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Itt van az ôsz, 
itt van újra…
A főtérI terményKompozícIó AlKotóI: 
lengyel BABI, BArKóczI Jánosné, györKné IldI, szűcsné mArcsI
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Még Mindig sok a gyoMos 
terület a városban9:30  A kiskakas gyémánt félkrajcárja - SzáZszorszép Óvónői bábcsoport 

  zenés bábjátéka 
11:30   Batthyány utcai Óvodások Műsora – (szabadtéri színpad) 
12:00  Jó ebédhez szól a nóta- Nádas Anti közreműködésével
13:00  Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör  és Citerazenekar
14:00  Libafutam eredményhirdetése – (szabadtéri színpad)
14:30   New York 18 mérföld maratoni felkészítő- Csipak István előadásában 
  (Petőfi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme)
14:30  Szivárvány Néptáncegyüttes műsora
15:00  Újboráldás
16:00  A délutáni jókedvhez és az esti vacsorához a zenét Kothencz Lali énekes 
  és Markó Nani zenész szolgáltatja

2018. 
NOVEMBER 

17.

ŐSSZEL IS FITTEN! 
9:00-10:30 Libafutam helyszíni regisztráció
10:30  Bemelegítés Béres Alexandrával
11:00   Libafutam futó- és kerékpáros verseny több távon
  FutóKnak 5, 10 és 21 km futás, Kerékpárosoknak 21 és 41 km
  Regisztrációs díj: felnőtt: 700 Ft/fő, diák 18 éves korig: 500 Ft/fő, családoknak (4 fő): 1000 Ft/család
  Előzetes regisztráció: János Vitéz Látogatóközpont
  Cím: 6200 Kiskőrös, Martini u. 6.  |  Telefon: + 36 20 230 4442  | 
  Akik előzetesen regisztrálnak pólót kapnak ajándékba
  Előregisztráció: november 3-ig: www.janosvitezlatogatokozpont.hu
  helyszíni regisztráció (Pozsonyi u.) esetén a póló 1000 Ft/db áron megvásárolható. 
11:30   Aerobik Béres Alexandrával
13:00   Jóga Bús Esztivel
14:00   Alakformálás, feszesítés korhatár nélkül Bondor Krisztával, Ferenczy Évivel és  Sárosi Marikával (E-Fit)
15:00   Preventív mozgásszervi torna Tagai Timivel (Shredx Fitness)
16:00   Capoeira Szabó Gabival (Fritti Sport)

  Táplálkozási és életmód-tanácsadás Szlávik-Kupán Emese dietetikus közreműködésével
  Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ (földszint 5. terem)
  Csillámtetoválás!
  TORNASZŐNYEGET ÉS VÁLTÓCIPŐT FELTÉTLENÜL HOZZATOK MAGATOKKAL!
  A Libafutam kivételével a többi programon való részvétel INGYENES! 

Kísérő 
rendezvény: 

Hőlégballon találkozó 
Helyszín: Szabadidőpark

További információ:
06/20/777-9076

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kemence fesztivál hirdetés Kiskőrösi újságba.pdf   1   2018. 10. 08.   10:10:28

A közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól szóló rendeletről már több-
ször írtunk az újságban. Ennek elle-
nére sokan vannak, akik még mindig 
nem tartják be a lakókörnyezetük 
rendbetételére vonatkozó szabályo-
kat. Kiskőrösön még mindig elő-
fordul elhanyagolt, gyomos terület 
a házak előtt és sajnos a kerítéseken 
belül is. Ezért döntött úgy ősszel a 
képviselő-testület – egyúttal teret 
nyitva a szankcionálás lehetőségének 
– hogy megalkotja a rendeletet, bíz-
va azért abban, hogy a rendelet hatá-
sára a renitensek is nagyobb gondot 
fordítanak környezetük rendbeté-
telére. A nyári időszakban az egyik 
legfontosabb és legkiemeltebb terü-
let a fűnyírás, gaz- és gyommentesí-
tés, valamint az árkok tisztántartása 
volt, hogy a csapadékvíz megfelelő 
lefolyását biztosítsák. Ősszel a fale-
velek eltakarítására, télen a síkosság 
– mentesítésre, a hó eltakarítására 

kell figyelni. A közterület-felügyelő 
rendszeresen járja a várost. Nagyon 
sok esetben sajnos a bírságolásig is el 
kellett jutnunk – mondja dr. Nagy 
Gabriella aljegyző. Ameddig a köz-
munkaprogram lehetővé tette, a vá-
ros több munkát átvállalt a lakosság-
tól, amelyek azonban nem tartoznak 
a feladatkörébe. Például a Szendrey 
utca, a Bajcsy utca, vagy az állami 
tulajdonú, úgynevezett gyűjtőutak, 
főútvonalak menti környezet rend-
betétele.

Az eladó, vagy lakatlan ingatlanok 
többségében a tulajdonos elha-
nyagolja az ingatlan rendbetételét. 
Az udvar elgazosodik, a járdán való 
közlekedést a kilógó ágak veszélyez-
tetik. Azt sem árt, ha tudjuk, hogy 
a bérbe adott ingatlan környezetéért 
a tulajdonos is felel, az elhanyagolt 
lakókörnyezetért ő is felelősségre 
vonható, nem csak a bérlő.   

LeszüreteLték a szőLőt
Idén sem maradt rajta a tőkéken 
a „városi szőlőültetvény” termése. 
A képviselő-testület és a bizottságok 
tagjai a szeptemberi testületi ülés 
után nekirugaszkodtak és leszedték 
a fürtöket. Domonyi László polgár-

mester elmondta, épp itt volt az ideje 
a magas cukorfokú, ám a nagy meleg 
miatt savakban kissé szerényebb sző-
lő leszedésének.
Még több fotó, facebook: Kiskőrös 
város

kétszer is Megbüntethetik 
a tilosban parkolókat

Jó, ha tudjuk, hogy nem csak a 
rendőrségnek van joga megbüntet-
ni a tilos helyen parkolókat, hanem 
a közterület-felügyelő is szabhat 
ki bírságot. A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól alkotott rende-
letnek sarkalatos pontja a parkolási 
anomáliák megszüntetése is. Nem 
lehet megengedni, hogy az autók 
fűre, forgalomtól elzárt területre, 
mozgáskorlátozottak parkolására 
kijelölt helyre stb. álljanak. A sza-
bálytalan parkolásnak két módozata 
ismert. Az egyik a szabálysértés, amit 
a rendőrség is, mint eljáró hatóság 
büntethet, illetve a közterület-felü-
gyelőnek is van akár helyszíni bírsá-
golási jogköre, emellett feljelentést is 
tehet – adott tájékoztatást dr. Nagy 
Gabriella aljegyző. Azt a szabály-
talan parkolást, ami nem tartozik 
a szabálysértési körbe, azt a helyi 

rendelet szabályozza. Ilyen például 
a nem kijelölt parkolóhelyen való 
parkolás, a zöld területnek minősülő 
közterületen való parkolás, illetve a 
területre a gépjárművel való ráhajtás 
is. A megállás és a várakozás is ebbe 
a kategóriába tartozik. Megállásnak, 
várakozásnak minősül már az is, ha 
a gépjármű legalább egy kerékkel a 
zöld területre hajt. Ugyanígy tilos 
várakozni és megállni a forgalomtól 
elzárt területen. Ezt útburkolati fel-
festés, illetve helyenként tábla is jelzi. 
Ilyen területeket találhatunk például 
a polgármesteri hivatal udvarában, 
vagy a felújított főtér szegélye mel-
letti területeken. A külön jelzéssel is 
ellátott, útburkolati jellel felfestett 
területeken – mint a mozgáskorlá-
tozott parkoló, rendszámmal jelölt 
parkoló – más járműnek megállni, 
várakozni tilos.  

beiktatták hivatalába font 
sándor kerüLeti feLügyeLőt

A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Déli Evangélikus Egyházke-
rület gyülekezetének bizalmából 
Font Sándor országgyűlési képvi-
selőnket – aki szülővárosában több 
évtizede teljesít egyházi szolgála-
tot – májusban az egyházkerület 
felügyelőjévé választották. Az ün-
nepi beiktatást szeptember 22-én 
Kondor Péter, a Déli Egyházke-
rület püspöke végezte a kiskőrösi 
evangélikus templomban. 
Megtiszteltetés ez számomra! Min-
den igyekezetemmel azon leszek, 
hogy ezt a szolgálatot is a lehető 
legteljesebben teljesítsem – mondta 
beiktatásakor Font Sándor.
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Margittán járt egy delegációnk

eMlékezzünk dr. vincze ferenc reforMátus lelkészre!

kegyelettel

„Emlékezzél meg az ősidőkről, gondoljátok el, annyi nemzedék éveit”
(V. Mózes 32:7)

 
ez a bibliai felszólítás indított el, hogy röviden felidézzem az 1956-os forradalom 
és szabadságharc leverését követő megtorlások, megfélemlítések áldozatai kö-
zül, néhai dr. vincze ferenc református lelkipásztor életútjának azokat a történé-
seit, amelyeket alaptalan vádak miatt szenvedett el. 

Dr. Vincze Ferenc (1914-2006) ref. 
lelkipásztor a 105 éves kiskőrösi re-
formátus gyülekezet második meg-
választott lelkipásztora volt 1948-tól. 
Megjegyzem, hogy 1946. május 1-től 
kirendelt helyettes lelkészként kezd-
te Kiskőrösön szolgálatát. 1949-ben 
feleségül vette Hodik Rózsát, 3 fiú-
gyermekkel – Ferenc, Péter és András 
– áldotta meg az Úr őket. 1981-ben 
nyugdíjba ment, de amíg egészsége 
engedte, helyettesként szolgált még. 
2006. január 30-án hazatért megváltó 

Urához. Megpróbáltatásának útja 
1957. június 7-én kezdődött, amikor 
letartóztatták. Három hétig a kecs-
keméti megyei bíróság fogdájában 
tartották, majd 1957. július 16-án bí-
rósági eljárás nélkül a hírhedt Tököli 
Közbiztonsági Táborba internálták 
1958. április 12-ig. Szenvedése 9 hó-
napig tartott, mint ítélet nélküli po-
litikai fogoly. 1957. december 14-én 
indította meg a megyei ügyészség 

ellene a bűnvádi eljárást. 1958. márci-
us 18-án a Kecskeméti Bíróság Kiskő-
rösre kihelyezett nyilvános tárgyalást 
tartott ügyében alaptalan vádakkal. A 
mai központi buszmegálló helyén álló 
Iparos Testület házában megtartott 
tárgyaláson mintegy 25-30-an vettek 
részt. Viczián Lajos kiskőrösi lakos a 
tárgyalás után megkereste Rózsa asz-
szonyt és elmondta: „az ő részükről 
semmiféle vád nem hangzott el Feri 
bácsi ellen”. Ezt a megyei levéltárban 
olvasható tanúvallomások jegyző-

könyvei is alátámasztják. Ezeket ezzel 
a megjegyzéssel zárták le: „Érdektelen 
tanú”. A meghurcoltatás célja az volt, 
hogy a lelkész eltávolításával gyengít-
sék az egyházat és félelemben tartsák 
az embereket – vontam le a követ-
keztetést a levéltárban őrzött teljes 
büntetőügy átolvasása után. A megyei 
bíróság egy héttel a nyilvános tárgya-
lás után hozott ítéletet: „Dr. Vincze 
Ferenc bűnös, a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedésben való tevékeny rész-
vétellel elkövetett bűntettben.” Ezért 
2 év börtönben letöltendő büntetésre 
ítélték. A kiskőrösi református pres-
bitérium és külön dr. Vincze Ferenc-
né a Legfelsőbb Bíróságtól az ítélet 

enyhítését kérte. 1958. április 12-én 
a Közbiztonsági Őrizetet Végrehajtó 
Országos Parancsnokság kérte a me-
gyei bíróságot, hogy gondoskodja-
nak az őrizetes elszállításáról. Ekkor 
a márianosztrai fegyház és börtönbe 
vitték a kiskőrösi lelkészt, ahol fő-
ként politikai elítéltek raboskodtak, 
köztük többek között Göncz Árpád, 
Bibó István, vagy Mensáros Lász-
ló is. 1 évig raboskodott itt, majd 5 
napot a budapesti Bethesda rabkór-
házban ápolták. 1959. április 4-én 
közkegyelemmel szabadult. Ösz-
szesen 1 év 9 hónap 26 napot töl-
tött le a kiszabott 2 év büntetésből.  
A kiskőrösi református gyülekezet lel-
készét hazahozta az Úr családjához és 
szolgálati helyére.
„Mert jó az Úr, örökké tart a szeretete, 
és hűséges nemzedékről nemzedékre 
(Zsolt.100:5)
Dr. Vincze Ferenc lelkipásztor így írt 
megemlékezésében: „Néhány boldog 

napra jött a letartóztatás, internálás, 
börtön, rabkórház. Azért annyira 
mégis tellett, hogy megakadályozzam 
a Városháza felgyújtását.”
A lelkipásztor még megélte, hogy a 
rendszerváltoztatás után 1991. októ-
ber 23-án, Göncz Árpád, a Magyar 
Köztársaság elnöke a „Hazáért és sza-
badságért” emlékéremmel tüntette ki. 
2006. október 23-án ökumenikus 
igei megemlékezés után Domonyi 
László polgármester, dr. Vincze Fe-
renc özvegyének átnyújtotta a képvi-
selő-testület által a néhai lelkipásztor-
nak ítélt postumus „Kiskőrös Város 
Díszpolgára” címet. 
A Tomori utcai református imaház 
falán pedig márványtáblát helyezett el 
a gyülekezet az ’56-os Szövetséggel és 
a városvezetéssel együtt, melyet min-
den évben megkoszorúznak, emlékez-
ve dr. Vincze Ferenc hazaszeretetére, 
szolgálatára.

Bánáti Istvánné

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

Alma eladó 
termelőtől!

tel.: +36-70/619-3910

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

Kiskőrösön 
földszinti lakás eladó. 

Irodának, vállalkozásnak  is 
kialakítható.

Érdeklődni: 06-20/592-6682

2018. október 23-i ünnepség
„Üdvöz légy, magyar nép,

ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!

Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja?

S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?”

K I S K Ő R Ö S  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  É S  A Z  ’ 5 6 - O S  S Z Ö V E T S É G ,  
V A L A M I N T  A  M A G Y A R  P O L I T I K A I  F O G L Y O K  S Z Ö V E T S É G E

tisztelettel meghívja Önt az október 23-i ünnepségre.

8.00 órakor 
ünnepélyes zászlófelvonás a Városháza előtt 
15.30 órakor 
„[…] minden kommunistát ki akartak nyírni”
„A Kiskőrösi Járás 1956-os eseményei és a kádári hatalmi reakciók” című 
kiállítás
Megnyitja: Domonyi László, Kiskőrös város polgármestere
A tárlatot bemutatja: Turán István helytörténész
Helyszín. Petőfi Sándor Művelődési Központ, Kamaraterme
17 órakor 
ünnepi szentmise a római katolikus templomban 
18 órakor 
fáklyás felvonulás az ’56-os kopjafához
A Kiskőrösi Evangélikus Középiskola irodalmi műsora az ’56-os 
kopjafánál 
(rossz idő esetén a Petőfi Sándor Művelődési Központban)
Ünnepi beszédet mond: Fodor Tamás történelem tanár
Koszorúzás, gyertyák elhelyezése az ’56-os kopjafánál

További megemlékezések
október 19. péntek 10.00 óra
Koszorúzás az ’56-os kopjafánál a KT Bem József Általános Iskola  
tanulóinak részvételével
október 19. péntek 10.50 óra
Koszorúzás a Kiskőrösi Evangélikus Középiskola emléktáblájánál
október 19. péntek 11.00 óra 
Koszorúzás az ’56-os kopjafánál a Kiskőrösi Evangélikus Középiskola 
Petőfi Sándor Általános Iskolája tanulóinak részvételével
november 4. vasárnap 18 óra 
Gyertyagyújtás az ’56-os kopjafánál a forradalom áldozataiért
Ünnepi beszédet mond:
Turán István helytörténész

ötödszörre jött városunkba
Több mint tízéves jó kapcsolatot 
ápol a Hotel Imperiál Gyógyszál-
ló és Gyógyfürdő, valamint egy 
norvég utazási iroda vezetősége. 
Tavasztól késő őszig váltják egymást 
a szállodában a norvég csoportok. 
A Norvégia északi részén található 
FinneidFjord nevű településen élő 
69 éves Torill Mellum (a képen 
jobbról) már ötödik alkalommal jött 
el, hogy a termálvíz jótékony hatását 
élvezze. Mint mondja, évente több 
turnusra is jelentkezik, így a gyó-
gyulása szemmel látható. Idén hat 
hetet töltött városunkban, érzi, hogy 
egész évre „feltöltekezett” energiá-
val. Amikor először itt járt, járókeret 
nélkül sehová sem tudott menni, ma 
már a gyógyvíznek és a felvett keze-
léseknek köszönhetően a kirándulá-
sokon is részt tud venni. Kedvence a 
masszázs és a vízi torna, imádja a kis-
kőrösi időjárást, az itt élő embereket 
és a finom leveseket. Nagyon sok új 
barátra találtam – mondja – akikkel, 
nagy örömmel borulunk minden év-
ben egymás nyakába. Ha egy szóval 
kellene leírni az itt tapasztaltakat, 
csak annyit mondok: tökéletes!

Jorun Synnøve Tveit, a norvég 
utazási iroda vezetője (a képen bal-
ról) személyesen elkísér minden 
csoportot, így bőven sorolja ő is 
a pozitív tapasztalatokat. Ezúton 
köszöni meg a városvezetésnek 
és Domonyi László polgármester-
nek, hogy a szálló mellett felnőtt fit-
neszgépeket telepítettek le, amelyek 
az Imperiál gyógyszállóban felvett 
kezeléseket tökéletesen kiegészítik a 
hatékonyabb gyógyulás, testkarban-
tartás érdekében. 
Csak ajánlani tudom mindenkinek 
ezt a gyönyörű várost, csodálatos 
gyógyvizét és bízom abban, hogy 
még sok-sok éven át tudunk Kiskő-
rösre jönni – hangsúlyozta.

A Margittai Kulturális Fesztiválra 
érkezett szeptember végén Hirsch 
Imre képviselő vezetésével Korányi 
Adrienn pályázati munkatárs, vala-
mint Skuta Csaba hivatali dolgozó 
településünk képviseletében. Test-
vérvárosunkban Pocsaly Zoltán pol-
gármester nagy szeretettel fogadta a 
kiskőrösi delegációt a városházán. 
Mint azt Hirsch képviselő elmond-
ta, a három nap alatt a testvérvárosi 
vezetés, az RMDSZ képviselete és a 
helyi református gyülekezet presbité-
riumának tagjai mindvégig gondos-
kodtak arról, hogy a kiskőrösiek jól 
érezzék magukat. Pénteken egy zenés 

esten vettek részt, ahol megismer-
kedtek a magyar és román zenemű-
vészettel. A második estén Margitta 
másik testvérvárosa, Berettyóújfalu 
delegációjával együtt találkoztak a 
város vezetőivel, ahol megbeszélték 
az eddigi közös élményeket és a jö-
vőbeni együttműködés lehetőségeit. 
A delegáció kint tartózkodásának ide-
je bővelkedett színes programokban, 
még egy Piramis koncerten is részt 
vettek. Ellátogattak Nagyváradra, 
Mecskére, ahol a falu polgármestere 
és vezetői fogadták őket. Vasárnap 
részt vettek az istentiszteleten, majd 
még egy városnézés és indultak haza. 

25 éves a kapcsolatunk 
hollandiai testvérvárosunkkal
éppen negyedszázada, hogy a hollandiai krimpen aan den ijssel és kiskőrös 
vezetői aláírták a testvérvárosi szerződést. azóta évente több alkalommal 
jönnek hozzánk a holland barátaink, illetve településünkről is látogatást 
tesz náluk egy-egy delegáció. szeptemberben egy küldöttségük volt nálunk 
a szüreti fesztivál alkalmával, az azt követő héten pedig domonyi lászló 
polgármester vezetésével krimpenbe utazott ki egy tizennégy fős kiskőrösi 
csoport, akik között ott volt a szivárvány néptáncegyüttes néhány tagja is.

Sajnos az időjárás kicsit keresztül-
húzta a számításainkat és a szabad-
téri standon nem tudtunk mindent 
megmutatni a hollandoknak, amit 
szerettünk volna, de még így is be-
pillantást nyertek Kiskőrös értékeibe 
– mondta a polgármester.
Domonyi László: A 25 éves együtt-
működés jegyében egy emlékkövet 
fektettek le Krimpen főterén, ahol 
nemes gesztusként a tiszteletünkre 
lobogott a magyar nemzeti zászló. 
Mintegy 18 órás, fárasztó utazás 
után érkeztünk meg Krimpenbe, 
ahol rengeteg tartalmas és érdekes 
programot szerveztek számunk-
ra. Szombaton délelőtt a krimpeni 
tanácsteremben a 25 év jegyében 
megtartott színvonalas konferenci-
án dr. Kocsis András, Hollandia 
magyarországi nagykövete is részt 
vett, aki mint mondta hazánknak 
öt „hatékonyan működő” testvér-
városi kapcsolata van Hollandiával. 
A konferencián Domonyi László 
polgármester és Pohankovics And-
rás alpolgármester képekkel illuszt-
rált prezentációban mutatta be vá-
rosunkat, az utóbbi évek fejlesztéseit. 
A delegáció bemutatkozott a nemré-

giben megválasztott új városvezetés-
nek. Az előadássorozattal telt nap 
végén az ENSZ-től egy hölgy tartott 
előadást a Smart City programról. 
Elmondta, hogy az ENSZ támoga-
tásával Hollandia első „okos városa” 
Krimpen lesz. Az előadáshoz csatla-
kozva szót kértünk és tájékoztattuk 
a jelenlévőket, hogy Kiskőrösön is 
támogatjuk a Smart City program 
bevezetését. Az ENSZ támogatásá-
val nagy valószínűség szerint el tud-
juk majd érni, hogy hazánkban a mi 
városunk legyen az első „okos város”. 
Ez lesz a jövő legfontosabb stratégiai 
lépése, melyet a magyar Kormány-
zat is támogat, egy újabb jelentős 
együttműködési pont, Kiskőrös és 
Krimpen Aan den Ijssel között.    
A szombati nap legfontosabb üze-
netének azt tartom, hogy megis-
mertettük, hogy mi hogyan élünk 
és gondolkodunk Magyarországon. 
Bízom a további pozitív, eredményes 
együttműködésben.     

Kiskőrösön Mohácsi út 14. szám alatti 
ingatlan eladó! 
Érdeklődni: 06-20/914-2039
Albérlet kiadó 
tel.: 78/311-775; mobil: 06-20/594-6710  
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ez a nap Más, Mint a többi…

idén is kiválasztották 
a legszebb kutyákat

ez + az

a 19. alkalommal megrendezett „kiskőrös szépe” kutyaszépségversenyt 
a szüreti fesztivál keretén belül rendezte meg a Magyar ebtenyésztők or-
szágos egyesülete, farkas Irén koordinálásával. a küllembíró megtisztelő 
feladatát, mint annyi sok éven keresztül, most is Vinnai András nemzetközi 
küllembíró vállalta fel.

A programon megjelenteket 
Pohankovics András alpolgármes-
ter köszöntötte, majd kezdetét vette 
a versengés, amelynek végén több 
kategóriában is eredményt hirdettek. 
Kiemelt figyelmet szenteltek a felvo-
nultatott magyar fajtákra és megdi-
csérték a kutyatartó gyermek és fiatal 
felelős gazdikat.
Eredmények:
„A legszebb kutya” kategória: Vin-
cent Simpatika – beagle (felvezető: 
Véh Zsanett), Roki – törpe belga 
juhász (Bognár Nóra), Odesza – 
samoyed (Vörös Ferenc).
„A legszebb magyarfajta”: Ökör-
szem – mudi (Kósa Gyula), Dutrás 
Panni – puli (Kósa Gyuláné).
„Legfiatalabb felvezető”: Kudron 
Csenge (kutyusa: Brúnó – collie), 
Lehoczki Hanna (Szofi – golden 
retriever).
„A legszebb menhelyes és keverék 
kutya”: Joni (gazdája: Baranyai 
György.

„A legkisebb felnőtt kutya”: Jáz-
min – spániel (Szabó Edina), Chilé 
– törpe pincser (Székes Nikolett), 
Nálá – francia bulldog (Varga Lil-
la), Menta – francia bulldog (Bálint 
Nóra).
„A gazdájára legjobban hasonlító 
kutya” és „A legfiatalabb felveze-
tő”: Happy – chihuahua (Martinkó 
Márki Anita).
„A legmagasabb kutya”, valamint 
„A legidősebb kutya”: Sharpy – Sár-
hegyi (Samu Nagy Gyula), Bombed 
– Hova Wary (Szabadi Enikő).

A rendezvény támogatói:
Kiskőrös Város Önkormányza-
ta, dr. Bozi Róbert állatorvos, 
Vinotrep Kft., Husse szuperpré-
mium minőségű kisállateledel 
– Zahorszki János és felesége Ke-
lemen Mária, Maggie & Lilu ku-
tyakozmetika. 

Vége a nyári nagy melegnek, és mi, 
a Városi Nyugdíjas Klub tagjai újra 
találkoztunk a megszokott időben. 
Ez a találkozás a „zsíroskenyér-
party” nevet kapta. A finomság elfo-
gyasztása után a beígért meglepetést 
kíváncsian várták a klubtagok. Volt 
is ámulás, amikor az idén születés-
napjukat ünneplő „fiatalokat” kö-
szöntöttük. Köztük a korelnök a 94 
esztendős Kiss Sándor volt, akit egy 
palack „Boldog születésnapot” fel-
iratú borral leptünk meg. Virággal, 
verssel és pezsgővel köszöntöttük a 
85 éves Stefanek Ernőné Rózsát, 

a 83 esztendős Szita Józsefné Esz-
tikét, a 80 éves születésnapjukat 
ünneplő Szabó Józsefné Marikát, 
Dedák Józsefné Csöpikét, Fazekas 
Istvánné Margitkát és Kecskeméti 
Jánosné Erzsikét. 
Jó hangulatban „repült el” ez a két 
óra, ünnepeltjeink szívükben szere-
tettel telve örültek a köszöntésnek. 
Köszönjük a művelődési központ 
vezetőjének és a dolgozói kollektí-
vának, hogy mindig számíthatunk a 
segítségükre.

Nagyné Márti,
a Városi Nyugdíjasklub vezetője 

van egy jó recepted?
Második alkalommal választotta ki 
a Kiskőrösi Sütiparádé zsűrije „Kis-
kőrös Város Tortáját”. Idén Ádám 
Franciska Tiramisu tortája érdemel-
te ki ezt a megtisztelő címet.
Ádám Franciska: A piskótához 4 
tojást szétválasztunk. A tojásfehér-
jékből kemény habot verünk. A sár-
gákat 4 evőkanál kristálycukorral és 
1 csomag vaníliás cukorral habosra 
keverjük. 4 evőkanál lisztet elkeve-
rünk 1 csomag sütőporral, majd át-
szitálva a tojássárgájákhoz adjuk, vé-
gül a felvert tojásfehérjét is óvatosan 
a tojássárgához. A tésztát a kivajazott 
-lisztezett tortaformába öntjük és 
20-25 perc alatt megsütjük, alsó-fel-
ső sütésen, 200 fokon. 
A krémhez 4 tojás sárgáját 4 evő-
kanál kristály- és 1 csomag vaníliás 

cukorral habosra keverünk, majd 
hozzáadunk 50 dkg mascarponét. 
1 dl tejszínt 1 habfixálóval és a to-
jásfehérjét is kemény habbá ver-
jük, majd óvatosan beleforgatjuk a 
mascarponés krémbe. 
Szükségünk lesz még két kicsi, vagy 
egy nagy csomag babapiskótára, 3 
evőkanál kakaóporra, valamint 7 
evőkanál kristálycukorra. A babapis-
kóták felét 30 milliliter lefőtt kávéba 
mártjuk.
A krém felét a piskótakarikára ken-
jük. Eligazgatjuk és ráhelyezzük a 
kávéba beáztatott babapiskótákat. 
Rátesszük a krém második felét és 
körbedíszítjük a tortánkat fehér ba-
bapiskótákkal. A tortát egy szalaggal 
körbekötjük, hogy nehogy szétessen.
A torta tetejét megszórjuk kakaó-
porral, majd hűtőbe tesszük legalább 
egy napra.

Mazsorett és 
fúvós siker 

nagyváradon
A Gmoser István karnagy vezette 
Kiskőrös Város Fúvószenekara és a 
Gmoser György művészeti vezető 
által összefogott mazsorett együttes 
„Csillagfény” csoportja a Nagyvára-
di Fúvószenekar meghívására fúvós 
és mazsorett fesztiválon vett részt az 
erdélyi Nagyváradon. A háromnapos 
rendezvény szereplésekkel, közös 
próbákkal, kirándulással, és ismerke-
déssel telt. Pénteken a Szent László 
téren adtak hatalmas sikerű egyórás 
koncertet a kiskőrösiek. A nagyhírű 
magyar Ady Líceumban szállásolták 
el őket. A szombat délelőtt közös 

próbával telt az össz - zenekari mű-
sorhoz Szalárdon,  ahol az erdélyi 
zenekar edzőtáborozott. Délután 
a faluban adtak közös koncertet. 
A magyar zene és a pörgős magyar 
lányok odacsalták a falu magyar 
lakosságát. Az idős nénik sírtak, 

hogy magyar zenekar játszik az ő 
falujukban. Mindenki közös fo-
tót akart a magyar lányokkal. Este 
egyórás önálló műsor után közös 
koncertet adott a kiskőrösi és a 
nagyváradi fúvószenekar, a kiskő-
rösi „Csillagfény” és a nagyváradi 

„Mistic” mazsorett csoportokkal. 
A tér megtelt magyar emberekkel.  
Köszönjük Dee Róbert karmester-
nek a meghívást. Mi is szeretettel 
várjuk vissza erdélyi barátainkat.

Rákóczi Erzsébet

a budapesti fesztiválzenekar városunkban koncertezett

A 35 évvel ezelőtt alakult Budapesti 
Fesztiválzenekar (BFZ) az Egységes 
Magyarországi Izrealita Hitköz-
séggel együttműködve „Koncert és 
beszélgetés a vidéki zsinagógákban” 
címmel indított útjára egy ingyenes 
koncertsorozatot, melynek idei első 
állomásaként Kiskőrösön koncertez-
tek a könyvtár szervezésében. 

A művészeti program 
előtt Domonyi László 
polgármester méltatta 
a zenekar szolgálatát, 
valamint köszöntötte 
a megjelenteket, és 
mint mondta, külön 
öröm számára, hogy a 
fellépők között üdvözöl-

heti a kiskőrösi szárma-
zású Jóföldi Anett (kis 

kép) fuvolaművészt is. 
Ezt követően a BFZ 
vezető klarinétosa 
Ács Ákos beszélt a 
zenekarról, munká-

jukról. „A zene ott 
kezdődik, ahol a szó ha-

talma véget ér” – mondta a koncer-
ten jelenlévő dr. Róna Tamás, az 
Alföldi Régió vezető rabbija (jobb 
oldali kép bal szélén) aki több ér-
dekes, vallási témájú történetet is 
megosztott a hallgatósággal, akik a 
koncert végén megkóstolhatták a 
zsidók hagyományos süteményét, a 
flódnit is.

fotók: Filus Tibor

Kóstold meg az újboromat!
Idén is megtartja újbormustráját

a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend
és Kiskőrös Város Hegyközsége november 17-én,

a dr. Kuti Szőlészeti és Borászati Kft. Mediterrán Pincészetében.

Kérik a bortermelőket, hogy aznap reggel 8 és 9 óra között a nyilvános 
bormustrára boraikból 3-3 palackot a pincészetben adjanak le.

A borlovagok délután közreműködnek
a IV. Kemencés és Gasztronómiai Fesztivál 15 órakor kezdődő

„Újboráldás” programjában.
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MobiL „korMányabLak busz” 
segítette az ügyintézést

szeptember 17-én délután turánné török ágnes, a bács-kiskun Megyei 
kormányhivatal kiskőrösi Járási Hivatalának hivatalvezetője mutatta be 
sajtótájékoztató keretében az új mobil „kormányablak buszt”, mely egy 
héten keresztül járásunk településein segítette a kormányablakok dolgo-
zóinak munkáját.

Turánné Török Ágnes: A Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal idén 
áprilisban mutatta be azt a kormány-
ablak-feladatok ellátására alkalmas 
mobil ügyfélszolgálatot („Kormány-
ablak busz”), amely előre meghirde-
tett menetrend szerint járja a megye 
településeit, biztosítva ezzel a korsze-
rű, gyors ügyintézést azok számára 
is, akiknek nehézségbe ütközik a 
kormányablakokba való bejutás a 
nagyobb távolság, a nehezebb közle-
kedés vagy egészségi okok miatt.
A „Kormányablak busz” tulajdon-
képpen egy mobil ügyfélszolgálat, 
melyben kevés kivétellel ugyanazok 
az ügyek elláthatók, melyeket a kor-
mányablakokban intéznek mun-
katársaim. A busz egy berendezett 
iroda, két munkaállomással, mely 
a központi adatbázisra csatlakozik, 
csupán elektromos áram szükséges 
az üzemeléshez. A hozzáférés tekin-
tetében hasonló szabályok érvénye-
sek, mint a kormányablakokban, az 
adatvédelem garantált. 
A busz személyzetét a sofőrtől az 
ügyintézőkig a Kiskőrösi Járási Hiva-
tal négy kormányablaka biztosította, 
ez egyben garancia volt a szakszerű 
ügyintézésre. 

A „Kormányablak busz” a közigaz-
gatás átalakításának egy újabb ál-
lomása, melynek során időt, pénzt, 
energiát takarítunk meg ügyfeleink 
számára azzal, hogy még közelebb 
visszük a szolgáltatást a lakossághoz.   
A hivatalvezető örömmel tájékoz-
tatta az ügyfeleket, hogy a kiskőrö-
si járásban szeptember 17-től 28-ig 
valamennyi kis településre eljut a 
mobil ügyfélszolgálat. Jellemzően a 
polgármesteri hivatalok udvarában, 
vagy előtte lévő parkolóban várták 
ügyfeleiket. 

A járás bentlakásos szociális intéz-
ményeiben előzetesen tájékozódtak 
az igényekről, ennek megfelelően a 
Kaskantyúi „Harmónia” Integrált 
Szociális Intézményben, az Izsáki 
Aranyfürt Idősek Otthonában, va-
lamint a Kiskőrösi Filadelfia Idősek 
Otthonában is tartottak kihelyezett 
ügyfélfogadást. 

Előzetesen valamennyi település-
re szórólapokat juttattak ki, illetve, 
helyben, a szokásos módon, az ön-
kormányzati hivatalok segítségével 
tájékoztatták a lakosságot a lehető-
ségről. 

biztonságosan közlekednek
A „Biztonság Hete” programsorozat 
keretében, az Országos Rendőr-főka-
pitányság kezdeményezésére, a Bács-
Kiskun megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. bevonásával, szeptember 
20-án közlekedésbiztonsági versenyt 
rendezett KRESZ-SZAFARI néven, 
általános iskolás gyermekek számára 
Kecskeméten, a Vadaskertben.
A megmérettetésre nyolc csapat ne-
vezett be. Városunkat a KT Bem 
József Általános Iskola negyedik év-
folyamos tanulói képviselték, akik 

nagy küzdelemben az előkelő 2. 
helyezést szerezték meg és ezzel járó 
értékes jutalmakat kaptak. 
A versenyszámok a KRESZ táb-
lák, a közlekedési szabályok, tűz- és 
balesetvédelmi szabályok ismereté-
ből, kerékpáros ügyességi faladatok-
ból álltak 

A Vadaskert különleges helyszínt 
biztosított a magas színvonalon szer-
vezett és lebonyolított versenyhez.

Mészáros Valéria

noveMberi Mesenapokra 
várJák a JeLentkezőket

Újabb nagyszerű képzési programon 
való részvételre nyílik lehetőség a 
Kiskőrös Városért Alapítvány szerve-
zésében. Novemberben háromnapos 
ingyenes képzést hirdetnek, amely 
tanúsítvánnyal zárul. (nem kredit-
pontos) A gyermekek nevelését, ok-
tatását segítő módszerek témakörben 

segítenek tapasztalatokat gyűjteni 
a témavezetők. A képzés Bajzáth 
Mária mesepedagógus szenzáci-
ós előadásával kezdődik november 
23-án 17.00 órakor, melyre a nagy-
közönséget is szeretettel várják.
A képzésre az alapítvány elnökénél, 
Supka Évánál lehet jelentkezni.

szüLői fóruMot tartottak a 
kiskőrösi egyMi pedagógusai

A Kiskőrösi Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézményben 
ötödik éve működik készségfejlesztő 
iskolai tagozat. Tanítványaink értel-
mileg akadályozott gyermekek mo-
dul rendszerben sajátítják el a szak-
mai ismereteket. Az utóbbi időben 
egyre hangsúlyosabban jelenik meg 
a diákokért érzett közös felelősség 
a pedagógusok és a szülők oldaláról 
is. Készségfejlesztő iskolai munka-
közösségünk egy olyan eljárásrendet 
szeretne kidolgozni, amelyben se-
gítséget tudnánk nyújtani a szülők-
nek, megtalálni gyermekük helyét 
a „másod munka” világában. Ezért 
szeptember 20-án fórumot szervez-
tünk számukra a megváltozott mun-
kaképességű fiatalok foglalkoztatási 

lehetőségeiről. Meghívott előadónk, 
dr. Macsári Mária főosztályvezető-
helyettes főorvos, a Kecskemét Já-
rási Hivatal Rehabilitációs Ellátási 
és Szakértői Osztályáról, a megvál-
tozott munkaképességű személyek 
minősítésével és ellátásával kapcso-
latos változásokról tartott előadást. 
Polyák Andrea (fotó) hasznos is-
mereteket nyújtott a minősítéssel 
kapcsolatos papírok beszerzésének 
szabályairól, a rehabilitációs kár-
tya megszerzéséről és működéséről, 
mely később lehet fontos fiatalja-
ink számára. Oroszi Dávid megyei 
koordinátor a Bács-Kiskun megyei 
EFOP 1.1.1.-15. Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Intézményfejlesztési 
Főosztályáról gyermekeink optimá-
lis jövőképét mutatta be. A megvál-
tozott munkaképességű személyek 
munkaerő-piaci integrációja kap-
csán beszélt a jelenleg futó országos 
projektekről. Segítségével a Kiskő-
rös környékén működő védő mun-
kahelyekről is tájékozódhattunk. 
A fórumot az érdeklődő szülők és a 
pedagógusok is aktuálisnak és hasz-
nosnak ítélték. Reményeink szerint a 
program egy kezdeti lépcsője a közös 
gondolkodásnak, az összefogásnak 
gyermekeink jövőjéért.

HőLégbaLLon taLáLkozó 
a keMencés fesztivál napján
A kiskőrösi hőlégballonosok már 
nem először szerveznek nemzetközi 
hőlégballon találkozót városunkban. 
Idén ez egybeesik a IV. Kemence 
Fesztivállal, úgyhogy érdemes korán 
kelni, hogy minden programra el 
tudjunk menni. Aki szeretné látni 
az óriásgömbök levegőbe emelke-
dését, az pénteken este, szombaton 
reggel és este, valamint vasárnap 

reggel megteheti a Szabadidőpark-
ban. Reggelente 7-8 óra között, dél-
utánonként 16-17 óra között száll-
nak fel a színes hőlégballonok, ha az 
időjárás és a széljárás kedvező lesz. 
Nagy valószínűséggel „liftezésre” is 
sor kerül, ami egy rögzített hőlégbal-
lonban a levegőbe való felemelkedést 
jelenti. Információs telefonszám: 
06-20/777-9076

vásároztak a szücsi oviban

A Kiskőrösi Óvodák Szücsi óvodá-
jában hagyományteremtő módon 
rendezték meg a Mihály-napi vá-
sárt, szeptember 28-án. Az óvoda 
nagycsoportosai, valamint középső-
sei műsort adtak elő. A programot 
színesítette a Kiskőrösi Szlovákok 
Szervezetének néhány tagja, vala-
mint a Szivárvány Néptánc Együttes 
táncosai. A jó hangulatról az akasztói 
Vízkereszt Citerazenekar is gondos-
kodott. Suhajda Simon pedig látvá-
nyos juhászbemutatót tartott. 
Az udvaron a gyermekeket népi 
játékok várták Bobek Sándor és 
Pozsgai Liliána jóvoltából. A vásár 
kínálatában a szülők és nagyszülők 
által sütött finomságok, valamint 

kézműves ajándéktárgyak szerepel-
tek, melyeket a szülők és a peda-
gógusok készítettek. A „Herczegi 
kürtöskalács” vattacukorral és patto-
gatott kukoricával várta a gyermeke-
ket, melynek teljes bevételét az óvo-
da fejlesztésére ajánlotta fel. 

November 20-án, kedden 9-13 óra között és 21-én,
szerdán 9-13 óra között véradás lesz a mûvelôdési központban.

21-én délután 14.30 és 17.00 között az Ungvári Works Kft.
telephelyén várják a véradókat

VÉRADÁS

Személyi igazolványát, a lakcímkártyát, TAJ kártyáját
minden önkéntes hozza magával!

fotó: internet
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számos érdeklődő kísérte figyelemmel Bella tibor pedagógus előadását a 
kamarateremben, ami nem is csoda, hiszen a jubileumi emlékév jegyében 
visszarepített minket az újratelepítés időszakába, sőt, olykor még korább-
ra is.

A „Kiskőrös 300” Emlékbizottság 
Várostörténeti Albizottsága és a Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár szerve-
zésében megvalósult várostörténeti 
előadás a település múltjának olyan 
fejezeteit vette nagyító alá, amit tu-
lajdonképpen mindenki ismerhet 
egy kicsit – legalább is hallomásból. 
Az előadó bemutatta, hogy a sokszor 
triviálisnak ható kijelentések, infor-
mációk mögöttes tartalma legalább 
annyi izgalmat rejt magában, mint 
a „történelmi tények” alkotta kerek 
egész.
Bevezetésképpen Bella Tibor felve-
tette, hogy ahhoz, hogy betelepítés-
ről beszélhessünk, meg kell látnunk 
az okokat, hogy miért is van szükség 
erre a nagy ívű folyamatra. Bemutat-
ta a középkori Kyskeres-ről és pusz-
tulásáról fennmaradt adatokat, majd 
korábban nem hallott információkat 
is közölt: az oklevelekben megtalál-
hatók azoknak az uraknak a nevei, 
akik az 1526 előtti Magyar Király-
ságban birtokolták városunk terüle-
tét, a tanár úr pedig rávilágított, hogy 
ezek az illetők nem holmi kisneme-
sek, esetleg lecsúszott familiárisok 
voltak, hanem a legtöbb esetben a 
köznemesség felső köreiből kerültek 
ki, főúri rokonsági kapcsolatokkal, 
jelentős vagyonnal. Az újabb adalé-
kok ismét megerősíteni látszanak azt 
a több tényező által igazolt hipoté-
zist, hogy a középkori Kiskőrös nem 
egy kis falucska, hanem egy jelentős 
kereskedelmi út mentén fekvő, meg-
határozó kistelepülés lehetett. 
Sajnos az 1529-es nagy török had-
járat, majd az azt követő 150 éves 
uralom alatt Kiskőrös arculata ala-
posan megváltozott. A török defte-
rekben legtöbbször csak pusztaként 
szerepel, mindazonáltal az előadó 

rámutatott, hogy minden meglé-
vő adat azt támasztja alá, hogy sem 
Kiskőrös maga, sem a környékbeli 
Szücs és Cebe puszták nem voltak 
lakatlanok, végig jelen volt a letele-
pedett kisszámú lakosság, legfeljebb 
nem mindig „hivatalos” formában. 
A török kor viszonylagos nyugal-
mának a felszabadító háborúk és 
a Rákóczi-szabadságharc vetettek 
véget, utóbbit ráadásul egy jelentős 
pestisjárvány is követte. A császári, 
a felkelő és a rác csapatok által vé-
gigpusztított vidék állapotairól Bella 
Tibor kiemelte, hogy a korábbi 100 
településből mindössze 15 maradt 
meg!
Az előadás utolsó harmada Kiskő-
rös betelepítését mutatta be, amely 
a fent említett folyamatok ismere-
tében válik érthetővé. Hiába kapta 
meg ugyanis a Wattay család először 
örökségként, majd ismét, ekkor már 
jutalomként városunkat és környé-
két: az uralkodónak megfizetett 
fegyverváltság után, ha valamennyi 
hasznot szeretett volna nyerni a te-
rületekből, ahhoz először emberek-
re, jobbágyokra volt szükségük, aki a 
földet megműveli, az állatokat ellátja. 
Jelentős kedvezményeket nyújtottak 
az ide érkezőknek, ezt rögzítette az 
1718. május 19-én Pesten kiadott te-
lepítési okirat is, ezért is datáljuk erre 
a napra a mai Kiskőrös születésnap-
ját. Az előadó ugyanakkor kiemel-
te, hogy Kiskőrös szlovák telepesei 
nem (csak) ebben az évben érkeztek, 
ez ugyanis fizikailag lehetetlen lett 
volna, az 1710-es években, majd az 
azt követő évtizedben, évtizedekben 
több hullámban telepedtek meg az 
„új hazában”, a felvidéki területekről 
délre vándorolva.

Turán István  

őseink nyoMában
Előadás Kiskőrös betelepítéséről

eMLékMű ’56 diákMártírJainak

évadzáró „MázLi-kupa” 
a kiskőrösi teniszkLubban

A Kiskőrösi Teniszklub Egyesület 
szeptember 22-én, szombaton tar-
totta évadzáró rendezvényét. Ilyen-
kor rendezik meg az úgynevezett 
„Mázli kupát”, melynek az a lénye-
ge, hogy vegyesen összesorsolják a 
páros mérkőzéshez a játékosokat és 

az ellenfeleket. A 6 game-s mérkő-
zések után újabb csapatot sorsolnak 
véletlenszerűen. Akinek kettő vere-
sége összejön, az sajnos kiesik a ver-
senyből. A végjátékot Szabó Attila 
– Matusik Viktor és Dénes János – 
Szentesi Zoltán párosok játszották. 
A vándorkupát az említett verseny-
zők közül Dénes János (a képen 
jobb szélen) és játékostársa, Szentesi 
Zoltán (a képen bal szélen) vehette 
át. A díjat az egyesület elnöke, Csá-
nyi József adta át, egyben gratulált 
is a kiváló játékos-teljesítményhez. 
A nap végén a klubtársak egy finom 
bográcsos étellel pótolták az elégetett 
kalóriákat.

Szeptember 21-én nem minden-
napi körülmények között új ’56-os 
emlékművet avattak városunkban. 
Egy magánember, saját költségén, a 
házának udvarán emeltette három, a 
forradalomban elesett diáklány tisz-
teletére.
Suba György, az adományozó, a 
kiskőrösiek közül a legtöbbet szen-
vedett börtönben, a forradalomban 
való részvételéért. Első fokon halálra 
ítélték, de az enyhítés után sem vo-
natkoztak rá az amnesztiák, végül 
1972-ben szabadult. Csak ezután 
tudta sokoldalú tehetségét kibon-
takoztatni. Festőművész, drámát 
és verset ír, zenét szerez, és számos 
kötetben adta közre alapos hely-
történeti kutatásainak eredményét. 
Ő fedezte fel, hogy Rákóczi Kiskő-
rös környékén táborozott, és minden 
követ megmozgatott, hogy a fejede-
lemnek méltó emléket állítsanak 
városunkban. Saját költségén csinál-
tatta az '56-os Kopjafa elé a Kossuth-
címert.

A forradalom történetének kutatása 
közben ismerte meg a mártír diák-
lányok sorsát. Az ártatlan fiatal éle-
tek tragédiája mélyen megérintette. 
Előbb könyvet írt róluk, majd úgy 
döntött, örök emléket állíttat nekik.
A tizenhét éves nagykőrösi Barta 
Margitot és a tizenhárom éves mis-
kolci Misley Emesét tüntetésen érte 
a halálos golyó, a tizenhét éves Ma-
gyar Katalin önkéntes ápolónőként 
mentette a sebesülteket, de nem 
menthette meg saját fiatal életét a 
gyilkos fegyverektől.
Az avatáson összegyűlt nagyszámú 
emlékező, köztük sok a mártírokhoz 
hasonló korú diák pisszenés nélkül 
hallgatta, amint Suba György drá-
mai erővel idézte fel a fiatal lányok 
életét és halálát.

Tisztelet az áldozatoknak, és annak, 
aki nem hagyja, hogy emlékük fele-
désbe merüljön!

Fodor Tamás
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kieMeLt fődíJat kapott a kiskőrösi töLtött káposzta
kiskőrös és az erdélyi alsósófalva közös csapata – Krahulecz János, 
Varga Andrea, Huszár Jutka, csizovszki lászló, Baltás Adrienn, Kovács 
sándor, Kothencz Angéla – már nem először vett részt a parajdi töltött ká-
poszta fesztiválon patka István (a képen lent guggol) vezetésével. 2013. 
óta minden évben ott fő a kiskőrösiek bográcsában is a sok-sok finom 
szárma a népszerű eseményen.

Az idén ráadásul kirobbanó sikert 
arattak, hiszen ők kapták meg a zsű-
ritől a „Kiemelt fődíjat”, valamint 
elhozták a „Legszebb tálalás”-díját is, 
amit már tavaly is sikerült megsze-
rezniük. Mint azt István elmondta, 
a fesztivál célja nem más, mint a ha-
gyományok ápolása. Ezt ők mester-
fokon művelték, ezért is írták okle-
velükre: A hagyományok ápolása, a 
népi hagyományok megőrzése terén 
mutatott aktív tevékenység, a ha-
gyományos népi ízek elkészítése elis-
meréséül. Az oklevél mellé járó díjat 

pedig felajánlották a IX. Kakaspör-
költ-főző Fesztivál egyik fődíjának. 
Nem mentek ők sem üres kézzel, 
magukkal vitték a kiskőrösi városve-
zetés által felajánlott különdíjat, amit 
egy parajdi csapatnak ítéltek oda.
Két bogrács alatt gyújtottak tüzet, 
s mivel Kiskőrös újratelepítésének 
300. évfordulóját ünnepli az idén, 
összesen 300 szármát készítettek. 
A felét kiskőrösies magyarosan, őrölt 
pirospaprikával, a másik felét erdé-
lyi magyarosan, fehéren, csomborral 
ízesítve.

Reggelire pedig négy, kiskőrösi– 
sóvidéki sült malacarcot kínáltak, 
ami az utolsó falatig mind el is fo-
gyott.
Az ételt ingyen adták, és az ado-
mánygyűjtő dobozukban összegyűlt 
összeget felajánlották az alsósófalvi I. 
világháborús emlékmű felújítására. 
Az összetartozás szeretetét a jókedv 

is fűszerezte, nagyon jól érezték 
együtt magukat a csapattagok. Ha-
zafelé néhány erdélyi nevezetességet 
is megtekintettek, s megegyeztek, 
hogy ezt a hagyományt nem szabad 
megszakítani, jövőre is ott a helyük a 
parajdi fesztiválon és főzik a töltött 
káposztát.    

tök jó volt a szent Mihály-napi sokadaloM
kiskőrös újratelepítésének 300. évfordulóját kerek egy esztendőn át ünne-
peljük. bővelkedünk a rendezvényekben, fesztiválokban. bár szent Mihály-
napi sokadalomra már volt példa városunkban, tökfesztivállal egybekötve 
az újdonság erejével hatott szeptember 29-én, a kiskőrös városért alapít-
vány főszervezésével, valamint kiskőrös város önkormányzata, a petőfi 
sándor Művelődési központ, és a János vitéz Látogatóközpont támogatá-
sával, közreműködésével megszervezett esemény.

A főtér ezen a délutánon is benépe-
sült, a kicsiket és a nagyokat népi 
játszóház, kézműves foglalkozások, 
népi mesterségek bemutatója, népi 
vásár, borkóstoló és finom falatok 
várták. A Kiskőrös Városért Alapít-
vány önkéntesei ízletes sütőtököt 
sütöttek a város kemencéjében, egy 
nagy üstben zsenge kukorica főtt, 
mindemellett kürtöskalács sült, 
mézkóstolásra is lehetőség nyílt.
A terményoltár is megépült, amit 
Czele József káplán áldott meg. 
A mikrofon sem árválkodott. 
Domonyi László polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket és kívánt 
mindenkinek kellemes időtöltést a 
délutánra, Duchai Józsefné nép-

dalokat énekelt, dr. Filus Erika 
néprajzkutató „Hagyományaink 
nyomában” címmel tartott rövid 
előadást, s meséket is hallhattunk. 
A zenei szórakoztatásról a Music 
Story együttes gondoskodott. Persze 
a tánc és a tűzgyújtás sem maradt el 
és közös éneklés zárta a tombolatár-
gyakban, élményekben is gazdag, 
családias napot.

Supka Éva, az alapítvány elnöke ez-
úton mond köszönetet mindenkinek, 
akinek része volt a program sikeres 
kivitelezésében és részt vett a Szent 
Mihály-napi sokadalomban. Köszö-
netet érdemel az önkormányzat részé-
ről Domonyi László polgármester, dr. 

Nagy Gabriella aljegyző, Kovács Eni-
kő, Martin Ferenc, Skuta Csaba, Ba-
logh István, Schäffer Tamás, Magyar 
János, a Kőrösszolg Kft. munkatársai. 
Az alapítvány kurátorai – dr. Kállay-
né Major Marina, Markóné Csepedi 
Anikó, dr. Ba Mariann, Molnár El-
vira, Pethő-Szűcs Mária, az önkénte-
sek – Markó Csaba, Valachné Kati, 
Torgyikné Erzsike, Kispataki Szilvia, 
Berkecz Mónika, Csővári Andrea, Fábi 
János, Supka Zsófia, Opauszki Eszter, 
Sinkó Dorián, a szalmát felajánló 
gazdálkodó, a Garden Kft., Ba Irén, a 
páhi Wald-Trans Kft., a Hakan Kebab 
étterem, a Herczegi büfé, Duchai Jó-
zsefné, a KEVI Petőfi Sándor általános 
iskola diákjai, Katona Imi, dr. Filus 
Erika, Czele József káplán-atya, Kapo-
nya László és a Kiskőrös Táncegyüttes, 
a Music Story együttes, a János Vitéz 
Látogatóközpont, az árusok: Nyerlucz 
György teknővájó mester, Csányi 
Emike kelmekészítő, Gergely Miklós 
szőnyeges, Hajasné Rebeka mézterme-
lő, valamint a Szentpéteri Borház.

11

tisztelt
kiskőrösi bortermelő! 

november 17-én tartjuk
a IV. Kemencés gasztronómiai 

fesztivált

a rendezvény Márton-naphoz kö-
tődik, amely az újbor ünnepe is.

ha szeretné, hogy megszenteljék 
az ön borát is, akkor üvegpa-

lackban vigye be a művelődési 
központba, aznap 13 óráig.

szeretettel várjuk a 15 órakor 
kezdődő újboráldásra, amelyet 

városunk egyházainak vezetői és 
a kiskőrösi „gondűző” borlovag-
rend közreműködésével tartunk.

jöjjön el, vegyen részt a fesztivá-
lon és az újboráldáson! 

válogasson a programok gazdag 
kínálatából, ünnepeljünk együtt!

tisztelettel:
domonyi lászló polgármester
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„a keresztnek a keresztbőL 
szüLetett szeretete”

Kitüntették Kolonuszné Supka Nikolettát

októberi útMutató
idősek napJára

családi istentiszteleten 
forMálódtak közösséggé

„Az év diakóniai munkatársa” elis-
merést vette át Kolonuszné Supka 
Nikoletta, a Jó pásztor Evangélikus 
Szeretetotthon dolgozója, a buda-
pesti Deák téri evangélikus temp-
lomban megtartott ünnepi istentisz-
teleten, szeptember 25-én.

Mint azt az evangélikus egyház tu-
dósításából megtudtuk, Prőhle 
Gergely országos felügyelő köszön-
tőjében dicsérte a Kormányzattal 
az elmúlt években kialakult igen 
dicséretes együttműködést és az egy-
házi intézménybővülést. Köszönetét 
fejezte ki azért az odafordulásért, 
amellyel a Kormányzat intézménye-
ink felé viseltetik. „Azt hiszen, hogy 
az a szeretetteljes légkör, ami az evan-
gélikus intézményekben az ott élőket 
körbeveszi, jól kiegészíti azt az álla-
mi fegyelmet, ami szükséges ahhoz, 
hogy egy ilyen intézményrendszer jól 
működjék” – mondta, és mint egy-
házi vezető köszönetét fejezte ki az 
intézményekben dolgozóknak az ott 
végzett áldozatos munkáért.
Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért felelős ál-
lamtitkára kiemelte az állami támo-
gatás és a lelki hozadék fontosságát. 
Teréz anya szavait többször idézve a 
szolgálatra kész kéz és a szerető szív 
fontosságát hangsúlyozta az egyházi 
diakónia erősségeként.

Az alkalmon a Kormányzat ré-
széről jelen volt továbbá többek 
között Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért és az üldözött ke-
resztények megsegítéséért felelős 
államtitkára és Németh Emma  
miniszteri biztos is.
Gregersen-Labossa György evan-
gélikus lelkész, egyházunk diakó-
niai bizottságának vezetője visz-
szaemlékezett az elmúlt időszakra,  
a hatvanöt évvel ezelőtti alapításra 
és a diakónia rendszerváltozás utáni 
újraindulására.
A liturgiát Kondor Péter, a Déli 
Egyházkerület püspöke, diakóniáért 
felelős püspök, valamint Gregersen-
Labossa György vezette. Felolvasás-
sal szolgáltak a diakóniában dolgozó 
lelkészek és munkatársak. Az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem kó-
rusa vezette a közös énekeket.
Igét hirdetett Kondor Péter püspök 
Lk 10,30–37 alapján.
A közös imádság után Fabiny Tamás 
elnök-püspök bejelentette, hogy az 
istentisztelet offertóriumával egy 
nigériai egyházi rendelő létrehozását 
támogatják.
Amos Elisha Gaya nigériai püspök 
a szeretet igazi megnyilvánulásáról 
beszélt, amely Jézushoz hasonlóan 
a másokért való áldozatvállalást je-
lenti. 
Beszéde után adták át a diakóniai 
díjakat.
Nikoletta mintegy másfél évtizede 
gazdaságvezető az intézményben. 
Munkáját lelkiismerettel, pontosan, 
megbízható szakmai ismerettel vég-
zi, miközben hittel és szeretettel járul 
hozzá az idősek ellátásához, gondo-
zásához. A rendezvények aktív részt-
vevője. Tagja a kiskőrösi evangélikus 
egyházközségnek. Gratulálunk az 
elismeréshez!

(Szöveg és fotó: Horváth-Bolla 
Zsuzsanna)

Már az anyaméhben elhívott engem az Úr,
születésemtől fogva emlegeti nevemet. 
                                              (Ézs. 49, 2)

Szeptember 23-án vasárnap 10 óra-
kor hangzott el Isten igéje Ézsaiás 
próféta könyvéből, amikor régi-új 
kezdeményezésként családi istentisz-
teletre gyűlt össze a karon ülő kis-
gyermekektől az egészen idősekig az 
evangélikus templomba a közösség. 
Az istentiszteleten Farkas Sándor is-
kolalelkész hirdette Isten igéjét, Péter 
elhívásának történetét elevenítve fel. 
Péter elhívása formájában egyedi, de 
az elhívás és kiküldés minden korosz-
tálynak szól, Jézus első tanítványaitól 
egészen a mai napig. Istentől kapott 
feladatunk Őt követve élni és mások-
nak is elvinni az örömhírt, emberha-
lásszá lenni, azaz embereket Isten-
hez gyűjteni. A felnőtteknek szóló 
igehirdetés után Farkasné Gombár 
Ildikó és Pethő-Szűcs Mária se-
gítségével a gyerekek elkészítették a 
történetet padlókép formájában és az 
elhívás-kiküldés témájáról beszélget-
tek. Mivel Isten igéje mindig cselek-
vésre késztet, így a gyerekek halász-
ként összegyűjtötték ezután azokat a 
papírhalakat, amiket az istentisztelet 

elején megkaptak a gyülekezeti ta-
gok, és amire ráírhatták a nevüket, 
majd belehelyezték azokat a padló-
kép formában elkészített hajó háló-
jába. Cserébe egy-egy papírt kapott 
mindenki, amin a gyülekezeti alkal-
mak voltak feltüntetve, amire sze-
retettel vár mindenkit a gyülekezet. 
Az istentisztelet végén a világért való 
imádságot rendhagyó módon nem 
a lelkész, hanem diákok, tanítók és 
gyülekezeti tagok vitték Isten elé.  
A láthatatlan lelki közösség szemmel 
látható közösséggé formálódott az is-
tentisztelet után, amikor a templom 
előtt megterített asztaloknál az ösz-
szehordott sütemények mellett jóízű 
beszélgetések alakultak ki. 

Nagy bátorság újból és újból ne-
kifutni egy ilyen típusú istentisz-
teletnek, hiszen vágyunk az, hogy 
a családok, a gyerekek jól érezzék 
magukat az Isten házában, otthonra 
találjanak és igazzá legyen rajtunk az 
ige, hogy kicsik és nagyok együtt di-
csőítik Istent. Nagy kihívás, hiszen a 
gyermekek nyelvére lefordítani Isten 
üzenetét az elsődleges cél, ám annak, 
akinek ez az alkalom a heti feltöltő-
dés ideje, ahol csendben megpihen-
het, Isten jelenlétében felborítja a 
feltöltődés pillanatait. Ám kihívások 
ide vagy oda, azt mindenki érzi, ál-
munk, hogy kicsik és nagyok az Isten 
közelségében megálljanak és vele ta-
lálkozzanak. Hála és dicsőség Isten-
nek azért, mert együtt lehettünk és 
köszönet mindazoknak, akik aktívan 
bekapcsolódtak, mind az előkészüle-
tekbe, mind az istentisztelet és sze-
retetvendégség szép lebonyolításába. 
Nem egyedi alkalomról van szó, sze-
retettel hívunk és várunk mindenkit 
minden hónap 4. vasárnapján 10 
órától. 
A következő alkalom időpontja: ok-
tóber 28. 

(fotók: Subáné Kiss Krisztina)

eva n g é l i k u s o k  o l d a l a

Pál apostol írja: „Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat  
keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül.” 

(Kolosséi levél 3,1)

Az asszony jó ideje már az idősek 
otthonának lakója volt. Eljárt fölötte 
az idő, több családtagját is eltemet-
te már. Egyre nehezebben lehetett 
vele kommunikálni, – magasfokú 
demenciában szenvedett. Egy napon 
benyitott hozzá a lelkésze, a beszél-
getés reményében. Leült mellé, de 
csak az üveges tekintetet látta – az 
öregasszony szemében az értelem 
csillogása már kihunyt. A lelkész be-
szélt hozzá, simogatta a kezét, maga 
sem tudta miért, hátha történik va-
lami. Éppen menni készült, amikor 
egy pillanatra minden megváltozott. 
Az asszony fölült az ágyban, a lel-
készre nézett és érthetően azt mond-
ta: „Vagy egészséges leszek újra, vagy 
a mennyországba kerülök.” A lelkész 
megörült a nem várt „gyógyulás-
nak”, de az asszony a rövid ébredés 
után visszahanyatlott a párnára és 
tekintete újra a semmibe révedt. Pár 
nap múlva meghalt.
A lelkész tudta, hogy ez az asszony 
már fiatal lánykorától Isten gyer-
mekeként élte az életét. Nem volt 
olyan vasárnap, hogy ne lett volna 
ott a templomban – még akkor is, 
amikor a környezete ezt nem nézte 
mindig jó szemmel. Bibliáját ron-
gyosra olvasta, agyonlapozott éne-
keskönyve mellett most is ott volt az 
éjjeliszekrényén. Csak az öregség és 
az ezzel járó testi-lelki elerőtlenedés 
akadályozta utolsó éveiben, hogy a 
megszokott aktivitással vegyen részt 
a gyülekezet életében. És ha a beteg-
ség szinte mindent el is vett tőle, Is-
ten megengedte, hogy mintegy ezzel 
az utolsó felvillanással tudtára adja a 
környezetének – az elfogyó életben 
még ott pislákolt az élő Krisztushit. 
Az a hit, amely egy életen át vezér-
lője volt, tartást, célt adott életének. 
És ezt a hitet a betegség sem tudta 
legyűrni! 

Idős emberek közt gyakran jut 
eszembe – soha nem tudhatjuk, 
mit érzékel a világból az, aki már 
látszólag becsukódott a számunk-
ra. De viszont jó bízni abban, hogy 
aki életében Krisztussal járt, az élete 
fogytával is megmaradhat Benne. 
Mert Isten nem hajlandó lemonda-
ni rólunk, és aki életadó Teremtőnk, 
aki úr a természet törvényei fölött, 
hogyne tartani ki azok mellett, aki-
ket megváltott!
És ez a tudás az az örökség, amit 
hívő, idős emberek átadhatnak az 
utánuk jövő generációknak. Sok-
sok fontos dolgot kaphatunk szü-
leinktől, nagyszüleinktől. Anyagi, 
természetbeni örökségeket is, ame-
lyeket aztán könnyedén el is veszít-
hetünk – magunk vagy a mások hi-
bájából. De az Istenre figyelő élet az 
az örökség, amit senki és semmi el 
nem ronthat, tönkre nem tehet. A 
hit persze nem örökölhető, Istennek 
gyermekei vannak ugyan, de nincse-
nek unokái – tartja egy mondás. De 
az Istenben bízó idős emberek utat, 
példát mutathatnak. És odafigyelni 
rájuk, mindennél fontosabb. 
És azt is tudom, nem minden idős 
ember bízik Istenben – vannak meg-
keseredett, kérges lelkűek is. Akiket 
talán épp a terhek, a próbák tettek 
keménnyé. Ezért is ajándék, ha egy 
élet végén megbékélve Isten kezébe 
tudja valaki letenni az életét… 
Hajts fejet az idős ember előtt! 
Vedd kezedbe pergamenbőrű kezét 
és szorítsd jól, amíg teheted. Simo-
gasd meg ráncos arcát, virágot ad-
dig vigyél neki, amíg érzi az illatát. 
És figyelj, ha elleshetsz tőle bármit 
is, ami neked is segítségedre lehet 
életed során. Adj hálát Istennek, 
ha benne bízó szüleid, nagyszüleid 
egyengették az utadat! 

Lupták György

Weöres Sándor: 

Öregek

Oly árvák ők mind, az öregek.
Az ablakból néha elnézem őket,
hogy vacogó szélben, gallyal hátukon
mint cipekednek hazafelé --
vagy tikkadt nyárban, a tornácon
hogy üldögélnek a napsugárban --
vagy téli estén, kályha mellett
hogyan alusznak jóízüen --
nyujtott tenyérrel a templom előtt
úgy állnak búsan, csüggeteg,
mint hervadt őszi levelek
a sárga porban.
És ha az utcán bottal bandukolnak,
idegenül néz a napsugár is
és oly furcsán mondja minden ember:
"Jónapot, bácsi."
 
A nyári Nap,
a téli hó,
őszi levél,
tavaszi friss virág
mind azt dalolja az ő fülükbe:
"Élet-katlanban régi étek,
élet-szekéren régi szalma,
élet-gyertyán lefolyt viasz:
téged megettek,
téged leszórtak,

te már elégtél:
mehetsz aludni..."

 Olyanok ők,
mint ki utazni készül
és már csomagol.
 
És néha, hogyha agg kezük
játszik egy szőke gyerekfejen,
tán fáj, ha érzik,
hogy e két kézre,
dolgos kezekre,
áldó kezekre
senkinek sincsen szüksége többé.
 
És rabok ők már,
egykedvü, álmos, leláncolt rabok:
hetven nehéz év a békó karjukon,
hetven év bűne, baja, bánata --
hetven nehéz évtől leláncolva várják
egy jóságos kéz,
rettenetes kéz,
ellentmondást nem tűrő kéz
parancsszavát:
 
"No gyere, tedd le."

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

Szeretettel várunk mindenkit szerdán 
este 18 órától az evangélikus imaházba 

aki szeretné megismerni Isten 
szeretetét 

Bibliaóra – Felnőtt hittan 
Evangélikus imaház – szerda 18:00 

ISTEN  
Kicsoda Isten? 
Miért van rossz? 
Mi a bűn? 
Miért halt meg Jézus? 
Mi a Szentlélek munkája? 

EMBER 
Ki vagyok én? 

Miért pont engem…? 
Hogyan lehetek boldog? 

Mennyit érek? 
Mi az életem célja? 

Jöjj közénk, ha kérdéseid vannak és válaszokat keresel.  
A Biblia nyitva van – előtted is. 

13
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In memoriam
Szlanka György

kiHasznáLták a verőfényes őszi napsütéses időt

napjaink

Itt hagyott bennünket Szlanka Gyu-
ri, a kedves, családszerető ember.  
A Budafoki Borászati Technikum-
ban végzett, mint borász. Kezdetben 
az Állami Gazdaságban dolgozott, 
ott ismerte meg feleségét, Hegedűs 
Erzsébet borászati laboránst. Később 
saját gazdaságukban dolgoztak to-
vább. Borászati laboratóriumuk is 
volt. A Gondűző Borlovagrend tag-
jaként még betegen is igyekezett az 
összejöveteleikre eljárni.

Házasságukból két gyermekük szü-
letett: Gyuri, akinek két kislánya, és 
Györgyi, akinek egy kisfia van. Ra-
jongásig szerette gyermekeit, uno-
káit és az egész családot: feleségét, 
édesanyját és a rokonait, akiket itt 
kellett hagynia.
Kedves barátai mindig meglátogat-
ták, telefonáltak neki, hogy könnyít-
senek a szenvedésén. A temetésére az 
ország különböző részéből is jöttek 
rokonok, barátok, borászok, hogy 
utolsó útjára elkísérjék. Nagy űrt 
hagyott maga után, hiányozni fog 
a családjának és sok embernek, akik 
ismerték és szerették.

Felesége és családja köszönetét fejezi 
ki a rokonoknak, barátoknak az or-
vosi rendelő dolgozóinak a sok segít-
ségért, támogatásért, együttérzésért, 
továbbá a temetésen való részvéte-
lért, az emlékezés virágaiért.

Szlanka család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik velünk együtt kísérték el 

Torgyik Lászlót 
utolsó földi útjára, fájdalmunkban velünk voltak, 

a szeretet virágaival Tõle elbúcsúztak.

„Ha emlegettek: köztetek leszek.
 Ha imádkoztok: veletek vagyok.

 Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
 Emlékem így áldás lesz rajtatok.” 

Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazon rokonnak, szomszédnak, 
iskolatársaknak, barátoknak, akik szeretett férjem,édesapánk,nagyapánk 

SZENTGYÖRGYI IMRE 
búcsúztatóján megjelentek, sírjára koszorút,virágot hoztak,

részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
 

„A szeretet és jó érzés
 amit életed végén érzel
 azonos azzal a szeretettel
 amit életedben másoknak nyújtottál.”

gyászoló család  

az ősz első hónapjában a verőfényes idő adta lehetőséggel élve több sza-
badtéri mozgásos program zajlott az egészségfejlesztési iroda közremű-
ködésével, valamint az iskolakezdéshez török zsuzsa klinikai szakpszi-
chológus előadása nyújtott lélektani segítséget. 

Szeptember elején, a Kiskőrösi Szü-
ret és Szlovák Nemzetiségi Napokon 
az iroda munkatársai az egészséges 
életmódra való figyelemfelhívással, 
az EFI kiadványainak, tájékoztató 
anyagainak és programjainak nép-
szerűsítésével, valamint életmódta-
nácsokkal várták az érdeklődőket.
A szüret jegyében immár harmadik 
alkalommal rendezte meg a Szüreti 
Kétkerék Túrát az Ültess Fát Moz-
galom Egyesület. A résztvevők Kis-

kőrösről a Soltszentimre határában 
található Csonka-toronyhoz kerék-
pároztak el Filus Tibor és Pásztor 
Gyula vezetésével. A több mint 20 
kilométeres távot Akasztón keresztül 
Csengőd érintésével teljesítették, a 
Csonka-toronyhoz érkezve pihenő 
után indult vissza a csapat Kiskőrösre. 
A Tekerj velem! kerékpáros program 
is már hagyományosan ősszel zajlik 
az Eltájolók Turista és Szabadidő-
sport Egyesület szervezésében. 20, 

40 és 70 km-es távon indult a közel 
félszáz résztvevő, akik a Kiskőrös–
Akasztó, Kiskőrös–Soltszentimre, 
valamint Kiskőrös–Kisizsák távon 
tekertek oda és vissza, sikeresen meg-
birkózva az erős széllel.
Az idei utolsó családi vizes vetélkedé-
sen sok lelkes gyerek, szülő és nagy-
szülő vett részt Pásztor Gyula testne-
velő koordinálásával. Az ügyességi 
és labdajátékok a víz és a mozgás 
megszerettetését szolgálják elsősor-
ban, amellett, hogy több generáció 
számára nyújtanak lehetőséget a kö-
zös sportolásra.
A szeptemberi iskolakezdés a gye-
rekek mellett a szülőknek is fel-

adja a leckét, legyen akár kicsi el-
sős, vagy felső tagozatos, netán a 
középiskolát kezdő a diák. Török 
Zsuzsa minden korosztály szülői-
nek szóló előadásában részletesen  
kitért azokra a kihívásokra, amelyek 
elé a rendszeres tanulás, az intenzív 
közösségi lét állítja a gyerekeket. Ki-
tért a teljesítmény, az elvárások, az 
értékelés és önértékelés témájára, va-
lamint hangsúlyozta a szülők felelős-
ségét a diákok napirendjének, egész-
séges időbeosztásának kialakításában 
és a digitális eszközök használatára 
vonatkozóan.

Kovács Nikoletta
EFI-koordinátor

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel meghívja

a város nyugdíjas korú lakóit
 az október 25-én (csütörtökön)

14 órakor kezdődő

IDŐSEK NAPJA
rendezvényre

Program:
Köszöntő beszédet mond 

Domonyi László polgármester

Ünnepi műsor

A műsor után vendégül látunk minden résztvevőt

Helyszín:
Petőfi Sándor Művelődési Központ

A belépés ingyenes
Mindenkit szeretettel várunk!

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

OKTÓBER
16. kedd 17.00  Lelki egészségnevelés a családban: Dac és hiszti
    Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása (EFI)
16. kedd 18.00  Jóga (Budai Nagy Antal u. 43.)
    Mező�-Horváth Antónia előadása az Anyatejes napon  
    (Pető� Sándor Művelődési Központ)
20. szombat   Bringásünnep (Kiskőrös–Akasztó)

NOVEMBER
13. kedd 17.00  Lelki egészségnevelés a családban: Veszteségeink  
    Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása (EFI)
17. szombat   Libafutam – a Kemencés Gasztronómiai Fesztivál  
    keretében (Pető� tér)
17. szombat   Őszi �tt nap Béres Alexandrával

RENDSZERES TORNÁINK 
hétfő 8.00  Tartásjavító torna (EFI)
kedd 10.00  Nyugdíjas torna (EFI)
szerda 8.00  Preventív mozgásszervi torna (EFI)
szerda 17.00  Preventív mozgásszervi torna (EFI)
csütörtök 18.00  Pilates (Fritti Sport)

Tornáinkra előzetes bejelentkezés szükséges személyesen,
a 06 78 415 920-as telefonszámon vagy az iroda facebook-oldalán 
üzenetben: 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.
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Kiskőrös lakosainak régi vágya volt, 
hogy saját szőlővel rendelkezzenek, 
ne pedig a földesúréban kelljen ro-
botolniuk, szőlőművelés helyben 
ugyanis még 1760-ban sem folyt. 
A Wattayak ekkoriban Pomázról, a 
család központjából szállítottak bort 
„Kiss Körösre”. Éppen ezért volt az 
1791-es év fontos pont Kiskőrös tör-
ténetében. A lakosság vágya teljesült, 
mert ebben az évben 1 magyar hold 
(ami 1.200 négyszögölt jelent) szőlő 
telepítését engedélyezte az úriszék, 
így a jobbágyok egy része „hivatalo-
san” is szőlőbirtokossá válhatott. A 
szőlő bizonyos mértékig a jobbágy 
tulajdonának számított, mert tele-
pítésével az eredetileg haszontalan 
földet (Kiskőrösön a futóhomokot, 
erdőirtást) a jobbágy saját erejével 
és saját költségén változtatta értékes 
termőterületté. Az elöljáróság tagjait 
folyamatosan arra bíztatták, hogy az 
úriszék előtt kérjék a szőlőterületek 
megnagyobbítását. Tíz esztendős 
küzdelembe került, mire a földes-
urak 750 holdra emelték a szőlővel 
beültethető területek nagyságát. Így 
alakult ki a község határának az a 

része, amit a térképen ma is Öreg-
szőlők néven jelölnek. 
1815-ben aztán megköttetett egy 
olyan megegyezés a Wattay örökösök 
és lakosok között, amely ismét enge-
délyezte szőlők telepítését. Hátteré-
ben az állt, hogy az 1767. évi Mária 
Terézia féle Urbárium által rendelt 
kiskőrösi jobbágytelkek nem bizo-
nyultak elegendő nagyságúnak. Így 
ezek számát a mérnöki regulációk so-
rán felemelték csaknem a duplájára, 
70-re. Az elismerésért cserébe viszont 
a földesúrnak újabb területet, Szücsi 
puszta nagy részét át kellett adnia a 
kiskőrösieknek szőlőültetés céljából, 
itt jöhetett létre a Szücsi heteddézs-
más szőlők területe. 
Szüretre a 19. századi gyakorlat sze-
rint minden évben 3 nap volt kije-
lölve, vagy hétfői, vagy csütörtöki 
kezdettel. Mivel nem igen léteztek 
betárolásra alkalmas nagyméretű 
pincék, ezért a mustot minden sző-
lősgazda hazaszállította, kivéve a he-
tedik akót. A földesurak megbízottjai 
az Izsáki úti Városalatti Csárdában 
várták a szállítmányt. A mustot átön-
tötték a hordókba, ezután mentek a 

vámszedő helyre: a megbízottak egy 
mérőpálcával megmérték a hordó 
tartalmát, és kiszámolták a lefejtendő 
részt, melyet begyűjtöttek. Forrásig 
az urasági must helyben maradt (ter-
mészetesen őrzés alatt), majd fejtés 
után vagy Apostagra, vagy Hartára 

szállították, ahol azután hajóra rak-
ták. A termelő megmaradt borát sza-
badon ihatta, karácsonyig még kocs-
mában is árulhatta, azután viszont 
meghatározott áron el kellett adnia a 
földesúrnak, vagy a megbízottainak.

Turán István

300 év

a szőLő és borkuLtúra 
kezdete kiskőrösön

nekünk találkozni kell!

sok boldogságot kívánunk!

Megérkeztél, de jó!

eLroHant 55 esztendő

Kiskőrös település és az Öregszőlők területe 1831-ben

Fekete Sándor tanár úr egykori, 42 
fős, 1963-ban végzett osztálya, bal-
lagásuk 50. évfordulóját tartotta 
nemrégiben a Hotel Vínumban. Az 
osztály tanulói a régi Bem, vagyis az 
egykori Vásártéri iskolában végeztek. 
Trsztyinszki Marika (Kiss Mária) 
örömmel szervezte az osztálytalálko-
zót, amelyen végig nagyon jó volt a 
hangulat. A remek vacsora előtt és 
utána sokáig beszélgettek, anekdo-
táztak, előkerültek a régi, megsárgult 

tornász, néptáncos, színielőadást 
megörökítő fotók és természetesen 
az új családi/telefonos albumok is 
a gyermekek, unokák fényképeivel. 
Sokan élnek ma is közülük Kiskő-
rösön, naponta találkoznak, mindig 
szeretettel köszöntik egymást. 
Abban megegyeztek, hogy jövőre 
is tartanak találkozót, hiszen akkor 
töltik be a 70. életévüket és ezt egy 
közös ünnepléssel teszik még emlé-
kezetesebbé.  

A Petőfi Sándor Általános Iskola 
1963-ban végzett diákjai tartottak 
osztálytalálkozót szeptember 21-én. 
A Petőfi szülőház előtt találkoztak 16 
órakor. Nagy nyüzsgés, csodálkozás 
és meglepődés közepette üdvözölték 
egymást. Bizony csak nagy nehéz-
ségek árán sikerült az önfeledt be-
szélgetésbe bonyolódott társaságot a 
csoportkép elkészítéséhez összeterel-
ni. Ezt követően Turán István hely-
történész városismereti sétán mutat-
ta be a városközpontot, lebilincselő, 
érdekfeszítő, a hallgatóság által nem 
ismert történetekkel fűszerezve.
Fuchs József tanár úr, a C osztály 
főnöke is nagyon készült a találkozó-
ra, rendhagyó órát készült tartani, de 
sajnos betegsége meggátolta ebben. 
Ezért a találkozó előtt Kiss László 
és Kelemen János látogatást tettek a 
tanár úrnál, és átnyújtották számára 
a csoport ajándékát, a Kiskőrös tör-
ténete című vaskos kötetet, melyben 
ő is szerepel.
Volt, aki este a Kurta Étteremben csat-
lakozott a résztvevőkhöz. Kiss Lász-
ló főszervező röviden üdvözölte az 

egybegyűlteket, majd mécsest gyúj-
tottak és kegyelettel emlékeztek meg 
azon egykori diáktársaikról és taná-
raikról, akik már nem lehettek velük.  
A találkozó végén megegyeztek, hogy 
ezután gyakrabban találkoznak, nem 
várnak öt évet.

A csoportképen: alsósor balról:Suba Sándor,Kiss Mária,Balázs Mária,Kiss 
Judit,Kecskeméti Zsuzsanna,Csővári Erzsébet, Breznyán Teréz.

Felső sor balról:B.Varga János,Turán Mihály,Váczi Erzsébet, Cebei 
Sándor,Bihari Katalin, Hrutka Mihály,Farkas Mária,Fodor Béla,

Hegedűs József,Kiss János. 

Balról jobbra, elöl: Gárdonyi Pál, Kiss Erzsébet, Vrabély Judit, Kövesdi Márta, Markó Zsuzsanna, Fábián Judit, Lálity 
Katalin, Hajnal Ilona, Varga Erzsébet, Turancsik Ilona, Papp Katalin, Turán Erzsébet, Szalai Éva, Tóth Ilona, Opauszki 

Zsuzsanna, Rácz Béla, Lucza Erzsébet, Albert Erzsébet, Kiss László
Balról jobbra hátul: Andriska János, Pinke János, Dr. Szilágyi Sándor, Gyalog Pál, Turán János, Ba Pál, Viczián János, 

Turán István, Nánási Erzsébet, Kováts Gertrud, Torgyik Mária
A Kurtában csatlakozott még: Papp-Vid Izabella, Kaposi Ágnes, Kelemen István, Suba György, Szabó Ilona, Frank Győző

„Hogyha szeretsz, add a kezed 
és ne kérdezd, hogy ki vezet.

És ne kérdezd, hogy hová megyünk, 
csak azt kívánd, hogy együtt legyünk!”

Kovács Kinga és Ambrus Tamás

Csvila Panna
született:
Kecskemét, 2018. április 10.
születési súly: 3350 gramm
hossz: 52 cm
édesanyja: Városi Renáta
édesapja: Csvila Lajos

isten éltesse Még sokáig!
Pivarcsi György (Stiki), egykori 
kiskőrösi késes kisiparos szeptember 
23-án töltötte be 90. életévét. A jeles 
alkalmat családja körében ünnepelte 
meg a szépkorú születésnapos. 
„Az idő csodálatos, az idő tapasztalat, 
de lelkében az ember mindig fiatal 
marad.”
Gratulálunk és további egészségben, 
boldogságban eltöltött, tartalmas 
éveket kívánunk!

családias
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Kiskőrösi hírek

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

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

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

felelős szerkesztő:
turán istvánné

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

nyomdai munkák:
druk-ker kft.
6200 kiskőrös, Csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: Markó János

a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

sport

aMikor a vágódeszka 
a Modern konyha dísze lehet

eMLékező

baJnoki kezdés győzeLMekkeL a knkszse berkeiben
Szeptemberben megkezdődtek a 
küzdelmek a Női Ifjúsági III. osztá-
lyú bajnokság Közép-déli csoportjá-
ban. A nyitómérkőzésen a Kiskőrösi 
NKSZSE csapata (edző: Szabó Ta-
más) fogadta a Bajai KSE együttesét. 
A félidő 21-5-ös végeredményének 
elérésében a Kőrösiek serdülőkorú 
játékosai is jelentős részt vállalhattak. 
A második félidőben könnyed véde-
kezések után, jó kapusteljesítmény-
nyel, gyors indításokkal alakult ki a 
47-14-es végeredmény. Szeptember 
végén, Kelebián kezdte meg szerep-
lését Czérna János U12-es csapata, 
ahol torna rendszerben két mérkőzés 
várt a gyerekekre. Kistelek és Kalocsa 
együtteseivel mérkőztek meg ilyen 
felállásban az idei évben most először 

a gyerekek. Kistelek-Kiskőrös 16-7, 
Kalocsa-Kiskőrös 16-10.
A III. osztályban megkezdte szerep-
lését a Kiskőrösi NKSZSE U 14-es 
leány csapata is (edző: Fenyvesi 
Éva). A kecskeméti torna első mér-
kőzésén a csongrádi Tigrisek felett 
arattak magabiztos, 7-20 (1-8) győ-
zelmet. Pár órával később a Mizse 
KC csapatával játszottak győztes 15-
12 (8-8) mérkőzést. Remek munkát 
végeztek a lányok, küzdöttek, s igazi 
csapatként érték el az első forduló-
ban ezt a két sikert. 
Megkezdték az idei szezont az U13-
as Gyermekbajnokságban is. A tor-
narendszerben lebonyolított mér-
kőzéseken először a Hajós FC és a 
Kiskunmajsai KC játékosaival mér-

ték össze erejüket. Az első mérkőzést 
a lányok kissé megilletődve kezdték, 
s ennek eredményeképpen 22-7-es 
vereséget szenvedtek. Pár órával ké-
sőbb Kiskunmajsai KC csapatával 
mérkőztek meg a gyerekek, ahol 
15-3-as vereséggel zártak a lányok. 
Fenyvesi Éva edzőnek igen nehéz 
feladata volt, hiszen a csapat játéko-
sainak nagy része még nem játszott 
együtt, illetve most játszott életében 
először kézilabda mérkőzésen.
Szomszédvári rangadóval kezdődött 
a Kiskőrösi NKSZSE számára a 
Bács megyei Női Felnőtt bajnokság. 
A Soltvadkerti TE csapata mérkőzött 
meg a helyi fiatalokkal teletűzdelt, s 
rutinos játékosokkal megerősített, a 
bajnokságban újoncnak számító Kis-

kőrösiekkel. A szépszámú közönség 
jó mérkőzést láthatott, s a csapatok 
drukkerei kiváló hangulatot terem-
tettek a sportcsarnokban.
Fantasztikusan működött a védelem, 
jó összhangban a mindössze 15 éves 
kapussal, s a támadásban brillírozott 
a csapat két legrutinosabb játékosa is. 
Így alakulhatott ki a félidei 16-7-es 
eredmény és a 29-20-as végeredmény 
a KNKSZSE javára. A mérkőzésen 
minden játékos megkapta Szabó 
Tamás edzőtől a lehetőséget, akik 
éltek is vele – mind védekezésben 
és támadásban is – és remek teljesít-
ménnyel rukkoltak elő. Szeptember 
végén Kecskemét ellen 26-24-re 
(14:12) nyert a felnőtt női csapat.
Hajrá NKSZSE!

jól startoltak az nb ii dél-nyugati bajnokságában
A Kiskőrösi KSK az idei bajnoki sze-
zont az NB II Dél-nyugati csoport-
jában kezdte meg. Olyan ellenfelek-
kel lépnek többek között pályára, 
mint Siklós, Baja, Hőgyész, Komló, 
vagy Kiskunhalas, Kalocsa. Az első 
meccsüket hazai pályán játszották a 
halasi UKSC gárdája ellen.
A hazai csapatban történt néhány 
változás, többen feljöttek a tavalyi 
ifi csapatból, és a 2005/2006-os NB 
I/B-s bajnoki szezon legjobb játé-
kosa, Szentgyörgyi József (kis kép) 
ismét rendszeresen pályára lép a kis-

kőrösi csapatban. A jelen-
leg is Németországban 
élő játékos a bajnokság 
legtöbb meccsére haza 
tud jönni és erősí-
ti egykori csapatát. 
Az egykoron több 
poszton is kiválóan 
helyt álló kézilabdás né-
methonban sem hagyott 
fel kedvenc sportjával, de ez 
év április 28-án elköszönt a kinti 
csapattól, mert úgy döntött, újból 
a kiskőrösi gárdában kíván játszani 

– tudtuk meg Harangozó 
Péter csapatvezetőtől. 

Aki, mint elmondta, a 
bajnokság első napja 
rendkívül hosszúra 
sikeredett. Reggel fél 
8-tól 80 játékos lépett 
pályára kiskőrösi szí-

nekben. Az U 14-esek 
Vaskúton döntetlent ját-

szottak (22:22) Kiskunha-
las ellen, Lajosmizse ellen pedig 

25:21-es győzelmet arattak. 
A serdülők szintén Kiskunhalas ellen 
játszottak, ők 31:24-re sajnos veresé-
get szenvedtek. 
Az ifjúsági csapat nagyon jó felállás-
sal 30:24-re megnyerte a meccset a 
kiskunhalasi ifisták ellen.
A felnőtt csapat a nyitómeccsen a 
Kiskunhalas UKSC csapata ellen 
27:21-es győzelmet aratott. Jelenleg 
a góllövő listát Harangozó Gergő 
vezeti, a tabellán a mieink a közép-
mezőnyben állnak. A szezon első 
meccsnapja nem csak a sok győzelem 

miatt lett emlékezetes, 60. születés-
napja alkalmából megköszöntötték 
Matusik Sándorné Verát, aki, mint 
a csapatvezető mondta: „A fél életét 
a sportcsarnokban töltötte és mun-
kájával segítette, mindemellett lelke-
sítette a csapatainkat”. Vera dobta a 
felnőtt meccsen a kezdődobást, ami 
bizonyára életre szóló emlék marad 
számára. Gratulálunk és a továbbiak-
ra is minden jót kívánunk neki!
A fiúknak pedig: Hajrá Kőrős!    

szeptember 28-án, szombaton az apagyi dezső mariann kézműves veze-
tésével „felvirágoztathatták” vágódeszkáikat a kiskőrösi lányok és asszo-
nyok a művelődési otthonban szervezett foglalkozáson. a nap végén min-
denki büszke örömmel mutatta meg a maga alkotta, dekupázs technikával 
készített konyhadíszét. 

Több hatás segített abban, hogy 
megtaláljam ezt a nagyszerű hiva-
tást – mesélte a foglalkozásvezető. 
(A csoportképen bal szélén) Gyer-
mekkoromtól kezdve csodálattal 
néztem a templomokban az ólom-
üveg ablakokat, hamar megfogalma-
zódott bennem a vágy, hogy egyszer 
magam is készítsek ilyet. Örülök an-
nak, hogy felnőttként valóra válha-
tott ez az álmom. Tíz éve kezdtem el 
hivatásszerűen foglalkozni a kézmű-
vességgel. Megragadott a technikák 
sokfélesége, és az alkotó tevékenység-
ben rejlő végtelen sok lehetőség. Fo-
lyamatosan próbáltam ki különböző 
kézműves technikákat, volt, amikor 
a mester, volt, amikor az internet se-
gítségével. 

 � Mondanál néhány szót a fejlő-
désedről?
A díszüvegező és ólomüveg készítő 
szakma megszerzését követően egye-
bek mellett népi játszóház-vezető 
tanfolyamot is végeztem. Pedagógiai 
diplomám megszerzésekor a szakdol-
gozatomban a kézműves tevékeny-
ségnek a kisgyermekkori fejlődésre 
gyakorolt számos jótékony hatását 
tanulmányoztam, és az alkalmazási 
lehetőségeket vizsgáltam. Amikor 
csak tudok, népművészeket, népi 
iparművészeket, és más elismert al-
kotókat hívok meg a műhelyembe, 
rendezvényekre, hogy lehetővé vál-
jon a személyes kapcsolatfelvétel, 
valamint a tudás megosztása. A ta-
nulás mellett nagyon sokat jelent az 
alkotással, gyakorlással eltöltött idő 
is. Már az első meghirdetett foglal-
kozáson megmutatkozott a felnőttek 

részéről is az igény. A közeli települé-
sek rendezvényeire is kezdtek hívni, 
s mindenütt az volt a tapasztalatom, 
hogy az emberek nagy többsége 
igényli az ilyen foglalkozásokat. 
Ennek hatására még inkább bele-
mélyedtem különböző technikák 
elsajátításába, saját magam találtam 
ki mintadarabokat, közben folyama-
tosan figyelemmel követem az igé-
nyeket, így képzem magam.

 � Hogyan tudod hasznosítani a 
tehetségedet?
Műhelyvezetőként a rendszeres és 
alkalmi gyermek, valamint felnőtt 
foglalkozásokon túl rendszeresen 
látogatok óvodákat, iskolákat, ren-
dezvényeket, az idősek otthonát is, 
valamint meghívás alapján tartok 
foglalkozásokat. Több kiállításom 
volt, ahol bemutathattam alkotásai-
mat, valamint művészeti csoportom 
alkotásait. Nagyon hálás vagyok 
azért, hogy azt a talentumot, melyet 
Istentől kaptam, így is kamatoztat-
hatom, valamint, hogy tanítványaim 
sikereit is láthatom, velük örülhetek. 
Régóta foglalkoztat, hogy a keresz-
tény női missziómunkában, és ha-
sonló területeken miképpen lehetne 
alkalmazni a kézművességet, mint 
közösségépítő, képességfejlesztő te-
vékenységet. Bármerre megyek, azt 
látom, hogy az emberek nagy része 
ki van éhezve erre a fajta tevékeny-
ségre, sokkal könnyebben nyílnak 
meg, ha közben közös munkát vég-
zünk. Számomra is felülmúlhatatlan 
érzés, amikor az alkotó arcán látom 
az elégedett mosolyt, a boldogságot, 
egy-egy közös alkotás után.

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

naszvadon jártak a beMesek

Az EFOP 3.1.8-17-2017-00131 
számú „Iskolaközi Szemléletformáló 
Program megvalósítása a KT Bem 
József Általános Iskolában” című pá-
lyázat keretén belül kirándultak szlo-
vákiai testvérvárosunkba, Naszvadra 
a Bem iskola hetedik osztályos 
diákjai.
Mint azt a kísérő pedagógusok, Hor-
váth A. Gézáné, valamint Gauszné 
Szabados Eszter elmesélték, szere-
tetteljes vendéglátásban volt részük 
és rendkívül sok élménnyel gazda-
godva térhettek haza az egyhetes ott 
tartózkodásuk után. Kintlétük alatt 
megismerkedtek a tradicionális szlo-
vák ételekkel, kulturális programo-
kon vettek részt, sokat kirándultak. 
A csúszdapark, a népi játékfoglalko-
zás, a moderntánc-bemutató, a foci-
meccs és a naszvadi búcsú hatalmas 
élményt jelentett minden gyermek-
nek. Még a magyar – szlovák női 
kézilabda mérkőzésen is szurkoltak. 

Betekintést nyertek egy iskolaláto-
gatás során a Szlovákiában folyó ok-
tatási rendszerbe. Hazafelé Nyitra, 
Komárno nevezetességeit is végigjár-
ták. Tartalmas, élményekben gazdag 
programokat éltek át, megismerve 
testvérvárosunk lakóit, életvitelét, 
értékeit. 

A könyvtár ünnepi nyitva tartása:
október 13. szombat: 8.00-14.00 

október 22. hétfő: zárva
október 23. kedd: zárva

felnőtt csapat U12 csapat



20

2018. október

Már ötödik éve „bringásreggeLi”! 
Nagy dolognak tartom, hogy a nagy-
városok mellett Kiskőrös is rendel-
kezik akkora bringás forgalommal a 
mindennapokban, hogy idén is több 
mint 200 bringás látogatott el hoz-
zánk a „Bringásreggelire” szeptember 
20-án. Ugyanis hagyomány, hogy 
évente egy-egy napon finom, egész-
séges reggelivel lepjük meg azokat, 
akik kerékpárral közlekednek. Töb-
ben jelezték, hogy kerestek minket, 
8.45-re azonban minden elfogyott, s 
összepakoltunk...

Ezúton is szeretnék köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki segített az 
egészséges finomságok szétosztásá-
ban és az EGYMI diákjainak a szép 
rajzokért. 

A bringások nevében: Kuti Zoltán

Köszönet támogatóknak is, akik nélkül 
a „Bringásreggeli” nem jöhetett volna 
létre, akik megtöltötték az ajándék-
csomagokat: Cserpes Trudi, Hohes C, 
Tesco Hipermarket Kiskőrös, Király 
Csemege Kiskőrös, For-Tész Kft.   

„szüreti kétkeréktúra” a 
szentiMrei csonka-toronyhoz
A kiskőrösi Ültess Fát Mozgalom 
Egyesület szervezésében és a Kis-
kőrösi Egészségfejlesztési Iroda tá-
mogatásával idén is megrendezték 
a Szüreti Kétkeréktúrát. A résztve-
vők ebben az évben a soltszentimrei 
Csonka-toronyhoz tekertek el.
A kerékpárosok a KEVI Petőfi Sán-
dor általános iskolájának udvarán 
gyülekeztek, ahol a főszervezők: 
Filus Tibor és Pásztor Gyula várták 
őket. A közös közlekedés szabályai és 
az útvonal ismertetése után vágott 
neki a csapat a közel 22 km-es táv-
nak.

A kerékpárosok Akasztóig a kerék-
párúton haladtak, majd egy rövid 
pihenőt tartottak és a frissítő italok 
elfogyasztása után ismét nyeregbe 
pattantak. Csengődre kerekeztek, 
majd a Csonka-toronyig meg sem 
álltak. A pusztában közel négy ki-
lométert tekert a csapat a gyönyörű 
környezetben. A csapat egy kis pi-
henő után visszaindult Kiskőrösre. 
A program az iskola udvarában a 
már kialakult hagyományokat kö-
vetve jó hangulatban elfogyasztott 
közös vacsorával és baráti beszélge-
téssel zárult.

az innovációs és technológiai Minisztérium döntésének köszönhetően 
kiskőrös város önkormányzata, a „2018. évi európai Mobilitási Hét és 
autómentes nap” rendezvényhez csatlakozva 612.000 forint egyedi támo-
gatást nyert. ennek keretében ügyességi versenyeket, vetélkedőket, sport-
rendezvényeket, gyermekprogramokat rendeztek meg.

A „Tekerj velem” elnevezésű városi 
kerékpáros összejövetelükre a ke-
rékpározás szerelmeseit várták, akik 
több távon is megmérettethették 
magukat. Közlekedési bemutatókat 
szerveztek a rendvédelmi szervek 
közreműködésével. A rendvédelmi 
nap keretében kétféle közlekedési to-
tót, és kvízt töltöttek ki a szabadidő 
parkban az érdeklődők. 

„Ilyennek látom Kiskőrös közleke-
dését” óvodai rajzversenyt szerveztek 
a Batthyány óvodában. 
Népszerű program volt a jégkoron-
gozó fiatalok ügyességi versenye is, 
akik közlekedési kvízlapokat is kitöl-
töttek.
Bölcsődés gyermekek részére „kis-
motor” ügyességi játékot szerveztek.  
A Tarkabarka Játszóház és Családi 
Napközi kollektívája közreműködé-
sével a kis csöppségek lelkesen végez-
ték el a feladatokat.

Közlekedési témájú aszfaltrajz ver-
senyt is tartottak a Kiskőrösi Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola 
és Készségfejlesztő iskolában a gyere-
kek a pedagógusok segítségével.
A felnőttek számára is hirdettek ak-
ciót a pályázati munkatársak „Tekerj 
a munkába” címmel. A polgármester 
hivatal dolgozói a mobilitási hét ke-
retében vállalták, hogy egy nap ke-
rékpárral mennek dolgozni. Sokan 
közülük rendszeresen így közleked-
nek, de aznap volt, aki a megszokott 
autós bejárást cserélte le erre a kör-
nyezetkímélő közlekedési módra.
Labdarúgó sportot űző fiatalokat is 
bevonták a programba egy ügyességi 
verseny, illetve egy közlekedési totó 
kitöltéséig. 
Az eredményes pályázati programból 
a kézilabdások sem maradhattak ki, 
a játékosokat a szünetben közlekedé-
si kvízverseny várta.

sikeresnek bizonyult a sportpályázati prograM

TE is lehetsz egyesületi tagunk, támogatónk, keresd az alkalmat, hogy találkozz velünk! 
Közben kicsit megváltozol majd, s közben kicsit minket is megváltoztatsz. Adunk és kapunk. 

facebook: Trizoli Jótifuti Egyesület


