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MI KISKŐRÖSIEK MINDANNYIAN
EGY NAGY CSALÁD VAGYUNK
„Fölfelé megy borban a gyöngy; jól teszi. Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy; hadd maradjon gyáva földön a göröngy.”
– írta annak idején Vörösmarty Mihály: „Fóti dal” című versében.
Kiskőrös lakossága immár több mint két évszázada foglalkozik szőlőtermesztéssel, s bár napjainkban az ágazatban jelentős átalakulások zajlanak, még mindig az egyik legmeghatározóbb szegmense városunknak,
ezért is fordítunk rá akkora figyelmet, s ezért is kapja a szlovák hagyományok mellett a fő szerepet évről-évre őszi nagyrendezvényünk alkalmával.

Mindnyájan tudjuk, hogy az idei év
sajnos nem az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult. Napjaink
legnagyobb kihívása, a koronavírus
járvány miatt eddig megszokott életünk jelentősen átalakult, és nem
ünnepelhetünk abban a formában,
ahogyan azt az elmúlt években tehettük.
A vírus, és az ennek kapcsán fellépő
gazdasági nehézségek, valamint a
korlátozó jogszabályok miatt a Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok
helyett idén a városvezetés úgy döntött, hogy Szüreti Mulatságot rendezünk. Talán külsőségeiben nem volt
annyira látványos, mint az eddigi
fesztiválok, nem láthattunk-hallhattunk országosan is jelentős előadókat, mégis, higgyék el, ugyanúgy
benne volt a szervezők és a fellépők,
de a szolgáltatóknak is a szíve-lelke a
programsorozat összeállításakor, lebonyolításában. Igyekeztünk főként
helyi előadókat, csoportokat, vállalkozásokat megszólítani, s nagy örömünkre ők partnernek bizonyultak.
Nekik is köszönhető, hogy ezen a
két napon számos nívós program
várta Önöket. Délelőtt a gyermekek
és szüleik vehették birtokba a teret,
majd az ebédet követően a már hagyományosnak mondható folklórműsorok, remek kiállítások várták
az érdeklődőket. A délután második
felében aztán egyre inkább a szórakozásé volt a főszerep, kiváló zenészeink több műfajban is igyekeztek
az Önök kedvében járni.

A Borutcában mindkét napon finomabbnál finomabb borokat kóstolhattunk, a kézművesek udvarában
hazai termékeket vásárolhattunk,
vasárnap este pedig színházi előadás
keretében a Szilveszter társulat művészei szórakoztatták a nagyérdeműt,
akiktől újfent megtudhattuk, hogy
család ellen miért is nincs orvosság.
Sajnos a koronavírus továbbra sem
tűnt el, sőt a napi jelentések adatai
szerint a sokat emlegetett őszi második hullám megérkezett, éppen
ezért nem volt alaptalan, hogy fokozott elővigyázatosságra kértünk
mindenkit.
Köszönöm, hogy megszívlelték
jótanácsainkat!
A vírust féken tartani csakis felelős
szabálykövetéssel lehetséges, ez tavasszal már bebizonyosodott.
Kérem Önöket, most is ebben
a szellemben éljük mindennapjainkat, hogy ne kelljen eljutnunk a szigorú intézkedésekig. Kiskőrös lakossága egyszer már jól vizsgázott, biztos
vagyok benne, ismét képes lesz rá!
Polgármesterként köszönöm a lakosok felelősségteljes magatartását,
a szervezők és a fellépők munkáját.
Mi egy nagy család vagyunk, amelyben mindenkinek megvan a saját
feladata.
Köszönöm az összetartást, a segítőkészséget, a jó tetteket! Most az ünnepen és a hétköznapokban is.
Domonyi László
polgármester

KUNHEGYESI FERÓ 50!
Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Petőfi
Sándor Művelődési Központ emeleti
galériájában a Szüreti Mulatság első
napján. Ünnepeltünk, közben kiállított képeit is megcsodáltuk az ötven
esztendős roma festőművésznek.
Kunhegyesi Feró: „Nagy elődeimnek tartom a roma festészet ikonjait:
Balázs Jánost és Péli Tamást. Ennek
az iskolának kiemelkedő mestere
Szentandrássy István, Kossuth-díjas
festő, akitől 10 éven keresztül tanultam a hagyományos grafikát és festészetet. 2000 óta rendszeres, önálló
kiállító vagyok az ország különböző
helyein. Tagja vagyok a Magyar Alkotó Művészek Országos Egyesületének. Figurális festőként általában
belső víziókat festek. Lényeim egy
időtlen tér, álom és valóság közt létező misztikus jelenetek szereplői.
Munkásságomat a folytonos kísérletező tapasztalás jellemzi.”
Ifj. Kunhegyesi Ferenc munkásságát számos rangos díjjal ismerték
el: Bács-Kiskun Megyei Príma-díj

Magyar Képzőművészet kategóriában, Nemzetiségekért-díj, Kiskőrösért-díj, Bács-Kiskun Megye Nemzetiségekért-díj.
A kiállítás-megnyitón megjelenteket Szabadi-Maglódi Kitti, a Petőfi
Sándor Művelődési Központ igazgatója köszöntötte.
Feró munkásságát Babucsikné
Zeikfalvy Anna grafikusművész
méltatta, köszöntőt Domonyi László polgármester mondott. Supka
Éva szavalatával, Horváth Tibor gitárjátékával színesítette a megnyitót,
melyen szép számmal vettek részt érdeklődők, akik a kiállítás-megnyitó
végén megkóstolhatták a szülinapi
tortát.
B. Zs.

ÁTADTÁK A „KISKŐRÖS VÁROS BORA”
DÍSZOKLEVELEKET A GYŐZTESEKNEK
A Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend, Kiskőrös Város Hegyközsége,
valamint Kiskőrös Város Önkormányzata szervezésében az ítészek
kiválasztották Kiskőrös Város Borait.

Ezek a borok egy éven keresztül fogják reprezentálni településünk borait.
„Kiskőrös Város Bora” címet fehér
bor kategóriában Cserszegi Fűszeres
(2019) borával az István Borház Kft.
kapta. Az elismerő oklevelet Csengődi István vette át. Rozé kategóriában
a Szentpéteri Borpince Néró rosé
(2019) borát választották ki. Az oklevelet ifj. Szentpéteri Attila vette át.
Vörös bor kategóriában a Vass-Bor
Kft. Cabernet Sauvignon (2019)
bora lett „Kiskőrös Város Bora”.
Az ezt tanúsító díszoklevelet Vassné
Pivarcsi Mária vette át a nagyszínpadon.
A díjazottaknak gratulálunk!
Boda Zs.
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10 ÉVES AZ ÁGNES GALÉRIA
A közönség kapta az ajándékot

Aki ismeri Lászlóné Takács Ágnest, (ovális fotó) tudja, hogy a diplomás
művészettörténész, magyar tanár régóta elkötelezett híve és terjesztője,
mecénása a kultúrának, a művészeteknek. Ezelőtt 10 évvel gondolt egy
merészet és megvalósította álmát, szeptember 4-én megnyitotta a kortárs
képző- és iparművészek alkotásait bemutató Ágnes Galériát a Petőfi téren.

A 10 éves születésnapot a Petőfi
Sándor Művelődési Központban ünnepelte Ágnes, családja, barátai, valamint a művészetkedvelők körében
Komjáti Anett festőművész (bal kis
kép) kiállítás - megnyitójával egybekötve. A kalocsai származású, jelenleg
Szekszárdon élő festőművésznő alkotásai az Ágnes Galériában megtekinthetők és megvásárolhatók.
A meghitt légkörű kiállítás-megnyitón Ági mesélt a mögötte álló évtizedről, megköszönte férjének, családjának, támogatóinak, hogy hittek
benne, hogy segítették, segítik ma is.
Ági elhivatottságát, a kultúra iránti elköteleződését, értékőrző és továbbadó
tevékenységét Kunhegyesi Ferenc
festőművész és Supka Éva méltatta,
aki a Zarándokút című versét is felolvasta ajándékként Áginak, a meghitt
zárógondolattal: „Te felemeltél Istenem, szeretettel!”
Bár az ünnepelt szokott ajándékot
kapni, Ági adakozó egyéniségét mutatja az is, hogy ezen a napon Ő ajándékozott meg bennünket, nem csak a
kiállítás képeinek látványával, hanem

egy csodálatos, lélekre ható koncerttel
is. A kiváló előadóművészek – Csík
János, Kossuth-díjas zeneművész,
népzenész, Bognár András népzenész, Sípos Imre színművész, Balogh
Kálmán cimbalomművész, Dresch
Mihály Liszt Ferenc-díjas zenész,
érdemes és kiváló művész – Adagio
című koncertjükkel pendítették meg
a szívek húrjait és csaltak könnyeket
a szemekbe.
A rendezvény fő támogatója Endrődi Ferenc (jobb kis kép), a Hufbau
- Akker Építőpont ügyvezetője volt.
Domonyi László polgármester köszönetet mondott Lászlóné Takács Ágnesnek, Komjáti Anettnek, valamint
Endrődi Ferenc főtámogatónak is.
Köszönjük Ági a feledhetetlen estét!
Boldog születésnapot Ágnes Galéria!
Boda Zsuzsa
Ágnes Galéria
Petőfi tér 15.
www.agnesgaleria.hu
+36-30/437-4666
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MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁST
VÉGEZNEK

KUNFÖLDI PÁL KAPTA IDÉN
A „KISKŐRÖS VÁROS SZŐLÉSZETÉÉRT
ÉS BORÁSZATÁÉRT”-DÍJAT
Kiskőrös Város Képviselő-testülete minden évben odaítéli egy kiváló szakembernek „Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért"-díjat. Ebben az
évben a több évtizede kimagasló szőlész-borász tevékenységet folytató
Kunföldi Pál érdemesült erre az elismerésre. Gratulálunk!

Kunföldi Pál azok közé a szőlőtermesztők közé tartozik, aki tősgyökeres kiskőrösiként gyermekkora
óta ezer szállal kötődik a szőlőműveléshez. Már szlovák származású
nagyszülei és szülei is rendelkeztek
szőlőterületekkel, melyek műveléseiben családtagjaik segítettek. Bár
édesapja, néhai, idősebb Kunföldi
Pál a hentes szakmában dolgozott,
megélhetésüket feleségével, Sztraka
Ilonával a szőlőtermesztéssel, borkészítéssel is biztosította. Evangélikus
hitben nevelték két gyermeküket, az
1960-ban született Pált és testvérét,
Ilonát.
Kunföldi Pál általános iskolai tanulmányait Kiskőrösön, a Petőfi Általános Iskolában végezte, majd ezt
követően a budafoki Soós István Borászati Szakközépiskolában szerezte
meg a borász képesítést. Tanulmányai befejezése után nem volt kérdés,
hogy a mezőgazdaságban, ezen belül
is a szőlő- és bor ágazatban munkálkodjon.
1978- ban a Kiskőrösi Állami Gazdaságban kezdett el dolgozni, majd
1981-től 1998-ig a Kossuth Szakszövetkezet palackozó üzemének vezetője volt.
A rendszerváltozás után 1998-ban,
két tulajdonostársával megalapította
a Borpince Kft. borászati vállalkozást.
2012-ben, az újraalakult Kossuth
Pinceszövetkezet főborászaként kereste meg a kenyérre valót, 2017-ben
pedig a Kossuth Pinceszövetkezet
Igazgatósága elnökének választották.
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A szőlő feldolgozásával és borok
értékesítésével foglalkozó szövetkezetnek napjainkban 90 tagja van, és
500 hektár szőlőterületet koordinálnak. Mindemellett családi gazdaságukban Kunföldiék 6 hektár szőlőt
művelnek.
Kunföldi Pál nem csak munkájában,
de családi életében is példamutató.
Feleségével, Ujvári Mártával 33
évvel ezelőtt kötötték össze életútjukat. Két gyermeket neveltek fel szeretetben, gondoskodással. Lányuk,
Diána közgazdász és a dédszülők,
nagyszülők, szülők nyomdokain
haladva ma egy kiskőrösi borászati
cégnél dolgozik. Fiuk, Dávid, szintén a mezőgazdaságban találta meg
élethivatását, mint agrármérnök.
A szőlő- és borágazatban szerzett
tapasztalatának, valamint magas
színvonalú szakértelmének köszönhetően Kunföldi Pált Kiskőrös Város
Hegyközsége Választmányi tagjává
választották, valamint 2007-től a
Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend
borlovagja. Elhivatottsággal végzi
borlovagtársaival a kiskőrösi borok
népszerűsítését, a helyi borok jó
hírnevének terjesztését, a kulturált
borfogyasztás szokásainak megismertetését.
Szabadidejében
sportrendezvényekre jár, kedvence a labdarúgás,
családjával sokat utazik, szakmájában rendszeresen képzi magát,
borlovagtársaival tapasztalatszerzés
céljából borászati kiállításokat, illetve pincészeteket látogat.
B.Zs.

A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) az ország valamennyi településére kiterjedő, általános mezőgazdasági összeírást hajt végre, „Agrárcenzus 2020” elnevezéssel.
A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében
bekövetkezett változásokat, illetve
pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU
és a gazdálkodók részére, amelyhez
az adatszolgáltatók részvételükkel és
pontos adatszolgáltatással nagyban
hozzájárulnak. A válaszadás minden,
az adatfelvételre kijelölt gazdálkodó
szervezet vagy személy számára kötelező.
Az online önkitöltési lehetőséget biztosító első szakasz lezárult, az ősz folyamán összeírók fogják személyesen
felkeresni – az internetes válaszadással nem élt – címeket szeptember
19. és november 22. között.
Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal ellátott összeírók végzik. Az összeírói
igazolvány személyi igazolvánnyal
együtt érvényes, amit az adatfelvétel
megkezdése előtt az összeíró köteles felmutatni. Az összeírók a KSH
logójával ellátott táskával, a felvétel
logóját tartalmazó nyakbaakasztóval
is fognak rendelkezni. A felvétel
elektronikusan, a KSH által bizto-

sított tableten történik. Az összeírók
konkrét, címlista szerinti címeket
keresnek fel.
Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára
a válaszadás kötelező. Az adatokat
a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.
A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, az adatszolgáltatók és az összeírók egészségének
védelmét szem előtt tartva az ös�szeírókat felkészítették a követendő
magatartásra, maszkkal és kézfertőtlenítővel látták el őket.
A felvétel során nyert információkat
kizárólag statisztikai célra használják
fel, azokat más szervek, személyek
részére nem adják ki, az eredményeket összesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió
2016/679. sz. Általános adatvédelmi
rendeletének (GDPR) megfelelően.
A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/
mezogazdasagi_osszeirasok
oldal
nyújt további tájékoztatást.

KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG
A világot sújtó járvány alapjaiban rázta meg többek között a
kulturális szektort is, ezért több
ezer művész került egzisztenciálisan rendkívül nehéz helyzetbe.
A Kultúráért Felelős Államtitkárság
lépéseket tett, hogy segítségére legyen
az érintetteknek. A Budapest Nagycirkusz is elnyerte az államtitkárság
támogatását, melynek köszönhetően
augusztus 30-án teltházas ingyenes
előadást tarthattak. Az előadásra az
önkormányzat azokat invitálta, akik
a pandémia ideje alatt kiemelkedő
önkéntes munkát vállaltak.
Az előadás kezdete előtt Domonyi
László polgármester köszöntötte a
fellépőket és a közönséget, majd röviden beszélt a „Köszönjük Magyarország” program lényegéről.
Domonyi László: „A program célja,
a nehéz helyzetbe került művésztársadalom anyagi és lelki megerősítése,
nem segély osztásával, hanem fellépések biztosításával egy új modellszintű

rendszerben. Ennek köszönhetően az
egyéni, folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló előadók
fellélegezhetnek és egzisztenciálisan
biztosabb helyzetben vészelhetik át ezt
a rendkívüli időszakot. Örülök, hogy
ez a támogatott, ingyenes előadás eljutott Kiskőrösre is, és nem csak a segítők, hanem sok olyan család is részt
vehetett nézőként az előadáson, akik
egyébként nem engedhették volna meg
maguknak”
Boda Zsuzsa

ÖT TURNUSBAN TÁBOROZHATTAK
AZ ISTVÁN LOVASTANYÁN
Szabad levegő, állatokkal való foglalkozás, lovaglás, természetjárás…
Aki az István Lovastanya valamelyik
táborába jelentkezett, az a gyermek
nem „kockult” a számítógép előtt,
hanem erősítette immunrendszerét a
szabad levegőn. Gmoser István évek
óta lehetőséget biztosít a nyári táboroztatásra. Idén lánya, Zsuzsi (kis képen édesapjával) vette kezébe a táborok irányítását és szervezte a mintegy
120 gyermek programjait, ellátását.
Mint azt István elmondta, mindig is arra törekedett, hogy ne csak
zenetanárként tanítsa a gyermekeket, hanem a lovaglás szeretetét
is megismertesse velük. Nemrégiben egy szakmai bizottság „három
patkós minősítést” adott az István
Lovastanyának, nagyobbik lánya
képesített lovasoktató, úgyhogy
minden adott a táboroztatáshoz.
A kiskőrösi gyermekek mellett sokan

jelentkeztek vidékről is, hogy együtt
töltsenek el egy felejthetetlen „nomád” hetet.
Boda Zs.
fotók: Subáné Kiss Krisztina

www.e-kepeslap.com

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

SZABÓ ISTVÁN
1961-2020

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik
Szabó István temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család
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TÖBB KEDVELT PROGRAM ELMARAD

LEZÁRTÁK A NYARAT A LURKÓK
Gazdag játékos programkínálattal
várta a kicsinyeket Nyárzáró Lurkó-kuckó programjára augusztus
utolsó vasárnapján a Petőfi Sándor
Művelődési Központ. A város főtere már reggel megtelt gyermekekkel,
a közös bemelegítő ugróiskola után
elkezdődött a tekercskeresés játék a
jutalomért. A kicsinyeket ugrálóvár,
csillamfestés, hajfonat- és csillámtetkó készítés, arcfestési lehetőség,
kézműves foglalkozások várták. Imi
bohóc még lufit is hajtogatott nekik.
11 órakor kezdődött a színházteremben a Vass Sándor Gergely alapította
VSG Táncszínház zenés-táncos produkciója. A táncművészek a „Szépség és a szörnyeteg” című mesejátékot táncolták el a gyermekeknek.

A délelőtt programjain térítésmentesen vehettek részt a gyermekek, így
a táncszínházi előadáson is. A VSG
Táncszínház abban megtiszteltetésben
részesült, hogy a Nemzeti Táncszínház
kuratóriuma által kiválasztott mintegy
150 művész között támogatást nyert a
„Köszönjük Magyarország” pályázaton. A pályázat kettős célú, egyrészt
támogatni kívánja a független művészeket és társulatokat a pandémiás
helyzetben, másrészt minőségi táncszínházi produkciókat kíván eljuttatni a karantén lezárultával elsősorban
a vidéki közönségnek. Ennek köszönhető a kiskőrösi ingyenes előadás is
– tudtuk meg Szabadi-Maglódi Kitti
intézményvezetőtől.
Boda Zsuzsa

A Bem József Általános Iskolában is
beindult a tanév az ötödik évfolyamosok műsorával a tanévnyitó ünnepségen. Ezt követően a Kiskőrösi
Harangvirág Evangélikus Óvoda és a
Szűcsi tagóvoda apróságai is mosolyt
csaltak a diákok és a felnőttek arcára.
Mint azt Lasztovicza László főigazgató elmondta, az év elején megírt
felmérő dolgozatokat nem osztályozzák, csak azért van rá szükség, hogy
az aktuális tantárgyat tanító pedagógus lássa, hol van a diákoknak elmaradása, mi az, amit be kell pótolniuk
a felzárkóztatás menetében.

Ebben az intézményben sem a megszokott mederben, hanem az óvintézkedések betartása mellett folyik
majd a tanítás, sajnos több sikeres
programot, így a táborozásokat, kirándulásokat sem fogják majd megtartani.
Elmarad a műsoros est is, nem lesznek tanítás nélküli munkanapok.
Ebben a tanévben, legalább is az őszi
időszakban, az oktató-nevelő munka
mellett a szabadidős tevékenységek
háttérbe szorulnak, elmaradnak.
-bzs-

HAGYOMÁNYOSAN INDULT A TANÉV
Kidolgozták a járványprotokollt
Az ünnepélyes tanévnyitók után elkezdődött a munka a KEVI intézményeiben is. Az oktatást a hagyományos formában kezdték el, de mint
azt Grausza Jánosné tagintézmény
vezető is elmondta, a KEVI Petőfi
Sándor Általános Iskolájában is felkészültek a védekezésre és a megelőzésre. Az ehhez szükséges protokollt a
köznevelési intézmények megkapták,
ez alapján saját járványügyi eljárásrendet dolgoztak ki. Honlapjukon,
facebook oldalukon és a zárt csoportokban is rendszeresen közzéteszik az

aktuális tudnivalókat, tájékoztatják a
szülőket, diákjaikat. Az iskolai tanévnyitó ünnepség Szűcs Mária iskolalelkész áhítatával kezdődött az 565
fős iskolában. Az elsősök eskütétele
után az osztályfőnökök „szárnyaik alá
vették” a hosszúra nyúlt tavaszi szünet
után tanítványaikat.
Szeptember első hétvégéjén a KEVI
Petőfi Sándor Általános Iskola német
nemzetiségi 2. b osztálya is fellépett
a nagyszínpadon a Szüreti mulatság
keretén belül. (fotó)
Boda Zs.
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ETTÜNK A MEGSZENTELT KENYÉRBŐL,
ITTUNK A MEGÁLDOTT BORBÓL
Szent István királyra emlékeztünk
Augusztus 20-án az államalapításra és államalapító István királyunk szentté avatására emlékezni jöttünk össze a Szent József katolikus templom
melletti főtéren. Az ünnepi, ökumenikus szentmisén Seffer Attila esperes
atya hirdetett igét. A mise után kezdetét vette a városi ünnepség, melyen
Domonyi László polgármester mondott beszédet.

„Szent István keresztény alapokon
nyugvó erős államot épített, amely
kiállta ugyan az idők próbáját, de
mindez csupán azért volt lehetséges,
mert a benne élők hittek ebben az
országban és az egyéni érdekeiket képesek voltak háttérbe
szorítani, és a tágabb család, a közösség céljaiért
lelkesedtek, valamint
készek voltak tenni is
értük.
Mi, Kiskőrösiek megtanultuk az alapító Wattay
család jelmondatát: „Egységben az erő!” Emellé pedig tegyük oda a Szent István-i
gondolatot, a keresztény alapokon
nyugvó Magyarországot, amely bár
réginek tűnhet, hiszem, hogy a magyarság számára ettől hatékonyabb
elvet azóta sem találtak ki. Ezért ünnepeljük meg ma is országunk születésnapját, s ha ezt szem előtt tartjuk,

ünnepelhetjük még nagyon sokáig!
Kodolányi János szerint „Meg kell
érteni az embernek, hogy nem véletlen, hová születik, hol él, hová
tartozik, milyen nyelven beszél, mit
hisz, mire teszi föl az életét, […]
És nem véletlen, milyen
sors az, amit az embernek végig kell küzdenie,
vállalnia kell.”- mondta
beszédében a város első
embere.
Attila atya megszentelte és megáldotta az ünnepi kenyeret, valamint
„Kiskőrös Város Borait”.
Az ünnepi program fényét
emelte Supka Éva és Kelemen Ildikó szavalata, valamint az egyházközség énekkarának szolgálata.
Az áldás után mindenki evett a megszentelt kenyérből, ivott a megáldott
borból.
Boda Zsuzsa

KISÜLT A MINDENNAPI KENYÉR
A Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat tagjai közreműködésével és szervezésében, valamint a
Petőfi Sándor Művelődési Központ
és a Kunság-Média Nonprofit Kft.
szervezésével sürgölődtek a szorgos
kenyérsütők augusztus 20-án délután, a „Város kemencéje” mellett.
Az előzetes jelentkezés alapján a sütnivalóhoz az alapanyagot a szervezők
biztosították. Míg a bedagasztott kenyér megkelt, a tepsikbe bekerült a
kelt szilvásnak való, a sós – hagymás
– szalonnás kenyérlángos, és a nagy
kedvenc, a kakaós kalács is.
Sokan eljöttek a nyári szlovák táboros gyermekek közül is, hogy süssenek családjuknak egy-egy ünnepi
cipót, kenyeret.
Az idő még igen nyárias volt aznap,
a kemence körül felmelegedett a levegő az elégetett venyigétől, ezért a
dagasztás cseppet sem könnyű kétkezi munkája a homlokokra csalta az
izzadságcseppeket.
A rendkívüli eredmény azonban
megérte a fáradságot. A délután jó
hangulatban telt, a fiatalok sok jó
tanácsot raktároztak el az idősebb,
sütésben tapasztaltabb korosztálytól.
Nem mellesleg pedig minden kenyérsütő büszkén vihette haza ropogósra sült ünnepi kenyerét.
B. Zs.

* APRÓ * APRÓ * APRÓ * APRÓ *
Bútorozott garzonlakás kiadó közvetlenül a piac mellett 1, maximum 2
fő részére! 40 m2-es 60.000,- Ft/hó +
rezsi áron. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-70/434-3949
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Városközpontban kiadó 70 m2-es
bútorozott lakás 1, maximum 2 fő
részére 70.000,- Ft/hó + rezsi áron.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: 06-70/434-3949
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BEMUTATKOZIK
GMOSER GYÖRGYNÉ
2023. január elsején ünnepeljük
világhírű költőóriásunk, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját.
Ennek tiszteletére indítottuk el januári lapszámunkban a kiskőrösi
költőket, írókat, könyvírókat bemutató sorozatunkat. Szeptemberi
rovatunkban Gmoser Györgyné, a
Kiskőrösi Szlovákok Szervezete elnöke mesél „Bátorság kell a hűséghez” című könyvéről.

Gmoser Györgyné: Hosszú évek alatt
megért az elhatározás bennem, hogy
kiadjam ezt a könyvet. Szerettem volna, ha a kiskőrösi szlovák dalok örökül maradnának az utókornak, nem
merülnének a feledés homályába.
Annál is inkább, mivel ritkaságszámba mennek, hiszen egyetlen szlovák
település sem rendelkezik ilyen széles
repertoárral eleink énekeiből. Kiváló alkalom volt a megjelenésre két
évvel ezelőtt Kiskőrös újratelepítésének 300. évfordulója. A Kiskőrösi
Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és
Citerazenekar rendszeresen műsorára
tűzi fellépésein ezeket a dalokat, amelyeket lejegyeztem és szakemberekkel
átnézettettem, akik „átfordították”
irodalmi nyelvezetre. A szöveg mellé a dallamot is lejegyeztük, így
született meg a könyv első fejezete.
Akkor már viszont azt gondoltam,
hogy nem csak egy énekes könyvet
kellene kiadnunk, hanem jelenjenek
meg a könyvben, a kiállításainkról
már ismert, a régi életet, szokásokat
megjelenítő fotográfiák is. Még mindig úgy éreztem, hogy nem teljes a
könyv, így külön fejezetet kapott a
kiskőrösi szlovákság története, a tót
lakosság evangélikus vallási élete, a
szokások, a hagyományok, a népviselet bemutatása. De nem feledkeztem
el rendezvényeinkről, a nyelvoktatásról, múzeumainkról, Petőfi Sándorról
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TIZENEGYEN HONOSULTAK

sem. A könyv könnyedebb stílusát a
családi és közösségi történetek, a Kiskőrösi Szlovákok Szervezete tagjainak
programjai, a más szlovák településen
élő barátainkkal közös eseményeink
leírása is biztosítja. A legfontosabb
volt számomra, hogy minél több fotó
kerüljön be a kiadványba, célom,
hogy városunkban minden családban
legyen egy, a szlovákság múltját és
jelenét bemutató képeskönyv, hogy
az utánunk következő generáció is
megismerhesse szülei, nagyszülei hagyományait, mindennapjait.
S, hogy miért ez a címe, hogy: „Bátorság kell a hűséghez?” Mert a történelem zivataros évszázadaiban a szlovákságnak igen nagy bátorság kellett,
hogy felvállalják nemzetiségüket,
megőrizzék hagyományaikat, szokásaikat, mindeközben hűek maradtak
elveikhez, hűségesek „gyökereikhez”.
Köszönöm mindazok munkáját, akik
segítettek a könyv anyagának összegyűjtésében, azok rendszerezésében,
a kiadásban.
Részlet: „Gondoljuk csak át életünket, az őseink életét, történelmünket!
Milyen fontos is volt mindig a hűség.
Nem egyszerű dolog. Mennyi mindenhez kell hűségesnek lenni?... Az
egyszerű, szorgalmas szlovákok bátrak és hűségesek voltak. A történelem viharai is megtartották bennük
az erőt, a kitartást. Mennyi maradt
mostanra az idehozott szlovák életből, kultúrából? Nézzük meg a képeket, olvassuk el a leírtakat, és gondolkozzunk el magunk is, mi jut még
eszünkbe abból, amit ránk hagytak?
Ebben a könyvben szeretném bemutatni hagyományainkat, a gyönyörű,
különleges viseletet, a ma is énekelt
szlovák dalokat… A sokszáz fotóból a
helyszűke miatt csak néhányat tudok
itt a könyvben bemutatni. A szlovák
kék, ami a keretet adja és többször
is látható, nagyon szép időkre vezet
bennünket vissza.
Kérem, nézegessék a könyvet szeretettel és emlékezzünk az őseinkre, a
kiskőrösi szlovákokra!
A könyv korlátozott példányszámban még elérhető a szlovákoknál!
-bzs-

HAGYOMÁNYOKKAL ISMERKEDTEK
A SZLOVÁK TÁBORBAN
A Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében húsz
gyermek táborozott együtt augusztus közepén Györk Ernőné elnök (a fotó
bal szélén) vezetésével. A táborban a 7-14 éves korú gyermekek egy héten keresztül bepillantást nyerhettek szlovák eleink életébe, megismerkedhettek szokásaikkal, elkészíthették hagyományos finomságaikat, sütöttek herókát, kalácsot is. Sokféle játékos program töltötte ki a napokat
a tábor helyszínét biztosító Szlovák Tájházban, de elmentek kirándulni a
Császártöltési Parkerdőbe, lovas kocsival kikocsikáztak a Vadkerti tóhoz,
tanyalátogatáson voltak és mivel az újratelepítéskor beköltöztetett szlovákok hithű evangélikusok voltak, a táborlakók elmentek az evangélikus
templomba is.

A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Gyökerek és hajtások”
elnevezésű pályázatán nyert támogatással valósították meg.
Györk Ernőné táborvezető: Ritka az
a pályázati lehetőség, amelyet olyan
közösségek részére írnak ki, ahol
nincs nemzetiségi nyelvoktatás,
ezért is örültem meg nagyon, amikor rátaláltam a kiírásra. Az elnyert
támogatással a kiskőrösi gyermekeknek is lehetőséget adtunk arra,
hogy betekintést nyerjenek a nemzetiségünk életébe, megismerkedjenek szokásainkkal, az életünkkel,
a mindennapjainkkal. A pályázat
címe is találó. Kiskőrös jelképes fája
immáron több mint 300 éves, gyökerei mélyre hatolnak. A hajtásai
viszont a felnövekvő generációnak
köszönhetően mindig megújulnak.
Úgy gondolom, hogy ennek a fának

sohasem szabad kiszáradnia. A táborban segédkező nagymamák unokáikat is magukkal hozták, együtt
sütöttek, kirándultak. A gyerekek
közben sokat kérdeztek, az idősebb
generáció tagjai pedig készséggel válaszoltak.”
A tábor munkáját a pályázatot
megíró Györk Ernőné koordinálta,
a programok megvalósításában a
nemzetiségi önkormányzat tagjai:
Birkás Kálmánné Ilike táborvezető-helyettes, Barkóczi Jánosné
Ica, Csővári János segédkeztek,
de számíthattak Pazdernyik Sándorné Marikára, Dulai Györgyné
Zsuzsira, Valach Sándorné Katira,
valamint az egyik nap Szűcsné Hajdú Marcsira is.
Boda Zsuzsa
fotók: Subáné Kiss Krisztina

Tizenegyen mondták Domonyi
László polgármester után az állampolgársági fogadalom szövegét
augusztus 11-én a városháza dísztermében. Varga Alíz Csilla – Nagyváradon, Tamás Irén és gyermekei:
Tamás Sándor és Tamás Anita – Marosvásárhelyen, Erdőszentgyörgyön,
Bodi István és fia Bodi István –
Baróton, Karácsony Ferenc – Székelyudvarhelyen, Sebők Marek

– Komáromban, Berszán Miklós
és felesége, Berszán Melinda, valamint gyermekük, Berszán Beatrix
– Baróton éltek régebben. Az eskütétel után Domonyi László köszöntötte az új magyar állampolgárokat,
sok szerencsét, boldogulást kívánt
nekik. Az ünnepi percek zárásaként
a jelenlévők közösen elénekelték a
Himnuszt.
-bzs-

TANSZERGYŰJTÉST SZERVEZTEK
A BEISKOLÁZÁS TÁMOGATÁSÁRA
A dr. Kállayné Major Marina vezette Kiskőrösi Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
Család- és Gyermekjóléti Központja iskolaszer gyűjtést szervezett
azoknak a gyermekeknek, családoknak a részére, akiknek nehézséget
okoz a beiskolázáshoz szükséges
tanszerek beszerzése. Nagyon sokan
mozdultak meg a kérő szóra, volt,
aki új iskolaszereket vásárolt és azt
vitte el a központba. Az összegyűlt

tanszerek szétosztása folyamatos a
családsegítők közreműködésével.
A fotón Péczkáné Hegedűs Mária,
Kovácsné Jarjabka Zsuzsanna,
Varga Feketéné Kovács Mariann,
valamint Bozó-Kutyifa Eszter
(akinek a nevét előző lapszámunkban az „Én is lehetek szuperhős” című
cikkben elírtam, ezért elnézését kérem). Nincs a fotón Bencze Zsoltné, aki szintén aktívan kivette részét
a munkából.
Boda Zs.

A VÁRTNÁL JÓVAL TÖBBEN
JÖTTEK EL VÉRT ADNI

Augusztus 11-12-én, a Petőfi Sándor
Művelődési Központban meghirdetett véradásra 85-en jöttek el, hogy
segítsenek. A véradás a járványügyi
készültségnek megfelelő protokoll
betartásával zajlott.
Mint azt Sutus Etelka, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője elmondta, nyáron a közel száz önkéntes

donor véradása is jónak számít,
köszöni mindenkinek, aki eljött.
Ugyancsak köszönetet mond támogatóiknak, akiknek jóvoltából ajándékokat tudtak adni a véradóknak.
Az azonban tudvalévő, hogy országos vérhiány van, ezért októberben
és novemberben is szeretettel invitálják az önkénteseket vért adni:

• OKTÓBER 19-ÉN 9 és 12 óra között a Wattay Középiskolában az iskola Árpád utcai épületében. Ugyanezen a napon 13 és 16 óra között a
Protokon Kft-nél (6200 Kiskőrös Petőfi u.99.) szerveznek véradást.
• NOVEMBER 17-18-ÁN délelőtt 9 és 13 óra között a művelődési központban, délután 15 és 17 óra között az Ungvári Worsk Kft. telephelyén
(Szendrey Júlia u. 2/5) várják a véradókat.
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EGÉSZSÉGES BÁCS-KISKUNÉRT

október 10-én

most
kicsit
másképp

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
a 2020/2021-es évben járásonként 1,
azaz 11 helyszínen 11 alkalommal sportversenyek
rendezését valósítja meg olyan sportágakban,
amelyek nagy hagyománnyal rendelkeznek a megyében.
A PROGRAMSOROZAT RÉSZEKÉNT:
SZEPTEMBER 26-ÁN KISKŐRÖSÖN		
8. TRIZOLI JÓTIFUTI JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS/BRINGÁZÁS

A LEGMAGASABB ELISMERÉST KAPTA A CSILLAGFÉNY CSOPORT

„Home Cooking”
együtt!
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Show kategóriában, a legmagasabb „D” fokozatban kapott „Kiemelt arany”
minősítést a Csillagfény mazsorett csoport augusztus 29-én, a „Nyáresti fúvósmuzsika" rendezvényen” megtartott minősítő bemutatón. A lányok ismét
elvarázsoltak mindenkit, mint ahogyan sok-sok éven keresztül. Ünnepeltünk
is, hiszen Gmoser György művészeti vezető kezdeményezésére 30 évvel
ezelőtt alakult meg Kiskőrösön a Mazsorett Csoport. A jubileum összehozta
a már elbúcsúzott mazsoretteket is, a Zafír és a Holdfény csoportok lányait, akik a jeles alkalomra egy közös gálaműsorral készültek. A programot
Supka Éva, a Kiskőrös Város Fúvószenekarát és Mazsorett Csoportjait Támogatók Egyesülete elnöke nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket.

A szervezők nem akarják megszakítani a hagyományt,
de a vírushelyzet miatt nem szervezhetnek többezres fesztivált.
A családok, baráti társaságok OTTHON, HÁZAKNÁL pörgetik
majd a bográcsot, nem az eddigi helyszínen.
Ennek szellemében várják még a jelentkezőket:

Dedák Pál: 06-70/333-2856
Torgyikné Danis Éva: 06-20/453-5188
A további információkért ﬁgyeljék
facebook oldalukat: Kiskőrösi Kakaspörkölt Főző Fesztivál

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:

Karbantartó

(MECHANIKUS / ELEKTROMOS)

Feladatok

• A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / eszközeinek karbantartása, javítása, a munkaterületre vonatkozó
követelményeknek, az elvégzett képzéseknek és tanfolyamoknak megfelelően vizuális ellenőrzés
• Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések,
ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasítások
betartása
• A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek
állagmegóvása, tisztán tartatása

Elvárások

• Középfokú végzettség (automatizálás/mechatronikai
technikus, villanyszerelő stb.)
• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Amit kínálunk

• havi bruttó 320 000 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 légkondícionált buszjáratok 80 km-es körzetből
(23 buszjárat, 5 megyéből),
• kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
• ingyenes szakmai és nyelvi képzések.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát 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.
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A zsűri tagjai Jónásné Bacsó Mónika, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség ügyvezetőségi-elnökségi tagja, Szabó Ferenc, a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
elnöke, valamint dr. Tóthné Rozsályi Judit, a Magyar Fúvószenei
és Mazsorett Szövetség alelnöke voltak. A minősülő Csillagfény csoport
lányai 16-19 évesek, 9 éve dolgoznak együtt ebben az összeállításban.
Az utóbbi években rendszeresen
versenyeztek, évi 3-4 országos fesztiválon vettek részt. Mindig lelkesen
készülnek a megmérettetésekre, mint
ahogyan most is. Már hetekkel a minősítő előtt elkezdtek szabadtéri próbákat tartani, majd ahogy közeledett
a nagy nap, egyre több reggeli próbát
is beiktattak a mindennapjaikba.
Kiskőrös Város Fúvószenekara adta
a zenei aláfestést Sipos Béla karnagy
vezetésével. A zenekar tagjai jelenlegi felállásukban 1 éve működnek
együtt. Az utóbbi hónapokban a mazsorett csoportokkal együtt készültek
a minősítőre, valamint a Nyáresti
Fúvósmuzsika rendezvényre, maratoni próbákkal és hatalmas kitartással.
Az elmaradt tavaszi fellépések sem
szegték kedvüket, és igyekeztek egy
olyan műsorral előállni, mely jól ismert klasszikusokból, komoly- és
könnyűzenéből állt. Műsorukban szólót játszott Csvila Johanna (szaxofon
– kis kép) és Turán Balázs (klarinét –
kis kép), énekelt Váczi-Wachsmann
Ildikó, valamint Lele Gergő.
Gmoser György díszoklevéllel mondott
köszönetet a mazsorett csoportok és a
fúvószenekar eddigi és jelenlegi vezetőinek, valamint segítőinek. A mazsik pe-

dig mindannyian egy-egy szál gyönyörű
rózsát kaptak. A fináléban a hét mazsorett csoport együtt lépett fel, a műsoraikból már jól ismert Brahms: V. Magyar
Tánc és a Szamosmenti induló taktusaira, vezényelt dr. Csikota József, a Keleteurópai Fúvószenekari Szövetség elnöke, a Fúvószenei Világszövetség elnökségi tagja. Az oklevél átadása után
a „csillagfényes” lányok elsírták magukat örömükben, és bizony a nézőtéren
ülő hozzátartozók is törölgették a szemüket.
Domonyi László polgármester gratulált a magas elismeréshez és méltatta a 30 éves mazsorett mozgalmat,
mellyel itthon és határainkon túl is
öregbítették városunk jó hírnevét.
A mikrofonnál Szenohradszki Adél,
az egykori Zafír mazsorett csoport
volt tagja konferált.
A Csillagfény csoportnak gratulálunk a kiváló minősítéshez, fergeteges műsort láthattunk, hallhattunk.
Köszönjük lányok!
Boda Zsuzsa
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KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola Pethő-Szűcs Mária csoportja:
Aszódi Tamás, Majoros Ádám, Markó Boglárka, Markó Levente,
Polereczki Petra, Torgyik László, Tóth Sándor Ádám, Vincze Dániel,
Weiszhaupt Lili
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KEVI Petőfi Sándor Gimnázium és Szakgimnázium Farkas Sándor csoportja:
Breznyán Kinga, Dicsa Dominik, Fekete Kristóf, Hlavács Dóra, Szűcs Antónia,
Tóth Eszter, Tóth Marcell, Trsztyinszki Lili, Turák Anna

LA
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Legyen ez az év a csodák éve!

evangelikus.hu

SZEPTEMBERI ÚTMUTATÓ
Pál apostol írja: „Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával…” (a korinthusi gyülekezetnek írott 2. levél 5,19)
Kezdő lelkész koromban ki akartam
békíteni két, egymással súlyos nézeteltérésbe keveredett családot. Ifjonti
hévvel láttam neki a békéltetésnek
– és alaposan beletörött a bicskám.
Hiába igyekeztem érvényesíteni az
ősi alapelvet, miszerint hallgattassék
meg a másik fél is, mindkét család
csak fújta a magáét és a világért nem
akarta megérteni a másik oldalt. Engedni? Senki sem akart…
Aztán megtanultam, hogy emberi
konfliktusaink egyik fő oka, amikor
vélt vagy valós igazunkhoz ragaszkodunk körömszakadtáig – engedni
meg képtelenek vagyunk. Hányszor
hallottam már azóta is, nekem volt
igazam, nekem ez jár, én ezt érdemeltem volna, és így tovább… Mindig csak a nagybetűs „én-én”, mert
ekörül forog minden, mert én vagyok a világ közepe, én tudok mindig mindent a legjobban és jól tenné
az emberiség, ha hozzám igazodna.
– Ugye, ismerős ez a vélekedés?
Kapaszkodj meg kedves Olvasó, az
az Isten, a Mindenható Teremtő,
– akinek viszont teljes joggal lehetne
ugyanez az álláspontja, a történelem
egy jelentős pillanatában engedni
tudott! Így gondolkodott: te ember,
bár én alkottalak téged, én alkottam
neked ezt a szép világot, csak téged
emeltelek minden más teremtményem fölé, és én adtam neked tör-

BABA-MAMA KÖR

KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola Bolemányi Judit csoportja:
Bakó Sára, Bánáti Nóra, Barabás Gréta, Brada János, Csányi Kristóf,
Herceg Dorina, Horváth Mirella, Jakubecz Emese, Lomjánszki Dominik,
Novák Dávid Krisztián, Ocskai Roland, Pecznyik Petra, Rakovics Gréta,
Ritter Fanni, Schneider Dorina Anna, Szakács Gergő, Téglás Hunor Balázs,
Torgyík Tamás, Varga Máté

SI

Ö

KT Bem József Általános Iskola Bolemányi Judit csoportja:
Gucsi Renáta, Jáger Jázmin, Lucza Gábor, Polyák Luca, Szita Martin,
Torgyík Adrián Máté, Tóth Viktor, Valach Fanni, Griger Fanni

alapján részesültünk a keresztségben,
a konfirmációval viszont azt fejezzük
ki, hogy megismertük egyházunk
alapvető tanítását, és saját elhatározásunkból is Isten gyermekei akarunk lenni.

ŐR

KT Bem József Általános Iskola Luptákné Hanvay Mária csoportja:
Farkas Gergő, Gubacsi Kornél, Hambalkó Gergő, Horváth Gergő,
Judák Evelin, Lucza Evelin, Lucza Péter, Meskó Márk, Szabó Dániel,
Vinter Kiara

A 2019-20-as év konfirmandusai
augusztus 30-án 9 órakor kezdődő
ünnepi istentiszteleten ünnepelték
hitbeli felnőtté válásukat. Ezen az
alkalmon vallották meg hitüket a
gyülekezet előtt és először vették
magukhoz az Úr testét és vérét. Legyen áldás az Istennel megerősített
kapcsolatukon és váljon valósággá
számukra a Káté kérdés és válasz:
Mit jelent Jézus Krisztusban hinni?
Válasz: Jézus Krisztusban hinni azt
jelenti, hogy bízom benne és követem őt. Ámen, úgy legyen. Egykor
szüleink és keresztszüleink döntése

KISK

PEDAGÓGUS
CSENDESNAP

AKIK IDÉN KONFIRMÁLTAK AZ
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN

OL

2020. szeptember

vényt is, hogy aszerint élj. Te mégis
szembe fordultál velem és nekem
minden lehetőségem és jogom meglenne, hogy elszámoltassalak hűtlenségedért. De én úgy döntöttem, hogy
nem élek ezzel a jogommal. Inkább
ember leszek, olyan testbe öltözöm,
amilyenben te is élsz és megmutatom neked, milyen szép, tartalmas
és hibátlan életet is szántam neked.
Sőt, a te megérdemelt büntetésedet
is magamra veszem, mert bűn nem
maradhat büntetlen, a jog szerint valakinek bűnhődnie kell a bűnökért, a
te bűneidért is. Így döntöttem, nem
büntetlek, hanem én halok meg helyetted. És így is lett, az ártatlan Jézus
Krisztus magára vette a világ minden
bűnét, önként vállalta a kereszthalált
csak azért, hogy neked, kedves Olvasó, és mindazoknak, akik vágynak
erre, békességed legyen Istennel.
Igen, így békéltette meg Isten az embert önmagával. Büntethetett volna
– de nem tette… És ez a valódi, az
igazi szeretet. Amikor szeretetről
beszélünk, mindig erre kellene gondolnunk, ehhez a forráshoz kellene
visszatérnünk.
S még valami. Ha ezt elfogadod, ha
nem ellenkezel többet Istennel, ha
megbízol Isten felfoghatatlan döntésében –, nos, akkor van esélyed egy
egészen más életre. Szeretetben.
Lupták György

Sok szeretettel várjuk minden hónap 1. és 3. csütörtökjén
11.00-12.00 óra között, az evangélikus imaház termébe
óvodás korosztályig a babákat és szüleiket. A kör nyitott,
beszélgetéseink és együttlétünk keresztény lelkiséggel és
témákkal zajlik. Felekezettől függetlenül várunk mindenkit, aki szeretne egy kisebb csoporthoz tartozni, kimozdulni
a négy fal közül, együtt lenni, beszélgetni, énekelni. Szeretettel várunk kismamákat is, akik szeretnének felkészülni, tanácsokat kapni. A csoportnak facebook oldala is van
„Kiskőrösi baba-mama csoport” néven, ahol az aktuális
változásokat lehet követni.

Különös évvége után találkozott újból a KEVI pedagógusi és dolgozói közössége augusztus 24-én az új tanévet megnyitó Pedagógus csendesnapra. Az
alkalmat Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgatónő nyitotta meg, aki köszöntötte az új kollégákat, majd átadta jelképes ajándékait azoknak, akik
kerek évszámot ünnepeltek pedagógusi pályájukon. A nap lelki részét Arató
Eszter, a gimnázium új iskolalelkésze kezdte meg nyitóáhítatával. A nap
központi szimbóluma a sziget volt. Áhítatában Ézsaiás könyvében megtalálható igéjére fókuszált: Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld
határáig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik!

Emlékeztette a közösséget, hogy
az ember gyakran énekekben tudja
kifejezni azt, amit egyszerű szavak
nem tudnak, érzelmeink csatornája
az éneklés. Isten felé is így tudjuk
leggyakrabban kifejezni mindazt,
amit érzünk irányában: dicséretet,
hódolatot, hálát vagy kéréseinket.
A nap folytatásaként ráhangolódó
totó 13+1 kérdései vezettek el bennünket a szigetek világába s megtudhattuk, melyik a legnagyobb
sziget, milyen messze vannak tőlünk
a Langerhans szigetek vagy melyik
szigeten írta János evangélista a Jelenések könyvét. A totó után csoportokban mélyültünk el a nap témájában. Az utóbbi néhány hónapban
elszigetelődve éltünk s ezt próbáltuk
ábrázolni lerajzolva sziget formájában hogyan is éreztük magunkat,
hogyan éltük meg, kikkel, milyen
mélységekkel, magasságokkal a vírus
adta különleges helyzetet, és a nem
szokványos nyarat. A kész alkotások
után fonalak segítségével a csoport

tagjai összekötötték rajzaik azon
pontjait, ahol életük, helyzetük kapcsolódott egymáshoz, így kialakítva
egyfajta hálót a sziget-életeink között.
A záróáhítatban Pethő-Szűcs Mária,
az általános iskola iskolalelkésze Pál
apostol Máltai hajótörése és partra
érése alapján adott útra indítót az
új tanévre. Pál a szigeten, nem túl
ideális körülmények között csodát
él át és a nem túl ideális idejét nem
tétlenül, hanem gyógyítással töltötte, amire nekünk is szükségünk van.
Lehet, a tanévünk nem lesz ideális,
ám az egyéni csodák átélésére és arra,
hogy gyógyulást vigyünk oda, ahová
Isten helyez, nekünk is fontos lehet.
A napot az ajtóban adott áldás zárta
az evangélikus templomban, majd a
tanterületen közös ebéddel vendégelte meg az intézmény a dolgozóit.
Legyen ez az év a csodák és gyógyulások éve, s intézményeink ezeknek
helyei. Isten áldja meg a 2020-2021es tanévet városunk minden intézménye, annak dolgozói, diákjai számára!

HÍVOGATÓ CSALÁDI ISTENTISZTELETRE
Szeptembertől ismét folytatódik a „családi istentiszteletek” sorozata minden
hónap 3. vasárnapján, 10 órakor. Szeretettel várjuk a családok apraját-nagyját, különös szeretettel hívogatjuk városunk első osztályosait erre az alkalomra.
Kicsik és nagyok együtt tanulunk Isten
igéjéből, sokat énekelünk, közösen
imádkozunk, és játékos feladatokkal
kapcsolódunk az alkalom témájához.
Az istentisztelet után a templom kö-

rül szeretetvendégségre marasztalunk
mindenkit, melyhez ki-ki lehetőségeihez mérten némi süteménnyel, gyümölccsel, innivalóval hozzájárulhat.
Aki szeretne szolgálni felolvasással, pakolással, teafőzéssel, zenéléssel, jelezze
gyülekezetünk facebook csoportjában
egy üzenetben. Szeretettel várjuk gyülekezetünk családjait!
Első alkalmunk szeptember 20-án10
órakor az evangélikus templomban.

EVANGÉLIKUS IFI-KLUB

Megújult erővel indul szeptemberben az ifjúsági óra!
Mit tervezünk? Éneklést, játékokat, evés-ivást, beszélgetést, közösséget, és mindezt Jézus vezetésével igét olvasva,
imádkozva. Sok szeretettel várunk minden fiatalt felsős
korosztálytól az evangélikus imaházba. Csatlakozz, mi már
készülünk!
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ELVÁRÁSOK UTÁN ELVÁLÁSOK?
Utaztatok mostanában valamerre? Az idei nyár nem a legmegfelelőbb
szezon volt erre, de biztosan vannak emlékeitek. Hogyan készültetek fel?
Utánaolvasás, utánajárás, mások megkérdezése. Szép lassan összeálltak a
tervek és az elvárások a hellyel kapcsolatosan. Talán álmodoztatok is arról,
hol milyen élmények fognak érni benneteket. Előfordult, hogy valamelyik
látványosság messze felülmúlta a valóságban az elképzeléseiteket, és bizonyosan akadt olyan is, amiben csalódtatok. Mi ilyenkor a jó megoldás? Menni tovább a következő célpont felé? Vagy otthagyni azt a várost – országot
és keresni egy másikat, ami talán jobban megfelel az elvárásainknak?

Mit kezdjünk az elvárásainkkal? Főleg, ha a valóság nem felel meg nekik?
A fiúk legtöbbje arról álmodik, hogy
jól kereső ember lesz belőle, aki képes önmagát és családját is jóllétben
tartani. Csinos és kedves felesége, jól
nevelt gyerekei, takaros háza lesz. A
lányok jó része úgy tervezi jövőt, hogy
talál magának egy jómódú férjet, aki
szereti őt, gondját viseli neki és közös gyermekeiknek. És természetesen
boldogan élnek, míg meg nem halnak…
De mi van, ha az álmok mindegyike
nem válik valóra? Ha a mellém rendelt vagy az általam választott társ
nem felel meg az elvárásaimnak? Vagy
a gyerekeinkkel gyűlik meg a bajunk?
Esetleg a munkahelyen szembesülünk túl komoly kihívásokkal?
Mit tehetünk, ha a valóság csalódást
hoz magával? Menjünk tovább vele
– velük - ott, vagy keressünk egy új
embert - másik gyereket – más típusú
munkahelyet?
Hogyan tovább, ha csalódunk?
A küzdelmeinket, a nehézségeket el
kell gyászolnunk. Fel kell dolgoznunk
a csalódásainkat. Sírva, kibeszélve egy
bizalmas ismerősnek, egy fohászban a
Jóistennek. Ha az érzelmi feldolgozáson túl vagyunk, meg kell próbálnunk
letennünk a homályos szemüveget az
arcunkról. Talán magunk felé is kell
fordítanunk. Hiszen azt kell jól látnunk, mi magunk mit tettünk bele
abba, hogy így alakult a helyzetünk,
a kapcsolataink, az életünk. Nem
azt jelenti, hogy csak mi voltunk az
okozói. De a magunk részével mindenképp szembe kell néznünk. A változást, a fejlődést magunkban kell kimunkálnunk. Már csak azért is, mert
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„aki nem néz szembe a múltjával,
arra kárhoztatja magát, hogy újra és
újra megismételje azt.” /Dr. Mihalec
Gábor/
Így ha el akarjuk kerülni, hogy minden városban a városfalba ütközzünk,
meg kell állnunk, és át kell gondolnunk, vajon hol tértünk le a megfelelő
útról. Fel kell fedeznünk, meddig kell
visszamennünk, hogy gond nélkül elérhessünk a következő célpontra.
Kapcsolatainkban is görgessük vissza
a filmet odáig, amíg rendben voltunk
egymással. Mi működött jól, mit tettünk érte közösen? Mihez köthető
a változás? Mikortól érezhető, hogy
tévútra kerültünk? Mit tettünk akkortól másként?
Vajon az álmaink és az elvárásaink
voltak hamisak, vagy a megvalósításukhoz tartozó térképet hagytuk el
valahol?
Mind elvárásokkal indulunk neki az
életünk különböző területeinek. De
a megvalósítás közben sokszor eltévedünk, elfáradunk, hibázunk. Ezeket vissza kell keresnünk, és meg kell
oldanunk. Lehetséges, hogy új térkép
kell, de nem valószínű, hogy egy alföldi városban kell a Duna-kanyart
keresnünk. Sokkal inkább vissza kell
mennünk gondolatban a problémát
megelőző időszakig. Eltűnődni azon,
mit tettem-tettünk, és mit tehettem
vagy tehettünk volna másképp. Valamint, mit tehetnénk MOST azért,
hogy újra jól működjön az érzelmi
GPS-ünk.
Ha nem tekintünk problémahelyzetben magunkba, sajnálatos módon
ugyanazokat a hibákat fogjuk elkövetni a következő nehézségekben is.
Ugyanis „bármit tehetünk, bárhogy
dönthetünk, de utána ne játsszuk
el, hogy meglepődünk a következményein.” Kozma-Vízkeleti Dániel
kiképző család-pszichoterapeuta gondolatai szigorúak, de jól tükrözik a
valóságot.
Ha segítségre van szükség a visszapörgetéshez és/vagy az előrelépéshez,
keressetek bátran! Állok rendelkezésetekre.
Kertai Nóra
pár- és családterapeuta hallgató

ÖRÖMMEL MOZOGTAK A STRANDON
Fitt Família programok a vízben
és a parton a fürdőben

A „FITT FAMÍLIA – Családi Mozgásprogram” keretén belül ingyenes
szűrővizsgálatokon, életmód tanácsadáson és sportbemutatón vehettek
részt a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
vendégei augusztus 20-án.
Dr. Győri Ferenc, a projekt szakmai
vezetője elmondta, hogy céljuk az
egészségtudatos magatartás fontosságának hangsúlyozása, valamint a
mozgás örömének megismertetése a
lakossággal.
A népszerű projekt 5 fő programból áll:
1. A „FITT FAMÍLIA – Családi
Mozgásprogram” - ezt a programot
hozták el hozzánk a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőbe, melynek keretében
diagnosztikai állapotfelmérést, testösszetétel vizsgálatot, vérnyomás mérést, életmód tanácsadást végeztek a
fürdő területén felállított sátrakban a
sportszakemberek, egyetemi oktatók.
Ki lehetett próbálni a vibrációs trénert, a kültéri medencében elhelyezett aquafloat matracokat és az ugráló
várat, de cselgáncs sportbemutatót is
láthattak az érdeklődők.
2. Stramm fürdő program, melynek
célja a vizes sportok – aquafitness,
vízitorna – népszerűsítése kizárólag
fürdőkben.
3. Munkahelyi testnevelés és mozgásóra program munkavállalók részére, ahol a foglalkozások során olyan
gimnasztikai gyakorlatok helyes elvégzésre tanítják az adott munkahely
dolgozóit, melyeknek rendszeres gyakorlásával átmozgathatják az izmokat
és csökkenthető a munkahelyi stressz.
4. Senior program az idősotthonokban, melynek célja olyan mozgásprogramok biztosítása, melyeket az
idősek a gondozók segítségével végre
tudnak hajtani.
5. Elhivatott gyógypedagógus és testnevelő munkatársaik segítségével,
elsősorban bentlakásos intézetekben

lakó, fogyatékkal élők számára mozgásprogramok összeállítása.
Utóbbi két programhoz a járványhelyzet miatt video anyagot is készítettek módszertani leírással.
Partnereik a Szegedi Rekreációs
Sportklub, a Dél-Alföldi Ifjúsági
Életmód és Szabadidő Alapítvány,
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség. A projekt megvalósításában egyetemi oktatók, sportolók és
sportszakemberek vesznek részt.
Tóth Anett
Kőrösszolg Nonprofit Kft

A VÁRKASTÉLYBAN EGY KIRÁLYLÁNYRA VIGYÁZOTT A SÁRKÁNY
Augusztus 10-től 14-ig Éljen a nyár! címmel napközis tábort szerveztünk
a János Vitéz Látogatóközpontban 7-től 12 éves korú gyermekek részére.
A tábor minden napjára jutott izgalmas és érdekes program, melyet nagyon élveztek a gyerekek. Munkatársaink segítségével megismerkedtek
az interaktív labirintussal, kipróbálták a tilitolit, mesetérképet, 3D-s puzzle
tündérpalotát, memória játékot és kódfejtőt. Dajka Adrienne építészmérnök felügyelete mellett várost építettek atomerőművel, szálláshely szolgáltatással, zöld övezettel, várkastéllyal, melynek lakója egy királylány és
az őt vigyázó sárkány is.

Az ehető építészet foglalkozás keretén belül gumicukor és fogpiszkáló segítségével mértani alakzatokat építettek a gyerekek. Dulai
Gabriella gyógypedagógus közreműködésével, a megyei motívumgyűjtemény felhasználásával textilszatyrot festettek a gyerekek.
Az Úttörténeti Múzeumban önfeledt rollerezés és traktorozás
következett, majd a Nemzeti Művelődési Intézet és a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat munkatársai látogattak el a táborba kocka
kirakóval, többféle puzzle játékkal,
rönkjáróval. A játékoknak köszönhetően megyénk értékeivel és
a hungarikumokkal ismerkedtek
meg a gyerekek. Nyári táborunk

egyik legizgalmasabb programja
egy buszos kirándulás volt Zank
vezér egykori szálláshelyére Szankra. A Kiskun Emlékhelyen modern
eszközök segítségével bepillantást
nyerhettünk a kunok életébe. Meglátogattuk az Ízek Házát is, amely
a térség első gasztroturisztikai rendezvényháza csokiüzemmel, ahol
megnéztük hogyan készítik a híres
szanki, természetesen alkoholmentes konyakmeggyet. A Szöllősi Lovastanyára lovaskocsival
érkeztünk meg a gyerekekkel és az
egész napot ott töltöttük. Az első
napirendi pont a birkák és kecskék etetése volt, majd hintázás,
vetélkedő, kutya- és lósimogatás
következett.

Táborunk résztvevői Kiskőrösön
elsőként ismerkedhettek meg a
készülő, Bács-Kiskun megyei meséket tartalmazó mesekönyvvel.
A gyerekek Bács apó, Kun pajti és
Tóbiás, a kecske történetét ismerhették meg, majd a hallott meséről élményrajzokat készítettek és
színeztek. Nyári táborunk utolsó
napján játékos várostörténeti túrára indultunk kis csapatunkkal.
Sétánk során megismerkedtünk
városunk híres szülöttének, Petőfi Sándornak az életével, útba
ejtettük szülőházát is. A Néprajzi
Látványtárban megismerkedtek a
gyerekek a szlovákok életével és
viseletével.
A péntek délután a csillámtetoválásról, jégkrémezésről
és a játékról szólt.
Köszönjük szépen
segítőink Dajka
Adrienne, Dulai
Gabriella és
Szenohradszki
Adél munkáját, a Nemzeti
Művelődési

Intézet és a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat támogatását.
A tábor bizonyos programelemei a
Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Megyei identitás erősítése,
Érték-Élmény-Egészség a közösségi programokban projektből valósult meg.
TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001
KÓDSZÁMÚ PROJEKT
Tóth Anett, intézményvezető
János Vitéz Látogatóközpont

MINDEN, AMI LEVENDULA: KÁVÉ, FAGYI ÉS LIMONÁDÉ
A „Minden, ami levendula!” program
keretén belül augusztus 21-én levendulazsák és levendulabatyu készítéssel

vártuk vendégeinket a János Vitéz
Látogatóközpont teraszán. A gyerekek, de néhány esetben a felnőttek is,

lelkesen töltögették a levendulát kis
zsákokba és ragasztották rájuk díszítésként az előre kivágott bagolymintá-

kat. Kiskőrösről, Szegedről, Makóról,
Gyálról, Dombóvárról érkeztek vendégeink, akik a levendula zsákok készítése mellett megkóstolták a Tihanyból származó ízletes levendulakávét és
- limonádét is. Nagyon finom volt a
Bim Bam Cukrászda levendula fagyija, melyet erre a napra és programra
kifejezetten a mi kedvünkért készítettek. Az érdeklődők a kavicsfestést
és a papír levendulavirág készítését is
kipróbálhatták munkatársaink segítségével, de természetesen kalandozhattak az interaktív labirintusban is.
Tóth Anett, intézményvezető
János Vitéz Látogatóközpont
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BOLDOG 100. SZÜLETÉSNAPOT
ILUS NÉNI!
A mai kor fiatalsága már aligha hallott Kováts Györgyné kiskőrösi szlovák tanárnőről, pedig Ilus néni sok
évtizeden át fáradhatatlan és sokak
által kedvelt szereplője volt mind a
helyi szlovák oktatásnak, mind pedig
a közéletnek. Életművét és munkásságát a városvezetés 2003-ban a díszpolgári cím odaítélésével is elismerte,
emellett számos kitüntetés birtokosa, egykori tanítványai ma is jó szívvel emlékeznek rá. Tudása, lendülete
és humora is legendás. Augusztus
18-án töltötte be 100. életévét, ebből
az alkalmából köszöntjük.
Kosztra Ilona 1920. augusztus 18-án
született Bócsán. Felmenői felvidéki
szlovákok voltak ezért már gyermekként elsajátította a magyar mellett a
szlovák nyelvet is. Iskolái befejeztével
evangélikus tanítói és kántortanítói
oklevelet szerzett, tanított Ősagárdon, majd Rozsnyón, a polgári iskolában. A második világháborút
követően 50 kg-os csomaggal kiutasították Csehszlovákia területéről,
előbb Tótkomlósra, majd 1957-től
Kiskőrösre került. 1949-ben férjhez
ment Kováts György katonaemberhez, aki később, ludovikás múltja
miatt, számos megpróbáltatást volt
kénytelen elviselni az ötvenes évek
Magyarországán.
Ilus néni előbb az erdőtelki iskolában, majd pár évre rá a régi Bem
József Általános Iskolában oktatta az
ifjúságot. Ő volt a motorja az 1972ben újraindult helyi szlovák nyelvoktatásnak. Erről így írt a korszak
sajtója:
„[…] A kis statisztikából, melyet az
iskola igazgatója, Csefkó Mátyás elém
tett, megtudtam, hogy a 474 tanulóból
161 tanulja az anyanyelvét.
A szlovák nyelv oktatása az iskolánkban november 1-jén kezdődött
– tájékoztat az igazgató. – Nyolc cso-

„Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.”

KRIZSÁN PÁL
1938-2016

Felesége, lányai, veje, unokái, unokaveje, húga, sógora

„Megint hazaindulok nemsokára
Nagy néma csend borult a kis szobára
Üres, kihűlt lett, az ajtaja zárt
Nincs már ott, aki eddig hazavárt

Kováts Györgyné nyugdíjazását követően is sokat tett a helyi szlovák
hagyományok életben maradásáért.
Részt vett a néprajzi gyűjtésekben,
szlovák nyelvi táborokban, de kutatta és publikálta városunk híres evangélikus lelkészének és írójának, Leska
Istvánnak munkáit is. Elköltözését
követően is gyakran hazalátogatott
Kiskőrösre, amíg csak egészsége engedte.
Boldog születésnapot kívánunk neki!
Turán István

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik:

SIMON FERENCNÉ
PECZNYÍK ZSUZSANNA

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó földi útjára, elhelyezték a kegyelet
és megemlékezés virágait. Mély fájdalmunkban velünk osztoztak.

Már két éve, hogy kaktuszmúzeummal is bővült Kiskőrös látnivalóinak
palettája. Petrócziné Nosza Piroska
mintegy 25 éve fáradozik azon, hogy
létrehozza a páratlan színvonalú,
több mint háromezer fajta kaktuszból álló múzeumot.
A világ minden részéről származó
gyűjteményt a tulajdonos évről-évre
gyarapította. Akármerre nézünk, a
kiskaputól kezdve mindenütt kaktuszokat látunk, amelyek szeretik ezt a
klímát és elkápráztatják csodálóikat
élénkszínű virágaikkal.
Kaktuszmúzeum
Pekona Kaktuszkertészet
6200 Kiskőrös, Csokonai utca 37.
nyitva tartás: 08:00-20:00
előzetes egyeztetés után látogatható
Bejelentkezés: +36-20/551-0663

Gyászoló család

„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
Számunkra csak a fájdalom maradt,
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
Mélységes a fájdalom, hogy távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál el, elmaradt,
De számunkra örökké velünk maradsz.”

Szeretettel köszönetet mondok
mindazoknak, akik férjem

KOLLÁR ANDRÁS

temetésén május 3-án megjelentek,
és virágot, koszorút hoztak, gyászunkban részvéttel velünk voltak.
Kollár Andrásné

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET, KOSSUTH LAJOS ÚT 6.
Telefon: 78/311-260
• hétfőtől péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig
• hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától másnap reggel 8 óráig

EMLÉKEZTEK MÉG? ÉVFOLYAMTALÁLKOZÓ A PETŐFIBEN
Ez a Gorkij idézet szolgált útmutatóul a Petőfi Általános Iskola 1980.
június 14-én elballagott diákjainak,
akik nemrégiben évfolyamtalálkozón
örülhettek egymásnak. A szervezők
– Turákné Harangozó Andrea,
Aszódiné Nedró Éva (a), Barkóczi
János, Andriska János (b), Szentgyörgyi Attila (c), Bogárominé
Haskó Katalin, Dr. Kuti Lászlóné
(d) – január eleje óta alaposan kitettek magukért, szorgos munkával
nagy csapatot verbuváltak össze.
Az egyes osztályok tanulói az elmúlt
40 évben külön-külön már sokszor

összejöttek, de így, hogy mind a négy
egykori osztály együtt legyen, még
sohasem. Összesen 73-an találkoztak
egykori iskolájukban augusztus 15én, szombaton. Két volt osztályfőnök
is együtt volt velük: Szabó Kelemenné (8.d) és Takács Jánosné (8.c).
A rácsodálkozás percei és egy rövid,
osztályonkénti beszélgetés után elkészültek a csoportképek, majd az öregdiákok lerótták kegyeletüket elhunyt
tanáraik, osztálytársaik végső nyughelyénél és ezt követően a találkozó
a Kurta étteremben folytatódott tovább. Az egyes osztályok volt diákjai

külön asztaloknál ültek, a mikrofon
azonban körbejárt és mindenki pár
szóval bemutatkozott. A vacsora után
a rendkívüli találkozóra készült hatalmas tortát is felvágták. Összegzésként
megállapították, hogy nagyon jól sikerült a nap, amit tulajdonképpen
már áprilisban meg szerettek volna
tartani, de a veszélyhelyzet kihirdetése miatt „elcsúsztattak”.
Köszönik mindazoknak a tartalmas
találkozót, akik itt voltak, és remélik, hogy a következő alkalommal
átölelhetik azokat is, akik most nem
tudtak eljönni.
Boda Zs.

HOL VAGYTOK TI RÉGI JÁTSZÓTÁRSAK? 60 ÉVE ÉRETTSÉGIZTEK
„De csodás is lenne a mában élni, múltat elengedni, jövőtől nem félni! Megtalálni benne minden boldog percet,
szeretni, nevetni, mint apró gyermek.
Csak a szép dolgokra ügyelni, figyelni,
minden kedvességért hálásnak lenni.
Álmodni a valót, játszani a szépet, a
szívünkbe zárni örök békességet.”

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS
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KAKTUSZMÚZEUM
KISKŐRÖSÖN

Halálának 4. évfordulóján
soha el nem múló szeretettel emlékezünk.

portban, vagyis osztályban tanítjuk a
nyelvet heti 3 órában. A személyi feltételek biztosítottak, Kováts Györgyné,
aki szlovák nyelv és irodalom szakos, a
gyerekeket az anyanyelvén tanítja.
– Soha nem gondoltam volna, hogy
itt Kiskőrösön valamikor szlovák nyelvet fognak tanítani – veszi át a szót
Kováts tanárnő. – Szerencsés vagyok,
hogy annyi év után újból a saját szakomat taníthatom. Amióta bevezettük
ennek a nyelvnek a tanítását az iskolában, természetesen sokkal több a dolgom. Csak a szlovák nyelvet tanítom
24 órában, de azonkívül tanítok más
tantárgyat is. De örömmel teszem ezt
azért, mert a gyerekek megszerették a
szlovák órákat.” /Forrás: PSVK HGY/

2020. szeptember

Ezekkel a sorokkal köszöntötte Kákonyi Károlyné Margó főszervező a
Petőfi gimnáziumban 60 évvel ezelőtt
érettségizett évfolyamtársait az augusztus 29-én megtartott találkozón.
Aranyosi Ervin sorai után megköszönte a többi szervezőnek – Harangozó Péterné Ilike, Balogh Zoltánné Pötyi, Filus Károly – a segítségét,
majd osztályfőnökeikkel, akik sajnos
nem tudtak eljönni a Thermál étteremben megtartott találkozóra – dr.
Sárkány Ernőné (a. osztály), vala-

mint dr. Berényi István b. osztály)
– is beszéltek, sőt, még énekeltek is
együtt a kihangosított telefonon.
A gimnázium első évfolyamában
még „vegyesen” voltak fiúk és lányok
az egyes osztályokban, időközben
azonban átszervezték az osztályokat
és az „a” osztály leány, a „b” vegyes
osztály lett.
A 28 fős leány osztályból – Barkóczi
Etelka, Bengő Júlia, Dudás Angéla,
Filus Ilona, Gubik Mária, Kocsis
Mária, Kornóczi Margit, Korsós
Erzsébet, Lang Aranka, Mészáros
Mária, Őri Katalin, Torgyik Zsuzsanna, Fazekas Olga, Galambos
Margit, Körmendi Gabriella, Őszi
Teréz, Rácz Margit, Viczián Éva,
Csépán Katalin, Holczer Magdolna, Urbán Julianna – jöttek el a találkozóra és idézték fel közösen átélt
szép emlékeiket (fotó). Sajnos páran

már időközben elhunytak: Baltás
Aranka, Égető Melinda, Mikó Magdolna, Pesti Judit, Szokody Margit,
Szombathelyi Margit, Podmaniczky
Zsuzsanna. Az elhunytak emlékére
gyertyákat gyújtottak az osztálytársak.
A „b” osztályból négyen hunytak
el és a találkozóra hozzátartozójukkal együtt tizenheten jöttek el, hogy
együtt töltsenek pár felejthetetlen

órát. Az összejövetelt jókedv, hangos
nevetés, pozitív élmények mesélése
jellemezte, annál is inkább, mert már
az elején leszögezték, hogy betegségekről, kudarcokról nem beszélnek.
Kívánjuk, hogy még sokáig őrizzék
meg az élet kihívásaihoz való pozitív
hozzáállásukat, teljék örömük családjukban, kerülje el messze őket a
betegség, aranyozza be mindennapjaikat a jókedv és az öröm.
-bzs-
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MOZDULJ AZ EFIVEL! – CSALÁDI VETÉLKEDŐ ÉS CSIRI-BIRI TORNA
Ismét egy kitartó csoportnak nyújthatott lehetőséget a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda, Pásztor Gyula
közreműködésével, hogy elsajátítsák
az úszás alapjait az ingyenes felnőtt
úszótanfolyamon. Ugyan a járványhelyzet közbeszólt és a tanfolyam
felénél meg kellett szakítanunk az
oktatást, azonban a csoport nagy része a korlátozások feloldása után is
kitartóan folytatta az úszást. Hétrőlhétre egyre bátrabban mentek a medencébe és végezték a gyakorlatokat a
résztvevők. A tanfolyam végére mindenki megtalálhatta az adottságaihoz

és céljaihoz leginkább passzoló úszásnemet. Elismerésül a résztvevőknek
egy-egy emléklappal gratuláltunk.
A szárazföldön is lehetőség volt a
mozgásra. Augusztusban megrendezésre került a Mozdulj! családi vetélkedő Pásztor Gyula és Pásztorné
Molnár Judit szervezésében a Városi
Sporttelepen. Az eseményre ismét
nagyon nagy volt az érdeklődés, ahol
rengeteg izgalmas feladattal és játékkal várták a családokat.
A legkisebb korosztálynak is lehetősége volt az önfeledt mozgásra, hiszen augusztus legvégén újra indult

A KISKŐRÖSI
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

a Csiri-biri torna Lajkóné Kovács
Reginával. A vidám foglalkozásokon rengeteget fejlődik a gyermekek
mozgása és nyitottabbá válnak a világ
felé. Gyerektársasághoz szokhatnak,
bátrabbak és kezdeményezőbbek lehetnek. Ezeken a 45 perces örömteli
alkalmakon a szokványostól eltérő
mozgásformákkal és izgalmas mozgásfejlesztő eszközökkel ismerkedhetnek meg a lurkók, melyek által
fejlődik a figyelmük, egyensúlyérzékük, koordinációs készségük, ritmusérzékük, zenei hallásuk és társas
kapcsolataik. Megfigyelhető, hogyan

1 fő útüzemeltető munkás
- C kat. jogosítvánnyal

SZEPTEMBER 23.

2 fő pénzügyi és értékesítési
munkakörben ügyfélszolgálati
munkatárs

Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus „Családi életciklusok” című előadása
(Soltvadkert, Gyöngyház Kulturális Központ)

SZEPTEMBER 26.

1 fő egyéb takarító és kisegítő

8.Trizoli Jótifuti jótékonysági futás/bringázás

1 fő borász

RENDSZERES TORNÁINK:

1 fő festő (porfestés)

hétfő 16.15
szerda 10.00
péntek 9.00

1 fő felület előkészítő

FittBody Fiataloknak (Fritti Sport)
Nyugdíjas torna (Fritti Sport)
Preventív mozgásszervi torna (Shredx Fitness)

A tornákra előzetes bejelentkezés szükséges
a 78/415-920-as telefonszámon.
Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:

FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
WWW.KISKOROS.HU
18

viselkednek a gyerekek társaságban,
hogyan reagálnak váratlan helyzetekre, képesek-e irányított gyakorlatokat
végrehajtani, valamint figyelmüket
rövid ideig egy bizonyos dologra
összpontosítani.
Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

KISKŐRÖSI
ÁLLÁSAJÁNLATOK

SZEPTEMBER VÉGE

Mezőfi-Horváth Antónia klinikai szakpszichológus előadása (Kiskőrös)

NAPI HÁROM EDZÉS, KENUTÚRA, FOCI-EDZŐTÁBOROZOTT AZ UTÁNPÓTLÁS

1-1 fő borászati pincemunkás
1 fő tehergépkocsi-vezető
C; E kat.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala,
Foglalkoztatási Osztály
6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 40.
Tel.: 78/795-044, fax: 78/311-181
e-mail: KiskorosJH-FO@lab.hu

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: +36-78/311-955
Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa | +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com
Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné
Hirdetésfelvétel:
· Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Kiskőrös Petőfi tér 4/b. | 06-78/311-955
nyitva tartás: hétfő: 12.00-18.00,
kedd, vasárnap: zárva,
szerda: 8.00-18.00,
csütörtök, péntek: 10.00-18.00,
szombat: 8.00-12.00.
· Dúcz Annamária | +36-70/617-9945
hirdetes@vira.hu
Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó János
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

Edzőtábort szervezett a Kiskőrösi KSK Nemesnádudvaron, az U13 és az
U14-es korosztály számára. Mint azt Kromholcz János táborvezető edzőtől megtudtuk, gyönyörű környezetben, kemény munkával teltek napjaik
augusztus 3 és 7 között, hétfőtől péntekig. A 19 fiatal kézilabdás fiú szezonfelkészítő edzéseit Kromholcz János vezetőedzőn kívül Horváth András edző, Harangozó Gergő, valamint Petróczi-Kis András, az egyesület
férfi csapatának jelenlegi és valamikori kézilabdásai koordinálták és Megyeri Máté ifi-serdülő játékosuk is végig segítette munkájukat.

A tervszerűen felépített edzésprogram részeként már reggel 7 órakor
futóedzéssel kezdődött a nap, majd
következett 10 órakor egy csarnokedzés, a település új sportcsarnokában, amely a legmesszebbmenőkig
megfelelt a szakmai elvárásoknak,
majd a nap „kötelező” részét délután
4 órakor szintén egy edzés zárta. Csütörtökön meglepetésként egy vadvízi
evezős kenutúrára indult a csapat a
DVCS-n, amit a gyerekek (a felnőttek is) nagyon élveztek. Az edzések
között egyébként szabadprogrammal,

pihenéssel telt a nap, az egyik este pedig tábortüzet gyújtottak, szalonnasütéssel egybekötve. A fiúk aktivitását
mutatja, hogy a napi három edzés
után esetenként este még „lezavartak”
egy-egy focimeccset a füvön.
Az edzők egybehangzó véleménye,
hogy a hét, a szezonra való felkészülés szempontjából is rendkívül eredményesnek bizonyult, a nyolchetes
bajnoki felkészülés szerves részeként.
A fiatalok igen lelkesek, nagy létszámmal vesznek részt még a szombati edzéseken is.

A fiúk július utolsó hetében kezdtek
el edzeni, szeptember 19-én az U14
meccsével megkezdődik az utánpótlás bajnokság, szeptember 26-án pedig az U13 is pályára lép.
Kromholcz János: Már gyermekkorban nagyon fontos a rendszeres mozgás, az egészséges életmód.
A kézilabdás gyermekek megtanulnak csapatban gondolkodni, figyelni
egymásra, alkalmazkodni és kevesebb

időt töltenek a számítógép előtt, mint
hasonló korú társaik. Nagyon jó hangulatú táboron vagyunk túl, elégedett
voltam a táborozók hozzáállásával.
Hosszú távú célunk, hogy a megyében meghatározó pozíciót képviseljen
Kiskőrös, a siker érdekében pedig sok
munkát kell végeznünk. Ennek a folyamatnak egyik állomása volt a nyári
edzőtábor is.
Boda Zsuzsa

KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
„B” 16. FORDULÓ SZEPTEMBER 24 (CSÜTÖRTÖK)
16.10 KLC – apuk - Szupercsapat
17.20
Kiskunvíz - Falábúak		

Békorona - V.I.Plast
Pénzügyőr 2. - Warriors

„A” 16. FORDULÓ SZEPTEMBER 28 (HÉTFŐ)
16.00 Protokon - Oázis
17.10
			

Néró SC. - Sráczok
Agroline - Pénzügyőr

„B” 17. FORDULÓ SZEPTEMBER 29 (KEDD)
16.00 Falábúak - KLC – apuk
17.10
Szupercsapat - Kiskunvíz		

V.I.Plast - Pénzügyőr
Warriors - Békorona

„A” 17. FORDULÓ SZEPTEMBER 30 (SZERDA)
16.00 Néró SC. - Pénzügyőr
17.10
			

„B” 19. FORDULÓ OKTÓBER 06 (KEDD)
16.45 KLC apuk - Warriors		

Falábúak - V.I.Plast

„B” 19. FORDULÓ OKTÓBER 07 (SZERDA)
16.45 Kiskunvíz - Békorona		

Szupercsapat - Pénzügyőr 2

„A” 19. FORDULÓ OKTÓBER 12 (HÉTFŐ)
16.30 Oázis - Pénzügyőr		
Sráczok - Protokon

Agroline - Néró SC.

„B” 20. FORDULÓ OKTÓBER 13 (KEDD)
16.30 Kiskunvíz - Varriors		

KLC – apuk - V.I.Plast

Oázis - Sráczok
Protokon - Agroline

„B” 20. FORDULÓ OKTÓBER 14 (SZERDA)
16.30 Falábúak - Pénzügyőr 2		

Szupercsapat - Békorona

„B” 18. FORDULÓ OKTÓBER 01 (CSÜTÖRTÖK)
16.00 Pénzügyőr 2 - Kiskunvíz
17.10
V.I.Plast - Szupercsapat		

Békorona - KLC – apuk
Warriors - Falábúak

„A” 20. FORDULÓ OKTÓBER 19 (HÉTFŐ)
16.30 Oázis - Néró SC.		
Pénzügyőr - Protokon

Sráczok - Agroline

„A” 18. FORDULÓ OKTÓBER 05 (HÉTFŐ)
16.45 Néró SC. - Protokon		
Agroline - Oázis

Pénzügyőr - Sráczok

„B” 21. FORDULÓ OKTÓBER 20 (KEDD)
16.30 Pénzügyőr 2 - KLC – apuk		
Békorona - Falábúak		

Warriors - Szupercsapat
V.I.Plast - Kiskunvíz
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SPORT

2020. szeptember

MEGÉRKEZTÉL,
MEGSZÜLETTÉL,
DE JÓ!

AZ ÉJJEL LOPAKODÓ KISEGÉR LENCSEVÉGRE KERÜLT
Litauszki Tibor kiskőrösi fotóművész már rengeteg fotós pályázaton ért
el sikert, vívta ki a szakma elismerését. Legutoljára Franciaországban, a
Montier Nemzetközi Fotópályázat 2020. legjobb fotói közé sikerült bekerülnie az Éjjeli egérke című fotójával. 98 ország közel 22 ezer fotóját nevezték be a pályázatra, köztük hazánkból Tiborral együtt 6 fotós alkotása
került be a legjobbnak ítélt 78 döntős kép közé.

Litauszki Tibor: Ezt az egeres fotót
tavaly ősszel készítettem. Már jó ideje próbálkozom egyéb ragadozó állatoknál a mozgásérzékelős technikával, de valahogy az egérkénél tudtam
eddig sikerre vinni. Ahová gyakran
jártam ki az erdőbe, ott észrevettem
egy egérlyukat. Gondoltam megpróbálom kicsalogatni házi kolbásszal,
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ami mellesleg nekünk is nagyon ízlik, hátha az egérnek is. Beélesítettem
a gépet, vakukat, az érzékelőt és egy
közeli helyen vártam ahol még épp
ráláttam, amikor felvillant a vaku.
Volt, hogy egészen éjszakába nyúlóan
is kellett várnom, viszont olykor hamar mozgott a kis rágcsáló. Így több
tucat mozgalmas fotó is született az

év során. Viszont szerettem volna egy
olyan fotót készíteni róla, hogy egy
kockában lennének a fák lombkoronái és mögöttük a csillagos égbolt,
alul pedig mondjuk, lenne az egerem.
Sokszor van úgy, hogy ami már megvan fejben, a helyszínen szembesülök
vele hogy ez nem is olyan egyszerű
történet. Ugyanis nem volt olyan
nagylátószögű objektívem, ami belátta volna ezt az eltervezett teret,
hogy az egér sziluettje és mögötte a
csillagos éjszaka is jól látszódjon egy
képen, mivel olyan sűrű volt ott az
erdő. Ezért azt ötleteltem ki, hogy
kamerán belüli multiexpoval fotózom meg. Ezt úgy kell elképzelni,
hogy készített a gép egy első képet az
egérről, és ahogy láttam, hogy villant
a vaku, én odamentem és ugyanabban az expozícióban felfelé fordítottam a kamerát, és elkészítettem a 2.
képet, ezúttal a csillagos égboltról,
amit a gép összedolgozott. Mindezt
állványról, ugyanabból a pozícióból.
Több napig éjszakába nyúlóan próbálkoztam ezzel a fotóval, mert volt,
hogy az egér nem a megfelelő élességi
síkban volt, vagy éppen másfelé nézett. Előfordult az is, hogy beborult
az ég és nem tudtam fényképezni.
De úgy érzem, végül is megérte a sok
álmatlan éjszaka, hiszen ez a fotóm,
nem csak franciahonban, de Németországban, Oroszországban, Szlovéniában is több rangos fotópályázaton
is sikeres. Mindemellett itthon az
„Év természetfotója” verseny legjobb
képeit felsorakoztató válogatásba is
bejutott, további három fotómmal
együtt.
Hajrá kisegér! Kíváncsian várjuk
a novemberi eredményhirdetést!
A többi sikerhez is gratulálunk!
Boda Zsuzsa

Maglódi Mira Csilla
született: Budapest,
2020. július 23-án
édesanyja: Tóth Laura Tünde
édesapja: Maglódi Andor
születési súly, hossz: 3350 g, 55 cm

Lukács István
született: Kiskunhalas,
2020.július 29-én
édesanyja: Csanádi Csilla
édesapja: Lukács László
születési súly, hossz: 4250 g, 53 cm

APRÓHIRDETÉS
VENNÉK vagy BÉRELNÉK
újszerű családi házat Kiskőrösön.
Telefonszám: 06-20/8058-666

