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a múltkutató könyvtárosok

tanácskozott az építészkamara

Aláírták Az együttműködési 
paktumot a városházánOktóber első hetében a kiskőrösi könyvtár is csatlakozott a 2006-ban 

életre hívott, számos érdeklődőt megmozgató Országos könyvtári Na-
pok rendezvénysorozathoz, melynek idei mottója ez volt: „A könyvtárak 
a közös tudás és közösségi hozzáférés helyei”. mint azt Turán Istvánné 
könyvtárigazgató elmondta, ebben az évben is arra törekedtek, hogy tar-
talmas, mindemellett érdekes programokkal invitálják be a könyvtárba a 
látogatókat.

A dolgozói kollektíva ebben az év-
ben célul tűzte ki, hogy megmu-
tassa, hogyan adhatja át a tudást a 
könyvtár a könyvkölcsönzésen kí-
vül. Kiemelt feladatként vállalták, 
hogy az újratelepítésének idén 300. 
évfordulóját ünneplő városunk tör-
ténelmi múltját megismertessék. 
A kiskőrösi könyvtár rendelkezik 
az országosan is egyedülálló, legszé-
lesebb körű, speciális helytörténeti 
gyűjteménnyel, melyben a Kiskő-
rösre vonatkozó könyvek, informá-
ciós kiadványok, dokumentumok, 
képanyagok, iratanyagok található-
ak. A könyvtári hét keretén belül a 
különböző korosztályok érdeklődési 
szintjüknek megfelelően kaptak íze-
lítőt ebből a hatalmas repertoárból. 
A rendezvénysorozat kezdőprog-
ramjaként „Ilyen volt-ilyen lett, 
Kiskőrös képekben” címmel a város 
helytörténésze, Turán István tartott 
képes előadásokat általános iskolá-
sok számára. A program sikerét bi-
zonyítja, hogy még a könyvtári hét 
után is jelentkezett iskolai osztály az 
előadásra. Bella Tibor, a Bem isko-
la történelem tanára két előadást is 
tartott a könyvtári héthez kapcsoló-
dóan a város történelmi múltjának 
egy-egy szeletéről, a korábban meg-
tartott Kiskőrös betelepítéséről szó-
ló, illetve a könyvtári hétre időzített 

„1848/49 Kiskőrös életében” című 
előadást. A harmadik helytörténeti 
program, „Kiskőrösön Júlia útján” 
a gyermekek és felnőttek számára 
egyaránt tanulságos élményekkel 
szolgáló séta keretében megismer-
kedtek az érdeklődők a település 
nevezetességeinek történetével. Ha-
gyomány, hogy a könyvtári napok 
alkalmával a keceli, soltvadkerti és 
kiskőrösi könyvtári dolgozók ke-
rékpárnyeregbe pattannak és min-
den évben közös továbbképzésen 
elemzik ki az adott könyvtári hét 
témáját. Idén a kiskőrösiek voltak a 
házigazdák. Nem maradhatott ki a 
kulturális rendezvénysorozatból az 
író-olvasó találkozó sem. Sohonyai 
Edit írónő tartott interaktív előadást 
„Ismerkedés a másik nemmel és az 
igenekkel” címmel a testbeszédről 
a kamaszoknak. A már megszokott 
könyvtári játékos program ebben az 
évben is nagy sikert aratott, jutalom-
könyvért ismert könyvekhez kap-
csolódó kérdésekre lehetett választ 
adni. A kiskőrösi könyvtár dolgozói 
a tudás terjesztésére minden lehe-
tőséget megragadnak, a kölcsönzési 
és az olvasói szolgáltatás mellett az 
online eszközök segítségét is igénybe 
veszik, felismerve, hogy ez is egy út 
az olvasói közösség megtartásához, 
bővítéséhez.       

nem csak a világnapon 
óvják az állatokat

A Gubik Ibolya elnökletével műkö-
dő Megóvlak Állatbarát Alapítvány 
aktivistái október elején, a főtéren 
rendeztek családi napot, bőven kí-
nálva programokat a kicsinyek és a 
nagyobbak számára is. A gyerme-
keket arcfestő várta, homokképet 
készíthettek, a művelődési ház mö-
gött az állatsimogatóban háziálla-
tokkal ismerkedhettek. Kósa Gyula 
az állattartási szokásokról tartott 
előadást, kutatómunkájának összeg-
zéséről az alapítvány gondozásában 
egy kiadvány is készült. Szöllősiné 
Baranyai Kata lovaskocsikázásra 
invitálta a megjelenteket, majd a Ju 
Ma Kutyaiskola tartott bemutatót. 
A főtéri sokadalom lerótta tiszteletét 
a KEVI gimnáziuma előtt található 
„Állatokért” emlékkőnél, amelyet 
a hontalan, kivert, vagy az emberi 

nemtörődömség miatt életüket vesz-
tett állatok emlékére állítottak pár 
évvel ezelőtt. A zenét egész nap Pötyi 
és Peti, vagyis a Hupikék Holiday 
duó szolgáltatta, akik köztudottan 
nagy állatbarátok, koncertjeikre két 
kutyusukat is mindig magukkal vi-
szik. (kis kép)

A Vöröskereszt helyi szervezete karácsonyi
jótékonysági gyűjtést szervez

a kiskőrösi Tesco Hipermarket áruházban. 
Az aktivisták december 7-8-án,

10 és 18 óra között tartós élelmiszerek
adományozását várják az önzetlen felajánlóktól. 

A város főtéri adventi koszorúján
az első gyertyát december 2-án 16:30 órakor 
Seffer Attila atya és Horváth Borbála képviselő,

a második gyertyát december 9-én 16:30 órakor 
Pénzes Péter lelkész és Horváth János képviselő,

a harmadik gyertyát december 16-án 16:30 órakor 
Győri Gábor lelkipásztor, Csóka Efraim lelkész 

és Nikléczi Gábor képviselő,

a negyedik gyertyát december 23-án 16:30 órakor 
Lupták György esperes és Domonyi László polgármester

gyújtják meg.

A tOP konstrukció keretében a kiskőrös Város önkormányzat által vezetett 
konzorcium a Bács-kiskun megyei kormányhivatallal és az mBe Filadelfia 
Alapítvánnyal konzorciumi partnerségben támogatást nyert az „együttmű-
ködés a helyben foglalkoztatásért kiskőrös járásban” című, tOP-5.1.2-16-
Bk1-2017-00001 számú projekt létrehozására és működtetésére.

A foglalkoztatási együttműködési 
paktumot október 24-én írták alá a 
Városháza dísztermében. A megje-
lenteket Domonyi László polgár-
mester köszöntötte.
Az eseményt megtisztelte jelenlété-
vel és köszöntő beszédet mondott 
Rausch Sándor, a megyei közgyű-
lés alelnöke, valamint Kovács Ernő 
kormánymegbízott, a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal részéről.
A projektnyitón szakmai előadások 
is elhangzottak. „Munkaerő-piaci 
körkép Bács-Kiskun Megyében és a 
Kalocsai Járásban” – címmel Kollár 
Péter főosztályvezető, a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Főosztályáról, a „Gazdálkodó 
szervezetek munkaerő-keresletének 
várható alakulása és képzési igénye-
inek felmérése” címmel – Nyerges 
Tibor, Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarától, „Egység-
ben az erő – a foglalkoztatási pak-
tum céljai és lehetőségei” címmel 
– Hollósi Szabolcs ügyvezető, BFH 
Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó 

Kft-től tartott előadást. A Kiskőrös 
Járási Foglalkoztatási Stratégiát – 
Hollósi Szabolcs  ismertette. A pro-
jekt átfogó céljai: Kiskőrös járásban 
létrejövő foglalkoztatási együttmű-
ködés keretében a releváns gazdasá-
gi ágazatokat felölelő gazdaság – és 
foglalkozásfejlesztési együttműkö-
dés, széleskörű partnerség támoga-
tása és a hátrányos helyzetű célcso-
port képzéséhez, foglalkoztatásához 
kapcsolódó program megvalósítása. 
Kiemelt célja a Kiskőrösi járásban a 
foglalkoztatási szint helyi szintű ak-
ciótervek megvalósításával történő 
bővítése, az álláskeresők munkához 
juttatása.
A célzott képzési programok a konk-
rét helyi vállalkozói igényekre épül-
ve, az önkormányzatok, helyi fog-
lalkoztatók és a képző intézmények 
partneri együttműködésére alapozva 
segítik elő a helyi, konkrét igénye-
ket kielégítő, megfelelő képzettségű 
munkaerő biztosítását, ezáltal a járá-
si foglalkoztatási és gazdasági viszo-
nyok javítását. 

éPül, széPül VárOsuNk
Két beruházás is elkészült a 
Kőröskom Kft. kivitelezésében no-
vemberre. Mint azt Schäffer Tamás 
ügyvezető igazgatótól megtudtuk, 
egy több mélyépítési jellegű beruhá-
zást is tartalmazó „csomag” részeként 
valósultak meg. Most a művelődési 
ház mögötti parkoló kiépítésről, va-
lamint az Országzászló és a „Szomo-
rú katona” világháborús emlékmű 
melletti kis tér átépítéséről számo-
lunk be, ahol már csak a parkosítási 
munkák befejezése van hátra.
A művelődési ház mögött, eddig az 
épület hátsó bejáratához vezető, úgy-
nevezett „parkoló utat”, valamint a 
mellette lévő füves részt szüntették 
meg és alakítottak ki a területen 
„halszálkás elrendezésű” gépjármű-
parkoló helyeket. Megoldották a 
csapadékvíz-elvezetést és leburkolták 
a parkolási felületeket. A gépjármű-
tulajdonosok eddig is parkolásra 

használták ezt a területet, de most 
már rendezett körülmények között 
tehetik ezt meg. A könyvtárépület 
mellett egy párhuzamos parkolá-
si rendű parkoló részt építettek ki, 
valamint egy egyirányú közlekedési 
rendnek megfelelő útcsatlakozást.
A „Szomorú katona” emlékműnél el-
végezték a burkolási munkákat, egy 
pergolát alakítottak ki, amely előtt, 
a burkolatszegély mellett egy fabur-
kolatú nyersbeton ülőfelület készült. 
Így ennek a területnek a rendbetéte-
lével befejeződik a városközpont re-
habilitációjának következő lépése is, 
annak stílusához, kivitelezéséhez il-
leszkedve. Méltó körülményeket te-
remtve a városi megemlékezéseknek. 
A mintegy huszonöt tervezett beru-
házás – amelynek része ez a kettő is – 
bekerülési költségét az önkormány-
zat saját erőből finanszírozza.    

A Bács-Kiskun Megyei Építész Ka-
mara Kiskőrösön tanácskozott ok-
tóber elején. Az aktuális gondok, 
felvetések megbeszélése mellett egy 
kiállítási anyag bemutatására is sor 
került. A kamara felkarolta az archív 
építészeti tervek ügyét. Az archív 
tervek állapotának bemutatásáról 
készült egy kilenc tablóból álló kiál-
lítási anyag, melyet Vásárhelyi Dá-
niel, a Kamara alelnöke mutatott be. 

A kamara szeretné felhívni a figyel-
met arra, mennyire fontos ezeknek a 
terveknek a megőrzése, megsemmi-
sülésének megakadályozása.
Az archív építészeti tervek nemcsak 
építészeti, de művészeti, kultúrtörté-
neti értéket is képviselnek, megmen-
tésük továbbá gazdasági érdek is. 
A tanácskozókat Domonyi László 
polgármester is köszöntötte.

özv. Dulai Jánosné
VÁROSI ERZSÉBET

halálának 5. évfordulóján
soha el nem múló szeretettel emlékezünk.

szerető családod

„Egyetlen titka volt, jóságos lelkednek:
  mosoly, hit és tiszta szeretet.”
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Október elsejétől dr. Horváth Anna 
egyéni vállalkozó fogorvos látja el a 
2. számú, 4200 lélekszámú, felnőtt 
fogorvosi körzetet. Mindemellett 
az 1. számú körzetben helyettesí-
tést is végez dr. Szilágyi Sándorral 
megosztva. Az új doktornő asszisz-
tense, a rutinos „állandó jobbkeze” 
Csernáné Kutyifa Ildikó, akit már 
régóta ismernek a kiskőrösiek. A fi-
atal, de már gyakorlott doktornő a 
debreceni szájsebészeten dolgozott, 
de nem mint szájsebész. A férje talált 
rá a kiskőrösi önkormányzat hirde-
tésére, amelyben körzeti feladatokat 
ellátó fogszakorvost kerestek. A há-
zaspár eldöntötte, hogy kihasználják 
az adódott lehetőséget – bár jövőre 
tervezték, hiszen a doktornő 15 hó-
napos kislányukkal szülési szabadsá-
gon volt – és Kiskőrösre költöznek.  
Az önkormányzat segítőkész hozzá-
állásának köszönhetően kirajzolód-
tak a jövőbeni tervek, például felújí-
tották a rendelőt, a város bérlakással 
is segítette a családot. Ugyancsak 
támogatta az önkormányzat a fogor-
vosi műszerezettség korszerűsítését 
is. Vásároltak egy úgynevezett „gyor-
sító könyököt”, amellyel például 
egy többgyökerű fog eltávolítása 
az eddigi fél óra helyett mintegy 5 
percre rövidül. Saját beruházásként 
a doktornő vett egy eletrokautert, 
amely egy ínyvérzés, nyálkahártya 
kezelést segítő eszköz, valamint egy 
fogbélvizsgálót, amely a diagnoszti-
kát gyorsítja. Várnak egy „gyökér-
csatorna bemérő eszközt”, amely a 
gyökérkezelések pontosságát, pre-
cízségét segíti. A doktornő nagyon 
jónak tartja, hogy az épületben ta-

lálható a röntgen és nem kell a be-
tegeknek más városba utazniuk. Ezt 
nem sok körzeti rendelő mondhatja 
el. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy 
a 2. számú fogorvosi körzetben egy 
mosolygós, kedves, szakmailag ma-
gas szinten képzett szakorvos kezel-
heti a betegeket.
Dr. Horváth Anna: Van munkánk 
bőven, de igyekszünk mindenkit 
ellátni. Szerencsére sokan rendsze-
resen jártak eddig is ellenőrzésre, de 
találkozunk olyan betegekkel, akik 
már csak a legvégső esetben szánják 
rá magukat, hogy eljöjjenek. Ideális 
lenne, ha évente egyszer mindenki 
eljönne ellenőrzésre. Ha új beteg ér-
kezik hozzám, akkor elvégzem a tel-
jes stomatoonkológiai szűrést, vagyis 
nyaktól felfele a nyálkahártyákat, a 
fogazat állapotát, az állcsontokat, az 
ízületeket megvizsgálom, a nyaki és 
tarkótáji nyirokcsomókat áttapin-
tom. Számomra sikerélményt jelent, 
ha valakin segíthetek. Bejön a ren-
delőbe egy beteg fogszuvasodással, 
és egy szép töméssel távozik. Talán 
furcsa a hasonlat, de ez olyan érzés, 
mint amikor az ember megsüt egy 
süteményt a családnak, vagy alkot 
valamit a maga, vagy mások örömé-
re. Kiskőrös gyönyörű, a városköz-
pont rendezett és tiszta, az emberek 
kedvesek. Számos pozitív élményben 
volt már eddig is részünk.
Lehetőségünk van arra, hogy idő-
pontot kérjünk, így a várakozási 
időnket csökkentjük.

Nem kell FélNi
Nagyon kedves 

az új doktor néni

kiskőrösi gyöNgyszemek

„Küzdöttél, de már nem lehet,
 Csend ölel át és szeretet. 
 Csak az hal meg, kit felednek, 
 Örökké él, kit igazán szeretnek.”
                    (Kosztolányi Dezső)

Emlékezés

ZAHORSZKI PÁL
halálának 5 éves évfordulójára 

Felesége és családja

Grünwaldné Takács Aranka  
(a képen középen) koordi-
nálásával, a Kőrös-Körül 
Nők Egyesület támoga-
tásával a városi napokra 
300 szál vörös rózsaszálat 
horgoltak ügyes kezű asszo-
nyaink Kiskőrös újratelepítésének 
300. évfordulójára.
Karácsony közeledtével ismét össze-
állt a csapat, de most a maguk örö-
mére szorgoskodnak. Szerdánként 
17 órakor összejönnek a művelődési 

házban és gyönyörűséges, 
habkönnyű horgolt kará-
csonyfadíszeket készíte-
nek. Az abszolút kezdő-
ket Kéhl Marika avatja 

be a horgolás titkaiba, ha 
„beérték” a többieket, ők is 

csatlakoznak a már gyakorlott ha-
ladókhoz és ki a karácsonyfájára, ki 
ajándékba készítheti a kikeményített 
gyöngyös gömbdíszeket, csillagokat, 
angyalkákat. A horgolókör tevékeny-
ségét az egyesület most is támogatja.    

Jótékonysági koncert 

December 7-én
a Kiskőrösi Verébfészek Jazzklubban (Közúti Múzeum) 
az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány javára!

Rendelési idő:
hétfő: 10.00-18.00
kedd:  8.00-14.00
szerda:  12.00-18.00
csütörtök: 8.00-14.00
péntek:  8.00-12.00
Telefon: 78/311-366

Online jegyvásárlás kezelési költség nélkül: gag.jegy.hu

December 16. 19
00

EVANGÉLIKUS TEMPLOM

KISKŐRÖS
Jegyek válthatók: 

a Petőfi Sándor Művelődési Központban 

és a János Vitéz Látogató Központban.

LOGÓ ÉS VÁLTOZATAI

köszöNet és hálA Az idősekNek
Teltház volt a művelődé-
si ház színháztermében, 
mivel idén nagyon sok 
szépkorú elfogadta Kis-
kőrös Város Önkor-
mányzatának invitá-
lását az október végén 
hagyományos Idősek-
napi rendezvényre, ahol 
Domonyi László pol-
gármester mondott ünnepi 
beszédet és külön köszöntötte 
a város két legidősebb polgárát, a 99 
esztendős Sándor Pálné Boros Te-
réziát, valamint a 97 éves Pöntöl Já-
nost. Czele József káplán után a KT 
Bem József Általános Iskola diák-

jai, és Krizsán Karolina, a 
KEVI Petőfi Sándor Álta-

lános Iskolája 8.b osztá-
lyos mesemondója ad-
tak színvonalas ünnepi 
műsort, pár kedves szót 
dr. Kállayné Major 
Marina, a programot 
szervező Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szoci-
ális Intézmény igazgató-

nője is szólt a szépkorúakhoz, 
akiknek a műsor zárásaként Nani 
(Markó János – kis képen) szerzett 
fergeteges perceket muzsikájával. 
A rendezvény végén a szervezők 
megvendégelték a város időseit.

elsöPrő sikert ArAtOtt 
idéN is A kAkAsFesztiVál

mintegy 80 főzőcsapat népesítette be a szabadidőparkot október első hét-
végéjén Torgyikné Danis Éva és Dedák Pál főszervezésével a 9. alkalom-
mal megrendezett kakaspörkölt Főző Fesztivál alkalmából.

Az egész napot betöltő rendezvény 
kezdeteként a jelenlévők néma fő-
hajtással és nemzeti Himnuszunk 
eléneklésével tisztelegtek az Aradi 
Vértanúk emléke előtt.
Az ünnepélyes tűzgyújtás előtt 
Domonyi László polgármester és 
Kothencz Lajos, a zsűri elnöke is 
köszöntötte a csapatokat. A színpadi 
szórakoztatásról Nani, vagyis Markó 
János gondoskodott. A gyermekeket 
ingyenes légvár, arcfestő várta. 

íme, A helyezettek:

Pörkölt kategória:
1. Arany taréj díj: Kakaskodó vádha-
tóság (fotó), 2. Ezüst taréj díj: Víz-
kereszt Citerazenekar, 3. Bronz taréj 
díj: Sógorok
Leves kategória:
1. Arany kukori díj: Kötőrúd Egye-
sület, 2. Ezüst kukori díj: Kiskunvíz, 
3. Bronz Kukori díj: Extrém Kaka-
sok
Látvány, díszítés, megjelenés kategória: 
1. Legszínesebb kakaspáholy: Ma-
gyar Kakasok, 2. Színesebb kakas-
páholy: Dutra Baráti Kör, 3. Színes 
kakaspáholy: Tek-Szol
Különdíjasok:
Kőrös-Blank, Bem iskola 2.c, Kis-
kunfélegyházi Amatőr Királyi Sza-
kácsok, WTF Team, Sváb kakasok, 

Aranyháromszög lányai, Birkózó 
Egyesület, Csatlós László, a Kiskőrö-
si Kakasfőzők csapatából, Dóri Pöri, 
Kukoriku csapat, Szürkeverebek 
Jazzbandája, Szivárvány néptánc-
együttes, Mentők

A szervezők ezúton is köszönetet 
mondanak a zsűri elnökének, Kot-
hencz Lajosnak és ítésztársainak, 
Domonyi László polgármesternek, 
Gyepes Gabojsza gasztrobloggernek, 
valamint Csányi József vállalko-
zónak. Ezer köszönet Subáné Kiss 
Krisztinának az egész napos konfe-
rálásért, Markó Jánosnak a színpadi 
technikáért és a fellépők – Akasztói 
Vízkereszt Citerazenekar, Szivárvány 
Néptáncegyüttes, Szürkeverebek Jazz-
bandája, Nádas Antal, Posztobányi 
László, Soundwitch zenekar, Mar-
kó Péter diszkós – koordinálásáért. 
A fellépések között Kothencz Lali és 
Nani szórakoztatták a vendégeket, 
akik között nagyon sok vidéki is volt. 
Köszönet illeti a polgármesteri hiva-
tal dolgozóit és az önkormányzatot, 
akik a háttérmunkák biztosításából 
alaposan kivették a részüket, segítve 
a rendezvény zökkenőmentes lebonyo-
lítását.
A szervezők lassan gondban lesznek, 
hiszen már most látszik, hogy a ren-
dezvény kezdi „kinőni” a helyét. 
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rOmANi desigN diVAtBemutAtó 
VArgA heléNA kOllekciójáBól

Zenélt a Khamoro Budapest Band

kiemelkedő

Október 19-én neves vendég érkezését várták izgatottan a roma lányok 
továbbtanulási esélyeinek növelését célzó eFOP-1.4.4-17-2017-00167 
„luludya-Virágok“ projekt résztvevői az egymi-ben. Varga Heléna, a nem-
régiben európa Polgára díjjal kitüntetett divattervező nem érkezett üres 
kézzel. kollekciójának gyönyörű darabjait is magával hozta, amelyeket az-
tán az egymi-ben dolgozó fiatal munkatársak öltöttek magukra. 

A programban előadást hallhattak 
a lányok és mentoraik, valamint az 
érdeklődő családtagok arról, hogyan 
vált egy ötlet, egy álom a divatvilág 
által is elismert valósággá. Szó esett a 
mai generációk öltözködési szokásai-
ról, a trendekről és a multi cégekről is.  
Öltözködés tekintetében az egyé-
ni stílust, „önmagunk, kultúránk 
vállalását” hangsúlyozta az előadó. 
A rögtönzött divatbemutatón aztán 
a hallgatóság Kunhegyesi Feró irá-
nyításával együtt fedezte fel a ruhá-
kon a roma kultúra szimbólumait, 
színeit, stílusvilágát. 
Mivel egyedi darabokról van szó, 
ezek a ruhák nagyon drágák és keres-

kedelmi forgalomban nem is kapha-
tóak. A csoportos foglalkozáson fel-
merült annak ötlete, hogy a lányok 
meglévő ruhadarabjait alakítanák 
át úgy, hogy a tradicionális roma 
kultúra elemei is megjelennének 
rajtuk. Egy ilyen elképzelt divatbe-
mutató mindenkinek elnyerte a tet-
szését. A jó hangulatú rendezvényen 
a Khamoro Budapest Band zenekar 
élő zenéje teremtett igazán bensősé-
ges hangulatot. 
A csoportos foglalkozás elérte célját, 
hiszen a részt vevő lányok jobban 
megismerkedhettek saját kulturális 
értékeikkel, amelyek erősíthetik önbi-
zalmukat a dolgos hétköznapokban.  

szíNesBeN

Lepje meg családtagjait, barátait az év legszebb ünnepén,
az Experidance produkció álomszerű tánckomédiája,

a Nagyidai cigányok című előadásra szóló belépőjeggyel!
A XVI. századi magyar monda alapján készült tánckomédia
a Magyarországon élő cigányok színes kultúráját mutatja

be a mozdulatok nyelvén.

Nagyszerű ajándék
karácsonyra

A jegyek már megvásárolhatók!

Újra Kiskőrösön az Experidance!

Ajándékozzon Ön is „élményt” �eretteinek!Ajándékozzon Ön is „élményt” �eretteinek!

rekOrdtermést szüreteltek A szőlőültetVéNyekeN
A tavaszi és nyári, száraz, meleg időnek köszönhetően a szőlő jóval hama-
rabb virágzott, sem fagy-, sem jégkár nem veszélyeztette a termést, így 
rekordmennyiséget szüreteltek a szőlőtermelők az idén kiskőrösön hivata-
losan augusztus 1-jén elkezdődött szüreti időszakban. míg 2017-ben 100 
mázsa szőlőt szedtek le átlagban egy hektárról, ez a mennyiség idén 127 
q/ha volt. természetesen a különböző szőlőfajták hozama nem volt egy-
forma, de mindent összevetve, a termésátlag 151 q/ha volt a hegyközségi 
ültetvényeken. összesen 300 ezer mázsa szőlő termett. ennyit még soha 
nem szüreteltünk le – ad tájékoztatást Takács László hegyközségi elnök.

A Kiskőrösi Hegyközség 1100 aktív 
tagjának összes szőlőterülete 2280 
hektár, de ebbe beleszámít a termőre 
fordulásra váró szőlőterület is. A 300 
ezer mázsányi szőlő egy kis részét 
„szűrték” csak be a szőlőtermelők, a 
többit a felvásárlóknál értékesítették. 
Ez mintegy 2,2 – 2,3 milliárd forin-
tos árbevételt jelent. Természetesen 
ebből le kell vonni a művelési költ-
ségeket- mondta az elnök. Két évvel 
ezelőtt szerződéskötési kötelezettsé-
get írt elő a HNT mellett működő 
szakmaközi szervezet, így biztosítva a 
szőlőtermelők termésének biztos ér-
tékesítését, de ez a felvásárló számára 
is előnyökkel jár. A HNT, hogy a he-
lyi árak kialakítását segítse, árprog-
nózist készített, melyben figyelembe 
vette a várható termést, a meglévő 
borkészleteket, a hazai- és a környe-
ző országok várható szőlőtermését. 
Ez ajánlati jelleggel bírt a felvásárlók 
részére mind a 22 borvidéken. A szü-
retet megelőző termésbecslésnél már 
látszott, hogy jók a terméskilátások. 
A tavalyi évhez viszonyítva tudtuk, 
hogy idén komoly munkára kell szá-
mítani. 

 � Fajtánként mekkora volt a ter-
mésátlag?
A szüreti időszak főbb szőlőfajtái a 
Bianca, mennyiségben is vezette a 
sort, a 176 q/ha terméssel. Tavaly 
ebből a fajtából 136 mázsát szüre-
teltünk hektáronként. Második az 
Aletta 147 q/ha termésátlaggal, ez 
2017-ben 125 q/ha volt. A Cserszegi 
harmadik a sorban 124 q/ha termés-
átlaggal, az elmúlt évben a hektáron-
kénti szőlőhozam átlag 109 q volt. 
A Kékfrankos is többet termett az 
idén, hektáronként mintegy 133 
mázsát, míg tavaly ez a szám 117 
mázsa volt.

 � Hamar befejeződött a szüret?
Kiskőrösön már alig történik kézi 
szedésű szüret. A munka dandárját 
a mintegy tíz szőlőkombájn végzi el. 
Szeptember végére az ültetvényeken 
a szőlőtermés 95 százalékát betaka-
rították. A szőlő beért, muszáj volt 
leszedni, hogy ne károsodjon. Az 
augusztusi-szeptemberi kánikula 
nem kis feladat elé állította a felvá-
sárlókat, hiszen a „meleg” szőlőt kel-
lett nekik fogadni és egyszerre nagy 
mennyiségben, hiszen a kombájnok-

kal felgyorsult a szüret folyamata. 
Mivel azonban az akadályokat sike-
rült áthidalni, egy problémamentes 
szüretet tudhatunk magunk mögött.

 � Milyen gondokkal kellett még 
megküzdeni?
A mintegy 45 napos szüreti időszak 
adminisztrálása nehézségeket jelen-
tett a hegyközségi dolgozók számára. 
A származási bizonyítvány kiadása 
kötelező, viszont a gyors szüret és a 
még mindig sok elaprózódott mére-
tű ültetvényterületek – 5200 darab 
– jelentősen megnöveli a szürethez 
kapcsolódó adminisztrációt. Problé-
mát jelentett az is, hogy a számító-
gépes adatfeldolgozási rendszer még 
mindig nem elég gyors, valamint 
több termelő is elmaradt a koráb-
bi adatbejelentési kötelezettséggel 

és utólag ezt is el kellett végezni. 
Mindemellett folyamatosan zajlott 
a hegybírói munka a fajtaváltási, te-
lepítési területeken is. Gyorsította a 
lebonyolítást, hogy átvették a nyom-
tatványokat, majd a termelő egy elő-
re egyeztetett időpontban visszajött a 
kész dokumentumért. A hegyközségi 
kollektíva és a hegybírók napi 10-12 
órai munkával még mindig végzik a 
feldolgozást.

 � Megbüntetik azokat, akik el-
mulasztották a bejelentést?
Egyelőre még nem szankcionálnak. 
A végtelenségig azonban nem lehet 
várni, amikor a renitensek már aka-
dályozzák a munkát – mivel a bor 
kiforrása után a borászatoknak szük-
ségük van a származási bizonyítvány-
ra – akkor lépni kell ez irányban is. 
Ez nem rosszindulat, hanem az össz-
hang érdekében történik, hiszen az 
adatszolgáltatási kötelezettség egy-
másra épülő folyamatokból tevődik 
össze, ami a szőlő fejlődési menetével 
van szinkronban.
Összegezve elmondható, hogy sike-
res szüreten vagyunk túl a 2018-as 
évben, mind mennyiségben, mind 
minőségben, mind pedig lebonyo-
lításban és reméljük, hogy ez a ten-
dencia a jövőben is folytatódik. 

itt jártak a váci szlovákok
Meglátogatták a kiskőrösi szlováko-
kat a Váci Szlovák Önkormányzat 
tagjai. Mint azt elnökük, dr. Alt 
Gyula elmondta, Vácott 1998-
ban alakult meg önkormányzatuk, 
és régóta jó kapcsolatot ápolnak a 
Gmoser Györgyné vezette Kiskőrösi 
Szlovák Szervezettel, valamint a szlo-
vák önkormányzat tagjaival. Mosta-
ni jövetelük célja egy együttműködé-

si megállapodás aláírása volt, mivel 
szeretnék szorosabbra fűzni a két 
szervezet kapcsolatát, amely kihatna 
a két város közös gazdasági vállalko-
zásaira is. Látogatást tettek Domo-
nyi László polgármesternél is, aki 
bemutatta településünket, kiemelte 
a helyi szlovákok hagyományőrző te-
vékenységét, majd a vendégek meg-
nézték településünk látnivalóit.
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A hAzáért áldOzták Fel Az életüket Az ArAdi VértANúk

Az irAtOkkAl, dOkumeNtumOkkAl 
Nem BáNt kesztyűs kézzel Az idő

Egy nem mindennapi kiállítás

„hOgy rád ismerjek és NeVedeN 
szólítsAlAk szABAdság”

Október 23-án reggel 8 órakor a forradalom jelképének számító lyukas 
zászló ünnepélyes felvonásával vette kezdetét kiskőrösön a városi ünnep-
ség, amelyen Domonyi László polgármester és az önkormányzat képvise-
lői mellett Faragó Imre, az ’56-os szövetség területi elnöke, és a magyar 
Politikai Foglyok szövetségének tagjai is részt vettek.

Az emlékezés délután fél négykor 
folytatódott, ekkor nyílt meg a he-
lyi forradalmi eseményeket bemu-
tató kiállítás, ahol Turán István 
helytörténész ismertette a tárlatot 
az érdeklődőkkel, majd öt órától a 
katolikus templomban Seffer Attila 
esperes atya mutatott be szentmi-
sét a forradalom áldozataiért. 
Prédikációjában kiemelte, 
hogy 1956 hősei még a 
reménytelennek tűnő 
helyzetben sem saj-
nálták a legnagyobb 
áldozatot hozni hazá-
jukért, amikor fiatal 
életüket adták érte. 
Ennek kapcsán emlé-
keztette a jelenlévőket, 
hogy a magyarság csak ak-
kor maradhat meg tartósan, ha mi 
magunk is megtesszük saját köte-
lességeinket a nemzet érdekében. 
A szentmise közös imádsággal zárult.
A bizonytalan kimenetelű időjárás 
miatt a rendezők végül úgy döntöt-
tek, hogy az ünnepi műsort nem a 
kopjafánál, hanem a művelődési 
központ színháztermében tartják 
meg. A KEVI Petőfi Sándor Gim-
náziumának tanulói színvonalas 
előadással emlékeztettek minket a 
forradalom kitörésének okaira, be-
mutatva a Rákosi-diktatúra, vagyis 
a magyarországi sztálini rendszer 
embertelen mivoltát és ördögi mű-
ködését, amely a terror eszközén 
keresztül próbálta meg gyökeresen 
átalakítani a magyar társadalmat. 
A diákok tolmácsolásában elhang-
zott Illyés Gyula legendás verse, az 
Egy mondat a zsarnokságról, majd 
megidézték a forradalom történé-
seit, valamint annak vérbe fojtását. 
A műsor után Fodor Tamás (kis 

kép), a gimnázium történelemtaná-
ra tartotta meg személyes hangvéte-
lű, és éppen ezért rendkívüli sikert 
arató ünnepi beszédét. A szabadság 
napjainak bemutatása mellett ki-
emelte, hogy ugyan ő már jócskán 
a forradalom leverése után látta 
meg a napvilágot, és az úgynevezett 

„puha diktatúrában” nőtt fel, 
viszonya az események-

hez mégis különleges. 
A hivatalos ideológia 
1956-ot ellenforrada-
lomnak minősítette, 
ezzel azonban a törté-
nelmet mindig is ked-

velő ifjú felnőtté válása 
során fokozatosan szem-

bekerült, felismerve az el-
lentmondásokat és a mögöttes 

tartalmat a sorok között. Éppen ezért 
volt annyira meghatározó számára a 
rendszerváltozás folyamata, amikor 
is a még regnáló hatalom teljes legi-
timációját döntötte romba Pozsgay 
Imre, azzal, hogy 1956 eseményeit 
népfelkelésnek nevezte. Kisvártatva 
rá az ellenforradalom mítoszát maga 
a rendszer is követte a sírba.
A nap végére a szél is alábbhagyott, 
így zavartalanul folytatódhatott 
tovább a megemlékezés, melynek 
utolsó felvonása a kopjafánál zajlott. 
A tömeg hagyományosan fáklyákkal 
vonult az emlékműhez, ahol elhe-
lyezték koszorúikat, virágaikat. Kis-
kőrös lakói ismét egy szép ünnepség 
keretében tettek hitet a forradalom 
értékei mellett, tiszteletet tanúsítva a 
bátrak iránt.
November 4-én az ’56-os Kopjafá-
nál gyertyagyújtással emlékeztek a 
forradalom leverésére és a megtorlá-
sok áldozataira.

Turán István

„[…] minden kommunistát ki akartak nyírni.” ezzel a címmel rendezett kiállítást 
kiskőrösön az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára a műve-
lődési központ kamaratermében, a kiskőrös 300 emlékbizottság Várostörténeti 
Albizottsága, a Petőfi sándor Városi könyvtár, valamint a Főnix kulturális és 
ifjúsági egyesület. Domonyi László polgármester megnyitó beszédében emlé-
kezett meg az októberi napok helyi szereplőiről, név szerint említve a vezetőket, 
akik megpróbálták a forradalmi átmenetet békésen megvalósítani városunkban.

Ma már tudható, hogy a régi rend-
szerben az ’56 kapcsán keletkezett 
iratokkal nem bánt kesztyűs kézzel 
sem az idő, sem a hatalom akkori 
birtokosai, így a valóban értékes in-
formációkat tartalmazó dokumentu-
mok közül sok példány nem kerülhe-
tett megfelelő módon a levéltárakba. 
Nem egy végezte iratmegsemmisí-
tőkben, vagy a hulladéklerakókban, 
jócskán megnehezítve a történészek 
dolgát az események rekonstruálását 
illetően.
Jelen esetben az utóbbi történettel 
van dolgunk, azonban a sors különös 
fintora, hogy a Kiskőrösi Járás közsé-
geinek 1956-os eseményeit összegző 
rendőrkapitányi jelentést annak ide-
jén pont egy korábban elítélt forra-
dalmár, a kiskőrösi szovjet emlékmű 
egyik ledöntője, Kvalla László találta 
meg. Felismerve a köteg jelentő-
ségét, elrejtette és megmentette az 
utókornak. Családja jóvoltából az 
iratokat digitalizáltuk, s felnagyítva, 
tabló formájában adtuk közre, hogy 
bárki megismerhesse, és elmereng-

hessen a sokat hivatkozott napoknak 
a helyi történésein. Természetesen, 
mivel a jelentés 1957 januárjában, 
a megtorlások kezdetekor készült, 
szemléletmódja propagandisztikus 
és „ellenforradalmi” tartalma nem 
kevés kritikával kezelendő. Viszont 
a mai kor emberének rengeteg érde-
kességgel szolgálhat ettől függetlenül, 
beszéljünk akár a szereplőkről, vagy a 
konkrét történésekről.
A 21 oldalas dokumentumban szó 
esik tüntetésekről, sortűzről, békés 
és nem annyira békés átmenetet kí-
vánókról, forradalmárokról és persze 
provokátorokról is. Kiskőrös mellett 
Soltvadkertről, Kecelről, Imrehegy-
ről, Bócsáról, Tázlárról, Akasztóról, 
Csengődről, Tabdiról, Soltszent-
imréről, Fülöpszállásról, Páhiról és 
Kaskantyúról is. Hol bővebben, hol 
óvatosabban. Ezt adtuk most közre 
kiállítás formájában kiegészítve há-
rom óriástablóval és néhány korabeli 
fotóval, dokumentummal, amelyek 
színesíteni hivatottak a tárlatot.

Turán István
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Október 6-án „egy a lengyel a magyarral” címen nyílt kiállítás Dobák Géza, 
Krámer Iván és Hermann Róbert magángyűjtők anyagaiból a Petőfi mú-
zeumban. korabeli nyomtatványok, a kérdés szakirodalmának régi és 
újabb könyvei, valamint a hősökről és csatákról készült litográfiák tárták 
a közönség elé a két nép barátságának legszebb fejezetét, az 1848-49-es 
szabadságharc közös, hősi küzdelmét. A kiállítást hermann róbert had-
történész nyitotta meg, akit abból az alkalomból, hogy immár huszadik éve 
„hazajár” kiskőrösre külön ajándékkal köszöntött Kispálné dr. Lucza Ilona, 
a múzeum igazgatónője és Domonyi László polgármester.

A történész szokott lendületével vá-
zolta Lengyelország háromszori fel-
osztásának, majd 1830-as szabadság-
harcának történetét. Utóbbi bukása 
olyan emigránsok hadával árasztotta 
el Európát, akik kötelességüknek 
érezték – Portugáliától Magyaror-
szágig – más népek szabadságküz-
delmeit megsegíteni. Közülük került 
ki szabadságharcunk egyik legnép-
szerűbb vezére, Petőfi atyai barátja, 
a legendás Bem apó is, és vele együtt 
több ezer harcos, akikről egy vakme-
rő támadásuknál azt jegyezte meg a 
szemlélő: „Ezek vagy őrültek, vagy 
lengyelek.”
A sok humorral is fűszerezett elő-
adásból, azt is megtudtuk, hogy a 
két népet a szabadság szeretetén kí-
vül az alkohol – olykor mértéktelen- 

kedvelése is összeköti, a különbség 
csak abban áll, hogy a lengyelek a 
vodkára, mi a magyarok a pálinkára 
esküszünk.
Szintén Hermann Róbert mu-
tatta be az általa szerkesz-
tett Görgei Artúr váloga-
tott írásai című vaskos 
kötetet. A kötet anya-
gát még néhai Katona 
Tamás kezdte össze-
állítani, aki kiadta a 
hadvezér emlékirata-
it, és sokat tett, hogy 
Görgeit rehabilitálják 
az árulás méltatlan vád-
ja alól. A közelmúltban a 
Zrínyi Kiadó vállalkozott 
az egyre terjedelmesebbé duz-
zadt anyag kiadására.

A kötetben közölt írások közül ritka 
érdekesség a tudós Görgei A kókusz-
dióolaj szilárd és folyékony zsírsav-
jairól írott tudományos tanulmá-
nya, amely alapján a szabadságharc 
eljövendő fővezére egyben korának 
legnagyobb magyar kémikusának is 
tekinthető, hiszen megállapításait 
még évtizedekkel később is idéz-
te a honi és külföldi szakirodalom. 
A könyv tartalmazza még Görgei 
kiáltványait, cikkeit és vitairatait, 
többek között azt, amelyben egy 
kevésbé sikeres lengyel hadvezér, 

Dembiński működését bírálja. 
A matuzsálemi kort megért 

tábornok (1916-ban halt 
meg) szívesen adott in-
terjút. Ezekből is közöl 
a kötet egy csokrot, 
köztük olyanokat, 
amelyek eddig csak 
német nyelven je-
lentek meg. Ennek a 
szálfaegyenes, kemény 

katonaembernek is volt 
humorérzéke. Amikor 

az agg Kossuth azt találta 
nyilatkozni, hogy Görgei a 

sebesülése miatt, pálinkától bódult 

állapotban tette le a fegyvert, akkor 
az őt erről kérdező újságíró elé lát-
ványosan kitett egy pálinkásüveget, 
„nehogy meghazudtolja” a turini 
remetét.
Görgei személye olyan érdeklődést 
váltott ki a közönségből, hogy ezút-
tal a „van-e valakinek még kérdése” 
záróformula még valóságos kérdés-
özönt váltott ki.

Az aradi vértanúk fala előtt a Wattay 
középiskola diákjai adtak műsort, 
majd Pelyach István (kis kép) tör-
ténész a felelősség és kötelességtudás 
fogalmait helyezte középpontba ün-
nepi beszédében. A mártírok teljesí-
tették kötelességüket hazájuk iránt, 
felelősséggel gondoskodtak katoná-
ikról, nem kockáztatták feleslegesen 
a rájuk bízott életeket. A megemlé-
kezés legmeghatóbb pillanatai azok 
voltak, amikor a történész hosszan 
idézett a vértanúk utolsó leveleiből, 
amelyben sokszor aprólékos gonddal, 
férji, apai kötelességtudással gondos-
kodtak hátramaradt családjukról.
Tisztelet a mártíroknak!

Fodor Tamás
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Föld, víz, tűz, levegő. A négy elem, mely a fizikális létet, érzelmi, szellemi 
és lelki harmóniát jelenti. és a zeNe? tudunk nélküle élni? tudtak valaha is 
nélküle élni? Nem. ergo: létünk ötödik eleme a zeNe, mely „kell, mely körül 
ölel” (A padlás c. musical).

Az emberrel együtt teremtetett a 
zene, hiszen a járás, beszéd mellett 
képesek vagyunk énekelni is. Év-
ezredeken át, – világnap nélkül is 
– daloltak, muzsikáltak az emberek. 
Minden bizonnyal a zene világnap-
ja az, – mely a megszámlálhatatlan 

világnap közül – nem csak egy nap-
ra SZÓL. Az év minden napján ott 
van velünk, bennünk, körülöttünk. 
Földön, vízen, levegőben. Észre sem 
vesszük, csak ha nem halljuk. Észre 
sem vesszük, csak ha már hiányzik. 
Az emberiség nagy százalékának 
passzív hallgatóként, befogadóként 
van része a zenében. Az utcán gya-
loglók, akik a „fülesen” keresztül 
hallgatják kedvenc számaikat. A há-
ziasszonyok, üzemekben dolgozók, 
akiknek háttérben szóló muzsika 
teszi könnyebbé munkáját. A lec-
két író diákok, akik zenét hallgatva 
eredményesebben tudnak tanulni.  
A koncertekre járók, akik tuda-
tosan készülnek a zenei élmény  
befogadására. 
Komolyzene? Könnyűzene? Népze-
ne? – Kinek-kinek hozománya, örök-
sége, választása szerint.
Szinte megfoghatatlan csoda, amikor 
valaki eljut odáig, hogy ő maga is 
művelőjévé válik. Énekel, hangszeren 

játszik, vagyis zenÉL.  Anyanyelvünk 
csodája a kifejezés: zenÉLÜNK! 
A kiskőrösi „SZÓ-LA-M” Alapfokú 
Művészeti Iskola missziója – többek 
között – a zenetanítás, a zenei ízlés 
formálása. A Zene Világnapján há-
rom korosztály számára hoztuk közel 
a zenét. A programok moderátora Sá-
fár Andrea fuvolaművész-tanár volt. 
Délelőtt a Mohácsi utcai óvoda Maci 
és Okos bagoly csoportja látogatott el 
iskolánkba. Urbánné Szabó Rózsa 
óvodapedagógus kérésére valósult 
meg a kis hangverseny. A gyerekek 
nagy érdeklődéssel és figyelemmel 
hallgatták a klarinét, zongora, trom-
bita hangját és lelkesen kapcsolódtak 
be a program interaktív részébe.
Több éves hagyomány, hogy a KEVI 
Petőfi Sándor Általános Iskolája alsó 
tagozatosai számára is hangversenyt 
adnak iskolánk növendékei. Az elő-
készületi munkákban Disztlné Mar-
kó Ibolya tanító volt segítségünkre. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a már 
rendszeresnek mondható program 
egyre inkább leköti a gyerekek fi-
gyelmét. Bízunk benne, hogy a már 
hangszert tanulók példájára és a kis 
hangversenyen szerzett élmény hatá-
sára, egyre többen kapnak kedvet a 
hangszertanuláshoz.
A programsorozatot Villányi Dá-
niel zongoraművész koncertjével 
zártuk. (kis kép) A tehetséges, ifjú 
művész energikus, virtuóz, briliáns 
technikája lenyűgözte a közönséget. 
Ahogy Ady Endre fekete zongorája 
sír, nyerít és búg, úgy a Petrof hang-
verseny-zongora énekelt, mennydör-
gött, tajtékzott.  Előadását vastapssal 
köszönte meg a közönség.

Soltiné Samu Zsuzsanna

emlékezetes

a zene világnapján

emlékezzünk 
dr. muráNyi györgyre!

kiskőrös város hírei, fontos napi infomációk:
FacebooK: KIsKőRös VáRos
www.KIsKoRos.Hu   

a feD-em Építőipari kft.
kőművest és burkoló

szakmunkásokat keres felvételre.
Érdeklődjön a 06-20/9443-541-es 

telefonszámon!

Kiskőrösön 
földszinti lakás eladó. 

Irodának, vállalkozásnak  is 
kialakítható.

Érdeklődni: 06-20/592-6682

idén kerek 40 esztendeje hunyt el a kiskőrösi evangélikus egyházközség 
hosszú időn át szolgáló igazgatólelkésze, 2009 óta városunk díszpolgára, 
dr. murányi györgy. egyházi tevékenysége mellett a település történetében 
és társadalmi életében is jelentős szereplő volt mindig is, éppen ezért illő 
dolog megemlékeznünk róla, fejet hajtani életműve előtt, hiszen, mint látni 
fogjuk, nem mindennapi tevékenység volt az övé, helye van nagyjaink között.

Murányi György Békéscsabán szü-
letett 1906-ban, egy helyi szabóipa-
ros család hatodik gyermekeként. 
Korán megmutatkozott a teológiai 
érdeklődése, melynek nyomán 
a lelkészi életpályát válasz-
totta, emellett azonban 
foglalkoztatta az államélet 
is, így pályája közepén 
1941-ben, a kolozsvári 
egyetemen jogi doktorá-
tust szerzett. Segédlelké-
szi éveit az 1920-as évek 
végén, Soltvadkerten, majd 
Kecskeméten töltötte. 1931-
ben parókus lelkésszé nevezték ki 
Gyón községben. Egy évre rá itt kö-
tött házasságot Czigán Sárával, négy 
fiúgyermekük született, sajnos azon-
ban egyiküket elveszítették, két éves 
korában.
Amikor 1942-ben megüresedett a 
gyülekezet igazgatólelkészi pozíció-
ja, a képviselők egyöntetű döntése 
értelmében őt hívták meg új vezető-
jüknek, s ennek a kérésnek Murányi 
György eleget is tett. November 8-án 
tartotta első igehirdetését új szolgálati 
helyén, ekkor határozta meg legfőbb 
célját, amelyhez mindvégig tartotta 
is magát: „[…] a közélet minden te-
rületén tevékenykedni kívánok, ahol 
a köznek használni lehet, […] az 
utam azonban mindig a templomon 
keresztül fog vezetni.”
Igazán embert próbáló időkben ke-
rült Kiskőrösre, hiszen a második 
világháború borzalmai és a front 
átvonulása súlyosan érintette a tele-
pülést. A Szálasi-kabinet 1944 őszén 
elrendelte a déli területek kiürítését 
és a lakosság hátravonását. Ennek a 
parancsnak sokan, és főként a veze-
tők eleget is tettek, elindultak a Du-
nántúlra. A tisztelendő úr azonban a 
helyén maradt. Egy fejjel magasodott 
ki az őt körülvevő tömegből, amikor 
a kétségbe esett lakosságot maradásra 
intette, ezzel megmentve Kiskőrös 
községet a szétszóródástól. Jusson 

eszünkbe ez a cselekedete mindig, 
amikor a templom falán található 
fekete márványtáblára pillantunk! 
A háborút követő rendszerváltások 

során is hű maradt Istenhez 
és önmagához. 1948-ban 

felfüggesztették állásából 
és népbíróság elé utalták 
ügyét, ám megtörni nem 
tudták. Büntetését nem 
kellett letöltenie, elnöki 
kegyelmet kapott. Visz-

szatért munkájához, sőt, a 
gyülekezet vezetőjeként si-

került keresztülvinnie egy rég-
óta húzódó ügyet: 1949-re a kiépülő 
Rákosi-diktatúra első évében igazi 
társadalmi munkával felépülhetett 
végre az új közösségi tér, az evangéli-
kus imaház. 1948-ban, még a tárgya-
lása idején megválasztották a Pesti 
Alsó Egyházmegye esperesévé, amely 
tisztségét azonban nem viselhette 
sokáig, ugyanis a kommunista ha-
talommal való szembenállása miatt 
1950-ben megfosztották tőle. Ezt a 
tényt pedig csak tetézte, hogy szemé-
lyes jó barátságot ápolt Ordass Lajos 
püspök úrral, akit sem Rákosi, sem 
utóda, Kádár János nem tűrt meg  
pozíciójában.
Dr. Murányi György 1973-as nyug-
díjba vonulásáig, 31 éven keresztül 
szolgálta a kiskőrösi evangélikus 
közösséget, valamint a települést 
magát. Ponicsán Imre lelkésztársával 
együtt igazi emblematikus szereplői 
voltak Kiskőrös történetének: szám-
talan keresztelés, konfirmáció és 
nem utolsósorban igehirdetés mel-
lett a társadalmi életben is nyomot 
hagytak maguk után. Murányi lel-
kész úr 1978. július 28-án hunyt el 
legkisebb fiánál, az akkori NSZK te-
rületén. Augusztus hónapban temet-
ték el Kiskőrösön, ahol igazi tömeg 
kísérte utolsó útjára. Természetesen 
nem véletlenül. 

Turán István

a hivatali munkatársak 
megemlékeztek A hősökről

PillANgó-díjAt kAPOtt 
tóth szivák erika vállalkozó

Hagyomány, hogy a polgármesteri 
hivatal dolgozói, Domonyi László 
polgármester, valamint dr. Turán 
Csaba jegyző vezetésével halottak 
napja alkalmából megemlékeznek 
azokról a kiskőrösi katonahősökről, 
akik áldozatául estek a II. világhábo-
rúnak. A tiszteletükre állított főtéri 
emlékműn név szerint is felsorolt, a 
háborúban elhunyt 119 katona előtt 
kegyelettel fejet hajtottak és elhelyez-
ték az emlékezés mécseseit.

Alma eladó 
termelőtől!

tel.: +36-70/619-3910

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

Tóth szivák erika kiskőrösi vállalkozó, (kis kép) a Fantázia ház tulajdono-
sa nemeslelkűségét, segítőkészségét "Pillangó- díjjal" ismerte el az Ordo 
hungariae magyar rend legutóbbi lovagavatási ünnepségén. 

Erika már többször bizo-
nyította, hogy azonosul 
a rend eszmeiségével és 
számtalan alkalommal 
nyújtott kiemelkedő se-
gítséget számukra. Ezt 
a tevékenységét ismer-
ték most el ezzel a díj-
jal, melyhez tiszta szívvel 
gratulálunk! A rend egykori 
nagymestere, gróf Wass Albert, a 
fiának szóló intelmeiben írta: „Ben-
nünket sok-sok pillangó vesz körül, 
apróbbak és nagyobbak. Az aprók 
jelzik a kis, míg a nagy pillangók a 
nagy jó cselekedeteket. Ügyelj arra, 
hogy életedben a pillangók mindig 
legyenek jelen és jó cselekedeteid-
del, segítőkészségeddel őrizd ezeket 
a pillangókat, melyek másoknak is 
például szolgálnak majd.” Az Ordo 
Hungariae Magyar Rend Kiskőrös 
Lovagvárosban tartott Jótékonysági 
Gáláján 2012- ben döntött a Lovag 
Varga Attila elnökletével működő 
Humanitárius Tanács a Pillangó-
díj megalapításáról, melyet azóta is 
minden évben két, arra érdemesült 
kap meg a tanács javaslata alapján, 
kiemelkedő karitatív munkájáért.

A rendi gyűlésen üdvözöl-
te a megjelenteket Lovag 

Domonyi László, Kis-
kőrös Lovagváros pol-
gármestere. Külön ki-
emelték az adományok 
gyűjtésében és közve-

títésében végzett lelkes 
szervezőmunkáját Lovag 

Varga Attilának, valamint 
feleségének, Dáma Varga Attiláné 

Böbének. (alsó kis kép)
Az Ordo Hungariae Magyar Rend 
már több éven keresztül támogat-
ja a nehéz sorban élő árva, félárva 
tehetséges gyerekeket. Bútorokat 
adományoztak a Bem iskolának és 
két óvodának. Két alkalommal ren-
deztek jótékonysági gálát, melynek 
bevételét a szakorvosi rendelőintézet 
eszközbeszerzésére és a mentő ala-
pítvány javára fordították. Testvér-
városunk, az erdélyi Margittai Hor-
váth János Elméleti Líceum részére 
több mint két tonna kiváló minő-
ségű ruhát és 5 ezer darab könyvet 
adományoztak. Ebben az évben is 
nagy mennyiségben adományoztak 
ruhaneműket Kiskőrös város iskolás, 
óvodás korú gyermekei részére.
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OmegA OrAtórium 2.0 
A zenekar újra Kiskőrösön!

vallástalan 
VAllásOsOk?

NOVemBeri útmutAtó 
ITT AZ ISTEN KÖZTÜNK

„szeressétek Az öregeket!”
Hálaadó istentisztelet 

a Jó Pásztor Szeretetotthonban
eva n g é l i k u s o k  o l d a l a

13

Az idén 56 éves Omega Zenekar 
négy év után újra hallható és látha-
tó lesz Kiskőrösön is, az evangéli-
kus templomban.
Anno 2013 áprilisától hazánk 
és a környező országok legszebb 
templomaiban tartott formabontó 
koncertturnét az Omega. Szim-
fonikus zenekarral kiegészülve, új 
hangszerelésben adta elő klasszi-
kussá vált dalait. Noha az Orató-
rium látszólag a rockzenétől távoli 
műfaj, a szerzők az eredeti dalok-
nak a szokásost messze meghaladó 
új értelmezést adtak, megtartva 
a rockzenei elemeket. A dalok új 
hangszerelésével, klasszikus zenei 
formákba öntésével a szándék arra 
irányult, hogy az Omega életműve 
új műfaji dimenziókban élhessen 
tovább. A koncepció kiválóan sike-
rült, eredményeként felejthetetlen 

hangulatú előadások sorozata szü-
letett meg. 
Az örökifjú zenekar ezt eleveníti fel 
újra 2018 ádventjén, néhány temp-
lomi koncert erejéig. A koncertek 
törzsanyaga a már jól ismert Ora-
tórium válogatás, kiegészítve né-
hány másik dallal is, elsősorban a 
nagysikerű Gammapolis lemezről. 
Megtiszteltetés számunkra, hogy a 
korábbi tizenhárom közös fellépés 
után a mostani koncerteken a ze-
nekar kórusa újra a Gospel Sasok 
Énekegyüttes lesz.
Kiskőrösön, az evangélikus 
templomban ádvent 4. vasárnap-
ján, december 23-án este 7 óra-
kor lesz a koncert. 
Jegyek helyben az Evangélikus 
Egyházközség Gondnoki Hivatalá-
ban vásárolhatók munkanapokon  
8-12 óráig.       LGy

A jó Pásztor evangélikus szeretetotthonban október 7-én köszöntöt-
ték az időseket. Az ünnepi istentiszteleten Lupták György igazgató-
lelkész, püspök-helyettes hirdetett igét. köszönetet mondott az úrnak 
időseinkért, akik még velünk lehetnek, valamint a szépkorúaknak, hogy 
példaként éltek, élnek és követendő útravalóval látták el a fiatalabb 
generációkat. 

A hagyományokhoz hí-
ven, az október első 
vasárnapján tar-
tott istentisztelet 
egyben hálaadó 
istentisztelet is a 
szeretetotthon-
ban. Ilyenkor 
nem csak idősein-
kért, hanem a ter-
mésért is köszönetet 
mondunk, mindazok-
nak, akiknek a tavasztól 
őszig tartó munkájuk-
nak köszönhetően 
beérik munkájuk 
gyümölcse, s az 
Úrnak, hogy 
mindez megtör-
ténhetett.
A hálaadó isten-
tiszteletet követő-
en köszöntő mű-
sorral kedveskedtek 
az időseknek. Ifjabb 
Lupták György, Suba 
Sándor, Kecskemé-
ti Pál, Luptákné 
Hanvay Mária, 
valamint Farkas-
né Gombár Ildi-
kó zenei előadása 
után, Fodor Ta-
más, a Harang-
virág Evangélikus 
Óvoda óvodásai, 
Tiriczné Szabó Szil-

via, Bolemányi Judit, 
Kissné Volák Ildikó 

szavalata és a kö-
zös énekek után 
Domonyi Lász-
ló polgármester 
köszöntötte a 
szépkorúakat és 
az otthon legidő-

sebb női lakóját, a 
95 esztendős Kiss 

Jánosné Zsuzsi nénit.
(kis kép) Harangozóné 

Balogh Zsóka, a kör-
zet képviselője pe-
dig köszöntő szavai 
után az otthon 
legidősebb férfi 
lakóját, a 86 esz-
tendős Kökény 
Józsefet. (kis kép) 

Szolgálati idejét 
befejezve búcsúzik 

az intézmény vezető-
je Kissné Volák Ildikó, 
akinek a polgármester 

ez alkalomból meg-
köszönte munkáját 
és átnyújtotta a 
búcsú virágcsok-
rát.(legalsó kis 
kép) 
A megható ün-
nepség, mint min-

den évben, most is 
szeretetvendégség-

gel zárult.

KISKőRöS IDéN üNNEPLI 
úJRAALAPíTáSáNAK 300. éVFoRDULóJáT. 

Várják azoknak a jelentkezését, akik Petőfi Sándorhoz hasonlóan 
JANUáR 1-JéN SZüLETTEK. 

A jeles nap alkalmából emléklapot kapnak és személyesen vehetik át 
„Petőfi összes versei” díszkötetet december 31-én.  A jelentkezéseket 

november 25-ig várják a petofiszuletesnap@gmail.com e-mail címre. 

Ballagunk a feleségemmel Prágában 
a Károly-hídon. Ballagnánk, - mert 
inkább tülekedünk, tolongunk, any-
nyi itt a turista, szinte egymás sarkát 
tapossák. A híd nem akármi: Európa 
egyik legrégibb hídja, több évtizedes 
építkezés után 1402 óta köti össze a 
Moldva folyó két partját. Nevezetes-
sége kora mellett az a harminc szo-
bor is, amelyek a híd két párkányán 
állnak sorban. Szentek kőszobrai 
ezek. Kiemelkedő jelentőségű köz-
tük a híd közepe táján látható Ne-
pomuki Szent János szobor nemcsak 
azért, mert ez az egyetlen bronzból 
készült alkotás a kőszobrok sorában, 
hanem mert ő az a szent, aki itt, ezen 
a ponton halt mártírhalált. A felesé-
gére, Zsófia királynéra erősen félté-
keny IV. Vencel király, - miután Ne-
pomuki János akkori érseki helynök 
nem volt hajlandó elárulni neki, mit 
gyónt neki a királyné, megkínoztatta 
Jánost és a még épülő hídról 1393-
ban a Moldvába dobatta. A gyóná-
si titok mártírjaként egyébként ő 
Csehország védőszentje.
Nos, szóval, ballagunk-tülekedünk 
a Károly hídon, körülöttünk sok 
magyar honfitársunk is kihasználta 
a hosszú hétvége nyújtotta lehetősé-
get. Egyszer csak megüti a fülünket 
egy hang: „Emberek, tudja valaki, 
hol kell taperolni?” Így, ilyen nemes 
egyszerűséggel. Vannak magyarok, 
akik külföldön jártukban szeretnek 
jó hangosan magyarul szólni egy-
máshoz, mondván itt úgysem érti 
őket senki. Na, ez most nem jött be. 
A kérdező hölgynek azonnal többen 
is a segítségére siettek és megmutat-
ták neki, hogy a Nepomuki Szent 
János szobron lévő domborművet 
kell „taperolni”. Nyilván, valamiféle 
hagyomány, hogy az erre járó vándor 
kezével érintse meg, simítsa meg a 
domborművet. S ha megteszi, akkor 
valamiféle jóban, áldásban lesz majd 
része, meghallgattatik valami kérése, 
vagy ha más nem, visszatér egyszer 
ugyanide.

A vallástalan emberek vallásossá-
ga… Amikor valaki nem jár temp-
lomba, de domborművet, köveket 
simogat. Nem vesz részt egyháza 
életében, de cédulákat dugdos a Si-
ratófal kövei közé. Ez a „ki tudja, 
hátha jó lesz valamire” vallásosság. 
Nyilván a mélyben az ember misz-
tikum iránti örök vágya húzódik 
meg. Nem kell neki Isten, nem kell 
neki egyik egyház sem, sőt, min-
dig alaposan megindokolja, miért 
is elutasító – de bedugja a kezét a 
Via Dolorosán egy kő mélyedésé-
be vagy megsimogat olyan tárgya-
kat, amelyeket előtte már sokezren 
megtettek. Nem hisz, de úgy érzi, 
valami mégis tennie kell.
Ez a fajta „vallásosság” nem vezet 
sehová sem. Legföljebb az előttünk 
taperolók visszahagyott izzadság-
nyomát, baktériumait és bacilusait 
vihetjük magunkkal, mást nem. 
Egyfajta önbecsapás ez a javából. 
Mert úgy érzi magát az ilyen em-
ber, hogy most kicsit is több lett, 
mert megtett valami misztikusat. 
Jóllehet semmi nem változott.
Ami előre visz, ami segít, és ami 
az igazi megoldás – az Istennel 
való élő kapcsolat. A Biblia hall-
gatása-olvasása, az imádság útján 
történő kétoldalú beszélgetés Vele, 
szeretetének mind mélyebb meg-
ismerése a Krisztus Jézusban. Az 
igazi vallásosság az Istennel való 
személyes kapcsolat. Ez azt jelenti, 
hogy Isten helyet kap a mindenna-
pi életünkben. Imádkozunk hozzá, 
olvassuk Igéjét és elmélkedünk fö-
lötte, mégpedig azért, hogy jobban 
megismerhessük Őt. Kérjük, hogy 
segítsen megérteni életünk titkait 
és mutassa meg az egyedül jó utat.  
Elé visszük a kéréseinket, és kérhe-
tünk tőle Jézus nevében is. Mert Jé-
zus annyira szeret bennünket, hogy 
kész volt az életét adni értünk s így 
hidalta át a szakadékot Isten között 
és köztünk.  

Lupták György

És a szent várost, az új Jeruzsálemet is 
láttam, amint alászáll a mennyből az 
Istentől, felkészítve, mint egy menyasz-
szony, aki férje számára van felékesítve. 
      (Jelenések 21,2)
Sokan úgy képzeljük, hogy Isten 
Országa az „Odaát”. Hogy majd ha 
meghalunk, átmegyünk „oda”, azaz 
reménységünk szerint a mennybe 
jutunk. Mostanában szembesülök 
azzal, hogy amit Isten kinyilatkoz-
tatott erről az Odaátról, az mind itt 
van. Sokat nem beszél a mennyről. 
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet 
és a földet.” (1Mózes 1,1) Innentől 
csak a földről szól minden. Amit a 
mennyről tudnunk kell, arról Jézus 
úgy szól, hogy itt van. "Elközelített 
a mennyek országa" (Máté 4,17), és 
a mennyország olyan, mint… - s 
mondja a példázatait: magvető, föld-
be esett búzaszem, kovász… Isten 
Országa közöttetek/bennetek van. 
(Lukács 17,21)
A Jelenések könyve végén sem olvas-
hatunk arról, hogy az utolsó ítélet 
után a mennyben lógatjuk a lábun-
kat, s hogy valamilyen testetlen lét-
ben létezünk majd, mint halhatatlan 
lelkek. Nem. Azt fedi fel Isten, hogy 
új föld és új ég lesz, új világrend. Bűn 
és halál, fájdalom és szenvedés nél-
kül. És testben. Romolhatatlan test-

ben. A „hiszem a test feltámadását” 
Isten teljesen komoly kijelentésén 
alapul. Nem kamu. 
Ezt erősíti meg a fenti Ige is. Az új 
Jeruzsálem, a békesség világrendje 
testben, fizikai valóságban száll alá 
a mennyből. Ideköltözik a menny, 
láthatóvá, megfoghatóvá válik. Az 
egész lét egy nagy ünnep lesz: Isten és 
az emberek esküvője…, és mindaz, 
ami utána jön. Egység. Hétköznapi 
öröm a felett, hogy Vele lehetek, s Ő 
velünk lehet. Íme, az Isten sátora az 
emberekkel van, és Ő velük fog lakni 
(Jel 21,3). 
Most, itt, ebben a megtöretett világ-
ban és megtöretett életünkben az a 
feladatunk, hogy ne csupán vágy-
junk erre az állapotra, hanem amit 
csak tudunk, tegyünk meg azért, 
hogy valami láthatóvá váljék Isten 
békessé-gének világrendjéből és ab-
ból, hogy Velünk az Isten. Szürke 
hétköznapjainkban, bűnök, fájdal-
mak és el-lentmondások között vál-
junk Isten Országának „angyalaivá”. 
Vigyük szívvel, szájjal, kézzel, lábbal, 
dallal, hallgatással azok elé Isten Or-
szágát, akiket elénk hoz az élet. Hadd 
tapasztalják meg minél többet, hogy 
Isten Országa közöttünk van, hogy 
itt az Isten köztünk.

Farkas Sándor

12 13

forrás: internet
fotó: Kiskőrös TV
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máriA NéNiN Nem is látszik, hOgy 90 éVes

isteN éltesse A 95 éVes zuzsikA NéNit!

szeretettel 
köszöNtüNk!

napjaink

SHIATSU masszázs 
testnek és léleknek 
06/20/327-0696

együtt a család zsuzsika néni 
90. születésNAPjáN

jó ismét megélni a múlt történéseit

Simon Ferencné Pecznyik Zsu-
zsanna megszokta már, hogy so-
kan hazajönnek a családból ilyen-
kor „mindszent” tájt és mivel az ő 
születésnapja október 30. napjára 
esik, beugranak a dédihez is, hogy 
megköszöntsék. Azt azonban álmá-
ban sem gondolta volna, hogy a 90. 
születésnapjára mindenki el fog jön-
ni, hogy együtt ünnepeljenek. Még 
Domonyi László polgármester is 
kifejezte jókívánságait és tortával 
lepte meg az ünnepeltet.
Zsuzsika néni 1928. október 30–
án, Kiskőrösön született. Édesapja 
cipészmester volt, édesanyja hat 

gyermeknek adott életet, akik közül 
egyet korán elvesztettek, öt gyer-
meket pedig nagy szeretettel felne-
veltek. Hétévesen félárva maradt 
a család, sokat kellett dolgozni a 
mezőgazdaságban a gyermekeknek 
is, akiknek nevelésébe a nagymama 
segített be.
1952. márciusában kötötték ösz-
sze életük fonalát férjével, aki ka-
tonatisztként került a kiskőrösi 
laktanyába, a Borsod megyei Zal-
kod településről. Zsuzsika néni a 
szakszövetkezetben dolgozott, amíg 
egészsége megengedte. Két gyerme-
ket neveltek fel a férjével, Tibort, 

aki Kecskeméten tanult, majd ott 
telepedett le, és Katit, aki korán 
elvesztette férjét és a mai napig 
édesanyjával él. A két gyermeknél 
két-két unoka is született, később 
négy fiú és két lány dédunokával is 
gyarapodott a család.
Zsuzsika néni egyébként a szép nap-
sütéses időben „elmókol” a kertben, 
imádja a virágokat, sokat olvas, 
mindig hallgatja a híreket, tévézni  
is szeret.
Isten tartsa meg jó egészségben még 
sokáig, kívánjuk, hogy a 95. szüle-
tésnapján is szerető családja körében 
köszönthessük!

Fekete Sándor tanár úr egykori, 
32 fős, 1963-ban végzett osztálya, 
ballagásuk 55. évfordulóját tartot-
ta nemrégiben a Hotel Vínumban.  
Az osztály tanulói a régi Bem, vagy-
is az egykori Vásártéri iskolában vé-
geztek. Trsztyinszki Marika (Kiss 
Mária) örömmel szervezte az osztály-

találkozót, amelyen végig nagyon jó 
volt a hangulat. A remek vacsora előtt 
és utána sokáig beszélgettek, anekdo-
táztak, előkerültek a régi, megsárgult 
tornász, néptáncos, színielőadást 
megörökítő fotók és természetesen 
az új családi/telefonos albumok is 
a gyermekek, unokák fényképeivel. 

Sokan élnek ma is közülük Kiskő-
rösön, naponta találkoznak, mindig 
szeretettel köszöntik egymást. 
Abban is megegyeztek, hogy jövőre is 
tartanak találkozót, hiszen akkor töl-
tik be a 70. életévüket és a kerek szü-
letésnapos évet egy közös ünnepléssel 
teszik még emlékezetesebbé.

A csoportképen: alsósor balról:Suba Sándor, Kiss Mária, Balázs Mária, Kiss 
Judit, Kecskeméti Zsuzsanna, Csővári Erzsébet, Breznyán Teréz.
Felső sor balról: B.Varga János,Turán Mihály,Váczi Erzsébet, Cebei Sán-
dor, Bihari Katalin, Hrutka Mihály, Farkas Mária, Fodor Béla, Hegedűs 
József, Kiss János. 

Kiskőrösi 
állásajánlatok

• ügyfélkapcsolati ügyintéző (4229)
• vezető gazdasági munkatárs 

(1419)
• alma válogató (7112)
• intézmény takarító és segítő (9112)
• vezeték és csőhálózat szerelő 

(7521)
• fő festő, mázoló (7535)
• szociális gondozó, ápoló (3513)
• egyéb egyszerű építőipari 

foglalkozású (9329)
• konyhai kisegítő (9236)
• karbantartó fűtő (7333) 
• üzemanyagtöltő állomás kezelő 

(5121)
• szakács (5134)
• hegesztő (7325) 
• CNC forgácsoló (7323) 
• lakatos (7321)

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kiskőrösi Járási Hivatala, 
Foglalkoztatási Osztály

Cím: 6200 Kiskőrös, 
Kossuth L. u. 40.

Tel: 78/795-044, fax: 78/311-181, 
e-mail: KiskorosJH-FO@lab.hu

Jónás Jánosné Szlovák Mária 1928. 
október 24-én született Kiskőrösön.
Öten voltak testvérek. Édesapja 
asztalos mester volt, az édesanya a 
háztartás vezette és a gyermekeket 
nevelte. 
Mária néni 1951-ben kötött házas-
ságot Jónás Jánossal és éltek együtt 
boldogságban 56 éven keresztül, fér-
je 2002-ben bekövetkezett haláláig. 
Hat gyermekük született, akik közül 
öten még ma is élnek. A kilenc évti-
zedet megélt néni tíz éven keresztül 
csak a gyermekeket nevelte, majd 
több mint húsz évig a kiskőrösi 
KTSZ-ben dolgozott. Csak egyetlen 
unokája lakik itt Kiskőrösön, a töb-
biek elköltöztek. Ő is próbált hosz-
szabb-rövidebb ideig a gyermekeinél 
élni, de a szíve mindig visszahúzta 
szülővárosába. Úgy is döntött, ha 
már nem bírja a ház körüli teendő-
ket, egy szociális otthonban szeretne 
lakni Kiskőrösön.
Kísérje Isten áldása a továbbiak-
ban is, tartsa meg Önt még sokáig 
egészségben, boldogságban, hozzon 
az életébe még sok örömöt és derűt! 
– köszöntötte őt a jeles nap alkalmá-
ból Domonyi László polgármester 
is családja körében, majd átnyújtotta 
az ország miniszterelnöke, orbán 
Viktor üdvözlő szavait tartalmazó 
Emléklapot is az ajándék virágcsokor 
és a torta mellé.

Baka Sándorné Balázs Zsuzsika 
néni Kiskőrösön született 1923. ok-
tóber 16–án. A 95 esztendős néni 
egy hétgyermekes dolgos család első 
gyermekeként nevelkedett. Édes-
apjukat korán elveszítették, ezért 
már fiatal kora óta gondoskodott 
kisebb testvéreiről. Az általános 
iskolát Feketehalomban végezte, 
majd a Kiskőrösi Polgári Iskolába 
járt. 1950-ben kötött házasságot 
Baka Sándorral, akivel 39 évet éltek 

boldog házasságban. A Jóisten egy 
leány- és két fiúgyermekkel aján-
dékozta meg őket. A Baka család 
1963-ig Feketehalomban lakott, 
majd beköltöztek Kiskőrösre, az 
időközben felépült új családi házba. 
A család az évek folyamán 8 unoká-
val és 3 dédunokával gyarapodott. 
Zsuzsika néni fiatal kora óta sze-
ret énekelni, a baptista gyülekezet 
énekkarának 60 évig volt a tagja. 
Ma is mozgékony – mint mondja 

– minden reggelt tornával kezd. 
A legnagyobb öröm az a számára, 
amikor a távolban lakó gyermekei 
és unokái is meglátogatják. Olyan 
család veszi körül, amelyben sze-
retettel gondoskodnak egymásról, 
gyermekei, valamint unokái meg-
becsülik, és támogató figyelemmel 
kísérik mindennapjait.
Kívánjuk, hogy ebben a boldog-
ságban még sok – sok éven át  
legyen része!

családias

„Megszületett, megérkezett, de jó!
A legeslegújabb kis földlakó

Szeretettel köszöntünk, hahó!
Légy üdvözölve kedves kis lakó!

Embernek születtél meg, hát nevess
Sokat utaztál, hogy itt lehess…”

Haskó Sára
született: Kalocsa, 2018. október 21. 
súly, hossz: 3850 gramm, 52 cm
édesanyja: Turzai Barbara
édesapja: Haskó Tamás

Fazekas Tamás
született: Kiskunhalas, 2018. október 16.
súly, hossz: 3320 gramm, 54 cm
édesanyja: opauszki Szabina
édesapja: Fazekas Tamás

Király Adél
született: Kecskemét, 2018. május 23.
súly, hossz: 3300gramm, 50 cm
édesanyja: Schindler Mónika
édesapja: Király István 
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Fiatal házasok, újdonsült szülők,
születésnaposok, osztálytalálkozósok!

Várjuk a jelentkezőket INGYENES rovatainkba!
További információ: 06-20/419-1771
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HÍVJA AZ OTP INGATLANPONT 
PROFI SZAKEMBERÉT!

INGATLANT ADNA EL?

utazás emlékezetes

A régmúltBAN jártuNk

hét mAgyAr szAlONikiBeN

kiVáló kiskőrösi eredméNyek 
A megyei NéPtáNcmiNősítőNNagy várakozással telt a KT Bem 

József Általános Iskola 3.b osztályá-
nak október első hete, hiszen máris 
kirándulni, kikapcsolódni  indultak  
Kecskés Lilla osztályfőnök vezetésé-
vel és szülői kísérettel az Ópusztasze-
ri Nemzeti Történeti Emlékparkba.
Elsőként egy olyan programba csöp-
penhettek a gyerekek, amit már a 
nyári kézműves táborok alkalmával 
jól ismertek. Nemezelésre ültek be, 
ahol labdákat készítettek. Rövid séta 
után máris újra az iskolapadokban 
találták magukat a szülőkkel együtt. 
Részesei lehettünk egy igazi régi ta-
nyai elemi iskola órájának, amiben 
átéltünk minden mozzanatot, ho-
gyan tanítottak régen, mi volt az el-
várás, hogyan kellett megszólalni, fe-
lelni és viselkedni. Talán a nádpálca 
valóságos suhintása utáni fájdalom 
maradt csak el a jól imitált körmös 
és tenyeres bemutatása után. Egy 
biztos, nagy élmény volt a tanítási 
óra, még a felnőtteknek is.
Ezután megtekintettük a Feszty-kör-
képet, ami visszavezetett bennünket 
a Honfoglalás idejébe, új élménye-
ket adott mindenki számára, hiszen 
mintha mi is ott lettünk volna a 
történelem eme időszakában. A cso-
dálatos festmény, a korabeli tárgyak, 
fegyverek felejthetetlen élményt 
nyújtottak. Mi felnőttek felidéz-

hettük a rég tanultakat, a gyerekek 
viszont megőrizhették maguknak az 
elkövetkező tananyaghoz a sok in-
formációt, hiszen már az idén tanul-
ják majd a Honfoglalást.
A program része volt az emlékpark 
állandó kiállításainak megtekintése, 
ahol az 1800-as évek városi utcáján 
sétálhattunk, ahol megelevenedett az 
akkori élet, az egykori mesterségek és 
a régi ruházat is.
Majd a Skanzen felé vettük utunkat, 
ami talán sokaknak nem volt teljesen 
új, hiszen a nagyszülők, dédnagyszü-
lők még mesélnek a parasztházakról, 
és a tanyai életről. Mindenki számára 
élményt jelentett, hogy bemehettek 
a régi postahivatalba, a fodrászatba, 
vagy éppen a csendőrségre. Láthat-
tak búbos kemencét, megismerhet-
ték a gémes kutat is. Megnézték a 
gyerekek és a szülők a jól berendezett 
szép szobákat, a malmot, amelynek 
legtetejébe fel is másztak. 
A program utolsó állomása a Szatócs 
bolt volt, ami olyan látványt nyúj-
tott, hogy ott vásárolni kellett valami 
finomságot.
Csodálatos élményekkel gazdagodva 
indultunk haza.
Köszönjük a felejthetetlen kulturális, 
történelmi barangolást!

Brada Kitti
szülő (3.b)

hAtártAlANul A gyimesBeN
Az elmúlt tanévben még érdeklődve hallgattuk az akkori hetedikesek be-
számolóját az erdélyi útjukról, s csak reménykedtünk abban, hogy mi is 
hasonlókat élhetünk majd át. A nyár elején eldőlt: mi is utazhatunk!  sok 
diáktársunkkal ellentétben mi vártuk a tanévkezdést, hiszen tudtuk, alig 
kezdődik el a tanítás, szeptember 3. hetében már útra kelünk, hogy megis-
merkedjünk erdély néhány történelmi, irodalmi, kulturális emlékhelyével, s 
leginkább a gyimesi csángók lakóhelyével, hagyományaival.

Szeptember 17-én hajnalban in-
dultunk útnak. A 6 napos út alatt 
számtalan élményünk volt, melyet 
felsorolni is nehéz. Tordán a sóbá-
nyászattal, Korondon a fazekasság-
gal ismerkedtünk. Meglátogattuk és 
megkoszorúztuk Farkaslakán Tamási 
Áron, Szejkefürdőn Orbán Balázs 
síremlékét, Székelykeresztúron és 
Fehéregyházán Petőfi Sándor emlék-
művet. Sétáltunk a Gyilkos-tó körül, 
majd a Békás-szorosban. Csíksom-
lyón megtekintettük a kegytemplo-
mot, majd megkóstoltuk a borvizet, 
végül felsétáltunk a nyeregbe. Seges-
váron sétáltunk a történelmi óváros-
ban, Déván telekabinnal felmentünk 
a várba, hogy megcsodáljuk az on-
nan nyíló kilátást. Gyimesbükkön 
az „Ezeréves határnál” felsétáltunk a 
Rákóczi-vár romjaihoz, majd pedig 
a Mária-zarándokút végső állomá-
sához.
A legnagyobb élményt mégis a 
Gyimesben eltöltött napok ad-
ták mindannyiunknak. Gyönyörű 
helyen élnek a gyimesi csángók!  
A helyiek nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Igyekeztünk minél job-
ban megismerni őket. Megfigyeltük 
a jellegzetes házaikat, nyelvhaszná-
latukat, életmódjukat. Megízleltük 
ételeiket, gyógynövényekből ké-
szült teáikat. Hagyományőrzőkkel 
kézműveskedtünk: szőttünk, fon-
tunk, kötelet vertünk. Ellátogattunk 
a borospatakai skanzenbe is, lovas 
kocsikáztunk, hegyet másztunk.  
A helyi iskola hetedikeseivel sok 

közös programunk volt: beszélge-
tések, sportverseny, népdaléneklés, 
serkebál. Be kell ismernünk, hogy 
a gyimesi kortársaink a hagyomá-
nyaik ápolásában sokkal ügyesebbek 
nálunk. A serkebálra népviseletben 
érkeztek a gyerekek, s mindenféle 
zavar nélkül teljesen természetesen 
viselték azt. Nem okozott gondot 
nekik dalra fakadni, s a különféle 
hejszákat, vagy páros táncokat el-
táncolni. A beszélgetéseinkből az is 
kiderült, hogy sokat kell segíteniük 
otthon az állatok körül és a „fűcsi-
náláskor”, vagy az éppen aktuális 
pityókaszedésben. Nem irigyeljük 
őket az iskolai dolgaik miatt sem, 
hiszen a tanítás fél 8- kor kezdődik, 
1-től 10-ig osztályozzák őket, és 4-ig 
elégtelennek felel meg, valamint a 
magyar és angol mellett még román 
nyelven is kell tanulniuk, s azon is 
kell felvételizniük.  Többen is ösz-
szebarátkoztunk velük, s igyekszünk 
majd tartani a kapcsolatot. 
A hat nap sajnos gyorsan elszaladt, 
de felejthetetlen emlékeket adott 
minden résztvevőnek.
Nagyon örülünk, hogy részesei lehet-
tünk a „Határtalanul” projektnek, s 
most, mikor majd mi tartjuk meg az 
élménybeszámolót a hatodikosok-
nak, igyekszünk felkelteni bennük 
az érdeklődést a program iránt. Azt 
is értjük már, miért az volt a tavalyi 
kirándulók előadásának a címe a gyi-
mesi népdal átköltéseként: „Tegnap 
a Gyimesben jártam…holnap visz-
szamennék”.

A kiskőrösi evangélikus iskola évek óta gyümölcsöző cserekapcsola-
tot tart fenn egy szaloniki agráriskolával, az American Farm school-lal.  
Az előző tanév utolsó hetében hét görög diák és két kísérő tanár látoga-
tott el városunkba. számos kiránduláson vehettek részt a környéken, és 
megismerkedtek a magyaros vendégszeretettel és a magyar ízekkel is. 
mivel épp a „csendesnapra” érkeztek, kivették részüket egy projektfel-
adatból, hazai süteményt sütöttek. A tanterületen meggyet szedtek, az 
ebből készült pálinkát vitték ajándékba a mi diákjaink. hétvégén a csere-
kapcsolatban résztvevő családoknál laktak. A fogadó szülők még buszt 
is béreltek, hogy Budapest se maradjon ki a programok közül.

A viszonzásra szeptember 19 és 26 
között került sor. A mi hét tanulón-
kat Maczelka Mária tanárnő kísér-
te el. Az első nagy élmény maga a 
repülőút volt.
Az American Farm School egy ha-
talmas területen fekvő rendkívül 
összetett intézmény. Termőföldek, 
istállók, óvoda, általános iskola, 
középiskola, kollégium, sőt még fő-
iskola is tartozik hozzá. A fegyelem 
szigorúbbnak tűnt, mint itthon. 
Minden reggel áhítattal kezdődik, 
telefont nem lehet bevinni a taní-
tásra, és az öltözködési szabályok is 
kizárják testet kevésbé takaró ruha-
darabokat.
A magyar diákok alaposan betekint-
hettek a görög agráriskola minden-
napjaiba: ültettek borsót, szedtek 
mentát és citromfüvet, de részt ve-
hettek egy angolórán is, hiszen ez 
volt a közvetítő nyelv. A mieink jó 
benyomást keltettek vendéglátóink-
ban. Különösen leányaink váltottak 
ki „nagy érdeklődést” a görög fiúk 
körében. Az iskolai programokon 
kívül megtekinthették Szaloniki ne-
vezetességet. Sétahajókázhattak egy 

„igazi” kalózhajón, ami egyébként 
bárként is funkcionált, és a fogyasz-
tással lehetett letudni a viteldíjat. 
Megtudták, hogy a híres Fehér to-
rony az oszmán időkben még Vörös 
torony névre hallgatott, mert a tö-
rökök itt kínozták a foglyaikat. Egy 
valaha ősember által lakott csepp-
kőbarlangot is megmutattak nekik, 
és a látnivalók között igazi ínyenc-
ségnek számított egy csigafarm, bár 
kóstolni szerencsére nem kellett.
A hétvégén a magyar diákok itt is 
családoknál laktak, közülük több 
nagy, jól felszerelt, gépesített gazda-
sággal rendelkezik: rizst, gyapotot 
termelnek. Egyik tanulónk egy öt-
kilós rizses zsákot kapott ajándékba. 
Izgult is, hogy a repülőn túl ne lépje 
a súlyhatárt. A válságról szóló hírek 
ellenére az a benyomás alakult ki, 
hogy a görögök többsége jól él.
Itthon a mi diákjaink az egyik hét-
fői áhítaton számoltak be – sok 
kép kíséretében – élményeikről, 
amiből mindenki leszűrhette a 
következtetést: érdemes folytatni  
a kapcsolatot.

Fodor Tamás

ismét elvarázsolták a fiatal és gyermek néptáncosok a közönséget. A Bács-
kiskun megyei gyermek és ifjúsági Néptánctalálkozó és minősítő Versenyt 
második alkalommal rendezték meg kiskőrösön, a hétszínvirág Oktatási 
és kulturális Alapítvány szervezésében és a kiskőrösi Petőfi sándor műve-
lődési központ, valamint  a kiskőrös Néptáncegyüttes közös lebonyolítá-
sában. A mieink kiválóan szerepeltek: a kiskőrös Néptáncegyüttes közös 
sárközi tánca a csicsergők Néptánccsoporttal ezüst minősítést kapott, a 
töpörtyűk csoport (4-8 évesek) arany minősítést és „A legszebben éneklő 
csoport” különdíjat, a tökmagok csoport (8-11 évesek) kiemelt aranyat és 
egy különdíjat kaptak „A legtermészetesebb játék” előadásáért.

A rendezvény fővédnöke Domonyi 
László polgármester, fő szervezője és 
koordinátora Horváth Katalin, az 
alapítvány elnöke, (kis kép) a SZÓ-
LA-M AMI táncpedagógusa, vala-
mint segítői, Takács Ildikó és Tóth-
Mihó Erika kuratóriumi tagok és 
Kaponya László táncpedagógus 
volt. A zsűri elnöki tisztét a békéscsa-
bai Hegedűsné Farkas Lilla táncpe-
dagógus, az Örökség Gyermek Nép-
művészeti  Egyesület elnökségi tagja, 
Aranygyöngyös táncos töltötte be, 
a zsűri tagjai voltak még Csasztvan 
András Szarvasról, a Cervinus 
Teatrum művészeti igazgatója, az or-
szágos Örökség Gyermek Népművé-
szeti Egyesület volt elnöke, valamint 
a szintén békéscsabai Farkas Tamás 
koreográfus-néptáncpedagógus, a 
Tabán Táncegyüttes vezetője.
A minősítő versenyen 11 település, 
13 táncműhelye, 40 produkció-
val versenyzett. 21 csoportos és 19 
szólisztikus versenyszámot zsűriztek. 
A nap folyamán mintegy 400 táncos 
perdült-forgott a színpadon.
A főszervezők ezúton is köszönetet 
mondanak a kiskőrösi néptánccso-
portokat mindig patronáló lelkes 

szülőknek, valamint a táncos gyer-
mekeknek és fiataloknak, akik egy 
emberként segítették, végezték a 
program színvonalas lebonyolítá-
sának háttérmunkáit. Hihetetlenül 
nagyfokú összefogásra mutattak kö-
vetendő példát. Köszönet érte. 

A kiskőrösi székhelyű Hétszínvirág 
Alapítvány köszönetet mond a ren-
dezvény támogatóinak:
Kiskőrös Város Önkormányzata, Kun-
ság Média Kft., Petőfi Sándor Műve-
lődési Központ dolgozói kollektívája, 
Nemzeti Együttműködési Alap, Or-
szágos Örökség Gyermek Népművésze-
ti Egyesület, Hegedűsné Farkas Lilla és 
Lukács László, az „Örökség” vezetőségi 
tagjai, SZÓ-LA-M AMI, Kiskőrösi 
Tankerület, a Vass Bor Kft., a Disztl 
Borgazdaság,  a soltvadkerti Schiszler 
Péter Borászata, Meskó Hajnalka és 
a Fornetti, Kiss Tímea jelmeztáros, 
Ujházi Zsoltné, Tesco Hipermarket 
Áruház – Kiskőrös, Kiskőrös Néptánc-
együttes, Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Wattay Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma, Hétszínvirág Alapítvány. 
Médiatámogatók: Kiskőrösi Hírek, 
KiskőrösTv, Vira.
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Kiskőrösi hírek

kiskőrös város ingyenes havilapja
megjelenik 5800 példányban kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: kiskőrös város

Kiadó:
Petőfi sándor Városi könyvtár 
6200 kiskőrös, Petőfi sándor tér 4/b
telefon: 06-78/311-955

Főszerkesztő:
Boda zsuzsa  |  06-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
turán istvánné

Hirdetésfelvétel:
kiskőrös, Petrovics i. u. 4. i/5.
hétfő:   17.00-19.00
szerda: 17.00-19.00
péntek: 14.30-18.00
hirdetésszervező: kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: kiskoros.hirdetes@gmail.com

Nyomdai munkák:
druk-ker kft.
6200 kiskőrös, csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: markó jános

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

a kis csapat nagy sikere

nem mindennapi

BőVeN AkAdt PrOgrAm Az eFiNél OktóBerBeN

újABB győzelmet ArAtOtt 
A Női kézi iFjúsági csAPAtA

A hagyományokhoz híven idén is 
közreműködött az EFI a védőnők ál-
tal rendezett Anyatej világnapi prog-
ram szervezésében. Mezőfi-Horváth 
Antónia klinikai szakpszichológus 
előadását hallhatták a résztvevők, aki 
az anyaságot érintő tabukról beszélt. 
A szülést követő hangulatingadozás, 
a megváltozott párkapcsolat témája 
mellett kitért a nem kívánt terhesség-
ből született, a házasságmegmentő, a 
sérült, az örökbefogadott gyerekeket 
nevelő szülők, valamint a mozaikcsa-
ládok tipikus problémáira. 

Október elején telt ház várta Tari 
Annamáriát a művelődési központ-
ban: a pszichológus az online tér és 
az érzelmek kapcsolatáról tartott elő-

adást a Wattay szakgimnázium és a 
KEVI középiskolás diákjainak. Tari 
Annamária egyebek mellett kitért 
az internetes zaklatás és a függőség 
veszélyeire is, láthatóan megérintve 
és elgondolkodtatva a tizenéveseket.
Októberben tíz alkalmas fogyást 
segítő tanácsadás indult az egész-
ségfejlesztési irodában. Dr. Nagy 
Miklós orvos interaktív előadását 
nagy érdeklődéssel hallgatták az ér-
deklődők, akik egyebek mellett arról 
hallhattak, hogyan alakíthatják ki 
a táplálkozás egy új formáját, meg-
tartva a kalória-egyensúlyt, ugyanak-
kor maradva a magyaros ízvilágnál.  
Az interaktív előadásba a résztvevők 
is bekapcsolódhattak, a második 
alkalommal pedig már meg is kós-

tolhatták az egészséges, ám kevésbé 
kalóriadús, változatos étkeket.
A 14. alkalommal megrendezett 
Bringabarátság családi bringatú-
rán sokan összegyűltek, hogy a ki-
váló időben együtt kerekezzenek. 
A Kiskőrös–Soltvadkert–Kiskun-
halas–Kiskőrös távot közel 70-en  
tették meg.
A Trizoli Jótifuti Egyesület szervezé-
sében, a kiskőrösi Egészségfejlesztési 
iroda közreműködésével megvaló-
sult programon ez alkalommal is új 
barátságok születtek, erősítve ezzel az 
egyesület céljait, amely a fogyatékkal 
élők és mozgássérültek támogatása.
A dac és hiszti volt a témája Török 
Zsuzsa klinikai szakpszichológus 
októberi előadásának. A nagy érdek-
lődésre számot tartó programon a 
szakember hangsúlyozta: a dac élet-
kori sajátosság is, s kiemelte a szülők 
felelősségét. A határok kijelölése, az 
értelmes szabályok felállítása mellett 
fontos, hogy a gyereket szeretetteli, 
elfogadó légkörben neveljük, s tölt-
sünk vele minőségi időt.
Érzelmi intelligenciát fejlesz-
tő tréning indult októberben 
az egészségfejlesztési irodában.  
A Mezőfi-Horváth Antónia klinikai 
szakpszichológus által vezetett foglal-
kozássorozat célja, hogy a 9-12 éves 
korosztály ön- és társismerete fejlőd-
jön. Az öt alkalom során a gyerekek 
játékos formában tanulják meg saját 
és mások érzelmeinek felismerését, 
kezelését, valamint konfliktus-meg-
oldási készségeik is fejlődnek.
Október 20-án negyedik alkalom-
mal szervezte meg a Bringásünnepet 
az akasztói Ritmika Sportegyesü-
let és a Trizoli Jótifuti Egyesület. 
Kiskőrös főteréről indulva Akasztó 
központjáig tekertek, ahol a község 
polgármestere köszöntötte őket. Su-
hajda Antal örömmel jelentette be, 
hogy hamarosan kezdődik az Akasz-
tó–Dunatetétlen–Solt közötti kerék-
párút építése is.

Kovács Nikoletta 
EFI-koordinátor

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

NOVEMBER 
13. kedd 17.00  Lelki egészségnevelés a családban: Veszteségeink
    Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása (EFI)
17. szombat    Libafutam - a Kemencés Gasztronómiai Fesztivál  
    keretében  (Pető� tér)
20. szombat   Bringásünnep (Kiskőrös–Akasztó)
17. szombat   Őszi �tt nap Béres Alexandrával
27. kedd 18.00  Jóga (Budai Nagy Antal u. 43.)

DECEMBER 
8. szombat       Kergesd meg a Mikulást! (Pető� tér)
13. csütörtök 18.00   Jóga (Budai Nagy Antal u. 43.)
17. szombat      Őszi �tt nap Béres Alexandrával

Ebben az évben lesz még egy csecsemő- és kisgyermek elsősegélynyújtó 
tanfolyam, az időpontot később tesszük közzé facebook - oldalunkon.

RENDSZERES TORNÁINK  (Az idei utolsó alkalom időpontját zárójelben közöljük.)

hétfő 8.00  Tartásjavító torna (EFI) (december 17.)
kedd 10.00   Nyugdíjas torna (EFI) (december 18.)
szerda 8.00   Preventív mozgásszervi torna (EFI) (december 19.)
szerda 17.00   Preventív mozgásszervi torna (EFI) (december 19.)

Tornáinkra előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, 
a 06 78 415 920-as telefonszámon vagy az iroda facebook-oldalán 
üzenetben: 
https://www.facebook.com/egeszsegfejlesztesiiroda.kiskoros

Az Egészségfejlesztési Iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

A Kiskőrös Térségi Úszóversenyen 
is megmérették magukat a Czérna 
Team tagjai. Ebben az évben új ta-
gokkal bővül a társaság. Az újak 
közül Czirok Dániel és Sinkovicz 
Mór is indult már a versenyen. Mar-
kó Levente és Czirok Dániel tisz-
tességgel helyt álltak Mór I. korcso-
portban gyorsúszásban 4. helyezést 
ért el. A régi tagok a már megszokott 
lelkesedéssel és lendülettel indultak a 
versenyen. Az eredményeik most is 
büszkeséggel töltik el a gyerekeket, 
edzőt és a szülőket is. Simon Emma 
első versenyén vett részt, gyors és 
mellúszásban harmadik, hátúszás-
ban második helyezett lett. Simon 
Jázmin II. korcsoport és Tóth Esz-
ter IV. korcsoport úszói mindhárom 
versenyszámban elhozták az aranyér-
met. Fülöp Félix III. korcsoportban 
és Fülöp Marcell IV. korcsoportban 

– jó testvérekként – mellben ezüst, 
gyors és hát versenyszámban pedig 
bronzéremmel zárták a versenyt. 
Marcell a gimnázium váltócsapatá-
ban is úszott, ők első helyezést értek 
el. Fődi János az V. korcsoportban 
mellúszásban arany, gyorsúszásban 
ezüstérmet hozott a csapatnak. Így 
a Czérna János által edzett gyere-
kek 18 érmet szereztek a versenyen. 
Kovács Tamás IV. korcsoportban 
nevezett a versenyre, de sajnos be-
tegség miatt nem tudott részt ven-
ni. Bízunk abban, hogy a következő 
versenyen már az új tagok is kedvet 
kapnak és indulnak majd, és abban 
is, hogy a többiek lendülete is meg-
marad. A diákolimpia a cél, hogy a 
megyei versenyen minél szebb ered-
ményeket tudjanak Kiskőrös színei-
ben szerezni.

hOPP juliskA, hOPP mAriskA!

Kedves Táncházat kedvelő Barátaink! 

November 24-én, szombaton este 19 órától újra táncházat tart
a Szivárvány Néptáncegyüttes, Lukácsné Haránt Eszter vezetésével.

Várunk sok szeretettel mindenkit a művelődési központba! 

November hetedikén játszottak az 
iskolai megyei döntőben a Kiskőrösi 
NKSZSE ifi csapat egyes tagjai. Ezen 
a napon, e versenyen több mérkőzés 
várt a lányokra, és harmadik helyen 
végeztek – ad tájékozatást Szabó Ta-
más edző.
A napnak még nem volt ezzel vége, 
hiszen még egy ifjúsági mérkőzés, 
egy rangadó várt a lányokra. Sajná-
latos hír, hogy az iskolai versenyen 
két meghatározó játékos is meg-
sérült és csak a kispadon ültek egy 
ilyen fontos rangadón. Tehát szinte 
csere nélkül kellett megoldani ezt a 
mérkőzést.
A kőrösi lányok azonban szeretik a 
kihívásokat, nagy elánnal vetették 
bele magukat a mérkőzésbe és si-

kerrel vették az akadályokat. Folya-
matosan javuló, nagyon magabiztos 
ellentmondást nem tűrő, fegyelme-
zett játékkal 13-12-es félidőt köve-
tően, 29-25 arányban felülmúlták a 
Kiskunhalas UKSC csapatát. A két 
csapatnak azonos pontszáma volt, 
de most a KNKSZSE lépéselőnybe 
került, és továbbra is versenyben van 
a dobogós helyezésekért. Jelenleg a 
második helyen áll a tabellán.
A Kiskőrösi NKSZSE tagjai: Hell 
(kapus), Lukács (kapus) Borbényi 
12, Nagy 3, Polereczki 8, Bagó, 
Zsubori 1, Schiszler 3, Bacsa, Kri-
zsán 1, Koróczi 1, Edző: Szabó Tamás 
Az NKSZSE életét, eredményeit be-
mutató fotók, események, beszámolók: 
facebook: Kiskőrösi Nkszse 

kutyás BemutAtó A gólyANAPON
Az első éves wattays diákokat fogad-
ták soraik közé a felsőbb éves tanu-
lók az október 12-én megrendezett 
gólyanapon. A Sárkány József utcai 
telephely tantermeit, tornatermét, 
tankonyháját és a sportpályát is el-
lepték a diákok. A rendezvény a 
kilencedikes diákok bemutatkozó 
műsorával kezdődött, majd letették 
a gólyaesküt, ezután jött a csapatok 
közötti vetélkedés, ahol a 9. A osztály 
állhatott a dobogó legfelső fokára.
A tantermekben mindeközben tar-
talmas és izgalmas foglalkozások – 
például csillámtetoválás, tökfaragás, 
fekvenyomás, honvédségi és rendőr-
ségi toborzás, sütés-főzés, grillparty 
– zajlottak.

A gólyanapi rendezvényt színe-
sebbé tette a Kiskőrösi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság részéről meg-
tartott mentési gyakorlat, a Kiskun 
Autósiskola szimulációs játéka, a 
Kiskőrösi Kutyaiskola kutyabemu-
tatója, valamint a tornateremben 
megtartott „érzékenyítő” előadás 
a fogyatékkal élő emberekről, me-
lyet Lakatos Norbert tartott – 
lufihajtogatással egybekötve.

A déli órákra már nemcsak az éte-
lek ízei, hanem a diákok szíve-lel-
ke is egybeforrott, köszönhetően a 
jól megszervezett programoknak és 
Kardos Bence tanár úrnak, aki a 
diákmozgalmat segítő pedagógus-
ként bonyolította le a kis gólyák fo-
gadásához kapcsolódó rendezvények 
egész sorát.

Talán fellengzősnek tűnik az életmű 
kiállítás megnevezés, de Ispánovity 
Jánosnak valóban az élete folyamán 
elkészített terrakotta alkotásai lesz-
nek kiállítva az Ágnes Galériában, 
hiszen ritkán ad el belőlük.
A kiállítás-megnyitón jelen lesznek 
a pályatársak, ismerősök, barátok, 
rokonok is. A kiállítást Nagy István 
nyitja meg.
János bácsi 1960-tól 35 évig végezte 
munkáját lelkiismeretesen a nyugdíj-
ba vonulásáig. A katymári születésű 
állatorvos nyugdíjas éveit is Kiskőrö-
sön éli tevékeny, alkotó emberként. 
Az 1980-as évek elején kezdett el 
foglalkozni az agyagozás technikájá-
val. Az agyag megformálását, kiége-
tését Krepszné Tuska Zsuzsanna 
általános iskolai tanárnőtől sajátí-
totta el Soltvadkerten. Alkotói tevé-
kenységét nem tekinti művészetnek. 
A maga örömére formázza a minden-
napi életből ellesett figurákat: a piaci 
kofákat, az artézi kútnál ácsorgókat 
és életünk egyéb szereplőit. Játéknak 
tekinti az agyagfigurák formázását. 
Ezért öröm figuráira nézni, mert 
mindegyikben érezhető alkotójuk 
huncutsága, az embereket a maguk 
esendőségében is kedvesnek találó 
látásmódja.
Bonyolult, nagy figyelmet igénylő 
munka az agyagszobrok formázása, 
mert az alakok teste belül üreges. 
A kiállított tárgyak zöme életkép 
lesz. Az mindennapi események áb-
rázolása terrakotta megformálásban 
magas szintű mesterségbeli tudásról 
árulkodik.
A Kőrös-Körül a Művészetért Egye-
sület oszlopos tagja, kiállításaik rend-
szeres közreműködője. Az ordasi al-
kotótábor kiállításait is színesítik a 
munkái. Remélhetően még sok tár-
laton gyönyörködhetünk vidám és 
bájos figuráiban!
A megnyitó december 6-án lesz 
17-órakor az ágnes Galériában.
A kiállított szobrok a galériában 
karácsonyig megtekinthetők.

életmű 
kiállítás



20

2018. november

töBBszörös ArANyeső hullt 
a mazsorett lányokra

Bár október 13-án rendezték meg a 
kiskőrösi művelődési központban a 
XIII. Kiskőrösi Országos Mazsorett 
Fesztivált, úgy látszik a babonaszám 
szerencsét hozott a kiskőrösi csa-
patoknak, hiszen az először fellépő 
Orchideák „Bronz”, a Gyöngyszem 
csoport „Kiemelt arany”, a Csillag-
fény „Kiemelt arany”, valamint a 
Napfény csoport is „Kiemelt arany” 
minősítést kapott a szakmai zsűritől. 
A legjobb tamburmajorok is kiskő-
rösiek lettek, Az I. korcsoportban 
a Gyöngyszem csoportból Lucza 
Dóra és Demeter Laura, a III. kor-
csoportban a Csillagfény csoport 
lányai közül Gubacsi Zsófi és Du-
lai Petra. A „Legjobb koreográfia”-
díját, Gmoser György, a kiskőrösi 
mazsorett csoportok művészeti ve-
zetője vette át a Csillagfény csoport, 
show kategóriában előadott botos 
táncáért. A szervező kiskőrösi egye-
sület által alapított „Mosoly-díjat” a 
Csillagfény csoport érdemelte ki.

A megjelenteket a szervezők – Kis-
kőrös Város Fúvószenekarát és Ma-
zsorett Csoportját Támogató Egye-
sület, valamint a Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség – nevében 
Supka éva egyesületi elnök köszön-
tötte, majd a rendezvényt Domonyi 
László polgármester nyitotta meg. 
Elismerően szólt a program nagy-
szerűségéről, a fellépők fáradhatat-
lanságáról és a csendes, ám annál 
lelkesebb háttérmunkát végző segítő 
szülői és támogatói csapatról.
A délután folyamán több kategóri-
ában és korcsoportban léptek színre 
a debreceni, solti, kiskunfélegyházi, 
sárvári, nádudvari és természetesen 
a kiskőrösi csapatok, felemelő, lé-
lekhez szóló élményt szerezve a né-
zőknek. Amíg a zsűri tanácskozott a 
14 csoport minősítéséről, a Gmoser 
István dirigálta Kiskőrös Város Fú-
vószenekara adott műsort.
Köszönjük lányok és gratulálunk, is-
mét nagyon büszkék vagyunk rátok!  

Gyöngyszem csoport Orchidea csoport

Napfény csoport Csillagfény csoport


