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A jégelhárító rendszer nem 
kergeti el az esőfelhőket!

Kiskőrös története címmel a város 
újratelepítésének 300. évfordulójára 
lebilincselően érdekes könyvet adott 
ki a Kiskőrös Kultúrájáért Egyesü-
let. A képes történelemkönyv ün-
nepélyes bemutatóját május 12-én, 
szombaton tartották a művelődési 
ház színháztermében, ahol a szer-
zők – Bella Tibor, a KT Bem József 
Általános Iskola történelemtanára, 
Szedmák Tamás, az egyesület alel-
nöke, valamint Turán István törté-
nész, a János Vitéz látogatóközpont 
vezetője – beszéltek a könyv szüle-
tésének, megírásának történetéről, 
a kutatómunka izgalmairól, a szer-
kesztés, képválogatás összehangolá-
sáról. A Subáné Kiss Krisztina mo-
derálásában zajlott beszélgetés során 
sok érdekes részletet megtudhattak a 
jelenlévők, köztük Domonyi László 
polgármester, aki elismeréssel mél-
tatta a könyvet, és jó szívvel ajánlot-
ta ezt a páratlan eszmei értékű kiad-
ványt. Reményét fejezte ki, hogy a 
közeljövőben minden kiskőrösi csa-
lád könyvespolcán megtalálható lesz. 
Abszolút mértékben tudományos 
igénnyel készült el ez az 5 ezer pél-

dányszámú, 560 oldalas, 1700 fotót 
tartalmazó kötet- mondta a bemu-
tatón jelenlévő dr. Cora Zoltán, a 
könyv egyik lektora, a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karának történésze, egyetemi 
adjunktus. 
Szedmák Tamás végezetül köszöne-
tet mondott a képek felajánlóinak, 
a könyv minőségi nyomtatásáért a 
Druk-Ker nyomda ügyvezető igaz-
gatójának, Markó Péternek, és a 
tördelést végző Bálint Zsolt munka-
társnak. A bemutatón kedvezménye-
sen lehetett megvásárolni a könyvet, 
amely folyamatosan kapható a kis-
kőrösi könyvesboltokban. 

szeretlek kiskőrös!
Újabb attrakció a 300. születésnapra

ilyen még nem volt! 
Levendulaszüret Kiskőrösön

lAtinovits emlékest

történelmünk könyvalakban

kitüntetést vett át 
szedmák tamás képviselő

nApjAink

Május 25-én állították fel egyelőre 
ideiglenes helyére a város főterén a 
hatalmas Kiskőrös feliratot. Mint 
azt Domonyi László polgármester 
elmondta, az alumíniumból készült, 
festett, fémszerkezetre helyezett be-
tűket áthelyezik a művelődési köz-
pont mellé, hogy onnan minden 
átutazó jól láthassa. Más városokhoz 
hasonlóan kiváló helyszíne lehet 
– háttérben a Petőfi szülőházzal – 

emlékfotók készítésére. A Kiskőrös 
felirattal készült fényképek remélhe-
tőleg az ország számos pontjára el-
jutnak majd, sőt, országhatárainkon 
kívülre is. A megvalósítást Kiskőrös 
Város Önkormányzata támogatta. A 
János Vitéz Látogatóközpont fotó-
játékot is hirdetett, melynek során 
a felirat mellett/mögött állókról ké-
szült képeket díjazzák is. Eredmény-
hirdetés június 30-án lesz.

szedd magad a levenduládat! ak-
ciót hirdettek meg nemrégiben 
kiskőrösön, amelyre óriási volt az 
érdeklődés. 

A helyiek és a környékbeliek közül 
rengetegen ültek autóba, vagy kere-
keztek ki az Alsókommaszációban 
lévő levendulaföldre, de volt, aki 
Kecskemétről érkezett, hogy saját 
kezűleg szedje le hatalmas csokor vi-
rágját, vagy készítsen pár fotót. Még 
Font Sándor országgyűlési képvise-
lő is átjött Soltvadkertről feleségé-
vel, Ildikóval, hogy megcsodálják 
a gyógynövényültetvényt. Domo-
nyi László polgármester, valamint 
Pohankovics András alpolgár-
mester is elismerően nyilatkoztak 
a kiskőrösi és környékbeli mező-
gazdaságban eddig egyedülálló, de 
minden valószínűség szerint nagy 
jövő előtt álló próbálkozásról, ami 
egy kiskőrösi fiatalember, Ribárszki 
Ákos (bal felső képen fehér póló-
ban) ötlete alapján valósult meg.  
Ákos a családi hagyományokat kö-

vetve végezte iskoláit. Mint mond-
ta, a „Gyógy és aromanövények 
hatóanyagtartalma” című tantárgy 
vizsgáján húzta a „Levendulater-
mesztés és a növény hatóanyagának 
hasznossága” tételt a Szent István 
Egyetemen, ahol jelenleg élelmi-
szer-biokémikus doktori hallga-
tó. Amikor sikeresen teljesítette a 
vizsgát, akkor pattant ki a fejéből 
a gondolat, hogy szeretne egy saját 
„levendulást”. Családja támogatta 
elképzelésének valóra váltásában, 
így a kéthektáros területet tavaly-
előtt beültették levendulatövekkel, 
ami reményeik szerint két évti-
zedig fogja ontani a virágözönt.  
Az ültetvényen 35 ezer 700 tő leven-
dula bokrosodik. Ha lesz rá igény, 
Ákos tovább szeretné fejleszteni le-
vendulamezejét és a Szedd Magad! 
értékesítési formán kívül más elkép-
zelései is vannak az eladásra. 

Lehet, hogy egyszer Kiskőrös nem 
csak a szőlő és a bor, hanem a leven-
dula városa is lesz?
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a polgári esték keretében, a főnix kulturális és ifjúsági egyesület támo-
gatásával május 4-én vendégünk volt pálfy margit színművész, szabad 
szellemi foglalkozású előadóművész.

Meghívásunkra ősszel is járt már itt, 
akkor Márai Sándor verseiből álló 
önálló estjével szerzett maradandó 
élményt. Kérésünkre most az 1976-
ban tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Latinovits Zoltánt és az 1960-70-es 
éveket elevenítette meg. 
Ez az előadás a művésznő általi fel-
újítás, melyet 2006-ra, a színész szü-
letésének 75. évfordulójára készített. 
Az eredetit Szokoly Tamás veszprémi 
születésű népművelő, tanár, rendező, 
költő szerkesztette 1976-ban, de az 
akkori hatalom cenzúrázta, majd 3 
előadás után betiltotta, a szereplőket 
meghurcolta. Az Ady Endre, Alföldi 
Jenő, Csoóri-Kósa, Csoóri Sándor, 
Csurka István, Déry Tibor, József 
Attila, Juhász Ferenc, Nagy László, 
Simonyi Imre, Utassy József, Veress 
Miklós, Zelk Zoltán és Zombor Béla 
verseiből és prózáiból  történt válo-
gatás 29 szereplővel indult, most 
Pálfy Margitnak kell ezt a sok hangot 
megszólaltatnia. Feszültség, varázslat, 
léleképítkezés történik az est során. 
Üzenete van a kellékeknek is.  
A fekete kabát a halálra és gyászra, a 
kabátnak piros bélése a véráldozatra, 
a gyönyörű magyar fehér margaréta 
virág szirmai a szétszóródott ma-
gyarságra, a gyertya fénye az örök 
világosságra utalnak. Az est részeként 
Latinovits Zoltán CD-ről megszólal, 
jelenléte így bizonyossá válik mind-
annyiunk számára.  
Szokoly Tamás rendező a művésznő 
munkájáról, előadásáról így véleke-
dik: „az önpusztításba menekülő, 
a nem egyszer valódi mártírumra 

kényszerülő, a jelent eleven hússal-
ideggel élő Zseni-Emberek, Em-
ber-Zsenik sorsképét mutatja fel, a 
tőle megszokott eleganciával és át-
élő-távolságtartó acél-hidegséggel...”  
Jó volt olvasni ezeket a sorokat.
Pálfy Margit Pro-Comitatue-díjas 
és 2014. március 15-én Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje kitün-
tetésben részesült színművész az 
elmúlt sok-sok előadás közül ket-
tőre különös örömmel emlékezik.  
A Veszprémi Petőfi Színház meghí-
vására a Latinovits-Bujtor Játékszín-
ben szerepelt, melyet méltó helynek 
gondolt és gondol ma is az előadóest 
megtartására. Soha nem fogja elfeled-
ni, hogy az óriási siker után egy idős 
ember letérdelt előtte és könnyekkel 
küszködve köszönte meg a csodálatos 
előadást. A másik pedig az, amikor 
2017. március 9-én a Magyar Mű-
vészeti Akadémia által a Pesti Vigadó 
Sinkovits Imre-kamaratermébe szer-
vezett előadássorozatnak ő is meghí-
vottja volt. Az ő estjén a nézőszám 
rekordot döntött, már januárban az 
összes regisztrálható jegy elfogyott.
Nagyon köszönjük kedves Margit, 
hogy hozzánk is eljöttél. Megtisztelő 
érzés, élmény volt, hogy a darab 100. 
előadását hallhattuk. Az ajándékpár-
nán -, mely csodálatos kalocsai hím-
zés sok-sok virággal - megtalálhatod a 
100-as számot, és az emlékeztet majd 
szeretett városunkra.
Kívánjuk, hogy legyen erőd továbbra 
is jövőnket segítő, gondolatainkat be-
folyásoló estek megtartására.

Boldoczki Sándorné

A Magyar Honvédelem Napja alkal-
mából a Honvédelmi Minisztérium 
szervezésében a Hadtörténeti Mú-
zeumban megrendezett ünnepségen 
a „Honvédelemért Kitüntető Cím 
III. fokozatát” vette át Szedmák 
Tamás, Vargha Tamás honvédel-
mi miniszter-helyettestől, az utób-
bi években sikeresen megrende-
zett I. világháborús kiállítások és 
emléknapok, valamint az 1848-as 
katonai hagyományőrző fesztivá-
lok megszervezéséért. A kitüntetést  
dr. Simicskó István honvédelmi mi-
niszter a Kiskőrösi Helyőrségi Nyug-
állományúak Klubjának javaslatára 
ítélte meg a képviselőnek.

A szóbeszéddel ellentétben a Kiskőrö-
sön üzemelő jégelhárító rendszernek 
semmi köze nincs ahhoz, hogy esik az 
eső, vagy nem. Egyáltalán nem kerge-
ti el a felhőket! Miért is? A működése 
a magyarázat erre. A rendszerrel a lég-
térbe a meleg levegővel ezüst-jodidot 
juttatnak, amely a zivatarfelhőben 
apró jégkristályokat, jégszemcséket – 
jégkását - képez, megakadályozva azt, 
hogy nagyobbak létrejöjjenek. A jég-
kristály szerkezetéhez nagyon hasonló 
mikron méretű ezüst-jodid moleku-
lák a kristályosodás során magukhoz 
vonzzák a vízrészecskéket, így a párá-
ból keletkezett sok apró jégszem egy-
re kisebb méretűre zsugorodik, vagy 
teljesen elolvadva eső formájában 
lehullik a földre. Az apró jégkristály 

nem okoz nagy kárt, ellenben a nagy 
szemű jég letarolná az ültetvényeket. 
Franciaországban egyébként 1958 óta 
alkalmazzák a nagyobb borvidékeken 
a szőlőültetvények védelmére ezt a 
módszert.
Tehát nyugodjunk meg, ha az eső-
felhők elkerülnek minket, az az ép-
pen aktuális szélviszonyoknak és a 
homoktalaj egyedi hő-visszasugár-
zásának köszönhető, és nem az ül-
tetvényeink, a mezőgazdaságból élő 
családok jövedelmét biztosító termés 
védelmében letelepített jégelhárító 
rendszernek tudható be- adott tá-
jékoztatást a rendszer működéséről 
Pszota István hegybíró. 
(Az interneten több forrásból infor-
málódhatunk.)
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nagy tamásé a legjobb 
kiskőrösi termelői bor 

A szentpéteri pincészeté 
a megye fehérbora

zenél A kerítés 300 év – 300 rózsAszál

becsületből, 
emberségből jeles! 

Köszönet érte

átAdták A díjAkAt

nem kis büszkeségre adott okot az idei kiskőrösi városi borverseny: gyö-
nyörű nedűk kerültek a bírák poharába. ami azt is jelenti, hogy a kiskőrösi 
bortermelők haladnak a korral. amellett, hogy ismerik és tisztelik apáink 
örökét – egyre több régi magyar szőlőfajta kerül előtérbe – lépést tar-
tanak a fogyasztó trendekkel. mára a kistermelők is tökélyre fejlesztet-
ték a reduktív borkészítés technikáját, kreatívak és mernek kísérletezni.  
az, hogy a legtöbb aranyérmet profi borászok termékei kapták, előre jó-
solható volt. közülük is kiemelkedik szentpéteri Attila és Vassné pivarcsi 
marika, akiknek pincészetéből számtalan díjnyertes bor került ki idén is, a 
fogyasztók örömére. Disztl Gábor feltörekvő bioborászata is egyre sikere-
sebb. a meglepetést nem is ez hozta, hanem, hogy a legeredményesebb kis-
kőrösi bortermelő, egy „civil”. akiről aztán kiderült, hogy nem is annyira az… 

– Annyiban valóban civil vagyok 
a pályán, hogy felmenőim kö-
zött nemigen akad gazdaember 
– mondja Nagy Tamás, akinek 
2017-es Kékfrankos rozé bora a 
legmagasabb pontszámot kapta 
a helyi kistermelői borok között, 
Traminije pedig a harmadik lett 
ugyanebben a rangsorban. – Ez 
persze nem azt jelenti, hogy ne len-
ne közöm a szőlőműveléshez. Fele-
ségem nagyszüleinek volt anno egy 
kis ültetvénye, ahol szívesen segéd-
keztünk nyitástól a szüretig, de ez 
csak szabadidősport volt akkoriban. 
Az életünk nem erre terelődött. 
2000-ben, Varga Attila a Kiskőrö-
si „Gondűző” Borlovagrend alapító 

tagjának felkérésére csatlakoztam a 
helyi borrendhez, amelynek majd’ 
15 évig a ceremóniamestere voltam. 
Felvállaltam a kiskőrösi bor jó híré-
nek terjesztését, a kulturált borfo-
gyasztás népszerűsítését. Mindezt 
az általunk kiadott újságokon és 
rendezvények szervezésén keresztül 
is sikerült megvalósítani. Amiért 
később átvehettem a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövetségétől 
a ProVino érdemérmet. Mindeköz-
ben Filus János tanár úr keze alatt 
megtanultam a szakma alapjait, a 
helyi vincellérképzőben megsze-
reztem a borászképesítést. Majd a 
kertünk végében építettem egy kis 
présházat, egy, mindössze 3 x 5 mé-

teres pincével, amibe először egy há-
rom hektoliteres acéltartály került. 
Az első boromat 2009-ben készí-
tettem, egy Cabernet sauvignont. 
Aki figyelemmel kíséri, tudja, hogy 
2009 egy különösen jó évjárat volt a 
borászok számára. Nekem is bejött, 
mindjárt elsőre sikerült egy csúcs-
bort készítenem, a szakértők szerint 
is. Aztán persze jött néhány év ta-
pasztalatszerzés, amikor hiába volt 
meg a kellő elszántság és akarat, nem 
sikerült az első borhoz méltót alkot-
ni. Ekkor tanultam meg, hogy a jó 
bor készítéséhez szív és alázat is kell.  
A bor élő anyag. Állandó változás-
ban van. Úgy kell róla gondoskod-
ni, mint egy kisgyermekről. Figyelni 
kell minden rezdülését, nem szabad 
sajnálni tőle az időt és az energiát. 
A jó bor titka először is a minőségi 
szőlőalapanyag, amit mindig helyi 

gazdától vásárolok. Így történt ez 
a 2017-es Kékfrankos esetében is. 
Aztán nem mindegy a szüret idő-
pontja sem. Figyelembe kell venni 
az időjárást és a szőlő érettségi fo-
kát. A Traminit, mint szőlőfajtát a 
feleségem javaslatára választottam. 
Bora fűszeresebb a nálunk meg-
szokott fehérboroknál, aranysárga, 
rózsa illatú és kissé muskotályos.  
A borászkodás számomra nem csak 
hobbi, egyfajta életfilozófiát is je-
lent. Visszatérés a valódi értékekhez. 
Kikapcsol, megnyugtat, hozzásegít 
az olyannyira áhított „lassú” élet-
hez. És persze a borkóstoló mindig 
jó alkalom a családdal, a barátokkal, 
a szomszédokkal való találkozásra.  
Az én „dolgok, amikért érdemes 
élni” listámon előkelő helyen szere-
pel a hideg rozé fröccs a teraszon, a 
számomra kedves emberekkel.

gratulálunk

Bács-Kiskun megye bora 2018-
ban fehér kategóriában a Szent-
péteri Pincészet 2017-es Olaszriz-
lingje lett. „Halványsárga színű, 
tükrösen tiszta bor, amely fino-
man zöldes, fanyar illattal fogad, 
amit a primer gyümölcsösség 
követ. Íze éretten citrusos, izgal-
mas kesernyésséggel, lendületes 
savakkal, közepes testtel, moderált 
alkohollal, mindezt nagyon szép 
arányokkal megvalósítva.” A Bács-
Kiskun Megye Feltörekvő Borá-
sza cím is gazdára talált, amelyet 
ifjabb Szentpéteri Attila kapott 
meg. A hegyközségek ajánlásai 
alapján, a bírálóbizottság objek-
tív adatok alapján választotta ki a 
megye fiatal borászát. Az elismerés 
birtokosa lehetőséget kap a Kecs-
keméti Barackpálinka és Borfesz-
tivál keretében a bemutatkozásra, 
valamint a megyei önkormányzat 
támogatásával egy általa kiválasz-
tott bor is el tud jutni egy, a fiatal 

borász által választott nemzetközi 
megmérettetésre. A megye borai 
és feltörekvő borász címek, mind 
azon törekvést támogatják, hogy 
a megyei termékek, borok, bo-
rászok megkaphassák áldozatos 
munkájukért a kiemelt figyelmet, 
elismerést. Lehetőséget kapjanak 
piacuk bővítésére és marketingjük 
fejlesztésére ezzel is hozzájárulva 
megyénk ismertségéhez, elismeré-
séhez.
Az ünnepélyes díjátadót június 
18-án, Kecskemét főterén, a Ba-
rackpálinka és Borfesztivál kereté-
ben tartják, ahol Rideg László, a 
megyei közgyűlés elnöke adja át a 
kitüntető címeket – adott tájékoz-
tatást a megyei hírportál.
A rozé bor kategóriában a Szent-
péteri Borpince 2017-es Kékfran-
kos rozé bora a második helyen 
végzett a megyebor besorolásban, 
a Vass Pincészet 2017-es Néró rozé 
bora pedig harmadik lett.

ebben az évben is megválasztották a város borait, amelyek 
egy éven keresztül fogják reprezentálni a település bortermelő-
it. kiskőrös város fehérbora: szentpéteri Borpince Kft. Generosa 
(2017), Kiskőrös Város rozébora: szentpéteri Borpince Kft. Kék-
frankos rozé (2017), Kiskőrös Város Vörös bora: Vass-Bor Kft.  
cabernet sauvignon (2017). 

Idén 78 bort neveztek a Kiskő-
rös Város Hegyközsége, Kiskő-
rös Város Önkormányzata, va-
lamint a Kiskőrösi „Gondűző” 
Borlovagrend szervezésében 
megtartott Városi Borversenyre.  
A megmérettetésen a szakmai 
zsűri 3 Nagyarany érmet – Szent-
péteri Borpince Kft. Kékfrankos 
rose (2017), Szentpéteri Bor-
pince Kft. Tramini (2017), va-
lamint Vass-Bor Kft. Cabernet 
sauvignon (2017) – 23 arany ér-
met, 40 ezüstérmet és 12 bronz-
érmet ítélt meg. Az ünnepélyes 
díjkiosztást a városalapítók napja  
programsorozathoz csatlakozva 
tartották. Különdíjak: Kiskőrös 
Város polgármesterének különdí-
ja: Legeredményesebben szerep-

lő termelői bor – Nagy Tamás 
Kékfrankos rozé (2017), Kiskő-
rös Város Hegyközsége elnökének 
különdíja: Legeredményeseb-
ben szereplő borászat – Szent-
péteri Borpince Kft., Kiskőrös 
Város Hegyközsége Ellenőrző 
Bizottsága elnökének különdíja:  
A borversenyen legeredménye-
sebben szereplő bor – Szentpé-
teri Borpince Kft. Kékfrankos 
rozé (2017), Kiskőrös Város 
Hegyközsége hegybírójának kü-
löndíja: Legeredményesebb vin-
cellértanuló – Dicsa Dóra, a 
Kiskőrösi „Gondűző” Borlovag-
rend nagymesterének különdíja: 
Legeredményesebb borlovagrendi 
termelői fehérbor – Filus János 
Pozsonyi fehér (2017). 

Nagy Tamás átveszi a legeredményesebb kiskőrösi bortermelőnek
járó különdíjat Domonyi László polgármestertől

Ötletes és az iskola profilját mél-
tóképpen kifejező kerítés készült 
a kiskőrösi Szó-La-M AMI épüle-
te körül. Az intézményt az elmúlt 
években jelentős anyagi ráfordí-
tással modernizálták, felújították, 
már csak a kerítés felújítása maradt 
hátra. A művészeti iskola régi, kö-
zel ötven esztendős kerítését a be-
tonalap kivételével elbontották és 
az ötletgazda, valamint a tervező 
Viczián Attila – akinek kislánya 
az intézmény zongora tanszakára 
jár – javaslatát megvalósítva fémből 
készült ötvonalas „kottakerítést” 
készítettek. A mintegy hét és fél 
millió forintos beruházás költségét 
megfelezte a Kiskőrösi Tankerületi 
Központ, valamint Kiskőrös Város 
Önkormányzata. Mint azt Soltiné 

Samu Zsuzsanna, az intézmény 
igazgatója elmondta, a közel 150 
méter hosszú kerítés főbejárattal 
szembeni oldalán az Örömóda, a 
baloldalon a Szózat, a hátsó kapu 
és a kis épület között egy „rejtvény-
dallam” buzdítja megfejtésre a kot-
taolvasókat, a déli oldalon a Tavaszi 
szél vizet áraszt... kezdetű magyar 
népdal, a Pozsonyi oldal felől pedig 
a Himnusz első sorát „kottázta kerí-
tésre” Attila. 
A május 15-én megtartott kerítés-
átadó ünnepségen a nemzetiszín 
szalagot Domonyi László polgár-
mester és Vágó Ferencé tankerületi 
igazgató asszony vágták át. Az ün-
nepi perceket Boldoczki Róbert 
harsonaművész-zenetanár és növen-
dékei fúvósjátéka színesítette.

Május 10-én saját hibámból elvesz-
tettem a pénztárcámat, számomra 
jelentős pénzzel, fontos iratokkal. 
A lehetséges helyszínek végigjárása 
után lemondtam arról, hogy a tárca 
előkerülhet. 
Május 13-án vasárnap a déli órákban 
csengettek nálunk és egy hölgy állt 
a kapuban, aki átadta a számomra 
elveszettnek hitt pénztárcát, benne 
a hiánytalan pénzzel és iratokkal.  
A meglepetéstől zavarodottan köszö-
netet mondtam, amire a hölgy vála-
sza ennyi volt: Emberek vagyunk!

Zavaromban sem a nevét, sem a cí-
mét nem kérdeztem meg, ő pedig 
mosolyogva, gyorsan távozott. 
Ezúton mondok hálás köszönetet 
a feltétel nélküli becsületes megta-
lálónak. (Akit azóta személyesen is 
megismerhettem, de elzárkózott a 
nyilvánosságtól)
Az eset kapcsán – ami talán anyagi ré-
szénél is fontosabb számomra – meg-
erősödött bennem az emberek tisz-
tességébe, becsületébe vetett hitem. 
      Németh Tibor
     Kiskőrös, Pillangó u. 4.

Grünwaldné Takács Aranka öt-
lete nyomán, a Kőrös-Körül Nők 
Egyesület anyagi támogatásával, 
közel negyven szorgos kezű asz-
szony munkájával valósult meg az 
a születésnapi, horgolt virágokból 
álló csokor, amelyet Kiskőrös új-
ratelepítésének 300. évfordulójára 
készítettek. Csányi Ibolya virágkötő 
mester, az egyesület elnöke a szálan-
ként átlagban 4-5 munkaórával ké-
szült 150 szál piros és 150 szál fehér 

rózsát hatalmas csokorba kötötte és 
a városalapítók napja előtt átadták 
Domonyi László polgármesternek. 
A város első embere nagyra érté-
kelte a befektetett munkát, azt az 
összefogást, szervezettséget, amivel 
a gyönyörű virágcsokor elkészült.  
A négynapos ünnepen pedig a cso-
kor ott díszlett a nagyszínpad előtt, 
így mindenki megcsodálhatta.  
Az emlékév után a virágokat jóté-
kony célra értékesítik majd.

Hegyközségi információk
magyar államkincstár részéről a jóváhagyó egyéni tervek  nagy része májusban 
kiküldésre került.

a jóváhagyó egyéni tervet idén nem kifizetésre irányuló kérelemnek helyt adó 
határozatnak nevezik.
a nem kifizetésre irányuló kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező 
hegyközségi tagok a művelet elvégzését követően (telepítés befejeztével) 
nyújthatják be a kifizetés iránti kérelmüket.
lehetőség van egy alkalommal, az egyéni terv módosítását kérni. célszerű a mó-
dosítás kérelmet  az ültetés elvégzését követően, de a  kifizetés iránti kérelem 
benyújtását megelőzően vagy azzal egyidőben benyújtani, mivel, ha a telepítés 
elvégzése előtt igényli valaki a módosítást, úgy abban az esetben, ha valamilyen 
okból kifolyólag (például a tőtávolság) nem felel meg a módosított határozatban 
foglaltaknak, már második alkalommal nincs lehetőség új módosítást kérni.

Fontos!
a telepítés elvégeztével a telepített tőkeszámot és sortávot minden esetben el-
lenőrizzék a termelők, mivel a helyszíni ellenőrzés folyamán nem lehet eltérés a 
nem kifizetésre irányuló kérelemnek helyt adó határozat adatai és az elvégzett 
telepítés sor és tőtávolságra vonatkozó adatok között, mivel a 1/2018  fm ren-
delet nem biztosít az eltérésre lehetőséget.
amennyiben a telepítés minimálisan is, de eltér a jóváhagyó határozatban feltün-
tetett adatoktól, abban az esetben, legkésőbb a kifizetéssel egyidőben igényelni 
kell az egyéni terv módosítás iránti kérelmet.  
kifizetési kérelem: b4044-es nyomtatvány:  1/2018. (ii. 1.) fm rendelet alapján 
(2018-ban jóváhagyott) a nem kifizetésre irányuló kérelemnek helyt adó hatá-
rozatban foglaltak szerint megvalósított tevékenység végrehajtását követően 
történő támogatás kifizetésének igénylése.  ennek benyújtási határideje:  április 
1-je és június 15-e között volt.
azok a hegyközségi tagok, akik 2018 előtt benyújtott érvényes jóváhagyó egyéni 
tervvel rendelkeznek, rájuk 142/2012 vm rendeletben foglaltak vonatkoznak, és 
nekik a  b3094-es  „támogatási kérelmet”  kell benyújtaniuk.
támogatási kérelem b3094-es nyomtatvány: az egyéni tervben szereplő tevé-
kenység végrehajtását követően, de legkésőbb a 142/2012. (Xii. 27.) vm rende-
let) alapján (2018 előtt) jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végre-
hajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben történő támogatás kifizetésének 
igénylése 
benyújtási határidő: április 1-je és július 16-a között. 

Járvás mónika
Duna Borrégió regionális titkár
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vAn egy jó 
recepted? méltón ünnepeltük meg 

a 300. születésnapot

megérkeztél – de jó!

egész éves 
nyelvi 

verseny

Rigó Krisztina és Seres Zsolt

kitüntették

Előző újságunkban Dedák Balázs 
arra kérte édesanyját, Dedák Pálné 
Mariannt, hogy ossza meg velünk a 
zabpelyhes cukkíni tócsni receptjét.
Dedákné Babi: 70 dekagramm cuk-
kínit és egy szép nagy kápia paprikát 
nagylyukú reszelőn lereszelek, ízlés 
szerint sózom, megborsozom, majd 
húsz percre félreteszem, hogy levet 
engedjen. Közben apróra vágok egy 
csokor zöldségzöldet, összenyomok 
3 gerezd fokhagymát, lereszelek 10 
deka füstölt sajtot. Mindezeket hoz-
zákeverem a lereszelt cukkínihez, 
valamint teszek hozzá még 5 evő-
kanál apróbb zabpelyhet, 3 darab 
egész tojást, 2 evőkanál négymagvas 
– lenmag, szezámmag, napraforgó 
mag, tökmag – keveréket, 3 teáska-
nál chiamagot, valamint 5 evőka-
nál zablisztet. Ha jól összekevertem 
mindezt, akkor még fél órányit állni 
hagyom, hogy a zabpehely felszívja a 
cukkíni levét és megpuhuljon.
Én kókuszolajat használok a sütésé-
hez. Felforrósítom, és a serpenyőbe 
kanalazom a cukkínis masszát, amit 
a kanállal lelapítok. Mindkét olda-
lát aranybarnára sütöm. Két lapos 
kanállal tudom megfordítani. Só-
zott fokhagymás tejföl mártogatóst 
készítek hozzá. Kiváló borkorcsolya 
nyári estékre, baráti összejövetelekre. 
1 tócsni tápértéke 78 kcal, szénhid-
ráttartalma 6,5 gramm, 2,9 gramm 
fehérjét tartalmaz és 3 gramm zsírt. 
Tehát fogyókúrázóknak is kiváló étel 
lehet.
És akit felkérek: Szűcsné Marcsi.

Turán Gréta
édesanyja: Nagy Ágnes
édesapja: dr. Turán Csaba
születési idő: 2018. április 4.
születési hely: Kecskemét
súly, hossz: 2900 gramm, 49 cm

Dömök Hunor
édesanyja: Almási Éva
édesapja: Dömök Tamás
születési idő: 2018. május 15.
születési hely: Kecskemét
súly, hossz: 3850 gramm, 53 cm

Koczkás Marcell
születési idő: 2016. január 05.

születési hely: Kecskemét
súly, hossz: 3450 gramm, 51 cm

Koczkás Martin
születési idő: 2018. február 23.

születési hely: Kecskemét
súly, hossz: 3900 gramm, 52 cm

édesanyjuk: Krizsán Terézia
édesapjuk: Koczkás Tamás

Tóth Natasa
édesanyja: Dulai Andrea
édesapja: Tóth Zoltán
születési idő: 2018. április 27.
születési hely: Kecskemét
súly, hossz: 3500 gramm, 50 cm 

Kresz Géza emlékéremmel jutal-
mazta az Országos Mentőszolgálat 
és a Mentőmúzeum, Gombár Emil, 
Kiskőrösi mentőápoló 40 éves élet-
mentő munkáját. 
A kitüntetést május 10- én, a Mentők 
Napja alkalmából a Vígszínházban 
adta át dr. Csató Gábor főigazgató 
és Debrődi Gábor, a Mentőmúze-
um Igazgatója. Gratulálunk!

Többéves hagyomány a Wattay szer-
vezésében rendezett térségi online 
nyelvi vetélkedő. A verseny idén is 
3 fordulóból állt, az általános isko-
lák 7. és 8. évfolyamos tanulóinak.  
Az egész tanéven átívelő verseny díj-
átadóját május 30-án tartották.
Az angol versenyben első lett Nagy 
Réka, második Frits Adrián, harma-
dik pedig Kelemen Nikol. (felső kép) 
A német versenyben Papp Csenge 
Borbála győzött, Varga Zsófia a má-
sodik, Krahulecz Viktória pedig a 
harmadik helyen végzett. (alsó kép) 
Köszönjük a tanulóknak a részvé-
telt, a felkészítő tanároknak segítő 
munkájukat.

Sok boldogságot kívánunk az ifjú 
párnak!

„Köszönöm az életnek, 
hogy Téged megadott,
köszönöm a sorsnak, 

hogy hozzám elhozott.”
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Május 18-19-20-21-én a török dú-
lástól elnéptelenedett Kiskőröst új-
ratelepítő Wattay családra, betele-
pített szlovák eleinkre emlékeztünk 
és közösen megünnepeltük az 1718 
óta eltelt 300 év alatt elért fejlődés 
mérföldköveit, szorgos hétköznap-
jait, örömünnepeit. Szerencsések 
vagyunk, hogy részt vehetünk ezen a 
kerek évfordulón. A tricentenáriumi 
ünnepségsorozat koordinálására 
emlékbizottság alakult, amelynek 
tagjai a város intézményeinek, egy-
házainak, civil szerveződéseinek be-
vonásával állították össze a „Kiskő-
rös 300 Emlékév” rendezvénytervét.  
A Városalapítók Napja az egy éven át 
tartó emlékév nyitánya volt.
Nagy megtiszteltetést jelentett szá-
munkra, hogy a szombati napra elfo-
gadta meghívásunkat Kövér László,  
a Magyar Országgyűlés elnöke, 
valamint Andrej Danko szlovák 
házelnök, akik mindketten elisme-
rően szóltak városunkról, az itt lá-
tottakról, tapasztaltakról, és mint 
mondták: a kiskőrösi közös ünnep 
a példa, hogy a magyar és a szlovák 
nép barátságban akar élni egymással.  
A két házelnök látogatásának kö-
szönhetően városunk nagyrendezvé-
nye kiemelt médiafigyelmet kapott. 
Ugyancsak megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy Gáncs Péter, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház el-
nök-püspöke a mi templomunkban 
tartotta leköszönő istentiszteletét, 
melyet a Duna TV is közvetített. 
Az evangélikus templom egyik oldal-
só vakablakában a 300 évvel ezelőtti 
eseményre emlékezve avattuk fel azt 
a domborművet, amely reményeink 
szerint az utókornak még többszáz 
évig emléket állít szlovák gyökere-
inknek. 
A pünkösd hétfői programokkal 
négynaposra bővült rendezvényünk 
bővelkedett színvonalas programok-
ban, amelyeket városunk kulturális 

nagykövete, Kautzky Armand is 
többször ajánlott az előzetes beha-
rangozókban és a helyszínen egy-
aránt. Mint azt Domonyi László 
polgármester is kiemelte: a legki-
sebbektől a szépkorúakig mindenki 
találhatott érdeklődési körének meg-
felelő kulturális, szórakoztató, sport, 
illetve gasztronómiai programot. A 
hétfői nap a hagyományőrzés jegyé-
ben telt a Kiskőrös Városért Alapít-
vány szervezésében.
Jó volt látni a sok embert a nap 
bármely szakában a Borutcá-
ban, a kirakodóvásárban, a főté-
ren. Sokakat vonzott szombaton 
a Benke László mesterszakács és 
mestercukrász által levezényelt fő-
zőverseny, vagy vasárnap, a Gmoser 
Györgyné vezette Szlovák Szer-
vezet összefogásával megvalósuló, 
folklórprogrammal egybekötött 
országos rétesfesztivál. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat fenn-
állásának és Stadtslengsfelddel való 
testvérvárosi kapcsolat évfordulóját is  
megünnepelte.
Méltó fináléja volt a rendezvénynek a 
kiskőrösi születésű Boldoczki Gábor 
és a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
templomi koncertje.
A sok-sok program mellett a leg-
nagyobb hozadéka azonban az volt 
a jubileumi városünnepnek, hogy 
ismét eltölthettünk együtt pár, ese-
ményekben, meghitt pillanatokban 
bővelkedő közösségépítő- és össze-
tartó napot.
Domonyi László polgármester a 
városvezetés nevében ezúton is kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 
a nagyrendezvény szervezésében, 
háttérmunkájában részt vettek, a 
fellépőknek, a társult rendezvé-
nyek – Dutra találkozó, a honvé-
delmi bajtársi találkozó – lebo-
nyolítóinak és mindazoknak, akik 
eljöttek hozzánk és településünk  
jó hírét vitték magukkal.
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ha eljön pünkösd napja – akkor dutra találkozó!

miénk itt a tér – gyermeknapi buli a központban

a hősökre emlékeztek éneklésben kiválóak

útrAvAló

immár hatodik alkalommal rendezte meg 8 lelkes kiskőrösi 
barát és egyben egyesületi tag a kiskőrösi dutra nemzetközi 
találkozót. mivel a 300 éves kiskőrös városalapítók napjával 
egybeesett a rendezvény, ezért még színesebb, több prog-
rammal szerettük volna megörvendeztetni a látogatókat. 
a mára már kiskőrösi Úttörténeti múzeummá alakult közúti 
szakgyűjtemény ismét méltó helyszínt biztosított a 3 napos 
rendezvény péntek és szombati napjához. 

Az ünnepi megnyitót a tavalyihoz 
hasonlóan a Kunsági Vadászkürt 
zenekar fanfárszólója harangozta 
be. Beszédet mondott Pohankovics 
András alpolgármester, Gubán 
Gyula, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Bács-Kiskun Megyei alel-
nöke, valamint Domján Gergely,  
a MAGOSZ Bács-Kiskun Megyei 
elnöke. A megnyitón meglepetés-
ként a lengyelországi Wilkowicéből 
érkezett veterán traktorgyűjtő bará-

tok 30 tagú kórusa szerzett mara-
dandó élményt rövid koncertjükkel. 
A mini koncert után a lengyel tele-
pülés városvezetője átadta Kiskőrös 
alpolgármesterének a lengyelek jókí-
vánságait és gratulációját – egy dísz-
oklevél formájában az ünneplő 300 
éves Kiskőrösnek.
A szombati nap programjai között 
szerepelt a népszerű „erős emberek” 
bemutatója, szakmai előadások, 
a traktoros felvonulás, valamint 

a traktor vs. út-
henger erőpróba.  
A városi ünnepi ren-
dezvényre való tekin-
tettel, a felvonulás 
ezúttal a városközpon-
ton keresztül haladt a 
városháza előtt, me-
lyet Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke, valamint a 
Szlovák Parlament elnöke is nagy 
elismeréssel méltatták és nézték 
végig. A vasárnapi napon ismét az 
erdőtelki Kőrös Bor Vendégház 
adott otthont a Dutrás művelés be-
mutatónak és erőhúzó versenynek. 
Nagyon nagy sikert aratott ismét 
Vizi Attila harcjármű bemutatója.  
A vállalkozó szelleműek ki is pró-
bálhatták menet közben a lánctalpas 
csapatszállítót. Új programként ke-

rült bevezetésre az „emberek a Dutra 
ellen” erőhúzó párbaj, mely során 
Torgyik László Dutra UE-50 típu-
sú traktorát egy kötél segítségével 
69 – a közönség soraiból vállalkozó 
– ember fogta vissza.  A háromnapos 
eseménysorozaton 101 db regisztrált 
veterán jármű, elsősorban Dutra 
Traktor vett részt. Ebben az évben is 
itt volt és rövid nosztalgiaútra utaso-
kat szállított az Old Car Múzeumba 
egy 50 éves Ikarus 55-ös autóbusz. 
Az egyesületünk Ikarus 256 típusú 
autóbusza pedig városnézésre vitte  
az érdeklődőket.
A Kiskőrösi Dutra Baráti Kör Egye-
sület ezúton is szeretne köszönetet 
mondani minden támogatónak, 
hogy hozzájárultak a rendezvény 
színvonalas lebonyolításához.

Kisné Csővári Andrea
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Május utolsó vasárnapján egész nap 
várták a kicsinyeket egy igazi, sza-
badtéri gyermeknapi játszóházba. A 
Kiskőrös Városért Alapítvány és az 
Egészségfejlesztési Iroda szervezésé-
ben megvalósuló rendezvény prog-
ramjai a meleg ellenére a kicsinye-
ket és a nagyokat egyaránt kicsalták 
a főtérre, ahol ingyenes légvárak, 
kézműveskedés, homokfestés, arcfes-
tés, habfoci, lovaskocsikázás és még 
számtalan izgalmas, érdekes program 
várta őket. Az egészség jegyében a 
mozgásos játékok sem maradhattak 
el, és mintegy 50 üveg lekvár érke-
zett a nagymamáktól a szervezők 
felhívására, így a kis pocakok sem 
maradtak üresen. Sőt! Patka István 

felajánlásként még palacsintát is sü-
tött, így nem csak kenyérre jutott az 
ízletes finomságból. A főtéri tojásfa 
lebontását is erre a napra időzítették, 
így volt segítő kéz bőven. Egész nap 
nagy volt a nyüzsgés a téren, reggel-
től estig vidám, jókedvű gyermekek 
szaladgáltak egyik programhelyszín-
ről a másikra. Délután 5 órakor a 
szülők és a nagyszülők a nagyszínpad 
előtt a magasba emelték a kicsiket, 
így vált elnevezéséhez hű, a „Feleme-
lő gyermeknap” címmel meghirde-
tett rendezvény. 
Supka Éva, az alapítvány elnöke ez-
úton is köszönetet mond mindenki-
nek, aki részt vett a program szerve-
zésében és a lebonyolításban.

A Gyermeknapról és városban történő eseményekről készült 
fényképeinket, albumokba rendezve megtalálhatják 

Kiskőrös város facebook oldalán.

A II. világháború hősi halottai, a 
helyőrségben elhunyt hivatásos ka-
tonák, az elhunyt rendőrök és köz-
alkalmazottak emléke előtt rótta le 
kegyeletét a Kiskőrös Helyőrségi 
Nyugállományúak Klubja, Kiskőrös 
Város Önkormányzata, valamint a 
Kiskőrösi Rendőrkapitányság kép-
viselete. A megjelenteket Gottfried 
Béla nyugállományú ezredes, a 
klub elnökhelyettese köszöntöt-

te, majd a Himnusz eléneklése és 
Duchai Józsefné szavalata után  
Fadgyas István ny.á. őrnagy 
mondott emlékezőbeszédet. 
Harangozóné Balogh Zsóka ön-
kormányzati képviselő, Fadgyas 
István, Csizovszki László rend-
őrkapitány, valamint Gottfried 
Béla elhelyezték a tiszteletadás 
koszorúit, majd a Szózat elének-
lésével ért véget az emlékezés. 

A Bem iskola tanulói igencsak 
előkelő helyen végeztek a május 
16-án Szalkszentmártonban meg-
tartott népdaléneklési versenyen. 
A Kiskőrösi Tankerületi Köz-
pont első alkalommal megszer-
vezett népdaléneklési versenyén 
az alsó tagozatos korcsoportban 
csoportos ének kategóriában I. 
helyezést értek el a 2. b osztályos 
lányok, akiket osztályfőnökük,  

Kecskés Lilla tanító néni készített 
fel a versenyre. (fotó)
A felső tagozatos kórus is kiválóan 
szerepelt, nekik is sikerült meg-
szerezniük az első helyet. Felké-
szítőjük Pál Erika. A teljesítmény 
dicséretre méltó, hiszen a megmé-
rettetésen több mint 100 gyerek 
vett részt.
Gratulálunk a kis dalos pacsirták-
nak és felkészítő pedagógusaiknak!

8
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Új építőanyag-áruházakat 
nyitott a hufbau-akker

program a „felhők” között szalkszentmártonban

kiskőrös nagyrendezvényeinek egyik fő támogatója az akker-plus kft. 
két új áruházat is nyitott június 1-jén, pénteken. soltvadkerten, valamint 
kecskeméten. szerkesztőségünk a soltvadkerti megnyitón vett részt.  
az ünnepélyes megnyitót megtisztelte jelenlétével és méltatta a kft több 
évtizedes tevékenységét Font sándor, térségünk országgyűlési képviselő-
je is. beszédet mondott és megköszönte tevékenységét minden kollegájá-
nak Endrődi Ferenc pál, a kft tulajdonos ügyvezetője, valamint elismerés-
sel szólt a vállalkozásról lehoczki Ferenc, soltvadkert polgármestere is.

Az Akker-Plus Kft., 1990-ben Akasz-
tón, családi vállalkozásként kezdte 
építőanyag-kereskedelmi tevékeny-
ségét. A vállalkozás, már az alapítás-
tól kezdődően, 100%-ban magyar 
tulajdonú.
 A HUFBAU csoport tagja, amely Ma-
gyarország meghatározó, legnagyobb 
múltra visszatekintő építőanyag-ke-
reskedelmi hálózata, nagy beszállítói 
hátterének köszönhetően egyedülál-
lóan széles termék-szortimenttel és a 

hozzájuk kapcsolódó, átfogó szolgál-
tatási körrel várja ügyfeleit, immáron 
28. éve. 
Az Akker-Plus Kft. 1990-es akasztói 
alapító építőpontját újabbak követték: 
1993-ban Soltvadkerten, 1995-ben 
Kiskőrösön, majd 1999-ben Kecske-
méten. A lakossági igények kielégítése 
az áruháznyitásokkal, így a 2011-es 
kiskőrösi, a 2015-ös kalocsai és most, 
a 2018-as kecskeméti és soltvadkerti 
áruházak átadásával vált teljessé.

Az Akker-Plus Kft. az elmúlt 10 
évben irigylésre méltó eredménye-
ket tud felmutatni: 2008 óta éves 
árbevételük mintegy 171%-kal 
nőtt, dolgozói létszámuk jelenleg 
a 2010-es adat 150%-a. A lét-
számnövelést részben az építőipar 
megnövekedett kihívásai, részben a 
folyamatos terjeszkedés és cégnöve-
kedés indokolja – immáron 150 fős 
csapat áll a vevők rendelkezésére.
A folyamatos, stabil növekedés 
tehát egyszerre új munkahelye-
ket teremt a térségben, növeli a 
HUFBAU-Akker áruházak és 
építőpontok lefedettségét Bács-
Kiskun megyében, és szélesíti a 
termékkínálatot.
A soltvadkerti eseményen  
Font Sándor országgyűlési képvi-
selő úgy nyilatkozott, hogy a mai 
nap egy évtizedes fejlesztés újabb 
állomása. Ritka manapság az olyan 
cég, amely ennyi éven át a piacon 
tud maradni, megőrizve eredeti 
formáját. Ismertette, hogy a gaz-
dasági válságból az Akker-Plus Kft. 
nem csak felállni tudott, kivárva 
a nehéz időszakot, de a térség-
ben hatalmas növekedést is elért.  

A tulajdonosok mindig mások 
előtt járnak, és innovációs kész-
ségük ezúttal lehetővé tette, hogy 
újabb üzleteket nyissanak.
Endrődi Ferenc, az Akker-Plus 
Kft. tulajdonos-ügyvezetője is fel-
szólalt mindkét áruházavatáson. 
A gazdaságot a fa gyökeréhez ha-
sonlítva kiemelte, hogy a gyökér, 
vagyis a gazdaság táplálása szük-
séges ahhoz, hogy az ágak kinő-
hessenek, és a fa virágozhasson. 
A cég kihasználja a gazdaság jelen-
legi fellendülését, így történelmet 
ír: megragadta a lehetőségeket 
és erős vállalatot tett ki a piacra, 
amely a tavalyi évben újabb 2,6 
milliárd forinttal tudott nőni az 
előző évhez viszonyítva. Ezzel 
képes megkülönböztetni ma-
gát a versenytársaktól, és mindig 
egy lépéssel azok előtt maradni.  
Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy 
az új telephelyeket teljes mérték-
ből önerőből valósították meg, 
majd köszönetet mondott min-
denkinek, aki ezeknek a létrehozá-
sáért tett, ezekben részt vett – így 
minden dolgozónak, partnernek 
és tulajdonostársnak.

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.

Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.

A csillagok között utazol tovább,
ott várj ránk, ha időnk lejár.”

Brinkus János
1935 – 2013

Édesapánk halálának 5. évfordulóján, 
soha el nem múló szeretettel emlékezünk:

 Szerető családod.

a kiskőrösi székhelyű országos petőfi sándor társaság minden évben 
más-más helyszínen szervezi meg a petőfi-emlékhelyek nemzetközi talál-
kozóját. ebben az évben szalkszentmárton volt a fogadó önkormányzat. 
ők is úgy „jártak” a költővel, mint kiskőrös, ő tette a települést ismert-
té. szalkszentmárton a legösszetettebb emlékhely, hiszen megmaradt a 
kúria abban az állapotában, ahogyan petőfiék korában is állt, egyedül itt 
időzött több hónapot a felnőtt költő a szüleinél, szalkszentmártonban írta 
regényét, drámáját, és itt született a 112 vers, köztük a híres „felhők” cik-
lus. ez az emlékhely jó lehetőség a népi és az irodalmi jellegzetességek 
társítására. 

Kispálné dr. Lucza Ilona múze-
umigazgató: Ezért kapcsoltuk össze 
a Nyitott tájházak napja központi 
megnyitójával az irodalmi progra-
mot. Népi elemként Dr. Bereczki 
Ibolya Petőfi édesanyjának kép-
zelt konyháját és az akkori fogadói 
ételkínálatát mutatta be, miközben 

betyáros hangulatot teremtettek a 
szalkszentmártoniak a „Fürdik a 
holdvilág” című megzenésített Pe-
tőfi-vers produkcióval. Az irodalmi 
emlékházakat Prőhle Gergely, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-
ja képviselte, és felhívta a jelenlevő 
emlékhelyek képviselőinek figyel-

mét, hogy már most tervezzenek a 
közelgő „Petőfi 200” évfordulóra.  
A konferencián a kihagyhatatlan 
„Felhők” ciklusról hallhattunk re-
mek elemzést Dr. Gere Zsolt egye-
temi tanártól, Dr. Praznovszky Mi-
hály a Petrovicsok korabeli kocsmai 
szokásokat, italméréseket, és főként 
„A jó öreg kocsmáros”-t mutatta 
be fergeteges humorral. A Petőfi 
haláláról terjengő hiteltelen legen-
dáriumot Dr. Hermann Róbert 
történész- akadémikus szedte ízekre 
a tőle megszokott igényességgel és 
persze humorral. A házigazdáink 
is remekeltek előadásokkal: Szívbe 
markoló volt a szalkszentmártoni 
Tóth család előadása, ők megosztot-
ták velünk, mivel múlatják családi 
körben az idejüket. Egy tarka csok-
rot adtak elő ének-és zenekísérettel 
ismert és saját maguk által megze-
nésített Petőfi-versekből. A szalki 
Petőfi Sándor Múzeumi Baráti Kör 
elnöke, Alföldy-Boruss Dániel 
a település református lelkésze vir-
tuális sétán vezette végig Petőfit 
Szalkszentmártonon, és egymásnak 
mesélték el, mit nem láthatott még 

Petőfi, és mi érdekeset tud ő mon-
dani a lelkésznek saját élményei és 
tapasztalatai alapján. A formabontó 
előadásnak nagy sikere volt. Sokat 
készültünk a találkozóra. A remekül 
szervezett programhoz a helyiek  szí-
vük minden szeretetét hozzáadták. 
A polgármester és a jegyző asszony 
minden találkozáskor éreztette, 
hogy szívesen vállalták a programot, 
a baráti kör asszonyai házi sütemé-
nyekkel kényeztették el a résztve-
vőket, a polgármester egy jó nagy 
birkát tartott vissza a Szent György 
napi kihajtásból. A rendezvényen 
közel százan vettek részt Petőfi-em-
lékhelyekről, így határon túlról is. 
A résztvevők egy értékes-értelmes 
Petőfi ajándékcsomagot kaptak út-
ravalónak. A zárszóban elnökként a 
fenti parádés programon és hibátlan 
szalkszentmártoni szervezésen túl 
azt köszöntem meg, hogy leírhatat-
lan öröm volt azt érezni a szervezés 
során, hogy mindenki azt keresi, mit 
tehet még hozzá, és nem azt, hogy 
mit lehet lealkudni. A rendezvényt 
a Nemzeti Együttműködési Alap is 
támogatta. 

A konferencia előadói: Alföldy-Boruss Dániel, Dr. Bereczki Ibolya,  
Kispálné dr. Lucza Ilona, dr. Gere Zsolt és Káposztás Tibor

Szalkszentmárton polgármestere

A szalkszentmártoni Petőfi múzeum épülete, a nagyfogadó

Tel.: 0620/ 5733-513
Ár: 680ft+Áfa/m2
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rajtunk volt a világ szeme
Azzal indult, hogy megszálltak minket 
a készenléti rendőrök. Nemcsak min-
ket, szeretett városunkat is. Bejárták 
a „sztárvendégek” – Kövér László 
és Andrej Dankó parlamenti házel-
nökök útvonalát. Ebben benne volt a 
templom is. Noná! A dolgukat végez-
ték, tervszerűen és pontosan, minden 
részletre odafigyelve.
Majd eljött a nagy nap – május 19-e, 
a város születésnapja. Alig, hogy ki-
jöttünk a reggeli ökumenikus hálaadó 
istentiszteletről, a készenlétisek egy 
Shark nevű robbanó anyagot kiszima-
toló német juhászkutyával átvizsgálták 
a templomot, nincs-e bomba valahol. 
Még a harangokhoz is fölmentek. Ezt 
követően majdnem minket is kizártak 
a templomból, de aztán feloldozást 
kaptunk. S mindezt tették udvariasan, 
körültekintően.
Aztán megvolt az emlékmű avatás. 
Vendégeink megtekintették a Petőfi 
anyakönyvet, majd távoztak. Ahogy 
elhagyták a templomot, máris ott volt 
a MTVA mintegy harminc fős stábja, 
hogy megszállják a templomot. Azaz 
beállítsák a technikai fölszerelést a 
másnapi élő tévé közvetítéshez. Estére 
már minden kamera, mikrofon és ref-
lektor a helyére került. A három éjjeli 
őr is, akik egész éjszaka őrizték a temp-
lomot – meg a fölszerelést.
Tudnivaló, hogy a Magyar Televízió és 
a Magyar Rádió rendszeresen közvetít 
miséket és istentiszteleteket. A rádió 
minden vasárnap, a Duna TV nagy-
ünnepek táján. Az élő közvetítéseket 
egyeztetve az érintett egyházakkal, 
arányosan osztják el. Ránk, evangéli-
kusokra, mint a harmadik legkisebb 
ún. „történelmi egyházra” értelemsze-
rűen sokkal ritkábban kerül sor. Ezért 
is volt nagy szó, hogy immáron har-
madszor közvetítettek tőlünk istentisz-
teletet! Eredetileg nem is mi kerültünk 
volna sorra, hanem a Budapest-Deák 
téri evangélikus templom, amely egy-
házkerületünk püspöki székhelye. Ki-
fejezetten Gáncs Péter püspökünk 
kérésére változott meg mégis a hely-
szín. Püspök úr nyugdíjba vonulása 
előtt pár nappal, mintegy utolsó gyü-
lekezeti szolgálatát az egyházkerület 
legnagyobb evangélikus közösségében 

szerette volna végezni. Tőlünk illet-
ve rajtunk keresztül köszönt el – és 
ez megtiszteltetés volt számunkra! Ez 
tehát a hiteles előzménye a pünkösdi 
tévés istentiszteletnek.
Mi pedig igyekeztünk megmutatni 
magunkat. Szerettük volna, hogy a 
pünkösdi istentisztelet ne csak üzene-
tében legyen erőteljes, hanem szépsé-
gében is maradjon emlékezetes. Ezért 
énekeltek és játszottak hangszeren is-
kolásaink, ezért erősítették népviselet-
ben gyülekezeti vegyeskarunk tagjai a 
közös éneklést, ezért énekelt az Exaudi 
Kamarakórus és kísérték az éneklést fú-
vósaink. Külön öröm volt, hogy a záró 
imádságot megosztva polgármesterünk-
kel és gyülekezeti felügyelő asszonyunk-
kal közösen mondhattuk. Több volt ez, 
mint jelkép: a város és az evangélikus 
gyülekezet vezetői együtt, összhangban 
adtak hálát az eltelt háromszáz évért és 
kértek áldást az eljövendőkre. Mert a 
133. zsoltár szerint „csak oda küld az 
Úr áldást és életet mindenkor”, ahol „a 
testvérek egyetértésben élnek!” Bizony, 
jó és hasznos volna ezt minden telepü-
lésen és hazánkban is megszívlelni – ezt 
szerettük volna üzenni a világnak!
Püspök urunk azóta már csomagol – 
utódját, Kondor Péter békéscsabai 
esperest június 30-án iktatjuk be hiva-
talába. Az idő múlik, akik lelépnek a 
történelem színpadáról, mások lépnek 
a helyükbe. Ez így van rendjén.
Nekünk viszont piros pünkösd napján, 
volt egy szép ünnepünk. Városunk és 
gyülekezetünk joggal lehet büszke.
Az ünnep négy napját színvonalas, em-
lékezetes programokkal töltöttük meg – 
amíg élünk, emlékezni fogunk. Nem 
feledkeztünk meg Mindenható Iste-
nünkről sem, akinek mindent köszön-
hetünk. Mert az ünnep célja nem a 
semmittevés, de nem is a még lázasabb 
tevékenység, hanem kapunyitás felfelé. 
Tartjuk a kezünket, hogy Isten ajándé-
kait átvegyük, s aztán legyen mit to-
vábbadnunk másoknak. Nincstelenek 
leszünk, ha soha nem állunk csendben 
Isten elé, hogy beszéljen velünk és gaz-
daggá tegyen. Előbb dolgozik bennünk, 
utána pedig dolgozik általunk. 

Lupták György

evA n g é l i k u s o k  o l d A l A

a kiskőrösi evangélikus 
egyházközség az interneten:

kiskoros.lutheran.hu

a kiskőrösi 
petőfi sándor evangélikus óvoda,

általános iskola 
gimnázium és szakgimnázium

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu

A Népegészségügyi Programban az emlőszűrő vizsgálat folytatódik.
A 45-65 éves korú nők meghívó levelet kapnak, akik 2 éven belül 

emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt. Ennek felmutatásával a vizsgálat 
ingyenes, háziorvosi beutaló nem kell. A kiskőrösi nők
június 25 és július 4 között kapnak meghívót.

A vizsgálat helye: a művelődési ház mögötti parkoló
MaMMa Eü. Zrt., szűrőbusz

református konfirmáció 
pünkösdnek hétfőjén

A szórványtelepüléseket is számítva 
kilencen, a Kiskőrösi Református 
Egyházközség templomában pün-
kösdhétfőn, a délelőtti ünnepi isten-
tiszteleten három – Kirilla József, 
Nagy Sándor, Szabó Ernő – 
konfirmandus tett vizsgát Pénzes 
Péter lelkipásztor és a gyülekezet 
tagjai előtt. 
A konfirmáció szó jelentése megerő-
sítés. Az úrvacsorát megelőző felké-
szítő tanítás, amelynek célja a hitbeli 
megerősítés. Bővebb értelemben az 

úgynevezett keresztségi szövetség 
fiatalkori megerősítése. Az egyházi 
oktatásban felnövő gyermekek és 
az ifjúság vallásos nevelésének cél-
ja a konfirmáció ünnepi eseménye, 
amelynek során a konfirmandus sze-
mélyes vallástételt tesz, döntést hoz 
Krisztus és az Ő egyháza mellett. 

Az ünnepi istentiszteleten a frissen 
konfirmáltak először vettek úrva-
csorát, őket követően családtagjaik, 
majd a gyülekezet tagjai.

bérmálkoztak a katolikusok
Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti 
érsek közel ötven kiskőrösi és kör-
nyékbeli gyülekezeti tagot részesí-
tett a bérmálás szentségében május 
27-én a kiskőrösi Szent József római 
katolikus templomban. Kiskőrösről 
tizenheten, Hartáról ketten, Akasz-
tóról hatan, Kiskunhalasról egy fő, 
Páhiról heten, Soltszentimréről ki-
lencen, Tabdiról öten, összesen negy-
venheten: Baglyas Bence, Balogh 
Zsófia, Baltás Anett, Ba Marcell, 
Benkovszki Judit, Chudi Dorina, 
Chudi Levente, Csengődi Milla, 
Endrődi Flóra, Fábián Áron, Fá-
bián Fanni, Ferenczi Anna, Ficsór 
Flávia, Fischer Boglárka, Földházi 
Ferenc, Gál Viktória Magdolna, 
Gál Zsófia Erzsébet, Harangozó 
Gergő, Jenei Réka, Judák Fanni, 
Karalkov Rita, Kéri Dalma, Kinda 

Klaudia, Kovács Enikő, Kovács 
Karina, Litauszki Nikolett, Madá-
csi Eszter, Madácsi István, Mihály 
Boglárka, Molnár Áron, Németh 
Nóra, Oroszi Zsanett, Pap Kinga, 
Pelsőci Barnabás, Poczkodi Szon-
ja, Rózsa Kitti, Sallai Alíz, Simon 
Anna, Szabó Kira, Szabó Mihály-
né, Szebellédi Gréta, Torgyik Ro-
land, Tóth Levente, Turu Dániel, 
Varga Laura, Vas Olívia Zsófi, Vö-
rös Marietta. 

A bérmálás tökéletesíti a kereszt-
ségi kegyelmet. A Szentlélek azért 
ajándékozza, hogy mélyebben meg-
gyökereztessen az istengyermekség-
ben, erősebb kötelékkel kössön az 
Egyházhoz. Támogat abban, hogy a 
keresztény hitről tanúságot tegyünk 
szóval, melyet tettek követnek.

Fotó: Supka Éva

DIGNER JóZSEFNÉ
KIS TóTH ERZSÉBET
halálának 5. évfordulóján
soha el nem múló szeretettel emlékezünk

                                lányai, vejei, unokái

Egyetlen titka volt jóságos lelkednek:
mosoly hit és tiszta szeretet.

jÚniusi Útmutató

Az a nap is úgy kezdődött Ábrahám 
számára, mint a többi. Egyszer csak 
váratlanul megjelent előtte három 
férfi, amikor a sátra előtt üldögélt. 
Ábrahám keleti módon fogadta Őket 
– megmosta lábukat, kikereste szá-
mukra a leghűvösebb pihenőhelyet 
egy fa alatt, kiválasztott a csordából 
egy borjút, megkérte Sárát, hogy 
süssön lángost, és azután nagyszerű 
lakomát szolgált fel nekik. Könnyen 
kiszámítható, hogy ez a vendéglátás 
nem egy-két órácskát tartott. És nem 
fillérekbe került. Mire elkészültek az 
ételek, akár öreg este is lehetett már. 
Érdek nélkül, csakis szeretetből cse-
lekedett Ábrahám. Egyszerűen csak 
azt látta, hogy a vándorok fáradtak 
és éhesek. Nem méricskélt, nem fu-
karkodott, hanem bőségesen adott. 
És ettől még nem ment csődbe! – 
Egyébként pedig ki volt ez a három 
férfi? Ketten angyalok voltak, a har-
madik meg maga az Úr volt – a Szent-
írás szerint. Ábrahám tehát tudtán 
kívül Istent és angyalokat vendégelt 
meg, akik egyszerű férfiaknak néztek 

ki. Egy másik eset pedig Sareptában 
történt. Egy szegény özvegyasszony, 
aki a fiával tengette az életét befo-
gadta Illést. És naponta etette. Pe-
dig igen kicsinyke élelme volta csak, 
egy maréknyi liszt és egy kevés olaj. 
Annyi, amiből egy lepénykenyeret 
tudott sütni. Mégsem küldte el az 
élelemért kopogtató prófétát, menj 
el, nem tudok neked adni. Annyim 
van csak, hogy a fiamnak és nekem 
elég. És láss csudát! Az özvegy – jól-
lehet nagyon szegény volt, – Isten 
kegyelméből bőségesen tudott adni 
Illésnek: a lisztesfazék nem ürült ki és 
az olajoskorsó nem fogyott ki. Min-
den nap találtak benne éppen annyit, 
ami megmentette őket az éhhaláltól!
És ezt ma is át lehet élni. De amíg 
attól félünk, hogy éppen annak a 
hiánya fog minket romlásba dönte-
ni, amit a másiknak adunk, addig a 
csodákra is hiába várunk! Csoda csak 
ott eshet meg, ahol kinyílik a szív, a 
pénztárca, az éléskamra a rászoruló 
előtt. 

Lupták György

„A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek
 – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.”
                                                      (Zsidókhoz írt levél 13,2)

Újra Szentföld!
2019. január 31-én indul az újabb szentföldi túra Izraelbe

(2019. január 31 – február 7).

A megszokott és a legfontosabb bibliai helyek mellett ez az út is tartal-
maz újdonságokat. Érinti a Sinai-félsziget egy részét (Tel Beerseva),

a Golán fennsíkot, az Ajalon völgyet és a Jezréel völgyében Megiddót.
De többet látunk a mai Izraelből is. Megkóstolhatjuk az egyik legne-
vesebb izraeli borászat, a Golan Heights Winery borait. Megtekintjük 

Nimród várát, és lesz hajókázás a Genezáreti tavon. Egy olajütő üzemben 
megnézhetjük azt is, hogyan készül az olívaolaj.
És még sok érdekes program vár a résztvevőkre!

Az érdeklődők hívják a 06-20/824-4748-as telefont! 
AKI AUGUSZTUSIG JELENTKEZIK, KEDVEZMÉNyT KAP!
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csujogató tökmagok

életre szóló élmény a kis-csicsergőknek

negyven kerek esztendő

rAgyogj szivárvány 
még sok éven át!

a szivárvány néptáncegyüttes története 1976-ban kezdődött, amikor a 
helyi, 621-es számú szakmunkásképző iskola harmadévesei a szalag-
avató műsorra készültek. mészáros péter budapesti néptáncpedagógus 
néptáncot tanított be a diákoknak, amit a próbafolyamat során annyira 
sikerült megszerettetni a tanulókkal, hogy a műsor után tovább folytatták 
a közös munkát, és mint csoport működtek, egyelőre név nélkül.

1978-tól Suba Éva lett az immár 
Szivárvány Néptáncegyüttes néven 
működő csoport művészeti vezető-
je, koreográfusa. Heti rendszeres-
séggel ingázott a főváros és Kiskő-
rös között, hogy új táncokat 
tanítson, és felkészítse cso-
portot az egyre szaporo-
dó fellépésekre, később 
fesztiválokra, turnékra, 
minősítőkre. 
A névadó a szivárvány 
lett, ami egyrészt arra 
utal, hogy a csoport re-
pertoárjában szlovák és 
magyar táncdialektus egyaránt 
szerepel, másrészt egyfajta hídként 
összeköti a két nemzetiséget. 
Az együttes a megalakulásakor szép 
célokat fogalmazott meg, melyek 
között a legfontosabb, hogy elsajá-
títja és színpadra állítja a szlovákiai 
és a magyarországi szlovákság tán-
cait, dalait, ezzel továbbhagyomá-
nyozza a szlovákság kultúrkincsét. 
Mivel Kiskőrös meghatározó a hazai 
szlovák gyökerű települések között, 
a csoport kötelességének érezte az 
ősök viseletének, identitásának 
megóvását. 
A Szivárvány rendszeres szereplője 
az országos és a határainkon kívüli 
fesztiváloknak, melyeken Kiskő-
röst, illetve Magyarországot képvi-
seli. A csoport több ízben fellépett 
Szlovákia legnagyobb nemzetiségi 
folklór gáláján Detván, valamint 
Mijavában, Oravában és Kassán, 
eljutott a csehországi Roznovba és 
a híres Karlovy Vary-i nemzetközi 
néptáncfesztiválra, valamint Szer-
biába és Görögországba is. Kiskő-
rös testvérvárosi kapcsolatai révén 
többször vendégszerepelt Szlováki-
ában, Hollandiában, Belgiumban, 
Lengyelországban, Németországban 
és Romániában. 2016-ban az együt-
tes fiatal táncosai, Szujer Ibolya 

Klaudia és Burdán Attila meghí-
vást kapott Bánkra az 50. Nógrád 
Megyei Nemzetiségi Találkozóra, 
ami egyben a Magyarországi Szlová-
kok 20. Országos Folklór Fesztiválja 

is volt. Eredeti, kiskőrösi lako-
dalmi öltözéket viseltek, a 

menyasszony egy eredeti 
alapján készült művirág 
koszorút. Lélekemelő 
volt látni, amint a hat-
vannál is több, ékesebb-
nél ékesebb pár közül 

szinte kiragyog a miénk, 
a kiskőrösi. 

Az együttes több évtizedes 
munkáját rangos kitüntetésekkel is-
merték el. 2003-ban a Bács-Kiskun 
megyei Közgyűléstől Bács-Kiskun 
Megye Nemzeti Kisebbségeiért-
díjat, 2010-ben Kiskőrösért-díjat 
vehetett át. Szilágyiné Suba Éva 
Kiskőrösért-díjban, Bács-Kiskun 
Megye Nemzeti Kisebbségeiért-díj-
ban és az Országos Szlovák Önkor-
mányzat által kiadott Szlovák Nem-
zetiségekért-díjban részesült.
A csoport 2005 óta Szivárvány 
Folklór Egyesületként működik, 
Markó Jánosné elnök vezetésével. 
Jelenleg 16 aktív tagja van, köztük 
többen szinte a kezdetektől fogva 
táncolnak. A csoport új, fiatal tagok 
bevonásával igyekszik megőrizni 
lendületét, egyben eleget tenni ere-
deti céljának, a néptánchagyomány 
átörökítésének. Szintén erre szolgál-
nak a 2013 ősze óta rendszeresen 
megrendezett táncházak is, ahová 
szeretettel várnak mindenkit, aki 
kulturáltan, aktívan szeretné eltöl-
teni szabadidejét, és közel áll hozzá 
a népzene, a néptánc és a hagyo-
mányok világa. A tematikus, vagyis 
egy-egy jeles naphoz vagy ünnep-
körhöz igazodó táncalkalmak 60-80 
főt vonzanak az óvodás korosztály-
tól a felnőttekig.

a szivárvány néptáncegyüttes 
nagyszabású műsorral készült 40. 
jubileuma megünneplésére, amely-
nek a kiskőrösi sportcsarnok adott 
helyet. 

Az egész műsor a lakodalom köré 
szerveződött, így a gála első felében 
a meghívott együttesek és a Szivár-
vány, mint ajándékot hozta a táncait 
az ifjú párnak. A második részben 
egy kiskőrösi lakodalmast láthattak a 
nézők „Víg lakodalmi nép, kívánok 
szép mulatságot” címmel az 1930-as 
évekből. A koreográfia készítésekor 
fontos volt, hogy amennyire a szín-
pad lehetővé teszi, megjelenjenek 
azok a régi szokások, amik jellemző-
ek voltak arra az időszakra. Ilyen pél-
dául az, hogy a lakodalmakat külön 
háznál tartották, nem vacsora volt, 
hanem ebéd, a násznép szórakozta-
tására megjelentek az alakoskodók, 
a bolondvőlegény és a bolondmeny-
asszony, a vőfélyversek magyarul és 
szlovákul is elhangzottak.
A csoport több rend eredeti ruhát 
vásárolt vagy kölcsönzött erre az al-
kalomra, így a hajadon lányok, az 
asszonyok, és a népdalkör tagjai az 
életkoruknak megfelelő ruházatban 
táncolhattak. A menyasszony szá-
mára Sziráczkiné Andriska Marika 
néni készítette el a hagyományos mű-

virág koszorút, az öltöztetésben Bar-
kóczi Jánosné és Dulai Györgyné 
segített. De a legények sem maradtak 
új ruha nélkül: számukra Cinkóczki 
Éva és Balázs Györgyné varrt inge-
ket; Ambrus Klára műhelyében ere-
deti minták alapján halenák, vagyis 
az ing fölött viselt ujjasok készültek.
A jubileumi műsoron több mint 
száz táncos szerepelt. Megtisztelte az 
eseményt Budapestről a Lipa Szlo-
vák Folklór Egyesület, Kiskőrösről a 
Szó-La-M AMI Néptánc Tanszaká-
nak Kis Csicsergők csoportja és Tök-
mag táncosai, a Kiskőrösi Szlovák 
Népdalkör és Citerazenekar, de egy 
tánc erejéig sikerült visszacsábítani 
a régi tagokat is. A zenét a salgótar-
jáni Tücsök Zenekar és a Szivárvány 
régi, saját fúvószenekara szolgáltatta, 
éjszaka a Bratyó Band húzta a talp-
alávalót. A műsor magyar vőfélye 
Bartha Karcsi volt, a szlovák rigmu-
sokat Szilágyi Zsolttól hallhatták.  
A háziasszonyi teendőket Supka Éva 
látta el. 
Az eseményt hatszáz néző láthat-
ta, többek véleménye szerint évek 
óta nem volt ilyen színvonalas,  
a szlovákság kulturális örökségét be-
mutató és életben tartó rendezvény 
Kiskőrösön. 

Filus Erika 
(fotók: Szentgyörgyi Ábel)

Külföldi és magyarországi sikere-
ket is tudhatnak maguk mögött a 
négy korcsoportban tanuló kiskőrö-
si gyermek és ifjúsági néptáncosok!  
A XXII. Méta Fesztivál és Koreo-
gráfusi Versenyen, Balatonbogláron 
képviselte városunkat a Kiskőrösi 
„Tökmagok” Gyermek Néptánccso-
port május 19-21-én.
Halmos Béla, Széchenyi-díjas nép-
zenész, népzenekutató, hegedűtanár 
emlékére immáron huszonketted-
szer rendezték meg ezt a ver-
senyt, mely Balatonboglár 
kiemelt rendezvénye.  
A fesztivált a Helyi Érték 
Gondolkodók Egye-
sülete szervezi minden 
évben, Szalai Tünde 
ötletgazda és főszervező 
irányításában. A program 
külön érdekessége, hogy a 
zsűri, amíg a produkció el nem 
kezdődik, sem a csoport vezetőit, 
sem a koreográfus nevét nem ismeri. 
Csak a koreográfia címét tudhatják 
meg a verseny előtt, így biztosítva 
az anonimitást. A táncversenyek és 
a futóbajnokság programjai mellett 
számos egyéb izgalmas mulatság várt 
ránk. Táncház, gálaműsor, pünkös-
di király és királynéválasztás, rock-
and roll buli, fürdés a Balatonban. 
Sikentánc Szilveszter, az Örökség 
Népművészeti Egyesület elnöke egy 
Zsolnay Vilmos idézettel nyitotta 
meg a rendezvényt, amely kapcsán 
„örökké izzó és tiszta fényű alkalom-
nak” érzi a Méta fesztivált, amelyet 

minden évben a Szentlélek eljövetele 
napján rendeznek meg, s amely nem 
csupán egy művészeti ágat, hanem 
magát, a magyar kultúrát jelenti.  
A zsűriben olyan neves szakembe-
rek ültek, mint Eredics Gábor, a 
Magyar Zeneakadémia tanára, Vass 
János (Panyiga), a Magyar Műve-
lődési Intézet néprajzkutatója (volt 
tanárunk), Tóth Judit táncpedagó-
gus, koreográfus, s a zsűri elnöke, 
Galát Péter koreográfus, táncpe-

dagógus, a budapesti Kincső 
Táncegyüttes vezetője 

méltatták a csoportokat. 
A Kiskőrösi „Tökma-
gok” Néptánccsoport 
(8-10 évesek) – akik 
a  Szó-La-M AMI és a 
Hétszínvirág Alapítvány 

táncosai – először vett 
részt, ezen a nagyszerű fesz-

tiválon, s olyan sikerélménnyel 
térhettek haza, ami meghatározó lesz 
további szakmai munkájukban. Kis-
kőröstől Balatonboglárig, s hazafelé - 
néha már „fülsiketítő” - ének zengte 
be buszunkat. Fáradhatatlanul igen 
jó kedvvel „dalolgatott”, csujogatott 
a csapat, ráhangolódva a megmé-
rettetésre. Mi úgy indultunk neki a 
versenynek, s készítettük fel kollé-
gámmal, Kaponya Lászlóval a gyer-
mekeinket – hogy mivel nagyon erős 
a mezőny, s kisvárosból érkeztünk, 
nem egy győri, vagy székesfehérvári, 
illetve budapesti nagyműhelyből - 
szép dolog, ha önmagukhoz képest 
igényesen helyt állnak, s odateszik 

magukat. Természetes kisugárzással, 
úgy, ahogy azt máskor is örömmel 
tették. Nem vártunk díjakat, hogy 
ne törje le őket, s ne kudarcként éljék 
meg, ha nem nyernek el helyezést.                                         
Az országos verseny 4 korcsoport-
ban - magas színvonalú, szakmailag 
is elismert csoportokkal - zajlott.   
A hihetetlenül lelkes, nagyon össze-
szedett s magukat megmutatni akaró 
gyermekcsoportunk az első korcso-
portban, igen magas, 134 pontszám-
mal a 2. helyezést szerezte meg.  
Énekükkel felkeltették a figyelmet a 
teremben, s a többi táncpedagógus, 
valamint a zsűri is gratulált az esti 
szakmai értékelésen. Ki is emelték, 
hogy a nap legjobban - dinamika, 
tisztaság, érthetőség- éneklő cso-
portja a „Tökmagok” voltak. Meg-
jelenésüket mintaszerűnek tartották, 
ügyes, korosztályukban stílusosan, 
dinamikusan táncoló, jól felkészült 
csoport, ahol a pedagógiai munka je-

lentősen megmutatkozik. A nem várt 
siker még nagyobb boldogságot ho-
zott számunkra, s a szülőknek is, akik 
velünk együtt izgultak gyermekei-
kért. Hatalmas öröm, amikor a négy 
éves befektetett energia visszaköszön. 
Büszkék vagyunk rájuk is - mint 
ahogy a másik három itthon maradt, 
a városi napokon helyt álló csopor-
tunkra - s büszkék lehetnek a szü-
lők, a Kiskőrösi tankerület, a SZÓ-
LA-M AMI, és nem utolsó sorban 
Kiskőrös város is. Szép teljesítmény 
volt! A három nap jelentős költség-
gel járt - nevezés, szállás, étkezés, 
útiköltség, sofőr, zenekar - melynek 
kétharmad részét a szülők, egyhar-
mad részét a Kiskőrösi tankerület és 
a Hétszínvirág Alapítvány megosztva 
finanszírozta. Ezúton is köszönjük a 
támogatásokat! 

Horváth Katalin, 
a Szó-La-M AMI  táncpedagógusa, 

a Hétszínvirág Alapítvány elnöke

tánclépésben

Hatalmas élménnyel gazdagodott 
a Szó-La-M AMI és a Hétszínvirág 
Oktatási és Kulturális Alapítvány 
„Kis-Csicsergők” néptánccsoport-
ja, ugyanis május 11-14 között 
Szlovéniában, Kranj városában 
képviselték városunkat.
A Blue Diamonds Fesztiválra szá-
mos országból érkeztek csoportok, 

többek között lengyel, cseh, olasz, 
litván, finn, bolgár táncokat és 
énekeket ismerhetett meg a város 
szabadtéri színpadának nézőterét 
betöltő népes nézőközönség.
A fellépésen osztatlan sikert arattak 
a kiskőrösi táncosok, ez a tapsor-
kánból is kiderült, valamint abból, 
hogy róluk készítette a fesztivál hi-

vatalos fényképésze a legtöbb fotót.
A fantasztikus sikerben nagy szere-
pe volt a Pogrányi Miklós vezette 
zenekarnak – Mészáros Vince brá-
csa és Fazekas Bálint nagybőgő - 
akik nem csak a színpadon, hanem 
az esti táncházakban is fergeteges 
hangulatot teremtettek.
Valószínűleg a szállás miatt is életre 
szóló emlék lesz a gyerekeknek ez 
az utazás, ugyanis az 1680 méter 
magasan fekvő szállodába sífel-
vonón tudtak csak feljutni, ahol 
olyan fantasztikus látvány tárult 
eléjük, amit soha nem fognak  
elfelejteni.
Köszönet illeti Horváth Katalin 
néptáncpedagógust, hogy megszer-
vezte ezt az utazást és természetesen 
nagy- nagy hála illeti a csoporttal 
utazó szülőket is az öltözésben, 

felügyeletben és a jó hangulat ki-
alakításában nyújtott kiemelkedő 
lelkesedéssel, odaadással végzett 
segítségükért. 
A legnagyobb köszönet a tánco-
sokat illeti azért a teljesítményért, 
amit a fesztiválon nyújtottak, ezzel 
is öregbítve Magyarország, azon 
belül Kiskőrös jó hírnevét.

14 15
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SHIATSU masszázs 
testnek és léleknek 
06/20/327-0696

gyermeki

ép testben ép lélek!
ép lélek = ép test?

arany, ezüst és ötödik hely
a férfi kézilabdában

mentésben, fociban is jók

helytállt A kevi csApAtA

Fotó: Ritmika Sportegyesület

Fotó: Ritmika Sportegyesület

A kiskőrösi egészségfejlesztési iroda 
az előadások és a rendszeres tornák 
mellett májusban több mozgásos, 
szabadtéri programmal együttmű-
ködve várta az érdeklődőket.
A május 12-i, a Ritmika Sportegye-
sület által szervezett akasztói egész-
ségnapon a település apraja-nagyja 
részt vett. A Csináld, ne csak mondd! 
mottó a felnőtteknek szólt: ahhoz 
ugyanis, hogy gyermekeink életé-
nek szerves részévé váljon a mozgás, 
nem elég biztatni őket, példát is kell 
mutatnunk nekik. A résztvevők a 
délelőtt folyamán, több távon és 
kategóriában futottak, s a gerinctré-
ning, az alakformáló torna, a bosu, 
a spinning, a walk energie, a pilates 
vagy a jumping mellett olyan, kevés-
bé ismert sportágat is kipróbálhattak 
az érdeklődők, mint a lábtoll.
Török Zsuzsa klinikai szakpszicho-
lógus ebben a hónapban az anya-
gyermek kapcsolatra világított rá 
előadásában. Az anyaságról a nők-
nek már kislány korukban van el-
képzelésük, készülnek rá lélekben, 
s az, hogy egy gyermeket örömmel 
vár-e az édesanyja, s hogy a baba tu-
lajdonságai mennyire találkoznak az 
előzetes elképzeléseivel, egyaránt be-
folyásolják a kapcsolatukat. Szó esett 
az örökbefogadott gyermekekről, az 
ősbizalom és a kötődés jelentőségé-
ről is. Török Zsuzsa hangsúlyozta: 
nem lehet és nem is kell tökéletes 
anyának lenni, ugyanakkor tudo-
másul kell venni, hogy az anyaság 
lemondással, áldozatokkal is jár.  
A pszichológus kiemelte az őszinteség 
és a példamutatás fontosságát, s kész-
ségesen válaszolt az érdeklődő anyák, 
nagymamák felmerülő kérdéseire. 
A három település: Fülöpszállás, 
Izsák és Soltszentimre civil szerve-

zetei a Kiskunsági Nemzeti Park 
közreműködésével, a kiskőrösi EFI 
együttműködésével idén is meg-
rendezték a Három határ túrát.  
A résztvevők több távon indulhat-
tak, melyek közül a leghosszabb 
mindhárom települést érintette.  
A természeti értékekben gazdag tá-
jon a mozgás mellett ismerkedhet-
tek a terület gazdag élővilágával, s a 
program a generációk közös együtt-
létére is kiváló alkalom volt.

Kovács Nikoletta
EFI-koordinátor

A 300. születésnapját ünneplő Kiskőrös ünnepségsorozatán, a rétesfesztivállal 
egybekötött városi napokon is részt vettek az iroda munkatársai, akik az 

egészséges életmódra való figyelemfelhívással, az EFI kiadványainak, tájékozta-
tó anyagainak és programjainak népszerűsítésével, valamint Szlávik-Kupán 

Emese dietetikus táplálkozási tanácsokkal várta az érdeklődőket.

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 KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI
JÚNIUS
 
14. csütörtök   18:00 Jóga (Budai Nagy Antal u. 43.)
23-24. szombat-vasárnap Trizoli Jótifuti jótékonysági futás és bringázás
25-29. 8.00-16.00  Egészségtábor 9-10 éveseknek
26. kedd 15.00   Életmódváltó klub (EFI)

JÚLIUS

9-13. 8.00-16.00  Egészségtábor 9-10 éveseknek
14. szombat   Bringabarátság bringatúra

RENDSZERES TORNÁINK 
(A NYÁRI SZÜNET ELŐTTI UTOLSÓ ALKALOM IDŐPONTJÁT ZÁRÓJELBEN KÖZÖLJÜK.)

hétfő 8.00    Tartásjavító torna (EFI) (júl. 2.)
kedd 10.00   Nyugdíjas torna (EFI) (júl. 3.)
szerda 8.00   Preventív mozgásszervi torna (EFI) (júl. 4.)
szerda 17.00   Preventív mozgásszervi torna (EFI) (júl. 4.)
csütörtök 18.00   Pilates (Fritti Sport) (júl. 5.)

Tornáinkra előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, 
a 06 78 415 920-as telefonszámon vagy az iroda facebook-oldalán üzenetben: 
https://www.facebook.com/egeszsegfejlesztesiiroda.kiskoros
A jógára előzetesen Bús Eszter jógaoktatónál a 06 70 614 9561-es telefonszámon 
lehet bejelentkezni.

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

Befejeződött a férfi kézilabda baj-
nokság, ahol a Kiskőrös KSK csa-
patai szép eredményekkel végeztek.  
Az U14-esek a Badó László Régió 
Felsőházában bajnoki címet 
szereztek, az Ifi csapat 
ezüstéremmel fejezte be 
a bajnokságot, a fel-
nőtt, NB II-ben játszó 
csapat pedig Mezőtúr, 
Kiskunfélegyháza, Bé-
késcsaba, és Kunszent-
márton után az 5. helyen 
zárt. 
Az utolsó előtti fordulóban 
április 28-án, szombaton a felnőtt 
csapat egygólos vereséget szenve-
dett a Kőröstarcsai KSK csapatától 
(29:30), majd az utolsó meccsen, 
május 12-én, a Túrkevei VSE-től 
27-18-ra (8:14). Igaz, ezen a mecs-
csen sok sérült játékos ült a lelátón, 
Horváth András (kis kép) edző 
nem számíthatott játékukra. A baj-
nokság végén Szabó Tamás a góllö-
vő listán az előkelő 14. helyen zárt. 
19 mérkőzésen játszott, amelyeken 
kereken 100 alkalommal talált az 
ellenfél hálójába. Az ifjúságiak vé-

gig hatalmas lendülettel játszottak, 
de sajnos így sem sikerült megsze-
rezniük az aranyat, mert 1 hibapon-
tot levontak tőlük. Így bár meccs-

eredményeik alapján azonos 
pontszámmal állnak még 

mindig kézilabda szövet-
ség honlapján, a tabella 
élén a makói csapattal, 
ezzel az egyetlen ponttal 
lecsúsztak az aranyról a 
férfi ifjúsági III. osztály 

dél-keleti bajnokságában. 
Ez azonban mit sem csorbít 

azon a dicsőségen, hogy zsi-
nórban egymás után 9 alkalommal 
végeztek éremmel a nyakukban a 
fiúk. A játékosok közül kiemelkedő 
Harangozó Gergő teljesítménye, 
aki 21 mérkőzésen 165 gólt lőtt, 
ezzel megszerezte az összesített gól-
lövő listán a 6. helyet. A listán a 
11. helyen áll a kiskőrösi csapatból 
Ruskó Balázs (22 mérkőzés, 135 
lőtt gól), valamint Bezsenyi Ákos 
a 15. helyre került. Ő 21 mérkőzé-
sen 110 gólt akasztott be az ellenfél 
hálóőrének. 
Gratulálunk az eredményekhez! 

A Kiskőrösi Mentőállomás dolgo-
zói nem csak hivatásukban, az élet-
mentésben, hanem a sportban is 
jeleskednek, hiszen elsöprő győzel-
met aratva, veretlenül megnyerték 
az idei Bács-Kiskun Megyei Men-
tős Focikupát. Támogatóiknak 
köszönhetően a május 5-én meg-
rendezett megyei rangadón szép új 
mezekben vonulhattak pályára.

Megyei OMSZ Focikupa győztes 
csapata:
Szabó István, Brada János, 
Tubánszki István, Viktor Gábor,  
Mezőfi János, Bácsi László,  
Csigi Attila, Tubánszki Dávid.
A torna legjobb kapusa:  
Tubánszki István. 
Gratulálunk! 

Harmadik helyezést ért el a 
Czinkóczki Tibor edző vezette 
KEVI Petőfi Sándor Általános Is-
kolája és Gimnáziuma diákjaiból 
álló IV. korcsoportos fiú kézilab-
da csapata csoportjában az Üllőn 
megrendezett 2017/2018 évi Di-
ákolimpia Országos Elődöntőjében 
május 17-én. A fiúk kiváló játékkal 
győzték le Balmazújváros csapatát 

32-24-re, de a nagy harc ellenére 
is alulmaradtak a csoportgyőztes 
budapesti csapat ellenében, így ez 
utóbbi jutott tovább az országos 
döntőbe. A kiskőrösi csapat rend-
kívül dicséretre méltó meneteléssel 
hatalmas sikert ért el az idei Di-
ákolimpia kézilabda szakágának  
IV. korcsoportjában. 
Gratulálunk a fényes sikerhez!

Fent: Czinkóczki Tibor, Kis Máté, Angebrandt Dániel, Csontos Ákos, Baranyai 
Zoltán, Patai Denisz, Megyeri Máté, Aszódi Zsombor, Krecs Sándor, Németh 

Botond, Viczián Norbert, Kudron Kristóf, Németh Miklós
Lent: Maczkó Tibor, Téglás Vajk, Szentesi Gergő 
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nAszvAdi játékos nyerte 
a legjobb kapus díjat

emlékező

EGyNyÁRI  VIRÁGVÁSÁR
 a KEVI gimnáziuma

tanterületén

Petőfi út 112.
Telefon: 78/312-125

aranyérmes a kiskőrös ksk u14-es csapata
A csapat a tavalyi alsóházi győzelem 
után idén a felsőházban szerezte meg 
az aranyérmet az Országos Gyermek-
bajnokság Badó László régiójában. 
Ez a régió Bács-Kiskun, Csongrád és 
Békés Megye csapatainak versenyét 
jelenti. A csapat remekül játszott az 
egész idényben és a rájátszást veret-
lenül nyerte meg. Olyan csapatokat 
előzött meg, mint Orosháza, Gyula, 

Szentes. Az alsóházi küzdelmekben 
Németh Botond, a felsőházi ráját-
szásban Patai Denisz nyerte el a ré-
gió gólkirályi címét. 
Czinkóczki Tibor edző ezúton is 
köszöni a szülők támogatását, hiszen 
a gyermekek sok vasárnapjukat ál-
dozták a versenyekre. Tibor nagyon 
sok segítséget kapott dr. Németh 
Miklóstól, Botond édesapjától az 

utaztatásban, biztatásban és az ad-
minisztrációban.
Gratulálunk a fényesen ragyogó 
aranyéremhez! 

Jelentkezz 
polgárőrnek

a kiskőrös Városi polgárőr egyesülethez!
Ha nem akarsz egyedül, akkor hozd a 

legjobb barátod, vagy a 14. életévét már 
betöltött ismerősödet.

Bővebb információ: 06-20/9455-775

Szeretnél
egy jó csapat tagja lenni?

A FeD-eM Építőipari kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

Idén volt a harmadik alkalom, hogy 
Kiskőrös Város Önkormányzata, 
dr. Turán Csaba jegyző főszervezé-
sével megrendezte a „Polgármester 
kupát”. Ebben az évben öt csapat 
mérte össze erejét a 300 éves Kiskő-
rös tricentenáriumi születésnapjához 
kapcsolódóan, a Városi Sporttelepen 
megrendezett rangadón május 20-án. 
A mérkőzések baráti hangulatban, 
körmérkőzéses rendszerben zajlot-
tak, a csapatok egymást lelkesítették, 
az éppen pihenők pedig lelkesen 
szurkoltak a pályán „harcolóknak”. 
A „Polgármester válogatott” csa-
patában Rideg László, a megyei 
közgyűlés elnöke is pályára lépett. 
A győzelmet a Maxx-Team Senior 

szerezte meg (10 pont; 14:5), máso-
dik lett a Kiskőrös csapata (9 pont; 
13:7), harmadik a Red Bull Boys 
(3 pont; 5:8), a negyedik a Pol-
gármester válogatott (2 pont;5:8), 
az ötödik pedig Naszvad csapata  
(2 pont; 2:11). Több kü-
löndíjat is kiosztottak.  
A „Legjobb kapus” Juhász László 
lett a Naszvad, a „Legjobb játékos” 
pedig Szabó Norbert a Polgármester 
válogatott csapatából. A „Gólkirály” 
címet 4 - 4 lőtt góllal ketten is kiér-
demelték. Balogh Tamás és Pásztor 
Gyula, mindketten a Maxx Team 
Senior csapatát erősítették.

(csapatfotók: Filus Tibor,
Alföldi Tükör)

NaszvadKiskőrös

Maxx Team Senior

Polgármester válogatott

Red Bull Boys

BULIARÉNA FEDETT TERÜLETEN SILENT DISCO
ÁKY  //  AARON  //  KOMLÓSI GYURI

SZOMBAT: RÚZSA MAGDI  //  KOWALSKY MEG A VEGA
PÉTERFY BORI ÉS A LOVE BAND   //  FISH!  //  DOROTHY

2018. JÚLIUS 20-21.

KISKÔRÖS, SZABADIDÔPARK

PÉNTEK: MUSIC STORY
NANI ÉS KOTHENCZ LALI  //  SOUNDWITCH

ONLINE JEGYÉRTÉKESÍTÉS: WWW.KISKOROSFESZT.HU
TOVÁBBÁ JEGYEK VÁSÁROLHATÓK KISKÔRÖSÖN A JÁNOS VITÉZ LÁTOGATÓKÖZPONTBAN ÉS A TOURINFORM IRODÁBAN

FACEBOOK.COM/KISKOROSFESZT
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katonák lövöldöztek a petőfi kulturális fesztiválon 
május 5-én és 6-án ötödik alkalommal rendezték meg a petőfi kulturá-
lis fesztivált a főtéren, amelynek programjai között a kultúra szinte va-
lamennyi fő irányzatából kaphattak ízelítőt a résztvevők. a kiskőrösért 
egyesület tagjai már hónapok óta szervezték a rendezvényt, valamint a 
több tucat közreműködő egyesületet a fesztiválra. élőzenés koncertek, 
irodalmi műsor, bábszínház fesztivál, művészpark, kiállítások, színházi 
előadások, katonai hagyományőrzők és szakmai találkozók váltották egy-
mást a fesztivál ideje alatt.

Közel egy évtizede álmodták meg 
kiskőrösi fiatalok, hogy a legismer-
tebb hazai költő, Petőfi Sándor szü-
lővárosában fontos lenne egy, a költő 
munkásságához illő és történelmi 
korát megidéző hagyományőrző 
nagy rendezvényt létrehozni.
A május első hétvégéjén lezajlott 
fesztivál már az ötödik volt a sorban 
és második, amelyet már az új kiskő-
rösi főtéren rendeztek meg.
A szervezők és minden bizonnyal a 
vendégek nagy örömére, igazi nyá-
rias időjárás köszöntötte a fesztivál 
résztvevőit egész hétvégén.
A szombat délutántól, vasárnap éj-
szakáig tartó programok igen sok ér-
deklődőt vonzottak a városközpont-
ba. Ismét nagy sikere volt a Luther 
sétányon felépített Levendula Gyer-
mekparknak, a Művészparknak, va-
lamint a városba érkező több mint 
száz 1848-as katonai hagyományőr-
zőnek, akik egy látványos felvonulást 
követően csatajelenetet mutattak be 
a Piactéren. Már az előző évben is 
jelentős érdeklődés kísérte a katonai 
hagyományőrzők bemutatóját, de a 
hétvégén megrendezett eseményen 
még a tavalyinál is lényegesen többen 
voltak kíváncsiak a szabadságharc 
hőseinek emléket állító hagyomány-
őrzők bemutatóira. A szervezők ezért 
a jövőben a nagy érdeklődésre való 
tekintettel még nagyobb hangsúlyt 
fektetnek az 1848-as katonai hagyo-
mányőrző programelemekre.
Újdonság volt a Luther téren, a város 
kemencéjénél berendezett területen 
a Bács-Kiskun Megyei Bábszínház 
Fesztivál, ahol a megye több telepü-
léséről érkeztek bábcsoportok, hogy 

a kisgyermekeket szórakoztassák. 
A gyönyörű zöld környezetben 
igazán jó hangulatot varázsoltak 
a megye településeiről érkezett  
bábelőadók.
Az egyes fesztiválnapokat a tavalyi-
hoz hasonlóan egy-egy szabadtéri 
színházi előadás zárta. Szombaton 
a Mágnás Miska, vasárnap pedig 
A  falu rossza című vígjátékot tekint-
hették meg az érdeklődők, amelyet 
a veszprémi Pannon Várszínház, va-
lamint a salgótarjáni Zenthe Ferenc 
Színház társulata adott elő.
A szervezőket szintén meglepte, 
hogy az 1848-as katonai programok 
mellett elsősorban a fizetős prog-
ramelemekre nőtt az érdeklődés, ez 
a jövőbeni rendezvények gazdaságos-
ságát erősítheti, amennyiben marad 
ez a tendencia.


