcs Má-
riával) pedig arra néztünk rá, hogy 
amikor már beléptünk és birtokba 
vettük Isten áldását, akkor mit vál-

lalunk azért, hogy benne is marad-
junk. Hogy kimondhassuk és vall-
hassuk: Veled járok Jézus Krisztus, 
ezért tudatosan vállalom magamért, 
másokért, a világért és az Istennel 
való kapcsolatért ezeket a dolgo-
kat… és itt a vállalásfalról mindenki 
választott magának egy számára fon-
tos, vállalható viszontválaszt, amit 
bevállal erre a tanévre.
Végül egy üzenetet, igét megörökítő 
emlékkővel és egy áldással léptünk 
ki a templomkapun: Indulj az úton! 
Veled van az ÚR!

Farkas Sándor 
iskolalelkész
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újrainduló evangélikus 
közösségi alkalMak

figyeleMreMéltó

csíksoMlyói passió
Ha én lennék Péter, és előre tudnám, 
a kakasszó előtt meg fogom tagad-
ni Jézust, halászhálóval fognám a 
kakasokat és megfordítanám az ok-
okozatot: ha nincs kakasszó, nincs 
tagadás. 
Ha én lennék Pilátus, értelmet ke-
resnék a súlyos döntéseimnek, be-
leilleszteném Isten üdvös tervébe, és 
büszke lennék magamra felelős ítéle-
tem kimondása után.
Ha én lennék Mária, a kereszt alatt 
beszélnék a Szentlélekkel, hogy 
ugyan látogasson már meg még egy-
szer, hogy a fiam halála előtt 34 évvel 
történt vizitáció mivégre esett meg 
velem, s Vele.
Ha én lennék a halálból feltámasz-
tott Lázár nővére, mindent felfor-
gatva, könyörögve, kétségbeesetten, 
lelkesen, félelemmel, legmélyebb 
belső bizonyossággal keresném ma-
gam mellé a tanúkat, hogy Jézus nem 
gonosztevő, Istenkáromló, szem-
fényvesztő, hanem Isten hatalmával 
felkent gyógyító.
Ha én lennék a székely táncos asz-
szony, férjem vállába fúrnám feje-
met, hogy ne lássam a szenvedést és 
kitáncolnám a keresztfát. 
Ha én lennék Pilátus fia, végignéz-
ném családom őrlődését apám dön-
tésének terhe alatt, és szívem min-
den kíváncsiságával egész életemben 
azt kutatnám, ki volt ez a Jézus, akit 
apám a halálba küldött.
Ha én lennék Máté a pénzváltó, a 
Mesterrel való találkozás után is vál-
tanék. Bűnöket bocsánatra. Haragot 

megbékélésre. Rabságot szabadság-
ra. Megváltást hirdetnék a Megvál-
tó erejével, aki engem is kiváltott a 
pénzváltók válságából. 
Ha én lennék a székely mesemondó 
vándor, ízes, keserédes, velős székely 
regékkel deríteném fel a mélység-
be zuhant drámai pillanatokat, és a 
hold hideg, szúrós fénye mellett a 
napot is felcsillantanám.
Ha én lennék az ostor a székely le-
gény kezében, korbácsként 39-szer 
hallatnám hangomat.
Ha én lennék a visszhang a csíksom-
lyói nyereg két dombja közt, minden 
égbe kiáltott kérdést, kalapácsütést, 
legényes dobbantást repetálnék. Én 
lennék a tudás anyja. 
Ha én lennék a kenyér, szép nagy 
kerek cipó lennék. Hosszú asztalon 
feküdnék, és Jézus a kezében tartana. 
Én ő lennék. Teste lennék. Érezném, 
ahogy megtörnek, ahogy esznek be-
lőlem tizenketten. Magamra marad-
nék a vacsora után, de fájdalmasan 
viselném magamon az ördög kala-
pácsütéseinek tompa puffanásait. 
Hallanám a csendet. 
Érezném, hogy egy gyermek újra a 
kezébe vesz. Látnám, hogy sok lett 
belőlem. Szétosztanának. Kézről 
kézre járnék, sok ezer ember törne 
belőlem és továbbadna. Vennének és 
ennének.
Ha én lennék….De nem voltam, 
csak néző, zarándok, nép.
Igazán eggyé válni csak a kenyérrel 
tudtam.  Ő volt a főszereplő. 

Farkasné Gombár Ildikó

BABA-MAMA KÖR
Változás!

GYERMEK-
BIBLIAKÖR

IFJÚSÁGI ÓRA 
Változás!

FIATAL 
FELNŐTT KÖR

Sok szeretettel várjuk minden hó-
nap 2. és 4. péntekjén 11.00-12.00 
óra között az evangélikus imaház 
kistermébe óvodás korosztályig a ba-
bákat és szüleiket. A kör nyitott, be-
szélgetéseink és együttlétünk keresz-
tény lelkiséggel zajlik, felekezettől 
függetlenül várunk mindenkit, aki 
szeretne egy kisebb csoporthoz tar-
tozni, kimozdulni a négy fal közül, 
együtt lenni, beszélgetni, énekelni. 

Szeretettel várunk kismamákat is, ha 
szeretne információkat kapni! 
A csoportnak facebook oldala is van: 
kiskőrösi baba-mama

Más néven vasárnapi iskola főleg az 
óvódás és általános iskola alsós gyer-
mekeit szólítják meg. Amíg a szülők 
a 10 órási istentiszteleten vannak, a 
gyermekekkel pedagógusok és lel-
készek foglalkoznak az imaház kis-
termében minden vasárnap 10.00-
11.00 óra között. A bibliakör az 
életkori sajátosságokat figyelembe 
véve dolgozza fel a bibliai történe-
teket énekléssel, kézműveskedéssel, 

beszélgetéssel, játékkal, hogy így 
a gyerekek jobban megismerjék  
Jézust.

Az általános iskola felsős illetve a 
középiskolás korosztálynak minden 
hó 2. szombatján 17.00-19.00 óra 
között van ifjúsági óra az imaház 
kistermében és/vagy udvaron. Sokak 
számára már ismerős alkalom, hiszen 
a bonyhádi ifjúsági táborban is részt 
vettek, így hasonlóan az ottani élmé-
nyekhez sok éneklés, játék, gondo-
latébresztő témák és egészséges viták 
vezetik az ifit a Biblia és Isten üzene-

tének jobb megértése és alkalmazása 
felé. Tagsági feltétel: mindenki el és 
befogadása!

Érettségiző/felsőoktatában részt 
vevő – vagy hasonló korosztályú- 
fiatalokat várunk. Fix időpontja 
nincs, a facebookon Kiskőrösi 
Tinifi néven lehet informálódni. 
Mi más is lehetne a téma: hogyan 
tud a vizsgaidőszakban Jézus segí-
teni? Út a társkeresésben? Merre 
induljak az életben, mit mond Is-
ten igéje? Ott vagyok-e, ahol len-
nem kell? Hiszek Jézusban, hogy 

követem is: háááát. És persze: min-
dig kell egy barát….itt vagyunk!

szepteMberi útMutató

Ülünk egy színházban. Idejében 
megvásároltuk a jegyünket, az alka-
lomhoz illően felöltöztünk, majd el-
helyezkedtünk a kényelmes zsöllyék-
ben. Előttünk a színpad, a függöny 
még leengedve. Várjuk az élményt, 
amit átélni fogunk. Majd a függöny 
szép lassan fölmegy, előttünk ott a 
színpad. A díszletek, a bútorok, a 
szereplők, szóval minden. De a füg-
göny a következő pillanatban hir-
telen összezár. – Ennyi volt. Amit 
abban a rövid percben láttunk, az 
a miénk. Minden részletre biztosan 
nem fogunk emlékezni, de a lénye-
ges elemekre biztosan.
Így van ez Isten kinyilatkoztatásával 
is. Mivel mi vagyunk a „teremtés ko-
ronája”, minket, embereket helyezett 
a teremtés csúcsára. Egy pillanatra 
föllebbentette a függönyt, valójá-
ban mindent megmutatott nekünk. 
Ha rögtön az elején nem szúrunk el 
mindent lázadásunkkal, akkor most 
valóban mindentudók lehetnénk. 
De nem, mi olyanok akartunk len-
ni, mint Ő. Az alkotás olyan akart 

lenni, min az Alkotó. A teremtmény 
a Teremtő helyébe akart lépni. Ezért 
zárult össze a függöny. És mi kiűzet-
tünk az Édenből. S ott maradt ben-
nünk a hiányérzet: igen, mi ennél 
többre hívattunk el. 
De ha mindent nem is tudunk, a leg-
fontosabbat láttuk. Isten a lényeget 
elmondta, megmutatta. Elmondta, 
mi a rend az Ő világában. Mi a jó és a 
rossz. Ennek eldöntése az Ő joga ma-
radt. És elmondta azt is, hogy mivel 
szeret, nem akar ebben az állapotban 
hagyni minket. Megmutatta a kiutat 
is: Jézus Krisztus. Egyetlen lehetősé-
günk elfogadni, hogy Jézusban Isten 
maga lett emberré, hogy miattunk 
és helyettünk rendezzen el mindent. 
Aki ezt elfogadja, annak lesz igaz-
sággá, amit Pál apostol a „szeretet 
himnuszában” (1Kor 13) így ír: „…
most tükör által homályosan látunk, 
akkor pedig színről színre; most tö-
redékes az ismeretem, akkor pedig 
úgy fogok ismerni, ahogyan engem 
is megismert az Isten.”

LGy

hÁny eMbert érsz? eva n g é l i k u s o k  o l d a l a

Az elmúlt hetekben úgy adódott, 
hogy feleségem családja révén meg-
fordultam kicsiny hazánk Kiskőrös-
től távol eső csücskében, a Hernád 
völgyében (apósom Miskolcon él, 
de Hernádvécse a szülőfaluja, ott 
él még egyetlen élő testvére). Autó-
vezetés közben az útmentét, a tájat 
fürkésztem. Forró és Encs táján foly-
nak az M30-as út építését megelőző 
régészeti feltárások, jobbra feltűn-
nek a zempléni hegyek, időnként 
előbukkan a regéci várrom is. De 
amin megakadt a szemem, azok az 
útmenti táblák. Egészen pontosan 
azok, amelyek fontosabb építészeti, 
kulturális látnivalókra hívják fel az 
utazó figyelmét. Például ez: Nagyida-
Velká ida 47 km. Vagy Reste-Resica 
45 km. Ezek a mai Szlovákiában lévő 
látnivalók, de már a magyar oldalon 
előre jelzik. És igen, mindkét nyel-
ven, nemcsak szlovákul. 
Ez azért is figyelemre méltó, mert 
ha az ember például a Csallóköz-
ben jár, akkor ott az eredetileg ezer 
éves magyar látnivalókat csak szlo-
vák nyelven jelzik, imígyen: Kostol 
sv. Ondreja Komarno. Vagyis ez a 
Szent András templom akar lenni 
Révkomáromban. Más, ugyanazon a 
táblán: Pamiátková zóna Komarno, 
vagyis műemléki terület, ugyancsak 
Révkomáromban. Így, csakis kizáró-
lag szlovák nyelven. Nem szólva ar-
ról, hogy biztosan minden arra járó 
német, holland turista magas fokon 
értheti, milyen látnivalóra is akarják 
felhívni becses figyelmét.
Léván élő ismerősöm, Ondrej, aki 
eredetileg nyíregyházi tirpák és And-
rás volt a lánykori neve), közölte 
velem anno, hogy Trianon a magya-
rokon Isten büntetése a szlováko-
kon elkövetett bűnökért. És ebből 
következik, hogy most az ott élő 
honfitársainkon joguk van elverni a 
port. Egy pillanatig sem vitatom, sőt 
tudom, hogy ezer éves közös történe-
tünkben gyakran ártottunk a velük 
élő nemzetiségeknek. Nem vagyunk 
mi sem szentek. De ha egyszer végre 
valahára őszintén szeretnénk véget 
vetni a „farkasszemet nézésnek”, ak-
kor ahhoz a „kölcsön kenyér vissza-
jár” nem a megoldás jelentő út. 

Pár éve föléb-
redt bennem a 
vágy, hogy gyöke-
reimet kutassam. Hiszen apai nagy-
apám Zólyom városa mellett egy kis 
faluban látta meg a napvilágot. Ma-
gyarul soha nem tanult meg rende-
sen, kisgyerekként mindig tótul kö-
szöntünk neki hangos „dobre rano 
vincsu jem”-et. Anyai ágon meg 
morva ősök mutathatók ki a csalá-
domban. Éppen emiatt is szerettem 
volna szlovák lelkész kollégákat itt-
honiakkal egy asztal köré leültetni, 
s elindultam Rimaszombat irányá-
ba. Az ottani, klenóci (Klenovec) 
esperessel meg is egyeztünk, hogy 
kölcsönösen meglátogatjuk egy-
mást. Pontokba szedtük, nem po-
litizálunk, nem „magyarkodunk”, 
a munkánkról beszélgetünk, Isten 
igéjét együtt olvassuk. Pár hétre rá 
őt sürgősen elküldték nyugdíjba s az 
utódjával (akinek pedig az édesanyja 
magyar!), már semmire sem men-
tem. Megfagyott minden.
Mi most Kiskőrösön újra ünnepe-
lünk, és tovább ápoljuk szlovák ha-
gyományainkat. És ez így van rend-
jén. Mert alapvető emberi jogaink 
közt előkelő helyen van a szárma-
zásunk, az anyanyelvünk – ezt nem 
veheti el tőlünk senki sem és ezt 
mindenki másnak tiszteletben kell 
tartania. Miért van az, hogy ami a vi-
lág egyik sarkában egyértelmű és ter-
mészetes, az másutt, éppen itt a mi 
meggyötört Kárpát medencénkben 
kínos keservesen sem akar működ-
ni…? Nem tudom, szónoki a kérdés. 
Talán mert nem tudunk szabadulni 
sérelmeinktől, magunk sem hagyjuk 
begyógyulni sebeinket…? Mert ki-
csinyes bosszú elvitatni a másiktól az 
anyanyelv használatát, ez csak rossz 
vért szülhet.
Én még egykor azt tanultam, hogy 
az ember annyit ér, ahány nyelvet 
beszél. Olyan világról álmodom, 
hogy határon innen és túl, öröm lesz 
egymás anyanyelvét megismerni, 
ápolni. És ahol a hatalmasok min-
den rendelkezésükre álló eszközzel 
ezt segítik elő. 
Mondd, te hány embert érsz?

Lupták György

a Kiskőrösi evangélikus egyházközség az interneten:
kiskoros.lutheran.hu

a Kiskőrösi Petőfi sándor evangélikus Óvoda,
általános Iskola gimnázium és szakgimnázium

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu

„Isten szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az em-
beri értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől 
a végéig, amelyeket megalkotott.” (Prédikátor könyve 3,11)

sok boldogsÁgot kívÁnunk!

Breznyán Erzsébet és Zsember Gábor Túrú Dorottya és Torgyik László
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vetélkedtek a csalÁdok
A csecsemő- és kisgyermek elsőse-
gélynyújtó tanfolyam iránt nemcsak 
Kiskőrösön, hanem a járás többi te-
lepülésén is nagy az érdeklődés. 
A kalocsai vöröskereszt munkatársai: 
Bálint Sándorné, Szeitzné Nyírő 
Csilla és Varga-Urbán Erika ezúttal 
Akasztón osztották meg tudásukat az 
érdeklődőkkel.
A résztvevők a vérzéscsillapítás, 
lázcsillapítás és lázgörcs kezelése, 
csípések és mérgezés ellátása, égés 
elsősegélye és az újraélesztés mellett 
egyéb hasznos tudásra tehettek szert. 
A nemcsak kicsiken alkalmazható 
technikákat, az elméleti és gyakorlati 
tudást ez alkalommal tizenöten sajá-
títhatták el.
A generációk kapcsolatát a közösen 
végzett tevékenységek erősítik legin-
kább. Ha az együttműködés a testi 
egészségre is jó hatással van, áldása 
megsokszorozódik. Így történt ez a 
Mozdulj! családi vetélkedőn is, me-
lyet immár harmadik alkalommal 
szervezett meg Pásztor Gyula test-
nevelő, ezúttal a városi sporttelepen. 
A programnak az időjárás is ked-
vezett. Kicsik és nagyok: ovisok, 
iskolások, szülők, nagymamák és 
nagypapák sorversenyeken, labdajá-
tékokban mérték össze ügyességüket 
jó hangulatban, a versenyszellem 
mellett elsősorban a mozgás és az 
együttlét öröméért.
Az ősz folyamán több mozgásos 
programot kínálunk azoknak, akik 
most kezdenek életmódváltásba, il-
letve azoknak is, akik már rendsze-
resen sportolnak. 

A heti rendszeres tartásjavító és 
preventív mozgásszervi tornák, a 
pilates és a jóga iránt érdeklődőknek 
mindenképpen érdemes előzetesen 
jelentkezni a megadott telefonszá-
mokon, mert a helyek száma korlá-
tozott. 
Elindult a felnőtteknek szervezett 
úszótanfolyamunk második turnu-
sa, melyre a helyek még az év elején 
megteltek. 
Futó- és kerékpáros programokban 
is bővelkedünk az ősz folyamán: 
a szüreti két kerék túrát követően 
szeptember 15-én a tekerj velem, va-
lamint az október 14-i bringabarát-
ság túrára, továbbá az október 20-i 
Akasztó-Kiskőrös bringásünnepre is 
minden korosztályt várunk. 
A hagyományosan megrendezendő 
őszi fitt napunk sztárvendége októ-
ber 27-én Béres Alexandra fitness 
világ- és Európa-bajnok lesz.
Az egészséges táplálkozás témaköré-
ben a havi rendszerességgel tartott 
dietetikai tanácsadás mellett fogyó-
kúrás programot tervezünk indítani, 
melyről facebook-oldalunkon fo-
gunk mindenkit tájékoztatni.
A lelki egészséggel kapcsolatos elő-
adásaink témái között egyebek mel-
lett szerepel a dac és hiszti kezelése, a 
gyász és veszteségeink feldolgozása, az 
online tér és az érzelmek kapcsolata. 
Rendezvényeinkre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt, további infor-
mációt a programajánlóban meg-
adott elérhetőségeken kérhetnek.

Kovács Nikoletta 
EFI-koordinátor

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI
SZEPTEMBER
20. csütörtök 18.00  Jóga (Budai Nagy Antal u. 43.)
28. péntek 10.00  Tabuk nélkül az anyaságról
    Mező�-Horváth Antónia előadása az Anyatejes
    napon (Pető� Sándor Művelődési Központ)

OKTÓBER
2. kedd 11.00   Az online tér és az érzelmek
    Tari Annamária előadása középiskolásoknak
    (Pető� Sándor Művelődési Központ)
14. vasárnap 9.00  Bringabarátság bringatúra
16. kedd 17.00  Lelki egészségnevelés a családban:
    Dac és hiszti – Török Zsuzsa klinikai
    szakpszichológus előadása (EFI)
16. kedd 18.00  Jóga (Budai Nagy Antal u. 43.)
20. szombat    Bringásünnep (Kiskőrös–Akasztó)

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

Tornáinkra előzetes bejelentkezés szükséges személyesen,
a 06 78 415 920-as telefonszámon vagy az iroda facebook-oldalán 
üzenetben: www.facebook.com/egeszsegfejlesztesiiroda.kiskoros
A jógára előzetesen Bús Eszter jógaoktatónál a 06 70 614 9561-es 
telefonszámon lehet bejelentkezni.

Az Egészségfejlesztési Iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

MegszÜlettél, de jÓ!

pusztÁk népe tÁbor csalÁdokkal az élethÁzban
Ahogyan Jézus is sokszor elvonult 
tanítványaival a város zajától és lük-
tetésétől, úgy vonult el idén immár 
ötödik alkalommal az imrehegyi 
Életházba augusztus 20-28. között 
a Hetednapi Adventista Egyház 
kiskőrösi gyülekezetének Biblia- és 
életmódtábora. Hetednapi Adven-
tistaként életcélunk, hogy Isten igazi 
jellemével, hazaváró, gondoskodó 
szeretetével ismertessük meg a kö-
rülöttünk élőket, valamint hogy az 

egészséges és tartalmas élet alapjaira 
és gyakorlatára is megtanítsuk ven-
dégeinket. Táborunkban gyermekek, 
felnőttek, nagyszülők, családok és 
egyedülállók egy szeretetközösséget 
alkottak. Sok tartalmas program, 
minőségi idő, jókedv várta az érdek-
lődőket. A gyönyörű helyszín ideális 
volt a sportfoglalkozások, a kreatív 
programok, csoportos játékok lebo-
nyolítására. A délelőttök slágere az 
ütőkkel felszerelt magyar labdajáték, 

a méta volt, melyben gyorsaságukat 
és ügyességüket is kipróbálhatták 
kicsik és nagyok. A jó időre való 
tekintettel, egy kis sivatagi sétával 
egybekötve, a Vadkerti - tó sem ma-
radhatott ki. A rengeteg mozgásos 
program mellett, jólesett délelőtt és 
délután is kicsit elcsendesedni, elmé-
lyülni. Sebastian Matula fiatal svéd-
magyar prédikátor értelemre és szívre 
ható inspiráló előadásokkal szólította 
meg a táborlakókat. A lelki táplálás 

mellett természetes, egészséges  éte-
lek várták a táborozókat. Jó volt lát-
ni, hogy minden korosztály szívesen 
fogyasztotta az asztalra került finom-
ságokat. Nagy sikere volt az estén-
ként levetített tábori híradónak, ami 
a nap eseményeit mutatta be. A tábor 
leglélekemelőbb eseménye a szomba-
ti keresztség volt, melynek keretében 
egy kedves ifjú hölgy emberek és 
angyalok előtt szövetséget kötött a 
menny szerető Istenével.             KN

egészségnaPOt taRtOttaK  a KIsKőRösI fÜRdőben
a Kiskőrösi termálfürdő adott otthont augusztus 20-án „a lakosság fizikai 
aktivitásának növelése és az egészségfejlesztő testmozgás kultúrájának 
kialakítása a szabadidősport révén, a rekreációs sportszakember-képzés, 
valamint a sportszolgáltatások létrehozásának támogatásával a dél-al-
földi régióban" elnevezésű projektnek. a szervező, a szegedi Rekreációs 
sport club elkötelezett az egészséges, aktív életmód népszerűsítésében, 
melyhez különböző szolgáltatásokat nyújt.

Programjaik:
• 1. Családi sportnapok („Fitt-
Família”): Szabadidősportok népsze-
rűsítése, sportolási tanácsadás. Egész-
ségfejlesztő és életmódközvetítő 
elemek (pl. testösszetétel meghatá-
rozás InBody-val, vérnyomás mérés, 
vércukorszint mérés, koleszterin-
szint mérés, életmód-tanácsadás)
• 2. A strandsport programok 
(„Stramm-Fürdő”): Strandfürdők-
höz kapcsolódó sportrekreációs 
tevékenységek, egészségdiagnosz-
tika.
• 3. A szenior fitnesznapok („Idő-
sebbek újra kezdhetik!”): Idősek 
számára tervezett sportrekreációs 
tevékenységek, egészségdiagnosz-
tika.
• 4. Inkluzív sportprogram fogya-
tékossággal élőkkel („Győzzünk 
együtt!”): Fogyatékosok számára 
tervezett sportrekreációs tevékeny-
ségek.

• 5. Munkahelyi klubfoglalkozások 
(„Mozgásóra”): Munkahelyekre ter-
vezett sportrekreációs tevékenysé-
gek, egészségdiagnosztika.
Célcsoportjuk elsősorban az inaktív 
életet élők, fiatalok, fiatal és közép-
korú felnőttek, idős polgárok, fo-
gyatékossággal élők, munkahelyi ár-
talmakat elszenvedő felnőtt lakosság, 
azaz mindenki, aki számára fontos az 
egészségtudatos életmód.

A programok délután 13 órakor kez-
dődtek és 18 órakor fejeződtek be. 
A projekt sikerességét jelzi, hogy az 
egészségügyi sátornál egész délután 
hosszú sorok álltak, hogy részt vegye-
nek a különböző szűrővizsgálatokon.
A szabadidős aktivitásokat felmérő 
teszt kitöltését követően az érdek-
lődők részt vehettek testösszetétel 
vizsgálaton, vércukor, koleszterin és 
vérnyomás  mérésen. Kipróbálhatták 
az újraélesztést és a vízből mentést is.   

Alma eladó 
termelőtől!

tel.: +36-70/619-3910

Csengodi Máté
Édesanyja: Horváth Szilvia
Édesapja: Csengődi József

Született: Szeged, 2018.06.21.
Születési súlya: 3640 gramm

Születési hossza: 52 cm
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Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.
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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!

sport

szlOváK és MagyaR nyelvű OKtatás KIsKőRös első IsKOlájában
Mivel a település evangélikus vallású 
lakói az 1710-es évek betelepítései 
nyomán szlovák származásúak vol-
tak, így természetes, hogy az iskolá-
ban a kezdeti időkben az oktatás is 
ezen a nyelven zajlott. Problémát je-
lentett azonban, hogy Kiskőröst ma-
gyar nyelvű települések vették körül, 
így a város vezetése és az egyház is fel-
ismerte, hogy a magyar nyelv nem is-
merete hátrányt jelent az itt élők szá-
mára, nem csak a kommunikációt, 
de a kereskedelmet is megnehezítve.
Éppen ezért az Evangélikus Isko-
laszék 1847-ben döntést hozott, 
miszerint a Csöngős iskolába járó 
tanulók a legfontosabb alaptantár-
gyakat délutánonként magyarul is 
hallgathassák. „[…] Az egész dél-
után a magyar nyelv gyakorlására 
lenne fektetve, úgy, hogy a magyar 
szavak, vocabula, beszéd, fordítás és 
ragozás tárgyaltassék.” A változtatá-
sok csekély eredményeket hoztak. A 
tanulók ugyanis otthon a családban, 
de az ismerősökkel és az utcán is jó-
részt tótul kommunikáltak, a délutá-
nonkénti oktatás legfeljebb arra volt 
elegendő, hogy a közösség jó részénél 

megszűnt a magyar analfabetizmus. 
Az 1867-es kiegyezést követő évek, 
évtizedek azonban más irányba te-
relték a történéseket. Mind az ál-
lam, mind a községbe érkező pol-
gári származású tanítók elsődleges 
célnak tekintették, hogy legalább 
az oktatás szlovák nyelvének domi-
nanciáját megtörjék. Az iskolaszék 
1875-ben döntött a következőkről: 
„[…] meghagyatik, hogy iskoláink-
ban ne csak a társalgás nyelve legyen 
a magyar, hanem a legkisebb osztá-
lyokban is mindent, amit csak lehet, 
magyar nyelven tanítsanak”. A vég-
rehajtásba azonban ekkor is ’egy kis 
hiba csúszott’, mígnem 1878-ban 
három fiatal tanító, Balogh Gyurián 
Pál, Nyemecz János és Záboji Gusz-
táv határozottan felléptek a ma-
gyarosítás érdekében. Az egykorú 
anekdota szerint felismerték, hogy a 
szegény családoknak nincs pénzük új 
ábécéskönyvre, a gyerekek még min-
dig a régi tót nyelvű „slyabikárokat” 
használják, ezért saját vagyonukból 
új, immár magyar nyelvű könyvek-
kel ajándékozták meg a tanulókat. 
A feltétel annyi volt csupán, hogy 

az újakért cserébe a régieket le kel-
lett adni, s ezeket a tanító urak ki is 
dobálták! Ebből persze kisebb felhá-
borodás lett a szülők körében, akik 
közül valaki feljelentette őket a tan-
felügyeletnél.
Az ügy kivizsgálására Tóth Lajos m. 
kir. tanfelügyelő érkezett. A fáma 
szerint mikor felolvasta a vádiratot a 
három tanító ellen, Balogh Gyurián 
Pál felállt, és közölte, hogy a felügye-
lő úr hiába jött, hiszen Kiskőrösön 
csak egy tót van (a népszámlálási 
adatok alapján ekkor már elhanya-
golható volt a magukat szlováknak 
valló személyek száma) és az sem 
olyan veszélyes. Mikor a tanfelügye-
lő rájött, hogy az ő nevén viccelődik 
a tanító, végül beadta a derekát, de-
rültség közepette lezárta az aktát. Az 
oktatás többségi nyelve így végül a 
magyar lett, azonban az utcán, illet-
ve otthon még évtizedekig beszélték 
azt a sajátos magyar-szlovák keverék-
nyelvet, amelyet azóta is csak tótként 
emlegetünk, igaz, ma már alig halla-
ni belőle egy-egy szót is, főként csak 
az idősebbek körében.

Turán István

A bal oldali képen a Kiskőrösi Evangé-
likus Egyházközség lelkészei és tanítói 
a századforduló környékén. Álló sor 
balról jobbra: Raffay Károly, Oroszi 
János, Urbán Mihály, Mendelényi 
Ede, Záboji Béla, Balogh Gyurián 
Pál, Vallentini Sándor. 
Ülő sor balról jobbra: Blázy (III.) 
Lajos, Záboji Gyula, Szilvássy Irma 
(Sárkány Kálmánné), Tardy Edit, 
Kemény Erzsébet (Székely Vilmosné), 
Blázy (II.) Lajos, Záboji Gusztáv

A jobb oldali képen a Csöngős iskola 
az öreg Petőfi szoborral fennállásának 
100. évében 1936-ban. 

„jelet hagynI” cÍMMel nyÍlt KIállÍtás
A „Petőfi Emlékév” keretén belül 
nyílt meg a Babucsikné Zeikfalvy 
Anna grafikus vezette kiskőrösi 
Nemzetközi Grafikai Alkotótábor 
kiállítása, augusztus 10-én, a kiskun-
félegyházi Petőfi Sándor Emlékház-
ban. A tárlaton 25 hazai, délvidéki, 
erdélyi és felvidéki alkotó 36 mun-
káját láthatják az érdeklődők szep-
tember 29-ig. A kiállított grafikákat 
Szurcsik József Munkácsy Mihály-
díjas képzőművész, a Magyar Képző-
művészeti Egyetem docense ajánlot-
ta az érdeklődők figyelmébe.

eMléKező

együtt ünnepelte a csalÁd erzsike MaMÁt

van egy jó 
recepted?

Rózsa Tibor arra kérte kemencés 
barátját Csengődi Pistit, hogy ossza 
meg velünk kedvenc ételének recept-
jét. A Kemence barátok csapatának 
mindketten tagjai, tavaly Kiskőrösön 
tartották országos találkozójukat.
Csengődi Pisti: A gombás-májas ba-
tyu receptje úgy született, hogy szere-
tem a májat, és a gombát is, ezért úgy 
gondoltam, keverem a kettőt, és be-
csomagolom egy egyszerű tésztába. 
Elkészítése: 10 dkg kenyérszalonnát 
apróra vágok, majd egy serpenyő-
ben elkezdem sütni, ráteszek két fej 
vékony csíkokra vágott vöröshagy-
mát. Erre jöhet a 25 dkg apróra 
vágott champion gomba, majd 50 
dkg apróra vágott csirkemáj. Fűsze-
rek: 1 evőkanál majoranna, csapott 
teáskanál fehérbors, 1 dl vörösbor, 
só ízlés szerint. 10-15 perc párolás 
után már kész is. Félreteszem hadd 
hűljön ki. A tésztához két közepes 
krumplit meghámozok, összevágom, 
megfőzöm. Mielőtt összetöröm, te-
szek bele két evőkanál cukrot. Ha 
„kézmelegre” visszahűlt, beleteszek 
egy kocka élesztőt, hagyom felfutni. 
1,5 kg lisztet egy tálba átszitálok, két 
evőkanál sót teszek bele, 1 teáskanál 
oregánót, 1 dl étolajat, majd a bur-
gonyás – élesztős keverékbe annyi 
langyos vizet rakok, hogy közepesen 
lágy tésztát kapjak. A tésztát dagasz-
tom, kelesztem, majd a cipót fél 
centisre nyújtom, kockákra vágom, 
teszek bele tölteléket. Az átlós sar-
kokat összecsípem, tepsibe rakom és 
kisütöm.

90 esztendő 
szeretetben

Varga Pálné Erzsike nénit szerete-
tével és gondoskodásával körülveszi 
családja. Az augusztus 24-én 90. 
születésnapját ünneplő Erzsike né-
nit mindenki dédinek hívja, pedig 
már ott tipeg körülötte 14 hónapos 
kis ükunokája, Emili is. 
A jeles napon a város-
vezetés nevében fel-
köszöntötte az ün-
nepeltet Domonyi 
László polgármester 
és elhozta Orbán Vik-
tor miniszterelnök kö-
szöntő emléklapját is. 
Baranyainé Szabó Kata-
lin anyakönyvvezetővel, kezük-
ben virágcsokorral és születésnapi 
tortával érkeztek.
Varga Pálné Benyik Erzsébet Kis-
kőrösön született 1928. augusztus 
24-én, egy háromgyermekes, föld-
művelő-szőlőtermesztő családban.
Testvéreivel, Máriával és Zsuzsan-
nával hamar árvaságra jutottak, a 
szülők korán elhunytak. A nagyma-
mával maradt három leány közül 
Erzsike 20, Mariska 18, Zsuzsika 
csupán 8 éves volt ekkor. A nagy-
mama nagy odafigyeléssel nevelte 
őket, a legnagyobb unoka, Erzsike 
pedig körülölelte szeretetével húga-
it. Később a nagymama ápolásáról 
is Erzsike néni gondoskodott.
1948. november 19-én, éppen Er-
zsébet napon kötött házasságot 
Varga Pállal, aki fiatalon, 1970-ben 
elhunyt. Egyetlen lányuk szüle-
tett 1950. november 5-én Erzsike, 
akit sajnos szintén nagyon hamar, 
2013-ban elvesztett. Az elhunytak 
szeretetét lánya férje, Pazdernyik 
István és két unokája Jarjabka Jó-
zsefné Erzsike, valamint a távolban 

élő, de gyakran hazalátogató Ildikó 
igyekszik pótolni. Meg hát persze 
a dédunokák, Erzsike gyermekei: 
Rita és Joci, valamint a messzeség-
ből küldik a fotókat és ölelik a dédit 
ha itthon vannak, Ildikó ikerfiai: 
Bryce  Bence és Jaydon Kende.
Erzsike néni az Állami Gazdaság-
ban 15 évig dolgozott, mindemel-
lett elvégezte az otthoni gazdaság-
ban adódó munkákat is és vezette 
a háztartást. Családja egybehangzó 

véleménye, hogy olyan finom hús-
levest és pörköltet senki nem tud 
készíteni, mint a dédi.
Kívánjuk, hogy még sokáig főzzön a 
többiek kedvére, éljen családja szere-
tetével körülölelve sok-sok éven át. 
Ahogy a polgármester is mondta: 
Kísérje Isten áldása a továbbiakban 
is, tartsa meg Erzsike nénit még 
sokáig egészségben, boldogságban, 
hozzon az életébe még sok örömet 
és derűt!                       Boda Zsuzsa

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!
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KIsKőRös Is beMutatKOzOtt

családI naP a tescO-ban

nyÁresti fúvósMuzsika

vilÁgbajnoki 
ezüstéreM

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság és 
a helyi Család- és Gyermekjóléti 
Központ a biztonság jegyében tar-
tott közös, foglalkoztató délutánt a 
kiskőrösi művelődési központban 
augusztus 7-én. 
A rendőrkapitányság részéről a bűn- 
és balesetmegelőzési előadók színes 
programokkal készültek és segítsé-
gükkel a gyermekek az alapvető köz-
lekedési szabályokat ismételték át. 
A felnőttek saját és gyermekeik ke-

rékpárját regisztráltatták a BikeSafe 
honlapján.
A programban együttműködő Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ eset-
menedzserei a szabadidő hasznos 
eltöltésére adtak ötletet. Karkötő és 
írószertartó készítésén keresztül tevé-
kenykedtették a vállalkozó szülőket 
és csemetéiket.
Minden résztvevő ajándékkal, élmé-
nyekkel és saját készítésű tárgyakkal 
tért haza.

Kecskemét városának kiemelkedő 
eseménye a hagyományos Hírös7 
Fesztivál, amely ebben az évben au-
gusztus 19-től 26-ig tartott. A me-
gyei önkormányzat a korábbi évek 
sikeres tapasztalataira építve idén is 
hangsúlyozottan mutatta be Bács-
Kiskun megye értékeit öt  sátorban 
a Nagytemplom előtti szökőkút és a  
Hírös Korzó közötti területen. Véd-
jegyes helyi termékeket mutattak 
be az első sátorban, a másodikban 
két-két naponként a testvérmegyék 
Kárpátalja, Vajdaság, Hargita megye 
és Fehér megye kincseiből kaphattak 

ízelítőt a látogatók, a további két sá-
torban Bács-Kiskun megye járásai, 
illetve kistérségei mutatkoztak be.
Egy önálló sátorban pedig a megye 
turisztikai kínálatával ismerkedhet-
tek meg az érdeklődők.
Augusztus 22-én Kiskőrös város is 
részt vett kiállítóként a Hírös7 Fesz-
tiválon a turisztikai sátorban, ahol 
az érdeklődők megismerkedhettek a 
város nevezetességeivel, programjai-
val angol, német és magyar nyelven. 
A kistérségi sátorban pedig Tabdi 
települési értéktárának kiállítását te-
kinthették meg.

A kiskőrösi Suba Róbert – az NKM 
Szeged VE parakenusa, Csamangó 
Attila és Győrfi Tamás tanítvá-
nya – ezen a nyáron a portugáliai 
Montemor-o-Velhóban megrende-
zett gyorsasági és parakenu világbaj-
nokságon ismét bizonyított, tovább 
gyarapította érmeinek és jó helyezé-

seinek számát. Kajakban KL1 200 
méter távon ezüstérmet szerzett, a 
VL2 férfi 200 méteres távon pedig 
igen erős mezőnyben a 6. helyen ért 
célba.
Robi a nyár elején sem tétlenkedett. 
Az erőfelmérő versenynek számító 
szegedi világkupán kajakban harma-
dik helyezést ért el, a belgrádi EB-n 
pedig KL1 férfi 200 méteres kategó-
riában a második helyen evezett be 
a célba.
Gratulálunk a fényes teljesítmény-
hez és további sikereket kívánunk!

Családi délutánt szerveztek augusz-
tus 15-én a kiskőrösi Tesco Hi-
permarket parkolójában. Mint azt 
Hanák Éva (bal kis kép rózsaszín 
felsőben) az esemény főszervezője 
és Pribelszki Péter, a Tesco igazga-
tója (nagy kép bal szélen) elmond-
ták, már más helyszínen sikeresnek 
bizonyult az ilyen jellegű szervezés, 
ezért döntöttek úgy, hogy Kiskőrö-
sön is tartanak családi délutánt. Be-
vonták a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat, a Család és Gyermekjóléti 
Központ szakembereit, a Megóvlak 
Állatbarát Alapítvány aktivistáit, 
az önkéntes tűzoltókat, a kiskőrösi 
mentősöket, valamint a Kiskőrösi 
Rendőrkapitányság baleset- és bűn-
megelőzési csoportjának dolgozóit 
és a Vöröskeresztet. A nap folyamán 
kilencvenen adtak vért. Az önkéntes 
véradók között a Kévés Autó felaján-
lásával egy hétvégére egy tesztautót is 
ki sorsoltak.

Mlinkó Nelly (kis képen), a 
Gmoser István karnagy vezette Kis-
kőrös Város Fúvószenekara 
dobosának szervezésében 
ismét megörvendeztet-
tek bennünket muzsi-
kájukkal augusztus 
18-án este zenésze-
ink. A főtér színültig 
megtelt, több százan 

hallhatták városunk újratelepíté-
sének 300. évfordulója alkalmából 

felcsendülő dallamokat, va-
lamint gyönyörködhettek 

a mazsorett csopor-
tok produkcióiban.  
A fellépőket és a meg-
jelenteket Domonyi 
László polgármester 
is köszöntötte.


