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Dr. rónaszéki alaDár főorvosról 
nevezték el a termálfürDőt

aktuális

emlékparkot avattak
A Városalapítók Napja rendezvény 
keretén belül avatták fel a Pátria 
épülete mögötti területen a Kiskő-
rös Helyőrség Nyugállományúak 
Klubja kezdeményezésére kialakí-
tott Helyőrségi Emlékparkot. A 
Helyőrségi Emlékpark fővédnö-
ke dr. Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter, védnökei Hazuga Ká-
roly altábornagy BEOSZ elnök és 
Domonyi László polgármester. 
Mint azt Fadgyas István elnök, 
nyugállományú őrnagy elmondta, 
már 2003-ban felvetődött a park 
létrehozásának gondolata, hogy 
ilyen módon is hozzájáruljanak a 
fiatal generáció honvédelmi neve-
léséhez. A park egyúttal emléket 
állít azoknak az alakulatoknak is, 
amelyek itt szolgáltak Kiskőrösön. 
A mintegy 15 millió forint értékű, 
térkőburkolattal ellátott, fémlánc-
cal körülvett, zászlótartó rudakkal 
díszített 75 négyzetméter nagyságú 
parkban elhelyeztek egy D 44-es 
hadosztály típusú, hatástalanított 
löveget, valamint Béri Balogh Ádám 
mellszobrát és hat darab állomány-
jelző táblát, mely az egyes fegyverne-
meket jelképezi. A park megnyitását 
szimbolizáló nemzetiszín szalagot 
dr. Vitályos Eszter, az Emberi Erő-
források Minisztériumának Európai 
Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős 
államtitkár asszonya vágta át.

A Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban a park átadása után kiállí-
tás nyílt haditechnikai eszközökből.  
A kiállítást dr. Csikány Tamás ez-
redes, a Honvédelmi Minisztérium 
Oktatási Tudományszervezési és 
Kulturális Főosztályának vezetője 
nyitotta meg.

Hazámat 
szolgálom!

A Magyar Honvédelem Napja al-
kalmából, a Kiskőrös Helyőrség 
Nyugállományúak Klubja javaslatá-
ra Fadgyas István ny.á. őrnagy az 
„Aranykor” elismerés arany fokoza-
tát, Harcsa Sándor százados pedig a 
bronz fokozatát vette át a budapes-
ti Stefánia Palotában május 20-án 
megrendezett ünnepségen Szabó 
István honvédelmi államtitkár, Né-
meth Szilárd honvédelmi miniszter-
helyettes, Milócza Zoltán altábor-
nagy adták át az elismeréseket. 

európai parlamenti 
képviselők választása - 2019

Európai parlamenti (EP) választá-
sokat ötévente tartanak az Európai 
Unióban. Magyarország 21 fővel 
képviseltetheti magát az Európai 
Parlamentben. Az egyfordulós, lis-
tás szavazás, amin hazánkban csak 
pártok indulhatnak, május 26-án 
lezajlott. Az adatok jogerő állapota: 
tájékoztató adat. A feldolgozottság: 
99,99%. A voksoláskor az egész or-
szág egy választókerületet alkotott.  
A szavazásra jogosult mintegy  
8 millió 8 ezer választópolgár közül  
3 millió 470 ezer 257-en járultak a 
szavazóurnákhoz. Ez 43,48 száza-
lékos részvételi arányt jelent, ami 
14,5 százalékkal magasabb, mint 
a legutolsó, 2014-es választáskor. 
Az egyes pártlistákról az előzete-

sen leadott sorrendnek megfelelően 
juthattak a jelöltek mandátumhoz. 
A számadatok a valasztas.hu web-
oldalról származnak, ahol további 
információk is találhatók, többek 
között az egyes szavazókörökkel  
kapcsolatban.

Országos eredmények, a listák 
által megszerzett mandátumok:

párt mandátum
a szavazók 
százalékos 

aránya

a szavazók 
száma

a 
mandátumok 
százalékban

fidesz-kDnp 13 52,56% 1.823.909 61,90%
DK 4 16,05% 557.087 19,05%

momentum 2 9,93% 344.515 9,52%
mszp-

párbeszéd 1 6,61% 229.548 4,76%

Jobbik 1 6,34% 220.185 4,76%

párt szavazott/fő százalékban
fidesz-kDnp 3.646 68.81%

DK 496 9.36%
momentum 333 6.28%

Jobbik 273 5.15%
mszp-párbeszéd 201 3.79%

mi hazánk 156 2.94%
mkkp 111 2.09%
lmp 70 1.32%

munkáspárt 13 0.25%

Kiskőrösön 16 szavazókörben lehetett szavazni. A belföldi szavazóköri név-
jegyzékben szereplő választópolgárok száma: 11.487 fő. A szavazáson megje-
lent: 5.329 fő (46,39%). Érvénytelen szavazatok száma: 27.

Kiskőrösi szavazási adatok 
(feldOlgOzOttság: 100%)

Sportcikkek eladók
Gyári és kisipari kondi gépek, 

fekpad, evezőgép.
Pingpongasztal, bordásfal.

Mindegyik használt, de használható.
T: 06-30/502-0601

ELADÓ
960 m2-es Építési telek

(igény esetén családi ház  
tervdokumentációval)
Kiskőrös, Soós utca 61.

Érdeklődni: +36-20/327-4474

a városalapítók napja programsorozat részeként, május 19-én ünnepélyes 
szoboravatóval egybekötve vette fel a kiskőrösi termálfürdő a kiskőrösi 
rónaszéki fürdő nevet. a kiskőrösi termálvíz „felfedezője” hosszú éveken 
keresztül küzdött a fürdő létrehozásáért, ezért a kiskőrös városért alapít-
vány kezdeményezésére, a családdal és a képviselő-testülettel egyetértve 
született meg a döntés, hogy a termálfürdőt a főorvosról nevezzék el. 

Egy emléktábla már jelezte az ide-
látogatóknak Rónaszéki doktor úr 
érdemeit, a névadó ünnepséggel 
egybekötve most egy emlékművet 
is emeltek, ezzel is kihangsúlyozva a 
város érdekében végzett értékteremtő 
munkáját. 
Király Csaba hegedűjátékával és 
Csővári Zsombor szavalatával kez-
dődött az ünnepség, majd a megje-
lenteket – közöttük szép számmal 
képviseltették magukat a Rónaszéki 
család tagjai és barátaik, tisztelőik – 
Supka Éva, az alapítvány kuratóriu-
mi elnöke köszöntötte. Ezt követően 
Domonyi László polgármester mél-
tatta a főorvos érdemeit, kiemelte a 
gyógyvíz elismertetésének érdekében 
végzett tevékenységét, amely fontos 
részévé vált Kiskőrös fejlődésének. 
Az 1950-es években olajat kerestek a 
térségben, így kutatófúrásba kezdtek 
városunkban is. Olaj helyett azon-

ban kiváló minőségű termálvíz tört 
a felszínre. Ennek bevizsgáltatását 
és gyógyvízzé nyilvánításának nem 
éppen egyszerű procedúráját vál-
lalta magára dr. Rónaszéki Aladár, 
aki felismerte, hogy milyen kitűnő 
gyógyhatással bír egyes betegségekre 
a kiskőrösi termálvíz. 
A névadó ünnepség keretén belül 
leleplezték Széri-Varga Géza szob-
rászművész dr. Rónaszéki Aladárról 
készült alkotását, melynek talapza-
ta a föld rétegződését szimbolizálja. 
Megjelenítette a főorvos ars poeticá-
ját is, mely szerint: Jó orvos, csak jó 
ember lehet. 
Az emlékművet Czele József káplán 
szentelte fel és áldotta meg. 
A Rónaszéki család nevében a főor-
vos legidősebb utódja, prof. dr. Ró-
naszéki Aladár mondott beszédet és 
megköszönte, hogy édesapjuk emlé-
két méltón megőrzi a város. 

„ketten” – kiállítás a galériában
„Ketten”. Ezzel a címmel nyílt ki-
állítás a Városalapítók Napjához 
csatlakozva a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum emeleti galériájában 
Ardey Edina és Gyémánt László 
festőművészek alkotásaiból május 
17-én, pénteken. Az anyag össze-
állításakor a művészházaspár arra 
törekedett, hogy Gyémánt László 
teljes életművét bemutassa, Ardey 
Edina pedig Petőfivel kapcsolatos 
festményeit, valamint saját életútját 
bemutató önarcképeit és a „Csend 
hangja” című, számára legkedvesebb, 

a harmóniát leginkább megjelenítő 
festményét állította ki, több szép al-
kotásával együtt.

a háromnapos városalapítók napján, melynek része a kiskőrösi rétes-
és gasztronómiai fesztivál is, számtalan érdekes, tartalmas, bensőséges 
programkínálat közül választhattunk. a rendezvényt, melyen Domonyi 
László polgármester köszöntötte a megjelenteket és értékelte a mögöt-
tünk lévő emlékévet, dr. Vitályos Eszter, az emberi erőforrások minisz-
tériuma európai-uniós fejlesztésekért felelős államtitkára nyitotta meg. 
az ünnepséget megtisztelte jelenlétével többek között Font Sándor or-
szággyűlési képviselőnk is.

Dr. Vitályos Eszter méltatta váro-
sunk nagy költőóriásának, Petőfi 
Sándornak érdemeit, az évszázadok 
alatti nehézségeket leküzdő Kiskő-
rös fejlődését is nagyra értékelte, 
majd tolmácsolta a Magyar Kor-
mány jókívánságait az újratelepítés 
300. évfordulója alkalmából. Mint 
hangsúlyozta, az 1867-es „Ki-
egyezés” városunkat is kedvezően 
érintette, hiszen nem sokkal utána 
már Kiskőrös járási központtá vál-
hatott, a századforduló pedig még 
nagyobb lépésekkel diktálta az elő-
re haladást. 
Óriási fejlődésnek indult a polgári 
lét, a közösségi, az egyházi élet, meg-
épültek azóta is fennálló városköz-
ponti épületek, mely a kor nagyságát 
hirdetik és a szőlőtermesztés is egyre 
több család részére biztosított meg-
élhetést. Kiemelte, hogy a szocialista 
időszak utáni rendszerváltás Kis-
kőröst is kedvezően érintette, meg-
kezdődött a gazdasági konjunktúra, 
megerősödött a helyi ipar és a mező-
gazdaság. Mára elmondhatjuk, hogy 
Kiskőrös infrastruktúrájának teljes 
kiépítettsége és a város ideális lehe-

tőséget biztosít az ideérkező vállalko-
zásoknak, biztonságot és kényelmet 
jelent az itt élőknek – mondta.
Domonyi László polgármester visz-
szatekintett az elmúlt háromszáz év 
jelentőségeire, majd az újratelepítést 
ünneplő egy év eseményeire. Mint 
kiemelte a „Kiskőrös 300 Emlék-
év” legnagyobb jelentősége, hogy 
Kiskőrös lakói, az emlékbizottság 
tagjai, Kiskőrös nemzetiségi önkor-
mányzatai, a szlovákok szervezete, 
a polgármesteri hivatal dolgozói, a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ, 
a Kiskőrös Városért Alapítvány, az 
egyházak, egyesületek, intézmé-
nyek, vállalkozások tagjai, kollek-
tívái megmutatták, hogy mennyire 
szeretik ezt a települést, és mennyi 
mindent képesek megtenni érte. 
Egy ilyen emlékév megtervezése, ko-
ordinálása és lebonyolítása ugyanis 
embert próbáló feladat, amely az 
együttműködő szándék és egyéni 
áldozatvállalás nélkül nem megvaló-
sítható. Úgy látszik, hogy az itt élők 
nem felejtették el a Wattay család 
jelmondatát, amely ma is aktuális: 
Egységben az erő!

a városalapítók napJán
lezárult a kiskőrös 300 emlékév
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zene minDenkinek 2.0
Ismét fergeteges fúvóskoncerttel lep-
te meg a kiskőrösieket Boldoczki 
Róbert zenepedagógus, harsonamű-
vész  május 23-án. A művelődési köz-
pont színháztermében megrendezett 
teltházas koncert végén a közönség 
felállva tapsolta meg a frenetikus 
koncertet adó vendégművészek, a 
Szó-La-M AMI rézfúvós növendékei 
és nem utolsó sorban Robi előadását.
A résztvevőket Soltiné Samu Zsu-
zsanna, a zeneiskola igazgatója kö-
szöntötte, aki mint mondta, az est 
folyamán szépen kirajzolódnak azok 
az állomások, melyek Boldoczki Ró-
bert tanári és művészi pályáját fém-
jelzik.
A közönség szinte minden zenei stí-
lusból ízelítőt kapott, felcsendültek 
népszerű musical és filmslágerek, kü-
lönleges feldolgozású jazz muzsika. 

Hatalmas sikert aratott Domonyi 
László polgármester, aki a tavalyi 
évhez hasonlóan idén is pódiumra 
lépett és trombitajátékával örvendez-
tette meg a hallgatóságot. A rézfúvós 
tanítványok mellett felléptek azok a 
zenészbarátai – Tompa Ákos, Elek 
Norbert, Derzsi Zsolt, Kaboldy 
András, Boegán Péter – is, akikkel 
Robi hajós koncertturnéin játszott 
együtt az elmúlt évek során. A kis-
kőrösi növendékei közül – Markó 
Balázs, Kubas Bence, Szentgyörgyi 
Ábel, Pelsőci Barnabás és Kudron 
Máté – az est folyamán többször is 
bizonyította, hogy szinte már profi 
módon tudják megszólaltatni rézfú-
vós hangszereiket. A több hónapon 
keresztül tartó felkészülés ebben az 
évben is különleges koncertté érett. 
Köszönjük.

ismét nagy sikert aratott a káposztás ételek főzőversenye
A kiskőrösi szlovákok nemzeti ele-
delének számítottak hajdan a ká-
posztás ételek, ezért is gondolta úgy 
két évvel ezelőtt Domonyi László 
polgármester, hogy a Városalapítók 
Napja programsorozatához csat-
lakozó, már hagyományos Pozso-
nyi utcai főzőversenyt olyan ételek 
készítésére hirdetik meg, amelyek 
alapanyaga a káposzta. A téren is 
érezni lehetett az ínycsiklandó il-
latokat, egy-egy csapat komplett 
káposztás menüsorral nevezett be a 

versenyre, és sok volt a különleges 
káposztás étel is. Az öttagú zsűri tag-
ja volt Ihos József (Kató néni) is. 
Több kategóriában hirdettek ered-
ményt. A „Legfinomabb káposztás 
étel” fődíj a Kötőrúd Egyesület csa-
patáé lett, a „Legjobb vendéglátó” 
díjat Gyergyószentmiklós csapata 
nyerte el, a „Legszebb tálalás” díjat 
a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 
csapata kapta, az agrárkamara kü-
löndíját pedig a Kiskőrösi Svábok 
csapata (fotónkon).

az ilzsu termékeket
továbbra is elismerik

Tavaly augusztusi számunkban már 
beszámoltunk a kiskőrösi ILZSU 
cég eredményességéről, a gyógynö-
vények erejével ható termékeik nem-
zetközi elismeréseiről. Az ILZSU 
cég egészségmegőrző termékei azóta 
is töretlenül sikert sikerre halmoz-
nak. A több mint tíz esztendővel 
ezelőtt Varga Péterné Ilona (IL) 
(fotónkon) és lánya, Csanády-Varga 
Zsuzsanna (ZSU) által alapított ter-
mészetes alapanyagú, 100 százalékos 
gyógynövénykészítmények gyártá-
sával foglalkozó kisvállalkozás ter-
mékei mára szinte az egész világot 
meghódították. Világkiállításokra, 
nemzetközi bemutatókra hívják 
őket. Az elmúlt években nem csak 
itthon, hanem határainkon túl is 
számos országban ismerhették meg 
hajregeneráló készítményüket, ter-
mészetes étrendkiegészítőjüket, va-
lamint hialuronsavas-argánolajos 
éjszakai, és babassuolajos alapanya-
gú nappali krémjüket. Mindkét 
krém flavonoidokban, növényi 
antioxidánsokban gazdag, inten-
zív regeneráló és ápoló hatással bír.  
Az első termékük a hajregeneráló 
készítmény volt, majd megalkották 
az étrendkiegészítőt és ezt követték 
a krémek. 
Március végén Moszkvába is eljutot-
tak termékeik a Magyar Ötletklub 
(feltalálók klubja) szervezésében 
megrendezett kiállításra, ahol ezüst-
éremmel jutalmazták őket.
Horvátországban nemrégiben egy 
kiállításon mindkét gyógyhatású 
arckrémük elnyerte a kiváló fokoza-
tot és aranyérmet kapott. 
Legutoljára a Szolnokon megrende-
zett kétnapos Idea Expon, amely egy 
nemzetközi termékkiállítás – mint-
egy 120 kiállító között – képvisel-
tette magát a hazai gyártókon kívül 

például Kuba, Oroszország, Szer-
bia, Szíria, Amerika, Németország, 
Törökország, Lengyelország, Irak, 
Románia – mutatták be termékei-
ket, melyekkel „Arany minősítést” 
kaptak és elnyerték az expo fődíját 
is, az Idea-díjat. Az expon helyet ka-
pott minden olyan eljárás, eszköz és 
előadás, amely a korszerű gyógyítás 
témakörébe tartozik.
Akármerre járnak, mindenütt kivá-
ló eredményeket érnek el az általuk 
gyártott egészséges, gyógynövény-
alapú termékeikkel. Dubaiba is több 
alkalommal eljutottak, ott már talán 
többen ismerik és használják ered-
ménnyel az ILZSU termékcsaládot, 
mint a hazai berkekben. Rengeteg 
pozitív visszajelzést kapnak, ami iga-
zolja, hogy kiválóak termékeik. Már 
2020-ra is több expora, nemzetközi 
kiállításra is meghívást kaptak, hogy 
bemutatkozzanak.
Mint azt Ilona asszony elmondta, 
további fejlesztésen is gondolkoz-
nak a hajápolás terén. Kiskőrösön a 
fodrászkellék szaküzletben, illetve az 
interneten webshopjukban tudunk 
hozzájutni termékeikhez.
További információ: 
www.ilzsu.hu
www.ilzsuwebshop.hu 
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mesés gyermeknap a főtéren
A Kiskőrös Városért Alapítvány 
szervezésében ismét nagyszerű prog-
ramsorozat állt össze a Nemzetközi 
Gyermeknapra, melyet városunkban 
május 25-én tartottak. A sok mesés 
program – többek között ugrálóvár, 
arcfestés, kézműves foglalkozások, 
zsibvásár, mesesátor, aszfaltrajzver-
seny, foci, tűzoltó- és rendőrségi 
bemutató, lufihajtogató bohóc, 
galambröptetés – mellett ebben az 
évben először gyermekpolgármes-
tert is választottak. Persze nem volt 
egyszerű a jelöltek számára a meg-
mérettetés, tíz kérdésből álló, Kis-
kőröshöz kötődő tesztlapot kellett 
megoldaniuk és az ügyességi felada-
ton is kiválóan kellett szerepelniük.  
A gyermek-polgármesteri címet  
Simon Jázmin nyerte el, aki erre a 
napra megkapta Domonyi László 

polgármestertől a város jelképes kul-
csát és alpolgármesternek testvérét, 
Emmát választotta. A többi jelölt 
sem lett vesztes, közülük került ki a 
gyermeknapi képviselő-testület és a 
külsős bizottsági tagok. A megválasz-
tott testület tagjai Domonyi László-
val be is mentek a városházára, ahol 
megismerkedhettek a polgármester 
és az önkormányzat munkájával, 
majd a polgármester irodájában 
megtartották ülésüket. Számtalan 
javaslat hangzott el a városfejlesz-
tésre vonatkozólag, a legtöbben a 
strand bővítését szorgalmazták és 
új játszóterek létesítését a városban.  
A segítő önkéntesek sok-sok finom-
ságot is készítettek a játékban meg-
éhezett gyermekseregnek. A móka és 
a hangos kacagás egész nap betöltöt-
te a teret.

elismerték múzeumainkat
„Közösségi múzeum” elismerést 
kapott a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum, valamint a Kiskőrösi 
Úttörténeti Múzeum a Múzeumok 
Majálisán, május 19-én. 
Az elismerést 16 muzeális intézmény 
kapta meg a budapesti Nemzeti Mú-
zeumban rendezett átadási ünnepsé-
gen. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ kezdeményezése alapján az 
elismerést azon muzeális intézmé-
nyeknek ítélik oda, amelyek közössé-
gi részvételi alapon működnek, vagy 

letették a társadalmiasítás alapjait, 
bevonják munkájukba a helyi la-
kosságot, a civil szervezeteket, egyéb 
partnereket. Az elismerő okleveleket 
dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum ágazati felada-
tokért felelős főigazgató-helyettese, 
Nagy Magdolna, a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ megbízott 
igazgatója és dr. Arapovics Mária, 
a Cselekvő Közösségek projekt szak-
mai vezetője adták át ünnepélyes ke-
retek között.

első lett breznyán kinga
Május 13. és 16. között a szerbiai 
Óbecsén VIII. alkalommal rendez-
ték meg a „FANTAST” Nemzetközi 
Zongoraversenyt, ahol 9 ország isko-
lája képviseltette magát. A színvo-
nalas rendezvényen több mint 200 
zongorista növendék mutatkozott be 
6 korcsoportban. Az eseményen szá-
mos magyarországi neves művészeti 
iskola növendékei is felsorakoztak. 
Többek között a kecskeméti Kodály 
Iskola, a szegedi Király-König Péter 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és 
a budapesti Szent István Király Alap-
fokú Művészeti Iskola. Az országo-
san elismert iskolák mellett Kiskőrös 
is méltán büszkélkedhetett. A „SZÓ-
LA-M” Alapfokú Művészeti Iskola 
növendéke Breznyán Kinga (Fel-
készítő tanára: Balázs-Nagy Gab-
riella) a szakmai zsűritől 97 pontot 
kapott a maximális 100 pontból. 
Ezzel az eredménnyel I. helyezést ér-
demelt ki, korcsoportjában a magyar 

versenyzők legmagasabb pontszámát 
érte el. Az értékelésnél fontos szere-
pet játszott a muzikalitás, a techni-
kai felkészültség, az állóképesség és a 
színpadi magatartás. Ezt figyelembe 
véve több hónapos tudatos felké-
szülés előzte meg a megmérettetést. 
Kinga versenyen való részvételét a 
művészeti iskola Hang-Szín Művé-
szeti Egyesülete támogatta, az uta-
zást Opauszki János – a Petőfi Kor-
zó Kávéház tulajdonosa – segítette.

kiskőrös múltJából
Már a második szám is megje-
lent, és bárki számára ingyenesen 
hozzáférhető az az elektronikus 
várostörténeti folyóirat, amely a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár ki-
adásában lát napvilágot minden  
második hónapban. A Kiskőrös 
Múltjából címre keresztelt kiadványt 
elsősorban azoknak ajánljuk, akiket 
mélyebben, részleteiben is érdekel 
Kiskőrös históriája, a régebbi viselt 
dolgoktól egészen a közelmúltig.
Annak idején, a Kiskőrös története 
c. képes történelemkönyv megírá-
sakor vetődött fel Bella Tiborban 
és bennem a gondolat, hogy az ösz-
szefoglaló munka megjelenése után 
a fel nem használt és/vagy helyhiány 
miatt kimaradt témáinkat kár lenne 
„visszatenni a fiókba”, ezért elhatá-
roztuk, hogy elektronikus, tehát az 
interneten keresztül hozzáférhető, 
időszaki kiadvány formájában mégis 
megjelentetjük őket. Természetesen 
mindez nem valósulhatott volna meg 
a Polgármesteri Hivatal és a Városi 

Könyvtár támogatása nélkül, az ő se-
gítségükkel azonban már a második 
számnál járunk, és témánk is akad 
bőven, beszéljünk akár szöveges, 
vagy fényképes tartalomról. Csupán 
egy rövid ízelítő az eddig kiadott 
anyagokból: Wattay János – a mai 
Kiskőrös alapítója, Szilágyi Frigyes 
igazgató-tanító pályaképe, Kiskőrös 
első evangélikus templomának el-
pusztítása, de említhetném a Szent 
József templom rövid történetét, vagy 
Ponicsán Imre lelkész úr oroszországi 
hadifogságának leírását is. Emellett 
minden számban található lapszemle 
rovat, ahol többnyire a 100 éves helyi 
írásokat, híreket szemlézünk.
A folyóirat ingyenesen hozzáférhe-
tő, letölthető, vagy kinyomtatható 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
honlapjáról, a www.psvkkiskoros.hu 
 címről, illetve a könyvtárban egy ki-
nyomtatott példány bármikor papí-
ron is elolvasható. Olvassák, terjesz-
szék, Önöknek készítjük!

Turán István

Ha emlegettek: köztetek leszek.
Ha imádkoztok: veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek a MÁV dolgozóinak, akik Szeretet �am 

Tornyik Sándor
temetésén részt ve�ek és elkísérték utolsó útjára.

Szeretô Édesanyja

fáJ elmenni, De csoDálatos vágyakozni az ismeretlen után is
a kevi petőfi sándor gimnáziuma és szakgimnáziuma végzős diákjai má-
jus 4-én intettek búcsút középiskolájuknak. a ballagókat Farkas Sándor 
iskolalelkész látta el lelki útravalóval és bocsátotta útnak. Szentgyörgyiné 
Szlovák Mária iskolaigazgató szívhez szóló jó tanácsait mondta el a vég-
zős diákoknak, majd átadta a jutalmakat a legjobb tanulmányi, közösségi 
és sportteljesítményt nyújtó diákoknak, valamint az emléklapokat, az egy-
kor az intézményben érettségizett nagyszülőknek.

Kedves ballagó diákok, amikor ma 
reggel beléptetek iskolánk épületébe, 
biztosan nem az évek alatt megszo-
kott érzések, gondolatok kavarogtak 
bennetek. S talán még nálatok is job-
ban megilletődtek szüleitek, akiknek 
az életében szintén fontos állomás e 
mai nap – kezdte búcsúbeszédét az 
igazgató asszony, aki osztályonként 

is elköszönt a ballagóktól. Így a 12.E 
osztályosoktól, akiknek Kromholcz 
János, a 12.C osztályosoktól, akiknek 
Horváth János, a 12.D osztályosok-
tól, akiknek Szabó Zoltán, valamint 
a 12.A osztályosoktól, akiknek Hor-
váth Kinga volt az osztályfőnöke.   
Kiemelkedő közösségi munkájáért, 
kulturális tevékenységért „Iskolá-

ért” emléklapot kapott Kuti Zsuzsa 
Luca, Mészáros Dávid és Mizsei 
András Ákos, 12.A osztályos, Dicsa 
András Mihály és Markó Balázs 
12.C osztályos, Schuller Gréta Lili 
és Kubas Bence 12.D osztályos, Ha-
lasi Daniella 12.E osztályos tanuló. 
Kimagasló tanulmányi eredménnyel 
zárták a 2018/19-es tanévet: Szlovák 
Lilla, Maska Mirella 12.A, Markó 
Balázs 12.C, Eszenyi Noémi 12.D.
A középiskolai követelményeket vé-
gig kitűnő eredménnyel teljesítő di-
ákok a jutalomkönyv mellé egy-egy 
Petőfi-emléklapot is kaptak: Anka 
Mirjam 12.D, Podobni Péter, Vizi 
Zsombor 12.A.

Különféle sportágakban jeleskedtek: 
Fenyvesi Léna, Fenyvesi Loretta, 
Fenyvesi Laura 12. A, Mihály Bog-
lárka Ida, Bezsenyi Ákos 12. D, 
Csehi Leila és Nagy Zoltán 12. E, 
Borbényi Luca, Tóth Norbert 12. C.
A „Jó tanuló, jó sportoló” díjjal járó 
serleget: Vizi Zsombor Zoárd 12.A 
osztályos tanuló kapta. 
A szülői munkaközösség által ala-
pított „Közösségért” díjat Podobni 
Péter vehette át.
A hagyományoknak megfelelően a 
ballagást követően a 12. évfolya-
mosok virágot helyeztek el Petőfi 
Sándor szobránál, illetve a szülő-
háznál. 

az egész világ a tieD. ismerD meg, HóDítsD meg!
a kiskunhalasi szakképzési centrum kiskőrösi Wattay szakgimnáziuma, 
szakközépiskolája és kollégiuma ballagási ünnepsége május 3-án volt. az 
ünnepi köszöntők, műsorszámok és beszédek után Franczia László igaz-
gató emelte ki azoknak a diákoknak a munkáját, akik az iskolában eltöltött 
évek alatt kimagaslóan teljesítették tanulmányaikat. külön megköszönte 
az osztályfőnökök – Tóthné Sási Katalin, Rakonczai Sándor, Kovács Ilona, 
Horváth-Kőrös Tünde és Ambrus Tamás munkáját.

A ballagók többsége jól teljesítette a 
pedagógusok által támasztott köve-
telményeket, sőt sokan még a szoká-
sosnál is többet tettek. Legyetek büsz-
kék arra, hogy sok évfolyamtársatok 
megmérettetett különféle tanulmá-
nyi, szakmai és sportversenyeken, és 
az elért eredményeikkel öregbítették 
iskolánk hírnevét – mondta az igaz-

gató, majd az emléklapok, jutalom-
könyvek átadása következett. 
Elismerésben részesült Bajáki Ta-
más, Ferenc Patrik, Kalapos Csilla, 
Szabó Bernadett, Tamás Róbert, 
Sallai Krisztina, Szücs Dávid, Hor-
váth Nikoletta az 5/13. osztályból, 
a szakközépiskola 3/11/1 osztály 
tanulói közül Hepp Alíz, Illés Sán-

dor, Tóth Renáta, Vancsik Andor, 
a 3/11/2 osztályból Pető Martin, 
a 12.A osztályból Pivarcsi Regi-
na, Krizsán Zsófia, Felvégi Laura, 
Tóth Patrik, Tamaskó Zalán, a 12.B 
osztályból Nagy István, Szeleczki 
Kitti, Réti Renáta, Szvoren Fanni, 
Opauszki László, a 3/11/3 osztály-
ból Hambalek Edward, Kovács 
Tamás, Mészáros Adrián, valamint 
Tóth Vivien. 
Kiemelkedő sporttevékenységü-
kért Torgyik Brigitta 3/11/1, Far-
kas Bence 3/11/2, Zelei Richárd 
3/11/3, Tóth Patrik 12.A, Tamaskó 
Zalán 12.A, Vincze Márton 12.B, 
Szeg Bence 12.B kaptak jutalmat.

A „Jó tanuló- jó sportoló” díjat ebben 
az évben Barna Imre Márk 3/11/2 
osztályos tanuló vehette át. 
Szarvas Boglárka 3/11/3 osztá-
lyos szakközépiskolai tanuló kapta 
a Wattay díjat, melyet Fábiánné 
Vékony Andrea, a szülői munka-
közösség vezetője, valamint Zboray 
Edina, a Wattay család leszármazott-
ja adtak át.
Végzős osztályával együtt „elballa-
gott” Horváth István pedagógus is, 
aki 43 évvel ezelőtt kezdett el dol-
gozni, az akkor még 621. számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézet nevet vise-
lő iskolában, a mai Wattay jogelőd 
intézményében.

7



2019. június2019. június

8 9

akik nem csak beszélnek a Hagyományokról

Díszpolgárrá 
avatták 

bolDoczki gábort

csaláDias

bátorság kell a HűségHez!
Képeskönyv a szlovákság múltjáról

könyvbemutató szlovák programokkal

Boldoczki Gábor kiskőrösi szárma-
zású trombitaművésznek (a képen 
balról) díszpolgári oklevelet adott át 
dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter május 21-én, a Budai Vár 1849-
es visszavételének 170. évfordulóján, 
Budapesten, az I. kerületi  önkor-
mányzat dísztermében.
Az ünnepet rézfúvósok fanfárral 
nyitották meg. Ezután történelmi 
visszatekintést hallottunk. Az ünne-
peltet köszöntő és érdemeit méltató 
beszédet dr. Vigh Andrea, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem rekto-
ra kezdte, dr. Zacher Gábor folytat-
ta, majd Dragonits Tamás építész, a 
korábbi díszpolgárok képviseletében 
szólt. Szabó Teréz zongoraművész, 
Gábor kollégája, szóban és zenében 
is köszöntötte a kitüntetettet.  Be-
fejezésként Gábor egyik tanítványa, 
Szelevényi Vito trombitajátékkal 
kedveskedett.
Mi szülők és a család minden tagja 
nagy boldogsággal és lelki örömmel 
éltük meg az eseményt, a sok meghí-
vott vendéggel együtt.

Boldoczki Sándorné

Szenior 
Örömtánc

Szerdánként 
a művelődési központban 
délelőtt 10 órai kezdettel

MOZGÁS – ÖRÖM – AGyTORNA
Közösségi tánc 

a fizikai és a szellemi 
frissességért!

Előzetes tánctudás, táncpartner 
nem szükséges, 

csak egy kényelmes cipő 
és egy nagy adag jókedv…

A részvétel ingyenes!

Antal Ildikó szeniortánc 
oktató: 06-30/867-8657

facebook: 
Szenior Örömtánc Antalildivel

"Lányságomnak utolsó órája,
Koszorúmnak zöld leveles ága,
Borulj, borulj koszorúm levele,

Úgysem teszlek többé a fejemre."

örömteli, megható eseményben volt része május 25-én a szivárvány nép-
táncegyüttesnek. két táncosunk, Szujer Ibolya Klaudia és Burdán Attila 
örök hűséget fogadott egymásnak a városháza házasságkötő termében. 
tették ezt úgy, ahogy illik, koszorúsan, bokrétásan, viseletben, családjuk, 
barátaik és az egész csoport kíséretében.

Ibolya és Attila nem először öltöt-
te magára a gyönyörű kiskőrösi 
nagyünneplőt. Három évvel ezelőtt 
meghívást kaptak Bánkra, az 50. 
Nógrád Megyei Nemzetiségi Talál-
kozóra, majd a szlovákiai Gyetvára 
(Detva) az 52. Nemzetközi Fesz-
tiválra, ahol félszáz magyarországi 
szlovák település fiataljai között 
mutatták be a kiskőrösi esküvői vi-
seletet.  A Szivárvány 40. jubileumi 
gálaműsorán szintén ők játszották 
el a házasulandó ifjú pár szerepét.
A játékból azonban komoly dön-
tés lett, és mivel mindkettőjük-
nek lényéből fakad a népzene és a 
néptánc szeretete, kézenfekvő volt, 
hogy a lehető leghagyományosabb, 
eredeti öltözéket viseljenek a szer-
tartáson. Ibolya itteni szokás szerint 
fekete bácskait öltött, melynek ün-
nepélyességét gyönyörűen kiemelte 
a halenka ujján és alján, valamint 
a kézelőnél kilógó hófehér csipke, 
és a nyakban viselt vendéggallér, a 
fodri. Nem maradt el a keszkenő és 
a rozmaringág sem. A fekete szín-
nek ez esetben nem gyászos, hanem 
ünnepi jelentéstartalma van, az es-
küvő komolyságát fejezi ki. A fejét 
egy eredeti alapján készített művi-
rág koszorú ékesítette, ami nemcsak 
mérete és aprólékos kidolgozott-
sága miatt volt különleges, hanem 
azért is, mert ilyen fejdíszt sehol 
máshol nem viseltek a menyasz-
szonyok. Kiskőrösön a leghíresebb 
koszorúsasszony Sziráczki Istvánné 
Gyalog Mária volt. Ő Budapesten 

vásárolta a hozzá szükséges mirtu-
szokat, virágokat, gyöngyöket, flit-
tereket, apró tükröket, és drótok, 
szalagok segítségével állította össze 
a három részes fejéket. A koszorú-
készítés nagy kézügyességet és tü-
relmet igényelt, több díszítőelemet 
magának kellett elkészítenie. Ilyen 
volt a fényes, sima szálból készített 
ecsetszerű dísz (styetka) vagy a spi-
rális szálból, a bujbontból készült 
rezgő (traszulyka). Különlegesen 
szépek az arc elé lógó ezüstszínű 
lametta szálak, amik egészen az ál-
lig érnek, és fátyolszerűen takarják a 
menyasszony arcát. Ez a fátyolpótló 
ezüstrojt más településeken is meg-
található, például a Nógrád megyei 
Szügyben vagy Fóton. Feladata 
mindenütt ugyanaz: védi a meny-
asszonyt a rontásról egészen addig, 
amíg a férje oltalmába nem került. 
Ibolya koszorúját Sziráczkiné lánya, 
Andriskáné Marika néni készítet-
te több hónapnyi munkával. 
Mivel a férfi öltözet korán, már az 

első világháború után polgárosodott, 
a vőlegény szövetöltönyt, fehér inget, 
kalapot és csizmát viselt. A vőlegény-
virág, vagyis a kitűző a menyasszonyi 
fejdísszel azonos virágokból készült.  
A Szivárvány tagjai szintén nagyün-
neplőt öltöttek erre az alkalomra, 
sorfalat álltak, egy-egy szál virággal 
kaput tartottak az ifjú párnak, a fő-
téren táncra is perdültek. Mivel ezek 
után Ibolya is asszonysorba került, 
többé nem viselheti a kiskőrösi lá-
nyok díszes szalagbokrát a hajában.  
A csoporttól egy csodálatos, piros-
zöld kirakott főkötőt kapott aján-
dékba, amivel büszkén hirdetheti 
– szavak nélkül is – asszonyvoltát.  
A főkötő elkészítését Hlavács Ica 
néninek és lányának, Szedmákné 
Gyöngyinek köszönjük. 
Ibolya és Attila esküvője szép példá-
ja annak, hogy a hagyományokról 
és azok életben tartásáról nemcsak 
beszélni kell, hanem át kell emelni 
a jelenünkbe, és újraértelmezve új 
tartalommal kell megtölteni. Bízunk 
abban, hogy e szép példa újabb köve-
tőkre talál, és ismét lesz bőszoknyás 
esküvő Kiskőrösön.
A család, a Szivárvány Néptánc-
együttes és minden hagyománya-
inkat tisztelő nevében nagyon sok 
boldogságot, és hosszú, szeretetben 
és megbecsülésben eltöltött életet 
kívánunk az ifjú párnak.

Filus Erika
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Gmoser Györgyné, a kiskőrösi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
a kiskőrösi szlovák szervezet vezetője a helyi, 300 évvel ezelőtt betelepült 
szlovákság tiszteletére írt könyvének bemutatóját a petőfi sándor műve-
lődési központban tartották május 4-én, szombaton. a rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével többek között Hollerné Racskó Erzsébet, az országos 
szlovák önkormányzat elnöke, Paulik Antal, az országgyűlés szlovák szó-
szólója, Emil Kuchár főkonzul, a szlovák köztársaság főkonzulátusa veze-
tője, Vojtyeh Gergely, Otília Kállayová, Carmen Pavlakovicová, a szlovák 
nagykövetség képviseletében.

A könyvbemutató köré számos igé-
nyes, tartalmas és érdekes program 
szerveződött. A „Nyanyicska kony-
hájában” megkóstolhattuk a ha-
gyományos, finom szlovák sütemé-
nyeket, ételeket, a kamarateremben 
nyílt kiállításon végigkövethettük a 
helyi szlovákság életét, hagyománya-
it. A kulturális műsor nyitányaként 
Domonyi László polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket és méltatta 
Gmoserné Zsuzsika néni több év-
tizedes, fáradhatatlan tevékenységét, 
amivel összefogja a helyi szlováksá-
got. Ennek a hagyományfenntartó 
munkának beérett gyümölcse ez a 
könyv is, amelyről Zsuzsa néni és 
Turán István helytörténész (felső 
fotó), a könyv szerkesztője osztott 
meg műhelytitkokat.
Zsuzsa néni köszönetet mondott 
mindenkinek, aki segített a könyv 
létrejöttében, majd Hollerné Racs-
kó Erzsébet, Paulik Antal, valamint 
Borgula Györgyné, a mezőberényi 
szlovákok vezetője is dicsérő sza-

vakkal szólt a helyi szlovákságról és 
Gmoserné áldásos tevékenységéről, 
Csányi József, a Kunság-Média Kft. 
vezetője az elmúlt évek szlovák ren-
dezvényeinek televíziós anyagait tar-
talmazó DVD-ket, a Magyar - Kínai 
Kulturális Egyesület képviselője pe-
dig tanácsadói diplomát nyújtott át 
neki. 
A könyvbemutatót fellépésével szí-
nesítette a Gmoser István karnagy 
vezette Kiskőrös Város Fúvószene-
kara és Gmoser György művészeti 
vezetésével a Csillagfény mazsorett 
csoport, a Szivárvány Néptánc-
együttes, a Szűcsi óvoda szlovákos 
csoportja, a KEVI Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola, valamint a Bem József 
Általános Iskola diákjai, az Evangé-
likus Fúvószenekar, Erdélyi-Molnár 
Klára, Albert József és Havas Zol-
tán hangszeres művészek, valamint 
a Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar.
A műsor végén minden fellépő tánc-
ra perdült, még Domonyi László 
polgármester is megpörgette Zsuzsa 
asszonyt.
A rendezvény azonban nem ért még 
véget, a „Nyanyicska konyhájában” 
vacsorával vártak mindenkit, ahol 
tovább folytatódott az anekdotázás, 
a jókedvű dalolás.

Gmoser Györgyné Zsuzsa nénit kiskőrösön senkinek sem kell bemutatni. 
a nyugalmazott tanárnő és egykori iskolaigazgató már több mint 45 éve 
munkálkodik a kiskőrösi szlovákságért, ez alatt a hosszú idő alatt pedig 
számos kihívással birkózott meg, amelyekből erőt merítve mindig új cé-
lokat tudott megfogalmazni, majd elérni. ennek a hosszú és tartalmas 
életpályának mintegy összegzéseként született meg az a kiadvány, amely 
nemrég került bemutatásra a művelődési központ zsúfolásig megtelt 
színháztermében.

A Bátorság kell a hűséghez! című 
könyv igényes, keményborítós, 
színes, és nem mellesleg tartalmas 
mű, mintegy 260 oldalon, 170 
fényképet felhasználva mutat be 
egy olyan világot, amely mára már 
szinte eltűnt Kiskőrösről. Az újra-
telepítéskor ide érkező szlovák őse-
inknek az elmúlt évszázadok során 
több megpróbáltatással is szembe 
kellett néznie, ám a 20. század 
fordulóján meginduló nyelvváltás, 
majd az 1950-es évek második fe-
létől kezdődő ún. kivetkőzés, vagy-
is a népviselet elhagyása, felgyorsí-
totta az asszimilációs folyamatot. 
Napjainkban „első ránézésre” már 
csak az evangélikus vallás és az ille-
tő neve utalhat szlovák származá-
sára. A régi világnak azonban hála 
Istennek még ma is megvannak a 
maga emlékei, ezekből szemezget 
a könyv, természetesen a teljesség 
igénye nélkül, a szerző szubjektív 
történetvezetése mellett.
Fontos kiemelni, hogy nem szak-
könyvet vesz a kezébe, aki el sze-
retné olvasni a művet. Zsuzsa néni 
szavaival élve ő ezt a munkát el-
sősorban a „mi szlovákjainknak” 
írta, közérthető stílusban, olyan 
anekdotákat, történeteket felele-
venítve, amelyek a középkorú és 
idősebb korosztály számára még 
ismerősen csenghetnek. A könyv 
három jól elkülöníthető részből 
épül fel: az első harmadban a 
személyes jelleg mellett a népraj-
zi-kulturális vonal a domináns, 
ebben kerül bemutatásra röviden 
az egykori gyönyörű kiskőrösi vi-
selet, a lakáskultúra, a vasárnapi 
séta, de a szlovák nyelvoktatás, 
Kováts Györgyné Ilus néni pálya-
képe vagy az egyéni sorsok, és a 
nagycsaládos történetek is itt kap-
tak helyet.
A középső blokk különleges, 
mondhatni kuriózum. Az 1950-
es, illetve az 1970-es években a 
kodályi hagyományokat követve 
Kiskőrösön is sor került, helyi 
„tót” nyelvű népdalok gyűjtésére. 
Ezek a felvételek ma az MTA Böl-
csészettudományi Kutatóközpont 

Zenetudományi Intézetének Nép-
zenei Archívumában találhatók. 
Zsuzsa nénivel együttműködve 
Erdélyi-Molnár Klára és lelkes 
csapata voltak azok, akik ezeket a 
dalocskákat felkutatták, lekottáz-
ták, ahol pedig lehetett, szöveggel 
is ellátták. Természetesen ezek az 
énekek jórészt az utóbbi két év-
század nyomát viselik magukon, 
ám egy-két különlegesség is akad 
köztük, amelyek dallama, még a 
Felvidékről, az óhazából szárma-
zik. Azt hiszem, nem túlzok, ha 
azt állítom, hogy páratlan néprajzi 
kincs juthat el nyomtatott formá-
ban az Olvasóhoz.
Végül, de nem utolsó sorban a 
közelmúlt, és a szlovákok szerve-
zete személyesebb és kötetlenebb 
története elevenedik meg a sze-
münk előtt, kezdve a Pávakör, 
majd a Kiskőrösi Szlovák Nemze-
tiségi Népdalkör és Citerazenekar 
múltjával, folytatva a sort saját 
rendezvényeikkel, műsoros estje-
ikkel, vacsoráikkal és mulatsága-
ikkal. És akkor még a Békéscsabai 
Kolbászfesztiválról „hozott” emlé-
keket nem is említettem! Ebben a 
fényképekkel gazdagon illusztrált 
blokkban sokan ismernek majd 
magukra, barátaikra, rokonaikra. 
A záró két fejezetben a szerző a 
tavalyi 300-as emlékév megnyi-
tórendezvényének, és az 1710-es 
években betelepült szlovákság 
domborműve avatásának pillana-
tait eleveníti fel, nyomtatott for-
mában is megőrizve az eseményt 
az utókornak.
Hogy kinek ajánlanám a könyvet? 
Természetesen minden kiskőrösi-
nek. Aki szlovák felmenőkkel ren-
delkezik, annak azért, aki nem, ám 
érdekli a téma annak azért. Az idő-
sebbekben a kötet lapjai és képei 
emlékeket ébresztenek, a fiatalab-
baknak emlékeket közvetítenek.  
A könyv az igényes nyomdai kivi-
telezés miatt esztétikus megjelené-
sű, olvasni, és akár vasárnap dél-
után lapozgatni egyaránt lehet, sőt,  
érdemes.

Turán István
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múlt és Jövő

kiskőrösön tartották a bácsi csaláD találkozóJát

az első szentálDozásHoz Járultak sok bolDogságot 
kívánunk!

csaláDias

Markó Sára Diána
született: 2019. április 16.
édesapja neve: Markó Péter
édesanyja neve: Dóczi Adrienn
születési súly, hossz: 3200 g, 47 cm 

Kudron-Tonigold 
Lola Maximilla
született: 2019.február 8.
édesapja neve: dr. Kudron-Tonigold 
Nándor Antóniusz
édesanyja neve: Gavlicza Zita
születési súly, hossz: 3530 g, 54 cm

„megérkeztél, De Jó...” zsuzsika néni 95 éves lett

megúJult 
bölcsiuDvar

Dulai Istvánné Podobni Zsuzsanna 
1924. május 13-án született Kiskő-
rösön, 95 esztendővel ezelőtt. A két 
világháború közötti nehéz időkben, 
békességben, szeretetben cseperedett 
fel, egy földművelésből élő család 
második gyermekeként. Még alig 
volt húsz esztendős, amikor „bekö-
tötték a fejét”, vagyis férjhez ment. 
Hites urával azonban nem sokáig 
tudtak örülni a boldog házaséletnek, 
mert a második világháború köz-
beszólt. Férje megkapta a katonai 
behívót, majd három éven keresztül 
hadifogságba került a Krím-félszige-
ti Szevasztopolban. Zsuzsika néni a 
háború okozta magányt és nehézsé-
geket, a hosszú évek mindennapjait 
férje családjának körében és segít-
ségével élte túl. 1957-től nevelték 
Dulai Istvánnal közösen egyetlen 
lányukat: Icát, Kiskőrös - agárhalmi 
tanyájukon. Gazdálkodással, szőlő-
termesztéssel foglalkoztak közel 40 
éven át. Ezt a családi hagyományt 
később lányuk és vejük vitte tovább. 

A Jóisten két unokát és négy déd-
unokát adott ajándékul. Unokái há-
zasságkötését már özvegyasszonyként 
élte meg. Mindennapjait családján 
kívül, a közvetlen szomszédok, a régi 
és új barátok, valamint hű kutyája, 
Bogárka is segítik.
Domonyi László polgármester Ba-
ranyainé Szabó Katalin anyakönyv-
vezetővel erdőtelki otthonában kö-
szöntötte a jeles nap alkalmából.

Kerítést festettek és játékokat újí-
tottak fel a Budapest Bank kiskőrösi 
fiókjának munkatársai az Egészség-
ügyi, Gyermekjóléti és Szociális In-
tézmény bölcsődéjében. A pénzin-
tézet önkéntesei a „Törődés Napja” 
nevű önkéntes programsorozatuk 
keretében országszerte 18 helyszínen 
segítik a gyermek- és ifjúsági, továb-
bá oktatási és egészségügyi intézmé-
nyeket.
Az önkéntességnek nagy hagyomá-
nya van a banknál: ennek jegyében 
rendezik meg a Törődés Napja prog-
ramsorozatot már több mint két 
évtizede. Május 17-én, Kiskőrösön 
segítettek a bank helyi fiókjának ön-
kéntesei. A szülők és a bank munka-
társai közösen festették le a bölcsőde 
kerítését és kültéri játékait. Az in-
tézményben szükség is volt a mun-
kálatokra, hiszen 2011 óta nem volt 
lehetőség kültéri festésre.
„Munkatársainkkal nagy örömmel 
segítettünk a bölcsőde megújításán, 
hiszen mind fontosnak tarjuk a helyi 
közösségek támogatását és a gyerekek 
környezetének javítását. Az akcióval 
azt célt tűztük ki, hogy a gyerekek 
és a nevelőik megszépült környezet-
ben tölthessék mindennapjaikat” – 
mondta Vén Rita, a Budapest Bank 
kiskőrösi fiókjának vezetője.

A Bácsi család hosszú múltra te-
kint vissza. Az ősapa Bácsi Gá-
bor az 1800-as évek végén indult 
el Bácsfeketehegyről (ma Szerbia) 
ekhós szekérrel a kiskunsági tanya-
világba. Dégenfeld báró ügyintéző-
jeként szolgált, akinek felajánlotta, 
hogy a Kecskemét-környéki, futó-
homokon levő birtokait értékesíti. 
A báró köszönetét azzal fejezte ki, 
hogy 2000 holdnyi birtokot ado-
mányozott Páhi környékén Bácsi 
Gábornak. 
A szépapa 5 gyermeke számára 5 
majorságra osztotta fel a területet. 
Az öt gyermek és leszármazottaik 
igen nagy szaktudással művelték a 
földeket, így virágzó nagybirtokot 

hoztak létre a XX. század első felére. 
Hoffer traktor, ládagyár, méhészet, 
pálinkafőző, szőlő, gyümölcsös, 
zöldségeskert, kisvasút a tanyáktól 
Kiskőrösig, telefonösszeköttetés a 
tanyák között – mind a gazdaság ré-
szét képezték.
Azonban a történelem nem mindig 
volt kegyes a családhoz. Háború, 
kuláküldözés, a majorságokból ki-
költöztetés, börtönbe zárás, betegsé-
gek jellemezték a családtagok életét. 
A tanyákat termelőszövetkezetek-
ké fogták össze a kommunizmus 
idején, amiben a családtagok nem 
kívántak részt vállalni. A régi, len-
dületesen működő nagybirtok soha 
többé nem került vissza a maga tel-

jességében a családhoz. Egyetlen da-
rabja van ma Bácsi leszármazottak 
kezelésében.
Bácsi Ágota (Vértesi Ferencné) és 
Bácsi Gabriella (Kudron László-
né) ötletgazdák koordinálásával 
szervezték meg az első Bácsi családi 
találkozót május 12-én. 82 Bácsi le-
származott fogadta el a hívó szót, és 
jött el érdeklődve és örömmel Bu-
dapestről, Tabdiról, Biatorbágyról, 
Debrecenből, Kiskunfélegyházáról, 
Hevesről, Szegedről és Kiskőrösről. 
A nap első programjaként a család-
tagok felkeresték a páhi temetőben 
az ősök sírhelyét, s felidézték néhány 
szóban a régmúlt emlékeit.
A Szarvas fogadóban elfogyasztott 

ebéd után Bácsi Gábor déd- és ük-
unokái beszámoltak arról, hogy az 
elmúlt 40-50 évben hogyan alakult 
az ő családi águk élete. Fény derült 
arra is, hogy a mai fiatal korosztály a 
szélrózsa minden irányába elkerült, 
sokan magas beosztásban dolgoznak 
itthon és külföldön egyaránt.
A délután folyamán sok régi törté-
net felemlegetésre került, és még 
inkább erősödött az összetartozás 
érzése. Bizonyítja ezt az is, hogy 
a huszonévesek már a találkozón 
megfogalmazták, a nagy családi ösz-
szejövetelt rendszeressé kell tenni, s 
a család múltját együtt kell tovább 
kutatni!

Kertai Nóra

A kiskőrösi Szent József római kato-
likus templomban a gyülekezet színe 
és hitoktatójuk Seffer Attila esperes 
atya előtt május 26-án 17 gyermek 
tett hitvallást az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében, hogy hűségesen 
mindig kitartanak a katolikus hitben 

és úgy élnek majd, mint Isten tiszta 
lelkű, engedelmes gyermekei. Ezen a 
napon a szentmise keretében az első 
szentáldozáshoz járultak:
Ács Kira Dorka, Batiz Blanka 
Bianka, Bálint Martin Márton, 
Horváth Noel András, Herman 

Ákos, Juhász Áron, Kovács Iván, 
Krizsán Bence, Meiczinger Fe-
renc, Odrobina Zsolt, Pap Flóra, 
Rausch Ádám, Simon Jázmin, Sza-
bó Viktória, Szőgyi Amira Krisz-
tina, Szvetnyik Zsanett Erzsébet, 
Varga Noel.

kilenc évtizeDnyi életutat Járt be
Gaál József április 30-án töltötte be 
a 90. életévét. 1929-ben született a 
Győr-Sopron megyei Sarród község-
ben. A szülei cselédek voltak Fertő-
dön, Eszterházy gróf birtokán. Ott 
nevelkedtek öt testvérével együtt.  
Az általános iskolát és az asztalos 
szakmát is Sarródon tanulta ki.
1950-ben vonult be katonának Za-
laegerszegre, innen vezényelték át 

Kiskőrösre 1951 őszén. Itt ismerke-
dett meg 1952 augusztusában leen-
dő feleségével, Damásdi Rózsával. 
Felesége Kiskőrösön született 1929. 
október 30-án. Őt édesanyja egyedül 
nevelte öt testvérével, mivel édesapja 
korán elhunyt.
1953. február 15-én esküdtek örök 
hűséget egymásnak. Házasságukból 
egy fiú és két lánygyermek született, 

akik hét unokával és kilenc 
dédunokával ajándékozták 
meg őket.
A honvédség után dolgozott 
a Gépállomáson, az ÁFÉSZ-
nél, majd végül az IGV-nél, 
ahonnan 1989-ben vonult 
nyugdíjba.
Feleségével 2013. februárjá-
ban 60 éves házassági évfor-
dulónkat ünnepelték. Sajnos 

súlyos beteg lett és 2013 augusztusá-
ban elhunyt. 2017. júniusában, au-
tóbalesetben Józsi bácsi elveszítette 
az idősebb lányát is. Azóta egyedül 
él, de sokat segítenek neki családtag-
jai a mindennapokban. 
A focit nagyon szereti, fiatalabb ko-
rában minden helyi meccsre kiment, 
de ma már csak a televízióban nézi a 
mérkőzéseket.
Nagy-nagy örömet jelent számára 
szerető és gondoskodó családja.
Domonyi László polgármester és 
Baranyainé Szabó Katalin anya-
könyvvezető a polgármesteri hivatal 
dísztermében köszöntötték 90. szü-
letésnapján Józsi bácsit, akit családja 
is elkísért a nagy eseményre.
Isten éltesse Józsi bácsit még sokáig 
szeretetben, egészségben szerető csa-
ládja körében!

Takács Katalin és Robert J McGranaghan 
házasságkötese, május 18.
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régi korok konfirmációi, elsőálDozási emlékei
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját” (Jel, 2:10). na-
gyon sok régi csoportképen találkozik a helytörténész ezekkel a kiskő-
rösön bizonyára sokak számára ismerős sorokkal. a konfirmáció, vagyis 
megerősítés, azt a szertartást jelenti a protestáns egyházaknál, amikor a 
gyermek vállalja, immár tudatosan az egyházhoz való csatlakozást, sza-
bályrendszerének elfogadását, és erről bizonyságot tesz. ilyenkor kerül sor 
először úrvacsora vételére is.

A régi hagyomány szerint ezek az 
alkalmak a helyi evangélikusoknál 
minden évben a húsvétot követő 
vasárnapon, vagyis az ún. fehérva-
sárnapon zajlottak, ám a „mozgó” 
jelleg miatt ez nem jelenthetett 
kőbe vésett időpontot. Az ün-
nepnap elnevezése onnan ered, 
hogy a korai keresztény időkben 
a nagyszombaton keresztelt fel-
nőttek ezen a napon vehették le a 

tisztaságot jelképező fehér ruháju-
kat. Éppen ezért ugyanez a dátum 
volt meghatározó a római katoli-
kus felekezetnél is, náluk az újabb 
korban már az elsőáldozás, vagyis 
az Oltáriszentség első alkalommal 
történő vétele zajlott általában 
ezen a napon. Amíg azonban a 
protestánsoknál jellemzően 12-13 
éves korukban történt a konfirmá-
lás, addig a katolikusoknál gondos 

felkészítés után már 7-9 évesen is 
áldozhattak a gyermekek.
Az mostani összeállításhoz három 
fényképet választottunk ki: az el-
sőt 1952-ben készítette Dúl László 
fényképészmester, és ennek az évnek 
az evangélikus konfirmandus lányai 
szerepelnek rajta, Ponicsán Imre lel-
kész úr társaságában. (bal felső kép) 
A felvétel különlegessége, hogy az 
egyházakkal végletekig ellenséges 
kommunizmus egyik legkeményebb 
esztendejében összesen 80 leány 
erősítette meg hitét, ráadásul a gyűj-
teményben megvan a fiúk csoport-
képe is, ők sem sokkal kevesebben, 
egészen pontosan 78-an voltak. 
A következő fénykép (jobb felső 
kép) 1953-54 táján készülhetett, 

szintén egy konfirmandus csopor-
tot ábrázol, szereplői azonban a 
másik protestáns egyház, a Kiskő-
rösi Református Gyülekezet tagjai, 
hosszú időn át szolgáló lelkipász-
toruk, dr. Vincze Ferenc társaságá-
ban, Dúl László műtermében.
Végül, de nem utolsó sorban nem 
szeretnénk megfeledkezni a római 
katolikus gyülekezetről sem. Ez 
a felvétel valamikor az 1950-es, 
60-as évek fordulóján készült, és 
egy elsőáldozást követő körme-
netet örökít meg, amely éppen a 
mai vegyesbolt előtt elhaladva tér 
vissza a Szent József templom-
ba, dr. Mojzes Péter káplán atya  
társaságában.

Turán István

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

Farkasné Gombár Ildikó csoportja Bem József Általános Iskola: Andrási 
Marcell, Battancs Norbert, Cseh-Szakáll Vivien, Csővári Gréta, Daka Gábor, 
Fazekas Márk, Grausza Laura, Káldi Tamás, Kiss-Tóth Bence, Kovács János, 

Schneider Anikó, Szkenderovits Tünde, Szlovák Dávid

Brinkus János

1935-2013

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már Nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,

Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

Amit Tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!

Édesapánk halálának 6. évfordulóján 
soha el nem múló szeretettel emlékezünk!

Szerető Családja

K isKőrösi e va n g é liK us oK o
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Júniusi útmutató
„Lépes méz a kedves beszéd: édes
  a léleknek és gyógyulás a testnek.”
     (Példabeszédek könyve 16,24)

„A szó veszélyes fegyver és van, aki 
fegyvertelen” – énekelte hajdanán 
az Illés Együttes. Nagy igazság. Ki 
ne emlékezne (néha élete végéig is!), 
egy-egy szóra, mondatra, amivel 
megszúrták, megbántották! Hogy 
tud az fájni, pedig pofon se csat-
tant, tettlegességre nem került sor. 
Mind tudjuk, hogy nemcsak fegy-
verrel, ütő-vágó-szúró eszközökkel 
lehet sebet ejteni a másik emberen, 
hanem szóval is. S míg a testi sebek 
előbb-utóbb begyógyulnak, a szavak 
okozta sebek, a lélek sebei nagyon 
nehezen. Ezért is imádkozzuk a gyó-
nó imádságban ekképpen: „gyónom 
a mindenható Istennek és nektek 
testvéreim, 
hogy sokszor és sokat vétkeztem: 
gondolattal, szóval, cselekedettel és 
mulasztással…”
És éppen mindennek az ellenkezője 
is igaz! A kedves, és főként az őszin-
tén kedves beszéd vigasztal, gyógyít, 
erősít, bátorít! Milyen jól esik, ami-
kor például a temetésen odajönnek 

hozzánk és együttérzésükről biztosí-
tanak az emberek. Persze tudjuk, a 
gyász sebeit csak Isten tudja begyó-
gyítani, de a szavakban kifejezett 
emberi részvét is lehet Isten gyógyító 
eszköze. Mert a szeretetet átadása a 
szavakban kezdődik. Nem véletlenül 
Pál apostol is így inti a Kolosséban 
élő keresztyéneket: „Beszédetek le-
gyen mindenkor kedves, sóval fűsze-
rezett, hogy így mindenkinek helye-
sen tudjatok felelni.” (Kol 4,6)
És végezetül: az emberi szó Isten 
csodálatos ajándéka! A nemrégi-
ben megjelent könyv szerint, amely 
Arany János szókincsét vizsgálja, a 
költő verseiben 262 404 szóelőfor-
dulásból 22 423 egyedi szót hasz-
nált! Egy átlag értelmiségi ember en-
nek manapság a felét sem használja 
(nem szólva a könyvet nem olvasó, 
hanem csak sms-ben kommunikáló, 
csetelő fiatalokról…) Isten ajándéka 
a beszéd arra, hogy változatos mó-
don tudjuk kifejezni gondolatainkat, 
érzéseinket – és dicsérni Őt! Akkor 
hát ne feledd, nyájas Olvasó, legyen 
mézédes a beszéded!

Lupták György

Luptákné Hanvay Mária csoportja KEVI gimnáziuma 8.: Dulai Petra, 
Krajcsovicz Adrián Zalán, Markó Milda Jázmin, Mlinkó Csaba, Nagy Bence 

Ákos, Petróczi Gábor, Udvarhelyi Ákos

Kecskeméti Pál csoportja Bem József Általános Iskola: Bánáti Zsanett, Barkóczi 
József, Gmoser Kata, Kriskó István, Lukács Kata, Pálinkás Petra, Pecznyik 
Fanni, Pivarcsi Norisz, Pszota Csongor, Szabó Martin, Szentgyörgyi Gergő, 

Szentpáli Alex, Zsubori Réka 

Pethő-Szűcs Mária csoportja KEVI általános iskolája: Faragó Kristóf, Huszár 
Cintia Angyal, Krizsán Karolina, Kukucska Sándor, Kupsza Alex, Lehoczki 

Dominik, Ottery Willis Dávid, Reczer Véda, Turán Fanni

Bolemányi Judit csoportja KEVI általános iskolája: Belán Gergő, Bús Petra, 
Csővári Csaba, Disztl Bernadett, Dulai Noémi, Fábi Zsanett, Hadnagy Fanni, 
Hati Zsolt, Kovács Anita, Litauszki Kinga, Madácsi Dorina, Pecznyik György, 
Pszota Réka, Rafael Klaudió, Sipiczki Ádám, Sturm Krisztián, Szikszai Soma, 

Varga Bence, Zahorszki Laura, Zahorszki Zsanett
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köszönöm, Hogy vagy nekem! értékes és színes programsorozat zaJlott

napJaink maraDanDó

tünDöklött a szivárvány 
az egymi klubnapköziJében

az országosan megrendezett pedagógiai szakszolgálatok Hete alkalmá-
ból a bács-kiskun megyei pedagógiai szakszolgálat kiskőrösi tagintéz-
ménye egy egész héten tartó színes, széles rétegeket érintő programso-
rozatot kínált. a rendezvényt Nagy Éva tagintézmény-igazgató nyitotta 
meg, aki néhány szóban ismertette a szakszolgálat szervezeti felépítését 
és szakmai működését. 

Az előadássorozatot az Anya lettem! 
– Ki mutat utat?! című előadásával 
Mezőfi-Horváth Antónia klinikai 
szakpszichológus kezdte meg, aki az 
anyasággal, mint új szereppel kap-
csolatos változásokat, kihívásokat és 
lehetséges megoldásmódokat emel-
te ki. Az előadás további részében 
az érdeklődők megismerkedhettek 
a mozgásfejlődés szintjeivel, a kü-
lönböző életkorokban megjelenő 
mozgásformákkal Danics-Szemkeő 
Kinga gyógypedagógus és Kovácsné 
Oroszi Anett gyógytornász ismerte-
tésében. Elhangzott, hogy melyek 
azok a gyanújelek a mozgásfejlődés 
során, amelyek szakmai segítséget 
igényelhetnek. A mozgással össze-
függ az értelmi fejlődés és a beszéd is. 
Szó volt a korai fejlesztés jelentősé-
géről, a pedagógiai szakszolgálatnál 
igénybe vehető szolgáltatásokról is.  
A rendezvény második napján az 
„érettség” fogalma került fókuszba 
az óvoda-iskola átmenet időszaká-
ban. Török Zsuzsa klinikai szak-
pszichológus, a biológiai változások 
mellett a pszichés funkciók érettsé-
gének fontosságát hangsúlyozta az 
iskolakezdés időpontjának megvá-
lasztásakor, majd Mezeiné Fejszés 
Zsuzsanna logopédus az iskolaéret-
lenség nyelvi területen megfigyelhe-
tő jeleit vette számba. 
Gyóniné Jónás Réka gyógypedagó-
gus a mozgásfejlesztés fontosságát 
hangsúlyozta az esetleges idegrend-
szeri éretlenség leküzdése érdekében.
A hét közepén Tehetség ≠ mintagye-
rek (?) címmel Pécsi Nóra klinikai 
szakpszichológus, Majoros Alíz 
Edit és Takács Ildikó gyógypeda-
gógusok tartottak előadást, akik a 
tagintézményben zajló tehetséggon-
dozás szakfeladat megvalósulásáról, 

valamint a megfelelő tehetséggon-
dozást támogató pedagógiai, szülői 
szerepek fontosságáról beszéltek. Az 
előadás során bemutatásra kerültek 
a tehetséges gyermekek életútjának 
sikerei mellett az árnyoldalak is; a 
magasságok mellett a mélységek 
megélése egyaránt uralja életük min-
den területét, melyek kezelése, pozi-
tív irányba terelése érdekében elen-
gedhetetlen a szülők, a pedagógusok 
és a tehetséggondozásban részt vevő 
szakemberek szoros együttműködé-
se is. A tehetséggondozás gyakorlati 
megvalósulásba is betekintést nyer-
hettek az érdeklődők. Az autizmus-
sal élő tehetséges gyerekek körében 
jelentkező specifikus nehézségekről, 
valamint a fejlesztés irányairól is 
hasznos információk hangzottak el. 
A szakmai tartalmakhoz kapcsoló-
dóan könyv és filmajánlókkal színe-
sítették előadásukat. 
A hét záróelőadása a kamaszkor-
ról szólt „Kamasz-panasz” címmel. 
Eilerné Windecker Edit pszicholó-
gus kiemelte, hogy fontos beszélni a 
serdülőkori normatív krízisről, arról 
a normál mederben folyó fejlődé-
si szakaszról, ami nagy nehézséget, 
sokszor feszültséget, vitás helyzete-
ket okozhat az otthonokban és az 
iskolákban. Előadásában bemutatta 
a serdülőkori működés által megélt 
nehézségeket, tudatosította, hogy 
meddig is tart és miben nyilvánul 
meg a normál fejlődési folyamat 
krízisei, mi is állhat az esetleges el-
akadások hátterében (mely patológia 
irányába is fordulhat). Kiemelte, 
hogy a heves, érzelemdús, sokszor 
kimerítőnek megélt életkori szakasz 
mély megéléséből (nem az elfojtá-
sából) léphet a serdülő, egy kitelje-
sedett, identitásában megerősödött, 

önbizalommal teli, komoly terheket 
bíró, autonóm személyiségjegyeket 
hordozó felnőtté. Csóvics Tünde 
gyógypedagógus a serdülőkor ne-
hézségeit pedagógiai szempontból 
közelítette meg, különös tekintettel 
a beilleszkedési, tanulási, magatar-
tási nehézség (BTMN) és a sajátos 
nevelési igényű (SNI) státusszal 
rendelkező tanulókra fókuszálva. 
Az előadás során kiemelte a szakér-
tői véleményben foglalt jogosultsá-
gok értelmezését, illetve a tanulók, 
pedagógusok, szülők jogait és kö-
telezettségeit. Érintette a pályavá-
lasztás során felmerülő gondokat, 
javaslatokat adott a tanulási moti-
váció elősegítésére, valamint, hogy 
a tanulók pozitív visszajelzés alapján 
sikerélményhez jussanak. Pásztorné 
Molnár Judit gyógytestnevelő a leg-
gyakoribb rendellenességeket ismer-
tette a résztvevőkkel, kifejezetten a 
kamaszokat érintő problémákat a 
továbbtanulás tükrében. 
Az ismeretterjesztő előadások mel-
lett a hét folyamán nyílt órákkal vár-
ták a szakemberek az ellátásban részt 
vevő gyermekek/tanulók szüleit a lo-
gopédiai ellátás, a korai fejlesztés és 
a gyógytestnevelés szakfeladatában, 
hogy a szülők bepillantást nyerhes-
senek gyermekeik fejlesztési folya-
matába. 
A héten a korábban meghirdetett 
„Akkor vagyok a legboldogabb…” 
témájú országos szintű rajzpályázat 
eredményhirdetése is megtörtént 
(elektronikus formában). A közel 
400 rajz közül 74 gyermek alkotá-
sát díjazták a szakszolgálat dolgozói. 
A díjnyertes pályázatokat kiállították 
a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
földszinti termében.
Összességében rendkívül színvona-
las, sokrétű és széles szaktudásról 
árulkodó programsorozatot kínáltak 
a szakszolgálat dolgozói, akik nem-
csak a szakszolgálati héten, hanem a 
mindennapokban is jelentősen hoz-
zájárulnak a járásban élő gyermekek/
tanulók testi-lelki jól-létéhez.

siKereseK
a kevis Diákok

suba róbert 
„szegeD sportolóJa”

A KEVI Petőfi Sándor általános is-
kolájának diákjai, Harsányi Rozina 
(5.a) és Krizsán Karolina (8.b) ki-
emelkedő eredményt értek el az igen 
nívós Simonyi Zsigmond Kárpát-
medencei helyesírási verseny megyei 
fordulóján. Mindketten 3. helyezet-
tek lettek. Gratulálunk! Felkészítő 
tanáraik: Dózsáné Kelemen Ilona 
és Romfáné Flaisz Anita.

Gratulálunk Nagy András, Feind 
Péter, Tóth-Zsámboki Dávid és 
Pintér Szabolcs 6. osztályos tanu-
lóknak, akik Budapesten, az ELTE 
Origó Nyelvi Centrumban német 
nyelvből sikeres junior nyelvvizs-
gát tettek. Felkészítő pedagógusuk: 
Harsányi Zoltánné.

Óriási megtiszteltetésben részesült 
a kiskőrösi Suba Róbert, az NKM 
Szeged VE versenyzője. Robi átvette 
a „Szeged Sportolója” kitüntető cí-
met. Gratulálunk!

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:

Karbantartó (MECHANIKUS / ELEKTROMOS)

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 légkondícionált buszjáratok 60 km-es körzetből  

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

Jelentkezés: munka@hankooktire.com | 06-25/556-036

•  A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / eszközei-
nek karbantartása, javítása, a munkaterületre vonatkozó 
követelményeknek, az elvégzett képzéseknek és tanfo-
lyamoknak megfelelően vizuális ellenőrzés

•  Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések, 
ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasítások 
betartása

•  A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek 
állagmegóvása, tisztán tartatása

Feladatok

•  Középfokú végzettség  
(automatizálás/mechatronikai technikus,  
villanyszerelő stb.)

•  Többműszakos munkarend vállalása
•  Orvosi alkalmasság

Elvárások

Május 16-án az EGYMI-ben nem 
csak az édesanyákat és nagymamákat 
köszöntöttük, hanem azokat a neve-
lőanyákat is, akik sajátjukként szere-
tik és nevelik tanulóinkat. Az alsós 
diákok izgatottan készültek a nagy 
napra. A vendégek a gyermekeikről 
kivetített zenés videót tekinthették 
meg, majd a köszöntő után minden 
osztály előadta az általuk megtanult 

verset, melyet közös tánc és éneklés 
követett. Köszönjük Kuti Zoltán-
nak és énekes csapatának, hogy az 
Anyácska című dal előadásában se-
gédkeztek. A virágátadást követően 
a tanulók az osztályokba invitálták 
a vendégeket. Sikerült igazán benső-
séges hangulatot teremteni ennek a 
csodás ünnepnek.

Krafcsik-Pataki Katalin

A napközis munkaközösség az 
EGYMI-nél nagyon fontosnak tart-
ja, hogy tanulóikat érdekes, színes 
programokkal örvendeztesse meg 
minden hónapban. A szeszélyes tava-
szi időjárásnak köszönhetően szikrá-
zó napsütés és eső és váltja egymást, 
és ilyenkor jelenik meg a legszebb 
égi tünemény, a gyerekek kedvence. 
Mi más lehetett volna tehát a májusi 
klubnapközi témája, mintsem a szi-
várvány? 
A pedagógusok ismét több állomá-
son várták a diákokat ötletes felada-
tokkal, tevékenységekkel. Nyom-
dáztak szivárványt, festettek érdekes 
képet borotvahab és ételfesték segít-
ségével, készítettek színes szélforgót. 

Feldolgozták Dankó Éva: A szivár-
vány színei című meséjét, melyet kö-
vetően gyümölcsök csoportosításával 
alkottak szivárványt. Írhattak, illetve 
rajzolhattak mesét, a tornateremben 
pedig ismét ügyességi feladatokban 
mérették meg magukat a mozog-
ni vágyók. A tankonyhában folyt a 
legörömtelibb munka: pedagógusok 
és vállalkozó szellemű tanulók isteni 
gofrikat sütöttek, melyet a folyama-
tosan érkező gyerekek az utolsó mor-
zsáig elfogyasztottak. Mint ahogyan 
a gofri csalogató, édes illata, úgy töl-
tötte be az épületet a kellemes han-
gulat és a sok-sok nevetés.

KPK

gyönyörköDik benne szemünk
A Kiskőrös Városért Alapítvány ösz-
szefogásában idén is díszlik a „Má-
jusfa” városunk főterén. 
Az alapítvány kuratóriuma ezúton is 
köszönetet mond a szalagozó csapat-
nak, továbbá Balogh István, Mag-
lódi József (Magesz), Opauszki Pál, 
Viszmeg Imre odaadó munkájáért, 
Ba Irénnek a vessző koszorúért, 
Hadvina Marikának a szalagok mé-
retre vágásáért. Mi pedig gyönyör-
ködjünk benne! Köszönjük.
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a naszvaDiak egyre Jobbak, 
De kiskőrösé lett a kupa

kiskőrös város Hírei,
fontos napi infomációk:
FACEBOOK: KISKőRöS VáROS
www.KISKOROS.Hu   

A lassan életre hívásának fél évtizedes 
múltjára visszatekintő Polgármester 
Kupán, Molnár Zoltán polgármes-
ter vezetésével érkező Naszvad csa-
pata az idén felküzdötte magát az 
előkelő második helyre. A Városala-
pítók Napja keretén belül dr. Turán 
Csaba jegyző koordinálásával május 
19-én megrendezett jó hangulatú, 
baráti futball eseményen 5 csapat 
indult, akik közül a kiskőrösiek is-
mét megszerezték a legjobbnak járó 
kupát. 
Dr. Turán Csaba: Az első két Pol-
gármester Kupát még a Városi 
Sportcsarnokban rendeztük meg. 
A Kiskőrösi Labdarúgó Club és az 
önkormányzat együttműködésében 
elkészült műfüves pálya adott ott-
hont az idei tornának, ami kiválóan 
alkalmas a meccsek lebonyolítására 
az egészséges, szabad levegőn, így a 
„Kiskőrös 300 Emlékévben” mind-
két Polgármesteri Kupa itt került 

megrendezésre. A már hagyomá-
nyos tornán ugyanazok a csapatok 
versenyeznek évről-évre, a játékosok 
nagy része is megegyezik. A program 
elsődleges célja nem a versengés, ha-
nem, hogy jól érezzük magunkat, 
építsük a testvérvárosi, valamint a 
baráti kapcsolatokat, de azért ter-
mészetesen a mozgás, és a sport sem 
mellékes.  

végeredmény:
1. Kiskőrös 12 pont – 9:2
2. Naszvad 6 pont – 10:8
3. Pénteki focisok 6 pont – 7:11
4. Bács-Kiskun megyei települések
    polgármester válogatottja 3 pont - 7:7
5. Red Bull Boys 3 pont – 6:11  
· Gólkirály: füleki antal – 6 gól (Kiskőrös)
· Legjobb kapus: pohankovics andrás     
  (Pénteki focisok)
· Legjobb játékos: molnár attila (Naszvad)
· Legjobb hazai játékos: pásztor gyula 
  (Pénteki focisok)

mesés emlékeink erDélyben

Május 6-án, reggel öt órakor a sza-
kadó esőben egy busz hagyta el a kis-
kőrösi Lidl parkolóját, fedélzetén a 
KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola 
7. évfolyamával. Az úti cél: Erdély, 
Gyergyószentmiklós és környéke.
A „Határtalanul!” pályázat keretében 
a 7. évfolyamos diákok részt vehet-
nek egy erdélyi kiránduláson, és a mi 
iskolánkban most jött el ennek az 
ideje. Az út hosszú és fárasztó volt, 
de a gyönyörű tájkép elfelejtette ve-
lünk a buszozás minden nehézségét.
Mesés és kultúrában gazdag helyeket 
látogattunk meg tele izgalmakkal, 
emellett túráztunk is, nem keveset. 
A Békás-szorosban álmélkodva néz-
tük a fölénk tornyosuló, méltóság-
teljes sziklaszirteket és szájtátva gyö-
nyörködtünk a kilátásban a Csobot 
hegy tetején lévő Szent Anna ká-
polna előtt. A Gyilkos-tó látványa 
és legendája nagyon érdekes volt. 
Tanulságos élményként élhettük 
meg a Tarisznyás Márton múzeum 
meglátogatását is, ahol Erdély ás-
ványkincseit ismerhettük meg, és 
ízelítőt kaphattunk az ottani nép-

viseletekből. Az örmény és római 
katolikus templomok belsejét sem 
fogjuk egyhamar elfelejteni, mert 
biztos vagyok benne, hogy a ragyogó 
oltárok és szószékek mély benyomást 
keltettek mindannyiunkban. Nem 
szegte kedvünket az eső sem, mert 
Szovátával ellentétben a parajdi só-
bányában már nem áztunk tovább.
Egy korondi műhelyben bepillant-
hattunk a fazekasmesterség rejtelme-
ibe. A helyi idegenvezetőnk, Bicsak 
Péter sokat mesélt a székelyek életé-
ről és a történelmi nevezetességekről. 
Ne feledkezzünk meg a táncházról 
sem, ahol együtt rophattuk a he-
lyiekkel, és az iskolalátogatás során 
nem csak megismerhettük az ott élő 
gyerekek életét, hanem új barátokat 
is szereztünk, akikkel bizonyára tar-
tani fogjuk a kapcsolatot. 
A kimerítő utazás ellenére csodá-
latosan éreztük magunkat, hiszen 
megannyi új élménnyel gazdagodva 
térhettünk haza.

Boros Júlia
7. a osztály

a bem iskolások kiemelkeDően ereDményes évet zárnak
versenyekben, megmérettetésekben és eredményekben gazdag tanítási 
évvel büszkélkedhet a bem iskola. az előző tanévhez hasonlóan az idén 
is lebonyolították a kiskőrösi tankerület és a kt bem József általános 
iskola által kezdeményezett felmenő rendszerű versenysorozatot, melynek 
ötletgazdája Lasztovicza László főigazgató, koordinátora pedig Kovács-
né Pszota Orsolya igazgatóhelyettes. a versenysorozat lebonyolításához 
szükséges pénzügyi forrásokat a kiskőrösi tankerület biztosítja. a verseny 
célja, hogy a kiskőrösi tankerület területén, az általános iskolás korú, te-
hetséges gyermekek számára lehetőséget teremtsen a versenyeztetésre, a 
tehetséggondozásra. kiemelt szerepet szán a kompetencia alapú megmé-
rettetésre, a problémamegoldó gondolkodás kialakítására, fejlesztésére. 
a verseny figyelmet fordít minden szakmai területre, hiszen minden gyer-
mek tehetséges valamiben.

Lasztovicza László főigazgató: Két 
év tapasztalata alapján elmondható, 
hogy nagy az érdeklődés a tanulók és 
a pedagógusok részéről is a versenyek 
iránt. Rengeteg diákot, pedagógust 
megmozgat Tasstól egészen Tompá-
ig. A tanulók örömmel mérik össze 
tudásukat más iskolák diákjaival, 
akár egyénileg, akár csapatban, a pe-
dagógusok pedig sok új szakmai ta-
pasztalatot szereznek. A 2017/18-as 
tanévben a Kiskőrösi Tankerülethez 

tartozó mintegy ötven intézmény 
közötti versenyben a Bem iskola 
végzett az első helyen. Az idei tanév 
is már sok szép eredményt hozott, az 
esély most is megvan, hogy előkelő 
helyen végezzen az iskola. Nem csak 
ebben a versenysorozatban arattak 
sikereket a bemes diákok, hanem 
más versenyeken is, legyen az diák-
olimpia, közlekedési verseny, ma-
zsorett vagy más egyéb. Külön em-
lítésre méltó a labdarúgás területén 

elért kimagasló eredményük. Az I. 
korcsoportos labdarúgó diákolimpia 
megyei döntőjét magabiztos játék-
kal, 100%-os teljesítménnyel nyer-
te Agócs Zoltán csapata, (fotó) így 
Szombathelyen, az országos döntő-
ben képviselhetik Bács-Kiskun me-
gyét. A II. korcsoportos labdarúgó 
diákolimpián megyei 2. helyezést 
értek el a diákok. A 2004-2006-ban 
született labdarúgók csapata a me-
gyei döntőben aratott három győ-
zelemmel továbbjutott az Egerben 
megrendezésre kerülő országos dön-
tőbe. A csapat edzője Biácsi Gábor.
Szipőcs Zoé  „Ki a mester két keré-
ken?” kerékpáros versenyen szintén 
országos döntőbe jutott.
A sok eredményes tanuló közül még 
néhány, akikre büszke a KT Bem 
József Általános Iskola, mert a tan-
kerületi döntőben is dobogóra áll-
hattak.
szavalóverseny: Gucsi Armand 1. b
– 1. helyezett (felkészítője: Szeno-
hradszkiné Kákonyi Gabriella) 

Litauszki Domonkos 2. b- 2.  hely 
(Malustyik Edit)

rajz: Polereczki Zsanett 3. c – 1. 
hely (Malustyik Edit), Polereczki 
Bettina 6. a – 3. hely (Szkenderovits 
Lajosné), Tóth Laura 7. c – 3. hely 
(Gmoser György)

angol nyelvi vers- és prózamondó: 
Walter Borka 8. b – 2. hely (Vág-
völgyiné Jaksa Mónika)
német nyelvi vers- és prózamondó: 
Rakonczay Rebeka 8. b – 3. hely 
(Piszeczki Ilona)

természetismeret csapatverseny 
5-6. osztály: Pohankovics Odett, 
Polereczki Bettina, Kürti Alexa – 
3. hely (Madarász Boglárka)

matematika felső tagozat csapat-
verseny: 5-6. osztály: Kiss Laura, 
László Boglárka, Polereczki Betti 
– 2. hely (felkészítők: Litauszki Pál 
Gáborné, Péli Andrea, Bella Tibor)
7-8. osztály: Lukács Kata, Tóth 
Laura, Haskó Zsolt – 3. hely 
(Litauszki Pál Gáborné, Bella Ti-
bor)

matematika alsó tagozat: Rőti Vik-
tória 1.osztály – 3. hely (Kvacskáné 
Kiss Mária), Tiricz Áron 3. o. – 2. 
hely (Kecskés Lilla)

angol: Maglódi Tamara 6. o. – 3. 
hely (Vágvölgyiné Jaksa Mónika), 
Tóth Laura 7.o. – 1. hely (Vágvöl-
gyiné), Haskó Zsolt 8.o. – 1. hely 
(Vágvölgyiné), Polyecskó Kíra 8.o. 
– 3. hely (Aminné Szabó Ildikó)

csoportos ének: Hlavács Hanna, 
Holló Csenge, (2. osztály) Kertai 
Gréta, Csatlós Anna, Csatlós Kata 
(3. osztály) – 2. hely (Vidók-Pál 
Erika) (fotó)

Közel száz diák részvételével ren-
dezték meg a „Nyelvek éjszakáját” a 
Bem iskolában, melyet Vágvölgyiné 
Jaksa Mónika koordinált.
A diákok délután 5 órára érkeztek, 
majd Gmoserné Valenczi Zsu-
zsanna és Bella Tibor történelem, 
Madarász Boglárka biológia, Bu-
dai Adrienn német, Litauszki Pál 
Gáborné kémia és Kovács Gábor, 
valamint Vlcskó Dávid vezetésé-
vel angol foglalkozásokon vehettek 
részt. A paprikás krumpli vacsorát 
Bárány Mihály készítette el. Ezután 
az iskola udvarán zseblámpával „kin-
cseket” kerestek.
Az estét 23 óráig tartó disco zárta.

nagy sikerű a nyelvek éJszakáJa
Hetedszerre rendezték meg

16

Naszvad

Kiskőrös

Korszerű
munkagépekkel
gépi földmunkát

vállalok.
(házbontás, betontörés, 

homokhordás, stb.) 

Lucza Pál
+36 20 327 4474
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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!

tavasszal és nyár eleJén is fitten az efivel

kerékpáros napot szerveztek 
az „ültess fát” mozgalom tagJai

máJusi egészséges mozgolóDó 
a 300 éves kiskőrösön

Idén a Sportmajálist a Városi Sport-
igazgatóság és a helyi sportegye-
sületek a Csongrádi Megyei Sza-
badidősport Szövetséggel karöltve 
szervezték meg. A negyedik alka-
lommal megrendezett sportnapot 
Harangozó Péter, a Kőrösszolg Kft. 
sport és rendezvényszervező részle-
gének vezetője koordinálta. A ren-
dezvényre több százan látogattak ki 
és vettek részt a számtalan sportolási 
lehetőségen. A megnyitó és a fúvós-
zenekari, valamint mazsorett bemu-
tató után a nap az ovifutással kezdő-
dött, ahol az emlékévhez igazodva 
300 métert futottak végig a lelkes 
apróságok. A sportegyesületek lehe-
tőséget biztosítottak többek között a 
hagyományos sportolási lehetősége-
ket túl a crossfit, a world jumping, a 
power plate, a nordic walking megis-
merésére, de szűréseket is végeztek az 
Egészségfejlesztési Iroda, valamint a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
kollégái. 
Harangozó Péter: Jó érzés látni a 
sok-sok embert, aki itt sürgölődik 
a Városi Sportpályán tréningru-
hában. Többek között a Kiskőrösi 
KSK csapattagjai szivacslabdával 
gyakoroltatják a kapura dobást, be 
lehet kapcsolódni a tai chi egyesület 
gyakorlataiba, Szöllősiné Baranyai 

Kata a lovaglásra biztosít lehetősé-
get, a Jótifuti egyesület jóvoltából 
ki lehet próbálni a tandem kerék-
pározást is. A jégpálya is nyitva áll, 
ahol többek között görkorcsolyá-
zásra, görhokizásra is nyílik lehe-
tőség. Nagy létszámban van jelen a 
Kiskőrösi Labdarúgó Club, akiknek 
szervezésében az óvodás korosztály-
tól a felnőttekig bonyolítanak le 
mérkőzéseket. Emellett tizenegyes 
rúgó versenyt is szerveztek. De lehet 
futni, sakkozni, erősíteni... felsorolni 
is nehéz, hányféle sportágat, mozgás-
formát kipróbálni. Jelen volt a Fritti 
Sport, akik a rendszeres testmozgás 
lehetőségeit népszerűsítették, komp-
lex életmód tanácsadást adott át az 
érdeklődőknek és meg is mozgatta 
őket Turú Balázs személyi edző, 
sportpályafutásáról beszélt Faragó 
Tamás olimpiai bajnok.         

„kerékpározz szabályosan és ügyesen” elnevezéssel szervezett gyermekek 
részére május 23-án programot az egészségfejlesztési iroda támogatásá-
val az „ültess fát mozgalom egyesület”, melynek vezetője Filus Tibor.

Az egyesülettől már megszokhattuk, 
hogy rendszeresen szervez lakosságot 
megmozgató fa- és virágültetési akci-
ókat, sőt az utóbbi években a szüreti 
fesztivál rendezvénysorozatához kap-
csolódóan családi kerékpártúrákat is 
indítanak a kiskőrösről kivezető ke-
rékpárutakon a szomszédos telepü-
lésekre. Ezen a kerékpáros gyermek-
programjukon 104 alsó tagozatos 
diák vett részt a KEVI Petőfi Sándor 
Általános Iskolájának 2.c, 3.b, vala-
mint 4.a és 4.c osztályából.
Filus Tibor: A köszöntő után a Kis-
kőrösi Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztályának vizsgálója 
Baltás Adrienn c. r. zászlós tartott 
tájékoztatót a kerékpáros közlekedés 
szabályairól. Az interaktív foglalko-

zás keretében beszéltek a kerékpárok 
kötelező alapfelszereléseiről és az 
utakon való szabályos közlekedésről. 
Az elhangzottakat nagy érdeklődés-
sel hallgatták a gyermekek és sok jó 
tanácsot kaptak arra vonatkozóan, 
hogy a közeledő vakáció idején mi-
lyen módon kerékpározzanak szabá-
lyosan. A program második felében 
az intézmény udvarán kerékpáros 
ügyességi tesztpályát is teljesíteniük 
kellett a gyermekeknek. A program 
végén a gyermekek néhány ajándék-
tárgyat is kaptak. Az Ültess Fát Moz-
galom Egyesület legközelebb a Kis-
kőrösi Szüreti Napok idejére szervez 
majd egy nagyobb szabású kerékpár-
túrát a „Szüreti kétkeréktúra” kere-
tén belül.

KISKŐRÖSI  AMATŐR  KISPÁLYÁS  LABDARÚGÓ  BAJNOKSÁG
ÁLLÁSA A 19. fORDuLÓJA uTÁN:

 „A” LIGA véGeredménye:
                                   mérkőzésszám
1. AGrOLIne 19 49  pont 123:51
2. nérÓ SC. 19 38 pont 111:88
3. PénZÜGyŐr 19 36 pont 120:90
4. PrOTOKOn 19 31 pont 111:94
5. OÁZIS ITALdISZKOnT 19 24 pont 120:127
6. SrÁCZOK 19 21 pont 100:116
7. neW mAXX-TeAm 19 20 pont   72:102
8. SrÁCZOK 19 15 pont   79:103
9. HUFBAU-AKKer 19   6 pont   67:151
Góllövők: 50 gól BOrSOS TAmÁS (AGROLINE)  42 gól LÁZÁr ZSOLT (OÁZIS ITALDISZKONT)

 „B” LIGA véGeredménye:
                                   mérkőzésszám
1. KISKUnvÍZ 17 37 pont 104:55
2. SZUPerCSAPAT 16 28 pont   75:53
3. v.I.PLAST 16 24 pont   59:58
4. PénZÜGyŐr 2 16 23 pont   74:63
5. BéKOrOnA 16 21 pont   61:75
6. WArrIOrS 16 18 pont   59:97
7. FALÁBÚAK 17 13 pont   47:75
Góllövők: 31 gól BATÁnOvICS KrISZTÁn (WARRIORS)

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

JÚNIUS
19. szerda 10.00 Az anyatejes táplálás jelentősége.
   Cukros üdítők, energiaitalok és chipsek 
   káros hatásai gyermekeinkre
   – Szlávik-Kupán Emese dietetikus előadása
   (Csengőd, művelődési ház)

19. szerda 16.15 Csiri-biri torna
   (Pető� Sándor Művelődési Központ)

22. szombat 7.30 Trizoli Jótifuti Jótékonysági futás és bringázás
   (Kecskemét Főtér – Kiskőrös főtér)

JÚLIUS
8-12   Egészségtábor (Kiskőrös)

RENDSZERES TORNÁINK:
hétfő 17.00  Fitt gerinc speciális torna (Fritti Sport) 
kedd 8.00  Preventív mozgásszervi torna (Shredx Fitness)
szerda 10.00  Nyugdíjas torna (Fritti Sport) 

A Fritti Sport tornáira előzetes bejelentkezés szükséges
a 06 78 415 546-os telefonszámon.

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

A május igazán gazdag volt sporto-
lási lehetőségekben. Majálisokon, 
sportnapokon, gyermeknapokon 
mozoghattunk együtt a rendszeres 
tornáink mellett. Május 25-én, a 
Kiskőrösi Városi Gyermeknapon 
tartotta az Egészségfejlesztési Iroda 
„Tavasszal is fitten” rendezvényét, 
ahol változatos mozgásórákat és 
görkorcsolya versenyeket szervez-
tünk. Lehetőség volt a „testösz-
szetétel” mérésére is, amiből fon-
tos információkat tudhatunk meg 
egészségi állapotunkról.
Idén egy újabb lelkes csapat sa-
játította el Pásztor Gyula oktató 
segítségével az úszás helyes techni-
káját. Azonban a legfontosabb cél 

az volt, hogy ne csak megtanulja-
nak úszni, hanem meg is szeressék 
ezt a vizisportot és biztonságban 
érezzék magukat a vízben. A csapat 
tagjai hétről-hétre egyre bátrabban 
mentek a medencébe és végezték a 
játékos gyakorlatokat. Elismerésül 
a résztvevőket egy-egy emléklappal 
ajándékoztuk meg.
Az úszás, mint mozgásos tevékeny-
ség, igen sokrétűen fejti ki pozitív 
élettani hatását az emberi szerve-
zetre. Számos kedvező biológiai 
változás jön létre az ideg-, izom- és 
csontrendszer, valamint egyéb szer-
vek, szervrendszerek funkcionális 
tulajdonságaiban. A testmozgásnak 
számos pozitív pszichológiai hatása 

van; növeli az önbizalmat, javítja a 
kedélyállapotot és a stressz-tűrést. 
Továbbá kedvezően hat az ideg-
rendszerre, serkenti az agyműkö-
dést, segíti a pihenést és a szellemi 
felfrissülést is. 
Mozogni soha nem késő elkezdeni! 
Végezzünk rendszeresen testmoz-
gást, azonban tartsuk szem előtt a 

fokozatosság elvét. Figyeljük szer-
vezetünket, hogy mire van szük-
sége és kitartó munkával meglát-
hatjuk a mozgás jótékony hatását 
önmagunkon.

Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátor

áDám másoDik Hellyel kezDett
A H-Moto Team fiatal motorver-
senyzője, Kakuszi Ádám számára is 
elkezdődött az idei szezon, ráadásul 
a 15 éves motoros a Supersport 300-
ban azonnal a dobogó második foká-
ra állhatott fel az országos bajnokság 
hungaroringi futamán. 
A hazai gyorsasági motoros bajnok-
ság második fordulóján a H-Moto 
Team fiataljai is rajthoz álltak. 
Kakuszi Ádám ebben a szezonban 
a Supersport 300-as kategóriában 
versenyez egy vadonatúj Kawasaki 
Ninja 400-al. A premier jól sikerült 
Ádámnak, ugyanis az időmérőn a 
harmadik helyet szerezte meg, míg 
a futamon hibátlan versenyzéssel vé-
gül a második pozícióban intették le, 
azaz új Kawasakijával rögtön dobo-
góra állhatott.
„Sikerült hamar összeszoknom a 
motorommal, hiszen már az első sza-
badedzésen jobb köridőre voltam ké-
pes, mint a tavalyi KTM-mel. Folya-
matosan gyorsultam, és a futamon 
képes voltam konstans köridőkre, 
ami az egyik fő célom volt ezen a ver-
senyen. Elégedett vagyok a második 
helyemmel, de ha előrébb szeretnék 

lépni, akkor rengeteget kell még dol-
goznom. Bízom abban, hogy amikor 
legközelebb pályára gurulok, sikerül 
továbblépnem ezekről az alapokról” 
– mondta Ádám.

Molnár Ádám
H-Moto Team

régi és leendő fogyasztó-
imat tájékoztatom, hogy 
a Hri vitalionhoz általam 

ismét hozzájuthatnak.

www.vitalion.hu/csatlos_laszlone
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kiskőrös szervezte meg iDén a megyei 
közszolgálati szabaDiDősport napot

lenDületben

az orvos-Jogász 
sportrangaDón
a mieink győztek
A Kiskőrös – Kalocsa, orvos-jogász 
sporttalálkozót évente két alkalom-
mal tartják meg, immáron tizen-
nyolc esztendeje. Először csak a fut-
ballpályán mérték össze erejüket a 
csapatok, de pár éve becsempésztük 
a teniszt is – adott tájékoztatást az 
eseményről dr. Pirisi Levente, a Kis-
kőrösi Járásbíróság elnöke. Tavasszal 
Kiskőrös, ősszel Kalocsa ad helyet a 
sportrendezvénynek. 

Teniszben településenként két-
két párost állítottak ki, hosszított 
szetteket játszottak, összesen négy 
meccset. A kiskőrösiek 3:1-es győ-
zelmet arattak. A helyi foci csapat 
összeállítását dr. Turán Csaba jegy-
ző vállalta fel.
Dr. Vajda László, a Kecskeméti Tör-
vényszék tanácselnöke által alapított 
futball vándorkupa bár a kalocsaiak-
nál is megfordult, már több éve a kis-
kőrösi bíróság elnöki irodáját díszíti.
A találkozónak május 10-én a kiskő-
rösi Városi Sporttelep adott otthont, 
a kispályás szabályok szerinti meccset 
az új műfüves pályán játszották le. 
A végeredmény Kiskőrös javára 7:3 
lett, ami a fiatal játékosok dinamikus 
labdarúgásának és a több cserelehe-
tőségnek is köszönhető. 
Dr. Pirisi Levente: A sportnapon 
nem csak a játékosok vesznek részt, 
hanem kilátogatnak a pályára a 
kollégák is, akik pártolói a rendez-
vénynek és lelkesen szurkolnak. 
A mérkőzések mindig sportszerűek és 
jó hangulatúak, a „harmadik félidőt” 
pedig a Fortuna étterem kistermében 
tartjuk, ami lehetőséget ad arra, hogy 
a baráti beszélgetések során jobban 
megismerjük egymást. Reméljük ez 
a hagyomány, még sok-sok évtizeden 
keresztül fog tartani. Már várjuk az 
őszi kalocsai visszavágót.       

17 önkormányzati, járási hivatali intézmény – kiskunfélegyháza, bács-
kiskun megye kormányhivatala, bácsalmás, kiskunmajsa, kecel, kalocsa, 
kiskunhalas, lakitelek, sükösd, lajosmizse, csengőd, kisszállás, tázlár, 
soltvadkert, kecskemét, bács-kiskun megyei önkormányzat – 33 csapa-
ta, 12 versenyszámban – kispályás labdarúgás, asztalitenisz, petanque, 
pontlövészet, horgászat, úszás, teqball, darts, kerékpározás, futás, népi 
játékok, főzés – egyéni és csapat versenyszámokban mérte össze tudá-
sát és erejét május 31-én, a megyei szabadidősport egyesület által 17 
évvel ezelőtt életre hívott bács-kiskun megyei közszolgálati Dolgozók 
szabadidősport napján.  

A szervező és az egyes versenyszá-
mokat lebonyolító kiskőrösi ven-
déglátókkal együtt mintegy hatszáz 
főt Domonyi László polgármester 
köszöntötte, majd Turú Balázs 
személyi edző diktálta a közös be-
melegítéshez a tempót. Az időjárás 
is kegyes volt aznap a programban 
résztvevőkhöz, a kiskőrösi szervezők 
pedig minden körülményt maximá-
lisan biztosítottak a sikeres verseny-
zéshez.
Domonyi László: Tavaly úgy gon-
doltuk, hogy Kiskőrös újratelepí-
tésének 300. évfordulójához kap-
csolódóan elvállaljuk a rendezvény 
házigazda szerepét idén. Nagyon 
örülök, hogy ilyen sok kolléga eljött 
városunkba. A hangulat kiváló volt 
ezen a napon, mindenki jól érezte 

magát. A Városi Sporttelep több 
sportág kiváló színterének bizo-
nyult, köszönjük Dulai Jánosnak, 
a KLC elnökének, hogy a színteret 
átengedte számunkra és a nemré-
giben elkészült műfüves pályát is 
használhattuk. Köszönjük Szeke-
res Károlynak, hogy a jégpálya fe-
dett arénájában rendezhettük meg 
az asztalitenisz és a darts versenyt, 
ugyancsak köszönetet mondunk 
Lechner Péternek és Maglódi 
Attilának, hogy a Lövészklubban 
lehetőséget biztosítottak a lövészver-
seny lebonyolításához. Ez a sportág 
egyébként kuriózumnak számított 
a versenyek történetében. Atkári 
Árpádnak és az asztaliteniszezők-
nek is köszönjük az asztalokat és a 
szakmai segítséget, mint ahogyan 

Hirsch Máténak a dartsverseny 
terepének berendezését és a szaksze-
rű segítséget. Szlanka Pálnak, aki 
Rohoska Pállal marha és birkapör-
költet főzött a VIP vendégeknek és a 
szervezőknek. Köszönet főzőverseny 
zsűritagjainak – Turancsik László, 
B. Kovács Pál, Harangozóné Ba-
logh Zsóka – munkájáért. Végül, 
de nem utolsó sorban köszönet illeti 
a kiskőrösi hivatali kollektívát, akik 
már hetekkel a szabadidősport nap 
előtt elkezdték a szervezést és rend-
kívüli pontossággal, odafigyeléssel 
végezték a lebonyolítást. 
Mint azt dr. Nagy Gabriella al-
jegyző kiemelte, a hivatali dolgozók 
nem sportszakértők, ezért a techni-
kai szervezés mellé a testnevelő taná-
rok, edzők, valamint a sportigazga-
tóság munkatársai is besegítettek a 
lebonyolításba. 
A sportolást főzőverseny egészítette 
ki – bográcsos, leves és sült kategó-
riában – a bográcsmesterek remekei 
pedig el is fogytak az eredményhir-
detést követően, így pótolhatták a 
ledolgozott kalóriákat. A versenyek 
után még Tasi Tamás zenész, vala-
mint Kothencz Lali énekes is meg-
mozgatta a csapatokat.


