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Címlapon: Rohoska Ferencné Ilona, a Bem iskola 1. a osztályának tanítója és tanítványai: Szvetnyik Zsanett, valamint Varga Noel  

Országos középpontba került 
a Városalapítók Napja

Feldübörögtek a Dutra lóerők

293 diák búcsúzott
el a két középiskolától

Ki a mester két keréken?
Kupabajnok kézis juniorok Kitüntették Czérna Jánost

Köszöntjük a város oktatási 
intézményeinek dolgozóit!
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De a diákok versenyeredményei, a 
közösen átélt kirándulások, a tan-
órán kívüli programok vidám, oly-
kor humoros pillanatainak emléke 
mind-mind megannyi emléknyom.
Az iskola legrangosabb kitüntetését, 
a Petőfi-díjat ebben a tanévben Aszó-
di Zita és Solti Kálmán 12. A osztá-
lyos tanulók megosztva vehették át. 
A dr. Petrás József – díjjal járó em-
lékplakettet Szemerey Helén, 12. A 
osztályos tanuló kapta. A Jónásné 
Farkas Ágnes-díjat Dulai Sára, 12. A 
osztályos tanuló érdemelte ki. A szü-
lői munkaközösség „Közösségért” 
díja, az idén Lupták György 12. A 
osztályos tanulót illette. 
Tanulmányi munkája, közösségi te-
vékenysége, illetve tanulmányi- vagy 
sportversenyen való eredményes 
szereplése miatt elismerésben része-
sült továbbá: Domonyi Katalin, 
Dörmő Dézi, Petróczi Kiss Eszter 
és Recska Nikolett, Szentgyörgyi 

„Az élet szólít, mennI Kell, de válnI oly nehéz”
Fanni, Andó Alex és Hlavács János, 
Karakai Eszter, Petróczi-Kis And-
rás, Albert Amina, Nyúl Vivien, 
Amin Ádám, Romfa Ákos, Dulai 
Dóra, Kiss Kinga, Rideg Gábor, 
Tóth Henriett, Sztranyák Fanni, 
Bognár Enikő és Opauszki Anna.
A ballagási hagyományoknak meg-
felelően az iskola azon egykori di-
ákjai is kaptak emléklapot, akiknek 
unokája most ballagott: Harangozó 
Péterné Filus Ilona, Váczi István, 
Nedró Mihályné Ocskai Erzsé-
bet, Schaffer Magdolna, Opauszki 
Györgyné Rohoska Zsuzsanna, 
Szalai Istvánné Király Mária, Bozó 
János, Sztranyák Sándorné Slajkó 
Mária, valamint Solti Kálmán egy-
kori intézményvezető.
A végzős diákok mellett Gojtánné 
Szabó Ágnes angol szakos tanárnő, 
valamint Csengődi János tanterületi 
dolgozó számára is elérkezett a búcsú 
ideje. 

A Kiskőrösi Petőfi sándor evangélikus gimnáziumból és szakközépiskolá-
tól 96 érettségi és 20 technikusi vizsga előtt álló diák búcsúzott el az idén. 
Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgatónő ünnepi beszédében utalt arra, 
hogy mindannyian szeretnénk valamilyen jelet, nyomot hagyni magunk 
után egy-egy közösségből való távozásunkkor. ezért készíttetnek a végzős 
osztályok ballagási tablót, s ezért alakultak ki az iskolai hagyományok. 

A nevelőtestület döntése alapján a 
Wattay-díjat ebben a tanévben Kiss 

Bence János 12. B osztá-
lyos tanuló kapta.
Tanulmányi munkája, kö-

zösségi tevékenysége, illetve 
tanulmányi- vagy sportverse-

nyen való eredményes szereplése 
miatt elismerésben részesült to-
vábbá: Nagy Márk, Palaics Ama-
rillisz, Torgyik Fanni, Koskai 
Sándor, Vízi István, Szaladós 

Itt hAgytáK Kedves IsKolájuKAt A WAttAy utolsó éveseI

László Béla, Micsinai Tímea, Né-
meth Martin, Horpáczi Dániel, 
Kiss Anikó, Fenyvesi Zalán, Feny-
vesi Soma, Melkvi Barbara Tünde, 
Andaházy Erhard, Antal András, 
Borsik Dániel, Vas-Molnár Károly 
Barnabás, Varga Tibor, Kovács Já-
nos, Molnár Dániel, Németh Pál, 
Máthé Csaba Árpád, Vizi Valentin, 
Tóth Róbert, Eszenyi Lajos, Bazsik 
Szilvia, Kovács Tamás és Loványi 
Csilla.
A ballagáson nemcsak a végzős tanu-
lókat búcsúztatták el. Megköszönték 
munkáját Czeffer István szakoktató-
nak, Molnár László gépészmérnök-
tanárnak, Hollósi Simon Györgyné 

elbúcsúztak iskolájuktól a Kiskunhalasi szakképző Centrum Wattay szak-
képző Iskolája és Kollégiumának végzős tanulói is. Idén 178-an kezdték 
meg érettségi és szakmai vizsgáikat. Franczia László igazgató ballagási 
ünnepi beszédében hangsúlyozta a közösen átélt élmények és sikerek fon-
tosságát. A búcsúzás, az elválás miatt érzett szomorúság, a közelgő vizs-
gák és a jövő, valamint az új kihívások miatti aggodalom természetességét. 

Elballagtak a végzős gimnazisták

„Immár Isten veled!”

Országos Nemzetőr Találkozót 
szervezett Kiskőrösön május 1-jén 
a Kárpát-medencei Nemzetőrség 
Kiképző- és Sportközpontja. A kis-
kőrösi illetőségű szervezeti alegység 
vezetője Harsányi Horváth Jenő 
dandártábornok. Az ünnepség 10 
órakor kezdődött, a helyi, illetve a 
vendég alegységek a főtéren, Petőfi 
Sándor szülőháza előtt sorakoztak 
fel. A vendégeket Publik Antal or-
szágos parancsnok-helyettes fogadta. 
Zetényi Csukás László mk. dan-
dártábornok, a szervezet országos 
parancsnoka ünnepi beszéde után 
az új tagok eskütétele következett, 
majd kinevezéseket, előléptetéseket, 
dicséreteket adtak át az arra érdemes 
nemzetőröknek. Domonyi László, 
Kiskőrös polgármestere beszédében 
többek között méltatta a nemzet-

őrök összetartását, akik már hatodik 
alkalommal szervezték meg váro-
sunkban országos találkozójukat, 
majd emlékszalagot kötött a Kárpát-
medencei Nemzetőrség zászlajára. 
Az ünnepség Petőfi szülőházának 
megkoszorúzásával zárult, de a talál-
kozó még nem ért véget, a bajtársak 
késő délutánba nyúlóan töltötték 
el együtt tartalmas beszélgetéssel az 
időt, miközben városunk nevezetes-
ségeit is megtekintették.    

hAzámAt 
szolgálom!

Tizenkét fős küldöttség tett látogatást 
finn testvérvárosunkból, Lapuából 
Kiskőrösön, a Finn-Magyar Baráti 
Társaságot képviselve, Paavo Latva 
Rasku, a település nyugállományú 
polgármesterének vezetésével, május 
5-6-7-8-án. Kiskőrös városa és a Kis-
kőrösi Evangélikus Egyházközség a 
testvérvárosi megállapodást és prog-
ramot 2008 szeptemberében írta alá 
Lapua városával, a Lapuai Dómegy-
házközséggel és a Lapuai Keresztyén 
Népfőiskolával a 2009-től 2013-ig 
terjedő időszakra, majd 2013 júli-
usában újabb öt esztendőre meg-
hosszabbították az együttműködési 
megállapodást. Azóta többször is 
kölcsönösen meglátogatták egymást 
a két település delegációi. 
A város lapuai vendégei május 5-én, 
csütörtök este érkeztek meg Kiskő-
rösre, ahol Domonyi László pol-

gármester fogadta őket és Lupták 
György evangélikus esperes, a déli 
egyházkerület püspökhelyettese 
koordinálta ittlétüket. Lupták es-
peresnek nem okozott gondot a 
tolmácsolás, hiszen a finnugrisztika 
két világnyelve – finn és magyar – 
mellett németül is kiválóan beszél, 
így leginkább e hármas nyelvi egy-
ségben folyt a beszélgetés testvéreink 
ittléte alatt. Valamint Barkóczi Ta-
más városi főépítész angolul segített 
be a nyelvi nehézségek leküzdésébe, 
átvállalva a szombati nap programja-
inak „levezetését”.  

Péntek délelőtt a városháza díszter-
mében Domonyi László polgármes-
ter ismertette a város működését, az 
itt élő lakosság megélhetési forrásait, 
kiemelve az egyre erősödő ipari ága-
zatot, valamint a mezőgazdaságot, 

FInn és mAgyAr: Két jó bArát
Városunkban járt a lapuai delegáció

azon belül is a szőlő-, zöldség-, va-
lamint gyümölcstermesztést és a me-
zőgazdasági termények feldolgozási 
lehetőségeit, eredményeit. 

A nap további részében a finnek 
megtekintették városunk nevezetes-
ségeit, ismerkedtek az evangélikus 
gyülekezettel, majd látogatást tettek 
a Szentpéteri Borpincében. Szom-
baton többek között a piacra „ruc-
cantak ki”, majd a bevásárlás után 
thermálfürdőnk gyógyhatását élvez-
ték. Vasárnap reggel utaztak Buda-
pestre, ahonnan rövid városnézés 
után repültek vissza Finnországba. 
Nemsokára azonban újra találkoznak 
a kiskőrösiek és a lapuaiak, hiszen a 
Lupták György igazgató lelkész által 
koordinált Gospel Sasok Énekegyüt-
tes júniusban négy napig koncerte-
zik majd testvérvárosunkban.     

Régóta elhanyagoltan áll a Luther 
tér- a Martini utca- Attila út, vala-
mint a Coop áruház által határolt 
terület. Az önkormányzat az érintett 
környéken élő társasházi lakók szá-
mára nemrégiben lakossági fórumot 
hívott össze, ahol Domonyi László 
polgármester, valamint Pohankovics 
András alpolgármester, a választóke-
rület képviselője meghallgatta a lakó-
gyűléseken kialakult véleményeket és 
javaslatokat a kihasználatlanul álló 
terület rendezésével kapcsolatban.
A rendezési tervben elképzeltek sze-
rint itt térkövezett parkolót létesítene 
az önkormányzat, mely nem csak az 
itt élők számára, hanem az újonnan 
létesült János Vitéz Látogatóközpont 
vendégeinek is parkolási lehetőséget 
biztosítana. A lakók azonban több 
zöldövezetet szeretnének, még annak 
árán is, hogy így ők maguk is máshol 

parkolnának, mindemellett tartanak 
a nagy gépjárműforgalomtól is. A 
hosszas tárgyalás után kompromisz-
szumos megoldás született. A jelen-
legi fasort meghagyva, a fák alatt 
lévő árnyékos területet letérkövezik, 
az Attila út, valamint az Árpád út 
közötti átjárást pedig sövénysorok-
kal akadályozzák meg, csak az egyik 

rendezIK Az elhAnyAgolt területet
Lesz zöldövezet és parkoló is

oldalról biztosítva a bejárást. A János 
Vitéz Látogatóközpont melletti út 
átelleni, hosszanti oldalán alakítanak 
ki a buszok számára várakozóhelye-
ket, majd a buszokat a Piac téri par-
kolóba irányítják. A többi területet 
pedig füvesítik. A munkálatokat még 
az idén elvégzik, a növények telepíté-
sét őszre tervezik.   

Közélet

könyvtáros-szabadidőszervezőnek is. 
Mindhárom kollégának átnyújtották 
a Wattay bronz emlékplakettjét.
A szülői munkaközösség két vezető-
je, Opauszki Jánosné és Thieszné 
Téglás Katalin is utolsó évben 
segítette az iskolai programok szer-
vezését. 

A tarisznyában az iskola hagyomá-
nyai szerinti emléklap, az érettségi-
zők és szakmai vizsgázók imája, va-
lamint az osztályfőnökök személyes 
ajándéka mellett a Kiskőrös Városért 
Alapítvány jóvoltából minden balla-
gó névre szóló emléklapot talált.

(Fotók: Horváth István)
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A látogatóközpont az általános isko-
lai korosztály 5. osztályában kötelező 
irodalmi mű, Petőfi Sándor: János 
vitéz című költeményének alapos 
megismerését, feldolgozását szol-
gálja, játékos, korszerű, interaktív 
formában, az országban egyedülálló 
módon. Az egyes helyszínek bejárása 
és a hozzájuk kapcsolódó feladatok 
megoldása nemcsak a gyermekek-
nek, fiataloknak, de a felnőtt ko-
rosztálynak is élményt jelenthet. A 
központ hozzájárul ahhoz, hogy a 
diákok irodalmi érdeklődését felkelt-
se. A látogatóközpontban kialakított 
labirintus állomásain – amelyek a 

költemény egy-egy énekét jelenítik 
meg – gazdag illusztrációk segítsé-
gével kalauzolják végig a látogatót, 
miközben hang- és fényeffektusok-
kal teszik valósághűvé a „szereplői” 
érzetet. Az épületben lévő filmvetítő 
és oktató kabinet, valamint a mú-
zeumpedagógiai műhely a társas- és 
oktató, egyéni, valamint csoportos 
játékokkal tartalmas időtöltést kínál 
a helyi és idelátogató családok, isko-
lai közösségek számára.
A János Vitéz Látogatóközpont egye-
diségével a remények szerint tovább 
növeli Kiskőrös turisztikai vonzere-
jét.           

átAdtáK A jános vItéz 
látogAtóKözPontot

Kedves olvAsóInK!

Sendula Réka nyerte meg április 
22-én a német nyelvű prózamondó 
versenyt, a második helyen Juhász 
Vivien végzett, mindketten a KEVI 
gimnáziumának tanulói. Harmadik 
helyezett lett Krahulecz Viktória, 
a KEVI Petőfi általános iskolájának 
diákja. Iskolatársa, Nagy Anikó kü-
löndíjat kapott.
A Kincses Mihályné Éva elnökleté-
vel működő kiskőrösi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat a Magyaror-
szági Németek Nemzetiségi Napja 
alkalmából szervezte meg a versenyt 
az evangélikus imaházban a németül 
tanuló diákoknak, akik közül hú-
szan vettek részt a megmérettetésen. 
A „komoly” program mellett társas-
játék-partira és úgynevezett „kalapos 

táncra” is invitálták a diákokat. A 
jó hangulatú program segítői: Sza-
bóné Tereánszki Nóra, Trepákné 
Kriskó Eszter és György Andrea 
az általános iskolából, Slajkó Éva, 
Szemerei Anna és Tóth Lászlóné a 
gimnáziumból, valamint a városban 
és a környéken élő németek, illetve 
hozzátartozóik: Pöschl Dániel és 
Gyalog Ágnes.

nAPjAInK

A városalapítók napjához kötődően május 21-én tartották Kiskőrös leg-
újabb turisztikai attrakciója, a jános vitéz látogatóközpont átadó ünnep-
ségét. A „turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű 
dAoP pályázaton mintegy 410 millió forintot nyert a város, amelyből felújí-
tották az egykori evangélikus lelkészlakot, a „murányi házat” és kialakítottak 
benne egy modern, a mai kor elvárásainak minden szempontból a legmesz-
szebbmenőkig megfelelő kiállítási teret, a jános vitéz látogatóközpontot.

sPreChen sIe deutsCh?

Szeretettel köszöntöm Önöket Kiskőrös 
Város közéleti és kulturális havilapja, a 
Kiskőrösi hírek oldalán. Remélem, ha 
kezükbe veszik az újságot és átolvas-
sák, megelégedéssel nyugtázzák, hogy 
igényesen töltötte meg a szerkesztő bi-
zottság színes és értékes tartalommal a 
lapot.
A képviselő-testület döntött arról, hogy 
lényegesnek tartja egy saját, olvasmá-
nyos újság kiadását a kiskőrösiek szá-
mára, ezért ezentúl hónapról-hónapra 
5 ezer példányban, a családokhoz el-
juttatva, ingyenesen tesszük elérhetővé 
az Önök számára a mindennapok ese-
ményeit.  
Régi álma vált ezzel a döntéssel va-
lóra a városvezetésnek: hogy legyen 
egy saját újságja, amely ezentúl havi 
rendszerességgel tájékoztatja Önöket a 
településünkön történt fontos, aktuális 
eseményekről, rendezvényekről, prog-
ramokról. A Kiskőrösi hírek 20 olda-
las terjedelemben foglalkozik majd a 
megélhetést biztosító mezőgazdaság, 
ipar, kereskedelem kérdéseivel, a pá-
lyázati sikerekkel, az éppen aktuális 
beruházásokkal, fejlesztésekkel, vala-
mint az oktatás, a hitélet, a kultúra, 
az egészségügy eseményeivel. Természe-
tesen kiemelkedő szerepet kap a hiteles 
és objektív tájékoztatásban a civil és 
egyházi szervezetek, közösségek élete is.
Szeretnénk Önöket informálni a Vá-
rosházán történt eseményekről, Kiskő-
rös fejlődésének érdekében meghozott 
döntéseinkről, határozatainkról. A 
teljes körképből természetesen a nem-
zetiségi önkormányzatok történései, 
valamint választott országgyűlési kép-
viselőnk tevékenységének eredményei 
sem maradhatnak ki, mint ahogyan 
a többi közérdeklődésre számot tartó 

esemény, a szabadidő- és sport jellegű 
írások, a rendőrség hírei sem. A törek-
vésünk az, hogy a Kiskőrös Város ál-
tal működtetett tömegkommunikációs 
eszközök – elektronikus: weboldal, a 
www.kiskoros.hu és Kiskőrös Város 
facebook oldala, valamint az írott saj-
tó – párhuzamos működtetéssel megfe-
lelően kiegészítsék egymást. E hármas 
egység úgy lássa el feladatát, hogy min-
den korosztály megtalálja a számára 
szükséges információkat. 
A szerkesztő bizottság munkája nem 
lehet teljes az Olvasók érdeklődő se-
gítsége, együttműködése nélkül. Szá-
mítunk az Önök véleményére, várjuk 
az intézmények, a gyülekezetek, a civil 
szerveződések jelentkezését, amennyi-
ben közösségükről kívánnák tájékoz-
tatni a lakosságot. 
Szeretnénk, ha Önök magukénak érez-
nék azt az újságot, amellyel a jelen ese-
ményeit nem csak magunknak, hanem 
az utókor számára is dokumentálni kí-
vánjuk.  Ezért írjanak, telefonáljanak 
a szerkesztőség munkatársainak, ha 
közérdeklődésre számot tartó esemény-
ről tudnak! 
Kérem, olvassák szeretettel a Kiskőrösi 
híreket!

Domonyi László polgármester 

A helyi lakosok tájékoztatását fon-
tosnak tartva havonta megjelenő, 
ingyenes terjesztésű önkormányzati 
tulajdonú lap indításáról döntöttek 
a városatyák. A június közepén már 
megjelenő Kiskőrösi hírek az ön-
kormányzat intézménye, a könyvtár 
kiadásában 5 ezer példányszámban 
jut el a kiskőrösi családokhoz. A 
kiadott lap tartalmával kapcsolatos 
munkálatokat a könyvtár igazgatója, 
Turán Istvánné vezetésével működő 
szerkesztőbizottság – dr. Turán Csa-
ba jegyző, valamint Boda Zsuzsa 
főszerkesztő – végzi, amely felelős 
a lapban megjelenő tartalomért. A 
szerkesztőbizottság feladata, hogy 
döntsön a cikkek megjelentetéséről, 
az újság összeállításáról. Az 5 ezer 
példányszámú, 20 oldalas, teljes 
terjedelmében színes kivitelű újság 
kiadási költsége havonta 600 ezer 
forint, mely összeget a költségvetés 
módosításával a város biztosítja a 
könyvtár számára. 
A testületi ülésen Hirsch Imre kép-
viselő jelezte: tart attól, hogy nem 
lesz „független” az újság, és szerin-
te ezt a pénzt más célra is lehetne 
fordítani, például elképzelhetőnek 
tartaná, hogy más, helyi kiadású 
járási újságokat támogasson az ön-

Ingyenes önKormányzAtI 
újság KIAdásáról döntötteK

kormányzat, annak érdekében, hogy 
több kiskőrösi hírt közöljenek. Mint 
azt Domonyi László válaszában el-
mondta, a Kiskőrösi hírek feladata a 
közéleti és kulturális eseményekről 
való hiteles és objektív tájékoztatás. 
A politikai tartalmú írásokért, hirde-
tésekért a megszabott árlista szerint 
minden politikai pártnak fizetnie 
kell. Kiemelte, hogy a járás minden 
városában és több kisebb települé-
sén is hosszú évtizedek óta működik 
helyi önkormányzati sajtó, televízió, 
időszerű volt már tehát, hogy a járás 
központjában, Kiskőrösön is létre-
hozzák a helyi újságot. A költségeket 
Nikléczi Gábor képviselő is sokall-
ta, de Domonyi László polgármester 
mellett Pohankovics András alpol-
gármester is felhívta a figyelmet arra, 
hogy a helyi lap fontosságát felismer-
ve a hirdetők által befizetett hirdetési 
összegek nagymértékben mérsékelni 
fogják a kiadásra fordított pénzt. 
Az önkormányzati újság kiadása is 
hozzátartozik a városmarketing fej-
lesztéséhez, mindemellett fontos, 
hogy így azok is ingyen jutnak hoz-
zá a lapban közölt információkhoz, 
akiknek anyagi helyzetük nem teszi 
lehetővé, hogy pénzért vásároljanak 
helyi újságot.

Ne lepődjünk meg, ha megint új fel-
adót látunk majd a hulladékszállítási 
díj befizetésére kipostázott csekk bo-
rítékján, mivel ismét átrendeződött a 
hulladékszállítási rendszer. Az állam 
segítségével országos hatáskörű kon-
zorcium alakult, melynek budapesti 
központja koordinálja majd a hul-
ladékszállítási díjak elosztását. A lé-
nyeg, hogy az összeg nem változik, 
csak ezentúl nem a vaskútiaktól kap-
juk a csekket, hanem a fővárosból. 
Domonyi László polgármester a 
testületi ülésen ismételten felhívta a 

sPóroljunK szeleKtíven!
figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságára, mivel ez a fajta hulla-
dék a hulladéklerakó telepeken nem 
„lerakási-díj” köteles. A szolgáltató 
az így „megspórolt” pénzt a lakos-
ság javára tudja fordítani, úgy, hogy 
a költségek emelkedése ellenére sem 
kell növelnie a szemétszállítási díjat. 
Nemsokára szórólapon tájékoztatást 
kapnak a lakosok a „zöldhulladék” 
újfajta kezeléséről is. A cél, hogy bio-
lógiailag lebomló zsákokba gyűjtsük 
a zöldhulladékot, amely így majd 
külön kerül feldolgozásra. 

Pár hete elromlott a szemétszállító 
autó és Gmoser András képviselő 
körzetében nem tudták elszállíta-
ni a szemetet. Mint azt a képviselő 
kiemelte, tudomása szerint nagyon 
rossz állapotban vannak a kukás-
autók, javasolta, hogy vásároljon 
újat a szolgáltató. Schäffer Tamás, 
a helyi hulladékszállítással kapcso-
latos feladatok koordinálását végző 
Kőröskom Kft. ügyvezető igazgatója 

új KuKásAutóK leszneK
elmondta, hogy minden ilyen eset-
ben megpróbálják gyorsan orvosol-
ni a problémát és a lehetőségekhez 
mérten azonnal elvégezni a szerelést. 
Domonyi László polgármester el-
mondta, hogy a jelenlegi autókat 
bérlik, pályázati támogatással már 
vásároltak új hulladékszállító au-
tókat, a hivatalos pályázati eljárás 
lezárulta után ezeket a járműveket 
üzembe helyezik.

A nemzet KAtonáIrA emléKezteK

A Pátria Klub udvarán elhelyezett 
emléktáblánál tartott megemlékezés 
Duchai Józsefné, a klub titkára sza-
valatával vette kezdetét. Fadgyas Ist-
ván, a Kiskőrös Helyőrség Nyugállo-
mányúak Klubjának vezetője ünnepi 
beszédében hangsúlyozta: „Május 
21-e arra kell, hogy emlékeztesse a 
társadalmat, hogy a magyar honvéd-
ség a hazát szolgálja, és ezért meg kell 
becsülniük a nemzet katonáit. Sok 
ember és szervezet dolgozik azon, 
hogy ez az üzenet minél többekhez 
eljusson.” Majd kiemelte: „Elődeink 
honvédő harcára, szabadságküzdel-

mére emlékezve, nem szabad meg-
feledkeznünk egy fontos tanulságról: 
akármilyen jól képzett hadereje volt 
is bármely kornak, a hazájának vé-
delmére kelt nép elszántsága, vitéz-
sége csak nagyon ritkán volt nélkü-
lözhető.”
A kiskőrösi helyőrségben szolgálatot 
teljesített katonák emlékére elhe-
lyezett emléktáblát megkoszorúzta 
Fadgyas István elnök és Szedmák 
Tamás önkormányzati képviselő, 
valamint Csizovszki László rendőr 
alezredes, kiskőrösi rendőrkapitány 
és Sáfár Gyula.

Az evangélikus temetőben található 
emlékműnél rótták le tiszteletüket 
a Hősök napja alkalmából a meg-
emlékezők május 30-án, Kiskőrös 
Város Önkormányzata, valamint a 
Kiskőrös Helyőrség Nyugállomá-

A hősöK előtt tIsztelegteK
nyúak Klubja szervezésében. A meg-
jelenteket Fadgyas István, a klub 
elnöke köszöntötte, majd Szedmák 
Tamás képviselő méltatta beszédé-
ben mindazokat, akik a háborúkban 
életüket áldozták a hazáért, illetve a 
helyőrségben elhunyt hivatásos ka-
tonákat, rendőröket és közalkalma-
zottakat. Duchai Józsefné szavalata 
után a helyőrségi nyugállományúak, 
az önkormányzat, valamint a rend-
őrség képviselői megkoszorúzták az 
emlékművet, majd a jelenlévők is 
elhelyezték a tisztelet és az emlékezés 
virágait. 

AKtuálIs

A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. 
május 21-én a honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta buda 
várát. ennek emlékére 1992-től a Kormány határozata alapján ezen a na-
pon ünneplik a magyar honvédelem napját. ez alkalomból emlékeztek meg 
a Kiskőrösön szolgált katonákról a Kiskőrös helyőrség nyugállományúak 
Klubja szervezésében.

Elfogadta a képviselő-testület a há-
ziorvosok, a házi gyermekorvosok 
és a fogorvosok éves szakmai beszá-
molóit, amelyekből kiderült, hogy az 
egészségügyben dolgozók, a betegek 
nagy létszáma miatt jelentősen leter-
heltek. Dr. Martinkó István házior-
vos a kiskőrösi orvosok nevében kö-
szönetet mondott a városvezetésnek, 

hogy nemrégiben eltörölték az orvo-
sok helyi iparűzési adóját. Domonyi 
László polgármester kérte, hogy a 
jövőben még hatékonyabban mű-
ködjön az önkormányzat, valamint 
az orvosok közötti kommunikáció, 
melynek eredményeként még több 
segítséget tud majd nyújtani a város-
vezetés az egészségügyi dolgozóknak.

leterhelteK Az orvosoK
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ProgrAmAjánló

ArAnyos 
FúvósAInK

Dombóváron a III. Apró Fúvósok Ta-
lálkozóján a Szó-La-M Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény növendé-
kei: Pszota Kitti és Vikor Jázmin az 
I. korcsoportban klarinét hangszeren 
Arany minősítést kapott. Pszota Kit-
ti a „Legszuggesztívebb előadásért” 
járó különdíjat is kiérdemelte. Ta-
náruk Markóné Csányi Gabriella. 
Gratulálunk a szép sikerhez!

mIndennAPoK

háborítAtlAnul szülnI?
lehetséges!

Az utóbbi néhány évben számos új 
lehetőség nyílt meg a szülés előtt álló 
édesanyák számára Magyarországon. 
Ezekről számolt be Vincze Felícia 
szülésznő április 27-én a kiskőrösi mű-
velődési házban. 
Megtudhattuk, törvényileg engedélye-
zett, hogy szülésznő végezze el a váran-
dósgondozást, amennyiben rizikómen-
tes várandósságra lehet számítani. A 
terhesség megállapítása után a Védőnői 
Szolgálat feladatköre tájékoztatni az 
édesanyát erről az alternatíváról. Eb-
ben az esetben a beutalókat a szülésznő 
adja ki, és az ajánlott(!) rutinvizsgála-
tokat is ő végzi el. A 9 hónap várandós-
ság ideje alatt a szülő pár és a szülésznő 
sokkal jobban megismerhetik egymást, 
kialakulhat a kölcsönös bizalom, meg-
beszélésre kerülhetnek a vágyak és ál-
mok, közösen kerülhet kidolgozásra a 
szülési terv. 
A Hódmezővásárhelyen praktizáló 
szülésznő arra is bátorította az édes-
anyákat, hogy válasszanak maguknak 
olyan szaksegítséget, amely előnyben 
részesíti a gyöngéd születés gyakorlatát. 

Minden édesanyának könnyebb és koc-
kázatmentesebb ott szülni, ahol nem 
sürgetik, ahol nem a gépek, a gyógysze-
rek és a sebészeti beavatkozások a szü-
lés segítői, hanem ahol természetes fo-
lyamatként tekintenek a szülésre. Ahol 
az édesanya a vajúdás és szülés alatt 
szabadon mozoghat, ehet-ihat, pihen-
het, ahol nincs beöntés, burokrepesz-
tés, oxitocin, rendszeres vizsgálatok, 
kötelező ágyhoz kötöttség, gátmetszés, 
stb. Sokkal inkább türelmes várako-
zás, meghitt hangulat, ahol mindenki 
számára egyértelmű, hogy a legtöbbet 
akkor teszünk a szülés csodájának 
megéléséért, ha a szülő nő hormonjai 
és ösztönei irányítják a baba világra 
jövetelét. 
Ma még kevés magyar szülészeti osz-
tály ilyen mama- és bababarát, de 
minél többször fogalmazzuk meg kí-
vánalmainkat, elképzeléseinket, an-
nál hamarabb lesz itt Bács-Kiskun 
megyében is magától értetődő, hogy a 
nők arra lettek teremtve, hogy szül-
jenek, s ehhez – kevés kivételtől elte-
kintve – nincs szükségük kívülről jövő 
beavatkozásokra. Ezen vezérelv fényé-
ben működtet hivatalos szülőotthont 
Hódmezővásárhelyen Vincze Felícia 
szülésznő, aki szeretettel vár minden 
kedves Érdeklődőt és Édesanyát. To-
vábbi információk a www.ateszulesed.
hu oldalon találhatóak.
Szívből remélem, hogy hamarosan sok 
kedves Anyatársam megtapasztalja, 
miért is irigylem a szülő Édesanyákat!

Kertai Nóra

Kedves 
olvAsóK!

Rövid bibliai kvíz feladatokkal sze-
retnénk Önöket kutatómunkára 
bátorítani. Amennyiben van kedvük 
velünk játszani, kérjük, juttassák el 
a helyes választ levelezőlapon a szer-
kesztőségbe (könyvtár címén) június 
30-ig! Kérjük, írják meg elérhetősé-
güket is, hogy egy kis ajándékkal is 
kedveskedhessünk a három kisorsolt 
játékosnak!
Kellemes időtöltést, jó Bibliatanul-
mányozást kíván a Hetednapi Ad-
ventista Egyház kiskőrösi gyüleke-
zete.
1. Mióta jár fájdalommal a szülés? 
(Mózes 1. könyve 3. fejezet 16.vers)
2. Milyen reménységük van Isten 
hűséges követőinek a fájdalmakat 
és a nehézségeket illetően? (Jelenések 
könyve 21. fejezet 4.vers)

Érkezés, regisztráció: július 25 (hétfő) 
12.00-17.00. Táborzárás: július 31. 
vasárnap 11.00-kor.
Programok: életmódtanácsok az élet-
módközponttól, csillagászat profikkal, 
kerékpártúra, fürdés a Vadkerti-tóban, 
játékos sportprogramok, lelki beszélge-

tések egy lelkésszel, sorsfordító aláme-
rülés- keresztségek, ahogyan Jézus
Gyermekkedvezmény:
3 éves korig: ingyenes
3-10 éves korig: 5 ezer forint
A táborozás teljes díja: 10 ezer forint
Elszállásolás: kőházban 3-4-12 férő-
helyes szobákban. A szobákban matra-
cot és plédet tudunk biztosítani. A szo-
bák feltöltése a jelentkezés sorrendjében 
történik. Sátorhely bőségesen van.
Korlátozott számban a sátorozók szá-
mára is tudunk szivacsot adni.
Vizes blokk: női- illetve férfi wc-k, tu-
solók, mosdók a kőházban.

Jelentkezési határidő: július 15.
kertaipnora@gmail.com, illetve 
meszaros61ferenc@gmail.com
Nagy szeretettel várunk mindenkit, 
aki szereti a napfényt, a tiszta levegőt, 
az egészséges és finom ételeket és a jó 
kedvet!

Szürkeveréb évadzáró buli a közútiban
Ballagás - KEVI Petőfi általános iskolájának
a templomban 
Mozgáskorlátozottak regionális találkozója
– Akasztó, Faluház
Kék Madár Fesztivál 2016 – Kalocsa
Májusfa kitáncolás- Császártöltés, a programok 
mindkét nap 10.00 órakor kezdődnek
Ballagás a Bem iskolában
Jótifuti- részletek a facebook oldalunkon
Antanténusz Gyermek Néptánc fesztivál-Dunaföld- 
vár, fellép a kiskőrösi Tökmagok és Kis-Csicsergők 
csoportja
Szó-La-M Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tanévzáró ünnepsége a művelődési házban
A Kalocsai AMI kiskőrösi néptánccsoportjainak 
évzáró bemutatója a művelődési ház színháztermében
Rendőrségi program a gimnazistáknak
a művelődési házban
Bizonyítványosztás és beiratkozás a Kalocsai Liszt 
Ferenc AMI kiskőrösi növendékei számára
a zeneiskolában
Beiratkozás a régi, valamint a zenét, grafikát,
néptáncot tanuló növendékek számára
a művészeti iskolában
T-Dance hip-hop tánciskola évadzáró a művházban
Beiratkozás a régi, valamint a zenét, grafikát tanuló 
növendékek számára a művészeti iskolában
Nagy Imre emléktábla koszorúzás
BMW Fest a Vadkerti-tó partján
Évzáró a KEVI Petőfi általános iskolájának
a templomban
Az egészséges táplálkozásról
előadás 3. rész az EFI irodában 
Sziki Napok – Akasztó
Tanévzáró ünnepség a Bem iskolában

Borfesztivál a Vadkerti-tó partján
Kézműves tábor az evangélikus imaházban

10-én
10-én 17.00
 
11-én

10 -11-12-én
11-12-én 

11-én 9.00
11-én
12-én 
 

13-án 17.00 

13-án 18.30 

14-én 9-12-ig 

14-én 

14-én 14.00-18.00
 

14-én 17 órakor
15-én 14.00-18.00 

16-án 18 órakor
16-17-18-19-én
21-én 17.00 órakor

21-én 17.00 órakor 
 
24-25.
24-én 18.00

július
1-2-3
4-8

Korbuly János, a Dutra megalko-
tója talán maga sem gondolta, hogy 
évek múltán a Vörös Csillag Trak-
torgyár 1948-1975 közötti gyártási 
időszakát „Dutra-korszaknak” fogja 
majd az utókor elnevezni. A Dutra 
ma már legenda, de fénykorában, 
kategóriájában a legjobbnak, a leg-
sikeresebbnek és legkorszerűbbnek 
számított. A Dutra név még ma is 
fogalom a traktorok világában. Kis-
kőrösön viszont nem csak múzeumi 
tárgy, hanem a gazdák közül sokan 
még ma is karbantartják és dolgoz-
nak vele. A találkozó második nap-
ján a szakadó eső ellenére megtartott 
díszfelvonuláson közel száz traktort, 
csettegőt és egyéb gépet csodálhattak 
meg az érdeklődők. Óránként indult 
városnéző körútra a Faros Ikarus 66-
os busz nosztalgiajárata is, melynek 
végállomásán, az Old Car múzeum-
ban még egy tárlatvezetés is belefért 
az időbe. Vasárnap rendezték Erdő-
telek külterületén a szántó- és mű-
velés-bemutatót, valamint a kis- és 
nagytraktorok erőhúzó versenyét.
A háromnapos rendezvényen szak-
mai programokra is sor került: elő-
adások, restaurátori kerekasztal és 
élménybeszámolók tették lehetővé az 
ismeretek gazdagodását és a tapasz-
talatcserét, valamint bemutatták a 
Renner 4450 típusú új magyar trak-
tort. A találkozót „gyermektrakto-
roztatás”, Monster Truck bemutató 
és kiállítások színesítették. Csermák 
Pál pedig díszoklevelet kapott arról, 
hogy 2016-ban ő lett „Az év gyűjtő-
je” traktor kategóriában.

dutrA: Az életre Kelt mAgyAr legendA

május 13-14-15-én rendezték meg a Iv. Kiskőrösi dutra nemzetközi ta-
lálkozót a Kiskőrösi Közúti szakgyűjteményben. A nyitóünnepségen 
Domonyi László polgármester méltatta a kiskőrösi szerveződésű, mára 
már országos, sőt, nemzetközi hírűvé vált találkozót és lelkes életre hívóit: 
a 2012-ben alakult dutra baráti Kör tagjait és a közúti szakgyűjtemény dol-
gozóit. Domján Gergely, a nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke 
is köszöntőt mondott. mint elhangzott, ezek a mezőgazdasági gépcsodák 
strapabíróságuknak, kiváló vonóerejüknek és minimális fogyasztásuknak 
köszönhetik még napjainkban is jó hírnevüket.  

dübörgő

Negyedszerre találkoztak Kiskőrösön a gépmonstrum hívei

A IV. Kiskőrösi Dutra Nemzetközi 
Találkozó támogatói: Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara, Kiskőrös Város Ön-
kormányzata, Old Car Múzeum, Agro-
Twin Kft., Dutra Klub, Judák Gyula, 
Konstuktív-B Kft., Kőrös-Benz Kft, 
Gyurján István, Oroszi Szabolcs, Oázis 
Italdiszkont, Elektro Favorit Kft., Szen-
ti Ferenc, dr. Toldi Emil, Haskó István, 
Polereczki József, Kőrös-Gáz Depo Kft., 
Izsáki Házitészta Kft., Kossuth Pince-
szövetkezet, Csővári 2003. Kft., Béko 
Kft., Bánkúti Attila, WineCorp Zrt., 
Tabdi Polgármesteri Hivatal, Bartha 
Károly, Gubik Károly, Kiskőrösi Kábel-
televízió Kft., Dedák Pál, Jona-Drink 
Kft., Druk-ker Kft., Borbényi Sándor, 
Axiál Kft., Kőrös-Bor Vendégház, Luk-
ács Sándor, Régió Napló, Kőrösi hírek, 
Szlanka Pál, Kecskeméti János, Kolozs-
vári Zoltán, Magyar Közúti Szakgyűj-
temény Nonprofit Zrt. - Közúti Szak-
gyűjtemény, Kávéház a három bölcs 
útkaparóhoz és a Fröccs, Borpince Kft.

Szlovák Mihály, Barkóczi László, Ba László, Csermák Pál, Belák József, 
Kis Zsolt, Fábián Péter. A képről hiányzik: Ocskai János, Bajusznács György

(fotó: Dudás Lajos)
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Kiskőrös adott otthont, a Velünk moz-
dulj DSE szervezésében a TANAK 
(tanulásban akadályozott tanulók) 
tehetségkutató megyei szintű futball 
programjának. Verőfényes napsütés-
ben, 5 csapat részvételével zajlottak a 
mérkőzések. Baja, Izsák, Kalocsa, Kis-
kőrös, és Kiskunmajsa csapata küzdött 
a dobogós helyezésért. A tét ugyanis 
nem csekély: az a csapat, aki az első he-
lyezést szerezte meg, és az őszi forduló-
ban is jól teljesített, utazhat Zánkára, 
2016. június 3-án, az Országos Lab-
darúgó Bajnokságra. Szoros küzdelem-
ben, sportszerűen játszott mérkőzések 
eredményeként, az első helyezést Kiskő-
rös csapata szerezte meg. Az ezüstérmet 
Baja, a harmadik helyezést pedig Kis-

KIsKőrösI győzelem
A lAbdArúgóPályán

kunmajsa csapata nyerte el. A dobogó 
közelében, negyedik helyen a kalocsai, 
ötödik helyen pedig az izsáki sportolók 
végeztek. Az edzők, és a játékvezetők 
véleménye alapján, a legtehetségesebb 
tanulók a csapatversenyen kívül egyé-
ni díjban is részesültek. Gólkirály cí-
met kapott Kővári Patrik, a Kiskőrösi 
EGYMI diákja a legjobb kapusnak 
járó trófeát vehette át Börödzki Pál, 
a Bajai EGYMI sportolója. A legjobb 
kapus díját Radics Krisztián, kiskun-
majsai sportoló szerezte meg. Gratu-
lálunk a versenyzőknek, és a felkészítő 
tanároknak, edzőknek! A bajnokság a 
FODISZ támogatásával valósult meg.

Bányásziné Lukács Margit

Kiállítás nyílt a Szó-La-M Alapfokú 
Művészeti Iskola grafika tanszakára 
járó növendékek munkáiból a Petőfi 
múzeum emeleti galériájában május 
6-án 17 órai kezdettel. Mióta a mű-
vészeti iskola keretein belül történik a 
grafika-oktatás, minden tanév végén 
egy kiállítás keretén belül mutatják 
meg a növendékek az év során készí-
tett legjobb alkotásaikat. A művésze-
ti iskola fafúvós tanszakának tanárai 
muzsikáltak a program nyitánya-
ként, majd a megjelenteket Soltiné 

művészPAlántáInK KIállításA
Samu Zsuzsanna intézményvezető 
köszöntötte és gratulált a szeptem-
bertől tartó tanszaki munka „gyü-
mölcseihez”. Ezt követően átadta a 
szót Szedmák Tamás képviselőnek, 
a művelődési, közoktatási és sport 
bizottság elnökének, aki megnyitot-
ta a két héten keresztül megtekint-
hető grafikai tárlatot és többek kö-
zött méltatta Furák Attila, a grafikai 

tanszak tanárának, valamint felesége, 
Furákné Tóth Ildikónak a kiállítás 
berendezésében végzett munkáját. 
A képviselő hangsúlyozta a művé-
szeti alkotások fontosságát, még az 
egyre inkább fejlődő virtuális világ 
által befolyásolt hétköznapokban is. 
Kiemelte a művészetoktatás jelen-
tőségei közül, hogy a növendékek a 
tanszakon megtapasztalják a kreatív 
alkotás örömét.

45 gyermek 5 pedagógus kíséretében 
fedezte fel Gyergyószentmiklósnak és 
környékének természeti, kulturális és 
néprajzi értékeit, nevezetességeit. Út-
közben Nagyszalontán felkeresték a 
csonka toronyban berendezett Arany 
János Múzeumot. Bejárták Parajdot, 
Szovátát, Farkaslakát, Szejke für-
dőt, Korondot, Székelyudvarhelyet, 
Gyergyó-csomafalvát. Gyönyörködtek 
a Medve-tó, a Gyilkos-tó, a Békás-szo-
ros festői szépségében.
Túráztak az Anna-kápolnához, a 
Pongrác-tetőn, a Tordai-hasadékban. 
Ismerkedtek a fazekasság és a hagyo-

hAtártAlAnul
jól éreztéK mAguKAt

mányos fényképészet mesterségével. 
Szekéren ülve bejárták az esztenát, az 
állatok nyári szállását. Kóstoltak sok 
helyi finomságot: áfonyaszörpöt, lek-
várt, ordát, juhsajtot.
Végül pedig a kalandokban bővelkedő 
kirándulást megkoronázták egy ferge-
teges mulatsággal: Csomafalván egy 
rendezvénycsűrben helyi zenészek húz-
ták a talpalávalót.
A táncházban együtt énekelt dalla-
mokkal a fülükben, élményekkel és 
lélekben gazdagodva, sok új barátot 
szerezve tértek haza a kiskőrösi diákok.              

Romfáné Flaisz Anita

A KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájának 7. évfolyamos tanulói május 
9-13-ig a „Határtalanul” pályázat keretében csodálatos öt napot töltöttek 
Erdélyben. A program célja, hogy az anyaországi diákok megismerkedjenek, 
kapcsolatot teremtsenek határainkon túli magyar iskolák tanulóival. A pető-
fisek ebben az évben a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskolában 
tettek látogatást.

Kiváló eredményekkel büszkélked-
hetnek a Szó-La-M Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei a Delley 
József területi zongoraetűd verse-
nyen, melyen 3 megye, 24 művészeti 
iskolájából, közel 100 ifjú zongorista 
vett részt négy korcsoportban. A ren-
dezvényt Soltiné Samu Zsuzsanna 
igazgató köszöntője után Domonyi 
László polgármester nyitotta meg. 
Kiemelt Nívódíjban részesült: 
Breznyán Kinga, Kertai Rita, 
Breznyán Gitta, valamint Lupták 
György, akiket Balázs-Nagy Gab-
riella készített fel a versenyre. Ní-
vódíjat kapott produkciójára Ne-
mes Dóra (tanára: Vikorné Hajas 

Matild) és Szabó Loretta (tanára: 
Balázs-Nagy Gabriella). Dicséretben 
részesült Grúber Noémi (tanára: 
Pelsőciné Barna Mária), Aszódi 
Zsombor (tanára: Pusztai Virág), 
valamint Ottery Willis (tanára: 
Pusztai Virág).
A szabadon választott etűd legkivá-
lóbb előadásáért különdíjat kapott 
Breznyán Kinga és Lupták György, 
ő egyben a „Legjobb kiskőrösi ver-
senyző” különdíjat is átvehette. A 
kiskőrösi zenepedagógusok közül 
Balázs-Nagy Gabriella kapta meg a 
legeredményesebb felkészítő tanár-
nak járó különdíjat. Gratulálunk 
mindenkinek!

négy KIemelt nívódíj

lIlI A KIs herCegnő

CsAládIAs

bölCsődéK nAPjA A bölCsIben

Négy évvel ezelőtt tartották meg 
először a „Bölcsődék napját”, az-
óta ehhez kötődően minden évben 
szakmai továbbképzést tartanak a 
gondozónők számára, melynek idén 
az Aczél-Németh Angéla vezette 
kiskőrösi intézmény adott otthont. 
A továbbképzésen Soltvadkertről, 
Kiskunhalasról, valamint Kunszent-
miklósról mintegy félszáz szakem-
ber, kisegítő vett részt. A rendezvény 
sokrétű céljának megvalósításához 
– továbbképzés, szakmai ismeretek 
bővítése, tapasztalatcsere, illetve kap-
csolatok építése más intézményekkel 
– kiváló színteret biztosított a kiskő-
rösi bölcsőde. A meghívott előadók 

révén is sok hasznos szakmai infor-
mációval gazdagodtak a résztvevők.
A bölcsődevezető köszöntőjét kö-
vetően Danicsné Szemkeő Kinga 
gyógypedagógus, korai fejlesztő „A 
korai fejlesztés lehetőségei” címmel, 
Torgyik Lászlóné gyógypedagógus, 
mozgásterapeuta pedig a „Mozgás-
fejlődés és a motorikus képességek 
fejlődése kisgyermekkorban” címmel 
tartott előadást.

Aczél-Németh Angéla intézmény-
vezető (képünkön) ezúton is köszö-
netet mond az előadóknak a színes, 
számos jól hasznosítható informáci-
ót tartalmazó előadásokért.

Így teljes az élet. Tavaly hírt adtunk  a 
Kőrösi hírekben Sáfárné Kovács Ág-
nes és párja, Ferenc esküvőjéről, most 
pedig már a babarovatunkat gazdagít-
ják. Tudniillik december 1-jén 2850 
grammal, 52 centisen megszületett 
gyönyörű kislányuk, Lili. A csöppnyi 
lányka – akit apukája az egyszerűség 

kedvéért „csak” kis hercegnőmnek hív 
– rendkívül nyugodt, mosolygós kis-
baba. Első unoka mind a Sáfár, mind 
pedig a Kovács famíliában, úgyhogy 
az olvasók fantáziájára bízzuk, ki van 
azóta is, hogy a világra jött, egyfolytá-
ban a középpontban. Ennek ellenére 
azért arra figyelnek a felnőttek, hogy 
Lilit ne kényeztessék el. Az éjszakákat 
már átalussza, napközben pedig ren-
geteget gőgicsél, forog jobbra-balra. 
Imád pancsolni a kiskádban, viszont 
a sapkát nem igen szereti, ha a fejére 
adják. Anya-apa nem győznek betelni 
vele, hiszen teljesült a vágyuk, elsőre 
kislányt hozott a gólya. Május 1-jén 
tartották a keresztelőt a református 
templomban.

mAsszázs Az APrónéPneK

Miért jó a babának?  
– A baba a masszázs alatt érzi a sze-
retetteljes érintést, és ez legalább 
annyira fontos, mint a táplálék. 
Számos pozitív tulajdonsága között 
mindenféleképpen említendő, hogy 
erősíti a kötődést, a relaxáció közben 
megszűnnek az izomzat, valamint 
az emésztőrendszer problémái. Sok 
baba küzd a hasfájás problémájával. 
A megfelelően elsajátított masszázs-
technikával enyhíthetjük, sőt meg is 
szüntethetjük ezt, ugyanúgy, mint a 
védőoltások következtében, vagy a 
fogzás alatt fellépő fájdalmakat.
És a mamának?
– Sok anyuka kétségbeesik, mert 
nem tudja miért sír a gyermeke, nem 
tud a fájdalmain segíteni. A masszázs 
után elcsendesül a gyermek, az anyu-
kák is megnyugodnak. Óvatosan a 
nagyobb tesókat is be lehet vonni a 
masszázs folyamatába, így erősíthet-
jük a testvérek közötti kötődést. 
Minden gond megoldható így?
– Nem! Ha egy baba nyűgös, nem 
biztos, hogy elég a masszázs és már 

alszik is. És persze olyan csecse-
mők, kisgyermekek is vannak, akik 
nem igénylik ezt a fajta kontaktust. 
Mindezt viszont már egy-két alka-
lom után érzékeljük. 
Milyen feltételeket kell biztosíta-
nunk?
– Jó meleg legyen a szobában, hiszen 
a kicsiket levetkőztetjük. Ezen kívül 
nem árt egy kellemes tapintású fész-
ket kialakítanunk. A fény is tompább 
legyen a megszokottnál. Aztán jöhet 
a finom babaolaj. Énekeljünk, be-
széljünk is gyermekünkhöz masszázs 
közben. Az érintés mellett fontos a 
szemkontaktus is az eleinte 15-20 
perces masszázsok alatt, amelyeknek 
idejét a baba tűrőképességéhez iga-
zítva a későbbiekben meg is hosszab-
bíthatjuk. Így tud teljesen ellazulni, 
átadni magát a kellemes perceknek. 
Bizonyított tény, hogy azok a ba-
bák, akikkel már újszülött korukban 
így is foglalkoznak, a későbbiekben 
sokkal nyitottabbak, nyugodtabbak, 
energikusabbak társaiknál.

A babamasszázs jót tesz babának-mamának… várandósoknak, szülőknek, 
örökbe fogadó szülőknek, nagyszülőknek – mondta Vassné Farkas Irén, 
nemzetközi okleveles csecsemőmasszázs oktató, a magyar gyermek-
masszázs egyesület tagja. 

Jó a babának, jó a mamának

CseCsemőgondozásból jeles
Kiskőrösön szervezték meg a Magyar 
Vöröskereszt Országos Csecsemő és 
Kisdedgondozási Verseny megyei 
döntőjét. A háromfős csapatok elmé-
leti és gyakorlati téren is összemérték 
tudásukat. A résztvevőket dr. Kál-
layné Major Marina, az Egészség-
ügyi, Gyermekjóléti és Szociális In-
tézmény vezetője, valamint dr. Nagy 
Gabriella aljegyző köszöntötte. A 
zsűri elnöki posztját dr. Horváth At-
tiláné, a Kiskunhalasi Járási Hivatal 
vezető védőnője töltötte be. A me-
gyei döntőbe 5 általános iskolás és 5 
középiskolás 3-3 fős csapat jutott be. 
Az általános iskolások korosztályá-

nak versenyét az érsekcsanádi Bíber 
János iskola nyerte, második lett 
Páhi, harmadik pedig a hartaiak csa-
pata. A középiskolások között a bajai 
Türr István középiskolások utasítot-
tak mindenkit maguk mögé, a máso-
dik helyen a kiskőrösi KEVI csapata, 
a harmadik helyen pedig a kalocsaiak 
végeztek. A győztesek továbbjutottak 
az országos döntőbe. A verseny ideje 
alatt az EFI Iroda munkatársai egész-
ségállapot-felmérést végeztek és a 
versenyzők megtekintették az Együtt 
a Daganatos Gyermekekért Alapít-
vány „Mindenjó” házában végzett 
tevékenységeket is.   

A Kiskőrösi Mentő Alapítvány köszönetet mond minden támogatójának a tavalyi évben 
nyújtott segítségért. 2015-ben 5 millió 22 ezer 431 forint támogatás érkezett
az alapítvány számára az adó 1% felajánlásokból! Több mint 250 rendszeres
támogató segíti a mentés színvonalának fejlesztését. 
Ebből a pénzből: új esetkocsi indult Kiskőrösön, életmentő eszközöket vásároltak,
új munkaruhákat szereztek be, az „Egészség-szigeten”- ingyenes állapotfelméréseket 
végeztek a települési rendezvényeken, oktatásokon, továbbképzéseken való részvételre 
nyílt lehetőség, mentési bemutatókat szerveztek, új Volkswagen crafter mentőautókat 
állítottak szolgálatba
Az alapítvány célja: új életmentő felszerelések vásárlása, a mentés színvonalának 
emelése, a mentőállomás épületének korszerűsítése, dinamizálása.

Köszönjük eddigi bizalmukat,
adójuk 1 százalékának felajánlására,
támogatásukra a jövőben is számítunk.
Kiskőrösi Mentő Alapítvány elnöke: Farkas Gyula

számlaszám: 1 8369353-1-03
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A háromnapos fesztivál program-
palettája ebben az évben rendkívül 
színesre és tartalmasra sikeredett 
május 20-21-22-én. Péntek reggeltől 
vasárnap éjszakáig váltották egymást 
a színvonalas események Kiskőrös 
Város Önkormányzata, a Publicity 
Aim Kft., a Kiskőrösi Szlovákok 
Szervezete, Kiskőrös Város Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzata, va-
lamint a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ szervezésében.
Az országos média érdeklődése 
Kiskőrös felé fordult. Egyenes élő 
adásban közvetítette a szombati és 
a vasárnapi nap eseményeit a Duna 
Wordl, a Domovina Tv, de hírt adott 
rólunk az MTV1 és a helyi KisKőrös 
Tv mellett a Kecskeméti TV is, az 
internetes portálok beszámolóiról, 
valamint az írott sajtók cikkeiről már 
nem is beszélve.   
A török dúlások miatt elnéptelene-
dett települést újra élettel megtöltő 
hithű evangélikus Wattay család 
községtelepítő levelének dátuma: 
1718. május 19. Erre az eseményre 
tisztelettel és örömmel emlékezve 
ünnepeljük meg immáron 2001. 
óta a Városalapítók Napját. Mivel a 
szlovákok ünnepi asztaláról sosem 
hiányozhatott az ízletes „szaladgálós” 
rétes, ezért az is természetes, hogy a 
Városalapítók Napjával egy időben 
van a Rétesfesztivál is.
A nagyrendezvényt egykor életre 
hívók célja az volt – mindamellett, 
hogy tisztelegjünk az alapítók emléke 
előtt – hogy teret biztosítsanak a te-
lepülés civil szervezeteinek, valamint 
a hagyományőrző csoportoknak a 
bemutatkozásra, és a gasztronómiai 
programok mellett neves fellépők is 
változatos színpadi programokkal 
szórakoztassák az érdeklődőket.
Idén a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
és a Kiskőrös Helyőrség Nyugállo-
mányúak Klubja jubiláló rendezvé-
nyeikkel csatlakoztak az ünnephez, 

„ez jó mulAtság, FérFI 
munKA volt!”

mellyel a pénteki napot tették tel-
jessé. Kiskőrös Város Fúvószeneka-
ra, Litauszki Tibor természetfotós, 
Dudás András harmonikaművész, 
Kothencz Lajos és Szávolovics 
Gabriella előadóművészek, a Kiskő-
rösi Motoros Baráti Kör, a Szilvesz-
ter Társulat, a kiskőrösi néptánc-
csoportok és kalocsai vendégeik, a 
helyi, a szomszédos, valamint 
a szlovák települések 
népdalkörei, a „Száz-
szorszép” Óvónői 
Bábcsoport, a ma-
zsorett csopor-
tok, a modern-
tánc csoportok, 
a thai-chi egye-
sület, Kovács 
Lázár mes-
terséf pedig 
a színes prog-
ramkavalkádról 
gondoskodott.
A futóhomokon 
egykoron a szlová-
kok teremtették meg a 
szőlőművelés alapjait, ezért 
a Kiskőrös Városi Borverseny szerve-
zői – Kiskőrös Város Önkormány-
zata, Kiskőrös Város Hegyközsége, 
valamint a Kiskőrösi „Gondűző 
Borlovagrend – is úgy határoztak, 
hogy ez a rendezvény a legmegfele-
lőbb helyszíne a díjak és elismerések 
átadására. Ebben az évben három 

kategóriában is kiosztották a „Vá-
ros Bora” elismerést. A fehér borok 
közül a Kiss és Társai Kft. 2015-ös 
évjáratú Cserszegi fűszeres bora, rozé 
bor kategóriában a Szentpéteri Bor-
pince Kft. 2015-ös évjáratú Kadarka 
rose bora, a vörös borok közül pe-
dig a Vass-Bor Kft. 2015-ös évjáratú 
Cabernet Sauvignon bora kapta meg 

a kitüntető címet. A városve-
zetés döntése alapján a 

Városalapítók Napja 
volt a legméltóbb 

színtere Kiskőrös 
legújabb inter-
aktív turisztikai 
attrakciójának, 
a János Vitéz 
Látogatóköz-
pont ünne-
pélyes meg-
nyitásának is, 

mely hamarosan 
kitárja kapuját a 

látogatók előtt és 
a remények szerint 

érdeklődők ezreit fogja 
településünkre csábítani.

A Városalapítók Napja már nem csak 
a rétesfesztivál miatt gasztronómiai 
rendezvény is, hanem a pár évvel 
ezelőtt újra felelevenített főzőutca 
is kulináris élményekkel gazdagítja 
a betérőket. Mivel a rétes mellett a 
szlovákság asztalán a káposztás éte-
lek gazdag kínálata is jelen volt ezért 

Domonyi László polgármester azzal 
a rendkívüli ötlettel állt elő, hogy 
ezentúl minden évben versengjenek 
egymással a káposztás ételek, így 
született meg a szlogen: Főzőverseny 
káposztára hangolva!  
Elképzelhetetlen lenne a Gmoser 
Györgyné vezette szlovákság Rétes-
fesztiválja nélkül májusi nagyrendez-
vényünk. A zsűri ebben az évben sem 
volt könnyű helyzetben, mivel a 20 
csapat közel 100 rétessel rukkolt elő. 
A főtéri boros pavilonokban pedig 
mindhárom nap szomjukat olthat-
ták a finom étkek kóstolói.

Bár napközben sem volt üres soha 
a városközpont, az esti szórakoztató 
programokra „minden hely elkelt”. 
Vasárnap este a Csík zenekar, Rúzsa 
Magdi és a Fitos Dezső Tánctársulat 
fellépése alatt egy gombostűt sem le-
hetett volna leejteni a megújult főte-
rünkön, annyi szabad hely sem volt.
Köszönettel tartozunk mindenki-
nek, aki produkciójával, szervező-
munkájával, vagy támogatásával 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 
Ahhoz, hogy ismét eltölthessünk egy 
felejthetetlen hétvégét, megfeledkez-
ve a hétköznapok rohanásáról, ki-
kapcsolódhattunk, szórakozhattunk, 
ünnepelhettünk, együtt énekelhet-
tük a zenei fellépőkkel a jól ismert 
dallamok szövegét...

Boda Zsuzsa

Ide biztos, hogy máskor is eljövök, annyira jól érzem magam, olyan sok a 
látnivaló, nincs időm unatkozni – mondta egy, a rétesfesztivál zsűrijének 
asztalánál megálló férfi, aki a programok sokszínűsége mellett a rendez-
vény szervezettségét is megdicsérte. hát kell ennél több jó szó azoknak, 
akik a háttérben hetek óta azon fáradoztak, hogy emlékezetessé tegyék a 
kiskőrösiek és vendégeik számára a városalapítók napját és az országos 
rétes- és gasztronómiai Fesztivált? 

Országos középpontban 
a Városalapítók Napja 

és a Rétesfesztivál

KáPosztárA hAngolvA FőzteK és sütötteK

egész nap nagy volt a sürgés-forgás a Pátria melletti alkalmi „főzőtéren”. 
Az először meghirdetett káposztás ételek főzőversenyére 13 csapat ne-
vezett be. A csapatok már reggel 8-kor birtokba vették a területet, és az 
áldomásital elfogyasztása után bőségesen megreggeliztek, majd hozzá-
kezdtek a versenyebéd főzéséhez. voltak, akik egy-egy ételt, voltak, akik 
egész menüsort készítettek. A nap igazi baráti hangulatban, vidámsággal 
kísérve telt. mire a versenyművek elkészültek, az illatok odacsábították a 
barátokat, így délután 2 óra körül már sok helyen az üres bográcsok alját 
törölgették.

Zsűritagok: Kothencz Lajos el-
nök, Horváth Borbála képviselő, 
Csanádi Lajos, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara megyei alelnö-
ke, Lupták György evangélikus 
püspökhelyettes, Szőke Sándor vál-
lalkozó, Nuszpel József vállalkozó.
Helyezések: 
A legfinomabb káposztás étel:
1. A polgármesteri hivatal csapata 
(jobb alsó kép) – kemencében sült 
vaddisznó, vadliba, káposztás sztra-
pacska
2. A Jona Drink csapata – kecskepör-
költ, káposztás galuska
3. Szlovákok szervezete – húsos ká-
poszta sertéshússal
A legkülönlegesebb káposztás étel:
1. Kötőrúd egyesület (bal alsó kép) 
– Erdélyi korhelyleves savanyú ká-
posztával és kolbásszal, töltött, sült 
palacsinta, káposztába töltött kakas-
pörkölt

2. Kőrös Gasztro csapata – székely-
káposzta birkával, vaddisznóval, 
füstölt „nyúljával”, korhely halászlé, 
Wellington kacsa lilakáposztával, ká-
posztás pogácsa
3. Vadászbarátok – rakott kelkáposz-
ta fácánnal
A legszebb tálalás:
1. Gazdakör 1. sz. csapata – kor-
helyleves, töltött káposzta, káposztás 
burek
2. Maglódi József – sziki birkás ká-
poszta kiskőrösi módra
3. Hakan – káposztás halászlé
A legjobb vendéglátás kategóriája:
1. Szomszéd Club csapata – birkás 
székelykáposzta
2. Slambucok – titkos töltött káposzta 
3. Gazdakör 2. sz. csapata – birkás 
káposzta
Az agrárgazdasági kamara különdíja: 
Wéber szerviz – káposztás nyúl
Gratulálunk a résztvevőknek!

A Gmoser Györgyné Zsuzsika ve-
zette kiskőrösi szlovákok csapata ala-
posan kitett magáért ebben az évben 
is, hiszen 20 rétessütő csapat mun-
káját és a velük érkező népdalkörök 
tagjait kellett koordinálni.  Soltvad-
kertről, Dabas-Sáriból, Csabacsűd-
ről, Naszvadról, Pilisről, Maglódról, 
Csólyospálosról, Dunaegyházáról, 
Orgoványról érkeztek a vendégek, 
a többiek pedig a hazaiak közül – 
a polgármesteri hivatal dolgozói, 

KEVI általános iskolája 7. A, Bíró 
László, KEVI Szabó Ancsa csapata, 
a Wattay, a Kiskőrösi Szlovák Nem-
zetiségi Népdalkör, a Barkóczi csa-
lád, Dózsa Péterné, Ha(za)fi mama 
és csapata, valamint a KEVI -2 és a 
járási hivatal csapata – szálltak ring-
be az elismerő címekért. Hatalmas 
„megpróbáltatáson” esett át a Boda 
Zsuzsa vezette zsűri – Györk Ernő-
né, Birkás Kálmánné, Tóth Gabri-
ella – hiszen a csapatok mintegy 100 
féle rétest neveztek be a versenyre. 
Volt ott mindenféle finomság, mi 
szem-szájnak ingere, a hagyományos 
ízek őrzői mellett az új ízvariációk kí-
sérletezői is megmutathatták kreati-
vitásukat. Nagy sikert aratott például 
a mogyorós rétes, rumba áztatott ma-
zsolával, vagy a tejszínes-cseresznyés, 
illetve a kelkáposztás – sárgarépás – 
túrós rétes is. A zsűri munkáját segí-
tette Kovács Lázár séf, aki az ered-
ményhirdetés alkalmával méltatta a 
„szaladgálós” réteseket és kiemelte a 
rétessütők hagyományőrző elkötele-
zettségét. Az emléklapokat és az aján-
dékcsomagokat Gmoser Györgyné, a 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, valamint Domonyi László 
polgármester adták át.
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erőt Ad A „mIndenjó” ház
A gyógyult fiataloknak szervezett 
nemrégiben egy csodálatos hosszú 
hétvégét a kiskőrösi „Mindenjó” 
házban az Együtt a Daganatos Gyer-
mekekért Alapítvány kollektívája 
Takács Kata vezetésével. A fiatalok 
egy finom pizza ebéddel nyitották 
meg a vidám táborozást. Pihenés 
után bringára pattantak, és 15 ki-
lométert tekertek Kiskőrös város-
központi kerékpárútjain. Vacsorára 
bográcsoztak, és nagy nevetésekkel, 
beszélgetésekkel zárult az este.
Pénteken Cserményi Boglárka se-
gítségével nemezeltek a fiatalok. Az 
ebéd után sem pihentek, hanem a 
Császártöltés mellett húzódó Vörös 
mocsár túraútvonalat teljesítették, 
ahol különböző, erdőben található 
fűszernövényekkel ismerkedhettek 
meg és még különleges gombafajtá-
kat is találtak. Az 5 kilométeres túra 
után a soltvadkerti Korona cukrász-

da „fagyikóstolóját” sem hagyhatta 
ki a kis csapat. Este a lelkesebbek 
még egy kerékpártúrára indultak, a 
többiek pedig „szurkoló táblákat” 
készítettek a másnapi futóversenyre, 
amely Kecskeméten zajlott.
Szombaton az alapítvány munkatár-
saival együtt 5 gyógyult fiatal rajtolt 
el a futóversenyen. A leggyorsabbak 
már 15 perc alatt beérkeztek a célba, 
maguk mögött tudva a 3,4 kilométe-
res távot. A versenyt minden induló 
sikeresen teljesítette és a szurkolók is 
kitettek magukért. A kifáradt csapat 
hamburgerezés és fagyizás után tért 
vissza a „Mindenjó” házba, ahol egy 
nagyot csobbantak a medencében.
A vasárnap pihenéssel és sok nevetés-
sel telt. A búcsúzkodás a legtöbbször 
nehéz, de most erőt adott minden-
kinek az a tudat, hogy a nyári tá-
borokban újra találkozik majd a kis 
„sportos” csapat.

elhIvAtottAK

megerősítettéK hItüKet
Ígéretet és fogadalmat tettek
a református konfirmandusok

A Szentlélek kiáradásának ünnepén, 
pünkösdhétfőn nyolc konfirmandus 
tette ezt a fogadalmat a református 
imaházban. A szülőknek köszön-
hetően „virágba öltözött’ az épület. 
Pénzes Péter lelkipásztor hirdette 
az igét, és áldotta meg a fiatalokat, 
akik a feltett kérdésekre adott szaba-
tos válaszaikkal bizonyították, hogy 
megértek hitük megerősítésére. 
Az istentisztelet alapigéje: Ap. csel. 
2:1-7; 11/b-12; 22-24 ;39-40;42
„Halljuk, amint a mi nyelvünkön 

beszélnek Isten felséges dolgairól” 
Az üzenet alapgondolata: Ne a „ho-
gyan történt?”-re keressük a választ, 
hanem azt fedezzük föl, „mi történt 
bennünk, velünk mi történhet?” 
Megváltozik a viszonyunk Jézus 
Krisztussal, a környezettel, egymás-
sal és az Igével.
Az igehirdetést követően Bácsi Csa-
ba gondnok is köszöntötte az egyház 
új tagjait, és a gyülekezet lelkészével 
együtt egy-egy Bibliával ajándékozta 
meg őket.

nem volt bábelI zűrzAvAr A mIsszIóI nAPon

Az istentiszteleten Gáncs Péter püs-
pök hirdetett igét. Kiemelte, hogy 
azzal szemben, hogy az ember saját 
dicsőségét keresi, meg kell találnunk 
„jézusi” küldetésünk: embertársa-
inkhoz elvinni a jó hírt, Isten sze-
retetét. A missziói nap reménysége, 
hogy innen mindenki úgy megy 
majd tovább, hogy tudja, hol a helye, 
mi a küldetése és kik vannak rábízva- 
mondta a püspök.
Az istentisztelet és a közös úrvacsora 
vétel után délután különféle helyszí-
neken, szabadon választható szek-
ciókban folytatódott a program. A 
gyülekezeti teremben „Értékes vagy” 
címmel láthattak diákelőadást az 
érdeklődők, Gáncs Péter a Zsinagó-
gában a bábeli toronyépítésről szóló 

igeszakaszról folytatta gondolatme-
netét, a templomban Szvorák Kata-
lin énekművész többnyelvű énekelt 
áhítatát hallhatták. A művelődési 
központ több szekcióbeszélgetésnek 
is helyet adott. Dr. Gonda László 
református lelkész osztotta meg gon-
dolatait a két egyház közös hétköz-
napi missziói tevékenységéről, Nagy 
Dorottya erdélyi származású teoló-
gus-lelkész a migráció és a misszió 
egyházi értelmezésű kapcsolatáról 
adott útmutatatást, Süveges Gergő, 
a gyülekezetépítésről, a növekedés 
akadályainak elhárításáról, valamint 
a minden gyülekezet által bejárható, 
egyedi, személyre szabott fejlődési 
lehetőségekről beszélt. 
A szekcióbeszélgetések után átad-
ták az egyházkerületi díjakat, majd 
Lupták György püspökhelyettes, 
Szűcs Mária lelkész és a Gospel 
Sasok énekegyüttes zenés szolgálata 
zárta a tartalmas programokkal teli 
napot, melynek szervezéséből és le-
bonyolításából a kiskőrösi gyülekezet 
minden intézménye kivette részét.     

városunkban szervezte meg „sok nyelv egy lélek – bábeltől pünkösdig” 
mottóval a déli evangélikus egyházkerület családi missziói napját május 
7-én szombaton. A rendezvényen mintegy 1300-an vettek részt minden 
korosztályt képviselve, így a nyitó istentiszteletre zsúfolásig megtelt a he-
lyi evangélikus templom. A résztvevőket a Kiskőrösi evangélikus Fúvósok 
szolgálata, valamint a közös éneklés után Lupták György püspökhelyettes, 
valamint radosné lengyel Anna egyházkerületi felügyelő köszöntötte.

„Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztyén anya-
szentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és 
áldozatkész tagja leszek.”

„AlKAlmAzásIndítás”
Konfirmáció az evangélikus gyülekezetben

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Aki a 
szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny 
hallgatója, hanem tevékeny meg-valósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.” (Jakab 1,22.25)

Idén Fóton, a Magyarországi Evangé-
likus Egyház Kántorképző Intézetében 
ízleltük meg azt, milyen egy tábori áhí-
tat, mit jelent magunknak készíteni a 
reggelit, vacsorát, kivenni a részünket 
az egymásért végzett munkából, szol-
gálatból, milyen Isten szeretetének von-
zásába kerülve élni. Tábortűz mellett 
beszélgettünk, sárkányhajóban egy rit-
musra eveztünk, próbavizsgát írtunk, 
éjszakai túráztunk a közeli hegyre. 
Egy hétre rá a fiatalok megírták a kon-
firmációi vizsga tesztlapjait, így a követ-
kező vasárnap odaállhattak Isten színe 
elé: a rajtkőre, mert nagy dolgok kez-
dete a konfirmáció. Ami eddig elmélet 

volt vagy inkubátor helyzetként beszél-
tünk róla, azt mostantól gyakorlatban 
szükséges alkalmazni, életté formálni. 
Istentől a szabadság tökéletes törvényét, 
útját kapjuk meg, így a döntés és a 
felelősség szabadságát is. Boldog, meg- 
elégedett életük akkor lesz most indu-
ló fiataljainknak, ha szabadon Isten 
mellett akarnak és tudnak dönteni 
napról napra, minden szituációban. 
Ezért fontos az egész gyülekezetnek és a 
családoknak segíteni őket, és kitartóan 
imádkozni értük, hogy meg tudjanak 
maradni az ÚR útján.

Farkas Sándor iskolalelkész

Minden évben különleges az az alkalom, amikor a gyülekezet konfirmáló fi-
ataljai odaállnak a templom oltára elé, és Isten erejét kérik az életük folyta-
tásához. Minden évben különleges az az út is, amelyet – diákok és hitokta-
tók – együtt teszünk meg e pillanatig. Egész éves készülésünk során sokat 
beszélgetünk a hit alapjairól, az Istenbe vetett bizalom fontosságáról, a Vele 
való személyes kapcsolat ápolásáról, a Bibliáról, az egyház alapvető tanítá-
sáról. Gyakorlati tapasztalatot szerzünk a gyülekezet közösségi életéről, az 
imádságról, vagy elmegyünk együtt egy hosszú hétvégés táborba a vizsga és 
a konfirmáció előtt.

Szűcs Mária csoportja: Barkóczi Vivien, Békés Gergő Róbert, Csipak István, 
Gohér Mihály, Gottfried Anna Júlia, Káplár Nikol, Klajkó Kitti, Lengvári Dá-
niel, Maczkó Dóra, Márkó Bence, Németh Dominik, Rácz Noémi, Ribárszki 
Dóra Barbara, Schneider Gergő Mihály, Szabó Balázs, Szentgyörgyi Adrienn, 

Tóth Renáta, Vlcskó Balázs Máté 

Luptákné Hanvay Mária csoportja: Aszódi Anett, Aszódi Dániel, Bárány 
Dániel Imre, Breznyán Gergő András, Dicsa Dávid, Disztl Dominik, Dorák 
Krisztina Kata, Judák Attila, Judák Gergő, Kecskeméti Csilla Nikolett, Kiss 
Tóth István, Körtélyesi Balázs, Martin Annamária, Miszlik Anita, Mucsai 

István Ádám, Nagy Nóra, Ritter Roland, Rohoska Dominika, Rohoska Réka, 
Szabó Loretta, Szabó Gergő 

Farkas Sándor csoportja: Bánáti Ádám, Baranyai Zsombor, Barna Dániel, 
Bolvári Zsuzsa, Cseh-Szakáll Csilla, Havran Mária, Kurucz Gábor, Kurucz 

János, Kriskó Tamás, Pivarcsi Milán

Bolemányi Judit csoportja: Dulai Máté, Fekete Roland Péter, Gyurján Arnold, 
Kecskeméti Márk János, Opauszki Máté, Sánta Szilárd, Schneider Norbert, 

Szabó Norbert, Szeman Aldor Belián, Szenti Bernadett, Turcsán Zalán 

Ez pedig öreg hiba. Sokat, nagyon 
sokat veszít az, aki lemond az ének-
lésről! Mert az éneklés adománya 
Isten csodálatos ajándéka az em-
bernek. Mert emberségünk része 
az öröm, a bánat, a szenvedés vagy 
a gyász. S muszáj megosztanunk, 
mindazt, ami bennünk van. De eh-
hez sokszor már nem elég a szó. De el 
lehet énekelni mindazt, ami felgyü-
lemlett bennünk. És az énekünkkel 
Istent is dicsőíthetjük. Mózes is ezt 
teszi. Énekel Isten hatalmas tetteiről, 
csodálatos szabadításáról. Elénekli, 
hogyan veszett a tengerbe az üldöző 
egyiptomi sereg. Szíve – s az övével 

együtt a népé is, csordultig telt 
örömmel és hálával. Mert a porszem 
embernek átélni, hogy a hatalmas 
és végtelen Isten törődik vele, sőt, 
szereti és kiválasztja őt, életet meg-
változtató élmény. – Jézus Krisztus 
keresztje alatt az összetört ember 
megváltást talál. Aki már nem bírja 
cipelni tovább mulasztásait, hibái és 
vétkei alatt roskadozik, ott megsza-
badulhat. Újra egyenes derékkal föl-
állhat, s arcát a napfényben megfür-
detve énekelhet boldog, felszabadult 
hálaéneket Istennek, Isten dicsőségé-
re – és építő bizonyságul embertár-
sainak!                     Lupták György

állunk a temetésen, a kántor meg a pap. mi ketten énekelünk, a gyászolók, 
– mint egy szabadtéri koncert közönsége, hallgatnak bennünket. – álla-
mi ünnepség, valahol az országban. Az összegyűlt sokaság hallgatja, de 
nem énekli a himnuszt. no persze, nem is könnyű esetenként, mert olyan 
felvételt tett be a rendező, ahol profi kórus tudja csak azt énekelni, meg-
közelíthetetlen magasságban. – Az iskolások zöme utál énekelni. Kodály 
zoltán és a „Kodály-módszer” hazájában méltatlanul háttérbe szorult az 
iskolai oktatásban az ének-zene. nem csoda, ha gyerekeink is leszoktak 
az éneklésről.

júnIusI útmutAtó
„Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izráel fiaival együtt az ÚRnak: Énekelek az ÚRnak, 
mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az ÚR, megszabadított 
engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom.” (Mózes 2. könyve 
15. fejezet 1-2 versei)

Fodor Bálint, Ádám Noémi, Ádám Enikő, Néző Nikolett, Pénzes Péter,
P. Tóth Petra, Orbán Viktória, Simon Vivien, Molnár Roland



14 15

2016. június2016. június

APáK nAPjA A vox novávAl

Megalakulásuknak egyik szempontja 
volt, hogy visszahozzák azt a sajátos 
hangzást, amelynek különösen fon-
tos szerepe volt az egyházi zenében, a 
gyülekezeti éneklésben. Másik szem-
pontjuk volt, hogy azok a kórusművek, 
énekfeldolgozások, melyeket műsorukra 
tűznek, bővíti repertoárjukat, férfikari 
markánsabb hangzásban „ragadják 
meg” a hallgatót. Úgy gondolják, hogy a 
régi és az új énekfeldolgozások közelebb 
tudják hozni az érettebb korú, Istent 
kereső emberek érdeklődését, szemben 
a fiatalok kedvelt divatos zenei stílusa-
ival, azok zajos ritmusával a dallamra 
erőszakolt szövegével. Ezek a művek 
méltóságot és drámaiságot is képesek ki-
fejezni. Számos külföldi és hazai szerzők 
műveiből összeállítható műsorukkal, 
koncertek, jótékonysági hangversenyek, 
vagy zenés istentiszteletek megtartására 
is nyílik lehetőségük. Az énekek mind-
egyikében az istendicsőítés a legfonto-

sabb, mert így tudnak azonosulni az 
énekek mondanivalójával. Az éneklést 
szolgálatnak tekintik, fellépéseiket fel-
kérés alapján vállalják, ezzel is szolgál-
va az ökuméniát, az egyetemes evangé-
lium hirdetését. Éneklésüket rendszerint 
nagy érdeklődés kíséri, bel- és külföldön 
egyaránt. A Vox Nova Baptista Férfikar 
2000. évben egy országos minősítő be-
mutatkozáson „hangversenykórus” mi-
nősítést nyert el. Fennállásuk óta több 
kazettát, CD és DVD lemezt is kiad-
tak, de szolgálataikkal többségében a 
világhálón is találkozhatunk. A kórus 
vezetője Szilágyiné Mátyus Elvira 
karvezető, az énekkarban pedig több 
kiskőrösi is énekel. Éppen ezért meg-
tisztelő számunkra, hogy június 19-én 
vasárnap 16 órakor, vagyis az „Apák 
napján”, délután a Kiskőrösi Baptista 
Gyülekezet templomában találkozha-
tunk velük, melyre minden kedves ér-
deklődőt nagy szeretettel hívunk!

A vAsutAs CuKrosoK 
Közösséget AlKotnAK

A Fazekas Istvánné Margitka (bal 
felső fotón) vezette Kiskőrösi Va-
sutas Cukorklub tagjai igen aktív 
életet élnek. Május 8-án vasárnap a 
térség vasutas cukorklubjainak tag-
jait hívták vendégségbe a Thermál 
étterembe. Érkeztek is a vendégek 
szép számmal Soltvadkertről, Orgo-
ványról, Tabdiból, Soltszentimréről, 
Csengődről, valamint a Martonné 
Magdika vezette kiskőrösi nyugdí-
jas klub is képviseltette magát. Zsú-
folásig megtelt az étterem, mintegy 
százhúszan jöttek össze. A műsor és 
az ízletes ebéd után a táncparkett is 
megélénkült, pihenésképpen pedig 
sorra járták az asztalokat, beszélget-
tek a rég nem látott sorstársakkal. 
A tombolatárgyakat a klub a sa-
ját bevételéből finanszírozta. Mint 
azt Fazekasné Margitka elmondta, 

rendszeresen ápolják a kapcsolatot 
a többi cukorklubbal, egyesület-
tel. Eljárnak egymás rendezvényei-
re, hiszen szükség van az otthonról 
való kimozdulásra, közösségi életre. 
A klub legidősebb tagja – de talán 
a legaktívabb – a 92 esztendős Kis 
Sándor, a legfiatalabb tagjuk sincs 
hatvan év alatt, így sokuknak ezek a 
programok jelentik a társas kapcsola-
tok ápolását. Erre pedig nagy szükség 
van – mondja Margitka – hiszen a 
magány lassan felőrölné az ember 
életkedvét. 

A kiskőrösi klub létszáma már sok-
sok év óta közel 90 fő, havonta talál-
koznak, ilyenkor Dulai Ilona dok-
tornő is előadást tart számukra arról, 
hogyan tudják könnyebbé, elviselhe-
tővé tenni betegségüket.       

A Vox Nova Baptista Férfikar 1997-ben, egy baráti kezdeményezésre hang-
kazetta készítésére állt össze az egymást jól ismerő Budapest- és környé-
ki baptista gyülekezetek énekeseiből. A zenei anyag gondos válogatása és 
éneklése egyre nagyobb érdeklődést váltott ki az alkalmi kórusból, aminek az 
lett a következménye, hogy az első nyilvános bemutatkozásuk után közfelki-
áltással állandó kórussá alakultak. 

július 18-22-ig
hétfőtől-péntekig,
naponta 14:00-tól

„védd magad!”
napközis gyermekhét

a Filadelfia Idősek otthonában 
(szűcs józsef utca 12.)

II. gólya road show
Június 24-én

a magyar madártani egyesület 
(mme) 7.sz. helyi csoportja 

újra megszervezi az országos 
hírű „gólya-road show”-t, 
amelyre minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak.
A kiskőrösi gyűrűzési

helyszínek:
• Izsáki út 11. (betonüzem)

8.00 órakor
• Róna utca 22. 

előtt 8.45 órakor

AKI FelKutAttA őseInKet

Bíró András Zsolt antropológus, 
humánbiológus, a Magyar-Turán 
Alapítvány elnöke tartott nemrégi-
ben előadást a „Magyar őstörténet 
a természettudományok tükrében” 
címmel a művelődési ház zsúfolásig 
telt földszinti előadótermében. Az 
előadót Horváth Borbála képviselő 
köszöntötte és mutatta be a hallgató-
ságnak. Az antropológus szakember 
8 expedíciót és adatgyűjtő kutató-
utat szervezett a magyarság őstörté-
netének felderítésére.
A neves szakember bizonyítékokkal 
– például DNS vizsgálatok – alátá-
masztott kutatásainak eredményeiről 
számolt be, miszerint: a magyarság 
története időben és térben is messzire 
keletre vezet. Hangsúlyozta és bemu-
tatta a magyarság eredetének és ősi 
rokoni kapcsolatainak szerteágazását 
az antropológia, a genetika, valamint 
a régészeti kutatások tükrében. Mint 
azt a magyar őstörténet fejezeteinek 

ismertetése közben kiemelte, többek 
között érintve vannak a Kárpát-me-
dencétől keletebbre eső régiók, a 
Fekete-tenger északi partvidékétől 
északra eső sztyeppés vidékek, vagy 
a Kaukázus északi előtere is.
Bíró András Zsolt a kétévente 
Bugacpusztán megrendezett „ma-
gyar törzsi gyűlés” a Kurultáj életre 
hívója és főszervezője. A háromna-
pos rendezvényt idén augusztus 12-
13-14-én tartják.    

KItüntetést KAPott 
CzérnA jános

A Magyar Diáksport Szövetség 
(MDSZ) elnöksége „Diáksportért” 
kitüntetést adományozott Czérna 
Jánosnak, a Bem József általános is-
kola igazgató-helyettesének, testne-
velő tanárának, a női kézilabda után-
pótlás sport vezető edzőjének. Több, 
mint 15 éve segíti a megye diáksport 
munkáját Kiskőrös és Kalocsa térsé-
gében. Áldozatos munkájával orosz-
lánrészt vállal a körzeti és a megyei 
versenyek szervezésében.
Az MDSZ évi rendes küldöttgyű-
lésén évek óta hagyomány, hogy el-
ismerik a diáksportban hosszú évek 
óta lelkiismeretesen dolgozó testne-
velők, intézményvezetők áldozatos 
munkáját. Czérna Jánosnak ezúton 
is gratulálunk!              fotó: MDSZ

Bíró András tartott előadást

szólnI Kell: ne így éljeteK!

Volt-e életed a halálod előtt? Ember-
hez méltó életet éltél-e? Bele tudtál 
nézni embertársaid szemébe tiszta 
szemmel, tiszta szívvel, felemelt fej-
jel? Ezekkel a kérdésekkel szembe-
sülünk a klinikai halál állapotában 
– mondta Putnoki Tibor, aki a 
Kiskőrösi Gyógynövény és Hagyo-
mányőrző Közösség meghívására 
érkezett városunkba, hogy a műve-
lődési házban megossza halálközeli 
élményét és az azt követő életének 
változását az érdeklődőkkel. Tibor 
annak ellenére megtartotta előadá-

sát, hogy csak csekély számban jöttek 
el érdeklődők a programra. 
Mint mondta: 1994-ben egy beteg-
ség miatt kórházba került és ott egy 
9 percig tartó halálközeli élményt élt 
át. Az akkor tapasztaltak adtak indít-
tatást számára, hogy saját példájával 
alátámasztva meggyőzze az embe-
reket arról, hogyan kell a szeretet 
jegyében helyesen élni, a „cselekvő 
szeretet útján” elindulni és haladni.
A „Szeretet fénye” Közhasznú Ala-
pítvány égisze alatt a világot járva a 
szó erejével, ellenszolgáltatás nélkül 
próbálja meggyőzni hallgatóságát, 
hogy soha nincs késő az érdek nélkü-
li egymás felé fordulásra. Az alapít-
ványhoz tartozó mintegy 1500 segí-
tő is hirdeti a pozitív gondolkodás, 
az egészségmegőrző tevékenységek, 
valamint az önismereti foglalkozások 
fontosságát.
A többórás kiskőrösi találkozás alatt 
bőven kaptunk a szeretet fényéből. 
Köszönjük Tibor.    

brIllíroztAK 
versenytánCosAInK

A Budapest Danza Kupán verseny-
táncosaink öregbítették Kiskőrös jó 
hírnevét. Markó Kíra és Pszota Máté 
(bal oldali kép) „D” latin kategóriá-
ban ezüstérmet szereztek, első „C” 
kategóriás versenyükön pedig közép-
döntősök lettek. Markó Milda Jáz-
min és párja Vaczláv Csaba Bercel 

fantasztikus teljesítménnyel, első kö-
zös versenyükön Junior II. „C” latin 
kategóriában 4. helyezést értek el. A 
fiataloknak és felkészítőjüknek, Boda 
Brigittának is gratulálunk. Mindkét 
párosnak kívánjuk: Csak így tovább! 
Büszkék vagyunk rátok!

norbIt sorstársAI
Is FelKöszöntöttéK

Fiunk, Norbert május 17-én ünnepel-
te születésnapját. Egy kívánsága volt 
csak, hogy otthonában láthassa ven-
dégül sorstársait, akikkel a Filadelfia 
otthon Nefelejcs házában töltik együtt 
a mindennapokat. Ebből az alkalom-
ból különböző játéktevékenységeket 
szerveztünk a fiatalok számára, ami-
ket örömmel fogadtak. Köszönjük az 
EGYMI és az óvodák eszközeit, amit 
kölcsön adtak, hogy tartalmassá tegyük 
ezt a vidám napot. Továbbá a FILA-

DELFIA Nefelejcs ház összes dolgozó-
jának és vezetőinek, hogy segítségükkel 
teljesülhetett ez a kívánság, amely fe-
lejthetetlen élmény lett mindannyiunk 
örömére. Kívánjuk, hogy a Jóisten még 
hosszú ideig adjon számukra testi és lel-
kierőt, egészséget, a türelmet is sokszor 
próbára tevő szolgálatuk végzéséhez, a 
gyengék támogatásához. Köszönjük a 
szép énekeket és kedves ajándékokat, 
amivel köszöntötték az ünnepeltet és 
a családunkat.                       Illésné

emléKezetes KIemelKedő

Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
megjelenik 5 ezer 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  |  06-20/9127-431
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
turán Istvánné

Hirdetésfelvétel:
Kőrösszolg ügyfélszolgálati Iroda
hétfő: 16:45-18:00
péntek: 14:30-18:00
6200 Kiskőrös, árpád u. 8. 
hirdetésszervező: Kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: hirdetes@koros.net.hu

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!
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megvAlósult „bemes álmoK”

Mindenkinek vannak álmai. A gyer-
mekek ábrándoznak jövőjükről, vá-
gyaikról, terveikről, a felnőttek pedig 
éppen gyermekeikkel kapcsolatban 
szövögetnek szebbnél szebb álmokat. 
S, miért ne teljesülhetnének ezek az 
álmok? – mondta megnyitó beszédé-
ben Lasztovicza László intézmény-
vezető a „Bemes álmok” mottóval 

megrendezett iskolai műsoros esten. 
A tartalmas és látványos produkci-
ókból összeállított, öt alkalommal is 
előadott többórás program felejthe-
tetlen emlékkel gazdagította a néző-
ket. Az osztályok lelkesen és hatalmas 
feladattudattal készültek a bemu-
tatkozásra, ez minden prózai, vagy 
táncos-zenés produkción látszott. A 
sok-sok színes ötlettel megvalósított, 
néha egy-egy nemzet történelmét 
bemutató műsorszámok nemcsak a 
gyermekek, hanem a szülők és a pe-
dagógusok ügyességét, ötletességét is 
megmutatta. A felkészülés ideje alatt 
pedig minden bizonnyal még jobban 
összekovácsolódott egy-egy csapat, 
ami talán a látványosságnál is sokkal 
lényegesebb. 

(fotók: Gmoser Gábor)

mAjálIsoztAK Az IdőseK

A hagyományokhoz hűen idén is 
megrendezték a Sárkány utcai idősek 
otthonában a majálist. Dr. Kállay-
né Major Marina, az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intéz-
mény vezetője elmondta, a lakók év-
ről évre örömmel kapcsolódnak be a 
programokba.
A szalagokkal, lufikkal feldíszített 
udvaron a délelőtt vetélkedőkkel, 
játékokkal telt, a szépkorúak „lisztet 
fújtak”, célba dobtak, lufit borotvál-

tak. Természetesen a zene sem hiá-
nyozhatott, a muzsikát hallva sokan 
dalra fakadtak, különösen, amikor az 
egyik örökifjú bácsi szájharmonikáz-
ni kezdett. Ennek örömére volt, aki 
táncra is perdült. Minthogy a móká-
zásban is el lehet fáradni, a gondo-
zók által készített ízletes pörkölt elfo-
gyasztása után sokan sziesztáztak. Az 
aktívabb lakók azonban késő délutá-
nig a napsütötte udvaron maradtak, 
beszélgettek, énekeltek.

mézben Az orvosság

A Kiskőrösi Gyógynövény és Hagyo-
mányőrző Csoport a mézről, mint 
a természet egyik legegészségesebb 
ajándékáról és a vadon termő gyü-
mölcsfajtákról, azok gyűjtéséről, 
hasznosításáról szervezett nemrégi-
ben találkozót, hogy meghallgassák 
a mézeivel és méz alapú szörpjeivel, 
lekvárjaival már több rangos elis-
merést elnyert, keceli Bóna Zoltán-
né Marika méhész tapasztalatait. 
Az előadó bemutatta termékeiket, 
köztük „Az év kiváló magyar méze 
2015.” – díjat és az akácmézek kate-
góriájában a legjobbnak járó megosz-
tott első helyezett elismerést elnyert 
akácmézüket, az Arany minősítést és 
az „Év méze 2015.” kitüntető címet 
kapott vegyes virágmézüket, illetve 
az aranyérmes, OMÉK-díjas mézes 

faeperlekvárjukat, amely két évvel 
ezelőtt megkapta a Kiskunsági Nem-
zeti Park védjegyét, mézes vadmenta 
szörpjüket, amely tavaly a „Nemzet-
közi Gyümölcskészítmények Verse-
nyéről „hozott bronzot”. Marika be-
szélt a családi vállalkozás fejlődéséről, 
valamint bemutatta a méhcsaládok 
szabályos működési rendjét is. Ezt 
követően a jelenlévőket megismer-
tette a különféle mézekkel, méhészeti 
termékekkel és azok gyógyhatásait is 
elmondta. A mézek után a környe-
zetünkben fellelhető, vadon termő 
vadnövények – bodza, kökény, gala-
gonya, faeper, vadmenta – hasznos-
ságát, értékeit ecsetelte. Az előadást 
természetesen kóstoló zárta, ahol 
mindenki megbizonyosodhatott 
Bónáék termékeinek kiválóságáról.

hAjrá robI! evezz rIóbAn!

A kiskőrösi parakenus versenyző pá-
lyája töretlenül ível felfelé. A magyar 
parakenu válogatott tagjai három 
kvótát gyűjtöttek a paralimpiára a 
Duisburgban május közepén meg-
rendezett világbajnokságon. A VL-
1-es kategóriában Suba Róbert sze-
rezte meg az ország egyetlen magyar 
érmét, a paralimpián nem szereplő 
VL-1-es versenyszámban ezüstérmes 
lett. Robi (KL-1) riói indulási jogot 
szerzett Duisburgban bravúros dön-
tőbeli versenyzésével. 

A versenyzők az országnak szerezték 
a kvótát, de csak egy kategóriában 
lehet magyar válogató az indulási jo-
gért, ez a férfi KL-1, amelyben Suba 
Róbert és Juhász Tamás is pályázhat 
a riói helyre.

Szurkol neked az egész város!

mIzseI András sIKereI
A II. Kiskunfélegyházi Magyar szer-
zők Műveire Kiírt Országos Verse-
nyen, a kiskőrösi zeneiskolát Mizsei 
András képviselte a IV. korcsoport-
ban. A verseny magas színvonala 
megkövetelte a növendékek rend-
kívüli felkészülését. Andris kitartó 
szorgalmának köszönhetően ebben 
az évben több országos versenyen is 
részt vett, amelyeken magas szintű 
produkcióival iskolája és Kiskőrös jó 
hírnevét öregbítette. Felkészítő taná-
ra: Markóné Csányi Gabriella.

APrónéPI bAnzáj A Főtéren

A Kiskőrös Városért Alapítvány a ta-
valyi térbitorló gyereknap után, idén 
is sikerrel szervezte meg a városi gyer-
meknapot. Már délelőtt nagy volt a 
tumultus a programokkal gazdagított, 
ugráló várakkal és sporteszközökkel 
beépített téren. Az alapítvány kura-
tóriuma ezúton is köszöni a társszer-
vezőknek az odaadó helytállást. Így a 
művelődési ház dolgozóinak, a városi 
könyvtárnak, a Kossuth utcai Fitness 
szalon vezetőjének, Büki Kittinek, a 
Szöllősi Lovastanyának, valamint a 
rendezvényt támogató szponzoroknak. 

A Kistérségi Miújságnak, a Kunság 
Média Kht-nak, a Korzó kávézó-
nak, a Pizzaphonnak, ifj. Herczeg 
Benedekéknek. Több száz fagylalt és 
vattacukor kupon talált kis gazdájára, 
de friss gyümölcsökből is jól lakhattak 
a gyerekek. Az alapítvány jövőre is 
szárnyai alá veszi a gyermeknap szer-
vezését, hiszen a visszajelzések is azt 
mutatják, minden nemes cél között, a 
legnemesebb, amikor a gyerekek életét 
tesszük széppé, emlékezetessé. 

Supka Éva
az alapítvány elnöke

gyermeKnAP
Az István lovAs tAnyán

Május 29-én vasárnap 10 és 18 óra 
között rengeteg gyermek és szülő lá-
togatott ki az István Lovas Tanyá-
ra. Gmoser István a Lovaglással az 
Egészségért Egyesület vezetője, a tanya 
tulajdonosa ezúton szeretné köszönetét 
kifejezni a segítőknek, támogatóknak. 
A nagy meleg ellenére is mindenütt sor-
ban állás volt. A lovas fogatot Fazekas 
Tamás hajtotta. A lovakat Gmoser 
Zsuzsanna, Szórád István, Burka 
Márton és Madácsi Renáta vezetget-
ték a nagy körkarámban. A légpuska 
lövészetet Balogh István, Benedek 
Gábor és dr. Téglás Viktor irányí-

tották. A horgászatot Filus Gábor 
vezette, az arcfestést Hajnal Anikó 
és Filusné Dulai Vanda végezték. A 
trambulint Polereczki István adta 
kölcsön. Szeretnénk megköszönni 
Dedák Pál és Nagy László cégveze-
tők által felajánlott rengeteg üdítőt, 
melyet Fábián Nelli és Ocskai Sza-
bolcs szervírozott. Az est záró pontja 
vaddisznó és birkapörkölt volt, melyet 
Szabó Attila és Supka Zsolt készí-
tettek el. Óriási munka volt, de a gye-
rekek a legfontosabbak a világon, ezért 
jövőre veletek ugyanitt! 

Gmoser István

KIrobbAnó sIKer
A sPortmAjálIson

30 sportág az expo kínálatában
Akkora sikert aratott az idei május 
elsején első alkalommal megrendezett 
„Sportágválasztó”, hogy már most 
biztos, hogy jövőre lesz folytatás, ha 
egyeztetni tudjuk az időpontot a kö-
zépiskolai ballagásokkal – mondta 
Harangozó Péter sportigazgató, az 
egyik főszervező, a Kőrösszolg Kft. 
Sport- és rendezvényszervező részle-
gének képviseletében. Labdarúgás, 
kézi-, kosárlabda, görhoki, küzdő- és 
technikai sportok, mazsorett... fel-

sorolni is nehéz hányféle sportágat 
ismerhettek meg és próbálhattak ki 
a börzén az érdeklődők. Az Egészség-
fejlesztési Iroda (EFI) támogatásával 
megvalósuló sportágválasztó majális 
az egészségtudatos életmódra hív-
ta fel a figyelmet – mondta Kovács 
Nikoletta, az EFI vezetője. Persze a 
majálison a sport mellett a már meg-
szokott programok is jelen voltak, a 
közösségek, baráti társaságok közös 
programokon kapcsolódtak ki együtt.   

„Kakukkfű, kakukkszó, kirándulni 
volna jó” címmel rajzpályázatot hir-
detett a Szűcsi tagóvoda a középső- és 
nagycsoportosok számára, melyre 77 
rajzpályázat érkezett. A versenyre a kis-
kőrösi, valamint a soltvadkerti evangé-
likus óvoda is elküldte pályázatait. Ezt 
egy környezeti vetélkedő követte a kö-
zépsősöknek a Mohácsiban, ahol a szü-
lők számára véradó napot szerveztek. A 
Batthyány óvoda rendezte Fürgelábak 
Ovikupa is mindig várt esemény. Bir-
tokba vették a Bem iskola sportcsar-

nokát és izgalmas sorváltókat teljesítve 
„küzdöttek egymással” a nagycsopor-
tos csapatok, mely a batthyánys Katica 
csoport győzelmével zárult. Zárásként 
minden oviban meglepetés bábelő-
adás várta a kicsiket. Répásiné Lovász 
Márta igazgatónő ezúton is köszönetet 
mond a szülőknek, akik az óvodapeda-
gógus kollektívával karöltve tevékeny-
kednek a programok sikeréért. (Az 
egyes programok részletei és a helye-
zettek Kiskőrös város facebook oldalán 
olvashatók, még több képpel.) 

második alkalommal szervezték meg Kiskőrös óvodáiban a tehetséggondo-
zást szolgáló, több készségterületet felölelő „Kék Föld Projekt” elnevezésű 
egyhetes programsorozatot. A mohácsi úti óvodában az egészségnevelés 
munkaközösség szervezésében Nagyné Lehoczki Éva óvodapedagógus 
bemutató foglalkozása nyitotta meg a projekthetet.

KéK Föld ProjeKt Az ovIKbAn

mozgásbAn
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bAjnoK A FérFI junIor 
KézIlAbdA CsAPAt

Hét év kemény munkája csúcsoso-
dott ki az idei évben: a Kiskőrösi 
KSK junior kézilabda csapata meg-
nyerte az NB II Dél-keleti csoport-
bajnokságát. Mindig érmesek voltak 
a fiúk a csoportban, de az aranyat 
ebben az évben először sikerült meg-
szerezniük. Horváth András edző 
csapata 40 ponttal végzett a tabella 
élén, 5 pontot rávertek az ezüstér-
mes mezőtúriakra is. Legutolsó ha-
zai meccsüket a Kiskunhalas UKSC 
csapata ellen játszották, a lelkes 
szurkolótábor buzdítása végigkísérte 
mindkét lendületes félidőt, melynek 
végén 36-19-es fölényes győzelmet 
arattak a halasiak felett. A kiskőrösi 
sportcsarnok zúgott az ünnepléstől, 
a csapatot meccsről meccsre kísérő 
szurkolók, a barátok, a családtagok, a 
sporttársak véget nem érő vastapssal 
és éljenzéssel ünnepelték az idei esz-
tendő legnagyobb kézilabdás sikerét 
elért juniorokat. 
Megérdemelten vették át az aranyér-
meket és a kupát, hiszen a hét esz-
tendő alatt többször is bizonyították 
kiválóságukat, ezüst és bronzérmeket 
bőven szereztek. Tavaly például csak 
1 gól választotta el őket a rég áhított 
kupagyőzelemtől. Harangozó Pé-
ter, a Kiskőrösi KSK csapatvezetője 
hangsúlyozta, nem csak erejüket 

bizonyították a fiúk, hanem lelki-
ekben és közösségi gondolkodásban 
is végig helyt álltak. A felnőtt csapat 
rossz idényen van túl. Bár a 9. he-
lyen fejezték be a bajnokságot, még 
így is mögöttük áll Békéscsaba, Kar-
cag, Hajdúszoboszló csapata. Ebben 
a csoportban Kiskőrös a legkisebb 
város, úgyhogy a kiharcolt NB II-es 
tagság dicsőségnek számít. 
A következő szezon nevezési határ-
ideje június 30, s mint azt Harangozó 
Péter elmondta, jövőre is az NB II-es 

A bajnokcsapat: Barna Imre Márk, Bezsenyi Ákos, Bezsenyi Márk, 
Bogáromi Ádám, Bolemányi Balázs, Borbényi Tamás, Czinkóczki Tibor, 
Csvila Péter, Fábián Ákos, Harangozó Péter, Hunyadi Márk, Kulcsár Péter, 
Lehoczki Zsolt, Petróczi-Kis András, Polereczki Pál, Polyák Bence, Romfa 
Ákos, Ruskó Balázs, Szabó Máté, Tóth Norbert

bajnokságba nevezik be a csapatokat.  
Minden esélyük megvan a kimagas-
ló eredményre, hiszen hat licences 
edző: Horváth András, Dózsa Ta-
más, Czinkóczi Tibor, Kromholcz 
János, Szabó Tamás és Harangozó 
Péter is megtesznek minden tőlük 
telhetőt annak érdekében, hogy az 
élmezőnyben végezzenek a kiskőrösi 

játékosok. Az utánpótlás-nevelésre 
is nagy hangsúlyt fordítanak, már 
kisiskolás korban foglalkoznak a 
gyerekekkel, és a serdülő csapatban 
is egyre többen bizonyítják hozzáér-
tésüket, a most kupagyőztes junio-
rokról már nem is beszélve.
Gratulálunk! Hajrá fiúk! Hajrá Kis-
kőrös!   

országos döntőben A WAttAy
Május 20-22 között rendezték Vépen 
az V-VI. korcsoportos fiú labdarúgó 
diákolimpiát. A Kiskunhalasi Szak-
képzési Centrum Wattay Szakképző 
Iskolájának csapata negyedszer jutott 
be az országos döntőbe. Szoros mérkő-
zésekkel bizonyították, itt a helyük.
A húsz résztvevőt ötös csoportokba sor-
solták. A mi ellenfelünk Szentgotthárd, 
Vác, Szolnok és Szeged csapata lett. 
Szentgotthárd három góllal vezetett, 
és innen sikerült egyenlíteni. Gubán 
András két büntetőt harcolt ki, amit 
Kovács János belőtt. Molnár Dani 
talált még a hálóba, így következett a 
büntető párbaj a két pontért. Borsik 
Dani szép védései ellenére is alulma-
radtunk. Vác következett. Itt egygólos 
hátrányt dolgoztunk le, Kovács Jani 
szép sarkazásával. Az utolsó percekben 
sikerült nyerniük 2:1-re. (Ők lettek 
az ezüstérmesek.) Szolnokkal 1:3-at 
játszottunk. Kiemelkedő hátvédmun-
kája mellett Molnár Dani még itt is 
lőtt gólt. Az utolsó mérkőzésen 2:0-ra 
vertük Szegedet, Gubán András gólja-
ival.  Csoport-negyedikként végeztünk. 
Másnap reggel Tamásival játszottunk. 
Sok kihagyott helyzet után vezetéshez 
juttattuk az ellenfelet, amitől felpö-

rögtek.  Varga Tibor szép lövésével 
egyenlítettünk. A büntető párbajt is-
mét elveszítettük. Budapest csapatával 
kerültünk össze a 15-16. helyért, ahol 
ők nyertek 2:0-ra. 
Dicséret a csapat minden tagjának a 
részvételért, a küzdésért, a szép játé-
kért. Kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott Molnár Dani hátvéd, aki min-
den mérkőzést végigjátszott és gólokat 
is lőtt. A csapatban először játszott 
Gubán András, aki gólhelyzeteivel és 
góljaival bebizonyította, hogy mél-

tatlanul maradt ki eddig a csapatból. 
Kozma Dániel, Máthé Csaba nem 
csak a védekezésben, de a támadásban 
is sokat segített. Varga Tibor és Ko-
vács János a csapat két motorja, akik 
nagyon fontos gólokat lőttek. Borsik 
Dani kapus, aki büntetőket hárított, 
magabiztosan védett és közben sérülé-
seket is szenvedett. Főleg támadásban 
erősítette a csapatot Almási Csaba és 
Pippan Bálint, akiknek majdnem si-
került gólt is szerezni.

Csatai Gáborné edző

Kiskőrös-Erdőtelekért Alapít-
vány 2015. évben az adók
1%-ból felajánlott bevétele 

70.534 Ft. volt. 
Az alapítvány kuratóriumának 
döntése alapján ezt az összeget 
az Erdőtelki Óvoda udvarának 
továbbfejlesztésére szeretnénk 

felhasználni. 
Köszönjük, hogy támogatták 

alapítványunkat.
Hátsó sor: Pippan Bálint, Gubán András, Kovács János, Kozma Dániel,
Molnár Dániel. első sor: Máthé Csaba, Csatai Gáborné, Almási Csaba,

Borsik Dániel, Varga Tibor

másFélszáz judoKA 
hArColt A tAtAmIn

Idén jubilálta életre hívásának 20. 
évfordulóját a Petőfi Kupa Kiskőrös 
Judo Verseny. A sportcsarnokban 
május 7-én megrendezett eseményen 
18 csapat 141 versenyzője vett részt. 
A rendezvényt Domonyi László 
polgármester nyitotta meg, aki gra-
tulált az edzőknek a felkészítésért, 
a szülőknek a segítségért, valamint 
a szervezőknek a magas színvonalú 

háttérmunkáért, kiemelve Szent-
györgyi Tibor, a verseny életre hívó-
ja és azóta is koordinálója kiemelke-
dő érdemeit. A helyi csapattal együtt 
indultak Grósz Csaba 1 DAN-os 
kiskunhalasi edző tanítványai is, akik 

szintén a rendező csapat jó hírnevét 
öregbítették eredményeikkel. A kis-
kőrösi versenyzőket Szabó Zoltán 2 
DAN-os, valamint Szentgyörgyi Ti-
bor 2 DAN-os edzők készítették fel.  
Kiskőrösi egyéni eredmények: 10 
évesek: Szentgyörgyi Anna (27 kg.) 
3. hely, Grósz Alexandra – Kiskun-
halas – (52 kg.) 2 hely, Herman Erik 
(40 kg.) 1 hely. Gucsek Martin (+55 
kg.) 2. hely. 11 évesek: Szecsődi Zsa-
nett (43 kg.) 4. hely, Hazafi Márk 
(27 kg.) 3. hely, Tóth Szabolcs (27 
kg.) 4. hely, Ocskai Roland (34 kg.) 
2. hely, Fang Krisztián (57 kg.) 2. 
hely. 14 évesek: Havasi Dániel – 
Kiskunhalas (52 kg.) 3. hely, Juhász 
Csaba – Kiskunhalas – (55 kg.) 2. 
hely. 16 évesek: Újvári Máté (73 
kg.) 2. hely
Összesítésben Kiskőrös az 5. helyen 
végzett, ami igazán szép teljesítmény. 
Szentgyörgyi Anna (kis kép) és Fang 
Krisztián indultak az Országos Diák-
olimpián is, ahol mindketten érmes 
helyen végeztek. Anna 2., Krisztián 
3. lett kategóriájában.
A versenyzőknek és felkészítőiknek is 
gratulálunk! 

lAurA és bIAnKA
A győztes Páros

Nagy Laura, a Colonado Lovasiskola 
Sport Egyesület tehetséges verseny-
zője ismét brillírozott Bianka nevű 
lovával a Kiskunhalason nemrégiben 
megrendezett Országos Díjugrató 
Minősítő és Grand Prix versenyen. 
A Hirling József lovasparkban tartott 
versenysorozat első napján hibátlan 

lovaglással és a legjobb idővel Laura 
minden vetélytársát maga mögé uta-
sította R 105 cm. versenyszámban, 
így megérdemelten vehette át a győz-
tesnek járó kupát. Janik József edző 
tanítványa az R 110 cm. ifi verseny-
számban szintén hibátlan lovaglással, 
a 4. helyen végzett.
Laura a kecskeméti Airvent Lovas 
Clubban megrendezett regioná-
lis díjugrató minősítő versenyen is 
győzedelmeskedett. 110 cm-en, a 
legrövidebb idő alatt, hibátlanul 
teljesítette a pályát Biankával, így az 
induló 43 lovas – több első osztályú 
versenyző – közül ő hozta el az arany 
érmet. Gratulálunk a versenyzőnek 
és edzőjének is a szép sikerszériához!

zsóFI és bAlázs A mestereK
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fő-
kapitányság, valamint a Kiskőrösi 
Rendőrkapitányság Baleset-megelő-
zési Osztálya szervezésében rendez-
tek nemrégiben kerékpáros versenyt 
az általános iskolai korosztály számá-
ra. Mintegy negyven versenyző érke-
zett Bács-Kiskun megye települései 
általános iskoláiból a kiskőrösi Bem 
iskolában és a Szarvas Fogadóban le-
bonyolított Kerékpáros Iskola Kupa 
– felső tagozatosoknak – valamint a 
Ki a mester két keréken? – alsó tago-
zatosok számára – versenyek megyei 
döntőjére. Ez utóbbi verseny orszá-
gos döntőjébe Bránya Zita tabdi 
és Gubacsi Kornél kiskőrösi diák 
jutottak tovább. A felső tagozatosok 

közül Gubacsi Zsófi és Tóth Balázs 
– mindkettőjük felkészítő pedagó-
gusa Bácsi Csaba – hibapont nélkül 
teljesítették a nehéz akadálypályát. 
Mint azt Kothencz Zoltán r. száza-
dos, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
Közlekedés-rendészeti Osztályának 
vezetője lapunknak elmondta, a me-
gye városaiból négyfős csapatok in-
dultak, felső, illetve az alsó tagozatos 
diákok kategóriájában. A többfordu-
lós verseny részeként a diákok teszt-
lapon bizonyították KRESZ tudásu-
kat, valamint kerékpáros ügyességi 
pályán is végig kellett menniük.
Következő lapszámunkban reméljük 
Zsófi és Balázs országos sikeréről is 
beszámolhatunk majd. 

A legsPortszerűbb 
CsAPAt nAszvAd lett

Hagyományteremtő szándékkal 
hívták életre a „Polgármester ku-
pát” idén a Városalapítók Napjához 
kötődően. Mint azt dr. Turán Csa-
ba jegyző, a program főszervezője 
elmondta, a naszvadiak már több 
alkalommal is kihívták barátságos 
„öregfiú”mérkőzésre a kiskőrösieket, 
amikor a delegációnk ellátogatott 
hozzájuk. A teremlabdarúgó tor-
nán a Maxx-Team Senior csapata 
bizonyult a legeredményesebbnek. 
A nap izgalmas és változatos volt, 
végig baráti hangulat jellemezte. 
Az eredményhirdetés után közös 
vacsorán folytatták a beszélgetést, 

majd csatlakoztak a városközponti 
programokhoz. A második helyen 
Kiskőrös, a harmadikon a Red Bull 
Boy’S, majd a Szlávia Naszvad, a 
Polgármester válogatott, és végül 
a szintén naszvadi Oszi-Team vég-
zett. A „Legjobb  góllövő”címet 
Csordás Zoltán (5) – Polgármester 
válogatott – és dr. Turán Csaba (5) 
– Maxx-Team Senior kapta, a „Leg-
jobb kapus” elismerést Oslanec Zol-
tán – Oszi-Team- míg a „Legjobb 
játékos” Nemes Ferenc – Szlávia 
Naszvad – lett. A legsportszerűbb 
csapatnak a naszvadi Oszi-Team 
csapatát kiáltották ki.
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lezárult Az AmAtőr KIsPályás lAbdArúgó bAjnoKság

A bajnokság szöveges értékelését a következő számunkban olvashatják.

„A” liga végeredménye: 
                                            mérkőzésszám
1. AGROLINE 17 16 pont 47:35
2. JONA-DRINK 17 14 pont 35:40
3. CLUB-PIZZÉRIA 17 12 pont 32:31
4. PROTOKON 17    8 pont 34:40
5. PÉNZÜGYŐR 17 18 pont 38:31
6. MAXX-TEAM 17 15 pont 48:43
7. HUFBAU-AKKER 17 10 pont 37:44
8. OÁZIS ITALDISZKONT 17 10 pont 38:44

„B” liga végeredménye: 
                                             mérkőzésszám
1. BÉKORONA 18 38 pont   95:62
2. SRÁCZOK 18 35 pont 108:75
3. PÉNZÜGYŐR  2 18 34 pont   78:46
4. UCCSÓ-TEAM 18 34 pont   65:55
5. ECKERLE 18 32 pont 102:70
6. SIPI-KER 18 28 pont   80:77
7. KISKUNVÍZ 18 20 pont    59:91
8. RETRO  2 18 18 pont   66:83
9. SZUPERCSAPAT 18 16 pont   60:84
10. FALÁBÚAK 18   4 pont   52:114

A liga (lent bal oldali kép)
Gólkirály: DÓZSA TAMÁS (Protokon) 29 gól
Legjobb kapus: BATICZ  PÉTER (Hufbau-Akker)
Legjobb játékos: FICSOR  ISTVÁN (Protokon)
Legsportszerűbb csapat: MAXX-TEAM

B liga
Gólkirály: KOVÁCS BÉLA (Eckerle) 34 gól
Legjobb kapus: NÉMETH ANDOR (Békorona)
Legjobb játékos: ŐSZI LAJOS (Szupercsapat) 
Legsportszerűbb csapat: UCCSÓ-TEAM

Agroline

Jona-Drink

Club-Pizzéria

Békorona

Sráczok

Pénzügyőr 2


