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2019-ben ünnepli
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2018. december

     december 15-22. között
     naponta 16.00-tól 22.00-ig

15-én, szombaton
16.00 Supka Éva: Szívem kertje című 

verseskötetének könyvbemutatója
 a Szilveszter Társulat közreműködésével 
 az Evangélikus Imaházban
16.30 A Kiskőrösi Adventi Tér megnyitója. 

Megnyitja: Domonyi László polgármester
17.00 A Harangvirág Evangélikus Óvoda műsora
 Lövétei Györgypál Imre fafaragó bemutatója
17.30-20.00 Angyalváró Játszóház  

a művelődési központban – az evangélikus 
óvoda óvónőinek közreműködésével

16-án, vasárnap
16.30 Gyertyagyújtás a város adventi koszorúján.  

A 3. gyertyát gyújtják: Győri Gábor 
lelkipásztor, Csóka Efraim lelkész és Nikléczi 
Gábor képviselő

19.00 Presser Gábor és Rúzsa Magdi „Angyal 
mellettem” koncertje az evangélikus 
templomban

17-én, hétfőn
17.00 Német Nemzetiségi Önkormányzat – A négy 

fenyőfa története a német nyelvet tanuló 
diákok előadásában

17.30-20.00 Angyalváró Játszóház a művelődési 
központban – a Kiskőrösi Óvodák óvónőinek 
közreműködésével

18-án, kedden
17.00 A KT Bem József Általános Iskola 3.b és 3.c 

osztályos tanulóinak műsora
 Manók és Rénszarvasok tánca
17.30-20.00 Angyalváró Játszóház a művelődési 

központban a Kiskőrösi Óvodák óvónőinek 
közreműködésével

19-én, szerdán
17.00 A KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolája 

műsora: Szeretet Ünnepén
17.30-20.00 Angyalváró Játszóház a művelődési 

központban a Kőrös-Körül Nők Egyesület 
tagjainak közreműködésével – Csányi Ibolya 
vezetésével

20-án, csütörtökön
17.00 A KT Bem József Általános Iskola
 Kaskantyúi Tagintézménye diákjainak
 műsora: Betlehemezés
17.30-20.00  Angyalváró Játszóház a művelődési 

központban – a Kőrös Körül a 
Művészetért Egyesület- Kunhegyesi Ferenc 
közreműködésével

18.00 Adventi kórustalálkozó a katolikus 
templomban

21-én, pénteken
17.00 KEVI evangélikus hittanosainak műsora:  

Karácsonyi hangjáték 
17.30-20.00 Angyalváró Játszóház a művelődési 

központban – Mézeskalács készítése a központ 
dolgozóival

22-én, szombaton
17. 00 Karácsonyváró a Petőfi Sándor Művelődési 

Központban működő Cukorklub előadásában 
17.30-20.00  Angyalváró Játszóház a művelődési 

központban – Mézeskalács készítése a központ 
dolgozóival

  programok december 31-én

13.30 Petőfi kötetek átadása
 helyszín: művelődési központ

14.00 Színházi előadás
 Csiky Gergely: A kaviár – a Szilveszter Társulat 

előadásában
 rendező: Supka Éva 
 helyszín: művelődési központ

16.00 Kiállítás a múzeumban
 megnyitja: Dr. Feledy Balázs 

művészettörténész, művészeti író

17.30 Színházi előadás
 Csiky Gergely: A kaviár – a „Szilveszter 

Társulat” előadásában
 Rendező: Supka Éva 
 helyszín: művelődési központ
 (A darabot a társulat január 12-13-án is 

megismétli majd)

0.30 Megemlékezés a szülőház előtt
	 •	szavalat:	Nagy	Zoltán
	 •	emlékbeszéd:	Prof.	Dr.	Csikány	Tamás	 

  hadtörténész 
	 •	Domonyi	László	polgármester	
    serleges fogadalomtétele
	 •	Koszorúzás

01.20 Fáklyás zarándokút az evangélikus templomba, 
ahol Lupták György

 püspökhelyettes évkezdő áldása után 
megtekinthető az eredeti keresztelési 
anyakönyv 

  Január 1-Jén 

16.00 Újévi Fúvószenei koncert a művelődési 
központ színháztermében. 
A belépés ingyenes.

 Újévi köszöntőt mond: Domonyi László, 
 Kiskőrös polgármestere   

hírekmaradandó

Fejlesztések a Bem iskoláBan a kormány jó úton halad
Beszámolt munkájáról Font Sándor 

parlamenti képviselőA Kiskőrösi Adventi Tér programja
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A hullAdékudvAr nyitvA tArtásA
november 1-től március 31-ig:
hétfő: 8.00-16.00
kedd: szünnap
szerda, csütörtök, péntek: 8.00-16.00
szombat: 8.00-14.00
vasárnap: szünnap
telefon: 06-20/507-8918 viczián János 

Elfogadta legutóbbi ülésén a Kis-
kőrösi Tankerületi Központ, Vágó 
Ferencné tankerületi igazgató ál-
tal összeállított éves beszámolóját 
a városvezetés. A mintegy negyven 
tagintézmény közül a kiskőrösi KT 
Bem József Általános iskola a leg-
nagyobb, de a központhoz tartozik 
városunkból 384 növendékkel a Szó-
La-M Alapfokú Művészeti Iskola, a 
135 gyermek fejlesztését felvállaló 
EGYMI intézménye is. A képviselő-
testületi ülésen, a Bem iskola igaz-
gatója, lasztovicza lászló külön 
is részletezte az intézményben folyó 
munkát és a közeljövő fejlesztéseit. 
Mint mondta, az intézményben és 
a hozzá tartozó tagintézményekben 
összesen 1254 fő gyermek tanul, 
ebből a kiskőrösi székhelyintéz-
ményben 534 diák. Kiemelte, hogy 
az intézményhez 5 tagintézmény 
tartozik, Csengőd, Fülöpszállás, 
Soltszentimre, Páhi és Bócsa telepü-
léseken és két telephely Kaskantyún 
és Tabdin.
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet 
az oktatásra, de kiemelten az iskolák-
ban folyó nevelési munkára, szoros 
kapcsolatot tartanak a civil szerve-
zetekkel, több alkalommal adnak a 
gyermekek műsort ezeknek a szerve-
zeteknek az ünnepi programjain. 
Fontosnak tartják az angol nyelvi 
orientációt, mutatja ezt a nyelvvizs-
gákon elért szép eredményeik is. 
Kiemelt terület náluk még a ma-
tematika és a természettudomány-
hoz kapcsolódó tárgyak oktatása, a 
szavaló és mesemondó versenyeken 
való eredményes szereplés, a techni-
ka tantárgy oktatása. A Wattay kö-
zépiskolával kötött együttműködési 
megállapodás keretében ismerked-
nek a tanműhelyek nyújtotta lehe-
tőségekkel. A sport több területének 
is kiemelt bázisa a Bem iskola. Így 
a labdarúgásnak, melyben megyei 
döntőbe jutott két korosztályos fiú-
csapat, vagy a kézilabda, amelyben 
országos elődöntőben lett második 
helyezett a lánycsapat, mint a fiú 
labdarúgócsapat is. Az iskola labda-
rúgói már ötödik alkalommal sze-
rezték meg a Grosics-vándorkupát. 

kerékpársportban is több országos 
eredménnyel büszkélkedhetnek. 
A tanulmányi versenyeken is rendkí-
vüli módon állnak helyt a tanulók, 
a tankerületi (négy járás) iskolái kö-
zött zajló versenyeken az összesített 
eredménylistán az előkelő első helyet 
szerezték meg a 40 iskola között. 
Lasztovicza László igazgató beszélt 
az elmúlt évek fejlesztéseiről is. Mint 
mondta, egy KEOP-os pályázatnak 
köszönhetően az épület külső szige-
telése történt meg és a homlokzat 
megújítása, modernizálták a fűtés-
rendszert és kicserélték a nyílászáró-
kat. Az önkormányzat megépítette 
az új műfüves labdarúgó pályát. 
Mint elhangzott, a tanterületi köz-
pont is hangsúlyosan kezeli központi 
iskolájának fejlesztését, több forrást 
is biztosít számukra. Mintegy 10 
millió forintból kicserélték a beltéri 
ajtókat, felújították a fő lépcsősort, 
a folyosói szekrényeket, lambériával 
burkolták a folyosókat, vizesblok-
kokat újítottak fel. Tavaly év végén 
négy tanterem komplex felújítását 
végezték el. Tárgyi eszközöket vásá-
roltak, folyamatos a bútorcsere, az 
oktatási eszközök modernizálása. 
Az	MKSZ	pályázatához	a	10	millió	
forintos önerőt a fenntartó biztosí-
totta, melynek révén egy 32 milliós 
udvari kézilabda pályát építenek. 
Az iskola a közeljövőben jelentős 
bővítés előtt áll, melyről, ha elké-
szülnek a látványtervek, szintén be-
számolunk majd. Első lépésként egy 
új utat nyitnak majd az Ady Endre és 
a Széchenyi utca között, hogy köny-
nyebben meg lehessen közelíteni az 
épületet.

már többéves hagyomány év vége felé, hogy a városvezetés meghívására 
Font Sándor országgyűlési képviselő beszámol egész éves munkájáról a 
képviselő-testületi ülésen. Mint azt Font Sándor az októberi testületi ülé-
sen kihangsúlyozta, az elmúlt nyolc esztendő az építkezés időszaka volt, 
melynek során a gazdaság növekedett, a munkaerő-nélküliséget felvál-
totta a munkaerőhiány, ami városunkban is érzékelhető. Kiemelte, hogy a 
népességfogyást a Kormány a gyermekvállalási kedv ösztönzésével sze-
retné megállítani. Magyarország Kormánya kiemelten fontosnak tartja a 
gyermeket nevelő családok védelmét és támogatását. 

Ennek érdekében vezették be a gyer-
mekek után járó adókedvezményt, 
és emelték kétszeresére 2010-hez 
képest a családoknak jutó támoga-
tásokat. Ez az egyik legfőbb straté-
giai cél, melynek témájában Nemze-
ti Konzultációt is indítottak. (Nagy 
valószínűséggel azóta már minden-
kihez eljutott a kérdőívet tartalma-
zó boríték. A válaszokat tartalmazó 
ívet legkésőbb december 21-ig kell 
postára adni, de online formában is 
meg lehet válaszolni a kormany.hu 
weboldalon).

Ennek értelmében természetes, hogy 
a népességfogyást nem a migrán-
sok betelepítésével kell orvosolni- 
mondta a képviselő, aki ezt követően 
kiemelte, hogy a tavaszi választás is 
bebizonyította: a Kormány jó úton 
halad. Az eddigi fejlesztések pedig 
a mostani választási ciklusban is to-
vább folytatódnak. Az országgyűlési 
képviselő a kiskőrösi beruházásokat 
külön is kiemelte.

Font Sándor: A gimnáziumban már 
befejezés előtt áll egy komoly fejlesz-
tés és a közbeszerzés fázisában van 
a Bem iskolának is egy közel egy-
milliárd forintos fejlesztése. Megva-
lósulhat a Wattay középiskola régi 
vágya is, egy engedéllyel rendelkező 
sportcsarnok felépítése is. Ennek 
érdekében többször egyeztettem pö-
löskei gábornéval, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős helyettes 
államtitkárával. A tárgyalások tükré-
ben valószínűsíthető, hogy a szakkö-
zépiskolák fejlesztésére szánt pénzek 
maradványkereteiből lehetőség nyí-
lik arra, hogy mintegy 460 millió fo-
rintos beruházással megvalósuljon az 
új tornacsarnok kivitelezése. A kép-
viselő beszélt a fúrt kutak bejelentési 
kötelezettségéről is. (Ezt a témát a 
nemrégiben Kalocsán megtartott 
sajtótájékoztatóról szóló írásunkban 
taglaljuk).

Font képviselő a képviselői kérdésre 
felmerült szőlő-és bortermelők hely-
zetéről elmondta, hogy az idei szőlő-
termés a fajtánkénti átlagot tekintve 
is kiemelkedő volt. A rendkívüli me-
leg ugyan okozott nehézséget a felvá-
sárolók számára, a legnagyobb gond 
azonban a megbízható élő munkával 
van.

Font Sándor: Ezt nem tudjuk, 
hogyan oldhatjuk meg. Jelentős 
változások fognak történni a köz-
munkából való kivezetés területén. 
Persze az kérdés, hogy hadra fogható 
közmunkást tudunk-e majd kapni a 
mezőgazdasági munka környezeté-
ben – mondta.

A beszámoló és a képviselői kérdé-
sek megválaszolása után domonyi 
lászló polgármester köszönetet 
mondott Font Sándor országgyűlé-
si képviselőnek munkájáért, s mint 
kihangsúlyozta: bízik abban, hogy 
a jövőben is olyan eredményesen 
tud majd a kiskőrösi városvezetés-
sel együttműködni a település érde-
kében, mint az eddigi években. Így 
Kiskőrös a továbbiakban is a megye 
egyik legintenzívebben fejlődő tele-
pülése lesz. 
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megújult 
az emléktáBla

a magyar népmese jegyéBen

BácS-KiSKun Boldoggá teSz

a Fúrt 
kutakról

Az EGYMI napközis munkaközös-
sége immáron második alkalommal 
rendezte meg a Magyar népmese 
napja elnevezésű klubnapközit. 
Az idei évben azt kértük, válasszanak 
ki osztályonként egy mesét, melyet 
lerajzolnak, majd egy rövid, pár per-
ces műsor keretében előadnak. A di-
ákok a rendezvényre készülve ismét 
sok magyar népmesét ismerhettek 
meg vagy eleveníthettek fel. A kivá-
lasztott mese feldolgozását követően 
először rajzot készítettek – kik egyé-
nileg, kik csoportosan – melyek az 
aulában kerültek kiállításra. Minden 
osztály készült egy rövid műsorral. 
A rendezvény fényét emelték a ki-

állított bábok és eszközök, melyeket 
többek között a Százszorszép Óvó-
női Bábcsoportnak is köszönhetünk. 
A tanulók nagy lelkesedéssel pró-
bálták kezükre a bábokat, álltak a 
paraván mögé játszani. Ezután lehe-
tőségük volt többek között külön-
böző foglalkozásokon részt venni, 
sportolni is.
A rendezvénnyel elértük célunkat, 
a gyerekek élvezettel foglalkoztak a 
magyar népmesékkel, kiélhették kre-
ativitásukat, megmutathatták, mi-
ben tehetségesek, szeretettel készül-
tek és fogadták egymás előadását.      

Krafcsik-Pataki Katalin 

benyik norbert az elmúlt években 
a gyermekeivel mindig megemléke-
zett és mécsest gyújtott a Kiskőrös-
ről 1940 és ’45 között elhurcolt 422 
ember	 emlékére,	 a	 Zsinagóga	 falán	
elhelyezett mártír emléktáblánál. 
Benyik Norbert: A lányaim hívták 
fel rá a figyelmemet, hogy a szöve-
gezés már alig olvasható az ötvenes 
években készült táblán. Akkor hatá-
roztam el, hogy megteszem a szük-
séges lépéseket. Bejelentettem az 
önkormányzatnál, hogy családi saját 
erőből szeretnénk felújíttatni a tábla 
szövegezését és megbíztam rózsa ti-
bor kőfaragó mestert a munkálatok 

elvégzésével. Azonban a holokauszt 
során nem csak zsidó embereket 
hurcoltak el a településről, hanem 
más vallásúakat, köztük több roma 
embert is. Felvettem turán istván 
helytörténésszel a kapcsolatot, aki 
felvállalta, hogy bella tibor törté-
nelem tanárral együtt összegyűjtik 
az adatokat arról, hány cigány család 
esett áldozatául azoknak a kemény 
időknek. Amennyiben rendelkezé-
sünkre állnak majd a megfelelő ada-
tok, vagy a már meglévő emléktábla 
mellett, vagy máshol szeretnénk a 
családunkkal számukra is egy emlék-
táblát állíttatni. Ötezer, úgynevezett 
„kóbor cigányról” íródott feljegyzés, 
de ki kell derítenünk, hogy közülük 
hányan valók Kiskőrösről. Ha csak 
egyetlen emberről is van szó, ő is 
megérdemli, hogy emléket állítsunk 
neki. ifjabb kunhegyesi Feróval 
már tervezgettük az emléktábla meg-
jelenítését, a Mazsihisz felé is jelez-
tük szándékunkat, akik a kiskőrösi 
önkormányzathoz hasonlóan erköl-
csileg támogatták a családom önzet-
len indíttatású elképzelését.   

Bajzáth Mária a mese jótékony, 
nevelő hatásáról tartott előadást 
november 23-án a művelődési köz-
pontban, a Kiskőrös Városért Ala-
pítvány szervezésében, egy EFOP 
pályázatnak köszönhetően. Egy há-
roméves projekt része volt az az in-
gyenes, többnapos képzés, melynek 
felvezető részeként a nagyközönség 
is térítésmentesen vehetett részt az 
előadáson. Mint azt a mesepedagó-
gus elmondta, a mese benne kellene, 
hogy „éljen” a mindennapjainkban, 
de ez sajnos nem így van. A mai 
gyermekek mintegy kétharmada 
mese nélkül alszik el. Pedig az a gyer-
mek, akinek rendszeresen mesélnek 

a szülei, számos előnyre tesz szert, 
például jobb lesz a konfliktuskeze-
lő képessége, vagy terjedelmesebb a 
szókincse. Sok gyermek számára az 
óvoda az egyedüli színtere a mesék 
világának, ezért is nagy a felelőssé-
ge az óvónőknek. Az előadáson és a 
képzésen a gyermekekkel foglalkozó 
szakemberek és az érdeklődők meg-
tudhatták, hogyan lehet célzottan 
nevelni, fejleszteni a mesék segítsé-
gével a kicsiket.  

hol volt, 
hol nem volt

Kiskőrös újratelepítésének 300. év-
fordulója jegyében a Kiskőrösi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat is 
több programot szervezett ebben az 
évben – tudtuk meg kincses mi-
hályné elnöktől.
A német nyelvet tanuló diákok szá-
mára versenyeket, kulturális prog-
ramokat terveztek és valósítottak 
meg. Szoros kapcsolatot ápolnak a 
környező sváb településekkel – Ha-
jós, Baja, Császártöltés – akiknek 
programjain részt vesznek és viszont 
is szeretettel várják őket. A tartalmas 
programok sorából a Márton nap és 
a színházlátogatás sem maradhat ki 
és ebben az évben még a bécsi ad-
venti vásárba is elmennek. Az idén 
fennállásának 20. évfordulóját ün-

neplő nemzetiségi önkormányzat 
kiveszi részét a város nagyrendez-
vényeinek programsorozataiból is, 
ahol vendégül látják Stadtlengsfeld 
testvérvárosunk delegációját és éven-
te meglátogatják őket is. Idén még a 
kakaspörkölt főző versenyen is részt 
vettek. Feladatuknak tekintik, hogy 
a diákokkal megismertessék a német 
nemzetiség hagyományait. Az elnök 
asszony fontosnak tartja a „marok-
nyi csapat” összetartását. Készülnek 
a jövő évi választásra, továbbra is 
számítanak a pályázati lehetőségekre, 
amelyeken elnyert támogatásokkal 
segítik a diákság, valamint a felnőtt 
közösség német identitásának erősí-
tését szolgáló programok megvalósí-
tását.

tartalmas évet zártak

Judák péter két bogrács halászlével 
is dobogós helyen végzett a XVII. 
Tihanyi Garda Fesztiválon, novem-
ber	 közepén.	 A	 Kunság-Szesz	 Zrt.,	
valamint a Mátyás Pálinkaház szí-
neiben indult a versenyen gyurján 
attila, konecsni kitti, valamint 
ifj. pivarcsi istván segítőivel. Persze 
nem csak négyesben mentek, mint-
egy húszan vállalkoztak arra, hogy 
segítenek elfogyasztani a 2. és a 3. 
helyezést elért két bogrács, „Sobri-
féle” módon elkészített halászlét. Ez 
azt jelenti, hogy Péter a DVCS-ből 
maga fogta, pucolta pontyból főzött 
halászlé „sűrűjét” nem passzírozta, 
hanem szűrte. Az egyik bográcsban 
4 és fél, a másikban 7 és fél kg hal 
főtt. A neves szakemberekből álló 

zsűri garaczi János, a lajosmizsei 
Tanyacsárda tulajdonos főszakácsa 
elnökletével bírálta a mintegy 30 
versenyzőt. A kiskőrösi bográcsmes-
ter és segítői olyan csapatokat utasí-
tottak maguk mögé, akik híres hal-
főző településekről érkeztek, például 
a bajaiakat. 
Gratulálunk a szép eredményekhez, 
reméljük a barátoknak is ízlett a két 
bogrács dobogós halászlé!  

doBogóS KiSKőröSi haláSzleveK

Turisztikai konferencián tanácskoztak 
a fejlesztési elképzelésekről

az idei, immár harmadik megyei szintű turisztikai konferenciának novem-
ber 22-én a kiskunhalasi thorma János Múzeum adott otthont, ahol neves 
szakmai előadók beszéltek az országos és nemzetközi trendekről, fejlesz-
tési tervekről. az országos fejlesztési elképzelések mellett a Bács-Kiskun 
megyei turisztikai beruházásokat és a jövőbeni elképzeléseket, valamint 
együttműködéseket is megismerhette a hallgatóság.

rideg lászló, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés elnöke köszöntő-
jében beszélt megyénk értékeinek 
megőrzésének fontosságáról, az 
összefogásról és a megyei önkor-
mányzattal való együttműködésről, 
amely a bizalmon és a szakmaiságon 
alapszik. A turisztikai és infrastruk-
turális fejlesztések döntő többsége 
a megyei önkormányzat koordiná-
lásával, szakmai támogatásával va-
lósul meg szerte Bács-Kiskunban. 
Az együtt gondolkodás jó példája-
ként ismertette, hogy a következő év 
elején több település közösen állít ki 
az Utazás kiállításon. Bács-Kiskun 
megye Kecskeméttel együtt lesz a 
rangos nemzetközi esemény díszven-
dége. 
Kiskőrös Város Önkormányzata ré-
széről dr. nagy gabriella aljegyző, 
a János Vitéz Látogatóközpontból 
tóth anett megbízott intézmény-
vezető képviselte a várost. A helyi 
vállalkozók közül disztl gábor, a 
Disztl Pincészet tulajdonosa, vala-
mint gyurján attila, a Mátyás Pá-
linkaház pálinkafőző mestere vett 
részt a konferencián. 
csáki béla, a Bács-Kiskun Megyei 
Turizmusfejlesztési és Marketing 
Nonprofit Kft ügyvezetője kiemelte, 
hogy a teljes projekt keretében 24 
megyei önkormányzat és 6 szervezet 
működik majd együtt a sikeres és 
eredményes megvalósítás érdekében.
Az együttműködésben résztvevő te-
lepülések: Bácsalmás, Baja, Bócsa, 
Bugac, Császártöltés, Dunapataj, Ér-
sekhalma, Hajós, Izsák, Jakabszállás, 

Kalocsa, Kecskemét, Kiskőrös, 
Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunmajsa, Kunfehértó, Kun-
szentmiklós, Lajosmizse, Nemes-
nádudvar, Soltvadkert, Szank, Tisza-
kécske, Tiszaug.
Az együttműködésben résztvevő 
szervezetek: Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat, Bács-Kiskun Me-
gyei Turisztikai és Marketing Non-
profit Kft., Felső-Bácskai és Ho-
mokháti Értékmegőrző Natúrpark 
Egyesület,	KEFAG	Zrt.,	Kiskunsági	
Nemzeti Park, Pintér Művek.
A projektnek lesznek közvet-
len, illetve hosszú távú előnyei is.  
A közvetlen előnyök közé sorolható, 
hogy elkészül hat egységes arcula-
tú, tematikus turisztikai kiadvány 
5-5000 példányban, számos PR 
cikk, interjú, kisfilm fog megjelenni 
a megyéről az országos médiában, a 
turisztikai szakma fókuszába kerül a 
megye, híres emberek, Bács-Kiskun 
Megye nagykövetei reklámozzák 
majd megyénket videó üzenetek ré-
vén. Kiemelkedően fontos közvetlen 
előny továbbá a példátlan összefogás 
a megye résztvevő önkormányzatai 
és szervezetei között az Utazás Kiál-
lításon való sikeres megjelenés érde-
kében.
Az együttműködés egyik hosszú távú 
eredménye lesz, hogy létrejön egy jól 
kommunikálható megyei turisztikai 
kínálat, kiadványok, helyi turisztikai 
web – és aloldalak, csomagajánlatok 
formájában. 

Tóth Anett

Sajtótájékoztatót 
tartott Font Sándor
November 23-án kalocsai irodájában 
Font Sándor országgyűlési képvise-
lő sajtótájékoztatót tartott, melynek 
egyik témája a – fúrt, az ásott, a kerti 
öntöző kutak, a gazdasági célú  ku-
tak, tehát minden, ami víznyerést 
szolgáló vízi létesítménnyel kapcso-
latos – tudnivalók ismertetése volt.  
Mint azt a képviselő elmondta, a 
kutak tulajdonosainak most semmit 
nem kell tenniük, mert a december 
31-ig szóló bejelentési kötelezettsé-
güket egy december eleji parlamenti 
törvényalkotásukkal, 2 évvel meg-
hosszabbították, 2020. december 
31-ig. 
Font Sándor: Nem kérdéses, hogy 
ezen időszak alatt is dolgozunk a 
jogalkotáson és már el is kezdtük az 
első lépéseket. Ebben azt szeretnénk 
tisztázni, hogy kik az érintettjei a 
bejelentési kötelezettségnek, és mit 
kell tenniük, mi lesz az eljárási rend. 
Frakciónk egyértelműen döntött ab-
ban, hogy ennek rendkívül egysze-
rű és költségmentes eljárásnak kell 
lennie a kutak tulajdonosaira nézve. 
Az Európai Unio által hozott hatá-
rozat alapján a Magyarország vízkor-
mányzásához felhasználható pályá-
zati forrást nem fogják megnyitni, 
hogy ha nem tárjuk fel a hazai fúrt 

kutakat (hol helyezkednek el, hány 
darab van, milyen fajták). Erre ma 
hazánkban senki választ nem tud 
adni, mert a mindenkori jogszabá-
lyok nem voltak alkalmasak arra, 
hogy ezt legalizálni lehessen, ezért 
döntő többségében engedély nél-
kül fúrták meg ezeket a kutakat. 
A legtöbb ilyen fúrt – nem mély-
fúrási technológiával készült – kút 
házi vízigényt elégít ki, egy része 
azonban – amit el is különítünk 
– az a gazdasági célú fúrt kutak 
rendszere, amelyek esetében más 
jogszabály alkotására lesz szükség. 
A 2019-es esztendőben dolgozzuk ki 
az eljárási rendet, majd ezt követően 
majd újra az érintett kúttulajdono-
sokhoz fordulunk, hogy ismertessük 
a teendőiket. A Kormány szerette 
volna már korábban alkalmazni a 
nyáron meghozott egyszerűsített el-
járást tartalmazó jogszabályt, de azt 
az Alkotmánybíróság megsemmisí-
tette azzal az indokkal, hogy mind-
ez veszélyezteti a környezetvédelem, 
a vízbázisvédelem szabályait. Ezért 
kell mindezt újragondolni a jövő ta-
vasszal és ezért döntöttünk a két éves 
meghosszabbítás mellett. A lényeg, 
hogy most nem kell semmit tenniük 
ezen kutak tulajdonosainak.  

elismerte a szlovákság 
pohankovics andrás munkáját
pohankovics andrás alpolgár-
mester, a kiskőrösi szlovákok segí-
tése érdekében végzett munkáját 
Emlékplakettel ismerte el gmoser 
györgyné, a Kiskőrösi Szlovák Szer-
vezet és a Kiskőrösi Szlovák Nemze-
tiségi Önkormány-
zat elnöke legutóbbi 
gyűlésükön, melyet 
a IV. Kemencés és 
Gasztronómiai Fesz-
tivál alkalmából tar-
tottak. A programot 
megtisztelte jelen-
létével domonyi 
lászló polgármester 
is. Az ünnepélyes 
percek után, úgy, 
ahogy „illik”, lilaká-
posztával, törtbur-
gonyával tálalták 

fel a sürgő-forgó szlovák asszonyok 
az ízletes libasültet és természetesen 
a kosarakból is előkerültek a finom 
házi sütemények, majd vacsora után 
most is dalra fakadva múlatták az 
időt, mint ahogyan mindig.
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gyógyulj meg kicsi lány!
Szurkolunk Adélnak, szorítunk érte

deFiBrillátort vásároltak 
az ungvári Works üzeméBe

Ünnepélyes keretek közt mutatta 
be dolgozóinak ungvári Ferenc, az 
Ungvári Works Kft. tulajdonosa az 
újonnan vásárolt defibrillátor készü-
léket. Az eseményen domo-
nyi lászló polgármester 
is megjelent, aki mél-
tatta a cégtulajdonos 
nemes elhatározását.
Ungvári Ferenc: „Az 
Ungvári Works Kft. 
vezetősége elhatározta, 
hogy újraélesztő készü-
léket helyezünk üzembe, a 
társadalmi felelősségvállalás jegyé-
ben. Fontosnak érzem, hogy kollé-
gáimnak biztosítva legyen az esély a 
túlélésre egy esetleges szívmegállás 
esetén. Hallottuk a híradásokban a 
sok tragédiát és szakértői véleményt, 
hogy milyen fontos a gyors, pár per-

cen belüli segítség. Nem csak a cég 
dolgozóinak biztosítjuk az életmen-
tő készülék használatát, hanem a tel-
jes ipari park létesítményiben dolgo-

zóknak és a környékben élők 
számára is, mivel a készü-

lék az országos regiszt-
rációs adatbázisban 
van nyilvántartva.”
A vállalkozás dolgozói 
kollektívája újraélesz-

tő képzésben is része-
sült, hogy szükség esetén 

szakszerűen tudják majd 
használni a készüléket.
A délutáni órákban a defibrillátor 
átadása után véradási lehetőséget is 
biztosítottak a kft telephelyén, me-
lyen jelentős létszámban nem csak 
a dolgozók, hanem a városlakók is 
részt vettek. olvaSói levél az időSeK napJa 

városi ünnepség margójára
Köszönet mindenért!
Ezt a csodálatos napot már nagyon 
vártam, hála a Jóistennek el is ér-
kezett a szépkorúak ünnepnapja. 
A dr. Kállayné Major Marina vezet-
te Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szoci-
ális Intézmény igazgatónője és dolgozói 
kollektívája, valamint Kiskőrös Város 
Önkormányzata szervezésében meg-
valósuló, minden képzeletet felülmúló 
csodálatos műsor annyira jól sikerült, 
hogy azt ki sem lehet fejezni. Köszö-
net illet mindenkit, aki a szervezésben 
és a kivitelezésben közreműködött. 
Mindegyik műsorszám elkápráztatta 
az időseket. Külön kiemelném a Bem 
iskolának azt a műsorszámát, amely 
városunk „születéséről” szólt, felejthe-
tetlen élményt nyújtott számunkra. 
Domonyi László polgármestertől 
mesterien sikeres, szívhez szóló beszé-
det hallhattunk. Igazán az ünnepel-
tekhez szólt. „Csak az öregszik meg, 
aki lemarad az eszményeiről”, „ne 
dühöng, hogy megöregedtél, van, aki-

nek ez sem sikerült” – idézte George 
Bernard Shaw igaz, bölcs gondolatait 
a város első embere. Én remélem, hogy 
ezek a sokatmondó szavak sokunk-
nak erőt adnak a következő évekre, 
így legyen. Szeretném megköszönni a 
felkészítő tanárok kimagaslóan sike-
res témaválasztását, és a diákoknak a 
gondos, precíz megvalósítást, előadást. 
Kívánom, hogy még sok ilyen sikeres 
szereplésük legyen.
Gratulálok Markó Jánosnak is, 
aki fergeteges hangulatot varázsolt a 
színházterembe. Gondolataimat egy 
szlogennel zárom: Köszönet minde-
nért. Mi szépkorúak is, tisztelgünk 
városunk, Kiskőrös, valamint az itt élő 
emberek előtt, a korábbi és a jelenle-
gi városvezetők előtt, hiszen nem volt 
könnyű ez a 300 év. Rövid, de valós 
Petőfi idézettel zárom soraim: „Az idő 
hogy lejár”. Végezetül kívánok min-
denkinek kellemes karácsonyt és boldog 
új esztendőt.

Csengődi Lajos  

60 év hűSég éS KegyeleM
Íme, mint a szolgák szemei urunknak 
kezére, mint a szolgalány szemei asszo-
nya kezére: úgy (néznek) szemeink az 
Úrra, a mi Istenünkre, mígnem meg-
könyörül rajtunk! (Zsolt 123:2)

Hajnák erzsébet és Viczián istván 
a kiskőrösi evangélikus templom-
ban 1958. április 19-én örök 
hűséget esküdtek egymás-
nak. Ezen az istentisz-
teleten Ponicsán Imre 
lelkész hirdette Isten 
fenti igéjét, majd meg-
áldotta őket. A házaspár 
két gyermeket nevelt fel 
szeretetben, istván, aki 
ma 59 éves, valamint csilla 
katalint, aki 50 esztendős. Gyer-
mekeik három fiú unokával örven-

deztették meg Erzsébetet és Istvánt, 
Viczián istván 30 éves, Viczián 
bence 26 és marczinka máté 18 
esztendős.
A házaspár egybekelésük után 51 
évvel a pesterzsébeti evangélikus 
templomban erősítette meg hűség-
fogadalmát, amikor győri János 

Sámuel lelkész áldotta meg 
őket, a fél évszázada kapott 

igével. Idén a hatvanadik 
évfordulót a pestszent-
lőrinci evangélikus 
templomban tartották, 
ahol ismét Győri János 

Sámuel lelkész adta Is-
ten áldását erre a szép kort 

megélt házasságra, Erzsébet 
és István pedig ismételten megerő-
sítették egykori fogadalmukat.  

Nagyidai Cigányok
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Az orvosok először valami vírusos 
fertőzésre gyanakodtak, amikor 
a hároméves Hatvani adél meg-
betegedett. A szülők bizakodtak, 
hamar elmúlik a baj, de sajnos 
nem így történt. Kiskunhalasról 
október 3-án Szegedre kerültek, 
ahol a vizsgálatok eredményei két-
ségtelenné tették, nem egy „egysze-
rű” influenzával állnak szemben. 
Döbbenetes volt hallani – mesélte 
az édesanya, almási kitti, hogy 
Adélnál akut limfoid leukémiát di-
agnosztizáltak az orvosok. 
A sokkhatásból valamennyire ma-
gukhoz térve a szülők az orvosok-
kal közösen azonnal megkezdték a 
versenyfutást az idővel, kidolgozva 
a következő hónapok részletes stra-
tégiáját.
Azzal az első pillanattól kezdve 
tisztában voltak, hogy nem lesz 
könnyű dolguk. Attól függetlenül, 
hogy a család, ismerősök és a ba-
rátok mind segítőkészen melléjük 

álltak, teljesen át kellett szervezni 
eddigi életrendjüket, hiszen Adélt 
sem hagyhatták magára a kór-
házban és otthon a 11 hónapos 
kisöccse, krisztián még nagyon 
is igényli az édesanyja közelségét, 
törődését.
Ezért úgy döntöttek, hogy az 
édesapa, krisztián a mindenna-
pokat Adéllal tölti, Kitti pedig 
másnaponként ingázik Kiskőrös 
és Szeged között, hogy kislányával  
lehessen.
Szerencsére a csöppnyi lány szer-
vezete jól reagál a kezelésekre, egy 
„blokkon” már túl vannak, most 
éppen a második kemoterápiás 
kezelést kezdték meg nála az or-
vosok. Vért is kap, és fog is még 
kapni, több alkalommal. Ez a tí-
pusú leukémia gyermekkorban 
nagy eséllyel gyógyítható, de így is 
8-10 hónapig tartó kórházi keze-
lést igényel. A szülők bizakodnak, 
hogy csontvelő átültetésre nem lesz 

szükség, de ezt majd csak a gyógy-
szeres terápia után derül ki.
Almási Kitti: Végtelenül megha-
tódtunk, hogy nem csak Kiskőrö-
sön, hanem országszerte ennyien 
összefogtak, hogy segítsenek ne-
künk. Jólesik minden bátorító, 
kedves szó, sajnos van helye az 
adományoknak is. Igaz, hogy a 
kórházi kezelés ingyenes, de itthon 
fizetnünk kell a gyógyszerekért, 
vitaminokért. A férjem táppénzen 
van, jómagam pedig még gyesen és 
a folytonos utazás is sokba kerül.
Bízunk, reménykedünk és küz-
dünk. És a velünk együtt érző 
támogatóinknak csak azt tu-
dom mondani, hogy köszönjük,  
köszönjük, köszönjük!

A családot meghirdetett jótékonysági 
rendezvényeken, kupakgyűjtéssel és egyéb 

módon lehet támogatni.
Aki pénzadományt szeretne eljuttatni 

számukra itt megteheti:
számlaszám: 52500075-15103989

Almási Ilona Kitti, 
Fókusz Takarékszövetkezet, Kiskőrös
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2003 –ban a Kiskőrösi „gondűző” Borlovagrend a thermál étteremben 
tartotta újborkóstoló rendezvényét, ahol a program végén este a finom li-
bavacsora fogásai mellé egy kiskőrösi borászat borait szervírozták. azóta 
Kothencz Lajos tulajdonos minden évben megrendezi a Márton naphoz 
kötődő vacsorás-mulatós rendezvényt. a „visszatérő” vendégekhez az 
ország minden tájáról újak is csatlakoztak, így idén már 135 fős jókedvű 
csapat töltötte meg az éttermet a vigasságon.

A hagyománynak megfelelően éven-
te mindig új kiskőrösi borászat mu-
tatkozik be, idén az István Borház 
vonultatta fel teljes borválasztékát. 
A menüsor hagyományos libás éte-

lekből állt. Előételnek libamájpás-
tétom lilahagyma lekvárral, székely 
kiflivel került az asztalra, majd a ven-
dégek libaaprólék leves fogyaszthat-
tak lúdgége levesbetéttel. Ezt követte 

a kemencés sült libacomb, hagymás 
tört burgonyával és pezsgős – párolt 
lilakáposztával, végül a menüsort 
mi más zárta volna, mint egy isteni 
lúdláb szelet. Aki a mulatozásban 
megéhezett, hajnalban ludaskásával 
csillapíthatta éhét.

A másfél évtizedes évfordulón 
domonyi lászló polgármester is 
tiszteletét tette, köszöntötte a házi-
gazdákat és a vendégeket, s nagyra 
tartotta, hogy ilyen hosszú időn át si-
került megőrizni a hagyományokat.
A talpalávaló muzsikát ki más szol-
gáltatta volna, mint a hosszú évek 
óta elválaszthatatlan két jó zenész-
barát, Kothencz Lali és nani, vagyis 
markó János. (jobb kis kép)
A hétköznapokban az 1983 óta a 
vendéglátással foglalkozó étterem-
tulajdonos szülők, Lajos és felesége 
márti, egyre inkább átadják a tere-
pet lányaiknak. Henrietta (szülei 
mellett a fotón) a könyvelési hát-
térmunkát, marketinget végzi, míg 
karolina (kis kép) mint üzletvezető 
dolgozik. Így Lajos sokak örömére 
több énekes fellépést tud vállalni, 
Márti pedig az unokáknak szentel-
heti szabadidejét.

Újra beindították a menüztetést, 
a leves után A és B menüből lehet 
választani, kinek-kinek ízlése sze-
rint. Szombaton és vasárnap pedig 
a helyben fogyasztott ételek árából 
10 százalék kedvezményt adnak. 
Rendezvények – szilveszter, pót-
szilveszter, farsang, céges évzárók, 
családi összejövetelek, lakodalmak – 
lebonyolítását 130 főig vállalják, de 
ajánlják a mintegy 80 főt befogadó, 
nemrégiben lefedett grill teraszukat, 
ahol a grill partykon látványkonyhát 
üzemeltetnek tavasztól.
Nem csak az ételválaszték, hanem 
a dolgozói kollektíva is megújult, 
rendkívül vendégbarát, magasan 
képzett szakemberek lesik a vendé-
gek kívánságait és készítik el az éte-
leket.
A jövőben havonta egy-egy alkalom-
mal rendszeres zenés-táncos összejö-
vetel szervezését is tervezik.
Szóval zajlik az élet a Thermál Étte-
remben, reméljük a 25. Márton-na-
pi vigasságra is meghívást kapunk! 
A másfél évtizedes évfordulóhoz pe-
dig gratulálunk!
Még több info: thermaletterem.hu
(A bál képei: Kiskőrös város facebook 
oldalán)

15 éveS a Márton-napi vigaSSág 
a thermál étteremBen

kimagasló

arany perec díjat kapott 
mester róBert munkájáért

Felsorolni lehetetlen, hányféle pék-
termékkel várja vásárlóit a Király 
Csemege. mester róbert, a Király 
Pékség szakmai vezetője nemrégiben 
Arany Perec Díjat vett át kiemelkedő 
szakmai teljesítményéért Septe Jó-
zsef, a Magyar Pékszövetség elnöké-
től, valamint nagy istván agrármi-
nisztertől a Budapesten megtartott 
díjkiosztó ünnepségen.

Az Arany Perec Díjat azok kapják, 
akik azon túl, hogy szakmai tudásu-
kat a teljes hazai pékközösség elisme-
ri, a piac számára is fontos lépésekkel 
járultak hozzá a sütőipar fejlődésé-
hez, és folyamatosan részt vesznek 
a pékek következő generációjának 
képzésében is.
Gratulálunk és várjuk az újabb fi-
nomságokat!

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

Fiatal házasok, újdonsült szülők,
születésnaposok, osztálytalálkozósok!

hatalmas gratuláció! 
Ifj. Kunhegyesi Ferenc

megyei Prima díjban részesült
Ifj. Kunhegyesi Ferenc kiskőrösi festőművész, Csontos Piroska kiskunfél-
egyházi atléta, paralimpikon és Gerhát László kecskeméti zongoraművész, 
karmester vehette át 2018-ban a három megyei prima díjat a Sheraton 
hotel dísztermében rendezett exkluzív gálaesten. a Közönségdíjat Zsigó-
né Kati kecskeméti népi iparművész kapta. Különdíjban részesült Lezsák 
Sándor lakiteleki költő, drámaíró.

A Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetségének Bács-Kiskun Me-
gyei Szervezete idén 14. alkalommal 
adta át az országos Prima Primissima 
mintájára a megyei Prima díjakat. 
„A kitüntetés célja, hogy a térségben 
is méltó elismerésben részesüljenek a 
tudomány, a művészet, a kultúra és a 
sport azon kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó helyi tehetségei, akiknek te-
vékenysége, munkássága kifejezet-
ten példaértékű eredményekkel bír.” 
A beérkező többszáz jelölés közül tíz 
kategóriában választják ki a „döntő-
söket” akik közül az elnökség egy 
szakmai zsűri bevonásával dönti el, 
kik kapják meg az adott évben a há-
rom megyei Prima díjat, valamint a 
különdíjat. A beérkező közönség-
szavazatok alapján hirdetik ki a Kö-
zönségdíjas személyét.
Ifj. Kunhegyesi Ferenc a „Magyar 
Képzőművészet” kategóriában arat-
ta győzelmét.
Ifj. Kunhegyesi Ferenc, vagy, ahogy 
itthon és a művészberkekben isme-
rik, Feró, „négygyermekes, tradici-
onális, lovári nyelvet beszélő család 

első gyermeke. Fiatal korától kezdve 
érdekelte a tánc és a képzőművészet. 
Az ezredfordulón festészeti tanul-
mányokat folytatott Szentandrássy 
istván Kossuth-díjas roma festőmű-
vész irányításával. Megszerzett tudá-
sát használva, érzéseit, gondolatait 
grafikákban és festményekben tárja 
a világ elé. Képzőművészként több 
mint húsz éve alkot. Kiállításaival, 
oktató tevékenységével a roma kul-
túrát közvetíti, átörökíti a hagyomá-
nyokat. 2011-ben alapító tagja lett a 
Kőrös-Körül a Művészetért Egyesü-
letnek, 2012-től tervezi és kivitelezi 
a kiskőrösi Petőfi Szilveszter szín-
házi előadásainak díszleteit. Művei 
a Kiskőrösi Értéktár részét képezik. 
A roma gyermekek között folytatott 
képességfejlesztő munkájáért és mű-
vészeti tevékenységéért megkapta a 
Kiskőrös Város Kultúrájáért kitün-
tetést.”
Feró! A megyei Prima Díjhoz gra-
tulálunk, munkásságodban további 
sikereket kívánunk!

Még több infó: primadij.hu

Várjuk a jelentkezőket INGYENES rovatainkba!
További információ: 06-20/419-1771

2018 legJoBB úJBora 
szentpéteriék olaszrizlingje

Lezajlott a 2018-as Év Országos Új-
bor Verseny, ahol a kiskőrösi Szent-
péteri Borpince Kft. borai ismét 
jól szerepeltek, olyannyira, hogy 
Olaszrizling Válogatás 2018 boruk 
közel 400 újbor között a legmaga-
sabb pontszámmal, „Nagy Arany-
éremmel” kiérdemelte a Champion-
Díjat és ezzel együtt Magyarország 
2018. Év Legjobb Újbora megtisz-
telő címet.
További eredményeik a versenyen: 
Néró rose 2018, valamint a Titokbor 
2018 (Kékfrankos rosé gyöngyöző) – 
aranyérem, Irsai Olivér 2018, Cser-
szegi fűszeres 2018 és a Kékfrankos 
rosé 2018 – ezüstérem.

A kimagasló eredményekhez gratu-
lálunk, köszönjük, hogy boraikkal 
tovább öregbítik a kiskőrösi borok, 
valamint városunk jó hírnevét. 

Keresem az 1896. évben született 
Ferenczi Antal molnármester és Lányi 

György kovácsmester leszármazottjait.
Czinder Judit, akinek a dédapja Lányi 

György sógora volt.
czinderjutka@gamil.com  

KISKőröSön
FöLdSZIntI LaKáS eLadó.

Irodának, vállalkozásnak
is kialakítható.

Érdeklődni: 06-20/592-6682

SzőLőüLTeTvényeK
GépI eLőmeTSzéSéT váLLALom 

Kiskőrös és vonzáskörzetében,
új modern gépemmel!

nem csak moser művelést! 
érdeklődni: 06-20/9-240-302
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zetközi elismerések terén) valamint 
fogyasztóink visszajelzései is igazolni 
látszatnak. Pálinkáink többszörösen 
bekerültek a Pálinkakiválóságok 
közé, valamint legfőbb büszkesé-
günk, hogy 4. éve viseljük Bács-Kis-
kun megye legjobb szőlőpálinkája 
elismerő címet. 
Külön dicsőség, hogy a Destillata 
Nemzetközi Párlatversenyen a Má-
tyás Keserű likőr aranyérmet nyert 
el, továbbá az Év Keserű likőr díjra 
is szert tett. 
Fenti cikk megjelenési célja, hogy 
az megismertessük a Kunság-Szesz 

Zrt.-t	 az	 olvasókkal	 és	 a	 kiskőrö-
si lakosokkal, mert tapasztalatunk 
szerint a köztudatban az ismeretsé-
günk és elismertségünk nem éri el 
azt, amit vállalatunk az országos és a 
város gazdasági életben betöltött he-
lye alapján megilleti, mint a hasonló 
nagyságrendű kiskőrösi vállalatokat. 

Pedig cégünk az utóbbi években 
rendszeresen szerepelt a Bács-Kiskun 
Megyei Iparkamara által rangsorolt 
50 legnagyobb cége közt, amit dek-
laráltan Kiskőrösről csak a Protokon 
Kft. ért el. 

kiváló

BeMutatKoziK  a  KiSKőröSi  KunSág-SzeSz  zrt.  éS  MátyáS  pálinKaház

11

MinőSég

cégünk 25 éves múltra tekint vissza. 1994-ben indult családi vállalkozás-
ként, s mára az ország egyik legnagyobb szeszipari üzemévé nőtte ki ma-
gát. ami azt jelenti, hogy a Kunság-Szesz zrt. a kommersz szeszes italok 
kategóriájában piacvezető, megelőzve a nagy múltú szeszesitalt gyártó 
cégeket, mint például a győri likőrgyár zrt. valamint a várda-drink zrt. 
vállalatokat. 

Fő tevékenységi körünk a hideg úton 
előállított kommersz szeszesitalok, 
valamint a prémium kategóriás pá-
linkák és egyedi keserű likőr gyártása 
és forgalmazása. 

Termékpalettánkon az alacsonyabb 
árfekvésű kommersz szeszesitalok-
tól az exkluzív minőségi termékekig 
több mint 50-féle ital található, kü-
lönböző kiszerelésekben.

MinőSég éS tradíció

A	Zrt.	telephelye	a	Kiskőrös,	Bánffy	
utca 37. szám alatt található (volt 
ÁFÉSZ	Vágóhíd	 és	 Petőfi	TSZ	 he-
lyén). Jelenleg 4+2 modern palac-
kozó gépsorral elérjük a műszakon-
kénti 250.000 palack kapacitást. Az 
évek során kialakult kereskedelmi 
hálózatunkat közel száz nagykereske-
dő partner és több ezer kiskereskedés 
alkotja. 

Kis családi vállalkozásból építet-
tük fel a milliárdos forgalmú céget 
(mely csak magyarországi értéke-
sítésből származik). Legfontosabb 
volt számunkra a folyamatos mi-
nőség biztosítása és helytállás a mű-
ködésünk minden területén. Nagy 
cégként is próbáljuk megőrizni 
a családias hangulatot. Egyszerre 
adunk minőséget és tartjuk a tradí-
ciókat. 

Cégünk előremutató törekvéséit jól 
tükrözte a 2013-ban megnyílt pálin-
kafőzde, a mátyás pálinkaház. Mely 
az ország egyik legnagyobb pálinka-
gyártó üzemeként évi több ezer liter 
kiváló minőségű pálinka előállításá-
ra alkalmas. Az új gyáregységben a 
legmodernebb, számítógép vezérlésű 
pálinkafőző berendezéseket használ-
juk, melyek alkalmasak egylépcsős és 
kisüsti pálinkák gyártására is. 
A prémium minőségű pálinka előál-
lítására és forgalmazására megalapí-
tottuk a Mátyás Pálinkaház Kft.-t, 
mert szeretnénk, hogy a kommersz 
szeszesitalok és a pálinkák teljesen 
elkülönüljenek egymástól.
Hisz így is nehéz az elmúlt 40 évet 
elválasztani egymástól, mivel sokan 
keverik az igazi magyar pálinkát a 
régi szeszes italokkal.   
Nagyon sokat felteszik nekem azt 
a kérdést, hogy: „a pálinkáink csak 
gyümölcsből készülnek?” 
Abban biztosak lehetünk, hogy amit 
a magyarországi kereskedelemben 
pálinkaként forgalmaznak, az csak 
tisztán Magyarországon termelt gyü-
mölcsből készülhet, és nem tartal-
mazhat hozzáadott cukrot. Nálunk 
még elterjedt az a szokás, hogy az 
otthoni pálinkakészítésnél a jobb 
kihozatal érdekében tesznek hoz-
zá cukrot. Viszont a kereskedelmi 
pálinkáknál a törvényi szabályo-
zás tiltása miatt ez nem lehetséges. 

Ráadásul a cukortartalmat nagyon 
egyszerű labor művelettel ki lehet 
mutatni. 
Ahogy az magunk is valljuk „A lé-
nyeg, hogy a pohárba töltve felis-
merjük a gyümölcsöt, ne a címke 
döntsön”.
Fő termékeink a Mátyás termékcsa-
ládon belül kerülnek piacra Mátyás 
Pálinkák és Mátyás keserű likőr 

néven, amely terméknév garantálja 
a kiváló minőséget. Melyet folya-
matosan fejlesztünk és legfőbb cé-
lunk, hogy ismertségben felvegye a 
versenyt a legnagyobb márkákkal, 
minőségben pedig jelenleg is eléri, 
illetve megelőzi azok színvonalát. 
A Mátyás Keserű likőr a legmaga-
sabb minőségi követelményeknek 
megfelelve, magas színvonalú tech-
nológiával, titkos recept alapján 
készülő gyomorkeserű jellegű likőr, 
mely csak természetes anyagokat tar-
talmaz.
Ízét, illatát fűszer- és gyógynövények 
adják. 
A Mátyás Keserű olyan nemzeti ter-
mék, amely egyediségével, különle-
gességével, minőségével, természe-
tességével a hungarikum cím mellett 
az italínyencek és a nagyközönség 
tetszését is elnyerheti.

a megye egyik 
legnagyoBB cége

Termékeink évek óta elnyerik a szak-
mai elismeréseket. A több mint 80 
díj vagy győzelem, (hazai és nem-

Kunság-Szesz Zrt.
számokban: 

•	25	év
•	90	fő	alkalmazott
•	 évi	10.000	q	feldolgozott	
	 gyümölcs
•	átlagosan	évi	44	865	495	
	 darab	eladott	palack	
•	átlagosan	évi	4	317	767	
	 liter	eladott	termék
•	műszakonkénti	250.000	
	 darab	legyártott	palack	
•	naponta	250.000	darab	
	 legyártott	palack

KUNSÁG-SZESZ	Zrt.
6200	Kiskőrös,	Bánffy	u.	37.

Tel.:	06-20	/	929-0288
06-78	/	414-140

Fax:	06-78	/	514-141

E-mail:
iroda@kunsagszesz.hu

Honlap:
www.kunsagszesz.hu

www.matyaspalinkahaz.hu
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régi karácsonyaim

decemBeri útmutató 
Isten a kicsiben

ádvent és karácsony 
az evangélikusoknál

sok Boldogságot kívánunk 
az iFjú házasoknak

eva n g é l i k u s o k  o l d a l a

maradandó

■ Ádvent első szombatján, de-
cember 1-jén csendesnapra hívunk 
mindenkit imaházunkba. A 10 óra-
kor kezdődő eseményen vendég ige-
hirdető tesz bizonyságot, különböző 
missziós szervezetek mutatkoznak 
be. Lesz játékos vetélkedő és úr-
vacsorás istentisztelettel ér véget a 
program úgy du. 3 óra tájt. Ingyen 
ebédet adunk a résztvevőknek.
■ két rangos koncert is lesz temp-
lomunkban. A ruzsa magdi – pres-
ser gábor koncertre már elfogytak 
a jegyek, de december 23-án az este 
7-kor kezdődő omega oratórium 
2.0 koncertre jegyek még kapha-
tók egyházközségünk hivatalában.
■ gyülekezetünk kint lesz az ád-
venti téren egy faházban, várjuk 
oda karácsonyi jó hírrel is, egy kis 
harapnivalóra, lélek- és testmelegítő 
itókára az arra járókat. Adományo-
kat az imaház udvarán felépítendő 
játszótérre gyűjtjük.
■ mind a négy ádventi vasárnap 
délután fél 5-kor egy-egy gyüleke-
zet lelkésze és a városi önkormányzat 
egy képviselője meggyújtja a követ-

kező ádventi gyertyát. Mi december 
23-án, a negyedik gyertyát fogjuk 
meggyújtani.
karácsony ünnepe idén négy na-
pos lesz – hiszen egyben lesz ádvent 
4. vasárnapjával. Tehát négy na-
pon át várunk minden, karácsonyi 
örömhírre vágyakozót. 
■ December 23-án a szokott vasár-
napi rend szerint. 
■ 24-én, hétfőn délután 2-kor 
lesz az imaházban a gyerekek 
karácsonyi istentisztelete cso-
magosztással. délután 4-kor lesz 
a karácsonyesti istentisztelet a 
templomban. 
■ 25-én és 26-án, kedden és szer-
dán pedig ugyancsak a szokott ün-
nepi rend szerint 8-kor és 10 órakor 
a templomban, 9-kor és 11-kor 
Tabdiban és Erdőtelken, du. 3-kor 
a Jó Pásztor Szeretetotthonban, este 
6-kor pedig az imaházban lesznek 
istentiszteletek.
Isten szeretetében eltöltött áldott kará-
csonyi ünneplést kívánunk városunk 
minden lakójának, családjának!

LGy

Ahol a nok álma 
valóra válik 

ONLINE VARRODA ÉS WEBÁRUHÁZ - RÁD SZABVA!

Címünk: Soltvadkert, Zalka Máté u. 51.
Időpontegyeztetés: 06-30/326-9932  
Instagramunk: #bernicefashion  
FB oldalunk: www.facebook.com/Bernice-Fashion

Csővári Zsanett és Dávid László Urbán Nikolett és Nagy Gergely

Szlanka Edit és Branimir Pejic Pagács Petra és Duchai Pál

december 20-án, 17 órakor
a kiskőrösi Szent József római katolikus templomban, 

a város kórusainak közreműködésével

EGY KICSI LÁNYÉRT, DALLAMOKKAL A SZERETET SZÁRNYÁN!

Adventi

Kórustalálkozó 

Kiskőrös Városért Alapítvány 

FELAJÁNLÁSAIKKAL HATVANI ADÉL
GYÓGYULÁSÁT SEGÍTIK,

SZÁMÍTUNK MEGTISZTELŐ JELENLÉTÜKRE! 

ahogy az ember vénül, úgy jutnak eszébe egyre gyak-
rabban a régmúlt gyermekkor emlékei. így, december táján 
természetesen karácsonyi emlékek sorjáznak elő a múlt ködéből. és vala-
hogy, mintha azok a régvolt karácsonyok egyre csak szépülnének – avagy 
a nosztalgia szépíti meg az emlékeket, ki tudja?

Nálunk a karácsony már az ádventi 
idővel elkezdődött. Édesapám elké-
szítette a fenyőágakból font, minden 
különösebb díszítés nélküli fenyőko-
szorút, négy fehér gyertyával. És ott 
állt az asztalon mellette egy papírból 
készült ádventi házikó is, 24 kinyitha-
tó ablakkal, minden ablak mögött egy 
a Messiás eljövetelét jövendölő bibliai 
igeverssel. Minden este énekeltünk és 
a húgommal izgatottan vártuk, hogy 
kinyithassuk a következő ablakocskát 
és olvashassuk az igét.
Ádventben édesapámmal, aki a falu 
papja volt, esténkén házi bibliaórákra 
mentünk. A konyhában, széken, sám-
lin szorongtak az emberek, alig fértek 
be a házba. Éhesek voltak Isten Igéjé-
re! - Én, ha lehetett, mindig a sparhelt 
mellé ültem, a fásládára és néztem a 
réseken át a parázsló tüzet, a röppenő 
szikrákat. Az akkor énekelt dallamok 
azóta is ezeket az estéket idézik meg 
nekem, Jöjj, népek Megváltója, vagy a 
Fel, mert az irgalom percei múlnak. S 
ahogy ballagtunk hazafelé a sötét utcá-
kon, talpunk alatt csikorgott a hó.
Együtt készültünk a többi hittanossal 
a gyerekek karácsonyi ünnepségére. Ez 
mindig Szenteste napjának délutánján 
volt. A program is évről évre ismétlő-
dött. Volt egy betlehemes játék, ahol 
én mindig pásztor szerettem lenni, be 
lehetett öltözni mindenféle bundába 
meg jó meleg kucsmába. Meg volt egy 
úgynevezett „élő karácsonyfa” is, ahol 
a gyerekeket édesapám gúlában, olyan 
karácsonyfa formán állított föl. Mind-
egyik kezében égő gyertya volt és kis 
fenyőág. És mindegyik gyerek bibliai 
igeverset mondott a meghatározott 
sorrendben. A gúla tetején egy angyal 
volt, aki lelkesen kiáltotta mindig, 
hogy „ne féljetek, nagy örömet hir-
detek nektek…”. Az imaház mindig 
tele volt, pedig mindig, minden ka-
rácsonykor ugyanaz volt hallható. No 
de a karácsonyi örömhír sem változik, 
nemde? Bezzeg ma megértük, hogy 
míg a gyerek benn az imaházunkban 
szerepelt, addig az apja kinn ült a ko-
csiban, nem jött be megnézni, hogyan 
szerepel a gyermeke. Hej, nagyot for-
dult a világ, s félek, nem jó irányba.
Mi a húgommal ilyenkor már nagyon 
izgatottak voltunk, mert tudtuk, még 
el fogunk menni egy ismerős, gyer-
mektelen házaspárt megköszönteni és 
aztán hozzánk is megérkezik az angyal. 

Mi így mondtuk, nálunk sosem járt 
a Télapó, hanem december elején a 
Mikulást vártuk és a jézuskázás sem 
jött divatba. Jó darabig nem tudtam, 
a szüleim mikor díszítették fel a kará-
csonyfát, mert mire hazaértünk, ott 
állt a nagyszobában, valódi gyertyák 
égtek rajta. Sosem volt gazdag karácso-
nyunk, mert nem voltunk gazdagok. A 
szaloncukrot is egy ház recept alapján 
édesanyám maga készítette, az előző 
karácsonykor gondosan eltett sztaniol 
papírba újracsomagolva. Emlékszem, 
egyszer egy szánkót kaptunk közösen 
a húgommal, ami elég bumfordi volt, 
egy falubeli ember ácsolta és örökké ki-
farolt. Krumpliszsákot inkább lehetett 
vonszolni rajta, a domboldalon nem 
lehetett jól irányítani. De akkor az volt 
a legcsodálatosabb ajándék. Egy má-
sik alkalommal meg semmi más nem 
volt a fa alatt, mint egy japán gyárt-
mányú benzinmotoros permetezőgép. 
Tudom, az olvasónak most elkereked-
tek a szemei, pedig így volt: édesapám 
kertészkedett is, sok-sok almafája volt. 
Mert kevés volt a papi fizetés… És 
akkortájt a Hermész nevű vállalatnál 
lehetett előjegyzésre rendelni ilyen 
permetezőket. Ez a permetező éppen 
karácsonyra jött meg. S olyan drága 
volt, hogy bizony, semmi másra azon 
a karácsonyon nem futotta.
S emlékszem a korcsolyámra, ami 
olyan volt, hogy egy kulccsal és bilin-
csekkel lehetett a cipőm talpára erősí-
teni – előbb-utóbb leszedte a bőrtalpú 
cipőm talpát. Olyankor elmentem a 
Vecserek suszterhoz és egy kisszéken 
ülve néztem, hogy szedi ki a fogai kö-
zül a faszegeket, amikkel az új bőrt a 
cipőm talpára erősítette.
Nem voltak ajándékokban, terített 
asztalokban bővelkedők azok a kará-
csonyok. De mégis gyönyörűségesek 
voltak. Mert a középpontban a meg-
született Gyermek, a Megváltó állt – 
és az isteni szeretet, ami bevilágította 
a sötét decemberi éjszakákat. Gyere-
keimnek ezt szerettük volna tovább-
adni, mert ezek az ember életében a 
legfontosabb örökségek. Nem a külső 
csilivili mulandóság, hanem a mara-
dandó tartalma az ünnepnek. Mert az 
idők ugyan változnak, de Isten üzene-
te mindig ugyanaz marad. Kívánom, 
hogy ezt éljük meg mindannyian, ka-
rácsony szent ünnepén.

Lupták György

Amikor meglátták a csillagot, igen 
nagy volt az örömük. (Máté 2,10)

Életutunk sokszor ér kereszteződés-
be, célt kereső válaszúthoz. Felfede-
zünk valamit, mint a napkeleti böl-
csek, és nem hagy minket békén a 
tudat, hogy valami nagy készülődik. 
Érzed, hogy érik a helyzet. Érzed, 
hogy hamarosan más lesz az életed. 
Hogy hol, mikor, kicsoda lép be a 
képbe? Még nem tudod. Megtehe-
ted, hogy csak türelmetlenül és ide-
gesen vársz… vagy felkészíted magad 
a változásra, az utazásra.
A változás felülről jön. A jelek, a csil-
lagok, az angyalok, az Ige, az Isten 
útmutatása felülről jönnek, és érde-
kes módon mégis kevesen vesszük 
észre őket. Valami nagyra várunk, 
s helyette valami nagyon egyszerű 
dolog képében érkeznek. A kará-
csony is ilyen. Egyszerű. Csillag,  
angyalok, Ige.
 Pár éve karácsonykor 8 angyalt kap-
tunk ajándékba innen-onnan. Szí-
nes üvegből, keményítőbe áztatott 
csip-kéből, vagy rézből, kerámiából 
készültek. Korábban ránéztem ezek-
re és azt mondtam, giccs. De már 
értem. Azt üzenik nekem, hogy lát-
hatatlanul is ott állnak az angyalok 
az útkereszteződéseimben, és arra tö-
rekednek, hogy vegyem észre Jézust, 

Isten szeretetét, és Vele döntsek, Vele 
lépjek, Vele éljek.
Ők, az angyalok az én útjelző csil-
lagom. Mint a bölcseknek az égi 
bolygóegyüttállás. Az mondják: erre 
menj, itt találod azt, ami a szívedet 
megtöltheti igaz szeretettel és igen 
nagy örömmel. Azt mondják: a leg-
kisebbek között keresd. Ott, ahol 
minden hétköznapi. Egy kis faluban, 
Júda legkisebb családjában, Betle-
hemben. Ő hoz a világnak változást. 
Ő hoz a te világodban változást.  
Ő eljön egy cipősdoboznyi ajándék-
ban. Egy jó szóban. A gondosko-
dásba csomagolt szeretetben. A má-
sokkal megosztott otthonunkban.  
A befogadásban. A meghallgatásban. 
Az együttérzésben. Az emberségünk 
igaz megélésében.
A változást Ő – Jézus - hozza kicsi-
ben. Átformálja gondolkodásunkat, 
átértékeli törekvéseinket, megváltoz-
tatja a fontossági sorrendet az éle-
tünkben, és felszabadít az örömre.  
A nagy örömre. A kicsi dolgok felet-
ti nagy örömre. S végre észreveszed, 
hogy minden, ami az élet szépségé-
hez, öröméhez, békéjéhez kell, az 
itt van veled – melletted - benned.  
Ő Jézus. Isten mindenekben. Az Ő 
csillaga, angyalai, Igéje erre a válto-
zásra hívnak. Kész vagy a változásra?

Farkas Sándor
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szakmák hete rendezvény már      az óvodások számára is
a Kevi mindhárom tagintézményében „Szakmák hete” projekthét kapcso-
lódott a pályaválasztási kiállításhoz. Még az ovisok is csatlakoztak. nekik 
fodrászok tartottak bemutatót, és Szentgyörgyi adrienn (fotó) jóvoltából 
az üvegfestés titkai is feltárultak előttük. az általános iskolások a rendőr-
ségen ismerkedhettek meg a rendvédelmi szakmával, és látogatást tettek 
a középiskola tanterületén is. ott Biácsiné Lucza erika tanterület-vezető 
ismertette az intézményben tanított kertészethez és élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó szakmákat. természetesen megtekintették a szőlő- és gyü-
mölcsültetvényeket, üvegházakat, tanpincét és a laboratóriumot is. a tan-
terület dolgozói meg is vendégelték az érdeklődőket.

A gimnáziumban a héten minden 
napra jutott valamilyen előadás. 
A végzős évfolyamnak a kecskemé-
ti Neumann János Egyetem diákjai 
és tanárai mutatták be a választható 
szakirányokat. Szintén az érettségi 
előtt állókhoz szólt egykori tanulónk, 
berei gábor közgazdász mester-
szakos hallgató. Főként a Corvinus 
Egyetemen folyó képzésekről, a hall-
gatókkal szembeni elvárásokról, le-
hetőségekről, ösztöndíjakról tartott 
előadást.

Az érdeklődő tanulók figyelmébe 
ajánlotta a Rajk László Szakkollégi-
umot, ami az egyetem lehetőségein 
túlmutató képzést és egy közösség-
hez tartozást kínál. Továbbá Szabó 
Kálmán Tehetségprogramjának ke-
retében olyan középiskolás diákokat 
támogat a továbbtanuláshoz kötött 
ösztöndíjjal, akik anyagi okokból el-
esnének ettől a lehetőségtől.
Berei Gáboron kívül még több egy-
kori KEVI-s diák tartott előadást 
jelenlegi tanulmányairól vagy hiva-
tásáról. bukovszki andrás IV. éves 
gyógyszerészhallgató magával ragadó 
előadást tartott a gyógyszerész szak-
ma szépségéről, változatosságáról és 
természetesen nehézségeiről is. Rész-
letes tájékoztatást adott a szegedi 
egyetem képzéséről, lehetőségekről, 
támogatásokról. Említette, hogy 
Szegeden a gyakorlati képzésre nagy 
hangsúlyt fektetnek, tapasztalata 
szerint ezért az itt szerzett diplomák 

értékesebbek más intézményekéhez 
képest.
kutyifa ákos régésznek tanul az 
ELTE-n. Első évesként ásatáson még 
nem vett részt, de abból már ízelítőt 
adhatott, mennyit kell készülnie, aki 
ezt a pályát választja. Óráról órára öt-
ven ékírásos jegyet kell megtanulnia, 
hogy a szemeszter végére már akkád-
ból fordíthassa a Gilgames-eposzt. 
És ez csak egy tárgy a sok közül, de 
ha minden jól megy, rövidesen akár 
Iránba is mehet ásatásra.

dr. agócs ákos már praktizáló jo-
gászként ábrándította ki a hallgató-
ságot. Egy magyar ügyvéd tevékeny-
ségének jó részét nem a filmeken 
látott izgalmas emberölési ügyek 
vagy hatásos védőbeszédek teszik ki, 
hanem olyan jogi aprómunka, ami 
állandó felkészültséget és napra kész 
ismereteket igényel a gyorsan változó 
jogszabályok sűrűjében. Szemléletes 
példákkal illusztrálta, hogy egy pol-
gári ügy is lehet nagyon érdekes, hi-
szen elképesztő milyen kicsinyes kér-
désekben mennek perre egymással 
szomszédok, és fizetnek ki milliókat 
ügyvédi és perköltségre.
Más érdekes szakmákkal is megis-
merkedhettek az érdeklődők. mol-
nár Ferenc (bal kis kép) az „Ilcsi”- 
kozmetikumok gyártója arról beszélt 
mennyivel hatékonyabbak és kevés-
bé károsak az egészségre a termé-
szetes anyagokból készült krémek 
és tusfürdők. Az ő vegyi anyagoktól 

mentes szereit már negyven ország-
ban elismerik, és a kamaszok is job-
ban teszik, ha nem gyógyszereket 
szednek, hanem természetes szerek-
kel próbálják eltüntetni pattanásai-
kat. Molnár Ferenc az édesanyjával, 
Ilcsi nénivel alapította a céget, és 
máig az ő receptjei alapján gyártják 
a kozmetikumokat.
maklári Fruzsina a mentősök fe-
lelősségteljes munkáját mutatta be. 
Egy hivatását szenvedélyesen szerető 
szakember beszélt a pálya nehézsége-
iről, de arról is, hogy egy-egy meg-
mentett élet mekkora örömöt okoz.
Supkáné pecznyik katalin bírósági 
titkár és tóth dalma nem egyszerű-
en a bíróságok munkáját ismertette, 
hanem bemutatták a felkészülést a 
jogi pályára, a szakirányokat, az elhe-
lyezkedési és előre lépési lehetősége-
ket, de még olyan gyakorlati kérdé-
seket is érintettek, mint a munkaidő 
és a bérezés. Agócs Ákoshoz hason-
lóan megerősítették, hogy ez a pálya 
holtig tartó tanulást követel.
dr. erdőfi-Szabó attila biofizikus 
kutató, az orvos- egészségtudomá-
nyok doktora sok egyéb mellett a 
biofizikai kutatások a már nem is tá-
voli jövőben bekövetkező hatásairól 
beszélt. Rövidesen olyan műszereket 
fejlesztenek ki, amelyekkel a bizto-
sító folyamatosan nyomon követ-
heti a biztosított egészségi állapotát, 
betartja-e a diétát, mozog-e eleget, 
s ha „lelepleződik”, a nagyobb koc-
kázat miatt emeli a tarifát. Hasonló 
„kütyük” új perspektívát jelentenek 
az állásinterjúknál is. Műszer álla-

píthatja meg a jelentkező mentális 
állapotát, pl. koncentráló képessé-
gét, vagy éppen azt, hogyan bírja a 
konfliktushelyzeteket.
bernd kaiser az Eckerle cég kis-
kőrösi részlegének korábbi vezetője 
egyelőre még arról tartott előadást, 
hogyan kell viselkedni a „hagyomá-
nyos” állásinterjún. Az önéletrajz 

elkészítésétől az öltözködésig sor-
jáztak a gyakorlati tanácsok. Már a 
kézfogással eldőlhet minden – tud-
tuk meg, és aki el akarja nyerni az 
állást, annak képesnek kell lennie a 
kérdező szemébe nézni. Ha ez vég-
képp nem megy, akkor se süssük le 
a szemünket, összpontosítsunk a 
másik orra fölötti részre – tanácsolta 
Bernd Kaiser.
A projekthét keretében üzemláto-
gatásokra is sor került. Az Eckerle 
Gruppe kiskőrösi üzemében a ma-
napság nagyon népszerű és hatékony 
duális képzéssel ismerkedhettek az 
érdeklődő diákok. Ez azt jelenti, 
hogy a tanulmányokkal párhuzamo-
san már dolgoznak, és a gyakorlati 
tapasztalatot is megszerzik a felsőfo-
kú képzésben résztvevők. Fizetést is 
kapnak, viszont nincs nyári szünet, 
mert ez már egy munkahely. Termé-
szetesen az Eckerle üzemcsarnokait 
is megtekintették a látogatók.
Zömmel	szakgimnazisták	ismerked-
tek a Garden Juice Kft. tevékenysé-
gével. Volt szakközépiskolás diák, 
Fejes anikó élelmiszeripari mérnök 
kísérte végig a tanulókat az egész 
technológiai soron, a gyümölcs beér-
kezésétől a késztermék csomagolásá-
ig, elszállításáig. Tájékoztatást adott 
még arról, hogy a népszerű alma-
levek mellett még milyen gyümöl-
csökkel bővül a profil. A legnagyobb 
sikert természetesen a kóstoló aratta.
A projekthétre az iskolaújság kü-
lönszámmal jelentkezett. Ebből az 
érdeklődők megismerkedhetnek a 
szakmai oktatás múltjával, az Evan-

gélikus Középiskolában jelenleg ta-
nított szakmákkal, sok a szakmákkal 
kapcsolatos történelmi érdekesség-
gel, és kaptak az olvasók egy csok-
rot diákjaink írásaiból, akik szüleik, 
rokonaik, ismerőseik foglalkozását 
mutatják be a cipésztől az oroszlán-
szelídítőig.

Fodor Tamás

isten éltesse még sokáig 
a 90 éveS nagy iStván MiKlóSt
otthonában köszöntötte nagy istván Miklóst kilencvenedik születésnap-
ján domonyi László polgármester. istván bácsi endrődön született 1928. 
november 24-én, szegény család első gyermekeként. Később még két húga 
és két öccse született. a családfő igyekezett biztosítani a létfenntartást, 
az édesanya nevelte a gyerekeket. életüket sok más családhoz hasonlóan 
sarkaiból fordította ki a ii. világháború, menekülniük kellett. nagy István 
ekkor 16. évesen szinte családfőként, testvérei és édesanyja támaszaként 
állt helyt.

A Dunántúlon telepedtek le, Orosz-
lán környékén, ahol ekkoriban a bá-
nya várta a fiatal férfiakat. Rövid ide-
ig bányász volt, majd az újra alakuló 
néphadseregbe jelentkezett, ami fej-
lődési lehetőséggel szolgát azoknak, 
akik tanulni akartak.
Fiatal tisztként került Kiskőrösre a 
laktanya felépülése után… és egyike 
volt azon kevés hivatásos katonák-
nak , aki itt is lett nyugállományú – 
alezredesi fokozatban.
Kiskőrösön ismerkedett meg felesé-
gével, a szlovák családból származó 
tóth-zsámboki erzsébettel, akivel 
66 éve élnek házasságban.
3 lányt neveltek fel, 7 unokájuk és 4 
dédunokájuk van.
István bácsi mindig pontos, igényes, 
igyekvő ember volt munkájában. 
Megbecsült, sok elismerésben ré-
szesült tagja volt a hadseregnek, de 
a tiszti házi lakóközösség is szerette 

csendes, visszafogott egyenes jelleme 
miatt. Soha nem tétlenkedett, nyug-
állományba vonulása után aktívan 
részt vett a Nyugállományúak Klub-
jának megalakításában, munkájá-
ban, de igazán a nagyszülőktől örö-
költ szőlőben, veteményesben érezte 
jól magát. Szívós, kemény munkával 
varázsolt életet a „homokon” és ví-
vott ki magának tiszteletet a gazdák 
körében.
Amikor fizikuma már nem engedte 
meg ezt a munkát, akkor a lakásuk 
előtti kertet gondozta példás szorga-
lommal, energiával.
90. születésnapján sokan gondol-
tak rá tisztelettel és szeretettel. 
Kísérje Isten áldása a továbbiak-
ban is, tartsa meg önt még sokáig 
egészségben, boldogságban, hoz-
zon az életébe még sok örömöt és 
derűt – köszöntötte az ünnepeltet 
a polgármester.

Jövőd a tét!
Pályaválasztási kiállítás a KEVI-ben

„Jövőd a tét!”címmel rendezett nagy-
szabású kiállítást november 15-én a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Foglalkoztatási Főosztálya a gim-
názium sportcsarnokában. Főként 
a továbbtanulás előtt álló hetedik-
nyolcadik osztályos tanulókat és szü-
leiket célozta meg a térség ötvenegy 
kiállítója. Huszonnyolc középfokú 
iskola vagy tagiskola, egy egyetem, 
két felnőttképző, kilenc munkáltató 
és tizenegy egyéb intézmény mutat-
kozott be.
A kiállítást Font Sándor országgyű-
lési képviselő nyitotta meg, aki arról 
beszélt, hogy a növekvő magyar gaz-
daság – a töretlen fejlődés érdekében 
– még több jól képzett szakembert 
igényel. Az ötletesen berendezett 
standok között sétálók kaphattak 
pályaválasztási tanácsokat, megis-
merkedhettek az intézmények kép-
zési kínálatával, nemcsak úgy, hogy 
a színes prospektusokat lapozgathat-
ták, hanem szóba elegyedhettek egy-

egy iskola tanáraival és diákjaival is. 
Megcsodálhatták, kézbe foghatták, 
sőt egyes standoknál el is fogyaszt-
hatták a szakképző intézmények 
termékeit. Például megkóstolhatták 
a kiskőrösi szakgimnazisták által 
erjesztett mustot. (Sajnos, az igazi 
„végtermék”, a bor és a pálinka az 
általános iskolásoknak még nem ja-
vallott.) A Wattay Középiskola sok-
színű kínálatából talán a legnagyobb 
sikert 11-12.-es informatikus tanu-
lók által irányított, programozható 
Lego-robotok aratták, amelyekkel 
játszhattak is az érdeklődők. 
A komoly szakmai bemutatók mel-
lett igazi fesztiválhangulatot terem-
tettek a fellépő művészeti csoportok, 
köztük a kiskőrösi rézfúvósok, de a 
közönség tapsolhatott a több helyről 
érkezett táncosoknak és énekeseknek 
is. Önvédelmi bemutató is színesí-
tette a rendezvényt, a szerencsések 
pedig tombolán is nyerhettek.

Fodor Tamás
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múlt és jelen

dicSőítő éS iMaalKaloM a 
Baptista gyülekezetBen

akik a humorBan nem 
ismernek tréFát

mozgalmas évet zárt 
a szivárvány néptáncegyüttes

1848-49 KiSKőröS életéBen

a Kiskőrösi Baptista gyülekezetben az elmúlt években egy új mozgalom 
indult, melynek célja, hogy a hagyományos istentiszteletek és alkalmak 
mellett a baptista vagy más gyülekezetek tagjai, az érdeklődők szabadabb 
és közvetlenebb formában is gyakorolhassák az imádatot és a közösséget. 
többek között ezért is jöttek létre a dia (dicsőítő és ima-) alkalmak, melyek 
közül a legutóbbit november 16-án pénteken tartották a Kálvin utcában. 

A szokásos eseményleírás helyett 
most összegyűjtöttünk néhány véle-
ményt, azt kértük, írják le pár szó-
ban, hogy mit jelent számukra egy-
egy DIA. 
„Ezek az alkalmak számomra mindig 
nagyon sokat jelentenek, szeretem 
dicsőíteni Istent és még jobb, ha ezt 
több emberrel együtt tehetem. Azért 
volt számomra különleges, mert lát-
hattam azt, hogy az emberek milyen 
őszintén tudnak jönni Isten elé. Jó 
ezt újra és újra megtapasztalni, hogy 
nem kell takargatni az érzéseinket, 
hanem hozhatjuk azt, ami valójában 
a szívünkben van.” 
„Találkoztam régi ismerősökkel is, 
aminek különösen örültem, jó volt 
maga a zenei élmény, de legjob-
ban most a közös éneklés tetszett.  
Az alkalom vége felé ismertebb dalok 
kerültek elő, és nagyon jó volt, hogy 
mindenki együtt énekelte őket lelke-
sen, hangosan.”
„Van lehetőség a megújulásra, de en-
nek sokszor mi emberek vagyunk a 

gátja. Isten viszont teljesen másként 
gondolkodik rólunk, mint mi saját 
magunkról. Szeret, ismer és teljesen 
elfogadhatónak tart. A szeretetkö-
zösség mindennek az alapja: szere-
tetközösség az emberekkel és Isten-
nel. És azt is jelentette még, hogy ne 
féljünk a váltástól, változástól, Isten 
fogja a kezünket; ha hibázunk, ak-
kor ő újratervez, és megyünk tovább 
a tanulságokkal.” 
„A tanítás és a bizonyságok is arról 
szóltak, hogyan adhatjuk át önma-
gunkat az Istennek. A Szentlélek 
segít nekünk, hogy a szellemün-
ket, lelkünket és testünket is oda 
tudjuk szánni Jézus szolgálatára.  
Ez az igazi dicsőítés. A zene, a hívő 
emberek közössége és az imádság ál-
tal ezen az alkalmon is átéltem Isten 
közelségét.” 
Idén ugyan ez volt az utolsó ilyen jel-
legű esemény, a „tavaszi évad” során 
azonban minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők! 

Szabó Anna

bella tibor történelemtanár, a „Kis-
kőrös története” című könyv egyik 
szerzője nemrégiben előadássoroza-
tának második részében a ’48-49-es 
szabadságharc helyi eseményeivel 
kapcsolatos kutatásait ismertette a 
közönséggel. Bár a könyv vonatkozó 
fejezetét is ő írta, ennél jóval többet 
kapott a – sajnos – csekély számú ér-
deklődő.
Az előadás első részében a pesti for-
radalom eseményeit idézte fel oldott, 
az események humoros oldalát is 
bemutató stílusban. Kiderült, hogy 
Szendrey Júlia a nagy kapkodásban 
olasz kokárdát tűzött férje szíve fölé. 
Megtudhattuk, hogy ha vér nem is 
folyt, azért egy pofon csattant egy 
akadékoskodó egyetemi professzor 
arcán. 
Megismertünk egy óvatos vállal-
kozót és egyben titkos ügynököt, 
Landerer Lajost, aki maga tanácsolja 
egyik nyomdagépének lefoglalását, 
de biztos, ami biztos, arra is megké-
ri, a márciusi ifjakat, hogy zárják be 
egy hátsó helyiségben. Így együtt is 
működött, a forradalmi nép sem ver-
te szét a műhelyét, de a forradalom 
bukása esetére is megvolt a mentsége: 
csak az „erőszaknak” engedett. 
Sokan nem tudták a beugrató kér-
désre a választ: „Mit csinál a magyar 
ember délben?” Természetesen ebé-
del, és ez alól akkor sincs kivétel, 
ha éppen forradalmi tömeget alkot. 
Egyébként az akkor még jórészt né-
met ajkú honfitársaink lelkesedését 
bizonyítja, hogy teli gyomorral is 
folytatták délután a forradalmat. 
Táncsics Mihály nem sokat aludhatott 
börtönében, vagy álomkór lephette 
meg éppen március 15-én, hiszen 
kiszabadítása után folyton elálmoso-
dott, aztán úgy elaludt, hogy a tiszte-
letére hirtelen színpadra állított Bánk 
bán előadásán sem tudott megjelenni.  
Arra a komédiára azonban a márciusi 
ifjak sem voltak hajlandók, hogy egy 
színészt öltöztessenek be Táncsics-
nak. A közönség aztán mégis lelkesen 
ünnepelte a rab írót, csak éppen a 
Laborfalvi Róza színésznővel ép-
pen „szorosabb kapcsolatba” kerülő 

Jókait tévesztették össze Táncsiccsal 
és feleségével. Az előadás második 
részében Bella tanár úr Kiskőrösre 
és környékére fókuszált. Korabeli 
levelek, anyakönyvek és újságcik-
kek alapján mutatta be forradalom 
és szabadságharc helyi történéseit. 
A pesti forradalom hírére Kiskőrösön 
is kitűzték a nemzeti zászlót a város-
házára és a templomokra, ünnepi 
istentiszteletet is tartottak. Befogad-
tak a szerbek által elűzött családokat. 
A fegyveres harcban városunk erején 
felül teljesített. Több hullámban öt-
ször annyi nemzetőrt és honvédet ál-
lított ki, mint korábban a császárnak.  
A máshol csak kaszával felfegyver-
zett nemzetőreit puskával is karddal 
is felszerelte. A környékbeli nemzet-
őrök kiképző tábora is itt működött. 
A hölgyek is kivették részüket a sebe-
sültek ápolásából.
Épp ezért a szlovákok lakta Kiskőrös 
öntudatosan utasíthatta vissza a pán-
szlávizmus vádját. A válaszcikk joggal 
emelte ki a település lakóinak nem-
zeti elkötelezettségét, és azt, hogy a 
fiatalok mind beszélnek magyarul is.
Amikor Kiskőrös 1849 februárjá-
ban átmenetileg császári kézre kerül, 
küldöttséget indítanak Debrecen-
be, hogy segítséget kérjenek. Végül 
kecskeméti nemzetőrök verik ki az 
ellenséget.
Az orosz támadás után Kiskőrösön 
keresztül vezetett a menekülők útja 
Szeged felé, és a szabadságharc bu-
kásával újra császári csapatok szállják 
meg a környéket.
Előadása végén Bella Tibor három 
olyan a szabadságharcban részt 
vett személyiség (galántai Fekete 
Lajos, Hajnóczy Sámuel és Bódogh 
János) rövid életrajzát ismertette, 
akik valamely módon kötődtek 
Kiskőröshöz.
Az előadó elkötelezett kutató mun-
kája, szakmai tudása és lebilincselően 
érdekes előadásmódja miatt sajná-
lom, hogy nem lehetek Tibi bácsi ta-
nítványa, bár ezen az „óráján” is sokat 
tanultam tőle, főleg azt, milyen egy 
igazi pedagógus.

Fodor Tamás

Magas állami támogatással az összes növénykultúrára!
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Ezzel a címmel rendeztek be tárla-
tot 10 alkotó, 100-150 évvel ezelőtt 
készített 35 karikatúrájából a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum galéri-
ájában. Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével dr. bereczki ibolya, 
a Szentendrei Néprajzi Múzeum 
szakágakért felelős főigazgató he-
lyettese is. dr. kispálné lucza 
ilona múzeumigazgató köszöntötte 
a megjelenteket. domonyi lászló 
polgármester méltatta az újratelepí-
tésüknek ugyancsak 300. évfordu-
lóját ünneplő békéscsabaiakat és a 
hosszú évtizedek alatti közös, tartal-
mas programokkal – mint ez a kiállí-

tás is – teleszőtt barátságot, melynek 
alappillére a két város szlováksága, a 
Békéscsabai Szlovák Önkormányzat, 
valamint a Kiskőrösi Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat és a Kiskőrö-
si Szlovák Szervezet.
A gyarmati gabriella által beren-
dezett kiállítást ando györgy a bé-
késcsabai Munkácsy Mihály Múze-
um igazgatója nyitotta meg.
A humorban bővelkedő beszédek 
mellett a kiállítás színvonalát emelte 
a Szücsi óvoda apróságainak szlovák 
nyelven előadott műsora, valamint a 
Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Nép-
dalkör és Citerazenekar fellépése.

Talán nem is volt még olyan év, ami-
kor ennyi felkéréssel tisztelték meg 
Kiskőrös legrégebbi táncegyüttesét, 
mint az idén. A mérleg: 18 fellépés, 
több ezer megtett km, 6 Tv felvétel, 
5 rádió interjú.
A május 11-én megtartott 40. jubile-
umi gálaműsor óriási siker volt. Nyu-
godt szívvel kijelenthető, hogy ritkán 
láthat a helyi közönség ilyen színvo-
nalas, száznál is több szereplőt be-
vonó, hagyományokra építő, a gyö-
kereket és régi kötődéseket felszínre 
hozó, egész estés előadást. A gálának 
nemcsak Kiskőrösön, hanem a szlo-
vák szervezeteknél és tánccsoportok-
nál is jó visszhangja volt, ami számos 
további felkérést eredményezett. Így 
még májusban fellépett az együttes 
Budapesten a Magyarországi Szlo-
vákok Napján, valamint júniusban 
Békéscsabán, a Csaba újratelepítésé-
nek 300. évfordulója előtt tisztelgő 
emlékév megnyitó ünnepségén, ahol 
kuriózumként bemutattuk a gyö-
nyörű kiskőrösi ünnepi viseletet, és 
a helyi gyűjtésen alapuló koreográfiát 
Kiskőrösi lakodalmas címmel. Ezeket 
követte az uszódi „Gubbantós” Nép-
művészeti Fesztiválon és a vanyarci 
Haluska Fesztiválon való bemutat-
kozás. Júliusban három napos, több 
állomásos turnén vettünk részt Sal-
gótarján – Losonc – Bánk helyszí-
nekkel. Nagy megtiszteltetésként mi 
képviselhettük a kiskőrösi szlovák 
szórványt novemberben Budapesten, 
a Magyarországi Szlovákok Szövetsé-
ge 70. jubileumi gálaműsorán, ahol 
olyan neves együttesek léptek fel, 
mint Szlovákia első számú néptánc-
csoportja, a Železiar.
A hollandiai Krimpen aan den IJssel 
25 éve testvérvárosa Kiskőrösnek. Ezt 
a negyed évszázados együttműködést 

ünnepelte a két település Hollan-
diában többek között a Szivárvány 
közreműködésével. De nemcsak 
külföldön, hanem a kiskőrösi és a 
közeli kis települések rendezvénye-
in is állandó résztvevő az együttes. 
A város rendezvényein is rendszeresen 
fellépünk. A nyár végi Soltvadkerti 
Gasztro Nap és Koccintás, valamint a 
kaskantyúi Szüret-elő és Falunap sem 
képzelhető el a Szivárvány nélkül, de 
a Szücsi Óvoda Szent Mihály-napi 
sokadalmán is képviseltette magát az 
együttes egy-egy tánc és egy rövid, a 
viseletről szóló előadás erejéig.
A sok fellépés mellett az öt éve fo-
lyamatosan megtartott táncházakat 
sem hanyagoljuk el. Az idei évben 
5 táncházat rendeztünk az Úttörté-
neti Múzeumban és a Petőfi Sándor 
Művelődési Központban, amelyeken 
lukácsné Haránt eszter, a Kecske-
mét Táncegyüttes művészeti vezetője 
tanított lépéseket több tájegység  tán-
caiból.
A Szivárvány Néptáncegyüttes a 
2018–2019-es évet a megújulás je-
gyében képzeli el, melynek értelmé-
ben új helyen folynak a próbáink, 
folyamatosan bővítjük a ruhatárat, 
és új koreográfiákat tanulunk. Le-
hetőségeink szerint megvásároljuk, 
méltó körülmények között tároljuk, 
és a lehető legtöbb helyen bemutat-
juk a még meglévő, kiskőrösi ruha-
darabokat, így az együttes helyi vise-
letgyűjteménye olyan gazdag, hogy 
minden táncos a hagyományoknak 
megfelelően fel tud öltözni kiskőrösi 
nagyünneplő vagy félünneplő viselet-
be. A tervek szerint megtanuljuk és 
színpadra állítjuk két magyarországi 
szlovák település, Maglód és Isaszeg 
táncait.

Filus Erika

Akinek van eredeti kiskőrösi viselete, 
és szívesen odaajándékozná 

vagy eladná a Szivárvány Néptáncegyüttesnek, 
az keressen minket személyesen vagy a közösségi oldalakon. 
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ebben az évben a Kemencés gasztronómiai Fesztivál keretében, a libafu-
tammal egy napon került sor az őszi fitt napra, amely rendezvények idén 
is az egészségfejlesztési iroda támogatásával és közreműködésével való-
sultak meg. 

béres alexandra fitnesz világbajnok-
kal melegítettek be a futók, akik több 
távon indulhattak, amint domonyi 
lászló polgármester kezében eldör-
dült a startpisztoly. Futók és kerék-
párosok mintegy 300-an vágtak neki 
a távoknak, ezzel is ünnepelve az új-
ratelepítésének 300. évfordulóját ün-
neplő Kiskőröst.
Ezt követően a művelődési központ-
ban Béres Alexandra aerobikórát 
tartott az érdeklődőknek, majd kü-
lönböző mozgásformák közül vá-
logathattak, akik nem vettek részt 
a libafutamon, s akiket nem csábí-
tottak el a gasztronómiai fesztivál 
ízletes étkei. bús eszti rendhagyó 
jógaórát tartott, melyben a test mel-
lett a lélek is felüdülhetett, majd 
Sárosi marika, Juhász Fanni és 
Ferenczy évi, az E-Fit munkatársai 
tartottak változatos, alakformáló, 
feszesítő tornát. A Shredex Fitness 
gyógytornásza, tagai timi kímélő 
gerinctornával örvendeztette meg az 
ülőmunkát végzőket. A napot a Fritti 
Sport képviseletében Szabó gabi vi-
dám, lendületes capoeira órája zárta.  
A rendezvény folyamán sokan for-
dultak Szlávik-kupán emese diete-
tikushoz, aki testösszetétel-méréssel, 
táplálkozási és életmód-tanácsokkal 
szolgált.
Teste és lelke egészségéért tett, aki ve-
lünk tartott szombaton, valamint – 

aki egy kis csillogásra vágyott – nagy 
eszter és bánóczki rebeka, a Salem 
Smink munkatársai jóvoltából csil-
lámtetoválással díszíttethette magát. 
Köszönjük a Libafutam szervezésé-
ben közreműködő tóth anettnek és 
kuti zolinak, a mozgásórákat tartó 
trénereknek, a dietetikusunknak, a 
csillámtetováló lányoknak, a prog-
ramnak helyszínt biztosító Petőfi 
Sándor Művelődési Központ mun-
katársainak a lelkes és precíz munkát, 
valamint Judák Krisztiánnak és Sályi 
Géza Lászlónak, hogy a hangosítás-
ban segítségünkre voltak.

Kovács Nikoletta 
és	Rohoska	Zsuzsanna

EFI-munkatársak

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!

háromszoros olimpiai Bajnok 
tartott előadáSt a diáKoKnaK

sport+Foci

őSzi Fitt nap noveMBerBen

elJötteK
a hazajárók

sportosan

dr. molnár tamás háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdázó (a ké-
pen középen) tartott előadást nov-
ember közepén a Bem iskola és a 
KEVI Petőfi általános iskola tanulói 
számára. A vetített képes előadás cél-
ja a vízilabda sport megismertetése, 
valamint hogy a helyi adottságokkal 
– a kiskőrösi tanuszoda és a vízilabda 
egyesület által nyújtott lehetőségek-
kel – élve minél többen próbálják ki 
ezt a sportágat. lehoczki norbert és 
Simon gábor edző ismertette a vízi-
labda-edzések időpontjait, s hívta a 
gyerekeket, hogy kapcsolódjanak be 

a tréningekbe. Az Egészségfejlesztési 
iroda közreműködésével szervezett 
találkozón a gyerekek nemcsak kér-
dezhettek, hanem kézbe vehették a 
bajnok aranyérmeit, s aláírást kér-
hettek, közös fotót is készíthettek a 
kiváló sportolóval.
Az ősz folyamán zajló Fogyjunk 
okosan programunk minden egyes 
alkalma nagy érdeklődés mellett zaj-
lott. Az előadások során az egészsé-
ges táplálkozást érintő elméleti tudás 
mellett ételkészítési ismeretekkel is 
gazdagodtak a résztvevők, továbbá 
ételkóstolásra is lehetőség nyílt. 
November az elmúlás hónapja, eh-
hez kapcsolódva tartott előadást 
Veszteségeink címmel török zsuzsa 

klinikai szakpszichológus. A szakem-
ber kitért a veszteségek különböző 
típusaira, ugyanis nemcsak egy sze-
rettünk vagy barátunk halála, hanem 
egy szerelem elmúlása, a válás, állá-
sunk, esetleg otthonunk elvesztése, 
egészségünk megrendülése, egy élet-
szakasz lezárása is okozhat lelki ne-
hézségeket. A résztvevők olyan kér-
déseikre is választ kaphattak, hogy 
hogyan viselkedjünk egy gyászoló-
val, hogy mikor tanácsos és mikor 
nem ajánlott a gyerekek részvétele 
a temetésen. A pszichológus hang-
súlyozta: a veszteségekkel érdemes 

szembenézni, megküzdeni velük, 
feldolgozni őket, hogy érettebben 
léphessünk tovább.
Januári programjainkról az iroda 
facebook oldalán és a kihelyezett pla-
kátokon folyamatosan tájékoztatjuk 
Önöket. 
2018-ban mintegy 250 rendezvé-
nyünkön találkozhattunk Önökkel, 
köszönjük! Jövőre is szeretettel vá-
runk mindenkit, aki szeretne tenni 
testi-lelki egészségéért!
Meghitt, békés karácsonyi ünnepe-
ket és sikeres, egészségben gazdag 
újévet kívánunk!

Kovács Nikoletta 
és	Rohoska	Zsuzsanna	

EFI-koordinátorok
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A kiskőrösi Kötőrúd Egyesület meg-
hívására látogattak el városunkba a 
népszerű Hazajárók című televíziós 
sorozat szerkesztő-műsorvezetői: 
kenyeres oszkár (2. kis kép) és 
Jakab Sándor (3. kis kép). A mű-
velődési központ három földszinti, 
egybenyitott termében épp, hogy 
csak elfértek az érdeklődők. A megje-
lenteket patka istván, (1. kis kép) az 
egyesület elnöke köszöntötte és pár 
szóval bemutatta a közönségtalálko-
zó főszereplőit.
Mint elhangzott, a műsor 2011. óta 
töretlen népszerűségnek örvend. 
A stáb célul tűzte ki, hogy a nézők-
nek bemutassa a Kárpátokat. Fő 
vezérvonalukat minden adásban 
követik: kiemelik a határon túli ter-
mészeti-kulturális értékeket, bepil-
lantást adnak a magyarság életébe, 
Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, 
Délvidéken, Muravidéken, Őrvidé-
ken és Magyarországon.
A közönségtalálkozón számtalan ku-
lisszatitkot, kalandot érdekességet 
meséltek el, de elmentek a Bem is-
kolába is egy rendhagyó földrajz-tör-
ténelemórát tartani.
Mint mondták, a közeljövőben 
szeretnének egy könyvet is kiadni 
élményeikről, megtűzdelve olyan 
rendkívüli fotókkal, amelyek azokon 
a helyeken készültek, ahová a turista-
csoportok nem látogatnak el. 

sikeres szezont zártak a klc csapatai 
Mint azt nemrégiben dulai János 
(kis kép) a Kiskőrösi Labdarúgó 
Club elnöke testületi ülésen is el-
mondta: 2015-ben állt fel az új veze-
tés, innentől kezdődött el egy hosszú 
távú és átfogó fejlesztési program. 
Az elmúlt 2017/2018-as bajnoki 
szezonban a különböző korosztá-
lyokban – U7, U9, U11, U13, U14 
fiú, U15 lány, U16 fiú, U19 fiú, 
Megyei 1 férfi, Megyei 1 női, Me-
gye 3 férfi – indítottak csapatokat. 
Nagyon jó a kapcsolatuk az utánpót-
lás csapattagok családjaival, mint az 
elnök kiemelte, rendkívüli módon 
számíthatnak a szülők segítségére a 
háttérmunkákban. 
A csapatokat ifj. pásztor gyula 
szakvezető edző értékelte lapunknak 
(A nagy fotón a „Kölyökliga”(U8) 
tornagyőztes csapatával.)
„A Megyei I. osztályban szereplő 
csapatunkat új edző készí-
ti fel a mérkőzésekre, 
miskovicz bálint. 
A játékoskeret is erő-
södött, visszajött 
Hajnal gábor, 
Simon dominik, 
Judin Salami. Az 
új edzőnek, új já-
tékosoknak és a 
régi-új csapattagok 
hozzáállásának kö-
szönhetően végig kivá-
lóan szerepelt a csapat és 
évek óta nem látott sikerként 
az első helyen zárták az őszi szezont. 
Talán ennek a kiváló szereplésnek is 
köszönhető, hogy ismét feléledt vá-
rosunkban a „fociláz”, meg-megtelik 
a lelátó nézőkkel a sportpályán.
Az Ifi csapat (U19) felkészítésével is 
új edző, mokriczkij Viktor foglal-
kozik, aki az élmezőnyre vitte a csa-
patot a Bács-Kiskun Megyei Labda-
rúgó Bajnokság I. osztályában.
A Megyei 3 osztályban játszó csapat-
nak rácz János a vezetőedzője. Ők 
több mint egy éve veretlenül állnak 
az első helyen.
Az U 16-os csapatunkat Füleki an-
tal, az U14-est Szlovák lászló edzi. 

Idén alakult meg a Női Megye I-es 
csapat, makó zsolt edző koordinál-
ja sikerrel a tabella élén álló játéko-
sok felkészülését.
Ugyancsak idén alakult meg a Leány 
U15-ös csapat. Sinkó dorián edző 
lelkes toborzó munkájának köszön-
hetően egyre bővül a csapat, amely a 
remények szerint egyszer majd a fel-

nőtt csapat utánpótlását adja. 
A Bozsik programban 

– óvodás korosztály-
tól – mintegy 140 

gyermekkel bővült 
a csapat, melyről 
januári lapszá-
munkban írunk 
részletesen.     
Télen sem állnak le 
a csapatok, a KLC 

minden csapatának 
szervez teremtornát, 

összesen tíz alkalommal. 
Az utánpótlás csapatok szá-

mára a KEVI Petőfi Sándor Álta-
lános iskolája, valamint a KT Bem 
József Általános iskola biztosítja a 
heti háromszori edzési lehetőséget, 
a nagyobbak a Wattayban, a sport-
csarnokban, illetve amíg az idő en-
gedi, a szabadtéri műfüves pályán 
tartják karban erőnlétüket. A KLC 
vezetősége ezúton is köszönetet 
mond az intézményvezetőknek a le-
hetőségért. „
A KLC vezetése a fejlesztések te-
rén is hosszú távon gondolkodik. 
Az elmúlt évek során különböző for-
rások bevonásával közel 120 millió 
forintos támogatással hajtottak vég-

re infrastrukturális beruházásokat és 
eszközbeszerzéseket. Közel 90%-os 
készültséggel végéhez közeledik az 
öltöző épület teljes körű felújítása. 
Ez által a 21. századnak megfelelő 
kiszolgáló épületben készülhetnek 
sportolók. Elkészült egy 20 x 40 mé-
teres műfüves labdarúgó pálya, a vele 
összeépítve készülő szintén 20 x 40 
műfüves pálya készültsége 75 %-os. 
Ezek a pályák, és a „C” pályának ne-
vezett edzőpálya is villanyvilágítást 
kapott, így már az esti órákban is 
zavartalanul tarthatják edzéseiket. 
A centerpálya teljes körű felújítása 
is megtörtént. Az eszközbeszerzések-
nek köszönhetően a sporteszközök, 
sportfelszerelések elégségesek lettek 
csapataik számára. Új öntöző dob és 
új cserepadok beszerzésével a pályák 
állapotának és felszereltségének mér-
tékét is megfelelő szintre hozták. 
A sportpálya közösségi térré való 
alakítása is végéhez közeledik. Ki-
alakításra került a „Stopli bár” nevű 
vendéglátó-ipari egység. Itt több 
olyan egyesületi programot tud-
nak szervezni, mely során nem csak 
a játékosaik, hanem családok is ki-
látogatnak a pályára. Ugyanakkor 
a bár üzemeltetésével olyan plusz 
bevételi forráshoz jutnak, mely a 
céljaik eléréséhez szükséges anyagi 
segítséget is ad.
A továbbiakban is folytatják a beru-
házásokat. Szükségessé vált a nagy 
sportolói létszám kiszolgálására még 
egy nagyméretű sportpálya kialakí-
tása, valamint új, korszerű lelátók 
kialakítását is tervezik.

„SZILveSZter-KuPa”  tereMLaBdarÚGó  torna
a 2018 - 2019. Kiskőrösi teremlabdarúgó Bajnokság versenykiírása alapján, kivéve a játékidőket és a kiírásban 
megfogalmazott eltéréseket. az utolsó csoportmérkőzést követően nyilvános sorsolást tartunk a keresztbeját-

szást illetően. Fontos: a csoportban már együtt szereplők egymáshoz nem sorsolhatók!
döntetlen esetén csak az elődöntőben, és a döntőben van 2 x 5 perc hosszabbítás.

 27-én (csütörtök) a  B  c  d csoport   9-21 óráig 2 x 20 perc.
 28-án (péntek) a  B  c  d csoport   9-21 óráig 2 x 20 perc.
 29-én (szombat) helyoSztóK   9-21 óráig 2 x 25 perc.
 30-án (vasárnap) d ö n t ő K   9-19 óráig 2 x 25 perc.



20

2018. december

ettünk, ittunk, jót mulattunk
rózsa tibor kőfaragó mester talán 
nem is gondolta, hogy pár évvel 
ezelőtt, amikor kemencés barátai-
val támogatóiknak köszönhetően 
megépítették a város „négytorkú” 
kemencéjét, olyan hagyományt te-
remtenek, amely már negyedik éve 
valósult meg. Idén Tibinek kakuszi 
zsolt, nagy imre és a keceli csen-
gődi istván segített.
A baráti csapatok, civil szerveződé-
sek is megsütötték libapecsenyéjüket 
november 17-én megtartott Márton 
napi IV. Kemencés és Gasztronómiai 
Fesztiválon, sőt a mobil kemencékbe 
is tüzet raktak, a faházakban is ren-
geteg finom enni-innivalót árusítot-
tak, így éhen-szomjan nem maradt 
senki. A művelődési központban 
megmérettek a sült libacombhoz illő 
savanyúságok, beindultak a sport-
programok, a szabadtéri színpadon 

a Szivárvány Néptáncegyüttes, a 
Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Nép-
dalkör és Citerazenekar, a Batthyá-
ny utcai óvodások és a Százszorszép 
Óvónői bábcsoport gondoskodott a 
szórakoztatásról. A jó ebédhez ná-
das anti előadásában szólt a nóta, 
délután kothencz lajos dalolt, es-
tére pedig a mulatószene kedvelői-
nek nagy örömére bunyós pityu is 
megérkezett. 
A versenyek eredményhirdetése előtt 
a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovag-
rend közreműködésével ökumeni-
kus áldásban részesültek az újborok. 
A rendezvényhez csatlakozva tartot-
ták meg a Hőlégballon találkozót a 
szabadidőparkban, amelyről csatai 
zsolt fotóit és videó összeállítását 
a	 saját,	 illetve	 a	 Zsolt.photography	
facebook oldalán megtekinthetik.

megáldották
az úJ tűzoltóautót

Az önkormányzat úgy döntött, hogy 
egy tűzoltóautót vásárol Kiskőrös 
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
számára. podobni istván tűzoltó-
parancsnok és Jancsovics zsolt, az 
egyesület nemrégiben megválasztott 
elnöke a kemencés fesztivál alkalmá-
val bemutatta a Hollandiából vásá-
rolt 20 éves, ám kiváló állapotban 
lévő, jó felszereltségű tűzoltóautót. 
domonyi lászló polgármester 

beszédében nagyra értékelte az ön-
kéntesek áldozatos munkáját, majd 
Jancsovics	Zsolt	számára	Kiskőrösért	
emléklapot adományozott a tűzoltó-
autó beszerzése során végzett kiemel-
kedő munkájáért.
Végezetül az autót ökumenikus ál-
dásban részesítették és felszentelték 
a város történelmi egyházainak kép-
viselői.

Egyre népszerűbb hazai berkekben a 
kemencés fesztiválhoz kötődő Liba-
futam. No, nem a libák futtatásáról 
van szó, hanem a sportszerető, vállal-
kozó szellemű futók mérettetik meg 
magukat, férfi és női kategóriákban, 
5, 10, valamint 21 kilométeres táv-
ban. A futók mellett a kerékpárosok 
is ringbe szállnak, ők 21 és 41 kilo-
métert tekernek le. A kétkerekűek 
startja után, az EFI meghívására 
Béres Alexandra irányításával mele-
gítettek be a futók, majd eldördült 
domonyi lászló polgármester ke-
zében a startpisztoly és mindenki 
nekivágott a távnak. Talán azért is, 
mert városunk idén ünnepli újrate-
lepítésének 300. évfordulóját, vagy 

csak véletlenül, de a különböző ver-
senyszámokban összesen 300 indu-
lót regisztrált a szervező János Vitéz 
Látogatóközpont kollektívája. Az út-
vonalat és a frissítőpontokat a Trizoli 
Jótifuti Egyesület biztosította. A dél-
utáni eredményhirdetésen Domonyi 
László polgármester mellett Joachim 
Eckerle is gratulált a helyezetteknek 
és közösen nyújtották át az oklevele-
ket, valamint a díjakat. 

A Libafutam támogatói: Eckerle Kis-
kőrös, Hufbau Akker Tüzép/Áruház, 
János Vitéz Látogatóközpont, New 
Maxx Energy, MetLife Zrt., kiskőrösi 
Scitec Nutrition, Vira Max Kft.- Kis-
kőrös Feszt  

kóstold meg az újBoromat!
A Kiskőrösi „Gondűző” Borlovag-
rend, a Kiskőrösi Kadarka Kör, va-
lamint Kiskőrös Város Hegyközsége 
szervezésében a dr. Kuti Szőlészeti 
és Borászati Kft. Mediterrán Pin-
cészetében megtartott bormustrára 
idén 33 fehér, 17 rozé és 8 vörös 
bort vittek a bortermelők.
A borlovagok délután csatlakoz-
tak a főtéri programokhoz, ahol 
az újborok ökumenikus áldásában 
közreműködtek. béleczki mi-
hály a borlovagrend nagymestere 
elmondta, mind mennyiségben, 
mind minőségben kiváló volt az 
idei szőlőtermés, amiből a megfele-
lő technológiával jó borokat tudtak 

készíteni a borászok. Egyedül a ko-
rai szüret miatti nagy meleg okozott 
gondot.
Az optimális erjedési hő-
mérséklet 17-18 celsius fok. 
A nagy tömegű szőlőt először le 
kellett hűteni, hiszen az „induló” 
hőmérséklet már meghatározza a 
bor minőségét. A rekordmennyiség 
is magában hordozza a hibalehe-
tőségeket, csökken az illat és az íz 
zamata a szőlőnek.
A bormustra lehetőség, hogy a bo-
rászok véleményt mondjanak, s ta-
nácsot adjanak egymásnak a borok 
minőségének javítására. 

nem Futottak világgá


