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A KLC „Mozdulj család” elnevezésű rendezvényén részt 
vett a kiskőrösi Litauszki Róbert válogatott kerettag 
labdarúgó is, az Újpest FC csapatkapitánya.
MeLLette bALRóL DuLAi János, A KLub eLnöKe, JobbRóL DoMonyi LászLó poLgáRMesteR

Fotó: tóth-Dulai Andrea
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Új háziorvos veszi át  
a 6. számÚ körzet praxisát

Dr. Brenner Zsolt lesz az új or-
vosa a 6. számú felnőtt háziorvosi 
körzetnek. A fiatal, licence vizsgá-
val rendelkező háziorvos tősgyöke-
res kiskőrösi családból származik, 
itt érettségizett a gimnáziumban.  
A Szegedi Tudományegyetem Álta-
lános Orvosképzési Szakán mester-
fokozatot és okleveles orvos/doktor 
szakképzettséget, majd ez év tava-
szán a háziorvosi szakképzettséget 
is megszerezte. Szakmai gyakorla-
tait Szegeden, majd a kiskunhalasi 
Semmelweis kórházban végezte. 
Már 2017 nyarán megbeszélték  
Dr. Gyarmati Ágnes háziorvossal, 
hogy szeptemberben átveszi tőle 
háziorvosi praxisát. Így már az el-
múlt két évben is találkozhattunk 
vele a háziorvosi rendelőben, hiszen 
szabadidejét annak szentelte, hogy 
minél több időt töltsön a körzet-
ben, megismerkedjen a betegekkel.  
Dr. Lányi Borbálánál, valamint  
Dr. Dulai Ilonánál is sok tapaszta-
latot gyűjtött, illetve bekapcsolódott 

az ügyeleti munkába is. A képvise-
lő-testület tagjai bizalmat szavaztak  
dr. Brenner Zsoltnak. 
Mint azt Domonyi László polgár-
mester a testületi ülésen kiemelte:  
A legnagyobb dolog, hogy dr. Bren-
ner Zsolt kiskőrösiként hazatérve 
úgy döntött, hogy itt kíván dolgozni 
vállalkozó háziorvosként városunk-
ban. Az új orvos és az eddigi asz-
szisztensek ugyanabban a rendelő-
ben várják majd a betegeket, ahol 
Gyarmati doktornő is dolgozott, és 
a rendelési idő sem változik.

Dr. Filus erika az igazgatója 
a Petőfi emlékmúzeumnak

a holland-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében tartottak kis-
kőrösön testvérvárosi konferenciát a Vínum hotel tanácstermében június 
28-án, pénteken. a rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kumin Ferenc, 
a külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkára (kis kép) és dr. 
Kocsis András magyarország hollandiai nagykövete (nagy képen balról a 2.), 
valamint több holland és magyar település polgármestere delegációikkal. 

A vendégek már előző nap megérkez-
tek és kötetlen, baráti beszélgetésen 
vettek részt a hotel nagytermében.
A pénteki konferencián Domonyi 
László, Kiskőrös polgármestere 
üdvözölte a megjelenteket. Beszélt 
Kiskőrös és holland testvérvárosa, 
Krimpen aan den IJssel közötti jó 
kapcsolatról, röviden bemutatta Pe-
tőfi Sándor szülővárosát.
Dr. Kumin Ferenc, a Külgazdasá-
gi és Külügyminisztérium helyettes 
államtitkára is köszöntötte a konfe-
rencia résztvevőit, külön kiemelte a 
testvérvárosi kapcsolatok gazdasági, 
valamint a baráti együttműködés je-
lentőségét, majd megnyitotta a kon-
ferenciát.
Dr. Kocsis András, Magyaror-
szág hollandiai nagykövete is nagy 
tisztelettel köszöntötte a holland 
és a magyar vendégeket, köztük 
Maassluis, Krimpen aan den IJseel, 
Wageningen, illetve a magyar a ven-
déglátó kiskőrösiek és Hatvan, vala-
mint Gödöllő városok delegációit és 
méltatta a mintegy negyedszázada 
fennálló, jól működő holland-ma-
gyar kapcsolatot.
A szakmai tanácskozáson olyan 
kérdésekre keresték a választ, mint 

például: melyek azok az elemek, 
amelyek sikeressé teszik a kétoldalú 
együttműködést, illetve, hogy mi-
lyen jövőbeli gazdasági együttműkö-
dési lehetőségeket látnak a holland-
magyar települések testvérvárosi 
kapcsolatában?
Geert van Rumund, Wageningen 
polgármestere (nagy képen jobb szé-
len) prezentációjában a „Körforgásos 
gazdaság – best practice” projektet mu- 
tatta be. A gödöllői delegáció két tag-
ja saját tapasztalataikról számolt be.
Domonyi László polgármester, va-
lamint Martijn Vroom, Krimpen 
aan den IJseel polgármestere (nagy 
képen jobbról a 2.) a két testvérvá-
rosban kidolgozás, illetve részbeni 
megvalósítás alatt álló Smart City – 
Okos város – projekt általi lehetősé-
gekről beszélt.
A konferencia után a vendégek 
megismerkedtek Kiskőrös neve-
zetességeivel, a polgármester „ide-
genvezetésével” tettek egy sétát a 
városközpontban, megtekintették a 
Városházát, az előtte álló 1927-ben 
készült Petőfi szobrot, a felújított 
főteret, annak különleges látnivaló-
ival, Petőfi atyjának, Petrovics István 
mészárszékének emlékhelyét. Töb-
bek között ellátogattak az Old Car 
Múzeumba, megtekintették Petőfi 
Sándor szülőházát és az emlékmú-
zeumot, valamint a kettő között el-
helyezkedő műfordítói szoborparkot 
és az Aradi Vértanúk Falát, majd 
elmentek az úgynevezett „Krimpeni 
Házba”, melyet évekkel ezelőtt a hol-
land testvérváros építtetett és ajándé-
kozott Kiskőrösnek. A testvérvárosi 
találkozó baráti beszélgetéssel zárult 
a fehér asztal mellett. 

konferencia a holland 
magyar együttműködésröl

Kispálné dr. Lucza Ilona (a fotón 
jobbról) mintegy két évtizeden át 
vezette nagy hozzáértéssel a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeumot, vala-
mint a Szlovák Tájházat. Pályafutása 
alatt rengeteget tett a Petőfi-kultusz 
fejlesztéséért, valamint a szlovák 
hagyományok élményszerű meg-
ismertetéséért. Az irányítása alatt 
álló intézmény 2005-ben és 2011-
ben is elnyerte az „Év múzeuma” 
elismerést, sok más szakmai pozitív 
visszajelzés mellett. Az idén nyugál-
lományba vonul, így a megüresedett 
vezetői helyre új igazgatót választott 
a képviselő-testület.
1998 óta tartó értékteremtő munká-
ját Domonyi László polgármester és 
a képviselők is megköszönték. 
Az intézményvezetői feladatok ellá-
tására a városvezetés pályázatot írt ki, 
melynek végső határidejéig egyedül 
dr. Filus Erika (a fotón balról) nyúj-
tott be pályázatot, aki rendelkezik 
mindazokkal a végzettségekkel, va-
lamint képzettséggel, ami egy múze-
um igazgatói munkaköréhez szüksé-
ges. Mindemellett kutatómunkát is 
folytat, kiadványokat lektorál és je-
lentet meg, s mint a Szivárvány Nép-

táncegyüttes tagja, a szlovák hagyo-
mányok ismerője, továbbadója is. 
A pályázati kiírásra beadott szakmai 
programját egy háromtagú bizottság 
bírálta felül, akik egyhangúlag támo-
gatták személyét az igazgatói posztra.
Domonyi László polgármester a 
képviselő-testületi ülésen méltatta 
Kispálné dr. Lucza Ilona életmű-
vét, s mint mondta, meggyőződése, 
hogy dr. Filus Erika személyében ez 
az életmű jó kezekbe kerül. Az új 
igazgató vezetői megbízatása 2019. 
július 6-tól 2024. július 5-ig terjedő 
határozott időre szól.     
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horgász- és főzőVersenyt 
szerVezett a Protokon

Második alkalommal rendezte meg a 
Protokon – Life Fitess horgász- és fő-
zőversenyét a Roberto Horgászpark-
ban. A kiváló hangulatú csapatépítő 
programon mintegy háromszázan 
vettek részt a 14 éve fennálló vállalat 
dolgozói kollektívájából, 13 főzőcsa-
pat nevezett be a marhapörköltfőző 
versenyre, és 14-en a horgászver-
senyre- tudtuk meg a város legna-
gyobb adófizető cégének ügyvezető 
igazgatójától, Koczkásné Dulai Il-
dikótól. (kis képen)
Tavaly annyira jól sikerült a hor-
gász- és főzőversenyünk, hogy úgy 
döntöttünk, hagyományt teremtünk 
belőle, így idén is megrendeztük. 
Igaz, a tavaszi rossz időjárási körül-
mények miatt a tartaléknapot kellett 
igénybe vennünk, de most minden 
körülmény tökéletes. A népszerűvé 
vált programra mintegy húsz szá-
zalékkal többen jelentkeztek, mint 
előző évben. A csapatok barátilag 
szerveződtek, de általában az egy 
munkaterületen dolgozók álltak ösz-
sze. Köszönjük a Roberto Horgász-
park tulajdonosainak, hogy itt lehe-
tünk és zsűrielnökünknek, valamint 
a szervezés nem könnyű feladatát 
végző kollégáknak munkájukat. Egy 
kérdőívet is kitöltenek a programmal 
kapcsolatosan a csapatok, hogy jövő-
re még tökéletesebb legyen a rendez-
vény – mondta a cégvezető.

A horgászverseny már reggel 6 óra-
kor megkezdődött, a főzőcsapatok 
7 órakor foglalták el helyeiket. A 
csapatneveket – Pörkölt ördögök, 
Fürjek, Görbe fakanál... – fan-
táziadúsan választották meg, hi-
szen a Kothencz Lajos elnökleté-
vel ítélkező zsűri ezt is értékelte a 
bográcsremekek mellett. Sőt! Hogy 
míg rotyog a pörkölt, senki se unat-
kozzon, a programmal, versenyekkel 
kapcsolatos „csujogatókat” is kellett 
írniuk, majd a zsűritagok színe előtt 
előadniuk. 
A reggelihez és a pörkölthöz való 
alapanyagot a vállalat biztosította, 
az, pedig hogy mindezekből milyen 
finomság készült, az a csapattagok 
hozzáértésén múlott. 

a mátyás szilVaPálinka 
lett a megye Pálinkája

Nem csak borban, pálinkában is „jók 
vagyunk”. A kiskőrösi Mátyás Pálin-
kaház Mátyás szilva pálinkája érde-
melte ki idén a megtisztelő „Bács-
Kiskun Megye Pálinkája 2019” címet 
és a cég megkapta a „Bács-Kiskun 
Megye Legeredményesebb Pálinka-
főzdéje” címet is. Mint azt Borsos 
Botond szaktanácsadó a díjnyertes 
pálinkáról írta: „E kiváló pálinka ké-
szítésére jellemző a jó alapanyag vá-
lasztás, a szépen feldolgozott, hibát-
lan cefre, a technológiai korrektség, 
és a megfelelő tárolás, érlelés. Éppen 
ezért a gyümölcs fajtajegyeit szépen 
megmutatja, úgy, mint a kellemes 
fűszereket, az illat és ízkarakterek 
szerencsés ötvözetét, a hosszantartó 
szép utóízt. Jól iható, elegáns, köny-
nyed stílusú harmonikus termék.” 
A díjkiosztót június 15-én, a IV. Kecs-
keméti Barackpálinka és Borfeszti-
vál megnyitó ünnepségén tartották 
meg. A kiskőrösi Mátyás Pálinkaház 
a 2019. évi Pálinka és Törkölypálin-
ka Versenyen is eredményesen sze-
repelt. Minden beküldött mintájuk 
bronz, illetve ezüst oklevelet kapott. 

A Mátyás szilvapálinkájuk pedig el-
nyerte a „Legjobb 10.000 feletti pa-
lack tétel-2019.” különdíjat, ami azt 
jelenti, hogy nem csak kis tételben, 
de nagy mennyiségben is kiváló mi-
nőségű terméket tudnak előállítani. 
Ennek a versenynek az eredményhir-
detése és díjkiosztója a Parlamentben 
volt. Gratulálunk a szép eredménye-
kért! A képen Gyurján Attila pálin-
kafőző mester, a Mátyás Pálinkaház 
üzemvezetője.

Beszámolt az intézményVezető
Felújítják a Batthyány óvodát

Összegezte beszámolójában a Kiskő-
rösi Óvodák egész éves szakmai tevé-
kenységét, programjait, nevelési fel-
adatainak megvalósítását, működési 
feltételeiket a júniusi testületi ülésen 
Vlcskóné Csatlós Erzsébet igazgató. 
A beszámolót elfogadta a képviselő-
testület. Ugyancsak jóváhagyták a 
városatyák, hogy a megnövekedett 
gyermeklétszámra való tekintettel 
egy - egy óvodai csoport létszámát 
is növeljék. Így szeptembertől a Bat-
thyány óvodában egy 26, az Erdő-
telki óvoda egy 27, a Mo hácsi óvo-
da egy 26, a Szűcsi óvoda egy 26, a 
Thököly óvoda pedig két 26 fős új 
csoportot indít majd.
Június elsejétől megkezdődtek a  
Batthyány utcai óvoda korszerűsíté-
si, felújítási munkálatai is. Pár évvel  
ezelőtt már megtörtént az épület 
energetikai korszerűsítése, kicse-
rélték a nyílászárókat, szigetelték a 
falakat. Most a konyhatechnika fel-
újítása is megtörténik egy TOP-os 
támogatásnak köszönhetően, ame-
lyen 30 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert az óvoda. Ezt 

az összeget a fenntartó önkormány-
zat 13 millió forinttal egészítette ki a 
munkálatok teljes befejezése érdeké-
ben. Egy másik, közel harmincmil-
liós támogatásnak köszönhetően a 
termek, kiszolgáló helyiségek korsze-
rűsítését is el tudják végezni. A köz-
beszerzést a Kőröskom Kft. nyerte 
meg. A gyermekeket a Thököly, illet-
ve a Mohácsi óvodában helyezték el. 
A felújítást a tervek szerint december 
31-ig fejezik be, de az óvodai évet az 
épületben szeretnék már szeptember 
1-jén megkezdeni.  
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olyan jó Volt együtt lenni! 50 éV után találkoztak

Az önkormányzat végeztette el 
a szúnyoggyérítésta Véradás nyáron is fontos

Az egykori Vásártéri iskola hajdan-
volt évfolyamtársai – a lány osztály-
ból: Boldoczki Mária, Csvila Er-
zsébet, Gombár Mária, Jancsovics 
Ilona, Legéndi Erzsébet, Molnár 
Katalin, Pajtl Margit, Polereczki 
Mária, Pecznyik Zsuzsanna, Sáfár 
Ilona, Szenohradszki Zsuzsan-
na, Turancsik Ilona, Varga Zsu-
zsanna. A fiú osztályból: Barkóczi 
Sándor, Boldoczki János, Kállai 
Sándor, Novák József, Rohoska 
György, Tóth János – találkoztak a 
Szarvas étteremben, hogy megünne-
peljék ballagásuk 60. évfordulóját.  

Az 1959-ben elballagott diákok 
fiatalos lendülettel emlegették fel 
az együtt töltött esztendők szép 
emlékeit. A fél évszázados találko-
zón még ott tudtak lenni egykori 
tanáraik közül többen is, akikről 
az „öregdiákok” fájó szívvel, tiszte-
lettel fejet hajtva emlékeztek meg, 
mint ahogyan elhunyt diáktársaik-
ról is. A találkozás öröme azonban 
tompította a rossz érzéseket és a 
nagymamák, nagypapák az egyko-
ri diákcsínyeken jókat mosolyogva 
idézték meg a boldog általános is-
kolai éveket.

Nyáron sokan nyaralnak, a kániku-
la miatt is kevesebben mennek vért 
adni, pedig az életért való küzdelem 
nem áll meg. A műtéteket elvégzik, 
a nagy meleg miatt a közúti balese-
tek száma is megnő, szükség van 
tehát a véradók önzetlen segítségére 
– mondta Sutus Etelka, a Magyar 
Vöröskereszt Kiskőrös Városi Szerve-
zete vezetője.
Ilyenkor nagyobb szükség van az 
úgynevezett irányított véradásokra 
is. Amikor megkapja a beteg a mű-
tét időpontját, valamint azt, hogy 
a műtéthez hány egység vérre lesz 

szüksége, keressenek meg engem és 
megtesszük a szükséges lépéseket.  
A betegnek meg kell adni a nevét, 
TAJ számát, születési adatait, hol és 
mikor lesz a műtét, és hány egység 
vérre van szükség.
Fotóinkon: Nagyné Lehóczki Éva 
óvónő munkahelyén, a Mohácsi úti 
óvodában adott először vért. Azóta 
már tízszer segített.
Pohankovics András alpolgármes-
ter harmadszorra volt véradáson, de 
amíg csak adhat, mindig jönni fog, 
hogy segítsen azokon, akiknek a vér 
az életet jelenti.

LegközeLebbi véradás augusztus 13-14-én Lesz. 
13-án 9-13 óráig, 14-én 9-13- ig a művelődési központban 

és 15-17 - ig a Tesco hipermarket áruházban. 

Aszódi János és Odrobina József 
szervezte meg azoknak az egykori 
honvédeknek a találkozóját, akik 
ötven évvel ezelőtt vonultak be a kis-
kőrösi laktanyába, hogy különböző 
területeken teljesítsék katonai szol-
gálatukat. Fazekas János, Gráczia 
János, Janovics József, Lukács Já-
nos, Nork Vendel, Wietner László, 
Lavati István, Flaisz Sándor, Tóth 
János, Szűcs László elevenítet-
te fel egy kellemes délután a Kurta  

étteremben a hajdanvolt, közös 
emlékeiket a katonaéletről, a közös 
gyakorlatokról, a két éves együttélés 
előnyeiről. Mint mondták, a katonai 
szolgálat fegyelemre, mérsékletesség-
re, pontosságra tanította a fiatalokat, 
amit aztán az élet minden területén 
tudtak kamatoztatni. Persze voltak 
nehéz, de vidám napjaik is. A „lesze-
relés” óta is tartják egymással a kap-
csolatot, és időről-időre összejönnek 
egy múltidéző találkozóra. 

GÉPKEZELŐ 
munkatársakat keresünk 

teljes munkaidőben.

Munkavégzés helye: 
KISKŐRÖS

JELENTKEZNI LEHET: 
• hr@druk-ker.hu e-mail címen, 
• személyesen önéletrajzzal 
 a Kiskőrös Csokonai u. 47. alatt 
 vagy 
• telefonon 
 a 06 30/726-2892-es telefonszámon.

Kiskőrös önerőből, saját költségveté-
séből rendelte meg és végeztette el az 
egyszeri szúnyoggyérítést a városban. 
Ez többmillió forintos kiadást jelen-
tett a büdzsének. Mint azt Domo-
nyi László polgármester elmondta, 
az idei nyári időjárás kedvez a szú-
nyogok elszaporodásának, amelyek 
nagymértékben megkeserítik a la-
kók és a hozzánk érkező turisták  
mindennapjait.

A katasztrófavédelem országos pro-
jektje az élővizek melletti települé-
seken végzendő szúnyoggyérítést tá-
mogatja, Kiskőrös nem tartozik ebbe 
a körbe. Ezért volt szükség arra, hogy 
a városvezetés megrendelje és elvé-
geztesse a szúnyoggyérítést. Kérik a 
lakosságtól, hogy a kerteken belüli, 
ún. „pangó” vizeket szüntessük meg, 
amelyek élőhelyet biztosítanak a szú-
nyoglárvák kifejlődéséhez.   
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múzeumok éjszakája 
A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban
Június 22-én 14. alkalommal ren-
deztük meg a Múzeumok Éjsza-
káját. Ebben az évben a költő ha-
lálának 170. évfordulóján Petőfi 
Sándorra fordítottuk a figyelmet. 
Programunkat Töltsön egy órát 
Petőfivel! címmel állítottuk össze. 
A résztvevők ebben az évben is ve-
télkedtek, a múzeum területén kel-
lett különféle ügyességi, irodalmi és 
kreatív feladatokkal megbirkózni-
uk. Különleges próbát jelentett egy 
Petőfi-vers ad hoc kiállításban való 
megjelenítése. Tárgyak, rajzok, esz-
közök utalhattak a műre, és a ver-
senyzőknek a látottakból ki kellett 
találniuk, melyik versre gondolt a 
„kiállítás-rendező”.
A versenyt a Kontra Beáta, Lengyel 
Józsefné, Szűcsné Hajdú Mária al-
kotta csapat nyerte. Értékes díjakat 
köszönhettünk a Kiskőrös Városért 
Alapítvány támogatásának. 

Az est fénypontja Turek Miklós 
színművész versszínháza volt. Petőfi 
költészetéből összeállította a költő 
életútját, jelentős témaköreit, gon-
dolkodását, örömeit, bánatát, fáj-
dalmát, csalódását, és a 42 vers jól 
értelmezhető ívében adta elő egy 
„monodrámában”. Megszólaltatta a 
népies verseket, a vidám helyzetda-
lokat, a filozofikus, szerelmes, tájver-
seket, és döbbenetes színészi teljesít-
ményt nyújtva elszavalta, átélte Az 
őrült című művet.
A versek után egy tréfás borkóstoló-
ra került sor, Petőfi lírai „borkósto-
lóját” Bojhos Laci kiváló borainak 
„prózai” kóstolója követte. Az idő 
is kegyes volt, csak ez után „szakadt 
le az ég”. Meg sem állt hajnalig. 
A vendégekkel a múzeum menedé-
kébe siettünk, ott vészeltük át a zi-
vatart.

Kispálné dr. Lucza Ilona

Ahogy már megszokhattuk, a múze-
umban, mint mindig, ebben az év-
ben is már kora délutántól kézműves 
játékokkal várták a vendégeket, az 
udvaron pedig rollerezhettek ked-
vükre a gyermekek. Az épületben 
egy vasútmodell pályát csodálhat-
tak meg, majd este dr. Tóth Ernő 

hídesztéta megnyitotta dr. Imre 
Lajos „Két világ között” című ki-
állítását. Este a színpadon a Szürke 
Verebek Jazzbandája gondoskodott a 
jó hangulatról, majd a Music Story 
a vihar miatt beköltözött a nagyte-
rembe és ott zenélt a hajnalig kitar-
tóknak. 
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a magyar Bor akadémia tagja 
szentPéteri attila Borász

Számos hazai és nemzetközi sikert 
ért el az elmúlt években a Szentpé-
teri Borpince boraikkal. Apa és fia, 
Szentpéteri Attila, valamint ifjabb 
Szentpéteri Attila az idei eszten-
dőben szakmai csúcsot döntött, hi-
szen a rangos versenyekre benevezett 
boraik mindenütt az élen végeztek. 
A városi borversenyen rozé bor kate-
góriában Néró rozé 2018-as boruk, 
vörösbor kategóriában pedig Caber-
net Franc (2017) boruk nyerte el a 
„Kiskőrös Város Bora 2019” kitün-
tető címet. 
A Bor és Piac rozé teszten igen 
magas pontszámmal két boruk is 
Champion-díjat kapott. A „Csendes 
rozék” kategóriában 2018-as szürete-
lésű Néró rose boruk (90,14 pont), 
a „Gyöngyöző borok” kategóriájá-
ban pedig a szintén 2018-as Titok-
bor fantázianevű Kékfrankos rose 
gyöngyöző boruk (90,00 pont) lett 
a díjazott. Ezeket a kiváló borokat 
budapesti Rosalia fesztiválon meg 
is lehetett kóstolni. Itt a Szentpéteri 
Kékfrankos rozé (2018) harmadik 
helyezést ért el a „Liget bora” közön-
ségszavazáson.
A sikerszéria a paksi XII. Országos 
Sillerfesztiválon folytatódott, ahol 
a fesztivál legjobb és legmagasabb 
pontszámú, Champion–díjas sillere 
a Szentpéteri Borpince 2018-as Néró 
siller bora lett. Ez az eredmény azért 
is rendkívüli, mert minden eddiginél 
többet, 231 sillerbort neveztek az 
idei paksi országos sillerfesztiválra. 
A borok 54 településről érkeztek, de 
nemcsak Magyarországról, hanem 
határainkon túlról is.
A 40. Jubileumi Országos Borver-
senyen pincészetük 2 különdíjat, 3 

aranyérmet és 2 ezüstérmet nyert. 
Kékfrankos rose boruknak (2018) 
ítélték oda a „csúcs zsűri” Kimagasló 
Rozébor Különdíját, valamint 2018-
as Néró rose boruk elnyerte a Taka-
rékcsoport Különdíját.
Mindezen szakmai sikerek nagymér-
tékben hozzájárultak ahhoz, hogy 
Szentpéteri Attila borászt, a Magyar 
Bor Akadémia óriási megtisztelte-
tésként „rendes” tagjai közé válasz-
totta. A jelenleg mintegy 130 tagot 
számláló grémium tagjai Magyaror-
szág legkiválóbb borászai, művészek, 
tudósok és közéleti szereplők. Mint 
azt Attila elmondta, ő is azonosul 
az akadémia célkitűzésével, misze-
rint céljuk (hirosveny.hu) a magyar 
szőlészet és borászat tudományos 
fejlődésének szolgálata, a gazdasági 
életben elfoglalt helyének erősítése, a 
bor fogyasztási kultúrájának emelé-
se, a magyar borok és a gasztronómia 
méltó egymásra találásának elősegí-
tése, a magyar bor és a kultúra kap-
csolatának megújítása.  
Gratulálunk, és további szakmai si-
kereket kívánunk!

M�eterápia
Török Gabriellával

Témáink:
párkapcsolat, szülő-gyermek kapcsolat, anyaság,

életút és a benne bekövetkező szükségszerű változások
Az alkalmakra 10-11 főt várunk, 9.00 – től 16.00 óráig

Helyszín: Kiskőrös, Pető� Sándor Művelődési Központ
Jelentkezni az időpont megjelölésével

Supka Évánál az alábbi email címen lehet:
kmediator2013@gmail.com

Nyitott egynapos foglalkozások:
szeptember 14, november 30, december 07.

Egymásra épülő alkalmak:
szeptember 28, október 19, november 09.
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naPjaink

kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni!
hát eljött ez a nagyon fontos nap!- kezdte köszöntő beszédét az ünnepi 
műsor és a zászlóátadás után Lasztovicza László főigazgató, a Bem jó-
zsef általános iskola ballagási ünnepségén, június 15-én. a főigazgató kö-
szönetet mondott a szülőknek, valamint az iskola dolgozóinak és szívhez 
szóló szavakkal köszönt el a végzős diákoktól. ezt követően a kiemelkedő 
eredményt elért diákoknak Horváth A. Gézáné igazgatóhelyettessel em-
léklapot és könyvjutalmat adtak át.

Alapfokú angol próbanyelvvizs-
gán való jó eredményükért kaptak 
könyvjutalmat: Zsubori Réka, 
Lukács Kata, Walter Borka, 
Szabó Martin, Kóczián Balázs, 
Pecznyik Fanni, Pszota Csongor, 
Polyecskó Kíra, Battancs Norbert, 
Grausza Laura, Maglódi Norbert, 
Szkenderovits Tünde, Andrási 
Marcell. Eredményes írásbeli vizsgát 
tett Bella Csenger és Káldi Tamás, 

a szóbelin remekelt Kertai Rita, va-
lamint Szlovák Dávid. 
Az országos földrajz versenyen 
Szentgyörgyi Gergő és Káldi Ta-
más öregbítették az iskola jó hír-
nevét. Rakonczay Rebeka, Walter 
Borka, Polyecskó Kíra szintén 
nyelvi versenyeken elért jó eredmé-
nyükért kaptak elismerést. 
A ballagó diákok között szép szám-
mal akadtak, akik valamely sportág 

területén bizonyítottak. Oklevelet és 
könyvjutalmat vett át az ünnepségen 
kiemelkedő sporttevékenységéért 
Pszota Csongor, Szentgyörgyi Ger-
gő, Nagy Zsolt, Kecskeméti Kris-
tóf, valamint Szlovák Dávid, aki 
egyben az egyik „Jó tanuló-jó spor-
toló”-díjat is megkapta. A TS Gastro 
Kft. minden évben támogat még egy 
„Jó tanuló-jó sportoló”-díjat. Ebben 
az évben Zsubori Réka érdemelte ki 
ezt az elismerést. 
Az iskola legmagasabb rangú kitün-
tetését, a Bem-díjat ebben az évben 
két ballagó diák kapta: Lukács Kata 
és Haskó Zsolt. 
A ballagó osztályok szülői munkakö-
zösség tagjainak – Kiss Tóth Mari-
ann és Fazekasné Gyurica Mónika 

(8.a), Dankó Erzsébet és Jakab 
Andrea (8.b), valamint Ádám Il-
dikó (8.c) – áldozatos munkáját is 
megköszönte a főigazgató.
A tanév végén két pedagógus kollé-
gájától – Szomorné Szepcsik Éva 
tanárnőtől, valamint Lengváriné 
Bárány Mária tanítónőtől – is elkö-
szönt Lasztovicza László és nyug-
díjba vonulásuk alkalmából átnyúj-
totta nekik prof. dr. Kásler Miklós, 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma minisztere által adományozott 
„Pedagógus Szolgálati Emlékérem” 
kitüntetést. Ugyancsak megköszön-
te munkáját Szlama Zoltán, Szent-
györgyi József és Barát Lászlóné 
technikai dolgozóknak nyugdíjazá-
suk alkalmából.  

Véget értek az általános iskolai diákévek a keVi Petőfi sándor általános 
iskolája ballagóinak is június 14-én. az ünnepséget a hagyományokhoz 
hűen az evangélikus templomban tartották, ahol a három végzős osztály 
tanulóit lelki útravalóval Pethő-Szűcs Mária iskolalelkész látta el, búcsú-
beszédet pedig Grausza Jánosné tagintézmény-vezető mondott.

A múlt az emlékezés és a búcsú, a 
jelen a készülődés az új útra, a jövő 
a kitűzött célhoz vezető út végig-
járása. Biztosak vagyunk benne, 
hogy komoly alapokkal, meg-
felelő tudással indultok tovább, 
de ne feledjétek, a jó jegyeket  
ezután sem fogják ingyen adni, szor-
galom, elhatározás, céltudatosság, 
kitartás kell ahhoz, hogy megálljá-

tok a helyteket és elérjétek a célo-
tokat – mondta, majd Czinkóczki 
Tiborné tagintézmény-vezető 
helyettessel kiosztották a kiemel-
kedő tanulmányi és sportteljesít- 
ményért járó emléklapokat, jutalom-
könyveket.
Kitűnő tanulmányi eredményéért és 
példamutató magatartásáért Belán 
Gergő, Szikszai Soma, Monostori 

Noémi, Koczkás Mirjam, Krizsán 
Karolina, Turán Fanni, Bránya 
Zita, közösségi munkájáért Disztl 
Bernadett, Monostori Noémi, 
Lehoczki Dominik, Madácsi Do-
rina, Szeg Zsolt (ő példamutató 
szorgalmáért is), rajzpályázaton elért 
eredményéért Farkas Kinga kapott 
elismerést.
Az eredményes sportolók – Balogh 
Máté, Seidel Carmen, Bránya 
Zita, Patai Brájen, Sipiczki Ádám, 
Tapodi Máté – is kaptak jutalmat.
Megyei versenyeredményéért Kri-
zsán Karolina és Turán Fanni vett 
át könyvjutalmat.

Angol nyelvből jeleskedtek: Belán 
Gergő, Monostori Noémi, Szikszai 
Soma, Csővári Csaba, Bránya Zita.
Német nyelvből teljesítették az 
alapfokú vizsgakövetelményeket: 
Seidel Carmen, Lehoczki Domi-
nik, Reczer Véda, Turán Fanni, 
középfokon is megfeleltek: Koczkás 
Mirjam (szóbeli), Krizsán Karolina 
(komplex).
Ebben az évben a Szilágyi Sándor-
né emlékére alapított díjat Koczkás 
Mirjam kapta, a Petőfi Iskola Alapít-
vány-díjat pedig Krizsán Karolina 
Lili.    

a Ballagáson együtt Van a múlt, a jelen és a jöVő
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nem nyugszunk Bele!
A római katolikus Szent József plébá-
nián tartott szentmisével kezdődött 
az ünnepi megemlékezés a Nemzeti 
Összetartozás Napján. Ezt követően 
az Országzászlónál Szedmák Tamás, 
a Képviselő-testület Közoktatási, 
Művelődési és Sport Bizottsága el-
nöke köszöntötte a megjelenteket, 
majd elmondta Reményik Sándor: 
Nem nyugszunk bele! című versét. 
A Himnusz közös eléneklése után 
Turán István helytörténész mon-
dott emlékbeszédet. A magyar nem-
zetgyűlés 1920. november 15-én 
ratifikálta, és 1921. július 26-án, a 
XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a 
trianoni szerződést, amely kimondta, 
hogy az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlott, ennek következménye-
ként Magyarország (Horvátország 
nélküli) területét 283 ezer négyzetki-
lométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 
millióról 7,6 millióra csökkentették. 
Mintegy 3,2 millió magyar, a ma-
gyarság harmada került az új hatá-

rokon túlra. Az Országgyűlés 2010. 
május 31-én a nemzeti összetartozás 
napjává nyilvánította az első világ-
háborút lezáró trianoni békeszerző-
dés aláírásának napját, június 4-ét. 
Az erről szóló, 2010. évi XLV. tör-
vény kimondta: „A több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti össze-
tartozása valóság, s egyúttal a ma-
gyarok személyes és közösségi öna-
zonosságának meghatározó eleme”. 
Az Országzászlónál koszorút helye-
zett el Domonyi László polgármes-
ter és Harangozóné Balogh Zsóka 
képviselő az önkormányzat nevében, 
Takács Gábor, a Kiskőrösi Nemzeti 
Emlékezet nevében, Fischer László 
és Bereczki Károlyné, a Történel-
mi Vitézi Rend nevében. A meg-
emlékezés zárásaként a jelenlévők 
elénekelték a Szózatot és a Székely 
Himnuszt.

Nagy Imre, az 1956-os forradalom 
miniszterelnöke, a „lelkiismeret 
mártírja”, és mártírtársai kivégzé-
sének 61. évfordulója alkalmából, 
június 16-án, elhelyezték a tisztelet 
és az emlékezés koszorúit a busz-
megálló épületén 2006-ban felava-
tott emléktáblánál. Ezt követően a 
megemlékezők II. Rákóczi Ferenc 

mellszobrát is megkoszorúzták. 
Mindkét helyen a szervezők nevé-
ben – Kiskőrös Város Önkormány-
zata, valamint a Képviselő-testület 
Művelődési, Közoktatási és Sport 
Bizottsága – nevében Szedmák Ta-
más elnök köszöntötte a megjelen-
teket és Turán István helytörténész 
mondott emlékbeszédet.

a lelkiismeret mártírja
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Újraavatták 
az 1919-es 
Vértanúk 

emlékműVét

Június 25-én, kedden – haláluk 
centenáriumán – a vörös terror kis-
kőrösi áldozataira emlékeztünk az 
evangélikus temetőben. Az önkor-
mányzat jóvoltából felújított emlék-
művüket ünnepélyesen újraavattuk, 
majd megkoszorúztuk. A megemlé-
kezésen a leszármazott családtagok 
mellett nagyszámú érdeklődő volt 
jelen, amely emelte a rendezvény 
méltóságát, csakúgy, mint a köz-
reműködő művészek és lelkészek 
szolgálata. Domonyi László pol-
gármester köszöntőjében dicsérte a 
kezdeményezést, továbbá kiemelte, 
hogy Kiskőrös szerencsés helyzetben 
van, hogy az 1945 utáni rendszerben 
az emlékmű egyáltalán megmarad-
hatott, ez ugyanis nem volt jellemző 
az országban. Nekünk, ma élőknek 
újra lehetőségünk van emlékezni, 
így a síremlék felújítása nem volt 
kérdés a városvezetés részéről ezen a 
szomorú kerek évfordulón. A meg-
emlékezés szónoka Dr. Romsics 
Ignác történészprofesszor, akadémi-
kus volt, aki a kiváló történelmi ösz-
szefoglaló mellett beszélt az okokról 
és a következményekről egyaránt, 
majd méltatta a Tanácsköztársaság 
ellen fegyvert fogó helyi és környék-
beli, leginkább parasztemberek al-
kotta felkelők áldozatát. 
Az 1928-ban felállított fehér obe-
liszk alatt Kiskőrös 1919-es vérta-
núi, Spang József, Szenohradszki 
Pál és Kutyifa János nyugszanak. 
Az államszocializmus éveiben rájuk 
közösségileg emlékezni tiltott dolog 
volt, emlékművük is csupán azért 
élte túl az említett évtizedeket, mivel 

„a gyászos emlékű vörös rémuralom 
áldozatai” feliratot előbb futónövény 
takarta, majd befelé fordították, 
hogy a „kíváncsi” szemek ne láthas-
sák. A 100 éves évforduló kapcsán 
azonban nemcsak lehetőségünk, de 
némileg kötelességünk is volt emlé-
küket feleleveníteni, történetüket a 
mai generációkkal is megosztani.
A szervezők nevében ezúton sze-
retném megköszönni a nagyszámú 
érdeklődő közönségnek és a leszár-
mazottaknak a részvételt; köszönjük 
szépen, hogy ilyen sokan eljöttek!
Ugyancsak szeretnék köszönetet 
mondani a rendezvény során nyúj-
tott közreműködő segítségért Do-
monyi László polgármesternek, 
Kiskőrös Város Önkormányzatának, 
Szedmák Tamás képviselőnek, va-
lamint a Főnix Kulturális és Ifjúsági 
Egyesületnek, akik biztosították a 
felújításhoz és a rendezvény lebonyo-
lításához szükséges anyagi és techni-
kai hátteret. Rózsa Tibor kőfaragó 
mesternek, aki a felújítást végezte, 
Fazakas László temetőgondnok-
nak, aki a rendezvény helyszínének 
díszítésében és komfortosabbá téte-
lében játszott főszerepet, ifj. Király 
Csabának, aki hegedűjátékával tette 
meghitté a megemlékezést. Szlo-
vák Dávidnak, aki Petőfi Sándor 
Szörnyű idő című versét adta elő 
kiválóan és átütően, Romsics Ignác 
akadémikusnak a remek történeti 
és emlékező gondolatokért, Lupták 
György esperesnek, Seffer Attila 
esperes atyának és Győri Gábor lel-
késznek az egyházi szolgálatért, va-
lamint nem utolsó sorban Gmoser 
István karnagynak, aki az Il Silenzio-
val tette emlékezetessé a rendezvény 
záró pillanatait.

Turán István
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mi a kárenyhítés menete?

idén is számBa Vették, meggyűrűzték a gólyafiókákat

igen szélsőséges az idei nyarunk. Viharokra, orkánerejű szélre, özönvíz-
szerű esőzésekre, jégesőre is gyakran számíthatunk. a mezőgazdaságból 
élők csak akkor nyugodhatnak meg, ha már a terményüket betakarították, 
addig azonban a „szabad ég alatt” ki van téve az időjárás viszontagsága-
inak. ha mezőgazdasági kár ér bennünket mi a teendőnk? – kérdeztük 
Kisné Csővári Andrea falugazdászt.

Kisné Csővári Andrea: A mezőgaz-
dasági káresemény bejelentéséről, a 
kárenyhítési hozzájárulás megfizeté-
séről, valamint a kárenyhítő juttatás 
igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről a 27/2014. (XI. 25.) FM 
rendelet rendelkezik.
E rendelet szerint a mezőgazdasági 
termelő a mezőgazdasági kárese-
ményt, valamint a mezőgazdasági 
káresemény által okozott várható 
hozamcsökkenés mértékét az erre 
a célra kialakított elektronikus kár-
esemény-bejelentő felületen (MKR 
bejelentés) a mezőgazdasági kárese-
mény bekövetkezésétől számított 
15 napon belül be kell jelenteni. 
A bejelentést ügyfélkapun keresztül 
kell megtenni, ennek benyújtásában 
a falugazdászok is segítséget tudnak 
nyújtani. 
A kárenyhítési hozzájárulás megfi-
zetését minden évben szeptember 
15-ig meg kell – átutalással – tenni, 

a Magyar Államkincstár által kikül-
dött határozat alapján. Nagyon fon-
tos, hogy a kárenyhítési összegnek 
szeptember 15-ig be kell érkezni a 
MÁK által megadott számlaszámra.
A mezőgazdasági termelő a káreny-
hítő juttatás iránti kérelmet az erre 
a célra kialakított elektronikus ké-
relembenyújtó felületen, tárgyév  
november 30-ig nyújthatja be az ag-
rárkár-enyhítési szervhez.
A káresemény megtörténte után te-
hát 3 feladata van a termelőnek, ha 
igénybe szeretné venni a kárenyhí-
tést: 
1.) a kárbejelentés megtétele 
 15 napon belül
2.) kárenyhítési hozzájárulás meg-
 fizetése tárgyév szeptember 15-ig
3.) kárenyhítő juttatás iránti
 kérelem benyújtása tárgyév
 november 30-ig 
Ezek közül, ha bármelyik is elmarad, 
a bejelentés elutasításra kerül.

Június 13-án  sikeresen lezajlott az 
5. Gólya Road Show Kiskőrösön 
Kirtyán Tamás természetvédő, va-
lamint Sápi Tamás, a Kiskunsági 
Nemzeti Park természetvédelmi 
őrének vezetésével. Maglódi József 
darus kocsijával a belterületi fészke-
ket járták sorra a szakemberek és az 
érdeklődők. Mint azt Kirtyán Ta-
más elmondta, az idei év nem igazán 

kedvezett a gólyák szaporodásának. 
A városban három fészekben nyolc 
fióka nevelkedik, ebből hetet tud-
tak meggyűrűzni (egy még túl kicsi 
volt). Két fészekben 3-3, egy fészek-
ben pedig 2 fióka volt. Az eseményt 
84 fő kísérte figyelemmel és kísérte 
a gólyagyűrűzőket fészektől-fésze-
kig. A bátrabbak még a daruskocsi 
emelőkosarába is beszálltak, hogy 

közvetlen közelről szemrevételezzék 
a fészkeket. A gyermekek kedvéért 
egy-egy gólyafiókát le is hoztak, 
majd „lajstromba vétel” és gyűrű-
zés után visszahelyezték a fészekbe. 
A Gólya Road Show Kiskőrös után 
Akasztón folytatta a gólyafészkek 
feltérképezését. Itt a vízközeli élő-
hely már több táplálékot tud biz-
tosítani a madaraknak, így több 

fészket, bennük fiókákat nevelő gó-
lyacsaládokat találtak.
Kirtyán Tamás: Fél zsáknyi „idegen” 
anyagot szedtünk ki a fészkekből, 
7 elpusztult fiókáról, 4 kilökött 
tojásról van tudomásom, 3 zápto-
jást is találtunk, illetve egy szintén 
kilökött, életben maradt, időben 
megtalált kisgólya a kecskeméti va-
dasparkban nevelkedik.
Az alsós óvodások népdalt énekeltek 
a gólyáról, egy 82 éves néni pedig 
örömmel mesélt a gólyák minden-
napjairól.
Köszönet Sápi Tamásnak, az MME7 
hcs-nek, a Magesz Trans-nak, Vass 
Bélának, az akasztói Főnix Klubnak 
és nem utolsósorban a lelkes érdek-
lődőknek.

a néBih „zöld számán” kell 
jelezni a méhPusztulást

hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a méhészek 
gyakran tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztulását. a méhel-
hullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érdekében az agrármi-
nisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék az eseteket a 
nébih „zöld számán” (06-80/263-244). 

A növénytermesztés során elenged-
hetetlen az okszerű növényvédő szer 
használat és az előírásoknak megfele-
lő technológia alkalmazása. A szabá-
lyos felhasználás biztonságos és nem 
okozhat méhmérgezést. Ha azonban 
a növényvédő szer kijuttatás méhel-
hulláshoz vezet, azt a méhészeknek 
haladéktalanul jelenteniük kell az élel-
miszerlánc-felügyeleti hatóságok felé.
Az Agrárminisztérium tapasztalatai 
szerint az elmúlt években csupán a 
méhpusztulási esetek töredékéről 
tájékoztatták a hatóságokat. A szak-
szerű kivizsgálás érdekében a szakmi-
nisztérium kéri, hogy a méhelhullá-
sokat a méhészek azonnal jelezzék. 
A gyors bejelentés kiemelten fon-
tos annak érdekében, hogy a szak-
emberek megtehessék a szükséges 
intézkedéseket. A helyszíni szemle 
és a mielőbbi laboratóriumi vizsgá-

latok alapján ugyanis nagyobb esély-
lyel tárható fel, mi okozta az állatok 
pusztulását. A bejelentési kötelezett-
séget törvény is előírja az állattartók 
részére, de az esetekről való értesülés 
egyfajta visszacsatolás is a hatóságok 
számára. 
A vizsgálati eredmények hosszú tá-
von hozzájárulnak ahhoz, hogy min-
den szükséges intézkedést megtehes-
senek a méhek védelme érdekében. 
Ha valaki méhelhullást tapasztal, 
hívja a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal „zöld számát”  
– 06-80/263-244!
A közlemény hivatalos elérhetősége: 
https://www.kormany.hu/hu/
foldmuvelesugyi-miniszterium/
elelmiszerlanc-felugyeletert-
felelos-allamtitkarsag/hirek/a-
nebih-zold-szaman-jelenthetoek-a-
mehpusztulasi-esetek

(MTI Fotó: Komka Péter)
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dutra a traktorcsoda szlovák pál Fiatal gazDa 
BizakodVa tekint a jöVőBea kiskőrösi dutra Baráti kör egyesület tagjai - Kis Zsolt (elnök), Gyalog 

Tamás (alelnök), Ba László (alelnök), Kisné Csővári Andrea, Belák József, 
Barkóczi László, Major Péter, Csermák Pál, Krecs Gábor – idén hetedik 
alkalommal rendezték meg a kiskőrösi dutra nemzetközi találkozót a 
kiskőrösi úttörténeti múzeumban. megtisztelte jelenlétével a rendezvényt 
Korbuly Andrea, a dutra tervezőjének unokája is. a magyar vendégek mel-
lett sokan érkeztek lengyelországból, angliából, németországból, svédor-
szágból és szlovákiából is voltak látogatók. a lengyelországi Veterántrak-
tor klub tagjai is itt voltak.
 
Pénteken regisztrálták a Dutrákat és 
elfoglalták helyeiket a múzeum ud-
varán. 
A szombati hivatalos megnyitón 
Font Sándor országgyűlési képvi-
selő, a Parlament Mezőgazdasági 
Bizottságának elnöke is köszön-
tötte a gazdákat és hangsúlyozta:  
„Az, hogy ezek a gépmonstrumok 
még ma is aktívan dolgoznak a föl-
deken, mutatja, hogy a Vörös Csillag 
Traktorgyár Kossuth-díjas tervezője, 
Korbuly János és csapata világraszó-
lót alkotott a magyar traktorgyártás 
legendás, a maga korában igen kor-
szerű típusával.”
Domonyi László polgármester 
mindamellett, hogy mint mezőgaz-
dász méltatta a legendás traktorcso-
dát, a szervező stábnak is köszönetet 
mondott: „A háromnapos, napjaink-
ra nemzetközi méretűvé vált rendez-
vény öregbíti városunk jó hírnevét. 
A traktorgyár fennállásának 1948-
tól 1975-ig tartó időszakát DUTRA 
korszak néven említi a mezőgép 
ipartörténelem, de a korszak még 
nem zárult le, hiszen napjainkban 
is találkozhatunk a földeken Dutra 
traktorral dolgozó gazdákkal.”

Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Bács – Kiskun 
megyei elnöke is elismerően szólt a 
rendezvényről.
A nap folyamán szakmai előadáso-
kat, élménybeszámolókat, restau-
rátori tapasztalatokat hallgattak az 
érdeklődők, közben több mint száz 
Dutra részvételével felvonultak a 
város utcáin.
Délután a Szivárvány Néptánc-
együttes műsora után történt meg a 
Dutrák egyidejű indítása. Többezer 
lóerő dübörgött egyszerre a múze-
um udvarán, majd következett a 
Dutra traktorok húzóversenye az 
úthengerrel, és az Ikarus 256 nosz-
talgia járatra is fel lehetett ülni az 
Old Car Múzeumi látogatásra.
Vasárnap már Erdőtelken, a 
Kőrös Bor Vendégháznál szán-
tóbemutatóval, gyorsulási ver-
sennyel, erőpárbajjal, Dutra 
- emberek kötélhúzó verseny-
nyel folytatódtak a programok.  
A tombolán idén először egy Dutra 
UE28-as traktort is kisorsoltak.  
A rendezvény végén a szervezők 
meghívtak mindenkit a jövő pün-
kösdi, nyolcadik Dutra találkozóra.

Ahogy a mezőgazdaság moderni-
zálódik, egyre inkább szükség van 
jól képzett szakemberekre. Szlovák 
Pál tősgyökeres kiskőrösi családból 
származik, a szülei is a mezőgazda-
ságban, azon belül is a szőlőtermesz-
tésben, borászatban (Szlovák-Vin 
Kft.) keresték meg a lehetőségeiket, 
így példájukat látva ő is ezt az utat 
választotta. A harminc esztendős fi-
atalember a Szent István Egyetemen 
szerezte első diplomáját gazdaság-és 
vidékfejlesztési agrármérnök szakon. 
A gyakorlati időt a Xantium Kft-
nél végezte, ott kapott indíttatást  
Domonyi Lászlótól, hogy elvégez-
ze a növényvédelmi szakmérnök, új 
kifejezéssel a növényorvosi szakot is.
Az egyetem utolsó félévében még 
hezitáltam, hogy szántóföldi nö-
vénytermesztésbe fogjak, vagy ker-
tészetbe, végül is ez utóbbi mellett 
döntöttem-mondja. Elhelyezkedtem 
a Grino Kft-nél és a saját vállalkozá-
somhoz szükséges gyakorlati alapo-
kat ott sajátítottam el.

 � Mi adta a vállalkozásod alapját?
Nagyon sokat köszönhetek szüleim-
nek, akik minden területen támogat-
ták terveimet és 2015-ben pályáztam 
az Agrár- és Vidékfejlesztési Program 
keretén belül az úgynevezett „Fiatal 
gazda” agrártámogatásra, amely kellő 
alapot adott az egyéni vállalkozásom 
beindítására.

 � Mit kezdtél el termeszteni?
Három éven keresztül próbálkoztam 
a szamócatermesztéssel másfél hektá-
ron, majd tavaly szintén pályáztam 
fóliaház-sátor építésére. Az elnyert 
támogatásból létrehoztam egy mo-
dern automata szakaszolású fólia-
sátrat, szüleim segítségével további 
fejlesztéseket is végeztem, 2 hektárra 
bővítettem a területemet, és áttértem 
a kápia paprika termesztésére. 

 � Hogyan értékesíted a terménye-
det?
A biztos értékesítést választva szer-
ződést kötöttem egy felvásárlóval, 

aki szigorúan ellenőrzi a termék mi-
nőségét, a felhasznált növényvédő 
szereket. A bio kertészet vonalának 
megfelelően műtrágyát igen, de ro-
varölő keveset használok, hasznos 
rovarokkal, rovarhálóval oldom meg 
a kártevők elleni harcot. Amíg a 
szerződésben lefektetett szabályokat 
betartom, garantáltan tudom érté-
kesíteni a megtermelt árumat.

 � Jövőbeni terveid?
A paprikán kívül próbálkozom a fó-
liában a káposzta, a csemegekukorica 
termeléssel is. Szeretném tovább bő-
víteni a vállalkozásomat. 

 � A mezőgazdaság mellett mire 
marad időd?
Ötödik éve vagyok külsős tagja 
Kiskőrös Város Képviselő-testülete 
Költségfejlesztési, Városfejlesztési és 
Mezőgazdasági Bizottságának, ahol, 
mint mezőgazdasági vállalkozó szá-
mítanak a munkámra. Két évvel ez-
előtt megválasztottak a Magyar Nö-
vényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamara megyei szervezete tagjának, 
mindemellett közel 230 ügyfelem 
van, akiknek, mint növényorvos 
adok tanácsot. 

 � Szabadidő, család?
Az amatőr labdarúgó bajnokságban, 
a Néró csapatában „rúgom rend-
szeresen a bőrt”, de benne vagyok 
az önkormányzat foci csapatában, 
többek között játszottam a „Pol-
gármesteri kupán” is. Sokat vagyok 
együtt a keresztlányommal (fotó), 
de jómagam is családot alapítottam, 
Hajnal Csillával májusban volt az 
esküvőnk.  
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tekeredett a rétes a főtéren
A Városalapítók Napján lezárult a 
„Kiskőrös 300 Emlékév”, melynek 
keretében egy álló esztendőn át ün-
nepeltük színes és tartalmas progra-
mokkal, rendezvényekkel városunk 
újratelepítésének három évszázados 
jubileumát. A rendezvényhez már 
több éve csatlakozik a szlovák betele-
pülők hagyományos süteményének 
ünnepe is, az országos rétesfesztivál. 
Két éve már, hogy a főtéri nagy sátor 
alatt zajlanak a réteskészítő munká-
latok, a technikának köszönhetően 
pedig a színpadi háttérként funkcio-
náló óriás kivetítőn is követhetőek az 
események. Örvendetes, hogy a fiatal 
generáció is képviselteti magát, így a 
KEVI gimnáziuma, a KEVI Petőfi 

Sándor általános iskolája, valamint 
a Wattay középiskola is benevezett 
egy-egy csapattal. A helyiek mellett 
szép számmal érkeztek vidékről is 
– Dabas, Naszvad, Orgovány, Solt-
vadkert, Maglód – rétessütők, hogy 
megmutassák tudományukat. Közel 
húsz asztal körül sürgölődtek-forgo-
lódtak a város főterén megrendezett 
rétesfesztiválon. Természetesen a 
kóstolásra is lehetőség nyílt, a stan-
dokon pedig nagyobb mennyiséget 
is lehetett vásárolni. A nap végén 
mindenki oklevelet és ajándékot 
vehetett át Domonyi László polgár-
mestertől és Gmoser Györgynétől, 
a Kiskőrösi Szlovákok Szervezete el-
nökétől.   
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Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg 
az ország egyik legjelentősebb beruházója,
az abroncsipar 7. legnagyobb globális szereplője. 
Az immár 885 millió euró összértékű beruházásból, 
az ország közepén épült fel a világ egyik legkorszerűbb 
abroncsgyára, amelynek már a harmadik egysége is felépült.
A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 300 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék  

(46% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondicionált buszjáratok 60 km-es körzetből  

(23 buszjárat, 5 megyéből),
•  kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•  ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk ön-
életrajzát a munka@hankooktire.com e-mail címre, vagy levélben a 
2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve 
a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését. 
Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu 
weboldalon. 
További információ: 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

arany minősítéssel harmadik 
a vaDászkürt együttes

Felejthetetlen múltidéző programok-
kal egybekötött hétvégén tartották 
meg a gödöllői királyi kastélyban az 
Országos Vadászkürt Versenyt, ahol 
a kiskőrösi Gmoser István karnagy, 
zenepedagógus vezette Kiskunsági 
Vadászkürt Együttes – Zakar And-
rás, Horváth Lajos, Gmoser István 
művészeti vezető, Raffai Zsolt, Héj-
ja Krisztián, Nagy Miklós, Nagy 
Norbert - arany minősítéssel har-
madik helyezést ért el. A kötelező és 

szabadon választott versenyszámokat 
előadó kürtösök zenei teljesítményét 
és megjelenését a színpadra vonulás-
tól kezdve, annak elhagyásáig nem-
zetközi zsűri bírálta. Az értékelés az 
Ausztriában jelenleg használt osztrák 
vadászkürtös versenybírói kritéri-
umoknak megfelelően zajlott. Az 
ítészek elvárták, hogy a versenyzők 
a darabokat kotta nélkül adják elő. 
A megmérettetésen öt zeneszámmal 
kellett bemutatkozni. Gratulálunk!

kiskőrös Város hírei,
fontos naPi infomációk:
FACeBooK: KISKőröS VároS
www.KISKoroS.Hu   

Domonyi László köszönti a Molnár Zoltán polgármester vezette naszvadi rétessütőket
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erzsike néninek gyorsan 
elrePült ez a 90 esztendő

Június 10-én Domonyi László 
polgármester és Baranyainé Szabó 
Katalin anyakönyvvezető ellátogat-
tak Halász Jánosné Csányi Erzsé-
bethez, hogy megköszöntsék őt 90. 
születésnapja alkalmából. A nappali 
jóleső hűvösében Erzsike néni hosz-
szasan mesélt régi élményeiről, mun-
kájáról, családjáról, mindennapjai-
ról. Mint mondta, szeret üldögélni a 
kertben, szívesen tájékozódik a napi 
eseményekről és nagyon várja min-
dig az unokákat, dédunokákat, hogy 
meglátogassák őt.
Erzsike néni: Császártöltésen szület-
tem. Amikor fiatal voltam, álmom-
ban sem gondoltam arra, hogy majd 
a 90. születésnapomon eljön hozzám 
a polgármester egy csokor virággal, 
tortával és a miniszterelnök köszön-
tő emléklapjával, majd arra kér, hogy 
foglaljam össze az életem. Hosszú 
idő ez ahhoz, hogy mindenre pon-
tosan emlékezzek, de azért a fontos 
pillanatok megmaradtak…
Kisgyermekként Hillyén éltem, 
apám a falu kovácsa volt. Sajnos a 
háború elvitte és soha nem tért haza 
hozzánk. Édesanyám egyedül ma-
radt négy gyermekkel, akik közül én 
voltam a legidősebb. Visszaköltöz-
tünk Császártöltésre a régi családi 
házba, itt jártam iskolába. 
18 éves voltam, amikor megismer-
kedtem férjemmel, majd házassá-
got kötöttünk, ami 49 esztendőn 
át, egészen az ő elhunytáig tartott. 
Három leánygyermekünk született. 
1960-ban költöztünk Kiskőrösre, 

a férjem rendőrnyomozó volt. Én 
a konzervgyárban kaptam munkát, 
majd a Szarvas fogadóban kezdtem 
el dolgozni. Beiskoláztak, úgyhogy 
nemsokára a szálloda vezetője let-
tem. Később a presszóban vezető-he-
lyettesként dolgoztam. Sajnos egész-
ségi állapotom miatt igen korán, 49 
évesen nyugdíjba kellett vonulnom.
Az évek alatt gyarapodott a család, 
született 7 unokám, majd jött a 13 
dédunoka is. Népes család lettünk. 
Férjem halála után húsz éven keresz-
tül egyedül éltem, de ma már szük-
ségem van egy kis segítségre, így leg-
fiatalabb lányoméknál, Ibolyáéknál 
lakom, ők viselik gondomat. Nagyon 
jól érzem magam, hihetetlennek tű-
nik számomra is, hogy már ennyi 
évet megéltem. Hogy mi a hosszú 
élet titka? Ezt még nem tudom, mert 
még csak 90 vagyok, de szeretném, 
ha Domonyi László polgármester 
eljönne hozzánk a 95. születésnapo-
mon is és a 100 sincs olyan messze. 

a Bemes „Világjárók” itthon-otthon Vannak
A Bem iskola diákjai kiemelkedő-
en teljesítettek a gödöllői „Világ-
járó” Országos Földrajz levelező 
versenyen. Az ötfordulós verseny, 
minden témaköre foglalkozott a 
földtörténettel, országokkal, ég-
hajlattal, természeti jelenségekkel, 
érdekességekkel. Finnországi ki-

rándulást terveztek, egy francia séf 
étlapját állították össze, és a10 mil-
lió évvel ezelőtti Pannon tengeren 
hajóztak. Kutatómunkában is je-
leskedtek a diákok, a magyar nagy-
városokról, a Kárpátok élővilágáról 
és érdekességeiről. Az 5. forduló-
ban a határon túlélő magyarokról, 

Erdély nevezetességeiről kellett ér-
dekes feladatokat megoldaniuk. Az 
országos versenyben Haskó Zsolt 
(8.b) a hatodik. Szentgyörgyi 
Gergő (8.b) pedig tízedik helye-
zést ért el.
Az „Itthon otthon vagy” országos 
földrajz versenyen Káldi Tamás 
(8.a) került az országos döntőbe az 
év végén. Tamás a második fordu-
lós dolgozatában az újrahasznosí-
tás, biogazdálkodás témakörben írt 
remek pályamunkát. Az Országos 
döntőt Tatabányán rendezték, ahol 
a téma a Dél-Alföld volt. Tamás a 
remek 11. helyezést érte el. A tanu-
lókat Gmoser György pedagógus 
készítette fel, aki kiváló munkájá-
ért „Az év földrajztanára” díjat kap-
ta meg Gödöllőn.

tíz éVe szentelték PaPPá 
seFFer attila esperes atyát 

Pappá szentelésének 10. évfordulóján hálaadó szentmisével köszönte 
meg isten gondviselését seffer attila esperes, a kiskőrösi szent józsef 
templom plébánosa. Városunkban hét éve teljesít szolgálatot és ahogy 
több köszöntőben is elhangzott, munkásságának eredményeként nem 
csak a templom, a plébánia és annak környezete újult meg, de új tartalmat 
kapott a közösségi lét, megteltek a templom padsorai, a keresztény érték-
rend ismét a figyelem középpontjába került.

Zsúfolásig telt az Isten háza, ahol 
Attila atya két egykori évfolyamtársa 
mellett, közeli és távolabbi paptest-
vérei is eljöttek a jubileumi meglepe-
tés ünnepre, melynek szervezését az 
egyházközség világi képviselő testü-
lete vállalta fel. Több vidéki vendég 
is érkezett az atya korábbi szolgálati 
helyéről, Kiskunfélegyházáról, de 
jöttek szülővárosából Kerekegyházá-
ról, és a környékbeli településekről 
is szép számmal. Domonyi László 
polgármester is köszöntötte és elis-
merését fejezte ki az eltelt hét év lát-
ványos eredményeiért. 
A képviselő testület elnöke Suhajda 
János a hívek közössége nevében 

mondott köszönetet és kérte Is-
ten áldását további szolgálatára. Az 
énekkar Ignácz Péter kántor vezeté-
sével emelte a szentmise fényét. Du-
lai Panna, Attila atya keresztlánya 
versikével, Czele József káplán atya 
szép és vidám gondolatokkal kedves-
kedett és magam is jószívvel álltam 
a köszöntők sorába, hiszen Attila 
atyát papnövendékként ismertem 
meg még a szegedi szemináriumban, 
ahol fiam a barátja, azóta paptestvére 
is lett. Meghitt és felemelő pillanata 
volt a szentmisének az atyák közös 
hálaadása a Szűzanya oltáránál, de 
Attila atya külön is megköszönte 
szüleinek, családjának a támogatását, 
a hívek, a város befogadó szeretetét.  
Az ünnepi szentmisét követően a 

plébánia szépen felújított udvarára 
szeretetvendégségre vártuk az ün-
neplő közösséget, akik jelenlétükkel 
szerezték a legnagyobb örömöt és 
szeretetükkel adták a legszebb aján-
dékot Attila atyának. Ezúton is hálás 
szívvel köszöntjük és imádságos éle-
tére kérjük Isten áldását.  

Supka Éva  
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ökumenikus nyitás a Város felé

távolabbról jött barátaimnak így szoktam bemutatni kiskőröst: kegyelmi 
állapotban vagyunk, és ez nagyszerű! mert isten ajándéka és nem a mi 
teljesítményünk az, hogy városunkban öt gyülekezet és az önkormányzat 
teljes egyetértésben tud együtt munkálkodni. evangélikusok, katolikusok, 
reformátusok, baptisták és a pünkösdi gyülekezet lelki vezetői és tagjai 
most már évek óta működnek együtt. a város iskoláiban ez az öt gyüle-
kezet végez hitoktatást, ha szükséges, akár egymást is helyettesítve, de 
mindenképpen segítve. ez az öt gyülekezet vesz rész a januári ökumeni-
kus imaheteken is és örül, ha valami jó történik egymás gyülekezeteiben. 
és ehhez az ötös fogathoz csatlakozott a város vezetése is, nyilvánvalóan 
felismerve, hogy az egy adott településen élők közti egyetértés építése 
csakis mindannyiunk, az egész közösségnek javára válhat. 

A „Kiskőrös 300” ünnepségsorozat 
kapcsán az elmúlt évben jött az öt-
let, ez az öt gyülekezet is mutassa 
meg magát és szervezzen egy min-
denki számára nyitott napot a város 
főterén, a Petőfi-ház előtt. Így is tör-
tént akkor és most jött el idén újra 
a folyatás lehetősége, június 16-án, 
vasárnap. Ezen a napon nem men-
tünk templomba, illetve a főtér lett a 
város temploma. Ide vártuk délelőtt 
10 órától egészen este 7-ig a város-
lakókat. Hangsúlyozom, mindenkit, 
ugyanis az ökumené erről (is) szól: 
megszólítani az embereket, nemre, 
vallásra való tekintet nélkül, kedvet 

csinálni a Krisztushoz tartozáshoz. 
Ehhez igyekeztünk vonzó progra-
mokat kitalálni, neves előadókat, 
igehirdetőt meghívni. 
Mintegy 7-800 ember hallgatta 
délelőtt a rendhagyó istentisztelet, 
ahol az egyesült evangélikus-baptis-
ta fúvósok kísérték a közénekeket, a 
pünkösdi dicsőítő csoport muzsikált 
a színpadon, Mike József érdligeti 
baptista prédikátor hirdette Isten 
igéjét, Vatai Gyula, a váci börtön 
nyugalmazott parancsnoka tett bi-
zonyságot élő Krisztushitéről. Rövid 
színdarabot adott elő Csóka Móni-
ka, Sáfár Andrea és Farkas Sándor.
A közös ebédet követően a színpa-
don a gyerekeket az Óvónők Bábcso-
portja örvendeztette meg a nagy hal-
fogás történetének bábelőadásával. 
A Művelődési Központ különböző 
termeiben Weiner Zoltán kecske-
méti református ifjúsági lelkész a 
fiatalokat várta, Vatai Gyula ezalatt 

egy hosszabb előadásban számolt be 
a börtönmisszióról, majd a csengő-
di baptista Faith & Musik dicsőítő 
csoport muzsikált a színpadon. Ez-
zel párhuzamosan a kamaraterem-
ben pedig a helyi lelkészeket lehe-
tett faggatni Krisztus követésükről. 
Gondoltunk a gyerekekre is, őket 
egész nap az evangélikus templom 
mellett ugrálóvárak, egy komplett 
tűzoltóautó és más játékok várták, 
Kecskeméti Eszter segítségével pedig 
az arcukat festhették ki.
A hab a tortán a Golgota Gospel Kó-
rus koncertje volt. A mintegy hetven 
tagú budapesti énekkar a közben ki-
tört égiháború miatt a színházterem-
be szorult, ahol azonban nagyszerű 
koncerttel ajándékozták meg az eső 
ellenére is kitartó kőrösieket.
Mindehhez Kiskőrös Város Önkor-

mányzata adta a sátrat, rendelkezé-
sünkre bocsátotta a színpadot, állta 
az ebédet (finom tarhonyás hús volt) 
és az egyéb költségekhez is jelentős 
pénzügyi támogatást adott.
Kegyelmi állapot – így lehet példa-
mutatóan együttműködni keresztyé-
neknek és a városvezetésnek. Együtt 
- a városért!

Lupták György

HeLySZín: KISKőröS VároS Főtere
eső esetén a műVelődési házBan kerül megrendezésre
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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

k iskőrösi e va n g é lik us ok o
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al
aújra szárnyaltak 

a gospel sasok
jÚliusi Útmutató

„Legyen minden ember gyors a hallásra, 
  késedelmes a szólásra, késedelmes
  a haragra.”
                                      (Jakab 1,19)

Van valami erő a népi bölcsessé-
gekben, amelyek azért valahol min-
dig bibliai tőről fakadnak. Szoktuk 
mondani: nemhiába teremtett az 
ÚR az embernek két fület és csak 
egy szájat. Fontos: nem azt mondja 
az apostol, hogy ne beszéljünk, ha-
nem azt, hogy előbb használjuk a 
hallást, és csak utána a szólást. Ez a 
nyári hónap jó lehetőség lehet arra, 
hogy megértsük, megéljük és gya-
koroljuk a hallás erejét és elsőségét a 
szólás előtt.
A hallás, az odafigyelés nagyon fon-
tos a kapcsolataink fenntartásában. 
Ha nem figyelek arra az emberre, 
aki éppen beszél velem, vagy akinek 
mondok valamit, akkor nem pusztán 
udvariatlan vagyok, de igen hamar 
megsértem, megbántom. Családta-
gok tudnak egymástól elhidegülni a 
figyelem hiánya miatt, mert elvárjuk 
a másiktól a teljes figyelmet, de mi 
már nem adjuk meg neki ugyanezt. 
Vagy fordítva: mindig meghallgat-
juk, de neki nincs ideje ránk. 
Ugyanígy a segítő foglalkozások 
egyik alapelve az empatikus, megér-
tő odafigyelés, a nyitottság a másik 
ember problémáira. Az ilyenfajta 
hallgatás megtanít arra, hogy ne csak 

a felszínt, a történéseket, hanem 
az érzéseket és azok összefüggéseit 
is megértsem. Sőt, elvisz oda ez a 
készség, hogy nemcsak hogy a segítő 
érti meg a segített ember gondjait, 
hanem az, akinek segítünk, ő maga 
érzi magát meghallgatva, megértve.
A hallás másik fontos szerepe az Írá-
sok szerint az, hogy a hit hallásból 
van. Ezért szól így az idézett Ige foly-
tatása: szelíden fogadjátok a belétek 
oltott Igét. Ahhoz, hogy a hitre jus-
sunk, hogy a hitünkben fejlődjünk, 
finomítani szükséges a hallásunkon, 
és tartanunk kell magunkat a sor-
rendhez: Előbb Isten szól, utána én 
reflektálok rá. 
Itt van a legnagyobb félreértésünk, 
amikor imádkozunk. Mi mondjuk, 
mondjuk, mit kérünk Istentől, mit 
várnánk el, de hát még el sem ol-
vastuk, meg sem hallottuk, meg se 
értettük Isten Szavát! Akkor miért is 
szólunk? És mivel a sorrendet felbo-
rítottuk, Istent nem hallgattuk meg, 
nem figyeltünk Rá, a válaszát nem 
értettük meg, csak tör föl belőlünk a 
meg nem értettség, a harag és a vád. 
Hit, bizalom, mélyülő kapcsolat 
embertársaink és Isten iránt ott van, 
ahol van hallás és figyelem. Végül is 
semmi más nem kell, csak ez a nyi-
tottság, és akkor egészen másként 
látjuk azokat, akikkel kommuniká-
lunk, kapcsolatba kerülünk. 

Farkas Sándor

hosszabb kihagyás után június 23-án vasárnap este az evangélikus temp-
lomban újra fölszálltak a sasok! az 1998-ban, a szürke Verebek jazz Ban-
dája vokáljaként alakult kórus fergeteges koncertjét élvezhette a nagyszá-
mú hallgatóság ezen az estén.

Mint minden hasonló együttes, a 
Sasok is válságos időszakokat tud-
hatnak maguk mögött. Néha a 
férfikar fogyatkozott meg, máskor 
a lelkesedés hagyott alább – ilyen 
esetekben lesz különösen is fontos, 
hogy mennyire jó a csapat, ösz-
szetartó-e a közösség. Mert mára a 
Gospel Sasok egy erős kötelékekkel 
rendelkező éneklő együttessé vált, 
akik elsősorban egymásra figyelnek, 
s akik boldogan élvezik egymás tár-
saságát – és mellesleg az sem baj, ha 
mindemellett még igyekeznek a leg-
nagyobb vidámsággal és örömmel a 
lehető legszebben muzsikálni. 
Jól jött a nehéz időkben az Ome-
ga felkérése az Omega Oratórium 
produkcióban való közreműkö-
désre. Összesen tizenhét alkalom-
mal énekelt egy színpadon a kórus 
Kóborékkal és nem akármilyen hely-
színeken, például az első Szabadság 
koncerten a budapesti Hősök terén, 
az akkori sajtótudósítások szerint kö-
zel egymillió (!) ember előtt. 
És nagyon jól jött, hogy újra sikerült 
zenekart találni! Egykoron a Szürke 
Verebekkel szólt együtt az ének, de 
az az időszak is véget ért. Az elmúlt 
évben azonban újra összeállt egy 
„band” és így máris sokkal jobban 
szólalhat meg a kórus. Így a vasár-
napi koncerten Csepedi Ottó ült 

a dobnál, Markó Attila pengette a 
szólógitárt, dr. Téglás Viktor ujjai 
alatt pedig a basszusgitár dübörgött. 
Újdonság volt az is, hogy sikerült 
összehozni saját anyagból a hangosí-
tást is, mert ez elengedhetetlen felté-
tele, hogy ez a zene jól szólaljon meg. 
Igaz, ugyan kellene még valakit talál-
ni, aki koncert közben a keverőpult 
mögött ül és korrigál – mert ez azért 
most még itt-ott erősen hiányzott.
Mindezek ellenére vagy mellett, a 
kórus régen szólt ilyen jól és ilyen 
összeszedetten. Igazi örömzene 
volt, jó volt látni a mosolygó, fel-
szabadult arcokat. Külön dicséret 
illeti a szólóénekeseket, Tupcsia Éva 
dzsesszes megszólalása kifejezetten 
nagyszerű volt, és a Várady Kriszti-
na – Luptákné Hanvay Mária duó 
kristálytiszta éneke kiemelkedő zenei 
élményt nyújtott.
Mint zenei vezetőjük, csak annyit 
tudok innen is üzenni: hajrá Sasok, 
csak így tovább! Folytatjuk augusz-
tus 24-én Solymáron, mint fellépői 
a XIX. Nemzetközi Gospel Feszti-
válnak. És egy percre sem feledve 
örömzenénk forrását, Ézsaiás prófé-
ta szavai szerint: „…akik az ÚRban 
bíznak, erejük megújul, szárnyra 
kelnek, mint a sasok.” 

Lupták György
Balogh Nolen
született: Kecskeméten
2019. május 16-án
születési súly: 2800 g
születési hossz: 46 cm
édesanyja: Szabó Henriett
édesapja: Balogh Tamás

„megérkeztél, de jó...”

fotó: Subáné Kiss Krisztina
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 „Messzi évre visszanézni
  és számba venni ezer áldást,
  erőt, kegyelmet, megbocsátást,
  csodákra emlékezni jó!” 
              (Túrmezei Erzsébet:
               Csodákra emlékezni jó)

A kiskőrösi református gyülekezet 
történetéből kiemelve a jelentős év-
fordulói közül, a 70 éve megvásárolt, 
mai imaházunk – templommá szen-
teléséhez vezető útra emlékezünk. 
Áldott eleink kétszer is templomépí-
tés gondolatával indultak el, hogy 
a „maroknyi” kiskőrösi református 
hitben élők egy közösségben tudják 
megélni Isten dicsőítését, hálaadá-
sukat a megtartatásukért. Az önálló 
gyülekezet, imaház, lelkészlakás gon-
dolata 1913-ban a fiókegyház meg-
alakulásával kezdődött.

AZ ÚT ÁLLOMÁSAI:
• Imaház (1914-1926)
Rákóczi út 66. sz. alatti kis ház, nád-

tetős, földes, lócával, székekkel és 
egy asztallal. Átalakítás után imaház-
zá szentelték.

• Imaház (1926 - 1944)
Soltvadkerti főút 10 sz. (ma a Pe-
tőfi S. u. 10 és Kálvin út sarki épü-
lete helyén volt) Átalakítás után 
1926.12.09-én templommá szen-
telték. 1937-ben történt meg hiva-
talosan az „Anyaegyházzá” nyilvání-
tás, majd az azt követő Nagy Ernő 
ref. lelkipásztor beiktatása után 
(1938.09.25) a gyülekezet önállósá-
ga létrejött.
1938-ban templomépítés szervezésé-
be kezdtek. „templom alapot” hoz-
tak létre 1939. június 19-én. Temp-
lomépítő Bizottságot neveztek ki, 
bélyegzőt készítettek (sajnos nincs 
meg) „Templomépítő Bizottság pe-
csétje” felirattal. A gyűjtés eredmé-
nye 2944 pengő volt. A közeledő 
II. világháború front okozta bizony-
talanságok, a szegénység a gyűjtést 

megakadályozta, az összegyűjtött 
összeg semmivé vált, amikor 1946-
ban bevezették a forintot a pengő 0 
értékű lett! Így a templomépítés csak 
álom maradt.

 „Ha Isten velünk,
  kicsoda ellenünk”
   (Pál Róm. 8;31)

1945-46 éveiben ezzel a hittel kezd-
ték újra a gyülekezet életét szervezni. 
1946. május 1-től dr. Vincze Ferenc 
ref. lp. helyettes lelkészként pászto-
rolta és gyűjtötte össze a szétszóró-
dott híveket, presbitereket. A hit és 
a vágyódás „Isten Háza” után 1947-
ben cselekvésre indította a lelkésszel 
együtt, a presbitereket és a híveket. 
Az összejött pénzen megvették az 
első vagon téglát.
„Templomépítő Bizottság”-ot ala-
pítottak. Az építendő templom 
helyét, kérelmükre a Kiskőrös Kép-
viselő Testülete 1947. nov. 10-én 
/190/1947. H.Gy. számú véghatáro-
zatával – az Árpád utca és a Martini 
utca saroktelkét ajándékozta a refor-
mátus gyülekezetnek templomépítés 
céljából.

„Az embernek elméje gondolja meg az 
ő útját, de az Úr igazgatja annak já-
rását” (Példab. 16;9)

Templomépítés helyett más lehető-
séget adott az Úr!
Az 1948. nov. 20-án kelt adásvételi 
szerződés aláírása után, a felszámo-
lás alatt lévő, Tomori út 6. sz. alat-
ti, 1914-ben épült Első Dunavidéki 
Takarékpénztár épületét megvették. 
Átalakítással gyülekezeti terem és lel-
készlakás jött létre.

• Imaház (1949 - ...)
Templommá szentelése 1949. már-
ciusban, az első tavaszi vasárnapjára 
esett.
„Felejthetetlen, örömteli nap volt”, 
ahogy dr. Vincze Ferenc ref. lelki-
pásztor. visszaemlékezésében írja. 

A gyülekezet teljes önállóságát, a sok 
megpróbáltatások után visszakapta. 
Istennek hála és köszönet! 70 éve 
szól az Ige mai imaházunkban.
Ez idő alatt többször szükségessé vált 
az öregedő épület állagának megőr-
zése, megerősítése, külső-belső reno-
válása, korszerűsítése.
Ebből a munkából ifj. Bagi László 
lelkipásztornak is jutott bőven, szol-
gálati ideje alatt 1981-2000 között.

  „Az Úr csodásan működik,
  De útja rejtve van”
       (Ev. ék. 328. é 1 vsz.)

Ennek az énekes imádságnak üzene-
tét értette meg a gyülekezet, amikor 
még abban az évben az Úr elküld-
te szolgáját Pénzes Péter ref. lelki-
pásztort a közösség pásztorolására. 
Ő sem kapott könnyebb utat, mint 
az előző szolgatársai. Nagy feladat 
várt rá.
Imaházunk utolsó felújítása 1994-
ben volt. A 14 év alatt rohamosan 
romlani kezdett az épület állaga. 
Falain magasan salétromos nedves-
ség mutatkozott, a téglák 60%-ban 
vizet tartalmaztak. A tetőcserép mál-
lott szét. Az imaterem végében lévő 
tanácsterem (ma előterünk) alatt a 
pincében lévő állandó víz a vasge-
rendákat oly mértékben meggyengí-
tette, hogy csak cölöpökkel lehetett 
megtartani a terem aljzatát, hogy be 
ne szakadjon.

• 2009-2013 között épületünk 
megmentése, a parókia felújítása 
befejeződött, a református gyüleke-
zetünk születésének 100. évforduló-
jára.
Ma a templommá szentelt imahá-
zunk 70. évfordulóját köszönjük 
meg ebben a csodálatosan megszé-
pült, Isten dicsőségét szolgáló haj-
lékban.
Imádkozzunk!
Egyedül Istené a Dicsőség!

Bánáti Istvánné

krisztus mellett döntöttek
A konfirmáció a konfirmandus sze-
mélyes döntése Krisztus és az Ő egy-
háza mellett. A megkeresztelt ember, 
mint aki elnyerte a hit ajándékát, a 
gyülekezet nyilvánossága előtt tesz 
bizonyságot Krisztus mellett hozott 
személyes döntéséről. A döntés ma-
gába foglalja a bűnbánat, a megté-
rés Lélek által munkált eseményét 
és a bűnbocsánat evangéliumának 
meghallását. E döntés kifejezésével 

a hívő betagolódik Krisztus testébe, 
szolgáló közösségébe. A Kiskőrösi 
Református Egyházközség temp-
lomában pünkösd ünnepén kon-
firmáltak a gyülekezet színe előtt a 
konfirmandusok.
A képen: Sallai Kornél Péter, Pénzes 
Péter lelkipásztor, Bella Csenger 
Zsombor, Kristály Kamilla, Győr 
Eszter; Vékony Mária, Monostori 
Noémi, Suhajda Sarolt Anna

temPlommá szentelt imaházunk 70. éVfordulóját köszönjük meg



2019. július

15

BőVítik a Bölcsődei 
férőhelyek számát

neVelés

A bölcsőde szakmai vezetője javas-
latára legutolsó testületi ülésükön 
megszavazták a városatyák, hogy a 
bölcsődei férőhelyek számát 46-ról 
48-ra emelik. Minden évben több – 
átlagosan 15-17 – gyermek vár böl-
csődei elhelyezésre, mint amennyit 
fel tudnak venni. A lakossági igények 
kielégítése érdekében a városvezetés 
szerződést kötött a Tarkabarka Csa-
ládi Napközi Egyesülettel, így a jö-
vőben tovább bővül a bölcsődei férő-
helyek száma. A szerződést egyelőre 
2019. szeptember 1. napjától 2021. 
augusztus 31. napjáig kötik meg.
A képviselő-testület mindemellett 
az Árpád utcai bölcsődét is kívánja 

fejleszteni, melyhez „TOP-1.4.1-19 
kódszámú, Bölcsődei férőhelyek ki-
alakítása, bővítése” című pályázati 
konstrukcióra nyújtanak be támoga-
tási kérelmet. 
A bővítéssel járó feladatok megva-
lósítását célzó projekt teljes költség-
vetése várhatóan bruttó 140 millió 
forint, amelyből a támogatás mér-
téke 122 millió 222 ezer forint. Az 
önkormányzat a projekthez kapcso-
lódó műszaki, szakmai előkészítő te-
vékenységeket megkezdte, amelyek-
hez saját forrás biztosítása szükséges. 
Az elsődleges tervek és költségbecslé-
sek alapján a szükséges önerő mérté-
ke 17 millió 778 ezer forint.

elBallagtak a „Végzősök” 
Ballagással egybekötött évzárót tar-
tottak a bölcsődében június 12-én. 
Ezen a napon 17 kislány és 27 kis-
fiú mondott búcsút a bölcsődének, 
hiszen ősztől már óvodások lesznek. 
Délután megtelt a bölcsőde épülete 
hozzátartozókkal. Jó hangulatban 
telt a közös uzsonna, csillámtetová-
lás, gipszfestés, tombola, zenekar, 
tánc várta a csöppségeket és a fel-
nőtteket. A zenét a Hupikék Show 
biztosította, mint már visszatérően 
sok-sok éve.
Mint azt Aczél-Németh Angéla, a 
bölcsőde szakmai vezetője elmond-
ta, a program megszervezésével kö-
szönetüket fejezték ki a bölcsőde 
dolgozói, amiért olyan sok szülői 
támogatást, hozzájárulást kaptak az 
év folyamán. 
„A 2019/2020 gondozási évre a je-
lenlegi pillanatban a túljelentkezők 
száma 17 gyermek, akiket várólis-
tára tudtunk csak helyezni. A nyá-
ri ügyelet június 17-től augusztus 
31-ig tart. Ebben az időszakban 
minden bölcsődei csoport működni 
fog. Takarítási szünet július 29-től 
augusztus 10-ig lesz. Ekkor történik 

az épület tisztasági meszelése, szüksé-
ges festése, a bútorzat, a játékok, az 
eszközök lefertőtlenítése, az épület 
alapos takarítása.”

Cica csoport: Balázs Botond, 
Boldoczki Lilla, Csengődi Nimród, 
Csuka Flóra, Hambalkó Karina, Hor-
váth Patrik, Pálinkás Máté, Polereczki 
Vencel, Pszota Izabella, Wéber Olívia. 
Gondozónők: Gucsi Lászlóné Margó, 
Polereczki Ildikó
Maci csoport: Bleszák Liza, Brada 
Bálint, Gellért Nóra, Horváth Nim-
ród, Lehőcz Bodza Bernadett, Szamek 
Zoé, Tokai Tamás. Gondozónők: He-
gedűsné Gulyás Ildikó, Varga Szilvia
Katica csoport: Hlavács Ádám, Ke-
lemen Dávid, Krizsán Hanna, Major 
Lívia, Nagy Máté, Polyák Lili, Takács 
Zalán, Valach Nóra, Vörös Miron. 
Gondozónők: Opauszkiné Gébl Mó-
nika, Csontos-Polyák Mária
Süni csoport: Czobor Merse, Fábián 
Panna, Gregus Janka, Hodován Noel, 
Horváth Petra, Kis Sára, Molnár Oli-
vér, Turzó Lara. Gondozónők: Gálné 
Hegedűs Veronika, Vinczéné Kovács 
Katalin

az oktatásBan dolgozóknak 
szólt a köszönet szaVa

kiskőrös Város önkormányzata, művelődési közoktatási és sport Bizott-
sága szervezésében ebben az évben is köszöntötték a város oktatási in-
tézményeinek dolgozóit Pedagógusnap alkalmából június 6-án, a Petőfi 
sándor művelődési központ színháztermében.

A megjelenteket Szedmák Tamás, a 
bizottság elnöke üdvözölte, majd kö-
szöntő beszédet mondott Domonyi 
László polgármester. 
„A kiskőrösi intézményekben magas 
színvonalú értékrend szerint végzett 
oktató-nevelő munka segíti gyerme-
keinket személyiségük kibontakozta-
tásában, formálásában. Megnyugvást 
jelent mindannyiunk számára, hogy 
nagy gondot fordítanak a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatásá-
ra, segítésére, a tehetséges tanulók 
gondozására, a tudomány megis-
mertetésére, az emberi munka tisz-
teletére, a maradéktalan kötelesség-
teljesítésre, a közösségi összetartozás 
fontosságának megértetésére. Köszö-
nöm e jeles nap alkalmával türelmü-
ket, elkötelezettségüket, köszönöm 
munkájukat, köszönöm mindenna-
pi tevékenységüket.” – hangsúlyozta 
a város első embere.
A nyugállományba vonuló dolgozók 
„Kiskőrösért Emléklapot” kaptak a 
városvezetéstől, ezzel is megköszönve 
munkájukat. Az emléklapokat Do-
monyi László, Szedmák Tamás, va-
lamint Harangozóné Balogh Zsóka 
képviselő, bizottsági tag adták át. 
Emléklapot kapott: a KT Bem József 

általános iskolából Barát Lászlóné, 
Szlama Zoltán, Szentgyörgyi Jó-
zsef, Lengváriné Bárány Mária, a 
KEVI Petőfi Sándor általános isko-
lájából Brányáné Hegedűs Margit 
Magdolna, Szabó Józsefné és Sza-
bó Anna. Az Erdőtelki óvodából 
Csővári Istvánné Dulai Ilona, a  
Batthyány utcai óvodából Horváth-
né Remeczki Gyöngyi, a Mohácsi 
óvodából Kerekesné Varga Erzsé-
bet, a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Kiskőrösi Wattay Szak-
gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légiumából pedig Horváth István.
Az ünnepségen két „Aranydiplomát” 
is átadtak, Somogyi Györgyné, a 
Bem iskola egykori tanára, (jobb fel-
ső kép) valamint Stiblár Józsefné, 
a Petőfi általános iskola pedagógusa 
számára (alsó kép – akinek méltatá-
sát Grausza Jánosné tagintézmény-
vezető olvasta fel) ötven évvel ezelőtt 
megszerzett diplomájuk emlékére.
Az ünnepi órákat a Szó-La-M AMI 
növendékei, a Kiskőrösi Óvodák 
Mohácsi úti tagóvodájának Fantá-
zia aerobic csoportja, a KEVI Petőfi 
Sándor általános iskolájának 3. b osz-
tályos tanulói és a Bem iskola diákja-
inak produkciói tették meghittebbé.  
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Barangolás a gyimesi 
csángók PatakországáBan

16

Ebben a tanévben a Bem József Álta-
lános Iskola két ,,Határtalanul” pá-
lyázaton vehetett részt, melyet a he-
tedikesek magas száma és a program 
iránti hatalmas érdeklődés indokolt. 
Az első csapat szeptemberben, míg a 
második most, május végén indult 
útnak, hogy megismerje a gyimesi 
csángók lakóhelyét, kultúráját, ha-
gyományait. A csoport 37 diákból 
és 4 pedagógusból (Horváth A. Gé-
záné, Gmoserné Valenczi Zsuzsa, 
Bárány Mihály és Kovács Gábor) 
állt. A 6 napos tanulmányi kirán-
dulás előkészítéseként a tanulók 
megismerkedtek Erdély történel-
mével, földrajzával. Ebben a folya-
matban pedagógusaik mellett segít-
ségükre volt a csengődi származású  
Kothencz Kelemen, aki a bajai Türr 
István Múzeum munkatársa. A fia-
tal néprajzos a székelyek és csángók 
történetét, lakóhelyét, népviseletét, 
néphagyományait mutatta be egy 
előadás keretében a résztvevőknek.
A kirándulás során Erdély számta-
lan történelmi, irodalmi és földrajzi 
nevezetességével ismerkedtek meg a 
diákok. Közel 2000 kilométert tet-
tek meg, s bár ez igen fárasztó volt, 
a programok, az élmények, a remek 
időjárás kárpótolta őket. Jártak a 
tordai sóbányában, Tamási Áron és 
Orbán Balázs síremlékénél, Koron-
don, a Gyilkos-tónál és a Békás-szo-

rosban, Csíksomlyón, Csíkszeredán, 
Segesváron, Déván, Fehéregyházán, 
Székelykeresztúron és Gyimesbük-
kön az „ezeréves határnál”.
A Gyimesben eltöltött 3 nap alatt 
megismerkedtek helyi, hasonló korú 
diákokkal, akikkel közös progra-
mokon vettek részt. Idén két intéz-
ménybe is ellátogatott a csoport, 
egyrészt a gyimesközéploki Majláth 
Gusztáv Károly, másrészt a gyimes-
bükki Dani Gergely Általános Isko-
lába. Megmászták a Silye-tetőt, népi 
mesterektől szőni, fonni tanultak, 
népdalokat hallgattak és énekeltek, 
népviseletet próbálhattak fel, majd 
táncházban héjszát és páros táncokat 
sajátíthattak el. Helyi ételeket kós-
toltak, gyógyfűvekből készült teát 
ihattak. A gyimesi csángók közvet-
lensége, nyelvhasználata, kultúrája, 
magyarságtudata, a csodálatos táj 
mindenkit elvarázsolt. Nehéz volt 
hazatérniük, de a kint szerzett élmé-
nyek örök emlékek maradnak.

a kiskőrösi Polgári kör meghívására május 29-én volt itt a Pro comitatu-
díjas (2004) és a magyar érdemrend lovagkeresztje (2014) kitüntetéssel 
rendelkező művésznő, aki előadóestet tartott a művelődési központban. 
„annak, aki szeret” című összeállítását hozta el nekünk, mely címet szécsi 
margit költőnőtől, anyai barátnőjétől kölcsönözte. az előadásban a versek-
kel, írásokkal azokhoz kíván szólni, akik nem csak őt, a művésznőt szerető 
emberek, hanem szeretni akaró, szeretni tudó személyek. 

Ez a műsor 2009-ben született, elő-
adóművészi pályájának 30. évfor-
dulójára. A válogatásban Latinovits 
Zoltán által megfogalmazott gondo-
latok, érzések vezették, melyeket ő 
is vall és mottónak is tekint: „Most 
megpróbálok felidézni verseket, 
amelyek kedvesek voltak, titkon 
gyógyítók; ápoltak, ha beteg voltam, 
fölemeltek, ha elestem; és néha, 
amikor rajtam volt a fény, repülni 
is tudtam általuk.” Legkedvesebb 
versei vannak egy csokorba gyűjt-
ve, melyeket nem elegendő egyszer 
meghallgatni, hanem többször el-
olvasni, sőt kívülről megtanulni is 
érdemes lenne. 
Utassy József 1977-ben írott Zúg 
Március versét minden Kiskőrösön 
élő embernek illene ismerni, a kis-
kőrösi iskolákban tanulni lehetne, 
sőt kellene is.

 „Én szemfedőlapod lerántom:
  kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
  Zúg Március, záporos fény ver,
  suhog a zászlós tűz a vérben...”

Érdekes volt a műsorban arról hal-
lani, hogy Kosztolányi Dezső szerint 
melyik a tíz legszebb magyar szó. El-
gondolkodtam, ha engem kérdezne 
erről valaki, melyiket és miért azokat 
választanám. Kosztolányi is elismer-
te, a lista önkényes – nemcsak az ösz-
szeállító személyét, hanem a magyar 
nyelvet is tükrözi. Az ő szavai: láng, 
gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, 
vér, szív, sír.
Legszívesebben az összes elhangzott 
verset felidézném, mert mind kedves 
volt számomra, mindnek volt üzene-
te, mind elgondolkodtatott. 

Egyet szeretnék még kiragadni és 
leírni, de ennek megtanulását nem 
kérem mindenkitől. Az 1955-ben 
keletkezett mű tréfás, szatírikus for-
mában írja le a költőnek, Weöres 
Sándornak az akkori korról, világról, 
emberekről alkotott ismereteit, véle-
ményét. A vers címe: Majomország.
A művésznő nem érkezett üres kéz-
zel. Hozott, megmutatta és ajándé-
kul adta önmagát, mely papír formá-
ban is megjelent. Örömmel vettem 
kézbe a csodálatos könyvet.
Ebben az évben készült el és Pálfy 
Margit életművét összegzi a kiadás. A 
benne található fotókat, dokumen-
tumokat a művésznő archívumából 
állították össze az alkotók. DVD is 
tartozik mellékletként, mely a látha-
tó és olvasható élményt hanganyag-
gal egészíti ki. Köszönjük és gratulá-
lunk az ötlethez és a kivitelezéshez, 
mellyel a jelen és a jövő számára is 
megőrződik Pálfy Margit életműve.
Kedves Margit! Megtudtuk Tőled, 
hogy életed fordulópontja megállítja 
előadóművészi tevékenységedet. Itt 
Kiskőrösön, nálunk volt közönség 
előtti szerepléseid zárása. 
Köszönjük, hogy eljöttél, hogy sze-
retsz bennünket. Kívánjuk, hogy 
aktív, lendületes életed megmarad-
jon, de ezután önmagadat helyezd 
középpontba. Saját vágyaidat, elma-
radt kívánságaidat éld meg, teljesítsd 
mindazt, amit eddig gondolatban 
megfogalmaztál, de nem sikerült 
megvalósítani.
Isten áldását kérjük Rád, egészséget, 
erőt, sok-sok örömet és hosszú bol-
dog életet kívánunk.

Boldoczki Sándorné Tünde

annak, aki szeret
Vendégünk volt Pálfy Margit színművész
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jótékonysági jótifuti eBBen az éVBen már hetedszer
Ismét ellepték a narancssárga póló-
sok a Kecskemét-Kiskőrös közötti, 
Izsákon áthaladó utat június 22-én. 
A Trizoli Jótifuti jótékonysági ren-
dezvényt immár hetedik alkalommal 
szervezte meg Kuti Zoltán ötletgaz-
da, egyesületi elnök. A „kemény 
mag” Kecskemétről startolt el fut-
va, illetve kerékpárral reggel, majd 
a pihenőpontokat – Decathlon (5 

km), Ballószög (11,5) km, Ágasegy-
háza (24 km), Izsák (32), Páhi (42) 
– érintve este hat óra körül érkeztek 
meg Kiskőrösre. Közel százan kap-
csolódtak be az egész napos sport-
programba. Nem volt kötelező mind 
az 57 kilométeren a csapattal halad-
ni, lehetett résztávokat is teljesíteni. 
A Petőfi téren elkészült a célfotó is, 
majd a Kiskőrös Városért Alapítvány 

rétessel vendégelte meg a csapatot és 
a pihenő után a kecskemétiek ha-
zaindultak. Köztük akadtak többen 
is, aki nem csak az idefele, hanem a 
visszafele utat is kerékpárral tették 
meg. A sporttolók, illetve a segítők 
a regisztrációs díjjal, illetve adomá-
nyaikkal mindig fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő családokat támo-
gatnak, eddig hat család és egy gyer-

mekotthon részesült segítségükből. 
Az adományokat a frissítőállomáso-
kon elhelyezett adománygyűjtőkben 
lehetett elhelyezni, mint ahogyan a 
tárgyi ajándékokat is.
A Trizoli Jótifuti Egyesület éven-
te több közös futást, bringázást is 
tervez, eseményeikről a Facebook: 
Trizoli Jótifuti Egyesület oldalon le-
het tájékozódni.

az old carBan tekertek szent iVán éjjelén
szent iván éjjelén különleges helyszínen tekertek a kiskőrösi spinning ra-
jongók. a helyi old car múzeumba költöztek át, ahol a csillogó, tetszetős, 
régi autók különleges hangulatot teremtettek a spinninghez. a misztikus 
időpont, a pazar helyszín mellett valódi kihívás várt a tekerőkre, hiszen 
ezúttal nem a hétköznapokon, a frittisportban megszokott 50 perces 
óra várt rájuk, hanem dupla 90 percen át kellett forgatni a lendkerekeket. 
az első órát, Korpás rita spinning instruktor tartotta. a tekerés témája 
a tűz, a lobogás, a kiteljesedés, az elengedés volt. ezt követően, Farkas 
András spinning mesteroktató ült fel a vezérbringára, aki három szakaszon 
keresztül vezette a vendégeket egyre magasabbra úgy, hogy mindenkinek 
csak önmagára kellett fókuszálni. 

Korpás Rita: A lelkes és kitartó 
vendégeimnek szerettem volna egy 
különleges lehetőséget teremteni, 
ahol közösen mozogva égetünk el 
sok-sok kalóriát, lépjük át a határa-
inkat, érünk fel egyre nagyobb ma-
gasságokba úgy, hogy közben átéljük 
a spinning élményt! Óriási köszönet 
Bognár Lizának a helyszínért és 
Andrásnak, hogy elfogadta a meghí-
vást, valamint az Absolute Livenak, 
az ajándék italért, amit mindenki 
kapott.

Farkas András: Mivel mindenki ruti-
nos Spinning® téren, nagy újdonság 
nem volt magában a tekerésben, ar-
ról tudtak mindent, amit tudni kell. 
A 80 percet három blokkra bontva 
haladtunk végig az úton és minden 
blokk között volt egy nagyon laza pi-
hentető átvezetés. Mindegyik blokk 
másról szólt, más volt benne a kihí-
vás. Előfordult, hogy a nyers erőre 
volt szükség, máskor a technika és 
a tempó dominált. A lényeg, hogy 
mindenki megtalálta a kihívást.

Ami igazán fontos, az az, hogy mire 
fókuszálsz tekerés közben. Minden 
kihívás olyan, mint egy csata, meg 
kell harcolnod a sikerért. Ehhez vi-
szont végig magadra kell koncent-
rálni, végig magadhoz kell mérni a 
haladást, a saját lehetőségeid szerint 
kell, hogy kialakítsd a stratégiád. Ha 
elveszíted ezt a fókuszt és másokra 
figyelsz, akkor az nem a te utad lesz, 
amin jársz. Ilyen és ehhez hason-
ló kihívások keltette érzésektől lesz 
a spinning más és több, mint egy 
szimpla közösségi mozgás. 

A spinning több mint mozgás

17
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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:
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!

hurrá! játékos egészségtáBor!

sPortosan

negyedik alkalommal rendezte meg az egészségfejlesztési iroda egyik ki-
emelt jelentőségű programját, az egészségtábort, melyet az alsó tagoza-
tos diákoknak szerveztünk. idén a kiskőrösi mohácsi óvoda adott otthont 
a tábornak, mely nagy udvarával, nyugodt környezetével és barátságos 
csoportszobájával kiváló helyszínnek bizonyult.

A tábor során kiemelt szerepet kapott 
az egészségmegőrzés és az egészséges 
életmód alapjainak elsajátítása. Nem 
csak a fizikai egészségre helyeztük a 
hangsúlyt, hanem a lelki egészségre, 
a társas kapcsolatokra és a környe-
zettel való egységre is fókuszáltunk. 
A két hét során közel félszáz gyermek 
ismerhette meg az egészséges táplál-
kozás alapjait, a környezetvédelem 
jelentőségét és tanulhattak az első-
segélynyújtásról. Elmélyülhettek a 
lelki egészség és a konfliktuskezelés 
témájában, továbbá önismereti és 
érzelmi intelligenciát fejlesztő fog-
lalkozások mellett minden nap mo-
zoghattak a gyerekek és kiélhették 
kreativitásukat a feladatok során. Az 
egészségtáborban a gyerekek amel-
lett, hogy játékos formában tanultak, 
számos új barátsággal gazdagodtak.
A tábor szakmai koordinátora Bús 
Eszter mozgásfejlesztő pedagógus és 
jógaoktató volt, aki lelkesedésével, 
kedvességével, határozottságával és 
türelmével a gyerekeknek egy-egy 
mozgásban és élményekben gazdag 
hetet biztosított. A táborban több 
szakember is közreműködött. Me-
zőfi-Horváth Antónia pszichológus 
önismereti foglalkozásokat tartott, a 
Kiskőrösi Mentő Alapítvány által az 
elsősegélynyújtásról tudhattak meg 
többet a gyerekek, Kothencz Hen-
rietta pedig a környezetvédelem vi-
lágába kalauzolta el őket.
A pedagógiai segítséget köszön-
jük Klajkóné Apró Eszternek és 
Vlcskóné Baranyai Évának.
Ősztől számos új programmal várjuk 
az érdeklődőket az Egészségfejlesztési 

Iroda szervezésében. Szeptembertől 
Mezőfi-Horváth Antónia pszicho-
lógus izgalmas és elgondolkodtató 
előadásain vehetünk részt. Dr. Nagy 
Miklós Fogyjunk okosan! című fog-
lalkozása a fogyni vágyóknak nyújt 
kitűnő segítséget. Bús Eszter Aviva 
tornát indít, Pásztor Gyula közre-
működésével pedig egy újabb cso-
port sajátíthatja el az úszás alapjait a 
felnőtt úszótanfolyamon.
Figyeljék a városban kihelyezett pla-
kátjainkat, internetes megosztásain-
kat és az EFI kapujára kifüggesztett 
plakátokon is folyamatosan értesül-
hetnek programjainkról. 

Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátor

nagy gyakorlattal rendelkező 
kozmetikus mester tanulót keres 

az ősszel kezdődő tanévre.
jelentkezni: 06/76/374-759

APRóHIRDETÉS

Bognár erika ezüstérmes 
a Birkózó junior eB-n

Június elején lehengerlő játék-
kal szerzett ezüstérmet a kiskőrö-
si Bognár Erika a spanyolországi 
Pontevedra-ban megrendezett Bir-
kózó Junior Európa-bajnokságon a 
Budapesti Honvéd Sportegyesület 
színeiben. Sajnos most nem tudta 
megszerezni a hőn áhított első he-
lyet és így nem csendült fel a magyar 
Himnusz a díjkiosztón, de az ezüst-
érem is fényesen csillog, hiszen sok 
munka van mögötte. 
Az 59 kilogrammos mezőnyben 
olasz (3 - 0, tus) és lengyel (10 - 0) el-
lenfelei legyőzését követően a döntő-
ben csupán pontozással maradt alul 
a fehérorosz Szazikinával szemben, 

így a harmadik „honvédos” junior 
EB érmet szerezte meg.
Erikának és edzőinek gratulálunk! 
Bravó Erika! Mi kiskőrösiek nagyon 
büszkék vagyunk rád!
(Forrás: Budapesti Honvéd Sportegyesület)

Beszámolt az efi Vezetője
A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
beszámolt az Egészségfejlesztési Iro-
da működéséről dr. Nagy Miklós, az 
EFI szakmai vezetője. 
A Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 
2014 óta áll a kiskőrösi járás lakos-
ságának szolgálatában, tevékenysé-
gének célja az itt élők egészségfej-
lesztése, egészség-tudatosságának 
növelése, egészségmagatartásának 
formálása az egészség komplex – tes-
ti, lelki, szociális – értelmében. 
A projekt fenntartási időszaka 5 év, 
amely 2019. évben lejár. Magyaror-
szág Kormánya azonban fontosnak 
érzi a lakosság egészségtudatának 
formálását, ezért a projektet meg-
hosszabbította, az EFI kollektívája 
tovább végezheti munkáját.
dr. Nagy Miklós: A projekt ideje 
alatt a lakosság számára több mint 
2000 ingyenes egészségi állapotfel-
mérést tartottunk, melyet a térségi 
háziorvosok bevonásával és az EFI 
irodában valósítottunk meg. Az ál-
lapotfelmérés során kiszűrt kliensek 
számára életmód tanácsadást is szer-
veztünk, mindig az egyén egészségi 
kockázatának megfelelően. A fenn-
tartási időszak 44 hónapja alatt 980 
rendezvényt valósított meg a kiskő-
rösi Egészségfejlesztési Iroda, mely 
programokon több mint 24.500 
fő járási lakos vett részt. A havi 2,1 
millió forint támogatást figyelembe 
véve, a fenntartási időszakban ösz-
szesen 92,4 millió forint támogatást 
fordítottunk az itt élők egészségfej-
lesztésére.
Az életmódváltás elősegítésére szá-
mos rendezvényt szerveztünk, mely-
ben az egészségesebb életmódra ösz-

tönzés mellett a több ezer résztvevő 
tudásszintje is nőtt. Aktív testmoz-
gásra ösztönző programokat való-
sítottunk meg az itt élők számára. 
A szív- és érrendszeri, valamint a 
cukorbetegségben szenvedők szá-
mára betegklubokat működtettünk. 
Lakossághoz közeli szolgáltatások-
kal pl. kitelepült rendezvényekkel 
igyekeztünk minél szélesebb körben 
tudatosítani az egészség, mint érték 
fogalmát, és fontosságát. Nagy odafi-
gyeléssel segítettük a lelki panaszok-
kal, mentális problémákkal küzdő 
ügyfeleket is. Munkahelyi egészség-
fejlesztés keretében az egészségügyi 
és szociális intézményekben dolgo-
zók számára tartottunk szakmai elő-
adásokat. Az egészségkommunikáció 
területén kilenc tematikus kiadványt 
készítettünk. Több száz hirdetést 
jelentettünk meg a helyi írott saj-
tóban és a televízióban, rádióban 
is. A „Kiskőrösi Kistérség komplex 
egészségfejlesztési programja” című 
pályázatban vállalt valamennyi prog-
ramelem megvalósításával hozzájá-
rultunk a térség lakossága egészségi 
állapotának javulásához.
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sikeresek a kiskőrösi sPortlöVők
a jP team sportlövész egyesület Lechner Péter elnök vezetésével műkö-
dik városunkban. a klub és a lőtér üzemeltetését Maglódiné tóth Szilvia és 
Maglódi Attila segítik. az egyesületben folyó szakmai munka minőségét 
és a versenyzők tudását jól tükrözi, hogy tavaly milyen éremösszesítéssel 
zárt a klub. az elmúlt évben 11 arany, 17 ezüst, 22 bronzérmet vehettek át 
a klubtagok, különböző szakágakban a minősítő versenyeken. ez a remek 
forma az idei év első felében is folytatódott.

A fenti éremgyűjteményt Drexler 
Christine, Maglódiné Tóth Szilvia, 
Lechner Péter, Mészáros Zoltán, 
Maglódi Attila versenyzőknek kö-
szönheti a klub. Bár Székes Endre 
már nem a helyi klub tagja, de kiskő-
rösi sportlövőként szintén említést 
érdemel, mivel ő is  „érembiztos” 
elismert versenyzőnek számít sport-
lövő berkekben.
A sikerek elérésének fontos része a 
klubon belüli szakmai támogatás. 
A klubba belépő újdonsült sportlö-
vőket, sporttársakat, utánpótlás tag-
jait, Lechner Péter és Maglódi Attila 
az edzéseken, saját tudásukat, tapasz-
talataikat átadva oktatják, ezzel segít-
ve a fejlődésüket.
Az utánpótlás-nevelés kiemelt szere-
pet kap a klub életében. Már harma-
dik éve, szakkör formájában zajlik az 
utánpótlás oktatása, havi négy edzé-
sen, ahol Maglódi Attila foglalkozik 
a  diákokkal. 
A sikerek itt sem maradnak el. Lég-
puska 10-16 éves korosztályból Gaál 
Márton az Általános és Középiskolá-
sok Megyei Bajnokságán 3. helyezést 
ért el. Az Országos döntőn egyéni-
ben 9. lett, csapatversenyben a me-
gyei döntő másik két dobogósával 
Országos Bajnoki címet szerzett!

JP Team SE részt vesz a város életében. 
Jelen vannak évről évre a sportágvá-
lasztó napon, de szerepet vállaltak az 
Együtt a Daganatos Gyermekekért 
Alapítvány által szervezett „Győzte-
sek Versenye” rendezvényén is. Leg-
utóbb pedig a városunkban lezajlott 
Bács-Kiskun Megyei Közszolgálati 
Dolgozók Sporttalálkozójának vol-
tak tevékeny részesei a pontlövészet 
versenyszámmal.
A lőtér és az egyesület sokat fejlődött 
az elmúlt években. Az önkormányzat 
támogatásának köszönhetően idén 
március 15-én újra indult a Petőfi 
kupa lövészverseny. A lőtér épülete, 
valamint a biztonságos sportolást, 
biztonságot szolgáló elemei, sport-
eszközei folyamatosan bővülnek. 
A remek színvonalnak köszönhetően 
egyre több "élménylövő" látogat a 
lőtérre egy edzés, vagy zártkörű csa-
patépítő rendezvény alkalmával.
Az érdeklődőknek és sportlövőknek, 
saját fegyverrel jogszerűen rendelke-
zőknek, minden szombaton 9-12-ig 
van lehetőségük felkeresni a klubot 
városunk sporttelepén. A sportszak-
körös diákoknak nyári időszakban, 
minden pénteken 16:30-18:30-ig 
tart az elméleti és gyakorlati oktatás.

(Facebook: Kiskőrösi Lövészklub)

Az utolsó meccsnapon június 
17-én, a hagyományokhoz 
hűen a Fortuna étteremben 
jött össze a Kiskőrösi Ama-
tőr Kispályás Labdarúgó 
Bajnokság 15 csapata, hogy 
megtartsák az ünnepélyes 
eredményhirdetést. Haran-
gozó Péter, a Kőrösszolg Kft. 
Sport és Rendezvényszerve-
zési Részlegének vezetője ér-
tékelte a több mint 250 fős 
bajnokságot. Mint mondta, 
az időjárás alapos próbatétel elé állí-
totta őket, a sok csapadék miatt több 
tartaléknapot is beiktattak, de az eső-
zések ellenére sikerült a 4 pályán 21 
fordulón át lejátszani a bajnokságot, 
amely tavaly augusztus végén kezdő-
dött. 8 csapat indult az „A” ligában, 
7 pedig a „B” ligában. A bajnokság 
során mindenki mindenkivel há-
romszor játszott a ligán belül.
Domonyi László polgármester is 
köszöntötte a játékosokat. Mint 
mondta. „Egy rendkívül sportszerű 
bajnokságon vagyunk túl, a harcos 
küzdelmek ellenére. Kiskőrös legna-
gyobb tömegsport megmozdulása ez 
a bajnokság, amelyet közel négy év-
tizede hívtak életre.” Majd kiemelte: 
„Remélem, átadhatom a jól megér-
demelt érmeket a díjkiosztókon még 
sok-sok éven keresztül, s megünne-
pelhetjük a „fakupa” fél évszázados 
fennállását is.”
Mindkét ligában eredményt hirdet-
tek és Domonyi László, Harangozó 
Péter, valamint Harangozóné Ba-
logh Zsóka képviselő asszony átad-

ták a dobogós helyezetteknek az ér-
meket és a győzteseknek járó kupát.
Az „A” ligában az Agroline csapata 
szerezte meg a győzelmet, második 
lett a Néró SC, a harmadik helyen 
pedig a Pénzügyőr csapata végzett. 
A gólkirály: Borsos Tamás (64 gól) 
– Agroline, a legjobb kapus: Cser-
nák Gábor – Néró SC, a legjobb já-
tékos: Papp Róbert – Pénzügyőr, a 
legsportszerűbb csapat pedig a New 
Maxx Team lett.
A „B” ligában a Kiskunvíz csapa-
ta kapta a győztesnek járó kupát 
(kis kép: Zahorszki Zsolt játékos 
is megkapta a polgármestertől az 
aranyérmet), második lett a Szuper-
csapat, harmadik pedig a Pénzügyőr 
2 csapat. Ebben a ligában a gólki-
rály Batánovics Krisztián (38 gól) 
– Warriors, a legjobb kapus: Szabó 
Sándor – V.I.Plast, a legjobb játékos: 
Szremkó István – Kiskunvíz, a leg-
sportszerűbb csapat pedig a Falábú-
ak csapata lett. 
Még több fotó és tabella: Kiskőrös 
város facebook oldalán

lezárult az amatőr Bajnokság

Agroline Lechner Péter, Maglódiné Tóth Szilvia, Maglódi Attila

Kiskunvíz
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éremdús szezont tudhat maga mögött a Dulai János elnökletével működő 
kiskőrösi labdarúgó club. június 16-án „mozdulj család!” elnevezéssel csalá-
di napot szerveztek a sportpályán, ahol többszázan jöttek össze, hogy együtt 
eltöltsenek egy kellemes napot. a megjelenteket dulai jános köszöntötte, 
majd ifj. Pásztor Gyula „Bozsik koordinátor” edzővel bemutatták a csapatokat. 

Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
és a dobogós helyen végzett csapa-
tok játékosai nyakába akasztotta a 
jól megérdemelt érmeket Domonyi 
László polgármester. Eljött a hagyo-
mányteremtő célzattal megrendezett 
találkozóra Török Tibor, a Bács-
Kiskun Megyei Labdarúgó Szövet-
ség Versenybizottságának elnöke és 
Litauszki Róbert többszörös válo-
gatott kerettag labdarúgó, az Újpest 
FC csapatkapitánya is, aki sportpá-
lyafutását a kiskőrösi utánpótlás csa-
patában kezdte. A családi napon több 
bográcsban készült a közös ebéd, az 
ünnepi percek után pedig kispályás 
meccseken és teqball versenyen folyt 
a játék.  
Dulai János elnök a képviselő-testü-
leti ülésen is beszámolt a KLC ered-
ményeiről, a pályafelújítás további 
fontos lépéseiről. Munkáját az elnök-
ségi tagok, Torgyik Tibor alelnök, 
Somlyai Péter alelnök, az edzők, 
valamint a szülők segítik, így nem 
véletlen, hogy a 11 csapattal, 240 
igazolt játékossal rendelkező KLC, 
a 2018/2019-es bajnoki idényben a 
megyei klubok közül a „Legeredmé-
nyesebb Egyesület” címet is elnyerte. 
Csapataik: 
• U7: A Bozsik fesztiválokon szereplő 
2012 és utána született játékosokból 
álló csapat a bozsikos tornák mel-
let kiskunfélegyházi, bajai, akasztói 
tornáról is aranyéremmel tért haza. 
Emellett több olyan tornán vettek 
részt ahol mindenkinek aranyérmet 
osztottak. Edző: Pásztor Gyula
• U8/U9: Két korosztályos csapat-
tal is rendelkező klubban a gyere-
kek Bozsik tornákon, tornákon és 
az országos kölyökliga sorozatban is 
versenyeznek. Agócs Zoltán és ifj. 
Pásztor Gyula vezetésével kiskőrösi, 
kalocsai, kiskunfélegyházi, akasztói 
kupagyőzelmekkel, az országos kö-
lyökliga sorozatban az U8-as csapat 
felsőházi 4. hellyel, az U9-es csapat 
pedig alsóházi 1. hellyel zárt.
• U11: Ebben a korosztályban sze-
rencsés helyzetben van az egyesület, 
a körzeti Bozsik tornára két csapatot, 
a régiós Bozsik tornára pedig egy 
csapatot tudott kiállítani többször is 
egy időpontban, amelyeken mindig 
sikerült dobogós helyet elérni. Kis-

kunfélegyházán 1., Kiskőrös Fürtős 
kupán 1. és 3. helyezés, Eger ran-
gos országos tornán 4. hely. Edzők:  
Kovács József, Makó Zsolt.
• U13: A korosztályban a sok gyer-
meknek köszönhetően szintén verse-
nyeznek a körzeti Bozsikban és a régi-
ós kiemelt Bozsik tornákon. Edzők: 
Bárány Mihály, Sinkó Dorián. 
Kupa szereplések főbb eredményei: 
Csávoly 1., Avon kupa Kiskőrös 2., 
Sörös Lajos kupa Vadkert 2., Bor-
dány 3. hely. 
• U14: Az MLSZ által szervezett 
Bács-Kiskun Megyei U14 közép-
csoportban aranyérmesek lettek. 
18 meccsből 18 győzelem. Edzőjük 
Szlovák László.
• U16: A megyei bajnokságban má-
sodik helyen végeztek. Idén a „Holló-
kupát” is megnyerték. Edző: Füleki 
Antal
• U19: 24 meccsből 14 győzelemmel 
az 5. helyen zártak. Ők idén meg-
nyerték a Szentgyörgyi Sándor Em-
léktornát. Edző: Mokrickij Viktor. 
U15 lány csapat: Az első szezonjuk-
ban a 4. helyen végeztek. Edzőjük 
Sinkó Dorián.
• Női Megye I. csapat: A megyei baj-
nokságban 7 csapat közül veretlenül 
szerezték meg az aranyat és a győz-
tesnek járó kupát. Edzőjük: Makó 
Zsolt.
• Megye I. férfi felnőtt csapat: Tíz év 
után ismét sikerült dobogós helyen 
végezniük, a bronzérmes 3. helyen. 
Csak egy hajszálon múlt, hogy nem 
ezüstöt kaptak. A bajnokság gólki-
rálya Eugene Salami lett 22 góllal. 
Edző: Miskovicz Bálint
• A Megye III-ban játszó férfi fel-
nőtt csapat: 22 meccsből 20 győzel-
met aratott, így ismét megnyerték a 
bajnokságot és aranyérem került a 
nyakukba. Edző: Rácz János
A pihenő csak pár hét volt, július má-
sodikától megkezdődtek az edzések, 
hiszen augusztus első hetében már 
lesznek kupamérkőzések.
A sikerekhez gratulálunk, az új sze-
zonra hasonlókat kívánunk!
Hajrá Kőrös! 

Fotók: Tóth-Dulai Andrea
(Még több fotó Kiskőrös város 
facebook oldalán)
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