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VASÁRNAP 20:30

KISKŐRŐS VÁROS FŐTERE
PETŐFI TÉR, NAGYSZÍNPAD

Belépőjegy ára elővételben:
6.500 Ft/fő

Jegyvásárlási lehetőségek:
Petőfi Sándor Művelődési Központ  
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/A. 
Telefon: +36 20 226 6443

János Vitéz Látogatóközpont  
6200 Kiskőrös, Martini utca 6. 
Telefon: +36 20 230 7662

Online jegyvásárlási lehetőség 
https://kiskorosturizmus.hu/jegy/

Az előadás az érvényes járványügyi szabályok
figyelembe vételével kerül megrendezésre!

FIGYELEMRE MÉLTÓ

Újabb lakossági fórumot tartottak a Tüskös Közösségi Parkban. Domonyi 
László polgármester bemutatta az elkészült terveket, a lakosokkal közö-
sen megbeszélték a park kialakításának eddigi és a további lépéseit. Ung-
vári Ferenc képviselő koordinálja a fejlesztést, és Horváth János, Kudron 
Tamás, Filus Tibor képviselők, valamint Schäffer Tamás, a Kőröskom 
Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Kiskőrös Városért Alapítvány tagjai is a 
lakosokkal együtt szívügyüknek tekintik a közösségi park megvalósulását. 

A régi, balesetveszélyes fákat kivág-
ták, újakat ültettek a helyükre, kiépí-
tették az automata öntözőrendszert, 
megtörtént a füvesítés is. Most egy 
nyitott kiülőt – szaletlit – építettek, 
a lakosok felajánlották segítségüket 
a farészek lefestésében. A pihenőhely 
elkészült a hónap végére, a lakosok 
beváltották ígéretüket. Elhatározták, 
meg is csinálták!
A Tüskös Park kiváló példája annak, 
hogy összefogással hogyan lehet előre 
jutni napról-napra egy cél érdekében. 
A Kőröskom Nonprofit Kft. biztosí-
totta a festéshez szükséges anyagokat 
és eszközöket, sőt még biztonságos, 
úgynevezett „festőállást” is a hely-
színre szállítottak. Az asszonyok pe-
dig kivitték magukkal ablakpucolás-
kor használt létrájukat.

A szorgos kezek hozzákezdtek a mun-
kához annak ellenére, hogy a levegő 
hőmérséklete „súrolta” a 30 fokot 
még délután 4 órakor is. Közben elő-
került a fazék, amiben „éhcsillapító” 
virsli főtt, a hideg üdítő is jólesett a 
pihenőidőben... és Szűcsné Hajdú 
Mária is kirukkolt egy hatalmas adag 
áfonyás-meggyes pitével.
Dicséretre méltó a lakók hozzáállása, 
mindamellett, a Kiskőrös Városért 
Alapítványnak a Tüskös Park építé-
sére létrehozott külön számláján is 
szépen gyarapodik az önzetlen ado-
mányozók által befizetett összeg!
Csak így tovább!
Gyönyörű közösségi tere lesz váro-
sunknak a Tüskös park.

Boda Zsuzsa

Én a mezőgazdaságot érzem leg-
inkább magaménak, hiszen jóma-
gam is gazdálkodó vagyok, és mint 
a Kiskőrösi Gazdakör elnöke, a 
külterületeket amúgy is kiemelten 
szívügyemnek tekintem. 
A Képviselő-testület Társadalom-
politikai Bizottsága tagjaként az itt 
élők szociális helyzetére van rálátá-
som, az ezzel kapcsolatos ügyekkel 
foglalkozunk. Ilyen például a szoci-
álisan rászorulók lakhatásának biz-
tosítása, illetve a szociális területen 
működő intézmények munkáját is 
áttekintjük. Ha ezekkel kapcsolatos 
napirendi pontot tárgyal a testület, 
előtte mi azt teljes terjedelmében 
átbeszéljük, majd véleményezzük. 
A veszélyhelyzet kihirdetése után 
nem üléseztünk a díszteremben, 
de online formában megkaptuk az 
anyagokat, és segítettük a polgár-
mestert a döntéshozatalban. A sze-
mélyes kontaktus hiánya azonban 
lassította a problémamegoldást.
A külterületen nagyon sok megol-
dásra váró feladat van. Például az 
utak minőségét kell folyamatosan 
orvosolni, a problémák megszün-
tetésére a rendelkezésünkre álló ka-
pacitást kell a jövőben fejleszteni. 
Nagy előrelépés volt az úgynevezett 
Széles út aszfaltburkolattal való el-
látása. Az út elején nagyon sokan 
laknak, bentebb tanyák, régi pin-
cék, illetve üzemek vannak. Nekik 
és a Madách utcáról Öregszőlőn 
keresztül az Izsáki út felé közleke-
dőknek is fontos volt az út leasz-
faltozása. 
Nagyon nagy probléma még min-
dig az illegális hulladéklerakás. Egy 
kormányzati pályázat segítségével 
nemrégiben igyekeztünk felszá-
molni ezeket a helyeket. Viszont 
ezt csak az önkormányzati, állami 

tulajdonú földterületeken tudtuk 
megtenni, a magántulajdonban 
lévő külterületi részeken nem. 
Szerencsére azonban egyre több 
elhanyagolt területet próbálnak tu-
lajdonosaik bevonni a művelésbe. 
Ennek következtében már egyre 
kevesebb lesz az a terület, ahol il-
legális módon szabadulhatnak meg 
egyesek a szeméttől.
Ugyancsak rendkívül károsítja a 
környezetet a szabadban való ége-
tés. Főleg azokban az esetekben, 
amikor a légtérbe mérgező anyago-
kat juttatnak ki. 
Szerencsére az elmúlt években a 
külterületi biztonság sokat javult. 
Kevés eset természetesen előfor-
dul, de azok olyan természetűek, 
amelyeket nehéz megelőzni, vagy 
kikerülni. Ebben a témában ösz-
szegzésként elmondható, hogy jó 
környezetben, biztonságban élünk.
A külterületet az infrastrukturális, 
főleg villamos árammal való ellá-
tottság érinti a leginkább. Kiskőrös 
környéke nagyon jó kiépített háló-
zatokkal rendelkezik, ennek bőví-
tése azonban nem önkormányzati 
feladatkör, az ott élőknek a szolgál-
tatóval kell felvenniük a kapcsola-
tot. 
Kiskőrösön – bár az ipari tevékeny-
ség is egyre inkább előtérbe kerül 
– még mindig nagyon sokan élnek 
a mezőgazdaságból, amelynek kü-
lönböző érdekképviseleti szervei 
vannak – például agrárkamara, 
hegyközség. Az önkormányzatnak 
kimondottan ilyen jellegű szerve-
zeti egysége, feladatellátási szerepe 
már nincs. Abban tudunk segíteni, 
hogy ha felmerül egy adott problé-
ma, akkor az érintett, az előbbiek-
ben említett mezőgazdasági szerv-
vel együttműködve megpróbáljuk 
megoldani. Biztosítjuk a stabil hát-
teret a döntéshozók – országgyűlési 
képviselő, agrárkamara, minisztéri-
um - felé. Ez ügyben tavaly nagyon 
sok lépés történt, mivel a kormány-
zat is jól látta a veszélyhelyzet során 
felmerülő problémákat és orvosolta 
azokat. Gondolok itt a zöldszüret-
re, illetve arra, hogy szinte min-
den mezőgazdasági ágazat kapott 
valamilyen kiegészítő támogatást, 
ami segítette a gazdákat a fennma-
radásban, a munkában. Erre nagy 
szükség van, hiszen még most is 
visszafogottabb a piac.

Boda Zsuzsa 

Nikléczi Gábor
önkormányzati képviselő
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KISKŐRÖSÖN NEM LESZ VÍZKORLÁTOZÁS
Az önkormányzat új kutat 

is fúratott az ivóvíz biztosítására

UDVARUNK

Közgyűlést tartott júliusban a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
amely Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató irányításával Kiskőrös-Kalocsa-
Kiskunhalas és környéke vízbázisát kezelő, szennyvíztelepeit üzemeltető, 
önkormányzati szolgáltató cég. Domonyi László polgármester is részt vett 
a közgyűlésen, a kft tulajdonosait alkotó 54 település közül Kiskőröst kép-
viselve. A pandémiás helyzet miatt több mint egy éve nem tartottak köz-
gyűlést, így bőven volt mit megbeszélni. 

Domonyi László: Már nagyon 
nagy szükség volt az elmúlt más-
fél év alatt felhalmozódott problé-
mák megbeszélésére, ilyen például 
a vízellátásban komoly gondokat 
okozó aszály. A kormánytól az el-
múlt évben 160 milliós támogatást 
kaptunk dr. Kerényi János és Font 
Sándor országgyűlési képviselők 
közbenjárására. Bízom benne, hogy 
a kormány a jövőben is támogatja 
majd a vízkezelés problémáinak 
megoldását. Azt látjuk, és úgy ta-
pasztaljuk, hogy a vízkezelés prob-
lémájával a kormány foglalkozik, és 
segíti a vízműveket. Mi, kiskőrösi 

lakosok, a vízellátás és a szennyvíz-
kezelés terén a veszélyhelyzet alatt 
felmerülő problémákból szerencsé-
re nem vettünk észre semmit, hiszen 
a cég jól kezelte ezeket a gondokat. 
Volt sajnos olyan település, ahol a 
tönkrement kútjuk miatt vízhiány-
nyal küszködtek egy ideig. Kiskőrö-
sön ilyen probléma nincs, hiszen az 
önkormányzat a vízmű jelzésére az 
elmúlt évben fúratott egy biztonsá-
gi kutat. A Dózsa György úti vízmű 
telepen két tartalék kutunk is van, 
amelyek jelenleg nem szolgáltatnak 
vizet. Ennek a két kútnak a vizét is 
ki kell vinnünk a Kassai utcai te-

lepre. A terv elkészült, nemsokára 
kiépítjük a távvezetéket és ez a két 
kút is „besegít” majd a már meg-
lévő kútjainknak, hogy az aszályos 
időszakban is legyen elég vizünk, 
ne kelljen vízkorlátozást elrendelni. 
Most gyorsabb megoldás volt egy új 
kút fúrása ennél. 
Önkormányzatunk sok pénzt költ 
a vízellátás stabilitásának érdekében 
megvalósuló beruházásokra, úgy, 
mint a kutak, a telephelyek fenntar-
tása, valamint a vezetékrendszer fo-

lyamatos karbantartása, megújítása.
Minden alkalmat megragadunk, 
hogy pályázatokat adjunk be, pél-
dául nemrégiben a Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel kö-
zösen olyan szivattyúkat, eszközöket 
és berendezési tárgyakat nyertünk, 
amelyek a kiskőrösi szennyvíztelep 
működését stabilizálják. A vízellátás 
további biztonsága érdekében pá-
lyázati támogatással további szivaty-
tyúk vásárlását is előirányozzuk. 

Boda Zsuzsa

FIGYELJE A „ZÖLDJÁRATI MENETRENDET” ÖN IS!
Kiskőrösön nagy a családi házas övezet, amelyek többségét a lakók szép 
rendben tartják. A társasházak lakói is figyelnek arra, hogy környezetük-
ben ápolt, gondozott legyen a zöldfelület. A területek rendben tartásakor 
keletkezett zöldhulladékot sokan komposztálják, akiknek viszont erre 
nincs lehetőségük, igénybe veszik a havonta 1 alkalommal biztosított 
szerveshulladék-elszállítási szolgáltatást.

A városvezetés felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a kert-
rendezéskor zsákokba 
helyezett zöldhulladékot 
a „zöld-járat naptárt” 
figyelve – hasonlóan a 
hulladékgyűjtő edények-
hez – csak az elszállítást 
megelőző este helyezzék ki a lako-
sok az utcára. 
Rendezetlen város-, illetve utcaképet 
mutat, ha hetekig az utcán vannak a 
zöldhulladék-gyűjtő zsákok. 
A cél, hogy városunk utcái igényesen 
rendezettek legyenek.
Az FBH-NP Nonprofit Kft. szóró-
lapon minden lakoshoz eljuttatta 
a 2021. évi (2021. májustól 2022. 
áprilisig tartó időszakra vonatko-
zó) a biológiailag lebomló hulladék 
gyűjtési rendjét, amely megegyezik 
a hulladék-szállító edények ürítési 
rendjével. Kérjük, figyeljék az idő-
pontokat! Köszönjük!
A biológiailag lebomló hulladék-
gyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhá-

ban keletkező minden 
szervesanyag-tartalmú 
hulladék elszállítása 
történik az FBH-NP 
Nonprofit Kft. által 
díjmentesen bizto-

sított biológiailag le-
bomló zsákban, illetve 

az ágnyesedéket max. 70 cm 
hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben 
összekötve a zsák mellé kell kihelyez-
ni oly módon, hogy a közterületen 

a begyűjtést végző gépjármű meg 
tudja közelíteni és kézi erővel moz-
gatható legyen. Amennyiben a bi-
ológiailag lebomló hulladékot nem 
ilyen formában helyezik ki, vagy ha a 

kommunális hulladékkal keveredik, 
akkor a gyűjtőjárattal nem szállítják 
el. A begyűjtéssel egyidejűleg csere-
zsákokat is biztosítanak.

Boda Zsuzsa 

  
 

 
 2021. év 2022. év* 

 május június július augusztus szeptember október november december január február március április 

hétfő 17. 14. 12. 9. 6. 4. 1; 29. 27. 24. 21. 21. 18. 

kedd 18. 15. 13. 10. 7. 5. 2; 30. 28. 25. 22. 22. 19. 

szerda 19. 16. 14. 11. 8. 6. 3. 1; 29. 26. 23. 23. 20. 

csütörtök 20. 17. 15. 12. 9. 7. 4. 2; 30. 27. 24. 24. 21. 

péntek 21. 18. 16. 13. 10. 8. 5. 3; 31. 28. 25. 25. 22. 

 
*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szerveznek, amelyről külön értesítik Önöket. 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS
(zöldjárat naptár)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KISKŐRÖS VÁROS HONLAPJÁN:
HTTPS://KISKOROS.HU/HULLADEKGYUJTES-RENDJE-2021

PETŐFI SÁNDORRA 
EMLÉKEZTEK

Kiskőrös büszkesége, a világhírű köl-
tőóriás 1849. július 31-én esett áldo-
zatául a menekülő honvédeket üldö-
ző ulánusok mészárlásának.
Szomorú nap ez minden évben, hi-
szen rövid irodalmi pályafutása alatt 
is közel ezer verssel ajándékozta meg 
az utókort, s ki tudja mennyit írha-
tott volna még...
Dr. Filus Erika, a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum igazgatója, valamint 
Domonyi László polgármester az év-
fordulóhoz kapcsolódóan megkoszo-
rúzta a fővárosi Fiumei úti sírkertben 
a Petrovics család síremlékét. Mint azt 
Dr. Filus Erika elmondta: Abból az 
alkalomból látogattunk Budapestre, 
hogy a Kormány Történelmi emlék-
hellyé nyilvánította a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeumot. Felterjesztője a 
Kiskőrösön élő Krámer Iván törté-
nész-magángyűjtő volt, aki a Kossuth 
Szövetség volt elnökeként benyújtot-
ta javaslatát a költő szülőháza, vala-
mint a monoki Kossuth Emlékház 
történelmi emlékhellyé nyilvánításá-
ra. Ez az elismerés egyaránt szól a mú-
zeum korábbi vezetőjének, Kispálné 
dr. Lucza Ilonának több évtizedes 
munkájáért, és a fenntartó Kiskőrös 
Város Önkormányzatának, hiszen a 
nádfedeles kis hajlék megőrzése min-
dig is kiemelkedő fontosságú volt a 
kiskőrösiek számára.”

***
Domonyi László polgármester, 
Horváth János képviselő, Dr. Filus 
Erika, valamint Rajosné Lapid 
Eszter múzeumpedagógus Székely-
keresztúron elhelyezte az emlékezés 
koszorúját annál a háznál, ahol Pető-
fi az utolsó estéjét töltötte, valamint 
július 25-én, a fehéregyházi Petőfi 
múzeum kertjében részt vettek a ha-
gyományos Petőfi ünnepségen, ahol 
Domonyi László beszédet is mondott.

-bzs- 

SŰRÍTENI KELL A JÉGELHÁRÍTÓ ÁLLOMÁSOKAT

Úgy látszik, sajnos hozzá kell szoknunk a nyári szélsőséges időjáráshoz, 
amelynek következtében például egyik pillanatról a másikra kitörhet egy 
vihar. Ilyenkor megnő a hirtelen lezúduló csapadékmennyiség, a jelentős 
jégverés veszélye. Domonyi László polgármester tanácskozást hívott ösz-
sze, hogy a szakemberekkel, valamint Kecel, Kiskőrös és Soltvadkert kép-
viseleteivel megbeszéljék, hogyan tudják az agrárkamarával egyetértés-
ben sűríteni a jégelhárító állomások számát.

Már 2006-ban szorgalmaztam a jég-
elhárító rendszer kiépítését a kistér-
ségben, de mivel sem a hegyközségek, 
sem a környező települések vezetőitől 
nem kaptam támogatást, ez a javas-
latom csak 2012-ben valósult meg- 
mondta a polgármester. Akkor vettük 
fel Hermann Zsolt, jégesőelhárítási-
rendszerfejlesztő, a Hungaroforce 
Kft. ügyvezető igazgatójával a kap-
csolatot, és a kistérség aktivitásával 
telepítettük le a 18 párologtató egy-
ségből álló jégelhárító rendszerünket. 

 � Hány egység van településünkön?
A jégelhárító rendszer központja itt 
van a polgármesteri hivatalban, a 
városhoz tartozó területeken pedig 
négy jégelhárító állomás van. Ezek 
működését/működtetését nagyon 
szigorúan ellenőrizzük. Ezúton is 
köszönöm azoknak, akik részt vet-
tek, illetve részt vesznek a jégelhárító 
rendszer működtetésében, hiszen ők 
önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül 
végzik tevékenységüket, sokszor akár 
éjjel is, ha befut a riasztás.

 � Merről érkeznek viharok?
A július eleji hatalmas szupercella 
által okozott jégkár jelentős mér-
tékben érintette Kecelt, kisebb te-
rületen Soltvadkertet és Akasztót 
is. Kiskőröst szerencsére elkerülte. 
A meteorológiai adatokat figyelembe 
véve elemeztük ezeknek a nagy viha-
roknak, jégesőknek az „útvonalát”. 

Mint azt a szakemberek is kihang-
súlyozták, az úgynevezett betörési 
pont a Duna irányából Kalocsa, 
azon a környéken alakulnak ki a 
jégfelhők. Viszont egészen Kecelig 
csak a kormány kezdeményezésére 
telepített országos jégeső-elhárítási 
állomások vannak, amelyek ekkora 

„jégtermelődés” esetén kevésnek bi-
zonyulnak.

 � Mi lett a tanácskozás eredménye?
Egyeztetünk az agrárkamarával, va-
lamint a környező településekkel, 
át kell beszélnünk, hogyan lehetne 
sűríteni a jégelhárító állomásokat 
a Duna mellett. Már tárgyaltam a 
Kalocsai Kistérségbe tartozó – Öreg-
csertő, Drágszél, Miske, Szakmár, 
Dusnok, Bátya – polgármestereivel, 
akik érintettek. Meglátásom szerint 
a közvetlen Duna melletti települé-
sek – Foktő, Géderlak, Dunaszent-
benedek, Uszód, Dunapataj, Har-
ta – vonal mentén is kellene még 
telepíteni állomásokat. Egy „két-
soros rendszer” nagyobb védelmet 
tudna biztosítani a térségben, így 
Kiskőrösön is, a Duna felől indu-
ló jégfelhőkkel szemben. Ennek a 
megszervezése, a további informá-
ciógyűjtés és az agrárkamarával való 
egyeztetés a fő feladatunk. A ta-
nácskozáson jelenlévő három város 
vezetősége egyetértett abban, hogy 
a védelmi rendszerünket erősíteni 
kell és ehhez, akár anyagi erőforrást 
is biztosítanak az önkormányzatok. 
A város belterületén lévő értékek 
védelme az önkormányzat feladata. 
Mivel a pandémiás helyzetben az 
önkormányzatok anyagi lehetősége 
korlátozott, rendkívül fontos lenne 
– és ebben kérem a gazdák segítségét 
– hogy a hegyközségek is támogas-
sák ezt az elképzelésünket, így sok 
kiskőrösi lakos megélhetését biztosí-
tó, külterületi ültetvények termény-
védelme is megoldott lenne. Bízom 
benne, hogy közös az akaratunk és 
a gazdák is belátják, hogy az anyagi 
áldozattal járó védelem kiépítésé-
vel, sokkal nagyobb értéket védünk, 
mint amennyibe egy-egy jégelhárító 
állomás telepítése kerül.

Boda Zsuzsa
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ELISMERÉS A SZIVÁRVÁNY TÁNCEGYÜTTESNEK
Az egyik legrangosabb nemzetiségi kitüntetést kapta meg július 3-án a 
Szivárvány Szlovák Táncegyüttes. A Tardoson megrendezett Magyaror-
szági Szlovákok Napján az Országos Szlovák Önkormányzat által adomá-
nyozott „Nemzetiségünkért” díjat vehette át Markó Jánosné egyesületi el-
nök, valamint Kővágó Zsolt művészeti vezető. A díjat azok az együttesek, 
csoportok, magánszemélyek kapják, akik hosszú ideje magas színvonalon 
tevékenykednek annak érdekében, hogy a Magyarországon élő szlovák 
nemzetiség zene-, tánc- és viseletkultúrája, identitása és hagyománya 
megmaradhasson és átöröklődhessen a fiatal generáció számára.

Ahogy a laudációban is elhangzott: 
„A Szivárvány 43 éves működése 
alatt bizonyította, hogy elkötelezett 
a kiskőrösi szlovákság kulturális érté-
kei, a népzene, a néptánc és a viselet 
megőrzése, életben tartása és tovább-
hagyományozása iránt. Az évtizedek 
alatt a szlovák mellett a magyar nép-
tánc számos emblematikus tájegysé-
ge is belekerült az együttes műsorá-
ba, ami ezáltal valóban olyan színes, 
gazdag lett, mint maga a névadó 
szivárvány, amely országhatárokon 
átívelve kulturális hídként összeköti 
a két nemzetiséget. A csoport reper-
toárjában szerepel a Galga-mente, a 
Zemplén, a békési szlovák nyelvszi-
get, a Nyírség, a palócság, Szatmár, 
Bodrogköz, Hegyköz, Maglód, a 
Sárköz és a Rábaköz táncanyaga, 
legutóbb isaszegi és kiskőrösi ösz-
szeállítás készült. A szlovákiai táj-
egységek közül a zamutovi, a sarisi, 
a parchovani és a miavai táncokat 
mutatják be.

Jelenleg a helyi szlovák nemzetisé-
gei önkormányzattal, az énekkarral 
és citerazenekarral együttműködve 
minden lehetőséget kihasználnak a 
szlovák nemzetiségi tudat erősítésé-
re és a fiatal generációk bevonására. 
Nemcsak azért, mert ők a legfonto-
sabb feltételei az egyesület szép és 
pótolhatatlan tevékenysége folyta-
tásának, hanem mindenekelőtt ők a 
feltételei a magyarországi szlovákság 
további létezésének is.”
A Szivárvány Szlovák Táncegyüttes 
hosszú ideje munkálkodik azon, hogy 
a szlovák nemzetiség, különös tekin-
tettel a Kiskőröst újraalapító szlovák-
ság kultúráját bemutassa, megőrizze, 
továbbhagyományozza. A csoport 
az évtizedek alatt rangos helyet ví-
vott ki magának a hazai nemzetisé-
gi néptánccsoportok között, a több 
évtizedes munkáját kitüntetésekkel 
ismerték el. 2003-ban a Bács-Kiskun 
megyei Közgyűléstől Bács-Kiskun 
Megye Nemzeti Kisebbségeiért-díjat, 

2010-ben Kiskőrösért-díjat vehetett 
át, 2016-ban felvették a Települési 
Értéktárba.
A táncegyüttes tagjai köszönetüket 
fejezik ki Szilágyiné Suba Évának, 
aki negyven éven át volt a csoport 
művészeti vezetője; az alapító tagok-
nak és a régi táncosoknak, akik szá-
mos országban mutatták be szlovák 
nemzetiség táncait. Köszönjük Kő-
vágó Zsoltnak, az együttes jelenlegi 
művészeti vezetőjének, hogy magas 
színvonalú szakmai tudásával segíti 
az együttes munkáját, fejlődését. Kö-
szönet jár a Kiskőrösi Szlovák Önkor-
mányzatnak és a Kiskőrösi Szlovák 
Népdalkör tagjainak, akikkel közös 
rendezvényeken mutatkozhattak be, 
valamint azoknak kiskőrösi idős szlo-
vák asszonyoknak, akik tudásukkal, 
visszaemlékezéseikkel, tapasztalataik-
kal segítettek abban, hogy a táncosok 
megjelenése a lehető legautentikusabb 
legyen. Külön köszönet jár Szabados 
Annának és Szilágyi Zsoltnak, akik 
kiváló szlovák nyelvtudásukkal segí-
tették az együttest a magyarországi és 
a külföldi fesztiválok alkalmával. 
A táncosok tudják, hogy az országos 
kitüntetés nagy felelősség is egyben. 
Jelzi, hogy a csoport jó úton jár, te-
vékenysége megfelelő, ám további 
magas színvonalú szakmai munkára 
is predesztinál. 

Filus Erika

KISKŐRÖSI LETT 
BÁCS-KISKUN 

MEGYE PÁLINKÁJA
A Mátyás Pálinkaház (Kunság-Szesz 
Zrt.) már negyedszer nyerte el a Me-
gye Pálinkája címet. Ebben az évben 
a 2019-es szilvapálinkájuk érde-
mesült erre a kitüntető elismerésre. 
A szintén 2019-es Irsai Olivér pá-
linkájuk pedig második lett a nemes 
versengésben. A gondosan válogatott 
gyümölcsök hamisítatlan íze adja a 
Mátyás Pálinkák összetéveszthetetlen 
zamatát. A cég tulajdonosai vallják, 
hogy igazán jó pálinkát csak minőségi 
alapanyagból, hozzáértéssel, odafigye-
léssel lehet készíteni. A pálinkaház hit-
vallásaként is hirdeti: „A pálinka nem 
egy szeszesital a sok közül. A pálinka 
a gyümölcs valódi lelke. Benne van a 
termelő szakértelme, a főzőmester ta-
pasztalata. Így születik a pálinka” 

A díjat szeptember 4-én, az ünnepi 
közgyűlés keretében, a „Megye Bora” 
díjakkal együtt adják át városunkban.
Köszönjük, hogy a rangos versenyeken 
elért eredményeikkel öregbítik telepü-
lésünk jó hírnevét!
Gratulálunk a cég tulajdonosainak és a 
verseny minden díjazottjának!

2021. augusztus 
elsejével

hatályba lépett
az új

BORTÖRVÉNY

részletek:
boraszat.kormany.hu/

hirek-kozlemenyek

TÁBOROZTAK AZ EGYMI DIÁKJAI
A Nemzeti Tehetségprogram kereté-
ben 6 napos tábor zajlott Lakiteleken 
2021. június 21-2021. június 26. kö-
zött, a „Velünk mozdulj” Diáksport 
Egyesület, NTP-20-TÁB-0030-as 
pályázatának keretében. 34 diák, és 6 
felnőtt vett részt a testi-kinesztetikus 
területre fókuszáló programokban. 
Elvárásfa készítése, szabályok alkotása 
biztosította a tábor gördülékenységét. 
Minden nap edzések, és mozgásprog-
ramok segítették a táborlakók ügyes-
ségének, sportági tudásának, és erőn-
létének fejlődését. Napi programként 
szerepeltek ökölvívó-, futballedzések, 
és a TISZAGYM Sportközpontban 
végzett erősítések. Ezeken kívül, ke-
nutúra Tiszaugon, csónakázás a Holt 
Tiszán, úszás a Tősfürdő úszóme-
dencéjében, thai-boksz edzés Lucza 
Gábor thai-bokszolóval, erdei túra 
Lendvai Edit vezetésével – amit né-
hol mocsárban végzett járás tarkított 
–, szerepelt a tevékenységek palettá-
ján. Kerékpár ügyességi verseny, és 
fitness boksz, Lohin Katalin okleve-
les életmódtanácsadó, fitness instruk-
tor irányításával, színesítette a prog-
ramot. A fitness bokszedzést nyitottá 
tettük minden érdeklődő számára, 
ingyenes részvétellel. Közös edzés va-
lósult meg Hideg László, a Hideg 
László Ökölvívó Egyesület elnöké-

nek, és Tisza Zoltán ökölvívó edző-
nek a közreműködésével. A Tőserdei 
Kultúrközpontban tárlatvezetésen 
is részt vettünk. Esténként szakmai 
megbeszélés zajlott a sportban tehet-
séges diákok felkészítéséről. 
A napközben elvesztett kalóriák után-
pótlását fánk-és palacsinta, valamint 
pizza szolgálta. Hogy a tábort még 
emlékezetesebbé tegyük, az utolsó 
este Veréb József zenész kápráztatott 
el magas szintű zenei produkciójával 
bennünket. Június 26-án, fáradtan, 
de sok felejthetetlen élménnyel gaz-
dagabban hagytuk el Lakitelket. 
Köszönetet mondunk a Tőserdei 
Kultúrközpont vezetőjének, Honti 
Attilának, Lakitelek polgármesteré-
nek, Madari Róbertnek, Tiszaug 
polgármesterének, Káré Gábornak, 
Tisza Dánielnek, a TISZAGYM 
Sportközpont tulajdonosának, vala-
mint minden kisérő pedagógusnak, és 
segítőnek az önzetlen támogatásáért.
A tábor a Nemzeti Tehetségprogram, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskeze-
lő, és az Emberi Erőforrás Miniszté-
riuma támogatásának köszönhetően 
valósult meg.
Bányásziné Lukács Margit – „Ve-
lünk mozdulj” Diáksport Egyesület 
elnöke, a tábor vezetője

fotó: Filus Tibor

Értesítjük hirdetőinket, hogy ha
a KÉPÚJSÁGBAN szeretnének 

hirdetést feladni, azt a
művelődési központban tehetik meg.

nyitva tartás: 8.00-16.00
ebédszünet: 12.00-12.30

telefon: 78/312-315

ZSUZSIKA NÉNI KEREKEN 100!
Nikléczi Andrásné Opauszki Zsuzsanna Judit Kiskőrösön született, 1921. 
július 5-én, egy evangélikus, gazdálkodó család harmadik és egyben legki-
sebb gyermekeként. Nővérével és bátyjával a boldog gyermekévek a Szé-
chenyi utcai házban teltek. Zsuzsika néni már kiskorától kezdve besegített 
az otthoni teendőkbe. A jeles napon felkereste és köszöntötte Domonyi 
László polgármester is, akinek hosszasan mesélt a régmúlt időkről.

Zsuzsika néni férjével, Andrással, 
1941-ben kötött házasságot Kiskő-
rösön, egyetlen fiúgyermekük, And-
rás 1944-ben született. 
1941-től a Madách utcában lakik 
családjával, az unokák Mici mamá-
nak becézik.  
Mezőgazdaságból, azon belül is el-
sősorban szőlőtermesztésből 
éltek. A szüret mindig 
fontos szerepet játszott 
életében, egészen 95 
éves koráig – kéré-
sére – mindig együtt 
tartott a családdal, és 
fiatalokat „megszé-
gyenítő” gyorsasággal 
szüretelte a szőlőfürtö-
ket. Még ma is kéri, hadd 
jöhessen, de lábainak ereje már nem 
engedi, melyet szomorúan, de elfo-
gad.
Fia házasságából két unokája szüle-
tett, András 1970-ben, Gábor pedig 
1985-ben, egy dédunokával is büsz-
kélkedhet, a 14 éves Andrissal. 
Míg ereje engedte, mint a legtöbb 
kiskőrösi asszony, számtalan fino-
mabbnál finomabb rétest és kalácsot 
sütött a családnak igen nagy szere-

tettel. Az édességet nagyon kedveli, 
legyen az csokoládé, vagy sütemény.
Hobbija az olvasás, a könyveket 
szemüveg nélkül fürkészi, a 100 éve 
alatt csak egy rövid ideig hordott 
szemüveget. Nagyon szeret a múlt-
ról, szép régi gyermek- és fiatalkori 
emlékekről mesélni, aktív látogatója 

a Jó Pásztor Szeretetotthon 
időskori napközijének. 

Minden reggel jóked-
vűen utazik a napkö-
zibe, délután pedig 
élményekkel gazda-
gon tér haza. Időn-
ként Gömbi kutyával 

az oldalán, lassacskán 
hátrasétál a kertbe.

Még ma is „viseletben” jár, 
a kékfestő szoknyát a hozzá tartozó 
köténnyel és blúzzal hordja, illetve 
haján csipkés főkötővel és kendővel 
közlekedik.
Titka talán a mások iránti feltétel 
nélküli szeretetben és nyitottságban 
rejlik, és hogy a mai napig lehetősé-
geihez mérten próbál aktív és humo-
ros maradni. 
Isten éltesse Zsuzsika nénit még sokáig!

Boda Zsuzsa



2021. augusztus2021. augusztus

8 9

KŐRÖSI

LÁTVÁNYOS FILMET KÉSZÍTETTEK KISKŐRÖS TÖRTÉNETÉRŐL
Bemutató a szüreti mulatság első napján

„Fáradt szívem hangosan dobog,
 Emléked árnya, még mindig itt lobog.
 Szél hozta húrokon, felsír egy dal,
 Minden ritmusa szívembe mar.
 Megfáradt szívem hangosan dobog
 Te érted... ki hiányzik nagyon
 Kit az idő múlásával sem feledek
 S, arra hogy mennyire szerettelek.
 Bennem most a magány dalol...
 Mert te már messze vagy... távol valahol..”

Krizsán Pál halálának 5. évfordulóján
soha el nem múló szeretettel emlékezünk:

Felesége, lányai, veje, unokái, unokaveje

Emlékezzünk...

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
 Pihen egy áldott kéz, mely dolgozni imádott,
 Nélküled szomorú, üres a házunk,
 Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.
 Számunkra Te sosem leszel halott,
 Örökké élsz, mint a csillagok!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
ÖZVEGY LITAUSZKI JÁNOSNÉ 

utolsó földi útján velünk voltak, mélységes fájdalmunkban
őszinte részvéttel osztoztak. 

Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet, a búcsú virágaiért. 
Gyászoló családja

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. 
 Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
 De egy könnycsepp a szemünkben érted él.
 Egy gyertya az asztalon érted ég.
 S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet.
 Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
 Telhetnek hónapok, múlhatnak évek.
 Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.”

SIMON FERENCNÉ PECZNYÍK ZSUZSANNA 
halálának 1. évfordulóján fájó szívvel emlékezik:

szerető családja

Látványos szabadtéri vetítés kere-
tében mutatják be a város történe-
téről szóló filmet szeptember 3-án, 
a Szüreti Mulatság programjai kö-
zött. A filmbemutató megtekintése 
ingyenes, helyjegyet a Petőfi Sándor 
Művelődési Központban lehet igé-
nyelni az érdeklődőknek.
A különleges filmet eredetileg a 
2018 májusában megjelent Kiskő-
rös története című könyv mellék-
letének szánták, azonban nem várt 
nehézségek miatt, végül csak most 
készülhetett el. A készítők átdolgoz-
ták a korábban megjelent Kiskő-
rös története című könyv anyagát 
és nagyrészt ebből készítették el 
a filmet. A város történetét elme-
sélő narrátor mellett, rövid video 
interjúk is szerepelnek a filmben, 
kutatókkal, régészekkel és a város 
egy-egy társadalmi szegmensének 
emblematikus személyével is.

A film igazi különlegessége azon-
ban, a rengeteg régi videofelvétel 
a városról. Számos érdekes archív 
video anyagot is sikerült beszerezni 

és beilleszteni a készülő anyagba, 
melyeket a Nemzeti Filmarchívum 
gyűjteményéből, a Kiskőrös Televí-
zió archívumából, valamint magán-
személyek régi felvételeiből tudtak 
összeállítani, melyek felhasználásá-
val igazán érdekes alkotás született. 

Az 1930-as évektől, a második vi-
lágháború időszakán át, egészen 
a legutóbbi évtizedekig állnak 
rendelkezésre régi videofelvételek 

Kiskőrösről és ezek zöme felhaszná-
lásra került a film készítésekor, így 
sok érdekességet fedezhet fel a néző 
például Kiskőrös utcaképeinek vál-
tozásairól is.

A Kiskőrösért Egyesület készítette 
el a filmet, melynek koordinátora 
Szedmák Tamás, aki a rendezési 
feladatokat is elvállalta. A narrá-
ciós munkálatokat Turek Miklós 
színművész végezte, a vágási és 

effektezési munkákat a kiskőrösi 
kötődésű Szilágyi Miklós készítet-
te. Természetesen a szerzők között 
szerepelnek Turán István és Bella 
Tibor helytörténészek is, hiszen ők 
a Kiskőrös története című könyv 
társszerzői. A film kereskedelmi 
forgalomba nem kerül. A szeptem-
ber 3-i szabadtéri vetítést követően 
a Kiskőrös Televízió műsorában is 
megtekinthetik a filmet az érdeklő-
dők.

MÚLT ÉS JELEN
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II. SZÜRETI MULATSÁG
2 0 2 1

P R O G R A M O K

SZERVEZŐK:
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.

KUNSÁG- MÉDIA NONPROFIT KFT.

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
A RENDEZVÉNY PROGRAMELEMEI AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE! 

P R O G R A M O K

SZEPTEMBER 3. PÉNTEK

18:30 Kőrösi Tamás: Tájak és hangulatok
 kiállításmegnyitó – Pátria emeleti galéria
20:00 Koccintással egybekötött „Kiskőrös története”  
 című �lm bemutatója  –  nagyszínpad
22:00 Utcabál Kothencz Lajossal és Markó Nanival  
 Borutca

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
16:00 órától Bács-Kiskun Megyei Napok 2021.
Posta előtti parkoló 
18:00 órától Borutca – katolikus templom melletti tér 

SZEPTEMBER 4. SZOMBAT

11:00 Bóbita és Bendegúz gyerekkoncert bohócműsora
 evangélikus templomnál
13:00 „Kiskőrös Ízei” főzőverseny eredményhirdetés 
 Pozsonyi utca
14:00 „Megyébe bújva” – divatbemutató  –  nagyszínpad
15:00 A Szüreti Mulatság ünnepélyes megnyitója  
 nagyszínpad
 • Köszöntőt mond:
    Font Sándor országgyűlési képviselő 
    Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
    Domonyi László, Kiskőrös Város polgármestere
 • Bács-Kiskun Megye Bora és Bács-Kiskun Megye
    Pálinkája oklevélátadó
 • Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért 
    díjátadó

16:00 A Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend borlovag 
 avatása  –  nagyszínpad
16:30 „Vidám mindennapjaink” Stand Up Comady 
 Humortársulat előadása  –  nagyszínpad
17:00 Ágnes Galéria bemutatja: Bódi Liza betonszobrai 
 és Breczkó Péter tűzzománc képei kiállításmegnyitó
 művelődési központ
18:00 Kollányi Zsuzsi koncert  –  nagyszínpad
19:00 Nincs Ott Semmi zenekar koncert  –  Borutca  
20:00 Időgép zenekar koncert  –  nagyszínpad
21:15 AV Acoustic: „Slágerek” – akusztikus koncert
 Borutca
22:00 Paddy and the Rats koncert  –  nagyszínpad
23:00 Kreatív Kráter tűzzsonglőr show  –  Borutca
23:00 Rádió97 Retro Party Zoltán Erikával,
 Tóth Imivel és Eckert Gyurival  –  Pozsonyi utca

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
7:30 órától „Kiskőrös Ízei” főzőverseny
Pozsonyi utca parkoló 
10:00 órától Bács-Kiskun Megyei Napok 2021. – Posta 
előtti pakoló * Borutca – katolikus templom melletti tér * 
Alkotóudvar – Pető� Szülőház és Emlékmúzeum udvara * 
Levendula Játszóház és Alkotóműhely – sétálóutca * Játékos 
Tudomány – sétálóutca * Mese-sátor a Százszorszép Óvónői 
Bábcsoporttal – sétálóutca * Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 
szűrővizsgálatai – főtér * Veteránautó kiállítás – Ágnes Galéria 
előtt * Német gasztronómia bemutatása – Város kemencéje 
11:00 órától Fazekas Légvárvilág gyerekeknek
sétálóutca

SZEPTEMBER 5. VASÁRNAP

10:00 Hahó együttes gyerekkoncert
 nagyszínpad
11:00 Mazsorett parádé
 főtér
12:00 „Jó ebédhez szól a nóta” Kothencz Lajos 
 énekes, szerző a Muzsika Tv és a Zenebutik énekese  
 nagyszínpad
13:00 A Muzsika Tv népszerű LAKODALMAS műsor 
 házigazdája és háziasszonya, DIDI és GABRIELLA 
 mulatós műsora
 nagyszínpad
14:00 Folklórgála  –  nagyszínpad
 Fellépnek: Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör
 és Citerazenekar * Szivárvány Szlovák Táncegyüttes 
 * Rozmaring Asszonykórus * Vízkereszt Citera-
 zenekar * Szó LA-M Alapfokú Művészeti Iskola,
 a Hétszínvirág Alapítvány gyermekcsoportjai és a 
 Kiskőrös Néptáncegyüttes felnőtt csoportjai *KEVI 
 Pető� Sándor Általános Iskolája német tagozatos 
 diákjai
17:00 Lyra Együttes „Lennék én folyóvíz” – megzené- 
 sített versek  –  Borutca
18:00 Cseszák Zsombor és barátai népzenei koncert
 nagyszínpad
19:30 Szürkeverebek Jazz Band koncert
 nagyszínpad
21:15 Ferenczi György és a RackaJam koncert
 nagyszínpad

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
10:00 órától Bács-Kiskun Megyei Napok 2021. – Posta 
előtti pakoló * Borutca – Katolikus templom melletti tér * 
Levendula Játszóház és Alkotóműhely – sétálóutca * Játékos 
Tudomány – sétálóutca * Veteránautó kiállítás – Ágnes Galéria 
előtt * Sztrapacska udvar varázsa – Pozsonyi utca 
11:00 órától Fazekas Légvárvilág gyerekeknek
sétálóutca



2021. augusztus2021. augusztus

12 13

AUGUSZTUSI ÚTMUTATÓ

NAPJAINK

K ISKŐRÖSI  E VA N G É LIK US OK  O
LD

AL
A

A TE HIBÁD! BIBLIAÓRA-ZÁRÓ ALKALOM
Szeptemberben újra várunk mindenkit

evangelikus.hu

A gyülekezetben keddenként az Imaházban tartott bibliaórát Lupták György 
lelkész. A pandémia alatt a tagok levélben kapták meg a bibliaórai anyagot 
és még ebben a nehéz helyzetben is végighaladtak a kitűzött témákon, 
habár nem a megszokott személyesen-beszélgetős formában. Hagyomá-
nyaikhoz híven az évet egy nyitott Bibliaóra-záró alkalommal fejezték be, 
amire június 29-én, kedden került sor. A záróalkalom meghívott vendége 
Gáncs Péter püspök úr volt (nagy képen jobbról a 3.) aki a Szentháromság 
titkáról tartott előadást, majd beszélgetésre invitálta a jelenlevőket. 

Richard Rohr: Az isteni tánc című 
könyve alapján mesélt arról, hogy 
sokszor azért nem értik az emberek, 
amikor beszélnek nekik Istenről, 
mert az istenképünk gyakran olyan, 
mint egy állókép, pedig Isten maga 
mindig mozgásban van, a Szenthá-
romság dinamikus és nem statikus. 
Pont, mint az életünk. A Bibliában 
számos helyen írnak arról, hogy 
Isten a maga háromságában egyfajta 
dinamikus együttlétben, szeretet-kö-
zösségben van. Már a teremtéstör-
ténetnél is megtaláljuk az teremtő 
Atyát, Jézust az élő Igét (mint terem-
tő szót) és a Szentlelket, hiszen azt 
olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a 
vizek fölött.  
Haladva a Szentírásban, az Újszö-
vetségben is találkozhatunk – bár 
nem magával a Szentháromság kife-
jezéssel – a három isteni személlyel, 
hiszen Jézus mennybemenetele előtt 
arra kéri tanítványait, hogy keresz-

teljenek meg mindenkit, az Atya, 
Fiú, Szentlélek nevében. A Szent-
háromság témáját feldolgozó művé-
szeti alkotások közül a legismertebb 
talán Andrej Rubljov Szentháromság 
című ikonja, ami kifejezi a három 
személy egyfajta táncát, dinamikus-
szeretet-kapcsolatát. Az előadáshoz 
segítségül kapták a résztvevők ennek 
az ikonnak egy képét az említett 
könyv borítóján. Ökumenikus kö-
zösségben lehettünk együtt, hiszen 
pünkösdi testvérek is csatlakoztak 
hozzánk. Az este szeretetvendégség-
gel folytatódott, majd énekléssel, 
áhítattal zárult, Lupták György lel-
kész szolgálatával. 
Ezúton is köszönjük vendéglátóink-
nak, hogy megnyitották otthonukat 
számunkra. 
A Bibliaóra nyáron szünetel, de 
szeptemberben szeretettel várunk 
mindenkit!

Pethő-Szűcs Mária

„URam, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg!
URam, nyisd ki a szemedet, és láss!” (2Kir 19,16)

Tracy hívő katolikus lány volt. Ápo-
lónőként dolgozott Indiában a leg-
nyomorultabb szegények kórházá-
ban. Egy nap baleset érte, elgázolta 
egy autó. Tracy túlélte ugyan a tra-
gédiát, de megbénult. Testvérét, aki 
jezsuita szerzetes volt, mélyen meg-
rázták a történtek, még istenhitében 
is megingott. Igen, van ilyen. Ri-
chard Leonard kínzó kérdése az volt, 
hogyan tehette ezt Isten a húgával? 
Hol van Isten a bajban? Társaitól 
csak szokványos válaszokat kapott, 
biztos volt valami bűne a lánynak és 
így büntette az Isten. Más meg azt 
mondta, az Úr a szenvedéssel próbál, 
mert „azt bünteti, kit szeret.”
A szerzetes imádságban vitte Is-
ten elé a problémáját. Megértette, 
hogy Isten nem zsarnok, hogy fáj-
dalmaink révén tartsa fönn hatal-
mát. Megértette azt is, hogy Isten 
nem természeti csapásokkal akarja 

térdre kényszeríteni az emberiséget. 
És tisztán meglátta, hogy a bajok, 
csapások, szenvedések zöme emberi 
eredetű. Az ember bűne áll a há-
borúk, a betegségek, a járványok és 
újabban láthatóan, a klímaváltozás 
okozta természeti csapások mögött 
is. Mindezek eszközök lehetnek, 
amelyek Istenhez terelgetik a tőle 
eltávolodott embert.
A fenti imádságos sóhajtás Izrael hívő 
királyától, Ezékiás királytól származ-
nak. Ezékiást népével együtt a hatal-
mas keleti ellenség, az asszír király, 
Szanhérib akarja megadásra kény-
szeríteni. Ezékiás kifogy az emberi 
ötletekből. Térdre esik, és Istenhez 
fohászkodik a bajban. Isten a hívő 
imádságot meghallgatja. Még azon 
az éjszakán Isten angyala legyőzte az 
asszír hadsereget. Isten csodával segí-
tette meg a hozzá fohászkodót.

Lupták György

KÖZPONTI ORVOSI 
ÜGYELETI ELLÁTÁS
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

KISKŐRÖS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

TISZTELT EBTARTÓ, EBTULAJDONOS!
Kiskőrös Város Közigazgatási területén az állatok védelméről

és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 42/B. § (1) bekezdésére tekintettel 

2021. JÚNIUS 10. ÉS 2021. NOVEMBER 15. 
NAPJA KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 
EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a Törvényben meghatá-
rozott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat 
rendelkezésre bocsátani.
Kiskőrös Város Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás 
beszedését, az ebösszeírás célja kizárólag a törvényi előírásoknak való 
megfelelés.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatokat a fent említett nyomtatvány kitöltésével 
adhatja meg, ezzel eleget téve törvényi kötelezettségének.
Felhívom szíves figyelmét, hogy egy nyomtatvány csak egyetlen eb ada-
tainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több eb tulajdonosa, úgy az 
állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges.
A nyomtatvány letölthető a www.kiskoros.hu oldalról, valamint hozzájuthat 
a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett gyűjtőládánál lévő 
tárolórekeszből, illetőleg az 1. em. 2. iroda 1. ajtónál Varga Anikó gazdaság-
igazgatási referenstől.

A nyomtatványt a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalba kérjük legkésőbb 
2021. november 15. napjáig visszajuttatni az alábbi elérhetőségek egyikén:
• Postai úton: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor 

tér 1.
• Személyesen leadható a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 1. em. 2. iroda 1. 

ajtónál Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens részére, vagy a Kiskőrösi 
Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett gyűjtőládába dobva;

• Ügyfélkapun keresztül az Önkormányzati Hivatali Portálon találtható 
Ebösszeíró Adatlap online kitöltésével (https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap) 

• vagy az igazgatas@kiskoros.hu e-mail címre.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy
• 2013. január 1. napjától a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgal-

mazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése 
alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) 
megjelölve tartható, 

• a Törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az 
ebösszeíráskor köteles az ebre vonatkozó adatokat az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani,

• aki a kötelező adatszolgáltatást nem teljesíti a Törvény 43.§ (1) bekezdése 
alapján állatvédelmi bírságot köteles fizetni, melynek mértéke a Törvény 
43.§ (1a) bekezdése és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 3. melléklet d) pontja alapján 
30.000,- forint.

• a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Együttműködését köszönjük!

Kiskőrös, 2021. június 7.

Tisztelettel: Domonyi László
polgármester

Egyik vita jön a másik után. Közben jó nagyokat hallgatunk. Máskor inkább kerül-
jük egymást. Vagy jól kioktatjuk a társunkat, mennyire nem látja jól a dolgainkat 
vagy mennyire rosszul teljesít a kapcsolatunkban. Röviden-tömören, a kialakult 
katasztrofális helyzet kizárólag ŐT terheli...

Azonban a szakirodalmak mind azt 
kántálják, a kapcsolatunk nem csak 
úgy alakul, vagy nem csak az egyik 
fél miatt lesz jó vagy rossz. Hanem 
mindKETTEN alakítjuk. Akkor le-
het, nekem is van felelősségem abban, 
hogy boldogság és harmónia van kö-
zöttünk, vagy feszültség, csalódottság 
és harag közepette élünk?
Milyen hibákat tudunk elkövetni, 
melyek elindítják a lejtőn a kapcso-
latunkat? 
• MAGYARÁZKODUNK
Hogy csökkentsük a tetteink, szavaink, 
vagy mulasztásunk végett kialakult 
bűntudatunkat, magyarázatokat kere-
sünk: „Fogadj el ilyennek!”, „Egész nap 
dolgozom, nem tudok rád és a mun-
kára is odafigyelni!” Bár a saját lelkünk 
megnyugszik némileg, azonban a ket-
tőnk közti feszültség ezzel nem csök-
ken. Csupán mossuk kezeinket...
• BŰNBAKKERESÉS
Sokszor nem épp felemelő, amit vég-
hezviszünk, s ezt mi magunk is felis-
merjük. Mégis jobban esik valaki mást 
okolni érte. „Már megint olyan sokáig 
készülődtél!”, „Azért tartunk itt, mert 
nem törődsz velem!”, „Az anyád miatt 
veszünk össze állandóan!” A hibáztató 
ember környezetében mindenki fele-
lős, csak ő maga nem. Egy idő után 
önmagát is becsapja ezzel, hisz elhiszi, 
hogy ő tökéletes, mindenki más pedig 
esetlen és eszetlen egyszerre.

• ÖNSAJNÁLAT
„Már megint tiszta ideg vagyok mi-
attad!”, „Nem érzem magam nőnek 
melletted!” Óvatosan bánjunk az ön-
sajnáltatással, ha nem akarunk áldo-
zattá válni! Őket mindig a körülmé-
nyeik határozzák meg! Párkapcsolati 
problémák azonban önsajnálattal nem 
oldhatóak meg! A lelki jellegű nehézsé-
gek gyógyszere az őszinte beszélgetés, a 
másikkal való törődés és az empátia. 
• PANASZKODÁS
Belső feszültségeink enyhítése vé-
gett szeretünk kifelé panaszkodni. 
„A feleségem mindig csak kritizál!”, 
„A férjemmel képtelenség beszélget-
ni!” A panaszkodás egy harmadik fél 
felé irányul. Bár elérjük, hogy beszél-
gető partnerünk megértsen bennün-
ket, ám segíteni nem tud, hiszen mind 
a férj, mind a feleség megéléseire, vé-
leményére lenne szükséges a tisztán-
látáshoz. Ezt viszont mi, házastársak 
kettesben is meg tudjuk osztani egy-
mással, ha nyitottsággal és együttérzés-
sel fordulunk egymás felé.
Ne feledjük, igazán csak mi tudunk 
változtatni a kapcsolatunkon! Mi 
magunk idézzük elő az örömöket és 
a nehézségeket is. Miénk a döntés, 
mit mondunk, mit engedünk meg 
magunknak, mit teszünk, vagy nem 
teszünk a választottunkért! Mi irányít-
juk a kapcsolatunk sorsát!

Kertai Nóra

Itt mindig megtudhatja,
melyik az ügyeletes

gyógyszertár Kiskőrösön:
patikavilag.hu/kiskőrös
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SPORTTÁBOR SOK MOZGÁSSAL
Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület 
július 14-én a Német Nemzetiségi 
Nyelvi Táborban Olimpiai Sportna-
pot rendezett. A programok a Kiskő-
rösi Egészségfejlesztési Iroda támoga-
tásával a sport jegyében teltek nagyon 
sok mozgással.
Reggel mindenki kerékpárral érkezett 
a Hagyományok Házába, a napot 
sorversenyekkel és különböző ügyes-
ségi feladatokkal kezdték Filus Tibor 
vezetésével. A táborozó fiatalok ke-
rékpárral szlalomoztak, de volt labda-
vezetés a bóják között és kapuralövés 
is kézzel – lábbal egyaránt. A felada-
tokat sikeresen teljesítők jutalma az 
egészséges életmódra való felhívás 
jegyében, a Garden Farm Kft. tá-

mogatásával 100%-os, hideg almalé 
volt. A pihenőidőben a Kiskőrösi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Kincses Mihályné és segítői 
közreműködésével, sport témában 
német nyelvi feladatok várták a gyer-
mekeket. Délután a tanuszodában a 
Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő vezető-
je, Simon Gábor irányításával vizes 
sportprogramon vettek részt. Úsztak, 
labdáztak és egy nagyon jó hangula-
tú vízilabda mérkőzést is lejátszottak. 
A nap zárásaként a gyermekek ju-
talmul csavaros fagyit és jégkrémet 
kaptak. A mozgalmas nap után kicsit 
elfáradva, de sok élménnyel gazda-
godva térhettek haza a táborozók.

-ft-

NÉMET NYELVI TÁBORT TARTOTTAK A HAGYOMÁNYOK HÁZÁBAN
A Kiskőrösi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Kincses Mihályné elnök 
vezetésével ingyenes német nyelvi 
napközis tábort szervezett 6-14 éves 
korú gyermekek számára, július 12-
16-ig a Hagyományok Házában.
A táborozáson 25 gyermek vett részt. 
A foglalkozások központi témája 
idén az olimpia volt, a nyári tokyói 
világméretű sporteseményhez kap-
csolódva. Délelőttönként német nyel-
vi foglalkozásokat tartottak, ahol a 
gyermekek szókincsüket és általános 

ismereteiket bővíthették. A táborve-
zető munkáját a KEVI német szakos 
tanárai közül György Andrea, Fábi-
án Anita, Harsányi Zoltánné, Kis-
pál Kata, Szemerey Anna, Trepákné 
Kriskó Eszter és Tüske Bernadett 
segítették.
A táborozók ellátogattak a császár-
töltési Német Nemzetiségi Tájházba, 
ahol bepillanthattak a magyarországi 
németek egykori életkörülményei-
be és megtekintették a pincefalut is. 
A csoport Császártöltésen a Német 

Nemzetiségi Múzeumot tekintet-
te meg, majd továbbutazva Baján a 
Piriponty Játszóházban töltött el pár 
kellemes órát, majd a kisvonattal ba-
jai városnéző körúton vettek részt. 
Az egyik nap meglátogatták a tábo-
rozókat a nemzetiségi önkormányzat 
városunkban élő német tagjai is, a 
sportnapon több csoportban, külön-
böző állomáshelyeken teljesíthettek 
feladatokat az olimpia témakörében. 
Délutánonként a Kiskőrösi Rónaszé-
ki Fürdőben mártóztak nagyokat a 

hűs vízben. A zárónapra meghívták 
a diákok családtagjait. A táborozók a 
vendégeknek műsorral kedveskedtek, 
bemutatták a héten tanultakat, termé-
szetesen német nyelven. A szervezők a 
gyermekektől egy tortával búcsúztak, 
és a finomságot a hozzátartozókkal 
közösen fogyasztották el. A nemzeti-
ségi önkormányzat programjaival az 
aktuális járványügyi helyzethez iga-
zodva a szüreti fesztiválhoz is csatla-
kozik majd.

F. T./Boda Zsuzsa 

Kajla útleved felmutatásával
15% KEDVEZMÉNYT ADUNK

a belépőjegyed árából!

– KAJLA  KALANDOK –
a János Vitéz Látogatóközpontban is!

A véradáshoz 
személyi igazolvány, 

lakcím-, és TAJ 
kártya kell!

AUGUSZTUS 25-26-ÁN
9-13 óra között

VÉRADÁS LESZ
a Petőfi Sándor Művelődési Központban.

SZEPTEMBERTŐL ÚJRA INDULNAK A FOGLALKOZÁSOK,
MINI-TANFOLYAMOK A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
KÖZPONTBAN:

 „Online-vagyok” tanfolyam azoknak, akik jártasak akarnak lenni
a közösségi oldalak használatában (saját eszköz szükséges hozzá)

Gyöngyfűző klub indul korosztálytól függetlenül

 „Női torna” foglalkozások azoknak a hölgyeknek,
akik szeretnék belső izmaikat is erősíteni 

LazulÓra baba-mama klubbal készülünk azoknak az édesanyáknak,
akik gyermekükkel közösségben kívánnak ismerkedni, játszani 

Folytatjuk a Híd-klub ingyenes, önismereti tréninget 

Részletek és bővebb információ a művelődési központban,
illetve a +36-20/2266-443-as számon kérhető. 

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
PROGRAMJAI

Köszönjük!

NEGYVEN ÉVVEL EZELŐTT BALLAGTAK
Találkoztak 40 év után a petőfis, Ha-
mar Józsefné osztályfőnök egykori 
8. d osztályos diákjai. 
A találkozóról Kozma Mariann így ír:
Az évek múlásával talán nem mindig 
kellemes szembenézni. De ennyi idő 
elteltével találkozni azokkal, akikkel 
együtt koptattuk az iskolapadot, 
kihagyhatatlan élmény volt. Csvila 
Tamás vállalta magára az osztály-
találkozó megszervezésének nehéz 
feladatát, hálás köszönet illeti ezért.
Minden a régi iskolánkban kezdő-
dött. Hosszú idő telt el azzal, hogy 
örültünk egymásnak. Többnyire a 
„Na ki vagyok?” kérdés hallatszott 
mindenhonnan. A többség nem is-
merte fel a másikat, de így kedves 
és vicces volt a szituáció. Az egykori 
osztálytermünkben néhány mondat-
ban az osztálynévsor szerint minden-
ki mesélt kicsit magáról, hogy mi is 
történt mióta elhagytuk az iskola-
padot. Természetesen az  osztálykép 
sem maradt el. Szinte úgy kellett no-
szogatni mindenkit, hogy menjünk a 
következő színhelyre, annyira nyüzs-
gött az osztály. 

Az étteremben vacsora után követ-
keztek a fesztelen beszélgetések és 
sztorizások, mindenki szemében ott 
volt az őszinte érdeklődés egymás 
iránt.
Megbeszéltük, hogy „Nem búcsú-
zunk, csak elköszönünk” és minden 
évben ugyanezen a napon összejö-
vünk újra. Hajnal egykor ért véget 
ez a szép nap.
Az évek elszálltak felettünk, de az 
ilyen pillanatok feledhetetlen él-
ményt varázsolnak életünkbe.
Sajnos már öten nem lehetnek kö-
zöttünk, de szívből remélem, hogy 
mi még mindannyian sok ilyen ta-
lálkozón vehetünk részt.
Tanáraink voltak: Abonyi Mihály-
né, Baloghné Gszelmann Marianna, 
dr. Borbényi Imréné, Cserményi 
Boglárka, Donáth Sándorné, Dulai 
András, Fritsch Miklósné, Gmoser 
Györgyné, Hamar Józsefné osztály-
főnök, Kurucz Mihály, Kozma Lász-
ló, Lőrincz Tibor, Polgár Ferenc, 
Polgár Ferencné, dr. Szarka Istvánné, 
Szathmáry István, Zsikla Mária.

Boda Zsuzsa

Kíváncsi,

mi tö
rténik a városb

an?

online: kiskorostv.hu  |  facebook: Kiskőrös TVonline: kiskorostv.hu  |  facebook: Kiskőrös TV

Nézze Ön is a megújult Kiskőrös Tv adásait!

KÁBELTÉVÉ: 249-ES CSATORNA

Kiskôrös TV
Budapesten a XIV. kerületben, 
a Szugló utcában 53 m2+terasz, 
másfél szobás, földszinti, bútorozott 
lakás kiadó. Tel.: 20/805-2336

Konyhakész tanyasi csirke 
előrendelést felveszünk. 
Minőségi húsáruért keressenek Minket 
bizalommal a kiskőrösi és a soltvad-
kerti piacon. 
Soltvadkert: kedd, péntek 5.00-10.00 
Kiskőrös: szerda, szombat 5.00-10.00 
06 70/ 426-0905  |  06 70/ 601-9984 
facebook.com/
kovacsmanufaktura2020

* APRÓHIRDETÉS *

Magda Dávid (1984) orgonaművész, zeneszerző. Egerben tanult alapfokon, ahol Réz 
Lóránt készítette fel szakközépiskolai tanulmányaira. Kecskeméten a Kodály Zoltán 

Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult 2004-ig Révész Lászlónál, majd Dr. Csanádi 
Lászlónál folytatta tanulmányait 2009-ig, amikor diplomát szerzett orgonaművész, 

-tanár szakon a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán. 2012 és 2015 között 
Svédországban tanult a göteborgi Zeneművészeti Egyetemen, ahol egyházzene (BA)

és improvizáció, előadóművész szakokon (MA) végzett. 
Tanárai voltak: Mikael Wahlin, Mikael Fridén és Johannes Landgren. 

2016-ban zongora előadóművész diplomát (BA) szerzett a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karán. 

Jelenleg az egri Eszterházy Károly Egyetem óraadó tanára, ahol orgonát és improvizációt 
tanít. Rengeteg versenyeredményt tudhat magának orgonából és zeneszerzésből is 

egyaránt. Számos művet ír felkérésre, valamint egyre többen játsszák magyar és külföldi 
művészek a kompozícióit.

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS

Martin Ferenc
városüzemeltetési referens

06-78/513-120/209-es mellék
email: kommunalis.ref@kiskoros.hu
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HUZAVONÁK PETŐFI SZÜLŐHÁZA KÖRÜL – 9. RÉSZ EGY ÉVEN KERESZTÜL A HAGYOMÁNYOK ÁTADÁSÁRA TÖREKEDNEK
A meggyes lepény sütést lecsókészítés, paradicsomlé eltevés is követi

Puhe-puha rózsakalács, szezámmagos és köményes-sós kifli, valamint 
meggyes lepény sült ki július 6-án a Hagyományok háza sütőjében. 
A Csányi Ibolya vezette Kőrös-Körül Nők Egyesület és a Grünwaldné Ta-
kács Aranka vezetésével működő Kiskőrös Rózsája Horgolókör szervezé-
sében egy egész éven át tartó projekt részeként első alkalommal jöttek 
össze lányok-asszonyok, hogy anyáink, nagyanyáink receptje alapján ké-
szítsenek finomságokat. Mint azt dr. Nagy Gabriella, a Kőrös-körül Nők 
Egyesület tagja elmondta, az év minden hónapjára terveznek közösen, havi 
egy alkalommal valamilyen hagyományfenntartó, közösség-összeková-
csoló programot, amelyek megvalósításához egy önkormányzati nyertes 
CLLD pályázat biztosítja az anyagi forrás nagy részét.

A CLLD (Community Led Local 
Development) program keretein 
belül olyan közösségi szinten irá-
nyított városi fejlesztések megvaló-
sítására van lehetőség, melyek he-
lyi szükségleteket és lehetőségeket 
feltárva ösztönzik a helyi szereplők 
(önkormányzat, helyi kisebbségi ön-
kormányzatok, egyházak a civil és a 
vállalkozói szféra) együttműködését, 
ezzel hozzájárulva a helyi társadalom 
megújításához – fejtette ki a prog-
ram lényegét az aljegyző asszony. 
A lehetőséget kihasználva 12 hóna-
pon át gasztrokulturális, tematikus 
rendezvényeket szeretnénk szervez-
ni. 

 � Milyen gasztronómiai progra-
mok lesznek?
Augusztusban lekvárt – akár több-
félét is – tervezünk főzni, de készü-
lünk paradicsomlé eltevésre, csala-
mádé készítésre is. Célunk, hogy a 
hagyományos recepteket és elkészí-
tési módokat átadjuk egymásnak és 
a fiataloknak, ezért például erre az 
első alkalomra is megkértük Bar-
kóczi Jánosné Ica nénit, valamint 
Szűcsné Hajdú Máriát, hogy osszák 
meg velünk jól bevált kelt meggyes 
lepényük receptjét, így mi ezeknek 
alapján dagasztottuk be a tésztát és 
az ő irányításukkal készítettük el a 
finomságokat. Szeretnénk, ha mi-
nél több fiatalasszony részt venne a 
programjainkon, és akiknek eddig 
nem sikerült otthon ellesniük vala-
miért ezeknek a hagyományos süte-
ményeknek, ételeknek az elkészítési 
módját, azok a kulisszatitkokat egy 
jó közösségben el tudják sajátítani 
velünk.

 � A főzés-sütésen kívül milyen más 
alkalmak tartoznak a projektbe?
A programsorozatunk „gasztro-
kulturális” elnevezést kapott, ami azt 
jelenti, hogy előadásokat is fogunk 
szervezni, meghívni neves, a hölgyek 
körében népszerű előadókat, életve-
zetési tanácsadókat, vagy dietetikust, 
híres gasztrobloggert. Mindezek 

mellett folytatjuk a már hagyomá-
nyos, eddigi programjainkat is, ilye-
nek például a város főtéri adventi 
koszorújának elkészítése, illetve a 
horgolókör további működésének 
segítése. A gasztronómia körébe tar-
tozó alkalmainkat a Hagyományok 
házában tartjuk, ami pont ezzel a 
céllal jött létre, szintén a CLLD 
program keretében, csak más volt 
a pályázó. A két pályázati program 
tökéletesen illeszkedik egymáshoz 
és így kapcsolódik össze a köz-, a 
civil- és a gazdasági szféra, amelyek 
a CLLD program alappillérei. Ami-
kor nagyobb volumenű rendezvényt 
szervezünk, akkor pedig a művelő-
dési központ lesz a helyszín, illetve 
a főtér.
A meggyes lepény készítéshez kap-
tunk termelői segítséget is, a többi 
gasztronómiai eseményünkön is kí-
vánjuk népszerűsíteni a helyi terme-
lőket, egyben számítunk támogatói 
hozzáállásukra. Kérjük, hogy ked-
veljék facebook oldalunkat: Kőrös-
Körül Nők Egyesület, ahol mindig 
értesülhetnek a következő esemény-
ről és ahol megadjuk a programja-
inkhoz való csatlakozás módját is, 
azok időpontját és a helyszínt.
Minden rendezvényünkre szeretettel 
invitáljuk az érdeklődőket, a részvé-
tel ingyenes és bárki számára nyitott.
A lányok-asszonyok a nyári meleg 
ellenére – amire a nagy teljesítmé-
nyű sütő még „rátett egy lapáttal”– 
nagyon lelkesen tevékenykedtek, a 
„saját készítés örömével fűszerezett” 
pazar finomságokból pedig a sütés 
befejeztével a nagyteremben egy 
jó beszélgetés közben együtt fala-
tozgattak. Ica néni és Marcsi pedig 
megosztotta a csapattal a sütésekhez 
kapcsolódó, a régmúltra visszatekin-
tő kiskőrösi hagyományok eredetét, 
a családi szokások jelentőségét.
Köszönjük, hogy ott lehettünk, a 
hangulat és minden „tepsiremek” is 
igen kiváló volt.

Boda Zsuzsa
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Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Kiskőrös, Erdőtelki út 17.
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EFOP-1.8.6-17-2017-00035
A lakosság fizikai aktivitásának növelése
a szabadidősport révén a Dél-alföldi régióban

TEHETSZERTE.HU
Európai Szociális

Alap

testösszetétel-, vérnyomás mérés, életmód tanácsadás, 
egészségügyi szűrések, vízitorna, aquafloating, 
rönkhajítás, célbadobás, strandröplabda, 
strandkézilabda, pelota, tollaslabda, 
küzdősport bemutató
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A programok ingyenesek.

A programok a mindenkor érvényes járványügyi előírások figyelembevételével kerülnek 
megszervezésre. A programon való részvétel során a mindenkor érvényes járványügyi 

előírások betartása kötelező.

Novák Bence
édesanyja: Holló Klaudia
édesapja: Novák Róbert 
születési hely: Budapest
születési idő: 2021. április 1. 
születési súly, hossz: 3340 g, 54 cm

MEGSZÜLETTÉL, MEGÉRKEZTÉL, DE JÓ!

Az előző részben a tulajdonosok anyagi gondjai miatt végül az Írók és Mű-
vészek Társaságának sikerül 800 forintért megvásárolnia a szülőházat, 
amelyben Petőfi-relikviák kiállítását is tervezik.

A múzeumból évtizedekig nem lesz 
semmi. A látogatók kriptaszerű kö-
rülményekről számolnak be például 
Móricz Zsigmond 1912-ben. (id.Iste-
nes József: A kiskőrösi Petőfi-kultusz 
története. A Petőfi Társaság kiadványa, 
Kiskőrös, 1987.15. o.) A szoba köze-
pén asztal, a vendégkönyvvel, a fala-
kon a látogatók porosodó koszorúi. 
Csak az 1920-as években hozza létre 
a Petőfi Múzeumot a helyi Petőfi Iro-
dalmi Kör a Magyar Asszonyok Nem-
zeti Szövetségével (MANSZ) karöltve. 
1926- ban lelkes felhívással fordulnak 
a Petőfi Társasághoz, Budapest Szé-
kesfőváros közönségéhez, a Nemzeti 
Múzeumhoz, az Ernst Múzeumhoz, 
a hazai könyvkiadókhoz és könyvke-
reskedőkhöz, hogy a birtokukban lévő 
Petőfi-relikviák közül a nélkülözhe-
tőeket bocsássák a kiskőrösi múzeum 
rendelkezésére. Érkeznek is emléktár-
gyak, amelyeket egy üvegszekrényben 
állítanak ki, amit Tepliczky Aladárné, 
a MANSZ helyi elnöke kölcsönöz a 
kiállítás számára. (Zoltán János: Petőfi-

könyv. Kiskőrös vázlatos történetével. Ki-
adja a Petőfi Irodalmi Kör Kiskőrösön, 
1927. 39-40.o.)
Ennek ellenére Istenes József, a mú-
zeum későbbi első igazgatója így em-
lékezik 1940. január 2-án tett első 
látogatására: „Mindaz, amit láttam 
számomra nem volt arányban azzal az 
érzéssel, ami eltöltött első pillanatban, 
amikor beléptem a kis szobába.”
(Istenes József: A kiskőrösi Petőfi-kultusz 
története. A Petőfi Társaság kiadványa, 
Kiskőrös, 1987. 16.o.)
Az ő előadása szerint is mintha üres 
lenne a szoba. Az üvegszekrényt nem 
említi. A múzeum végül csak 1951-
ben nyílik meg. A megnyitó beszédet 
az éppen sztálinista korszakát élő De-
vecseri Gábor költő-műfordító, akko-
riban a Néphadsereg őrnagya mondja.
A Rónay István cikkével kezdődő sok 
„huzavona” 1880. október 17-én ér 
véget. Az országos lapok is nagy terje-
delemben tudósítanak a nevezetes ese-
ményről, amikor az Írók és Művészek 
Társasága nevében Jókai Mór, Petőfi 

egykori barátja ünnepélyes keretek kö-
zött birtokba veszi a szülőházat. Már 
előző nap tizennégy fős delegáció in-
dul a fővárosból. Vasút híján Hartáig 
hajón teszik meg az utat. Ott Kiskőrös 
előkelőségei lovas hintókkal fogadják 
őket, és még négy órás zötykölődés vár 
rájuk az ünnepelt költő által megéne-
kelt alföldi rónaságon.
Jókai mellett tagja a küldöttségnek 
Szana Tamás és mindkettejük tit-
kára, Komócsy József, Abafi Lajos, 
Neugebauer László, Temple Pál fiatal 
angol-magyar festőművész, gr. Tele-
ki Sándor, Petőfi hasonnevű egyetlen 
arisztokrata barátjának a fia, valamint 
hat hírlapíró.
Jókai Mór kivételével a többiek neve 
ma már nem sokat mond. Maga Jókai 
viszonya is ellentmondásosabb Petőfi-
hez, mint ezt költői szárnyalású avató 
beszédéből gondolnánk. Jókai Mór, 
aki Móricnak született és márciusi 
forradalmi napokig a nemesi y-nal írta 
a nevét, a Pápai Kollégiumban ismer-
kedik meg Petőfi Sándorral. Ekkor ő 
még festőnek, Petőfi pedig színésznek 
készül. Útjaik aztán egy időre elválnak, 
mert a pedáns Jókai rendesen befejezi 
jogi tanulmányait, akár dr. Jókai Mór-
nak is címeztethette magát, de ezt rit-
kán teszi. Ezzel szemben Petőfinek mai 
fogalmaink szerint érettségije sem volt.
Aztán egy darabig ismét együtt halad-
nak. Mindketten az utóbb márciusi if-
jaknak nevezett társasághoz tartoznak, 
együtt menetelnek a forradalom legen-
dás napjaiban is. Éppen ezen a napon 
ismeri meg Jókai Laborfalvi Róza szí-
nésznőt, akibe beleszeret, és el is veszi 
feleségül. Petőfivel emiatt romlik meg 
barátságuk, mert érdekes módon a 
társadalmi szokásokra nem sokat adó 
költő nyárspolgári módon felhánytor-
gatja, hogy Róza idősebb barátjánál, és 

már megtapasztalt egy-két dolgot az 
életből, és ezekből a tapasztalatokból 
házasságon kívüli gyermeke is szüle-
tett.
Utóbb politikailag is eltávolodnak egy-
mástól, mert Petőfi mindvégig meg-
marad radikális forradalmárnak, aki 
végsőkig vállalja a kilátástalan harcot 
is, ezzel szemben Jókai az úgynevezett 
Békepárt lapjának lesz a szerkesztője.
Petőfihez a költő halála után is el-
lentmondásosan viszonyul. Politikai 
divatok című regényében az egyik 
karikatúraszerűen ábrázolt figura egy-
értelműen Petőfire emlékeztet, annyi 
különbséggel, hogy túléli a szabadság-
harcot, és nem túl heroikusan előfize-
tőket gyűjt a műveihez.
Jókainak ennek ellenére kiemelkedő 
szerepe van a Petőfi-kultusz megte-
remtésében. A szülőhelyvitában pedig 
egyértelműen Kiskőrös mellett foglal 
állást. A többieknek nem jutott ki az 
irodalmi halhatatlanság, de a maguk 
korában érdemdús munkásai voltak a 
magyar kultúrának.
Szana Tamás (1844-1908) író, kriti-
kus, művészettörténész, a Petőfi Társa-
ság főtitkáraként szerkeszti a Koszorú 
című folyóiratot. Könyvet írt Szendrey 
Júliáról. Megírta a Koszorú-ban a Pe-
tőfi-ház történetét is.
Komócsy József (1836-1894) költő, a 
Petőfi Társaság egyik alapítója, majd 
elnöke is.
Abafi (Aigner) Lajos (1840-1909) 
kiadó, könyvkereskedő és író. Petőfi 
műveit fordította németre, kritikákat 
és irodalomtörténeti műveket is írt. Ő 
hozta a létre és elnöke is volt az Orszá-
gos Könyvkereskedők Egyesületének.
Neugebauer László (1845-1919) ban-
ki tisztviselő, aki sokat tett német mű-
fordításaival Petőfi nemzetközi elisme-
réséért.                         Fodor Tamás

Hőgye Botond
édesanyja: Kis Gyöngyi
édesapja: Hőgye Miklós
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2021. július 3.
születési súly, hossz: 3350 g, 48 cm

Tóth Janka
édesanyja: Holló Melinda
édesapja: Tóth Mihály
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2021. június 25.
születési súly, hossz: 3200 g, 53 cm  

Polereczki Pál
édesanyja: Czirkó Nelli
édesapja: Polereczki Pál
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2021. június 25.
születési súly, hossz: 3670 g, 55 cm
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Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 6000 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

Felelős kiadó:
Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft.
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.

Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa  |  +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
A Kunság-Média Nonprofit
Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Hirdetésfelvétel:
Petőfi Sándor Művelődési Központ
hétköznaponként 8.00-12.00 
és 12.30-16.00 óra között
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/A
telefon: 06-78/312-315

Dúcz Annamária  |  +36-70/617-9945
hirdetes@vira.hu

Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Izsáki út 10/B
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó Péter

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:
FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
WWW.KISKOROS.HU   

SPORT

EZÜSTÉRMES LETT AZ U19-ES GÁRDA
Jól sikerült zárnia a szezon a Kis-
kőrösi LC U19-es csapatának. Az 
együttes a bajnokság utolsó néhány 
fordulójának már úgy vágott neki, 
hogy a második helyen zárnak és a 
szép eredményt egy nagy gólarányú 
győzelemmel ünnepelhették meg az 
utolsó játéknapon. 
A megyei utánpótlás labdarúgó 
bajnokság U19-es bajnokságának 
közép csoportjában június 17-én 
szomszédvári rangadóra került sor. 
Ezen napon a 15. fordulóból elha-
lasztott mérkőzést pótolták, ame-
lyen a solvadkertiek a kiskőrösieket 
látták vendégül. A kiskőrösi együttes 
13-2 (2-7) arányú győzelmet ara-
tott: Amin – Andó (Szlovák), Karf 
(Pecznyik), Györgye, Gémesi, Gu-
lyás, Tóth Á. (Horváth G.), Csővári, 
Sztraka, Lengyel (Hajas), Breznyán. 
A találkozó nagy kiskőrösi fölényt 
hozott és fél órányi játék után már 
6-0-ra vezettek. A soltvadkertiek lel-
kesen küzdöttek és a két góljukon 

kívül még 3-4 igazán nagy helyzetet 
kihagytak. A soltvadkertiek gólja-
it Lévai Balázs és Lukács Zénó, a 
kiskőrösiek találatait pedig Karf 
Alex-2, Györgye Dávid-3, Gémesi 
János-3, Tóth Ákos-2, Breznyán 
Gergő és Horváth Gergő-2 szerez-
ték. A csapat edzője, Mokrickij Vik-
tor a találkozó után elmondta, hogy 
gratulál a csapatnak a bajnoki sze-
repléséhez, mivel a második helyen 
végeztek. Ezen a mérkőzésen nagyon 
sok hiányzó játékosuk volt, ezért az 
U16-os csapatból jöttek el többen, 
hogy pótolják őket. A fiatalok ma 
jól szálltak bele a mérkőzésbe és tel-
jesítményükkel hozzájárultak ahhoz, 
hogy ilyen nagy gólarányú győzel-
met arattak. Szorosabb eredményre 
gondoltak, mivel nem volt kapusuk 
és a háló elé Amin Adrián személyé-
ben az egyik mezőnyjátékosuk állt 
be, illetve Andó Gergelyt sérülés 
miatt a szünetben le kellett cserélni.

-ft-

BAJNOKOK AZ U16-OS LABDARÚGÓK
Nehéz sorozatot tudhat maga mö-
gött a Kiskőrösi LC U16-os labda-
rúgó csapata, amely nagyon kiélezett 
küzdelemben szerezte meg a bajnoki 
címet. A korosztályos bajnokság déli 
csoportjában szereplő együttes a sze-
zon hajrájában két rangadót is siker-
rel vívott meg, ami nagyban hozzá-
járult az aranyérem megszerzéséhez.
A kiskőrösi fiatalok két olyan csapa-
tot győztek le magabiztos játékkal 
hazai környezetben, amelyek szin-
tén esélyesek voltak a bajnoki cím 
megszerzésére és a dobogón zárták a 
szezont. A kiskőrösi együttes nagy-
szerű teljesítményt nyújtva nyerte 
meg 5-0-ra (1-0) a Bácsalmás elleni 
találkozót: Brada – Albert (Györ-
gye), Szlovák, Rácz, Simon (Piller), 
Pecznyik, Kiss Á. (Solymosi), Vág-
völgyi (Csík), Dörmő (Kusztos), 
Horváth G., Torgyik M. Az első 
félidő nagy taktikai csatát hozott és 
kiegyenlített küzdelmet, amely során 
a kiskőrösiek a 44. percben Dörmő 
Ádám révén szereztek vezetést (1-0). 
A második félidőben nagyszerűen 
játszottak a hazai fiatalok. A kiskő-
rösiek szervezetten és jól védekeztek, 
amelyek után a megszerzett labdával 
pontos passzok után vezettek szép 
támadásokat. A harmadik kiskőrösi 
gól után eldőlt a mérkőzés és a vé-
gére szétesően focizó bácsalmásiak 
ellen a kiskőrösiek nagy gólarányú 

győzelmet arattak a szünet után gólt 
szerző Horváth Gergő, Pecznyik 
Gábor, Kiss Ádám és Kusztos Erik 
találataival. 
A másik nagy ellenfél a Dusnok KSE 
gárdája volt, akiket 3-0-ra (1-0) győz-
tek le: Brada – Albert (Lomjánszki), 
Szlovák D., Rácz, Téglás (Piller), 
Pecznyik, Kiss Á. (Solymosi), Vág-
völgyi (Csík), Dörmő (Kusztos), 
Horváth G. (Simon), Torgyik. Nagy 
téttel bíró mérkőzést játszott egymás 
ellen a két csapat, mivel a nyertes 
gárda nagy lépést tehetett a bajnoki 
cím megszerzése felé. Ennek megfe-
lelően mindkét csapat szervezetten 
védekezett az első félidőben és ke-
vés helyzet alakult ki a kapuk előtt. 
A kiskőrösiek a 43. percben szerezték 
meg a vezetést Dörmő Ádám góljá-
val (1-0), ami döntően befolyásolta a 
mérkőzés alakulását. A második fél-
időben a vendégek próbáltak többet 
támadni, de a jó labdaszerzések után 
a kiskőrösi kontratámadások állandó 
gólveszélyt jelentettek. Az 57. perc-
ben ismét a kapuba talált Dörmő 
Ádám (2-0), majd a sok hazai gól-
szerzési lehetőségből a 64. percben 
Horváth Gergő találata állította be 
a 3-0-ás végeredményt. A kiskőrösi 
csapat ezt követően Hajósra látoga-
tott, ahol 8-0-ra nyertek és ezzel a 
tabella első helyén végeztek.

filus

KÖZEL EGY CSAPATNYI ÚJ JÁTÉKOS 
KEZD A FÉRFI KÉZILABDÁZÓKNÁL

A tavalyi szezonban rengeteg nehéz-
séggel kellett megküzdenie az NB 
II-ben szereplő Kiskőrösi KSK férfi 
kézilabda csapatának, így a gárdának 
a nyár során kicsit izgulnia kellett, 
hogy a megszerzett 10 pont és az 
elért 10. helyezés elegendő lesz-e az 
bajnokságban való bennmaradáshoz. 
A csapatot július közepén értesítette 
az országos szövetség, hogy elfogad-
ták a nevezésüket az NB II-es baj-
nokságba és az új szezont is itt kezd-
hetik majd meg.
A Kiskőrösi KSK csapatvezetője Ha-
rangozó Péter elmondta, hogy a jó 
hírnek köszönhetően az egyesület 
zsinórban a 15. szezonját kezdhe-
ti meg ősszel az NB II-es bajnok-
ságban. A felnőttek edzője maradt 
Horváth András, a fiatalok közül 
az első csapatnál számítanak Patai 
Deniszre, Megyeri Mátéra, az el-

tiltása után ismét itt készülhet Turi 
Attila, a sérülését követően már 
teljesértékű edzésmunkát tud vé-
gezni Harangozó Gergő, visszatér 
a gárdához Bezsenyi Ákos és Barna 
Imre, valamint Kiskőrösön folytatja 
pályafutását a keceli Laki Gergő és 
Laki Gábor. Az együttestől nem tá-
vozott senki, viszont a szegedi kettős 
igazolással itt szereplő játékosokra 
már nem számítanak a továbbiak-
ban. A csapat nagy valószínűséggel 
az új szezonban is az NB II. dél-
nyugati csoportjában szerepel majd. 
A csapatvezető a tervekről megem-
lítette, hogy nincsenek hatalmas el-
várások, jó közösségi szellemű gárdát 
szeretnének kialakítani, továbbra is a 
helyi játékosokra alapozva és olyan 
eredményt kívánnak elérni, amely 
során nem kell a kieséstől tartaniuk.

Filus Tibor

IZGALMAS PROGRAMOKKAL SZERVEZETT TÁBOROKAT AZ EFI
Évek óta lehetőséget kínál a Kiskőrö-
si Egészségfejlesztési Iroda arra, hogy 
a nyár folyamán közel félszáz gyer-
mek eltölthessen egy-egy hetet in-
gyenes táborainkban. Nagyon nagy 
volt az érdeklődés az idei évben is, 
csupán néhány nap alatt betelt min-
den szabad hely.
Egészségtáborainkban a két hét so-
rán rengeteg izgalmas programmal 
készültünk a gyermekeknek, me-
lyek során megélhették kreativitá-
sukat, szárnyalhatott a fantáziájuk 

és fejleszthették gondolkodásukat. 
A sok-sok játékos, mozgásos feladat 
mellett kiemelt hangsúlyt kapott 
a lelki egészségfejlesztés; az érzel-
mi intelligencia fejlesztése, egymás 
megismerése és elfogadása, valamint 
fontosnak tartottuk a csapatmun-
kát, és hogy egy igazi közösségként 
töltsék el a hetet. Természetesen a 
kreatív feladatok sem maradhat-
tak el táborunkból, mint például a 
kavicskép készítés, vagy a mindig 
népszerű karkötőfonás, valamint a 

gyümölcsökkel és zöldségekkel való 
szobrászkodás sem, ahol lehetőségük 
nyílt a gyerekeknek megkóstolni is 
az alapanyagokat. Emellett készí-
tettünk gyümölcsös jégkrémet és a 
játékos feladatok során fejleszthették 
képzelőerejüket.
Partnereink is nagyon izgalmas és 
fejlesztő hatású feladatokkal készül-
tek a gyermekeknek. Mezőfi-Hor-
váth Antónia pszichológussal az 
érzelmek felismerésére és kifejezésé-
re, az életünkben átélt nehézségekre 
és az azokkal való megküzdésre fó-
kuszáltunk, valamint azokra az ese-
ményekre vagy személyekre, akikért 
hálásak lehetünk. Pásztorné Mol-
nár Judittal pedig a testmozgásra 
helyeztük a hangsúlyt, sorversenyek 
és vetélkedők keretében. A Kiskőrösi 
Mentő Alapítvány munkatársaival 
az elsősegélynyújtás gyakorlatát is-
merhették meg a gyerekek, hiszen 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy már 
egészen fiatal korban átadjuk ezeket 
az ismereteket, így a későbbiek során 
magabiztosabban és hatékonyabban 
tudnak segíteni másoknak vészhely-
zet esetén. Emellett pedig a nyaralá-
sok során felmerülő kockázatokra és 
balesetekre is felhívták a figyelmet.
Szeretnénk köszönetet mondani 
partnereinknek, akik izgalmas prog-
ramokkal színesítették táborainkat, 
valamint a Kiskőrösi Óvodák ve-
zetőségének, hogy kitűnő helyszínt 
biztosítottak számunkra az Erdő-
telki tagóvodában, és természetesen 
Dulainé Hati Annamáriának, va-
lamint Gulics Valentinának a ren-
geteg segítségért és gondoskodásért.
Bízunk benne, hogy minden gyer-
mek nagyszerűen érezte magát tábo-
rainkban és felejthetetlen élmények-
kel gazdagodtak.
Szeptembertől elképesztően izgal-
mas és hasznos programsorozattal 
készülünk azok számára, akik ér-
deklődnek a főzés, az ételkészítés, 
valamint az élelmiszerek saját kezű-
leg való előállítása iránt. A „Nagy 
Főzősuli” elnevezésű interaktív 
programunkon – mely öt szombati 

napon kerül megrendezésre - a részt-
vevők megtudhatják, hogy mi min-
den készíthető el, néhány egyszerű 
alapanyagból. A 20 perces komplett 
melegételek és hidegételek mellett 
megismerhetik különböző tejter-
mékek, tészták és pékáruk, valamint 
szószok elkészítési lehetőségét, to-
vábbá szó lesz a zöldségek sokrétű 
felhasználásáról és télire való elrakás-
ról. A programsorozat Kiskőrösön a 
Hagyományok Házában kerül meg-
rendezésre, mely az Egészségfejlesz-
tési Iroda támogatásával ingyenes. 
A program regisztrációhoz kötött!

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

Előny: 
- idegen nyelv
  ismerete

ÚSZÓMESTER állás!

A fényképes önéletrajzokat az info@koroskom.hu 
és a ronaszekifurdo@gmail.com email címekre várjuk.
Tel.: 78/415-680

Feltételek:
- középfokú végzettség 
- biztos úszástudás
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A SAKK A MEMÓRIA SPORTJA
Összemérték tudásukat a „kismesterek”

Városi sakkversenyt szerveztek nem-
régiben a Petőfi Sándor Művelődési 
Központban Kalmár Benedek sakk-
edző vezetésével. Az általános iskolás 
korosztálynak meghirdetett verseny 
végén több kategóriában hirdettek 
eredményt. Az 1-2. osztályosok kate-
góriájában Kis Viktor Kornél győ-
zött, a 3-4. osztályosok között Makó 
Dániel első, Vizler Viktor harma-
dik lett, a felső tagozatosok között 
Pohankovics Zsombor első, Makó 
Máté pedig második helyen végzett 

a versenyben. Mindenkinek gratu-
lálunk! A gyerekeket a művelődési 
központ sakk-foglalkozásain Kalmár 
Benedek sakkoktató tanítja meg az 
alapokat a kezdőknek, illetve a for-
télyokat a sakkozást haladó szinten 
művelő gyermekeknek! Sokan isme-
rik már Benedek bácsit, aki a nyári 
szünet után szeptembertől folytatja 
a Sakk-klub vezetését, ami minden 
csütörtök délután 16.15-kor kezdő-
dik majd.

Boda Zsuzsa

Szent Imre feltételezett utolsó földi útját járjuk végig 2021. 09. 11-én. 
A 33 km-es zarándok utat hagyományteremtő szándékkal indítottuk el 2012-ben.
Zarándoklatunkat felajánljuk fiataljainkért, valamint a magyarság
összefogásáért, tisztulásáért, felemelkedéséért, értékeinek felismeréséért és hit-
ben való megerősödéséért. 
Gyülekezés 4:45-kor Soltvadkert-Selymesen a Selymes utca végén (53-as számú 
úton Soltvadkert felől, a vasút után az első köves utca jobbra). A korai időpont miatt 
ajánlott lámpát hozni. Soltszentimrére a Csonka-toronyhoz várhatóan 16:30 
óra körül érkezünk. A Szent Imre halálának időpontját mutató fényjelenség meg-
tekintése után megemlékezéssel, majd szentmisével zárul a zarándoklat. Lehető-
séget teremtünk azok visszautaztatására, akik Selymesen hagyják a járművüket. 
A gépkocsik őrzéséről gondoskodunk. Az igényt jelezni lehet az alábbi elérhető-
ségek egyikén, a busz szervezése miatt. A zarándoklathoz menet közben is lehet 
csatlakozni. Kísérő fogatokat, járműveket szervezünk, ha valaki nem bírná végig 
a gyaloglást.

Jelentkezés:
Villámlevél: info@szentimrezarandoklat.hu
Telefon: +36-20/346-5553
További információ: http://szentimrezarandoklat.hu

Szent Imre
zarándoklatot

hirdetünk

„Szent Imre herceg, aki a földi hazát a mennyeire cserélted fel, 
tekints az égből édes hazánkra, és légy hathatós szószólónk Istennél, 
Ámen.”

NEM UTOLSÓ SORBAN


