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KisKőrös Város szőlészetéért 
és Borászatáért díjat Vett át

disztl GáBor BioBorász

Pro Vino érdeméremmel ismertéK el szentPéteri attila Borászt

A szüreti fesztivál hivatalos megnyi-
tó ünnepségén vette át Disztl Gábor 
bioborász a képviselő-testület által 
alapított „Kiskőrös Város Szőlészeté-
ért és Borászatáért”-díjat Domonyi 
László polgármestertől. 
Disztl Gábor munka- és családsze-
retetét, evangélikus hitét, valamint 
szilárd értékrendjét neveltetésének 
köszönheti. 1996-tól szülei családi 
gazdaságának vezetését őstermelő-
ként vette át, de mindeközben a Vass 
Bor Kft. alkalmazottjaként gyűjtöt-
te tovább tapasztalatait. Mindig is 
a kor követelményeihez igazodva, 
új trendeket követve, de a családi 
hagyományok megtartása mellett 
gazdálkodott, művelte a szőlőt és ké-
szítette a minőségi borokat. 2009 óta 
a szőlőtermesztést ökológiai gazdál-
kodásban folytatja. Tagja a Kiskőrösi 
„Gondűző” Borlovagrendnek. 
Tudását, a minőségi bor melletti 
elhivatottságát számos borászati díj 
és minősítés elnyerése is tükrözi.  
Biztos és szeretetteljes családi háttér 
segíti munkáját. 1994-ben kötött  

házasságot Markó Ibolyával (kis 
kép) aki a KEVI Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolájának pedagógusa.
A család és a munka mellett a közélet 
számos területén is aktív. A Kiskőrö-
si Evangélikus Fúvós Zenekar tagja, 
munkájával segíti és támogatja a Né-
met Kisebbségi Önkormányzatot, a 
Kötőrúd Egyesületet, a Városi Gaz-
dakört, valamint tagja a Kecskeméti 
Kamra-Túra Homokháti Gazdák 
Egyesületének is.
Bioborászata a környéken kiemelke-
dő, pincészetét folyamatosan fejlesz-
ti, népszerűsíti. 
A díjhoz gratulálunk!

Pro Vino Érdeméremmel ismerte el 
a Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetsége Szentpéteri Attila borász 
munkásságát a kiskőrösi szüreti fesz-
tivál nyitónapján. Szentpéteri Attila a 
Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend 
tagja, ő a kilencedik, aki kiskőrösi 
borászként átvehette ezt a rangos elis-
merést Koczor Kálmán elnök-nagy-
mestertől. A szövetség évente csupán 
tíz díjat oszt ki, ezzel is emelve annak 
eszmei értékét. 
A Szentpéteri családi pincészet há-
rom generáció tapasztalatát öleli fel.  
65 hektár szőlőterületük Kiskőrös 

környékén található. Fiatalos lendü-
lettel bíró, könnyed, üde és kimon-
dottan gyümölcsös, magas minőségű 
borokat állítanak elő, melyek nem 
csak a hazai piacot hódították meg, de 
számos külföldi, nagynevű versenyen 
érnek el kiemelkedő eredményeket. 
Hagyományos és modern technoló-
giák segítségével alakítják, fehér, rozé 
és vörös, valamint késői szüretelésű 
boraik jellegét. Céljuk a fajtajelleges, 
prémium kategóriás borok készítése, 
gazdagítani kívánják a Kunsági Bor-
vidék hírnevét és maradandó élményt 
nyújtani vendégeik számára.

loVaGKeresztet KaPott 
luPtáK GyörGy esPeres

Gratulálunk Lupták György evan-
gélikus esperesnek, a Déli Evangéli-
kus Egyházkerület püspökhelyettese, 
a Kiskőrösi Evangélikus Egyház-
község igazgató lelkészének, aki a 
Parlamentben megtartott ünnepsé-
gen Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettestől, az államalapítás és az 
államalapító Szent István király ün-
nepe alkalmából átvette a Magyar 
Köztársaság Érdemrend Lovagke-
resztjét.
„A Szent István-i mű az a küldetés, 
hogy építsük az országot” – mondta 
Semjén Zsolt az államalapítás és az 
államalapító Szent István király ün-
nepe alkalmából tartott díjátadón, az 
Országházban.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: akkor 
folytatjuk Szent István országépítő 
nagy művét, ha mindenki megteszi 
a saját helyén azt, ami az ő speciális 
küldetése.
Lupták György esperes, püspök-
helyettes pedig egy ilyen ember. 
Hűen szolgálja az evangélikus egyhá-
zat a Kiskőrösi Evangélikus Egyház-
község igazgató lelkészeként, espe-
resként, püspökhelyettesként. Építi 

hazai és nemzetközi kapcsolatainkat, 
szoros barátságot ápol évtizedek óta 
német, valamint finn testvéreinkkel, 
vezetőként koordinálja a Gospel Sa-
sok énekegyüttes fellépéseit, szent-
földi utazásokat szervez… és még 
hosszasan sorolhatnánk. Bátran for-
dulhatunk hozzá, személyes útmuta-
tásért is, de a Kiskőrösi hírekben is 
hónapról-hónapra ellát mindenkit 
lelki útravalóval. 
Köszönjük a városért, az itt lakó-
kért, a Déli Evangélikus Egyházke-
rületért végzett szolgálatát, méltán 
kapta meg ezt a magas kitüntetést. 
Büszkék vagyunk rá. A díjátadóra 
felesége, Luptákné Hanvay Mária 
lelkésznő is elkísérte. (kis kép)

fotó: Miniszterelnökség

a leGfontosaBB 
az összefoGás!

A XXVII. Kiskőrösi Szüret és Szlo-
vák Nemzetiségi Napok rendezvény-
sorozatának megnyitó ünnepségét 
megtisztelte jelenlétével többek kö-
zött dr. Kerényi János országgyűlési 
képviselő, Rideg László, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, 
valamint Font Sándor, térségünk 
országgyűlési képviselője, a Parla-
ment Mezőgazdasági Bizottságának 
elnöke. Az ünnepséget fellépésével a 
Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Nép-
dalkör és Citerazenekar, valamint 
testvérvárosunk, Naszvad néptánc-
csoportjának fellépése színesítette.
Domonyi László polgármester kö-
szöntője után a szüreti rendezvényt 
dr. Feldman Zsolt (fotó) az Agrár-
minisztérium mezőgazdaságért fele-
lős államtitkára, a rendezvény fővéd-
nöke nyitotta meg.
Domonyi László: Eleink áldozatos 
életművét és a fejlődést hozó, anyagi 
biztonságot jelentő szőlő- és borkul-
túrát ünnepeljük minden év szep-
tember első hétvégéjén. Nélkülük a 
több mint 300 éves, biztos lábakon 
álló alföldi kisváros nem valószínű, 
hogy ilyen sikeres utat járt volna be. 
A szőlő- és borágazat sok kihívással 
nézett szembe az elmúlt években, 
ezt sajnos ebben az esztendőben sem 

tudtuk elkerülni. Magyarország Kor-
mánya az úgynevezett „zöldszürettel” 
adható támogatással próbált segíteni 
a szőlőtermelőknek arra a jelzésre, 
ami a borászoktól érkezett, hogy sok 
az eladatlan bor még a pincékben. 
A városvezetés nevében elmondha-
tom, hogy erre az ünnepi rendez-
vényre idén is rendkívül színvonalas, 
és sokszínű programkavalkáddal ké-
szültünk, igyekeztünk, hogy minden 
korosztály megtalálja a kedvére valót. 
Remélem, törekvésünk és a szervezők 
– Kiskőrös Város Önkormányzata, 
Kőrösszolg Kft., Kiskőrös Városért 
Alapítvány, Petőfi Sándor Művelő-
dési Központ, Kiskőrösi Szlovákok 
Szervezete, Kiskőrös Város Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzata, 
Publicity Aim Kft. – munkája által 
összeállt fesztivál a kiskőrösieknek 
és vendégeinknek egyaránt elnyeri 
tetszését.
dr. Feldman Zsolt: Talán ez az év is 
jól rámutat arra, hogy a szőlő-bor 
ágazat szekció is csak akkor tudja 
fenntartani magát, ha minden sze-
replője, a legkisebb, pár négyszö-
gölön gazdálkodó szőlőtermelőtől, 
a nagyobb családi gazdaságokon ke-
resztül egészen a több tízezer hekto-
liter bort előállító nagyobb üzemekig 
mindenki képes együtt, közösségben 
gondolkodni. Lényeges a kormány-
zati oldal számára, hogy a szőlőfel-
vásárlók kommunikáljanak a sző-
lőtermelőkkel, a hegyközségekkel, 
a borvidékek képviselőivel, mivel a 
legfontosabb az összefogás.

szicíliai testVérVárosunK lehet noto?
A szicíliai kisváros, Noto szülötte, a 
műfordító Giuseppe Cassone (1843-
1910) Petőfi Sándor műveit is lefor-
dította anyanyelvére, hogy város-
unk szülöttének, a nemzetközi hírű 
nagy költőnek verseit Szicíliában 
is olvashassák. A szülőház melletti 

műfordítói szoborparkban a szicí-
liai műfordító mellszobra is megta-
lálható. Noto városka vezetősége ezt 
tudván úgy döntött, hogy felveszik 
a kapcsolatot Petőfi szülővárosának 
vezetőivel. Így alpolgármesterük, 
Francesco Terranova (a képen bal 

oldalt) valamint koordinátoruk, a 
már hét esztendeje Magyarországon 
élő Emanuele Nicosia ellátogattak 
hozzánk a szüreti fesztivál idejére.
Mint mondták, nagy örömmel jöt-
tek, hiszen Petőfi Sándor és Giusep-
pe Cassone személyesen ismerték 
egymást, most pedig ők is szeretnék 
megismerni a kiskőrösieket. Bemu-
tatkozásukban elmondták, hogy a 
24 ezer fős lakosú, csodálatra méltó 
építészeti remekműveivel az Unesco 
Világörökség része, Noto városka a 
szicíliai sziget déli részében találha-
tó, Siracusa megyében. Ittlétük alatt 
meggyőződtek arról, hogy a két tele-
pülésnek sok közös együttműködési 
pontja lehet, ami esetlegesen egy 
testvérvárosi kapcsolatnak is jó kiin-
dulópontja.  

meGerősítettéK a szerződést

A finnországi Lapua és Kiskőrös 2008. 
szeptember 29-én kötött együtt-
működési megállapodást. A két, 
nagyjából ugyanakkora lélekszámú 
kisváros vezetői és lakosai között 
egyre szorosabbá váló kapcsolatot 
Lupták György evangélikus esperes, 
püspökhelyettes koordinálta a kez-
detektől és teszi ezt napjainkban is. 
Három évvel ezelőtt tizenkét fős kül-
döttség tett látogatást finn testvérvá-
rosunkból, Lapuából Kiskőrösön, 
a Finn-Magyar Baráti Társaságot 
képviselve Paavo Latva Rasku, a te-
lepülés nyugállományú polgármes-
terének vezetésével. A kiskőrösiek is 
több alkalommal utaztak finn testvé-
reinkhez.
Lapuában a testvérvárosi szerződés 
10. éves évfordulóján erősítették 
meg a további évekre vonatkozó 
együttműködést, most a szüreti 
fesztivál alkalmával négytagú dele-
gációjuk – Mervi Mikkola, Marita 
Vaahtoniemi, Jussi Vaahtoniemi, 
Pekka Kivisaari – látogatott el hoz-

zánk, hogy a testvérvárosok vezetői 
Kiskőrösön, a János Vitéz Látoga-
tóközpontban, ünnepélyes keretek 
között aláírásukkal pecsételjék meg a 
jövőbeni finn – magyar baráti kap-
csolatot. 

Lupták György: Hogy honnan is-
merik a többségében evangélikus 
vallású családok lakta Lapuában a 
magyarokat? „Kevesen tudják, hogy 
a II. világháború kezdetén a szovjet 
Vörös Hadsereg lerohanta a kicsiny 
Finnországot. Ez volt a finn nép 
úgynevezett „téli háborúja”. A finnek 
megsegítésére 400 főből álló magyar 
önkéntes zászlóalj szerveződött, ők 
állomásoztak Lapuában. Élnek ott 
még ma is idős emberek, akik emlé-
keznek a megsegítésükre érkező ma-
gyar katonatisztekre. Az evangélikus 
dómtemplom falán a következő fel-
iratú tábla látható: „animae heroum 
in aeternum vivunt” – a hősök lelke 
örökké él. Balról a Finn Köztársaság, 
jobbról Magyarország címere, s a 
kettő között a magyar nyelvű felirat: 
„A hős finn testvérek emlékére ke-
gyelettel a magyar önkéntes önálló 
zászlóalj. Lapua, 1940.”
Mindezt fotókkal illusztrálva a mos-
tani találkozón elmesélték a delegá-
ció tagjai is, majd bemutatták váro-
sukat, az ott élő embereket. 
Domonyi László polgármester is 
köszöntötte finn testvéreinket, majd 
aláírásukkal megerősítették a két vá-
ros vezetői további együttműködési 
szándékukat. 
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isten éltessen maGyarorszáG!

a szent joBB KisKőrösön

meGszűnt a sártenGer – térKöVezett lett a laKótelePaz államalapítás ünnepe hivatalos állami ünnep, amely szent istván ki-
rályunk nevéhez fűződik. a magyar történelemben az államalapító király 
1083. augusztus 20-i szentté avatásától szerepet játszik szent istván em-
lékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek.

Kiskőrösön Seffer Attila római ka-
tolikus esperes atya által celebrált 
szentmise után Domonyi László 
polgármester mondott ünnepi be-
szédet, majd az atya megáldotta az új 
kenyeret és a város borait, melyekből 
az ünnep végén, mindenki kapha-
tott. A rendezvényt megtisztelte je-
lenlétével Font Sándor országgyűlési 
képviselő is. 
Domonyi László polgármester: 
Szent István napján évről évre meg-
próbáljuk megérteni azt a hatalmas 
és máig ható munkásságot, amelyet 
első királyunk életműveként egy szó-
val úgy szoktunk leírni: államalapí-
tás. Nem véletlen, hogy a mai nap 
nem nemzeti, hanem állami ünnep-
nap, hiszen István király emléknap-
jánál méltóbb időpontban megülni 
Magyarország születésnapját, úgy 
gondolom, talán nem is lehetséges. 
Az erős alapok, amelyeket uralkodó-
ként megteremtett, a súlyos dönté-
sek, amelyeket a magyarság megma-
radása érdekében meg kellett hoznia, 
és az a sok esetben látnoki szervező-
készség, amellyel országát és népét a 
nyugati kereszténység útjára terelte, 
ma is egészen hihetetlennek tűnnek, 
főleg ha belegondolunk, hogy mi, 
az általa megteremtett európai ma-
gyarság leszármazottai, több mint 

1000 esztendő után is itt vagyunk, 
létezünk és tisztelettel adózunk élet-
műve előtt.
Felmenőink emlékét megőrizni és 
továbbadni pedig legalább ugyan-
ilyen kötelesség, hiszen csak úgy 
tudunk a jövő felé tekinteni, ha az 
ő példájukból tanulva, így a saját 
lábunkon megállva, határozott cé-
lok mentén építjük fel családunkat, 
és a nagyobb családot, Kiskőrös vá-
rost, amelynek jóléte mindannyiunk 
szívügye. Hiszen tudjuk, hogy a régi 
település a török korban elpusztult, 
ám el nem veszhetett végleg, a rabiga 
lerázása után őseink újratelepítették, 
a tavalyi évben pedig ennek az ese-
ménynek már a 300. évfordulóját 
ünnepeltük! 
Éljünk mi is legalább abban a szel-
lemben, mint őseink, adjunk leg-
alább annyit ennek a városnak, és 
akkor nem kérdés, hogy még leg-
alább ennyi esztendő fog megadatni 
utódainknak.
A déli harangszóval pedig kezdetét 
vette az „új kenyeret is ünnepel-
ve” a közös kenyérsütés, a város ez 
alkalomra felfűtött kemencéjében 
Kiskőrös Város Önkormányzata, a 
Kiskőrösi Szlovákok Szervezete, va-
lamint a Kunság - Média Nonprofit 
Kft. szervezésében.
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Az ún. kettős szent évben, 1938-ban 
az egész keresztény világ Magyaror-
szágra figyelt, ekkor ugyanis Buda-
pesten rendezték meg az Eucharisz-
tikus Világkongresszust, amelynek 
időpontja természetesen nem lehe-
tett véletlen, ebben az esztendőben 
volt államalapító szent királyunk, 
István halálának 900 éves jubileuma. 
A rangos egyházi esemény zárását 
követően, május 30-án nyílt meg a 
Szent István Emlékév, amelynek leg-
fontosabb eseménysorozata egyértel-
műen a király ereklyéjének, a Szent 
Jobbnak az országjárása volt.
Egy speciálisan kialakított vasúti ko-
csiban, a püspöki kar által előre jóvá-
hagyott útvonalakon utazott István 
király jobb keze, számos településen 
megállva, hol hosszabb, hol rövidebb 
időre, hogy a lakosságnak lehetősége 
nyíljon a vele való személyes találko-
zásra. A magyar és egyházi motívu-
mokkal gazdagon díszített szerelvény 
érthető módon az aranyvonat elne-
vezést kapta, mozdonyának elejére 
például az apostoli kettős kereszt 
került. A precíz és pontos menet-
rendet központilag állították össze, 
csúszásra nem kerülhetett sor, de ta-
lán éppen ezért a Szent Jobb előtti 
szakaszon a vasúti kocsiba üvegfalat 
építettek be, hogy azokban a köz-
ségekben is láthassák, ahol a vonat 
nem állt meg, csupán lelassított.
1938 és 1942 között több ilyen or-
szágjárásra is sor került, azonban a 
minket részleteiben is foglalkoztató 
esemény 1938. június 26-án zajlott. 
A szerelvény reggel fél 7-kor gördült 
ki a budapesti Keleti pályaudvarról, 
hogy aztán Kunszentmiklóst érint-
ve 9 óra körül megérkezzen az első 
településre, ahol néhány percnél to-
vább időzhetett, Kiskőrös községbe.  
A mindössze 26 perces itt tartózko-
dásról sajnálatos módon meglehe-
tősen kevés információval rendel-
kezünk, ennek oka pedig minden 
valószínűséggel abban keresendő, 
hogy a harmincas évek világában 
hiábavaló dolog a mai ökumenét 
keresnünk, a római katolikus és a 
protestáns egyházak közötti viszony 
egészen más természetű volt akkori-
ban. Szent István napja, így ereklyé-

jének körülhordozása is elsősorban 
római katolikus ünnep volt, Kiskő-
rös lakossága viszont túlnyomórészt 
az evangélikus vallást követte. Mind-
ezek ellenére egészen rendkívüli do-
lognak számít, hogy mindeddig nem 
került elő fényképfelvétel az ereklye 
itteni tartózkodásáról. 
A források alapján tudhatjuk, hogy 
a gyönyörűen feldíszített pályaud-
varon díszes fogadóbizottság kö-
szöntötte a Szent Jobbot, az ünnepi 
beszédet az egyházkerület római ka-
tolikus esperese, a keceli dr. Földesdy 
Antal tartotta, majd a Mikus János 
karnagy vezette kiskőrösi Keresztény 
Iparos Dalkar énekelte el az 'Ah, hol 
vagy magyarok tündöklő csillaga' 
kezdetű Szent Istvánhoz szóló éne-
ket. A szerelvény nem maradhatott 
sokáig, ugyanis a szárnyvonalon to-
vább kellett indulnia Kalocsára, ahol 
már több mint 3 órát tartózkodott. 
Itt, a székesegyház előtt került sor 
ugyanis az egyházmegye legnagyobb 
ünnepségére. A szentmisét gróf Zi-
chy Gyula érsek celebrálta, aki már 
jó előre felszólította a katolikus 
papságot, hogy minden gyülekezet 
nagyságához mérten képviseltesse 
magát a rangos eseményen. Mivel 
egy ilyen levelet Borsai István akkori 
kiskőrösi plébános iratai között is ta-
lálhatunk, ezért minden bizonnyal a 
kiskőrösiek is ott voltak ezen a nem 
mindennapi eseményen, amely-
ről már fénykép is fennmaradt (kis 
kép, forrás: FORTEPAN/Jezsuita 
Levéltár). A ceremónia után a vonat 
visszatért kiskőrösre, ahol újabb 10 
percet töltött, majd továbbhaladt a 
Kiskunhalas–Kiskunmajsa–Kiskun-
félegyháza útvonalon át Szegedre.

Turán István

rövidesen befejeződik a területfejlesztés immáron negyedik üteme Kiskőrö-
sön, a sárkány józsef – Kossuth lajos utca kereszteződésében lévő lakóte-
lepen. a város keleti részén lévő, 4 lakótömbből és 64 lakásból álló épület-
együttes és annak környezete igen sokáig várt már a fejlesztésre, amely az 
utóbbi évek során több ütemben megvalósult önkormányzati támogatással, 
pályázati forrásokból, valamint a lakossági hozzájárulásokkal. a nagyméretű 
udvar útjainak térkövezését a következő hetekben fejezik be. a fejlesztések-
ről beszélgettünk Szedmák Tamással, a körzet önkormányzati képviselőjével.

Amikor 2010-ben én lettem a kör-
zet önkormányzati képviselője, az 
itteni lakosok már akkor jelezték, 
hogy jó lenne rendbe tenni ezt a 
területet – mondta Szedmák Tamás 
a fejlesztés előzményeiről. Negyven 
évvel ezelőtt épült ez a kisebb la-
kótelep az egykori vásártér helyére.  
A növekvő lakáshiány miatt akkori-
ban gyorsan felhúzták az épületeket, 
sok esetben a lakosoknak kellett be-
fejezni a szerkezetkész lakásukat. Így 
az elkészült négy lakótömb közötti 
terület kövezése sem lett megoldva, 
aminek az lett a következménye, 
hogy évtizedekig sárban-porban 
közlekedtek az itt élők. Ahogyan 
teltek az évtizedek, a lakótömbök 
homlokzata is lassan elkezdett le-
romlani. 2014-ben sok épületen, 
nagy felületeken már a vakolat is 
hiányzott, szó szerint kilátszottak a 
betonpanel elemek itt-ott, emellett 
a közös nyílászárók is elavultakká 
váltak már.

 � Mi volt a fejlesztés menete?
Öt évvel ezelőtt Domonyi László 
polgármesterrel összehívtuk a lako-
sokat és a lakástulajdonosokat, hogy 
megbeszéljük a fejlesztési lehetősé-
geket.
Abban az évben el is készült a te-
rület csapadékvíz-elvezető rendsze-
re, melynek köszönhetően szinte 
azonnal eltűnt az addig összegyűlő 
csapadékvíz, vagy az olvadó hóré-
tegből keletkező víz a területről. 
Korábban napokig, hetekig olykor 
hatalmas tócsákon kellett elnavigál-
niuk magukat a lakosoknak, ha ki 

vagy be akartak jutni a lakásukba. 
A finanszírozásban önkormányzati 
és lakossági hozzájárulással sikerült 
megoldást találnunk. 
Ezt követően a 64 lakástulajdonos 
úgy döntött, hogy önerőből elvé-
geztetjük az épületek szigetelését is. 
Egy akasztói céget bíztunk meg a ki-
vitelezéssel, akik leszigetelték, majd 
újrafestették az épületeket. Emellett 
kicseréltettük a közös nyílászárókat, 
ajtókat, ablakokat és elektromos ka-
pucsengőt, valamint kapuzárat épí-
tettünk be minden lakásba, ahol ez 
még hiányzott. A felújított épületek 
egészen más látványt nyújtanak Kis-
kőrös egyik bevezető főútja mellett, 
mint régen, de energetikailag is óri-
ási előrelépés volt a beruházás.

 � A területrendezéssel folytató-
dott? 
2016-ban fogtunk hozzá a kis la-
kótelep rendbetételének harmadik 
üteméhez, akkor készült el a 4 méter 
széles megerősített gerincút, amely 
végigfut a Kossuth utcai bejárótól, 
egészen a leghátsó tömbig. Ezt azért 
kellett megerősített alappal megépí-
teni, mert ezen az úton jár be példá-
ul a kukásautó is heti rendszeresség-
gel és ezt a terhelést az útnak hosszú 
távon is „ki kell bírnia”. A megépült 
gerincútról ágaznak le a lakótöm-
bök között futó 3 méter széles be-
kötőutak, amelyeknek az alapozása 
készült el a harmadik ütem során. 
Ekkorra már nagyságrendekkel jár-
hatóbbá váltak az utak az autók szá-
mára és a maradék vizes kátyúk is 
eltűntek csapadékosabb időszakok 

után, valamint megszűnt az aszályos 
időkben „megszokott” felvert por a 
parkoló autókon.
Idén tavasszal fogtunk hozzá a terü-
letrendezés negyedik üteméhez. En-
nek keretében az előző ütem során 
kialakított bekötőutak alapozására, 
valamint a szegély- és térkő kiépíté-
se történik meg. A munkálatok felét 
már tavasszal elvégezték és a napok-
ban fogtak hozzá a Kőrösszolg Kft. 
munkatársai a maradék rész befe-
jezéséhez, így őszre teljesen készen 
lehet ez a munka is.
Ezzel a 40 évvel ezelőtt épült kis 
lakótelep nagyságrendekkel szebb 
környezetet mutat, mint 5 évvel ko-
rábban, és az azt megelőző évtizedek 
során. Részben a beruházásnak is 
köszönhető, hogy például az itteni 
lakások ára is jelentősen felértéke-
lődött.

 � Kik vettek részt a kivitelezés-
ben?
Mindenképpen nagy köszönet illeti 
Domonyi László polgármestert, aki 
végig mellénk állt ebben a munká-
ban. A térkövezési és a csapadék-
rendszer kiépítési költségek felét 
ugyanis önkormányzati költségve-
tésből finanszíroztuk, a másik felét 
lakossági hozzájárulásból, illetve 
pályázati forrásokból teremtettük 
meg. Köszönet illeti a lakótömbök 
két közös képviselőjét, Sinkovicz 
Istvánnét és Kocsis Zoltánt, akik 
közvetítettek a projektek megvaló-
sításában és a lakossági hozzájárulá-
sok összegyűjtésében. Filus Tibor, 
az Ültess Fát Mozgalom vezetője is 
nyitott volt a pályázat benyújtására 
ebben a projektben. Mindenkép-
pen példaértékű és köszönet jár a 
lakosoknak és a lakástulajdonosok-
nak is, hiszen egy emberként áll-
tak a fejlesztések mellé és lakossági 
hozzájárulásukkal sikerült közösen 
megoldanunk ezt az évtizedek óta 
fennálló problémát. A lakótelep a 

Kossuth Lajos - Sárkány József ut-
cák csomópontjában városképileg 
is jelentősen javult a beruházásnak 
köszönhetően.

 � További tervek vannak még 
ezen a területen?
A legsürgetőbb fejlesztések nagyjá-
ból mind elkészültek már. Ami még 
a jövő lehetőségeit illeti, az, hogy 
amikor elkészül az Izsáki úti kerék-
párút, az „csak” a vasúti átjárótól 
indul majd a pályázati kiírás miatt. 
Ezért, miután az elkészül, össze kell 
kötni önerőből a vasúti átjáró és 
a pizzéria közötti körülbelül 100 
méteres szakaszt, hogy egybefüggő 
legyen a kerékpárút Tabditól a vá-
rosközpontig. Ez azt jelenti, hogy 
a területen, a Kossuth utcán kettő 
lakótömb előtt is „fut” majd ez a 
szakasz, ami lehetőséget teremt az 
itteni rossz járda kiváltására is, ki-
egészítendő egy kerékpárút szakasz-
szal. Mindemellett a gyalogátke-
lőhely környékén lévő töredezett, 
repedezett aszfaltburkolat cseréjére, 
illetve a hátsó járda cseréjére is sor 
kerülhet a Sárkány József utcai sza-
kaszon. A garázsok előtti útszakaszt 
is térkövezni kellene, de ebben 
majd a garázstulajdonosoknak kell 
megegyezniük.
Emellett már összvárosi szinten 
gondolkodunk egy játszótér - fej-
lesztési projektben, amelyből egy 
kisebb szelet juthat az ittenieknek 
is, hiszen egyre több a fiatal él a 
lakásokban és gyermekek is szület-
nek, akik miatt fontos lenne egy 
kisebb játszótér megépítése. A fen-
tieken kívül érdemes lenne majd a 
területen egy átfogó és egységes nö-
vényzetfejlesztésen (bokrok, és egy-
forma fák ültetése) gondolkozni. 
Ez viszont akkor lenne látványosan 
szép, ha egységes növényzet váltaná 
fel a mostanit, de ehhez az itt élő 
lakosság egyhangú döntéséra van 
szükség.
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a tíz évvel ezelőtt életre hívott kakaspörkölt főző verseny tulajdonkép-
pen egy nagyobb baráti társaságnak szerveződött Torgyikné Danis Évi 
és Dedák Pali összefogásában. az évek során egyre többen csatlakoztak 
hozzájuk a szabadidőparkban megtartott rendezvényre, tavaly például 
már 90 csapat nevezett be a versenyre. a feladatok is megsokszorozódtak, 
a főszervezők mellé betársult Kiskőrös Város önkormányzata is. idén úgy 
döntöttek, hogy teljesen hivatalossá teszik a rendezvényt, így 10 taggal 
megalapították a Kiskőrösi Kakasfőzők egyesületét is, melynek elnöke 
dedák Pál. elnökségi tagok még torgyikné danis éva és Ungvári Ferenc.

Más változásra is számíthatnak azok, 
akik eljönnek október 5-én, szom-
baton, a szokásos helyén megtartott 
rendezvényre. Tudniillik a Szaba-
didőparkban ettől az évtől kezdve 
fesztivál jelleggel rendezik meg a 
programot és nem hirdetnek a csa-
patok között versenyt.
– Akik tavaly itt voltak, szinte mind 
jelezték, hogy idén sem maradnak tá-
vol és hozzájuk számolhatjuk még az 
újonnan jelentkezőket. Képtelenség 
a zsűrinek mintegy száz étek között 
igazságosan dönteni akkor, amikor 
háromnegyedük biztosan megérde-
melné az első helyezettnek járó díjat. 
A pörköltek mellett már évek óta 
szárnyasleves kategóriában is több 
csapat versenyzett. Gondoljunk bele, 
ha csak minden versenyremekből 
egy kanállal kóstolnak a zsűrita-
gok… ez időben és mennyiségben 
is rengeteg időt jelent. Mindezeket 
figyelembe véve döntött úgy egye-
sületünk, hogy versenyből fesztivállá 
alakulunk – mondta Dedák Pál el-

nök-főszervező, aki elárulta, hogy az 
önkormányzattal karöltve az egyesü-
let már elkezdte a szervezőmunkát és 
a felnőttek mellett idén is gondolnak 
a gyermekekre.
A fesztiválon a hangulat várhatóan 
most is az eddigieknek megfelelő-
en alakul majd, erről Markó Já-
nos – Nani –  főprogramfelelős és 
Kothencz Lali gondoskodnak, akik 
a fellépők közötti időben egész nap 
szórakoztató zenét játszanak a feszti-
válozóknak. Láthatjuk és hallhatjuk 
a Melódia Duó és a Vízkereszt Cite-
razenekar produkcióját, az Evangéli-
kus Fúvós Zenekar előadását, énekel 
nekünk Menczák Márta és Nádas 
Anti, de fellép a Szivárvány Néptánc 
Együttes és megforgatják botjaikat a 
kiskőrösi mazsorett lányok is.
Aki szeretne még csapatával jelent-
kezni a fesztiválra, keresse az ötlet-
gazda-főszervezőket!

Dedák Pál: 70/333-2856
Torgyikné Danis Éva: 20/453-5188
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59 süti a X. KisKőrösi sütiParádén
majdnem rekordot döntött a X. Kiskőrösi sütiparádé az 59 benevezett fi-
nomsággal. a sütitündérek – Tóth Krisztina és Czinkóczki Vivien, a KeVi 
gimnáziumának 11. c osztályos tanulói regisztrálták a süteményeket és 
végezték karöltve a művelődési ház kollektívájával a cseppet sem könnyű 
háttérmunkát a program ötletgazdája, Boda Zsuzsa irányításával.

Fehér Katalin aranykoszorús cuk-
rászmester vezetésével a zsűrita-
gok (nagy kép) – Sutus Etelka, 
Mártonfalvi Éva, Tóth Szivák 
Erika, Benyikné Csilla és Benyik 
Csenge, Fejes Arnold, Csatai Eri-
ka, Markó Teréz, Dulai Józsefné 
Ági, Szlovákné Hajnal Csilla, va-
lamint Kuti Zoltán torta, édes, sós, 
reform és szlovák kategóriában rang-
sorolták a süteményeket és kiválasz-
tották Kiskőrös Város Tortáját is.
HELyEZETTEK:
• Édes kategória: Hab-
verőmester: Méhesi 
Gáborné, 2. Markó 
Csaba, 3. Maska Mi-
rella
• Sós kategória: Habve-
rőmester: Szűcsné Szűcs 
Júlianna, 2. Szűcsné Hajdú 
Mária, 3. Kötelesné Vékony Anikó 
• Reform kategória: Habverőmester: 
Bolemányi Bernadett, 2. Ádám 
Franciska, 3. Lengyel Józsefné
• Torta kategória: Habverőmester: 
Deliné Piroska, 2. Hangya Diána, 
3. Komlós Kinga
• Szlovák kategória: Habverőmester: 
Nyanyicska konyhája, 2. Szűcsné 
Hajdú Mária, 3. Lengyel Józsefné
A „Kiskőrös Város Tortája” elis-
merő címet és az ezzel járó fődíjat, 

Lestákné Nagy Tímea vehette (kis 
kép) át az idén, kétféle joghurtos 
krémmel, málnazselé réteggel ké-
szült, a tetején csoki ganache-zsal 
bevont málnatortájáért. 

Különdíjat kaptak: Sendula Ilona, 
dr. Szűcs Tímea, Szűcsné Hajdú 
Mária, Kelemen Nóra, Komlós 
Kinga, Kecskés Mihályné, Loson-
czi Jánosné, Maczkó Pálné, Szabó-
né Haskó Erika, Vida István, Rácz-
Porondi Diána, Méhesi Gáborné, 
Benyó Réka, Maska Mirella, Mar-
kó Emese, Bolemányi Bernadett, 
Tóth Katalin, Ádám Franciska, 
Weiszhauptné Fodor Ágnes, Vári 
Tímea, Kocsisné Varga Zsuzsanna, 

Kötelesné Vékony Ani-
kó, Szűcsné Szűcs 
Júlianna, Szögi Fe-
rencné, Deliné Pi-
roska.
Gratulálunk a ver-
senyzőknek, talál-

kozzunk a XI. Kiskő-
rösi Sütiparádén, jövőre, a 

szüreti fesztiválon! További fotók: 
Facebook: Kiskőrösi Sütiparádé

Köszönet mindazoknak, akik nélkül a X. Kis-
kőrösi Sütiparádé nem jöhetett volna létre: 
Art Cafe Pizzéria és Kávézó, Villa Medici Ven-
dégház – Benyik Norbert, Benyikné Csilla, 
Kunságszesz Zrt. – Nagy Norbert, kiskőrösi 
Tesco Hipermarket áruház – Pribelszki Péter, 
Fürtös vendéglő – Kecel, Sipi-Ker Bt. Vas-
műszaki üzlet, Fantázia üzletház, Kiskőrös 
Város Önkormányzata, Druk-Ker Nyomda-
ipari Szolgáltató Kft., ElektroFavorit Műszaki 
Áruház, Mű-Bar - Szőgyi – Lakásfelszerelési 
Bolt Kiskőrös, Diós Gumi Kft., Bajusznács 
Maró, Jarjabka Zöldségesbolt, Dulai Józsefné 
Ági, Csepi Könyvesbolt, Disztl Bioborgazdaság, 
Akker-Plus Kft., Jona Drink Kft. Alföld Aranya, 
Kódtár Kft. - Csatai Gyula és Csatai Erika, Teréz 
Gyógycikk és gyógynövénybolt, Szlovák Pál és 
felesége, Szlovákné Hajnal Csilla, Oázis cuk-
rászda Akasztó - Solt, Mártonfalvi Éva - élet-
mód és pénzügyi tanácsadó, Kőrösszolg Kft., 
Bóna Méhészet – Kecel, Whirlpool Hungary, 
Heinekken Hungária Sörgyárak Zrt., Orosziné 
Szamek Dominika, Goods Market, Petőfi Sán-
dor Művelődési Központ kollektívája, Varga 
Zsolt, mandala-műhely vezető, Gyöngy Papír-
bolt, Ligetszépe Drogéria - Debrecen

nyáresti fúVósmuzsiKa 2.0
Második alkalommal lehettünk ré-
szesei Kiskőrös Város Fúvószenekara 
és mazsorett csoportjai örömelőadá-
sának augusztus 24-én, a főtéren. 
Egy gombostűnyi hely sem volt, 
annyian jöttek el, hogy megcsodál-
ják a Mlinkó Nelli és Király Dóri 
összefogásával megvalósuló többórás 
zenei-táncos produkciót. A lányok – 
fiúk ismét csodálatos élményt nyúj-
tottak a közönségnek, amit Domo-
nyi László polgármester, valamint 
Supka Éva, a Kiskőrös Város Fú-
vószenekarát és Mazsorettcsoportját 
Támogatók Egyesülete elnöke is 
méltatott. Az est folyamán Zsálek 
Zsófi vállalkozott a cseppet sem 
könnyű bemondói szerepre, a zene-
kart pedig Sipos Béla karnagy diri-
gálta mesterfokon. A számos kiváló 
zeneszám is nagyszerű produkciót 
nyújtott, ám, hogy még nagyobb 
legyen a varázslat, Gubacsi Zsófi 
és Kelemen Annamarie vezeté-
sével új koreográfiákat tanult be a 

Gyöngyszem, a Csillagfény, a Zafír, 
valamint a Napfény mazsorett cso-
port az elhangzó muzsikákra. Hogy 
„hab is legyen azon a bizonyos tor-
tán”, Váczi-Wachsmann Ildikó és 
Ocskai István meglepetésénekkel 
kápráztatta el a jelenlévőket. A nyár-
esti koncert után a közönség felállva 
tapsolta meg a nem mindennapi, 
szuper előadást, melyben komoly- 
és könnyűzenei slágerfeldolgozások 
egyaránt szerepeltek. A szervezőknek 
még arra is kiterjedt a figyelmük, 
hogy segítőiknek egy-egy ajándék-
kal, virágcsokorral mondjanak kö-
szönetet. Fiatalok révén a zenészek-
nek és a táncos lányoknak a nap a 
főtéri muzsikálás után nem ért még 
véget, hanem a Fröccsben folytató-
dott, ahol a szülőknek és a hozzátar-
tozóknak köszönhetően finom fala-
tokkal ünnepelték meg a nap sikerét.
Köszönjük a nyáresti örömprogra-
mot és várjuk a folytatást! 
(fotók: facebook Kiskőrös város)

fotók: Sebestyén István

a meGyei önKormányzat is 
elismerte teVéKenyséGüKet

a Bács-Kiskun megyei önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megren-
dezett ii. Bács-Kiskun megyei napok keretében tartotta ünnepi ülését a 
városháza dísztermében. a hagyományoknak megfelelően ekkor adta át 
rideg lászló elnök a megye legrangosabb kitüntetéseit, melyeket azoknak 
a személyeknek, közösségeknek adományoznak, akik kiemelkedően ered-
ményes teljesítményükkel szolgálták Bács-Kiskun érdekét és javát.

„A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat a zászlójára tűzte, hogy egy 
olyan helyet teremt, ahol jó élni, 
ahol jó lenni. Ebben a munkában 
azonban nem maradtunk magunk-
ra. Az elért eredményekért köszönet 
illet minden támogatót, együttmű-
ködőt, résztvevőt, melyek közül ma 
azokat ismerjük el, akik rendkívüli 
teljesítményükkel elismerést hoztak 
nemcsak a megyének, hanem a ha-
zának is” – mondta el beszédében 
Rideg László, elnök.
A kitüntetettek nevében Endrődi 
Ferenc Pál, az Akker-Plus Kft. tu-
lajdonosa mondott köszönetet, aki a 
legrangosabb kitüntetést vehette át. 

Endrődi Ferenc – „Bács-Kiskun 
Megyéért Díj”
Az Akker-Plus Kft. ügyvezető igaz-
gatója tudatosan építette cégét és pi-
acát is. (jobb oldali fotó) Az elmúlt 
közel három évtized alatt a ma már 
170 főnek munkát adó vállalkozás a 
dél-alföldi régió legnagyobb építő-
anyag-kereskedelmi vállalkozásává 
fejlődött. A fő tevékenységi körei 
közé tartozik az építőanyag kis- és 
nagykereskedelem, az üzemanyag-
kereskedelem, a kivitelezői tevékeny-
ség, valamint egyéb, barkácsáruházi 
termékek kereskedelme is. Kiskőrö-
sön a Hufbau-Akker Tüzép a kezde-
tektől jelen van, barkácsáruházat is 
nyitottak városunkban. Az ügyveze-
tő kiemelt figyelmet fordít az iparági 
tanulmányok, olvasmányok mellett 
a menedzserirodalomra is. Szívesen 
épít közösséget, fontos számára a 
család, a magyarság, a munkatársak 
és a versenytársai is. A közösségépítés 
mellett a társadalmi felelősségvállalás 
szempontjából is példamutató.

ifj. Kunhegyesi Ferenc – „Bács-
Kiskun Megye Nemzetiségeiért 
Díj”
A roma kultúra hagyományait, szo-
kásrendszerét ápoló, a nyelvet értő 
és tanító művész. (bal oldali fotó) 
Fiatal korától kezdve érdekelte a 
tánc és a képzőművészet. Éveken át 
megszerzett ismereteinek, tudásának 
köszönhetően érzéseit, gondolatait 
grafikákban és festményekben tárja 
a világ felé. Tudatosan vállalta fel a 
figurális ábrázolásmódot. Régi ko-
rok keleti figurái és a roma mítoszok 
alakjai tűnnek fel alkotásain. Hát-
rányos helyzetű roma gyerekek szá-
mára kidolgozott művészetterápiás 
foglalkozásaival próbálja enyhíteni a 
tanulási és magatartási nehézségek-
kel küzdő gyermekek életét.

Az Országos Petőfi Sándor Társaság és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
tisztelettel és szeretettel hívja Önt, családját, barátait 

2019. október 6-án az
ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉSÉNEK 170. 

évfordulójára rendezett megemlékezésére.

Jöjjön el egy szál virággal, mécsessel, és emlékezzünk együtt a szabadságharc vértanúira!
A kiállítás 2019. december 15-ig tekinthető meg.

17.30  Emlékműsor 
· Beszédet mond:
 Prof. dr. Csorba László történész
· Közreműködik: a KSZC Kiskőrösi
 Wattay Szakgimnáziuma 12. B osztálya 
· Felkészítő tanárok:
 Podmaniczky Gabriella és Szeitert Gábor 
· Virágok, mécsesek elhelyezése

18.30  Kiállítás-megnyitó
· Kossuth Lajos, a „magyarok Mózese”
 Kiállítás Kossuth Lajos halálának
 125. évfordulójára
· Válogatás Dobák Géza,
 Prof. dr. Hermann Róbert és Krámer Iván
 gyűjteményéből. 
· Megnyitja: Prof. dr. Hermann Róbert történész

19 óra  Könyvbemutató
· Csudáknak éve 1848–1849
 – Kézzelfogható hadtörténelem,
· AZ I MERETLEN GÖRGEI
· Bemutatja: Prof. dr. Csikány Tamás
 és Prof. dr. Hermann Róbert történész

S

petofi_muzeum_oktober6_A4.pdf   1   2019.09.05.   11:00:08

Alma eladó 
termelőtől!

tel.: +36-70/619-3910

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

1 ha 9 éves őszibarack ültetvény 
Kiskőrös-Feketehalomban eladó. 
Érdeklődni: 06/20/971-0609 

APRÓ * APRÓ * APRÓ

fotó: Kincses Szilvia
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alKotóudVar nyílt 
a Petőfi szülőház KertjéBen

Idén is változatos kézműves foglal-
kozásokkal és játékokkal várta az ér-
deklődő családokat a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum a Kiskőrösi Szü-
ret és Szlovák Nemzetiségi Napok 
szombatján. Az alkotóudvar ebben 
az évben „beköltözött” a Szlovák Táj-
házból, Petőfi Sándor szülőházának 
árnyékos, hangulatos kertjébe.
Kicsik és nagyok, gyermekek és 
felnőttek kedvükre kipróbálhatták 
az agyagozást Endrődiné Sámel 
Zsuzsa segítségével, akinél apró 
sparhelton főzőcskézni is lehetett, az 
ifjú vitézek legyőzhették a háromfejű 
sárkányt, cukorkáért cserébe min-
denki megetethette az óriási békát. A 
nemezelés technikájával Cserményi 
Boglárka ismertette meg a gyereke-
ket, akik labdát és állatfigurákat for-
mázhattak. Népszerű volt a csuhéból 

hajtogatott virág és a szalmadísz 
Rátkai Margitka vezetésével. Sokan 
időztek Lengváriné Bárány Marika 
asztalánál, akinél rongybabát és tex-
tilvirágokat lehetett készíteni. 
A múzeum munkatársai a mini me-
móriajáték és a különböző állatfigu-
rák megalkotásának fortélyait mutat-
ták meg. Lehetett rajzolni, színezni, 
vágni, hajtogatni, mindenki játszha-
tott egy-egy partit az al-ma-lommal 
vagy az óriás memóriajátékkal, aki 
ügyes volt, kirakhatta a tili-tolikat is.
Tartalmas, kellemes napot tölthettek 
el a múzeum udvarán azok, akik a 
passzív szemlélődés helyett az aktív 
kikapcsolódást választották, és akik 
minőségi időt szerettek volna eltöl-
teni családjukkal.

Dr. Filus Erika
múzeumigazgató

Dr. Magyar Lóránt
 – Lóri doki életvezetési előadó és tréner – 

Mi az utad, mi az életcélod? 
címmel tart előadást október 9-én 18 órakor a 

Petőfi Sándor Művelődési Központban.

A programot a középiskolásoknak, illetve a felnőtt 
korosztály számára is ajánlják a szervezők, a 

Kőrös-Körül Nők Egyesület tagjai.

“Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,
Lelketekre odafenn az angyalok vigyáznak,
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szátok,
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rátok!”

Szabó János és felesége, Firkó Ilona

Drága Szüleink!
5 és 7 évvel ezelőtt örök búcsút vettetek tőlünk, 

fájó szívvel emlékezünk rátok!
Lányaitok és családjaik

Szeptember 30. és október 6. között ismét megszervezik az 

országos Könyvtári napok 
rendezvénysorozatot, melyhez, mint mindig, a Kiskőrösi Petőfi sándor 

Városi Könyvtár is csatlakozik. 

minden évben egy „vezérfonal” mentén szerveződnek a programok, 
idén: Könyvtárak az emberért – felelősség a földért. 

http://osszefogas.kjmk.hu/ 

KisKőrösi ProGramoK:
• szeptember 30-án délután 

mesemaraton a gyermekkönyvtárban. (meseolvasás folyamatosan) 
• október 3. csütörtök 16.30: 

átokcsatorna vagy dunavölgyi-főcsatorna? turán istván történész 
előadása a dunavölgyi főcsatorna megépítéséről, a csukás-tó lecsapo-
lásáról,  valamint ezek hatásairól az élővilágra és a mezőgazdaságra. 

• szeptember 30 - október 5.: 
„amnesztiahét” (késedelmi díjak elengedése) 

• október 5. 
csak egy nap – cserébe egy évet kap. 

ingyenes beiratkozási lehetőség, csak ezen a napon.
a nyilvános programokon kívül több óvodai, iskolai programot is 

szerveznek.

Kovács Tibor szekszárdi festômûvész-tanár kiállítása 
a Petôfi Sándor Mûvelôdési Központban!

megnyitó: október 4-én 17 órakor a kamarateremben
A festômûvész nagyméretû képei elvont gondolatokat fejeznek 

ki sajátos forma-és színvilággal. 

Minden érdeklôdôt szeretettel invitálnak!

juBileumi KutyaszéPséGVerseny

A Kiskőrösi Szüreti Napok keretén 
belül idén 20. alkalommal rendezték 
meg a kutyaszépségversenyt a Ma-
gyar Ebtenyésztők Országos Egyesü-
lete rendezésében Farkas Irén és Ré-
vész Maggie koordinálásával. (nagy 
fotó) A megjelenteket Pohankovics 
András alpolgármester köszöntötte. 
Mint a szervezők hangsúlyozták, 
minden lehetséges módot meg kell 
ragadni, hogy felhívják a figyelmet 
a felelős állattartás szabályaira, kü-
lönös tekintettel a gyermek állattar-
tókét. A bírálatkor most is kiemelt 
figyelmet fordítottak a magyar faj-
tákra és a gyermekek által felvezetett 
ebekre. Pontozták a kutya és gazdája 
„egymásra hangoltságát, kapcsola-
tát”, a kutya megjelenését, viselke-
dését, fajtajellegét és az összképét is, 
valamint, hogy mennyire fogad szót 
gazdájának.
A bírálatban komoly munkát végzett 
a Maggie & Lilu Kutyakozmetika. 
Mint azt Maggie elmondta, a kutya-
szépségverseny nagyon jó alkalom, 
hogy nevelési és tartási tanácsadással 
segítse az állattartókat és a kutya-
tartás kultúráját magasabb szintre 
emelje.

Kiskőrösi eredmények:
• A legszebb kutya: 1. Kevita – akita 
(Sinkovicz István)
• Legszebb magyar fajta: 3. Ökör-
szem – mudi (Kósa Gyula)
• A gazdájára legjobban hasonlító ku-
tya: Maja – keverék (Balázs Andrea) 
• Legidősebb Kutya: Brúnó – border 
collie (Kudron Csenge)
• Legmagasabb kutya: Héli – bernát-
hegyi (Kapitány Norbert)

Támogatók: Kiskőrös Város Önkor-
mányzata, dr. Bozi Róbert állatorvos, 
dr. Almási Zsolt állatorvos, Vinotrep 
Kft., Husse szuperprémium minőségű 
kisállateledel – Zahorszki János és fe-
lesége Kelemen Mária, Maggie & Lilu 
Kutyakozmetika

fotó: Kincses Szilvia

Kicsik és nagyok, a komoly, vagy a 
bulisabb programok után érdeklő-
dők is találtak maguknak programot 
az idei szüreti fesztiválon, hiszen a 
szervezők, mintegy 40 program-
ból álló rendezvényt állítottak össze 
szeptember első hétvégéjére. Olyan 
hírességek zenéltek nekünk, mint 
a TNT, a Váradi Roma Cafe, Gájer 
Bálint, vagy Kovács Kati. Szomba-
ton a Madarak együttes teremtett 
bulihangulatot az utcabálon. A kis-
színpadon az esténként zsúfolásig 
telt, mintegy tíz borászat, valamint a 
Király Pékség új termékeinek kósto-
lására is lehetőséget nyújtó Borutca 
látogatóinak is szólt a zene.
Az Úttörténeti Múzeumban estén-
ként jazz zenét hallgattunk, a vá-
rosközpontban pedig a Kecskeméti 
Karesz által szervezett IX. Veterán 
Jármű Randi – 236 járművel – és az 
„öreg járgányok” felvonulása bűvölt 
el mindenkit.
A szüreti felvonuláson már nem csak 
a fogatok és a lovasok, hanem sport-
egyesületeink, tánccsoportjaink, civil 
szerveződéseink képviseletei, citrom-
sárga címeres sapkában, pólóban, 
egyenzászlókat lengetve még a Szent-

györgyi Alajos vezette Kiskőrösi 
Kutyaiskola tagjai is. A „Nyanyicska 
konyhájában” nem győztek sütni-
főzni az asszonyok. Gmoser György-
né, a helyi szlovákság vezetője is 
kivette részét a szervezőmunkából. 
Mint azt egyik fia, Gmoser András 
(alsó kép) elmondta: „Büszke vagyok 
édesanyámra, akinek a szlovákság 
érdekében végzett több mint négy 
évtizedes munkája nagy részébe be-
leláttam. Már gyermekként kísértük 
testvéreimmel a programokra, Ist-
ván bátyámmal pedig ott zenéltünk 
rendezvényeiken. Nem csak szervez, 
de otthon van a pályázatírásban is és 
állandóan azon „ötletel”, hogy mit 
lehetne még tenni a kiskőrösi szlo-
vákság érdekében, segíteni, hogy le-
tegyék a hétköznapi gondokat, mint 
most a szüreti fesztiválon is.”   

3 naPon át minteGy 40 ProGram
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Helyi Választási iroda
a helyi választási iroda a választások előkészítésével, szervezésével, le-
bonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájé-
koztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai fel-
tételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szerv.

Kiskőrös Helyi Választási Iroda címe: 
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

Telefon: +36-78-513-120 / 235 mellék 
 +36-78-513-120 / 237 mellék

e-mail: valasztasi.iroda@korosnet.hu

HVI vezetője: dr. Turán Csaba jegyző
HVI vezető általános helyettes: Fődi János

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek sze-
mélyesen a Helyi Választási Irodában igényelhetők, illetve letölthetők a 

www.valasztas.hu weboldalról.
Minden további információ a választással kapcsolatban: 

www.valasztas.hu

HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

  
A szavazás napja: 

 

2019. OKTÓBER 13. 
 A szavazás  

6:00 órától 19:00 óráig tart. 
  

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
  

Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
  

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 
  

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
  Nemzeti Választási Iroda

 

HIRDETMÉNY 
 

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 
  

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13.  
A szavazás  

6:00 órától 19:00 óráig tart.  
 

Névjegyzék 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,  
aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét. 

 

A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani. 
 

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe 
 történt felvételükről is értesítőt kapnak. 

  Ajánlás 

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár 
2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát. 

 

Egy választópolgár több listát is ajánlhat. 
 
 Szavazás 

A választópolgár személyesen,  
az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 

1. EGYÉNI vÁLASZTÓKERüLET
01. számú szavazókör – Árpád u. 4. (Petőfi gimnázium)
Árpád utca, Attila utca, Kálvin János utca, Liget utca (páros házszámok), Martini utca, Petőfi Sándor tér,
Safári József utca, Szent István utca (páros házszámok), Tomori Pál utca, Víztorony köz

02. számú szavazókör – Petőfi u. 7. (Petőfi általános iskola)
Alkotmány utca, Báthori István utca, Batthyány Lajos utca, Bem József utca, Csányi utca, Dankó Pista utca, 
Dobozi utca, Dózsa György út, Kapisztrán János utca, Kiss Ernő utca, Lenkei utca, Luther Márton tér, Márci-
us 15. utca, Nagy Imre tér, Okolicsányi utca, Petőfi Sándor út, Petrovics István utca, Pozsonyi utca,Szarvas 
utca, Szent László utca, Táncsics Mihály utca

2. EGYÉNI vÁLASZTÓKERüLET
03. számú szavazókör – Thököly utca 21. (Thököly utcai óvoda)
Bajtárs utca, Bajza József utca, Balassi Bálint utca, Budai Nagy Antal utca, Deák Ferenc utca, Gyöngy 
utca,Határ utca, Nap utca, Pillangó utca, Thököly Imre utca, Tüskös utca

04. számú szavazókör – Thököly utca 21. (Thököly utcai óvoda)
Akácfa utca, Arany János utca, Bánk utca, Béke utca, Bocskai István utca, Esze Tamás utca, Ifjúság utca 
páratlan házszámok, Katona József utca páratlan házszámok, Mező utca, Mohácsi utca, Paál László utca, 
Remerenció tanya, Szegfű utca, Szép utca, Úttörő utca

3. EGYÉNI vÁLASZTÓKERüLET
05. számú szavazókör – Mohácsi u. 41. (Mohácsi utcai Óvoda)
Bacsó Béla utca, Csokonai Mihály utca, Esze Tamás utca, Gorkij utca, Ifjúság utca, József Attila utca,Katona 
József utca, Mező utca, Mohácsi utca, Mohácsi utca, Móricz Zsigmond utca, Pajtás utca

06. számú szavazókör – Batthyány u. 2. (Batthyány utcai Óvoda)
Alkotmány utca, Batthyány Lajos utca, Deák Ferenc utca, Kodály Zoltán utca, Komáromi utca, Liszt Ferenc 
utca, Okolicsányi utca, Pozsonyi utca, Radnóti Miklós utca, Rét utca páratlan házszámok, Vattay János utca

4. EGYÉNI vÁLASZTÓKERüLET
07. számú szavazókör – Hrúz Mária utca 2/1 (Speciális iskola)
Batthyány Lajos utca, Borostyán lakópark, Dózsa György út, Erdőtelki út, Hrúz Mária utca, Kisfaludy Sándor 
utca, Komáromi utca, Május 1. utca, Rét utca páros házszámok, Tavasz utca, Tompa Mihály utca, Vadvirág 
utca, Vízmű utca

08. számú szavazókör – Nyárfa u. 35. (Erdőtelki Óvoda)
Agárhalom tanya, Bokor utca, Diófa utca, Erdő utca, Erdőtelek tanya, Fenyves utca, Malom utca,
Nyárfa utca, Ökördi tanya, Siványdűlő tanya, Sövény utca, Venyige utca 

5. EGYÉNI vÁLASZTÓKERüLET
09. számú szavazókör – vasvári u. 2. (Bem József Általános Iskola)
Berzsenyi Dániel utca, Hatvani Lajos utca, Kacsóh Pongrác utca, Kassai utca, Kölcsey Ferenc utca,
Kurucz Zsuzsanna utca, Lehel utca, Mester utca, Rákóczi Ferenc utca, Szendrey Júlia utca

10. számú szavazókör – vasvári u. 2. (Bem József Általános Iskola)
Ady Endre utca, Erkel Ferenc utca, Kossuth Lajos út, Liget utca, Mészáros Lőrinc utca, Mikszáth Kálmán 
utca, Soós utca, Széchenyi István utca páros házszámok, Szent István utca páratlan házszámok,Vasvári Pál 
utca,Virág utca  

6. EGYÉNI vÁLASZTÓKERüLET
11. számú szavazókör – Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda)
Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Bethlen Gábor utca, Kolozsvári utca, Kun utca, Madách Imre utca, 
Rákóczi Ferenc utca, Szigligeti utca, Temesvári utca, Vörösmarty Mihály utca

12. számú szavazókör – Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda)
Délibáb utca, Honvéd utca, Meggyes utca, Nagyatádi Szabó S. utca, Nyíl utca, Pásztor utca, Róna utca, 
Uzsoki utca

7. EGYÉNI vÁLASZTÓKERüLET
13. számú szavazókör – Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Központ)
Alsócebe tanya, Alsókommaszáció tanya, Bánffy utca, Dinnyésdűlő tanya, Drégely utca, Feketehalom 
tanya, Felsőcebe tanya, Felsőkommaszáció tanya, Izsáki út, Középcebe tanya, Masina dűlő, Öregszőlő 
tanya,Szűcs József utca, Szücsi-dűlő tanya, vasútállomás, vasúti őrház  

14. számú szavazókör - Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Központ)
Damjanich János utca, Hunyadi János utca, Jókai Mór utca, Kilián György utca, Kolozsvári utca, Kossuth 
Lajos út, Mátyás király utca, Mészáros Lőrinc utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Sárkány József 
utca, Soós utca páros házszámok, Széchenyi István utca páratlan házszámok

8. EGYÉNI vÁLASZTÓKERüLET
15. számú szavazókör - Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola)
Béke utca, Gábor Áron utca, Gagarin utca, József Attila utca, Kinizsi Pál utca, Klapka György utca,
Kőrisfa utca, Petőfi Sándor út, Szabadkai utca, Szőlő utca, Toldi Miklós utca

16. számú szavazókör - Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola)
Aradi utca, Árpád utca páros házszámok, Bajcsy-Zsilinszky utca,  Balogh Ádám Laktanya, Damjanich János 
utca, Gárdonyi Géza utca, Hársfa utca, Kertész utca, Korvin utca, Nádasdy utca, Petőfi Sándor lakt., Piac tér, 
Segesvári utca, Szondy György utca, Wesselényi Miklós utca, Zrínyi Miklós utca

felelősséGGel

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSHOZ
5 évenként önkormányzati választások vannak. 

Ez azt jelenti, hogy a korábbi polgármesterek és önkormányzati képviselők helyett újakat választunk.

Kire lehet szavazni?
A választás arról szól, hogy ki legyen polgármester és önkormányzati 
képviselő. Három szavazólapot kap. Az egyik szavazólapon a polgár-
mesterjelöltekre szavazhat. A másik szavazólapon önkormányzati kép-
viselőt választhat. A harmadik szavazólapon a megyei közgyűlési listák 
közül választhat. 

Mit kell vinni a szavazásra?
Lakcímkártyát és személyi igazolványt kell vinni. A lakcímkártya és útle-
vél is jó. Lakcímkártya és jogosítvány is megfelel. A régi, papír alapú sze-
mélyi igazolvány is jó. A régi, papír alapú személyi igazolvány lakcím-
kártya nélkül is érvényes. Fontos, hogy az iratok érvényesek legyenek.
Ha nem érvényesek az irataink, a járási hivatalnál vagy a kormányablak-
ban kell újat csináltatni.

Hogyan történik a szavazás?
A szavazás napján menjen el az ÉRTESÍTŐ levélben megadott szavazó-
helyiség címére. Ott fog ülni a szavazatszámláló bizottság. Ez a bizott-
ság számolja össze a szavazatokat. A bizottság elkéri az iratait. 
Kikeresik egy papíron a nevét és a lakcímét.  Ezt a papírt névjegyzéknek 
hívják. Majd Ön aláírja a névjegyzéket. Ezután megkapja a szavazóla-
pokat és egy borítékot. A szavazólapokon az van rajta, hogy kire lehet 
szavazni. Ellenőrizze le, hogy a szavazólapokon van-e pecsét. Ha nincs 
pecsét, szólni kell a bizottságnak. A szavazólapokkal és a borítékkal 
menjen be a függöny mögé a szavazófülkébe. A jelöltek, listák nevéhez 
körök tartoznak.
Kiválasztjuk azt, akit szeretnénk megszavazni. A hozzá tar-
tozó körbe teszünk egy X-et. A nemzetiségiek a fehér mel-
lett zöld nemzetiségi szavazólapokat és zöld borítékot kap-
nak. A zöld borítékba kell tenni a zöld szavazólapokat. A fehér 
borítékba a fehér szavazólapokat kell tenni. Nem szabad összekever-
ni. A zöld borítékot le kell zárni. Ha nem zárja le, érvénytelen lesz a  
szavazat. A zöld és a fehér borítékot dobja a nagy dobozba.

VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK

A helyi választási irodában segítenek megírni a kérelmeket. A kérelem 
személyesen is leadható a lakóhely szerinti helyi választási irodában.
A kérelem postán vagy interneten is elküldhető. A kérelmeknek a lent 
megadott időpontokig meg kell érkezniük.
A kérelmek letölthetők az internetről:
www.valasztas.hu/en/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

Nemzetiséghez tartozom, nemzetiségi választáson
is szeretnék szavazni
Ha valamelyik nemzetiséghez tartozik, kérheti nemzetiségi névjegy-
zékbe vételét. Ilyenkor kérelmet kell írnia a helyi választási irodának 
2019. szeptember 27. szerda délután 16 óráig. Ha felvették a nemzeti-
ségi névjegyzékre, nemzetiségi jelöltekre, listákra is szavazhat.

Tartózkodási helyemen szeretnék szavazni
ÉRTESÍTŐ levelet kap arról, hogy lakcíme alapján hova mehet szavazni.
Ha máshol szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. Átjelentkezni csak tar-
tózkodási helyére tud, ha azt 2019. június 26-ig létesítette. Ha át akar je-
lentkezni, kérelmet kell írnia a helyi választási irodának 2019. október 
9. szerda délután 16 óráig.

Nem tudok elmenni szavazni, mozgóurnát kérek
Akkor is szavazhat, ha betegen fekszik, vagy letartóztatták. Ekkor a bi-
zottság megy el Önhöz. Ketten fognak menni. Szavazólapot és mozgó-
urnát visznek. Mozgóurnás szavazáshoz kérelmet kell írnia
2019. október 11. péntek délután 16 óráig.

A kérelmet még 2019. október 13. vasárnap 12 óráig le lehet adni.
Vasárnap a szavazatszámláló bizottságnak kell odaadni a kérelmet.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben van.

Mozgáskorlátozott vagyok, akadálymentes helyen
szeretnék szavazni.
A mozgáskorlátozott személyeknek joguk van akadálymentes helyen 
szavazni. Ha akadálymentes helyszínen akar szavazni, kérelmet kell írnia  
2019. október 9. szerda délután 16 óráig.

Látásproblémám van, Braille-írásos szavazást kérek
Aki vak vagy gyengénlátó, az kérheti, hogy a szavazáskor Braille-írásos 
sablont használhasson. Ilyenkor a szavazólap ugyanolyan, mint amit 
mások kapnak. A sablon segít elolvasni a szavazólapot.
Aki Braille-írásos szavazást szeretne, annak kérelmet kell írnia
2019. október 4. péntek délután 16 óráig.

Nem engedem, hogy használják a személyes adataimat
Van lehetőség megtiltani, hogy mások használják a személyes adata-
inkat. Ilyenkor a pártok és a jelöltek nem kapják meg a nevünket és 
lakcímünket. Ehhez kérelmet kell írni a helyi választási irodának
2019. október 4. péntek délután 16 óráig.

Választási Iroda
illusztráció: internet
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a solymári fesztiVálon éneKelteK a GosPel sasoK
Immáron a XIX. alkalommal ren-
dezték meg Solymáron a Nemzetkö-
zi Gospel Fesztivált. Pár év kihagyás 
után a Gospel Sasok újra benevez-
tek és felléptek a solymári katolikus 
kegytemplom előtti téren.
Az országban ez az egyetlen ilyen 
lehetőség a megmérettetésre azok-
nak a szólistáknak és együtteseknek, 
akik ezt a vidám, ritmikus keresztyén 
zenei műfajt képviselik. S most sem 
volt ez másképp. A következőket 
hallhattuk-láthattuk a megszólalás 
sorrendjében:
Nigériából Shammak és a PMS 
(Shamuel Akinola és a Pécsi Music 
Society) érkezett. Sopront a Kalimba 

Gyerekkórus képviselte. Hollandiá-
ból érkezett a szintén fekete „Black 
Gospel Star” Rivelino Rigters szó-
lista. A Kiskőrösi Gospel Sasok hat 
dala után szegediek következtek, 
a SZÖG (Szegedi Ökumenikus 
Gospelkórus). 
A szabadtéri misét két nyugdíjas fő-
pap, Beer Miklós váci katolikus és 
Gáncs Péter evangélikus püspökök 
celebrálták.
A misét követően előbb a Gável test-
vérek dicsőítő dalaiból kaptunk egy 
csokrot. Majd következett a miskol-
ci Fráter Kórus. És végül a vérprofik: 
Lengyelországból a varsói Sienna 
Gospel Kórus. 

Jó dolog végigélni egy ilyen napot. 
Mert láthattuk, mi hol is tartunk 
egy ilyen széles spektrumú mezőny-
ben. Megerősödtem abbéli meg-
győződésemben, hogy bár a gospel 
műfaj maga is sokrétű, mi kiskőrö-
siek amatőrként ugyan, de ebben a 
mezőnyben mégis a hiteles, eredeti 
gospel muzsikát képviseljük. Nagy-
szerű, hogy van zenekarunk. Persze, 
van még hova fejlődnünk. S szok-
nunk kellene a szabadtéri fellépése-
ket, például a mikrofonba éneklést. 
Vagy azt, hogy ott bizony fújhat 
is a szél… (és lapozza a zongorista  
kottáját).

LGy

naGyon soK BoldoGsáGot 
KíVánunK az ifjú házasoKnaK

Molnár Dóra és Torgyik Viktor

Szekeres Nikolett és Kosóczky Tibor

Fábián Helga és Szabadi Roland

fotók: Subáné Kiss Krisztina

fotó: Szeverényi

Az Evangélikus Egyházközség Presbitériumának

k ö z l E m é n y E
Az egyházközség régi és sok ponton elavult adatbázisát frissíteni 

kívánja. Ezért a következő hetekben levélben keressük meg 
egyháztagjainkat, kizárólagos célunk az adatok egyeztetése, 

nyilvántartásunk pontosítása.

Kérjük a kézbesített levélben foglalt adatok ellenőrzése végett 
látogassanak el személyesen is Gondnoki Hivatalunkba  

(Luther tér 3., munkanapokon 8-12 óráig, csütörtökön 14-18 óráig 
is, esetleg telefonon: 78/311-724)

Felhívjuk egyháztagjaink figyelmét, hogy az adategyeztetés megfelel 
az Egyházközség „Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában” 

foglaltaknak. A szabályzat megtekinthető az Egyházközség Gondnoki 
Hivatalában. A személyes adatokat ennek megfelelően kezeljük.

Kérjük, ilyen módon is támogassák munkánkat, evangélikus 
közösségünk erősítését!

szePtemBeri útmutató

újrainduló 
GyermeKalKalmainK

Jézus mondja: 
„Mert mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri, lelkében pedig 
kárt vall?” 
(Máté evangéliuma 16,26a)

Ismert a mondás: a koporsón nincs 
vonóhorog. Vagyis, az ember akár-
mennyit gyűjtött, harácsolt, lapátolt 
össze életében ingatlanból, autóból, 
befektetésekből, bankszámlából – 
semmit nem vihet magával a sírba. 
Ugyanúgy látja meg a világot a sze-
gény és a gazdag ember és ugyanúgy 
hagyja is el, amikor kopogtat a halál. 
Az, hogy az egyiket szerény és egy-
szerű koporsóban, a másikat meg 
méregdrágában temetik el, – az bi-
zony semmit sem számít. Az egyik 
egyszerű sírban nyugszik, a másik 
teste meg sok milliós márvány alatt 
porlad el – az érintett szempontjából 
már semmit nem számít.
És nem szólva arról, hogy akinek az 
élete a harácsolás, annak a lelke is 
szinte biztosan torzulni fog. Fukar 
és zsugori lesz, nem esik meg a szí-
ve mások nyomorúsága láttán, igaz 
barátai lassan elkopnak mellőle és a 
helyükre olyan üzleti partnerek lép-
nek, akiknek a szívük helyén is pénz-
tárca van. Az emberi kapcsolatokat 

leváltja a pénz. Barátság? Szerelem? 
Nem fontos, lényeg az érdek.
Aki az egész világot látszólag meg-
nyeri, azt gondolja: pénzzel min-
dent meg tud szerezni, mindent el 
tud érni: enyém az egész világ! Rá 
nem vonatkoznak a KRESZ szabá-
lyok, törvény felett áll, neki mindent 
szabad. S ha mégis, valami nem jön 
össze, majd pénzzel mindent el lehet 
intézni. De mi lesz, ha jön egy be-
tegség, amikor már a sokadik orvos, 
a sokadik drága kórházi kezelés sem 
segít?
Jézus szerint, akinek több van, 
mint amire valójában szüksége 
van, azt nem önnönmaga gyarapí-
tására kapta, hanem éppen azért, 
hogy használjon vele – másoknak, 
környezetének, a társadalomnak.  
Az életünket pedig éppen azért kap-
tuk, hogy megtaláljuk Istent, Isten-
ben Krisztus által a boldogságunkat. 
És hogy értelmesen, hasznosan éljük 
le az életünket. 
És még valami: el kell majd számol-
nunk mindazzal, hogy mire fordí-
tottuk értékes és megismételhetetlen 
életéveinket! Akkor is, ha ezt nem 
hisszük.

Lupták György

arany9999.eu

BABA - MAMA KÖR

GYERMEKBIBLIAKÖR

CSALÁDI 
ISTENTISZTELET

Sok szeretettel várjuk minden hónap 
1. és 3. csütörtökjén 11.00-12.00 
óra között az evangélikus imaház 
kistermébe óvodás korosztályig a 

babákat és szüleiket. A kör nyitott, 
beszélgetéseink és együttlétünk ke-
resztyén lelkiséggel és témákkal zaj-
lik, felekezettől függetlenül várunk 
mindenkit, aki szeretne egy kisebb 
csoporthoz tartozni, kimozdulni a 
négy fal közül, együtt lenni, beszél-
getni, énekelni. Szeretettel várunk 
kismamákat is, akik szeretnének 
felkészülni, tanácsokat kapni! A cso-
portnak facebook oldala is van „kis-
kőrösi baba-mama” néven, ahol az 
aktuális változásokat lehet nyomon 
követni.

Más néven vasárnapi iskola. Főleg 
az óvódás és általános iskola alsós 
gyermekeit szólítjuk meg. Amíg a 
szülők a 10 órási istentiszteleten 
vannak, a gyermekekkel pedagógu-
sok és lelkészek foglalkoznak az ima-
ház kistermében minden vasárnap 
10.00-11.00 óra között. A bibliakör 
az életkori sajátosságokat figyelembe 

véve dolgozza fel a bibliai történe-
teket énekléssel, kézműveskedéssel, 
beszélgetéssel, játékkal, hogy így a 
gyerekek jobban megismerjék Jézust.

Idén is folytatódik a családi is-
tentiszteletek sora minden hónap 
3. vasárnapján 10 órától. Várunk 
karonülőktől nagyszülőkig min-

denkit, aki szereti a generációk ta-
lálkozását és szívesen bekapcsoló-
dik interaktív módon Isten közös 
ünneplésébe, az istentiszteletbe. 
Az alkalmon énekeskönyvi és if-
júsági énekeket éneklünk, vegyes 
korosztályú ige- és imádságolvasók 
szolgálnak a lelkész mellett és az is-
tentisztelet után szeretettel várunk 
mindenkit a templom elé egy pohár 
teára, süteményre – amihez szeretet-
tel várjuk a felajánlásokat-hogy ne 
csak egymás mellett, hanem együtt 
is töltsük az Isten által rendelt pihe-
nőnapot.

Újra Szentföld 
– most IzrAEl és JordánIA

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség 
újra szentföldi túrát szervez Izraelbe és 
Jordániába, az út 2020. március 18-tól 
26-ig tart. A megszokott és a legfon-
tosabb bibliai helyek mellett (Jeruzsá-
lem, Betlehem, Názáret, Genezáreti 
tó és környéke, Holt-tenger) ez az út 
is több újdonságot tartalmaz. Érinti 
a Tabor-hegyet, Bét Sheant, az ókori 
Szküthopoliszt, majd a kabbala fővá-
rosát, Cfátot és Baniászt és a Golán 
fennsíkot. Átmegyünk Jordániába is, 
ahol megtekinjük az ősi sziklavárost, 
Petrát, és Madabában a világ egyik 
legnagyobb épen maradt ókori moza-
ikját. A Nebo-hegyről megnézzük, mit 
láthatott innen Mózes az ígéret földjé-
ből. De többet látunk a mai Izraelből 

is. Megkóstolhatjuk az egyik legneve-
sebb izraeli borászat, a Golan Heights 
Winery borait. És megnézhetjük azt is 
egy olajütő üzemben, hogyan készül 
az olivaolaj és az oliva alapú kozmeti-
kumok. Hajókázhatunk a Genezáreti 
tavon és ellátogatunk egy gyémántcsi-
szoló üzembe is.

Lupták György esperes, már kilenced-
szer vág bele az utazás szervezésébe, 
vezetésébe. Érdeklődők hívják őt a 
06-20/824-4748-as telefonon, vagy 
személyesen érdeklődjenek az Evan-
gélikus Egyházközség Gondnoki Hi-
vatalában (78/311-724). Aki novem-
ber 20-ig jelentkezik, húszezer forint 
fizetési kedvezményben részesül!
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neVelés

életed fája
Tanévkezdő pedagógus csendesnap

Már a nyolcadik tanévet kezd-
tük együtt a KEVI-ben óvónők, 
tanítók, tanárok csendesnappal.  
A csendesnap műfajának célja az, 
hogy Isten előtt állva tudjunk tekin-
teni a ránk váró kihívásokra. Ezért 
kerül mindig egy Ige a fókuszba, 
amin keresztül kibomlik a téma, és 
konkrét segítséggé válik számunkra 
egész évben.
Idén Seidel Alex – a Seidel 
Educational Services vezetője – jött 
el közénk. Alex egy nagy bank kom-
petencia központjának vezető szak-
embere, tréningek, oktatások szerve-
zője, teológiát végzett lelkészképző. 
Gyermekei az iskolánkba járnak, így 
egész különleges élmény volt számá-
ra, hogy a tanáraiknak adhatott taní-
tást életünk fájáról.
A fa fő részei a gyökér, a törzs, az 
ágak, a levelek és a gyümölcs. Eze-
ken keresztül ránéztünk hivatásunk 
lényegére, arra, hogy miben kell 
fejlődnünk, miben vagyunk jók, 
sikeresek. A gyökér a jellem, az ér-
tékrendünk látható, tapasztalható 

megnyilvánulása viselkedésünkben. 
Egy tanár a jellemén keresztül többet 
tanít az életről, mint ami tudást el-
mond 45 percben. Az, hogy hogyan 
él, mennyire hiteles, követhető, a 
jelleme mutatja meg. Első fontos fel-
adat tehát a gyökérkezelés, hogy ne 
legyek „gyökér”. Az önvizsgálat része 
az, hogy a gyenge pontokra összpon-
tosítunk, és azokat javítjuk. A törzs 
a tehetség, azok az ajándékok, amik 
eszköz-ként adottak, hogy tegyünk 
valamit. Fontos az erős pontokat 
felismerni és fejleszteni. Az ágak a 
képességek, a törzs továbbfejlődése, 
a szakmai továbbképzést jelképezik, 
hogy képesek legyünk reagálni új 
helyzetekre, a struktúra vagy éppen 
a gyermekek változására. A levelek 
a kapcsolataink, ahogyan érintke-
zünk, kommunikálunk a világgal, 
egymással, a gyermekekkel. Ke-
resztyénként a leveleken keresztül 
fotoszintetizáljuk a fényt, tesszük 
éltetővé és érhetővé Isten világossá-
gát. A gyümölcs a munkánk sikere, 
eredménye. Emberé a munka, Istené 
az áldás. Isten nem fog helyettünk 
megtenni semmit sem, de ad áldást 
a munkánkra.
A záró áhítatban Pethő-Szűcs Mária 
iskolalelkész, a folyóvíz mellé ültetett 
fa képén keresztül bátorított minket 
arra, hogy Istenben gyökerezzünk 
meg, hogy tehetségünk kibonta-
kozhasson, és életünk gyümölcsöt 
hozzon. Isten igéjével és áldásával 
indultunk útnak a templomunkból, 
hogy az intézményünkbe járó 1200 
gyermek és családjaik ebben a tan-
évben az óvónők, tanítók, tanárok 
munkáján keresztül Isten áldását, 
életük, tudásuk, hitük fejlődését, 
növekedését tapasztalhassák meg.

Farkas Sándor, iskolalelkész

Az Együtt a Daganatos Gyer-
mekekért Alapítvány nevében 
köszönöm néhai Opauszki Já-
nos családjának, a gyászolók-
nak, hogy a temetésre szánt 
koszorúk, virágok  árát, 92.000 
forintot az alapítványon ke-
resztül a daganatos gyerme-
kek gyógyítására ajánlották fel. 

Takácsné Stalter Judit elnök

olyanoK, mint eGy naGy család
Csapatépítés az Ungvári Works Kft-nél

Ungvári Ferenc, az Ungvári Works 
Kft. vezetője, idén is jó hangulatú, 
baráti napot szervezett a cég dolgo-
zói számára augusztus 10-én.
Ungvári Ferenc: Nálunk hagyomá-
nya van, az idén nyolcadik alka-
lommal megvalósított csapatépítő 
napnak. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy az emberek, akik itt dolgoznak, 
a mindennapos nyolc órai munka 
mellett másfajta közegben, együtt 
próbáljanak kialakítani barátságo-
kat. Sokkal közvetlenebbé válnak 
egymással a kollégák. Mintegy negy-
ven ember dolgozik a cégnél, az át-
lagéletkor 30-33 év, szóval fiatalos a 
csapatunk. Olyanok vagyunk, mint 
egy nagy család. Már második alka-
lommal tartottuk a programot Tab-
din, az Akácos Horgásztón, egy cso-
dálatos környezetben. Nálunk sokan 
szeretnek horgászni, velem együtt, 
így erre is volt lehetőség, emellett 
lehetett fürödni is, de voltak csa-
patépítő játékok is. Az ételről Nagy 
Imi, a City Ételbár tulajdonosa gon-
doskodott, és nem hagyta egy percre 
sem, hogy éhen maradjon bárki is. 
A műszakváltásból eredő problémá-
ra is megoldást nyújt ez a program, 
mert a váltásban dolgozó kollégák 

naponta 10-15 percet találkoznak 
egymással, és ez az idő kevés ahhoz, 
hogy közel kerüljenek egymáshoz. 
Szeretném, ha az üzemen belül ki-
alakulnának baráti társaságok, és így 
tudjanak együtt dolgozni. A jövőt 
illetően nagy esély van rá, hogy lesz 
nyárnyitó és nyárzáró esemény is, bár 
így is minden évben tartunk évzá-
ró eseményeket, vagy üzemen belül 
szombat estéken néha összejövünk 
egy-egy könnyebb kikapcsolódásra. 
A szervezési feladatokat én vállaltam 
fel, de természetesen a fiaimmal és a 
dolgozóimmal is megbeszéltem több 
mindent, például, hogy mi legyen a 
menü és a program, és kértem ötlete-
ket is. A nap fantasztikusan sikerült 
és a tervek között szerepel több tá-
volabbi kirándulás is dolgozóinkkal.

nyelVVizsGára VárjáK a diáKoK jelentKezését
Debrecenben 2007-ben akkreditál-
ták a DExam vizsgarendszert, illetve 
hozták létre a vizsgaközpontot, és az 
itt kidolgozott, államilag elismert, 
általános egynyelvű angolnyelv-
vizsga-módszer már sokszorosan is 
bebizonyította, mennyire vizsgázó-
barát, kommunikatív, életszerű fel-
adatokkal mérő, az egyéni érdeklő-
désnek is teret engedő módszer.
Elsősorban az életközeliséget cé-
lozza, vagyis életszerű helyzeteket 
próbál meg modellezni. Olyan 
beszélgetésekre épít, amely két 
egyenrangú nyelvvizsgázó, és nem 
egy vizsgázó és egy nyelvtanár kö-
zött folyik, természetesen szakmai 
felügyelet mellett.  És persze nem 
jelent engedményt a vizsgáztatás 
színvonalát és szakmaiságát tekint-
ve. (forrás: szon.hu) 

2020-tól már csak az tanulhat tovább 
egyetemen/ főiskolán (kivéve: fel-
sőfokú szakképzés), aki rendelkezik 
egy emelt szintű érettségi vizsgával, 
illetve egy középfokú nyelvvizsgával.
A DExam vizsga:
• államilag elismert nyelvvizsga-
 bizonyítványt ad
• kommunikatív, életszerű
 feladatokkal mér
• vizsgázóbarát
• teret enged az egyéni érdeklődés- 
 nek, a vizsgázó választhat humán- 
 modul vagy reálmodul feladatsort
Humánmodul: az irodalommal, 
történelemmel, művészetekkel kap-
csolatos
Reálmodul: a természettel, állatvi-
lággal, egészségünkkel, számítástech-
nikával, tudományos felfedezésekkel 
kapcsolatos.

Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 

Az iskolánkban szervezendő őszi DExam nyelvvizsgára 
jelentkezés határideje: szeptember 26. 
A jelentkezéssel kapcsolatos további információk isko-
lánk honlapján: www.kevi.hu

KSZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma

DExam angol nyelvvizsga lehetőség! 
Jelentkezési határidő: szeptember 26. 
A vizsga időpontja: október 19. szombat. 
További felvilágosítást adnak az angol nyelvtanárok. 

„mozGásBan maradunK” táBor a jános Vitéz látoGatóKözPontBan
A János Vitéz Látogatóközpont kol-
lektívája gondolt egy merészet, és 
tábort szervezett. Azzal a nem titkolt 
céllal, hogy a mozgás mellett, játé-
kosan mutassuk meg, hogy a mú-
zeumlátogatások, illetve a hozzájuk 
tartozó múzeumpedagógiai játékok 
is lehetnek nagyon szórakoztatóak. 
Első napra a Szabadidőparkba 
floorball lett meghirdetve, de az idő 
közbeszólt, és gyors átszervezéssel a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ-
ba húzódtunk be.  Bejárva a házat 
egy kis ismerkedés után kezdtük 
meg a közös hetet. Memóriajátékok, 
ügyességi feladatok töltötték ki a 
délelőtt nagy részét, majd az ebéd-
ből visszatérve a Győztes Kör Sport 
Egyesületnek hála, már 2 felállított 
dartspálya várta, hogy a gyerekek 
megismerkedjenek ezzel a sporttal. 
Miután kijátszottuk magunkat, egy 
kis „pihi-mozi” következett popcorn, 
és alma ropogtatással. 
Másnap a Szöllősi Tanyára mentünk, 
ahol egész nap játszottunk. Volt ott 
minden, foci, hintázás, tollaslabda, 

csocsó, állatsimogatás, őzles, mielőtt 
pedig véget ért volna a nap, „róka va-
dászatot” is tartottunk.
Szerdán hazai terepen mozogtunk. 
Reggel a János Vitéz Látogatóköz-
pont labirintusában játszottuk végig 
interaktívan Jancsi és Iluska történe-
tét. Külön nagy öröm volt számunk-
ra, hogy a 11 gyermekből, csak egy 
járt még nálunk. Utána az emeleten 
kvíz kérdésekre válaszoltak, illetve a 
múzeumpedagógiai játékokkal ját-
szottak a táborozók. Elmondásuk 
szerint mindenkinek óriási élmény 
volt. Ebédből visszatérve már várt 
ránk a helyi rendőrkapitányság kol-
légája , aki színes előadást tartott a 
biztonságos közlekedésről, és annak 
fontosságáról . Ezúton köszönjük az 
élményt, amit a rendőrautóban való 
fotózkodás jelentett. Az ajándékok-
nak is örülhettünk, a mellényeknek 
pedig pénteken vettük nagy hasznát. 
Ezután fagyizás következett, majd 
indultunk a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeumba. Itt dr. Filus Erika 
múzeumigazgató megtisztelt minket 

azzal, hogy a János Vitéz kiállítást el-
sőként nézhettük meg.
Csütörtökön a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum, valamint a Szlovák 
Tájház programjai gondoskodtak a 
színvonalas napról. A szülőház ud-
varán nem mindennap kereshetnek 
eldugott hűtőmágneseket, tollakat 
a gyermekek, amiket aztán haza is 
vihettek. Nagy siket aratott még a 
cseréptörés, képkészítés, golyó-játék 
is, de a lovacskás játékot is nagyon 
élvezték.

Az utolsó napon „nagy fába vágtuk 
a fejszénket”, és áttekertünk Soltvad-
kertre a Tavirózsa Családi Fitness és 
Kalandparkba. Gyorsan eltelt az idő, 
mert egy igazi „gyermekparadicsom” 
várt ott ránk. Visszafele megálltunk 
fagyizni is, aztán gyorsan tekertünk, 
hogy még a vihar előtt hazaérjünk.
Akiknek hálásan köszönjük a segít-
séget: Tesco Hipermarket - Kiskőrös, 
Kiskőrös Város Önkormányzata, 
Kőrösszolg Nonprofit Kft., Győztes 
Kör Sport Egyesület, Petőfi Sándor  

Művelődési Központ, Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum, Szlovák Tájház, 
Csizovszki László rendőralezredes, ka-
pitányságvezető, Kiskőrösi Rendőrka-
pitányság, Baltás Adrienn c.r.zászlós, 
Dajka Adrienn, Podobni Zsuzsanna, 
és nem utolsó sorban köszönöm a Já-
nos Vitéz Látogatóközpont vezetője, 
Tóth Anett, illetve a kollegák egész heti 
helytállását.

Trepák Icu  
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BaBucsiKné zeiKfalVy anna  
40 éVe soKszorosítja GrafiKáit

A végtelenül nagy szakmai tudású kis-
kőrösi grafikusművész, Babucsikné 
Zeikfalvy Anna 70. születésnapja al-
kalmából nyílt a szüreti fesztivál első 
napján életműkiállítás a Petőfi Szü-
lőház és Emlékmúzeum emeleti ga-
lériájában. A művészpedagógus négy 
évtizede alkot és foglalkozik sokszo-
rosító grafikával mindamellett, hogy 
tudását a Szó-La-M AMI grafikai 
tanszékén, hazai és nemzetközi tábo-
rokban, továbbképzéseken átadja a 
fiataloknak is. A kiállításmegnyitón 
Domonyi László polgármester kö-
szöntötte, munkásságát Kispálné 
dr. Lucza Ilona, a Petőfi Szülőház 
Múzeumi és Művészeti Alapítvány 
elnöke méltatta.

Domonyi László: „Kiskőrösön szá-
mos olyan érték van, ami jelentősen 
gazdagítja városunk kulturális kin-
csét, és amikre mindannyian büsz-
kék vagyunk. A helyben élő és alko-
tó képzőművészek közül szakmailag 
magasan kiemelkedik Babucsikné 
Zeikfalvy Anna, aki a 70 életévéből 
40 éve készíti az itt látható nyoma-
tokat. Teszi ezt alázattal, kitartással, 
türelemmel, a legmagasabb fokú 
mesterségbeli tudással. Úgy, amilyen 
ő maga. Visszahúzódó és a végletekig 
szerény. Anna nem csak munkáival 

emeli városunk jó hírnevét, hanem 
azzal is, hogy évek óta szervez nem-
zetközi alkotótáborokat, amelyek 
során az ide érkező külföldi művé-
szek magukkal viszik a kiskőrösiek 
vendégszeretetét és Petőfi szülőváro-
sának emlékét. Kívánok egészséget, 
ihletet.” – mondta a megnyitón a vá-
ros első embere, majd boldog szüle-
tésnapot és még sok-sok alkotómun-
kával eltöltött művészéveket is kívánt 
Annának, aki a művészeti iskolában 
megálmodta az „Iskolagalériát”is, 
ahol tanítványai alkotásait mutatja 
be egy-egy tárlaton.
Kispálné dr. Lucza Ilona: „Annát 
1976 óta ismerem. Halk szavú, sze-
rény, következetes tanárként min-

dig arra törekedett, hogy 
a diákjainak a tudáson túl 
emberséget, tiszteletet is 
tanítson, és szeretetet ad-
jon. Mindezt a példájával 
tette. Rajzot és földrajzot 
tanított, mindig közvetlen 
kapcsolatban élt a termé-
szettel. Művei szinte kivétel 
nélkül a környezetéből vett 
témák. Nagy családot ala-
kított ki maga körül. Egy-
felől a tényleges gyermekei, 
unokái, akik ma is éppúgy 

számíthatnak az édesanyjukra, mint 
kisgyermekként, másrészt az alkotá-
sai jelentik a gyermekeit, akiket óv, 
félt a külvilágtól. Szakmai elhivatott-
sága hihetetlen. Fáradhatatlanul adja 
át még most is tudását, és örömmel 
tanul másoktól is.” 
A tárlat október elejéig látogatha-
tó, ezt követően Baján látható a 
kiskőrösi művésztanár 4 évtizedes 
munkásságából összeállított kiál-
lítás. Köszönjük a négy évtizedes 
munkát, öröm volt látni a csodálatos  
alkotásokat!

90 éVes Bányainé Kati néni
Bányai Sándorné Vándor Katalin, a Bem iskola egykori tanító nénije több-
ször is megünnepelte 90. születésnapját augusztus 23-án. a fiatalos len-
dületű szépkorú pedagógust a Városháza dísztermében köszöntötte szűk 
családi körben Domonyi László polgármester – aki Orbán Viktor miniszter-
elnök üdvözletét és a magyar Köztársaság Kormánya emléklapját is átadta 
– valamint Baranyainé Szabó Katalin anyakönyvvezető. eljöttek barátnői 
is, akik közül Somogyi Györgyné Marika köszöntőt mondott, Szabadszál-
lási Jánosné Irénke pedig szavalattal örvendeztette meg az ünnepeltet. 
ezt követően a katolikus templom közösségi termében találkozott egykori 
kollégáival, és természetesen a hét végén a teljes család is összejött, hogy 
a jeles születésnapost köszöntsék.

Bányainé Kati néni: 1929. au-
gusztus 23-án születtem Csátalján. 
Szorgalmas, dolgos szülők szere-
tetében élhettem gyerekkoromat 
testvéremmel együtt. Édesapám 
úgy gondolta, hogy tanulással ta-
lán könnyebbé válhat a küzdelmes 
élet. 1949-ben, friss tanítói diplo-
mával kezemben, búcsút mondtam 
az iskolai éveknek és Nagybaracs-
kán kezdhettem felső tagozatban.  
1957-ben Soltvadkert-Kővágó volt 
1 éven át munkahelyem. Ekkor 
ismerkedtem meg a jövendőbeli 
párommal. Kiskőrösre kértem áthe-
lyezésemet, így a Kiskőrös-Erdőtelki 
iskolában folytathattam oktató-ne-
velői munkámat, összevont 2-4 osz-
tály tanításával. 6 év után a körzete-
sítés miatt véglegesen a Bem József 
Általános Iskola vált igazi ottho-
nommá. Alsó tagozatos tanítóként 
oktattam, az utolsó 10 évben igaz-
gató-helyettesi munkát is végeztem. 
Munkám jutalmaként 1974-ben 
Kiváló Tanító kitüntetésben része-
sültem a Parlamentben.

A párommal 1958-ban esküdtünk, 
s a házasságból 2 gyermekünk szü-
letett: Sándor és Zoltán. Zoli fiunk 
40 évesen elköltözött az „Égi hon-
ba”. Sándor fiunk Németországban 
él családjával. 3 ügyes unokával és 2 
szeretetre méltó menyecskével büsz-
kélkedhetek. 1985 óta éltük nyugdí-
jas éveinket a férjemmel. 2011-ben 
búcsúztunk tőle, 87 éves korában.
Nyugdíjas éveim sem unalmasak. 
Sokat olvasok, gobelinozok, fordítá-
sokat végzek németről magyarra, 23 
éven keresztül a katolikus énekkar-
nak tagja voltam, és a szép éneklés-
nek még most is híve vagyok.
Szép és felejthetetlen éveket éltem át 
családommal, és pedagógus társaim-
mal egyaránt. Úgy érzem, munkám 
nem volt hiábavaló. Sok tanulómban 
sikerült a szeretet és tisztelet magját 
elhintenem. A szülők minden mun-
kámban segítséget nyújtottak.
A jeles születésnaphoz gratulálok, 
szeretném a 95 évesen is egészség-
ben köszönteni Kati nénit-gratulált 
a polgármester az ünnepeltnek.

fotó: Kincses Szilvia

fotó: Kincses Szilvia

Munkatársat 
keresnek!

A Kiskőrösi Polgármesteri Hi-
vatal köztisztviselői jogviszony-
ban határozatlan időtartamú 
állást hirdet, építéshatósági 
ügyintéző munkakörben. 

PÁLyÁZATI FELTÉTELEK:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetemi szintű építészmérnöki, 
vagy építőmérnöki szakképzett-
ség, vagy
• Egyetem, egyetemi szintű épí-
tészmérnöki vagy építőmérnöki 
(magasépítő területen szerke-
zetépítő szakirány) szakképzett-
ség, főiskolai szintű magasépítő 
üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő terüle-
ten szerkezetépítő szakirány) vagy 
városgazdasági üzemmérnöki (ez-
zel egyenértékű településmérnö-
ki) szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szak-
képzettség, vagy alapképzésben 
szerzett építész, épületszerkezeti 
konstruktőr vagy magasépítési 
szakirányán szerzett szakképzett-
ség, mesterfokozatú képzésben 
szerzett tervező építészmérnöki, 
szerkezettervező építészmérnöki 
szakképzettség, osztatlan kép-
zésben szerzett építész szakkép-
zettség vagy ezekkel egyenérté-
kűnek elismert szakképzettséggel  
rendelkezik,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása.
A munkavégzés helye: 6200 Kis-
kőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Benyújtási határidő:
2019. szeptember 30.
A pályázatot bérigény megjelölé-
sével kérjük benyújtani!
A munkakör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölthető.
A PÁLyÁZAT BENyúJTÁSÁ-
NAK MÓDJA: 
• Postai úton: Kiskőrösi Polgár-
mesteri Hivatal, 6200 Kiskőrös, 
Petőfi Sándor tér 1. 
• Személyesen: dr. Turán Csaba, 
Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjénél.
• Elektronikus úton dr. Turán 
Csaba részére a jegyzo@kiskoros.hu 
e-mail címen keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolat-
ban további információt nyújt  
dr. Turán Csaba jegyző,  
a 06-70/453-05-16-os telefon-
számon.

Ki hinné, hoGy már aszódiné 
zsuzsiKa néni is 90?

a szomszédban nőttem fel, így már régóta ismerem Aszódi Pálné Zsuzsika 
nénit, aki 1929 augusztus 9-én született, egy tősgyökeres kiskőrösi, evan-
gélikus hitű család negyedik gyermekeként. leskelődtem a kerítésoszlop 
mögé bújva, hogyan eteti a csirkéket, eligazítja férjével a traktorpótkocsira 
szánt szerszámokat… mígnem egyszer megszólított.

Gyere át kislány bátran, nyitva a 
kapu! Átszaladtam, megsimogatta a 
fejem és a nevemet kérdezte. Zsuzsi, 
rebegtem. Na, akkor jóban leszünk, 
mert engem is úgy hívnak-nevetett.
És valóban több évtizedes barátság 
kezdődött akkor, amibe a két család 
többi tagja is beleszövődött.
Emlékszem, mindig patyolat tisztaság 
és rend volt a lakásban, az udvaron, 
a gyönyörű virágoskertben minden 
szombaton gereblyézéssel ért véget a 
nagytakarítás, mint ahogyan még ma 
is. A közös szüretekre a házak mögött 
beékelődött kis szőlőterületen, majd, 
ahogy férjével, Pali bácsival magya-
rázták a borkészítés folyamatát…és 
tekerhettem a darálót, nyomhattam a 
szőlőprés karját… És azok a mennyei 
szombati sütemények! Mert a háztar-
tás és a szőlő adta munkák, valamint 
a gyermeknevelés mellett, jó kiskő-
rösi szokás szerint minden hétvégére 
kisült valami finomság a sütőben. 
Egyik anyák napján markomba fog-
tam a spórolt aprópénzemet és nagy 
levegőt véve eléálltam: Zsuzsika néni! 
Kinéztem ebből a gyönyörű virágos-
kertből pár szép virágot, tessék elad-
ni nekem! Virágot én pénzért nem 
adok, de válassz, és szívesen csokorba 
kötöm –mondta mosolyogva. Mert 
mindig mosolygott. Munka közben, 
beszélgetés közben, templomból jö-
vet, ahogyan a régi időkről mesélt…
csak amikor Pali bácsit 9 évvel ezelőtt 
elvesztette, akkor nem mosolygott 
egy ideig. Hiánya azóta is mély fáj-
dalommal tölti el.

Aszódi Pálné Gyalog Zsuzsanna szá-
mára a boldog gyermekkor hamar 
véget ért, mert szüleit 16 évesen 
elveszítette, amit nagy tragédiaként 
élt meg. Ettől kezdve nővérénél ne-
velkedett. 
20 évesen 1949. október 27-én kö-
tött házasságot Aszódi Pállal, akivel 
61 évig éltek boldogan. A korai tra-
gédiák után a férje mellett megbíz-
ható társra lelt.
Szőlőterületeiken gazdálkodtak, a 
gazdálkodás mellett mindig örömét 
lelte a kertészkedésben. Házasságuk-
ból 2 gyermekük született, 1951-ben 
Pál, aki több cikluson keresztül volt 
a városi képviselő-testület tagja, fe-
lesége, Évi, óvónőként dolgozott. 
1954-ben Zsuzsanna, aki Soltvad-
kertre ment férjhez Lantos Sán-
dorhoz. Zsuzsika néni és Pali bácsi 
gyermekeiket tanítatták, diplomájuk 
megszerzése nagy boldogság volt szá-
mukra. (a kis képen mögötte veje, 
lánya, fia, menye) Zsuzsika néninek 
4 fiú unokája van, akikben sok-sok 
örömét leli, büszke sikereikre és 
boldog házasságukra. Már hat déd-
unokája is született, akikkel sűrűn 
találkozhat, és ilyenkor 
a csokiosztás és a sütizés 
elmaradhatatlan.
Férjével gyakran, és nagy 
szeretettel várták vasár-
napi ebédre gyerekeiket, 
és a rendszeres találkozá-
sok a mai napig fontos 
összetartó kapocs min-
den családtag számára.

Sajnos testvéreit is már elveszítet-
te, de ha a rokonok meglátogatják, 
örömmel tölti el, és ugyanilyen 
fontos számára a szomszédok szere-
tete is.
A mindennapokat Istenhitben éli 
meg, akinek segítségével a mai napig 
elfogadható egészségnek örvend.
Születésnapját megünnepelni össze-
jött a család apraja-nagyja, de most 
már Zsuzsa lánya és Évi menyecskéje 
végezte a munka dandárját.
A jeles napon Domonyi László pol-
gármester is felkereste otthonában 
és a köszöntő után megkóstolhatta a 
legendásan finom vendégváró süte-
ményeket, amelyeket Zsuzsika néni 
maga sütött.
Kívánjuk, hogy még számos éven 
keresztül örvendjen családja szerete-
tének, akikre mindig számíthatott és 
számíthat ma is, érezze unokái, déd-
unokái ölelését és tartsa meg a Jóis-
ten egészségben még sok-sok éven át.

Boda Zsuzsa 
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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:
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!

sPortosan
Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg 
az ország egyik legjelentősebb beruházója,
az abroncsipar 7. legnagyobb globális szereplője. 
Az immár 885 millió euró összértékű beruházásból, 
az ország közepén épült fel a világ egyik legkorszerűbb 
abroncsgyára, amelynek már a harmadik egysége is felépült.
A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 300 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék  

(46% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondicionált buszjáratok 60 km-es körzetből  

(23 buszjárat, 5 megyéből),
•  kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•  ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk ön-
életrajzát a munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a 
2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve 
a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését. 
Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu 
weboldalon. 
További információ: 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

KisKőrös Város hírei,
fontos naPi infomációK:
FACeBOOK: KISKőröS VárOS
www.KISKOrOS.HU   

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

SZEPTEMBER 

25. szerda 16.15 Csiri-biri torna (Pető� Sándor Művelődési Központ)

RENDSZERES TORNÁINK 

hétfő 17.00   Fitt gerinc speciális torna (Fritti Sport) 
szerda 10.00   Nyugdíjas torna (Fritti Sport) 
csütörtök 8.00   Preventív mozgásszervi torna (Shredx Fitness)

A Fritti Sport tornáira előzetes bejelentkezés szükséges 
a 78/415-546-os telefonszámon.

Az Egészségfejlesztési Iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

szePtemBertől is ússz!
Az EFI -vel okosan fogyhatsz

Az ősz kezdetével újabb változatos 
programokkal és rendezvényekkel 
készül a kiskőrösi Egészségfejleszté-
si Iroda. Célunk, hogy az emberek 
tudatában legyenek saját egészségük 
iránti felelősségükkel és képesek le-
gyenek erőforrásaikat hatékonyab-
ban mozgósítani.
Szeptemberben a negyedik felnőtt 
úszótanfolyam vette kezdetét, ahol 
újabb húsz főnek biztosított az EFI 
lehetőséget, hogy elsajátítsák az úszás 
alapjait Pásztor Gyula testnevelő se-
gítségével. A tanfolyam során nem 
csak a helyes technikát tanulhatják 
meg a jelentkezők, hanem a víztől 
és a mélységtől való félelmüket is 
leküzdhetik, ahogyan az eddigi cso-
portok tagjai közül már nagyon so-
kan megtették.  
A Fritti Sportban és a Shredx 
Fitnessben tovább folytatódnak a 
tornáink, melyekre szeretettel várjuk 
a jelentkezőket.
„Fogyjunk okosan” interaktív elő-
adás sorozat is hamarosan kezdetét 
veszi, ahol a mindennapokba jól 
beépíthető tudással és élményekkel 
gazdagodhatnak a résztvevők. 
Pszichológusunk Mezőfi-Horváth 
Antónia előadásain pedig biztosan 
mindannyian hallhatunk olyan in-
formációkat, melyeket becsempészve 
a hétköznapokba és a társas kapcso-

latainkba kiegyensúlyozottabban és 
boldogabban élhetjük életünket. 
A Kiskőrösi Mentő Alapítvány már 
számos alkalommal működött közre 
az Egészségfejlesztési Irodával. Leg-
utóbb Kaskantyún tartottak inter-
aktív bemutatót az érdeklődőknek 
az elsősegélynyújtásról. Az ősz folya-
mán pedig csecsemő, gyermek és fel-
nőtt elsősegélynyújtó tanfolyamon 
való részvételre is lehetőségük lesz a 
lakosoknak.
A programok pontos időpontjairól 
tájékozódhatnak Facebook olda-
lunkon, kihelyezett plakátjainkon, 
illetve keressék személyesen vagy te-
lefonon egészségfejlesztési irodánkat.

Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátor

Sportcikkek eladók.
Gyári és kisipari kondi gépek, 

fekpad, evezőgép.
Pingpongasztal, bordásfal.

Mindegyik használt, de használható.
T: 06-30/502-0601

Fehér, 
„magyar óriás” 

választási malacok 
napi áron eladók.
06-20/2179-332

a Gmoser István karnagy vezette Kiskőrös Város fúvószenekara és báty-
ja, Gmoser György művészeti vezető által koordinált mazsorett együttes 
meghívást kapott franciaországba, mende városban rendezett nemzetkö-
zi fesztiválra. 

Az együttes évek óta rendszeresen 
vesz részt francia fesztiválokon, de 
az elmúlt 3 évben a terrorveszélyre 
hivatkozva meghiúsultak ezek az 
utazások. Az idén több ajánlat és 
meghívás közül elfogadtuk ezt a fel-
kérést. A zenészek és táncosok nagy 
izgalommal készültek a rendezvény-
re, hiszen sokszínű műsorral kellett 
megmutatkoznunk. Az út  előtt 
Kiskőrös főterén 2 este is térzenével 
készültünk, ahol a nagyszámú kö-
zönség figyelhette a főpróbákat. Volt 
egy teljes magyaros műsorunk, egy 
show műsorunk és változatos me-
netzenénk. 

A kirándulás első állomása a Ligur 
tenger híres strandja Ventimiglia 
volt, ahol jót fürdőztünk. Sajnos 
este nagyon későn értünk a szállás-
ra, mert az autópálya kapuk nem 
csak a turisták áradata miatt, hanem 
a francia határellenőrzés miatt több 
órára bedugultak. A pihenő után 
folytattuk utunkat Mendébe, a kö-
zépkori hangulatú megyeszékhelye. 
Az óvárost szűk utcák gótikus és 
reneszánsz házak teszik impozáns-
sá, melynek közepén emelkedik a 
hatalmas katedrális. A fesztivál első 
napján egy délelőtti egy délutáni és 
egy éjszakai felvonuláson vettünk 

részt. Minden zenekar a szervezők 
irányításával, menetzenével, tánc-
cal, végigjárta az óváros utcáit és 
minden kis téren műsort adtunk a 
nagyszámú közönségnek. Svéd, né-
met, bulgár, olasz, brazil, holland, 
francia zenekarok, mazsorettek 
és táncosok között vonultunk fel. 
A második nap tartották a karne-
váli napot. Az együttesek között 
hatalmas bábokat, díszes kocsikat 
vonultattak fel végig a város kör-
útján. Mindenütt hatalmas ünnep-
lő tömeg vett körül bennünket. 
Tapsoltak, éljeneztek és végtelen 
mennyiségben szórták ránk a kon-
fettit. A délutáni felvonulás végén, 
a templom előtt adott mindenki 
műsort. Mi igazi magyaros műsor-
ral mutatkoztunk be: Szamos men-
ti induló, Strauss: Éljen a Magyar, 

Brahms: V. magyar tánc, Monti: 
Csárdás, C-moll csárdás. Hazafelé 
az olaszországi Jesolóban, az Adriai 
tenger partján egynapos fürdőzéssel 
pihentük ki a szereplés fáradalma-
it. A fantasztikus fesztivállal nem 
ér véget a munka, hiszen a kiskő-
rösi után a szomszédos települések 
szüreti napjain is újra fellépnek az 
együttesek. 
Október 26-án pedig Kiskőrösön 
országos mazsorett fesztivált rende-
zünk.
Köszönjük a támogatást meghívóink-
nak, Kiskőrös Város Önkormányzatá-
nak, Ungvári Ferencnek, az Ungvári 
Works Kft. vezetőjének, valamint 
a Kiskőrös Város Fúvószenekarát és 
Majorettcsoportját Támogatók Egye-
sületének.

Kelemen Annamarie

fúVósainK és a mazsiK siKereseK franciahonBan

Kocsis Odett
Édesanyja: Krepeta Renáta
Édesapja: Kocsis Ákos
Született: 2019. május 10-én
Születési hely: Kecskemét
Születési súly, hossz.: 3350 g, 50 cm

meGszülettél

 SZEPTEMBER 24. (KEDD)
 16.00 KLC-apuk – Warriors 17.10 Szupercsapat – Pénzügyőr 2
  Kiskunvíz – Békorona  Falábúak – V.I.Plast
6. FORDULÓ OKTÓBER 01. (HÉTFŐ)
 16.00 Néró SC. – Sráczok 17.10 Protokon – Oázis
     Agroline – Pénzügyőr
 OKTÓBER 02. (KEDD)
 16.00 Kiskunvíz – Warriors 17.10 KLC-apuk – V.I.Plast
  Falábúak – Pénzügyőr 2  Szupercsapat – Békorona
7. FORDULÓ OKTÓBER 07. (HÉTFŐ)
 15.50 Protokon – Agroline  17.00 Oázis – Sráczok   
     Néró SC. – Pénzügyőr
 OKTÓBER 08. (KEDD)
 15.50 Warriors – Szupercsapat 17.00 Békorona – Falábúak
  V.I.Plast – Kiskunvíz  Pénzügyőr 2. – KLC-apuk
8. FORDULÓ OKTÓBER 14. (HÉTFŐ)
 16.15 Agroline – Oázis  Pénzügyőr – Sráczok Néró SC. – Protokon
 OKTÓBER 15. (KEDD)
 16.15 KLC-apuk – Kiskunvíz Falábúak – Szupercsapat Warriors – V.I.Plast
 OKTÓBER 16. (SZERDA)
 16.15 Pénzügyőr 2 – Békorona
9. FORDULÓ OKTÓBER 21. (HÉTFŐ)
 16.15 Agroline – Néró SC. Oázis – Pénzügyőr Sráczok – Protokon
 OKTÓBER 22. (KEDD)
 16.15 Kiskunvíz – Falábúak KLC-apuk – Szupercsapat Pénzügyőr 2 – Warriors
 OKTÓBER 24. (cSüTÖRTÖK)
 16.15 Békorona – V.I.Plast

KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

„A” LIGA                                          mérkőzésszám

1. AGROLINE 3 9 pont 19:8
2. NÉRÓ Sc: 3 7 pont 16:11
3. PÉNZüGYŐR 3 4 pont 14:17
4. SRÁcZOK 3 3 pont 13:14
5. OÁZIS ITALDISZKONT 3 3 pont   7:10
6. PROTOKON 3 0 pont   8:17
Góllövő:  4 gól VARGA TIBOR    (SRÁCZOK)

„B” LIGA                                          mérkőzésszám

1. KLc APUK 3 7 pont 26:17
2. v. I. PLAST 3 6 pont 19:10
3. SZUPERcSAPAT 3 6 pont 21:13
4. PÉNZüGYŐR 2 3 6 pont 12:14
5. WARRIORS 3 3 pont 16:17
6. BÉKORONA 3 3 pont 10:18
7. KISKUNvÍZ 3 2 pont 14:19
8. FALÁBÚAK 3 1 pont 11:23
Góllövő: 11 gól BATÁNOVICS KRISZTIÁN (WARRIORS)

KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A 3. FORDULÓ UTÁN

nem mindennaPi
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5 arany, 3 ezüst, 1 Bronz 
a Beremendi mérleGen

KaKuszi ádám a h-moto team 
tehetséGes ifjú Versenyzője

suBa róBert a VB döntőBe eVezett
Közvetlenül a döntőbe jutott Suba 
Róbert ezüstérmes paralimpikonunk 
a parakajak KL1 férfi 200 méter első 
előfutamában az augusztus 21-25 
között Szegeden zajlott olimpiai 
kvalifikációs kajak-kenu világbaj-
nokságon. Az NKM Szeged VE kis-
kőrösi sportolója a harmadik helyen 
végzett, így már finalista lett. Végül a 
döntőben az ötödik helyen ért célba. 
A parakenu VL2 férfi 200 méter ka-
tegóriában is indult, ahol a versenyt 
a hatodik helyen fejezte be. Két 
paralimpiai kvótát is szerzett Ma-
gyarországnak, a kérdés már csak az, 
hogy az olimpiai válogatók után Ro-
binak 2020-ban sikerül-e bekerülnie 

a tokiói olimpián induló 2-2 fős csa-
patba. Addig kemény munka vár rá a 
konditeremben és a vízben/vízen is, 
kevés pihenőidőkkel tarkítva. Oda 
kell figyelni sok mindenre, s ha a vá-
logató versenyeken jó helyen végez, 
még az esélyeket latolgatva azt is el 

kell dönteniük edzőivel, Csamangó 
Attilával és Győrfi Tamással, hogy 
kajak, illetve kenu versenyszámban 
indul az olimpián.  
A szép VB eredményekhez gratulá-
lunk, az olimpiára pedig jó felkészü-
lést kívánunk! Hajrá Robi!

A 12 esztendős Antal Mirjam és a 
15 éves, ifjabb Boldoczki Róbert 
úszósikereiről már több alkalommal 
beszámoltunk a Kiskőrösi hírekben. 
Úgy tűnik, a két fiatal tehetség fé-
nyes sportkarrier előtt áll. Lehet, 
hogy egyszer még az ő tiszteletükre 
szól valamelyik világversenyen majd 
a magyar Himnusz? Az bizonyos, 
hogy mi már most büszkék vagyunk 
rájuk. Nagyon úgy tűnik, hogy a 
futball és a kézilabda mellett több 
sportágban – így az úszásban – is 
számos kiváló fiatal sportoló él és 
bizonyít Kiskőrösön. A városveze-
tés pedig karöltve a sport iránt el-
kötelezett vállalkozókkal, szülőkkel 
és magánemberekkel, valamint az 
edzőkkel igyekszik megteremteni az 
edzésekhez és a versenyekre való fel-
készülésekhez szükséges feltételeket. 
A kezdetekben Pásztor Gyula test-
nevelő, napjainkban pedig Mirja-
mot és Robit Miszlai Orsolya, Robi 
édesanyja, a KEVI gimnáziumának 
angol – testnevelés szakos tanára 
edzi.A háttérszervezésből kiveszi ré-
szét Mirjam édesapja, Antal György 
is. Kiskőrösön nincs vízisport egye-
sület, ezért ők amatőr úszóknak szá-
mítanak, de a versenyeken igazolt 
versenyzőkkel mérik össze tehetségü-
ket, felkészültségüket. Ennek ellené-
re itthon igyekeznek profi körülmé-
nyeket teremteni számukra, illetve a 
felkészülésüket is Miszlai Orsolya és 
Turu Balázs személyében profi szak-
emberek segítik. Az elmúlt évben 
13 versenyen vettek részt, melyek 
között 2 nemzetközi verseny, illetve 
számos országosan meghirdetett ver-

seny volt. A nemrégiben megrende-
zett beremendi Szent István Kupán, 
3 országból érkeztek versenyzők. 
Magyarország mellett 15 úszóiskola 
258 versenyzője nevezett, még hor-
vátországi és szerbiai versenyzők is. 
Mirjam 5, Robi 4 versenyszámban 
indult. Mindegyiket érmes helyen 
fejezték be. Így összesen 5 arannyal, 
3 ezüsttel, 1 bronzéremmel tértek 
haza Beremendről. 
Szeptember elsejétől kezdődött meg 
az alapozás a következő versenysze-
zonra, amikor ismét több alkalom-
mal „csobbannak” újra medencébe. 
Ezek közül a temesvári versenyt vár-
ják legjobban a fiatal, igen tehetséges 
versenyzők. 
Hajrá Mirjam! Hajrá Robi! Sok si-
kert az új versenyszezonra!

Már három éve, hogy a kiskőrösi 
Kakuszi Ádám a H-Moto Team csa-
patának tagjaként indul a motoros 
bajnokságokon, a Magyar Bajnok-
ságban és a német IDM Bajnokság-
ban. A fiatal motoros már januárban 
elkezdte a felkészülést az idei futa-
mokra, lassan beérik a kitartó mun-
ka gyümölcse. A 15 éves Ádám a 
Supersport 300 kategóriában vado-
natúj kéthengeres Kawasaki Ninja 
400-as motorjával a hazai gyorsasági 
motoros bajnokság 2. fordulóján egy 
2. helyezéssel kezdett az Országos 
Bajnokság hungaroringi futamán.  
Augusztusban pedig a Magyar Baj-
nokság 5. futamán a sok jobbos és 
egy balos kanyarral tarkított szlová-
kiai ringen az időmérő edzésen ki-
harcolta a 2. helyet és a futam végén 
a dobogó 3. fokára állhatott fel. 
Kakuszi Ádám: Úgy érzem, tavalyi 
önmagamhoz képest rengeteget fej-
lődtem. A Slovakiaringen a rajtot kö-
zepesen kaptam el, ez rosszabb volt, 
mint ahogyan általában szoktam. 
Viszont a verseny végén egy hármas 
mezőnyben sikerült jól csatáznom. 
Összességében boldog vagyok, hi-
szen a kitűzött célomat teljesítettem 
ezen a napon, és egy harmadik helyet 
érő kupát is megszereztem. Jelenleg 
a Magyar Bajnokságban a harma-

dik helyen állok, a második helytől 
csupán 2 ponttal lemaradva, így az 
utolsó futam izgalmasnak ígérkezik.  
Az IDM bajnokságban szabadkár-
tyásként indulok, ami azt jelenti, 
hogy nem mindegyik versenyen star-
tolok. Nagyszerű érzés a felnőttek 
között versenyezni, sokat tanulok 
idősebb versenytársaimtól. A futa-
mokra nem csak erőnléti edzésekkel, 
hanem mentálisan is felkészülök.  
A motorozásnál nagyon „ott kell len-
ni fejben”, ezért motivációs videókat 
is nézek. Később szeretnék az IDM-
ben egy teljes szezont végigfutni és 
minél jobb eredményt elérni és ezt 
követően a világbajnokságon is in-
dulni.
Álmai valóra váltásában pedig ered-
ményeit látva segítik szponzorai és a 
hátteret maximálisan biztosítja csa-
ládja, édesanyja Lehoczki Mónika 
és édesapja, Kakuszi János.   

fotó: Kőházy Tamás

fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség


