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Éljen az ifjú pár!
Nech žijú mladomanželia!

KISKŐRÖSI SZLOVÁK LAKODALMAS
MÁJUS 21-ÉN

A FOTÓN: LOVÁNYI CSILLA ÉS KISS BENCE JÁNOS
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A BAJNOKOK VERSENYEZTEK HETEDSZER IS FONT SÁNDOR A 
TÉRSÉG ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

május 22. vasárnap

• Megújult vidámpark a Coop mellett
• Ingyenes gyermekprogramok a Posta előtt 10 és 18 óra között:
• Mesekert – interaktív mobil játszóház
• Fazekas Légvárvilág
• Borutca
• május 21. (szombat) Záportározó-tó
9:00-17:00 Futókörök Napja 2022
• KEHOP-2.1.7. „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos
vízhasználatra nevelés a klíma változás korában”
–  Ivóvízkút átadó ünnepség a Kiskunvíz Kft. közreműködésével
• május 22. (vasárnap) 10 órától
Simson Robogó Roadshow a Szarvas Fogadó előtt

kísérőprogramok

2022. május 20-21-22.

Városalapítók Napja
és Országos Rétesfesztivál

Petőfi Sándor Művelődési Központ
17:00 Kunhegyesi Ferenc: K arculatok könyvbemutatóval
egybekötött festménykiállítás megnyitója
Megnyitja: Gaál József Munkácsy Mihály-díjas festő, szobrász

Nagyszínpad
20:30 Egy állati jó musical a Tesla Show alkotóitól – Vadak ura 
(Az előadás belépőjeggyel látogatható)

pozsonyi utca
23:00 Rádió97 Party: Kiskőrös DJ Allstars DISCO

május 20. péntek
május 21. szombat

Pozsonyi utca
09:00 Lakodalmas étkek főzőversenye Lázár Cheffel
13:00 Eredményhirdetés
Éjféltől Rádió97 Party: Retro Night Nagy Feróval,
Eckert Gyurival és Tóth Imivel

Nagyszínpad
11:30 Megnyitó ünnepség
Köszöntő beszédet mond: Domonyi László, Kiskőrös Város polgármestere
Közreműködik a Kiskőrösi Óvodák Szűcsi Tagóvodája:
„Most viszik, most viszik” című szlovák gyermekjátékok műsorukkal
Wattay-dombormű koszorúzása
12:30 Vendégváró műsor, fellép Kothencz Lali énekes,
kíséri Patai Benő és zenekara
14:00 Szlovák lakodalmas
Készülődés a Petőfi téren, a vőlegényes háznál
Készülődés a Szlovák Tájházban, a menyasszonyos háznál
15:30 Áldás az ifjú párra az evangélikus templomban
18:00 Ünnepi vacsora, majd lakodalmi mulatság a főtéren
21:00 Utcabál Lalival & Nanival, a Muzsika Tv énekeseivel
22:00 Madarak zenekar koncert

Sz
er
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Kunság-Média Kft.
Kiskőrös Város Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzata

Nagyszínpad
08:00 Az Országos Rétesfesztivál megnyitója
08:00-13:00 Réteskészítés és kóstoltatás a magyarországi
szlovák és szomszéd települések részvételével
13:30 G-Flow Tánciskola hip-hop bemutatója
14:00 Szenior Örömtánc táncosainak műsora
14:30 Musical és operett show Sári Évivel és Kocsis Dénessel
15:30 A Kiskőrös Városi Borverseny díjátadó ünnepsége
16:00 Dívák show Détár Enikővel, Fésűs Nellyvel
és Ladinek Judittal
17:15 Rakonczai Imre koncert
20:00 Fenyő 75 koncert

Az Együtt a Daganatos Gyermekekért 
Alapítvány már második alkalommal 
szervezte meg városunkban a Bajno-
kok Versenyét. Az alapítvány elnöke, 
Takácsné Stalter Judit családjával, 
férjével, Gáborral és lányukkal Ka-
tával, lassan negyed évszázada, hogy 
létrehozták az alapítványt és segítenek, 
ahol tudnak az orvosoknak, a kis bete-
geknek és a családtagoknak. Műszere-
ket vásárolnak, támogatókat találnak a 
jó ügynek, a gyermekeket táboroztat-
ják...felsorolni is nehéz, mi mindent 
megtesznek. A Bajnokok Versenyén 
azok a 6-18 év közötti gyermekek/
fiatalok vehetnek részt, akiknek az 
onkológiai kezelését már sikeresen 
befejezték. A megnyitó és díjkiosztó 
ünnepséget a gyermekek szálláshelyén, 
a Vinum Wellness és Konferencia Ho-
telben tartották, melyeken Domonyi 
László polgármester is részt vett, be-
szédet mondott és díjakat adott át. 
Két csodálatos nap Kiskőrösön, 
amikor öt sportágban – úszásban, 

asztaliteniszben, futásban, sakkban, 
légpuska-lövészetben összemérik 
ügyességüket.
Gratulálunk mindenkinek! A szerve-
zőknek a hatalmas ötletért, a bajno-
koknak a rengeteg megszerzett ére-
mért, a segítőknek és a támogatóknak 
önzetlenségükért.
Tartalmas programokkal teli két cso-
dálatos nappal ajándékozták meg a 
BAJNOKOKAT!

BESZÁMOLÓKAT FOGADTAK EL
A képviselő-testület áprilisi ülésén 
több beszámolót, intézményi tájékoz-
tatót is elfogadott.
Szentgyörgyiné Szlovák Mária, a 
Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Óvoda Általános Iskola, Gimnázium 
és Technikum igazgatója szóban is 
kiegészítette az írásban előzetesen be-
adott beszámolóját. 
Őt követően Franczia László, a 
Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay 
Technikum és Kollégium igazgatójá-
nak tájékoztatója hangzott el. 
Opauszki György, a Magyarországi 
Baptista Egyház Filadelfia Integrált 
Szociális Intézmény vezetője egészí-
tette ki a beadott szakmai beszámo-
lóját.
Kiegészítés nélkül ugyancsak elfo-
gadta a városvezetés a Sorsfordító 
Szolgáltató Központ tevékenységéről 
összeállított beszámolót, valamint a 

Tarkabarka Családi Napközi Egyesü-
let szerződésben meghatározott szak-
mai beszámolóját és a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ szolgáltatási 
tervét.
A képviselő-testület meghosszabbítot-
ta dr. Kállayné Major Marina (fotón-
kon) az Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézmény intézményve-
zetői megbízását. Gratulálunk! 

„Kiskőrösért Emléklapot” adott át 
Domonyi László polgármester a 
Rendőrség Napja alkalmából, két 
kiválóan helytálló rendőrségi mun-
katársnak. A Kiskőrösi Rendőrka-
pitányság állománygyűlésén, pálya-
futása során tanúsított kiemelkedő 
szakmai munkája elismeréseként, 
Bajkó Barna rendőrőrmester (fotó) 
valamint Tanos Gábor munkavállaló 
kapott emléklapot.

Jogerőre emelkedett az április 3-án 
megtartott országos képviselővá-
lasztás eredménye. Kiskőrös a Bács 
03-as választókerületbe tartozik, ahol 
65 ezer 242 állampolgár rendelkezik 
választójoggal. Font Sándor a szava-
zatok 59,70 %-át szerezte meg, ami 
26 ezer 592 voksot jelent. Ezzel az 
eredménnyel újabb választási ciklus-
ban fogja térségünket, így városunkat 
is képviselni a Magyar Parlamentben. 
Győzelméhez ezúton is gratulálunk!

ÁTADTÁK A SAVANYÍTÓ ÜZEMET IS

A Magyarországi Baptista Egyház te-
rületén a Kiskőrösi Sorsfordító Szol-
gáltató Központ savanyító, zöldség- és 
élelmiszer-feldolgozó üzemet adott 
át nemrégiben. Az avató ünnepségen 
részt vett Font Sándor országgyűlési 
képviselő, Réthy Pál, a Belügyminisz-
térium közfoglalkoztatási helyettes 
államtitkára, Kollár Péter, a megyei 
kormányhivatal foglalkoztatási főosz-
tály vezetője, Mészáros Kornél, a Ma-
gyar Baptista Egyház főtitkára, akiket 
a házigazdák nevében Hajdú Julian-
na, a Sorsfordító Szolgáltató Központ 
vezetője, Mészáros Ferencné irodave-
zető és Opauszki György, a Központ 
igazgatótanácsának tagja vezetett végig 
a megnyitó ünnepség után az üzemen. 
A Sorsfordító Szolgáltató Központ a 

hajléktalan mintaprogram keretében 
a rászorulóknak lakhatást, munkát, 
szociális hálót, és igény esetén egy-
házi lelki közösséget nyújt. A projekt 
részeként mezőgazdasági területükön 
fóliasátraikban zöldségféléket termesz-
tenek, sertéstelepükön hússertéseket 
nevelnek. Kiskőrösön kívül Kiskunha-
las és Baja is részt vesz a programban. 
Ez utóbbi településen a tojótelepen a 
konyhai felhasználás után megmara-
dó tojásokból száraztészta gyártást is 
végeznek. A levendulamező virágait 
is hasznosítják. A különféle helyeken 
előállított alapanyagokat az intézmény 
konyhájában használják fel, de a tartó-
sítás érdekében beüzemeltek egy hűtő-
házat, most pedig a savanyító üzem is 
elkészült.

EMLÉKLAPOT KAPTAK
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NEMZETKÖZI SZINTEN IS ELISMERTEK 
A SZENTPÉTERI BORPINCE BORAI

BOR ÉS KULTÚRA A DÍJÁTADÓN

Számos borversenyen bizonyította 
idén is a Szentpéteri Borpince a Kun-
sági borvidéken termelt üde, gyü-
mölcsös borai kiválóságát. Nem csak 
a hazai borfogyasztó berkekben cseng 
ismerősen a nevük, eredményeiknek 
köszönhetően nemzetközi szinten is 
elismertek. 
A Párizsban megrendezett Vinalies 
Internationales, világ egyik legna-
gyobb elismertségű és presztízsű 
nemzetközi borversenyén, Néro rosé 
válogatás (2021) boruk arany, Kék-
frankos rosé (2021) boruk ezüstér-
met kapott. A Berliner Wine Trophy 
2022 versenyen Néró rosé (2021) bo-
rukat szintén arannyal díjazták.  
A világ legismertebb Chardonnay 
borversenyén, a Chardonnay du 
Monde-n, 546 nevezett, 178 érme-
zett és 56 aranyérmes bor között 
Chardonnay Válogatás (2021) boruk 
egyedüli magyar aranyérmes bor lett.
Cabernero 2021-es Prémium rosé 
boruk a Mondial du Rose nemzetkö-
zi rosé borversenyen aranyat kapott.
A MATE Borversenyen 2 boruk is - 
Néró rosé Válogatás (2021) és Kék-
frankos rosé (2021) – aranyérmet 

szerzett, emellett a Néró rosé Válo-
gatás 2021-es boruk a „MATE Bora” 
kitüntető címet is elnyerte.
A sor itt még nem ér véget, hiszen 
Néró rosé (2021) boruk elnyerte 
„Debrecen Város Bora” címet, a 23. 
Vinagora Nemzetközi Borversenyról 
pedig 2 arany és 4 ezüstéremmel tér-
hettek haza. 
Ifjabb Szentpétri Attila ezen a verse-
nyen elnyerte a „Legeredményesebb 
fiatal borász” különdíjat. A címhez 
és az éremesőhöz gratulálunk a csa-
ládi vállalkozásként immáron három 
generációra visszamenőleg működő 
Szentpéteri Borpincének!

A TARTÓPILLÉREK IS ÁLLNAK 
A WATTAY ÚJ TORNACSARNOKÁNÁL

A héten a Wattay középiskola épülő 
új tornacsarnokának a tartópillérei 
is a helyükre kerültek-tudtuk meg 
Major József vállalkozótól, a kivite-
lezést végző Hun-Bau Holding Kft. 
ügyvezetőjétől. 
Az építkezésen minden a megfelelő 
ütemben halad, tartják az ütemezett 
időtervet, így nagy valószínűséggel 
a szeptemberi iskolakezdésre meg-
épülő új tornacsarnok szerkezete is 
elkészül a kitűzött időpontra, vagyis 
május 30-ig.
A korszerű, közel kétezer négyzet-
méter alapterületű sportlétesítmény 
mintegy ezer fő befogadására lesz 
alkalmas.

ALÁÍRTÁK A VÁROSI SPORTTELEP 
TÁMOGATÓI OKIRATÁT

A kedvezményezett: Kiskőrös Város 
Önkormányzata, támogató: Emberi 
Erőforrások Minisztériuma.
Köszönjük Font Sándor országgyű-
lési képviselő közbenjárását a támo-
gatás elnyerésében, s akivel január-
ban jelentette be Domonyi László 
polgármester, hogy a pályázat pozitív 
elbírálásban részesült.
A támogatás összege: 225 millió 723 
ezer 881 forint, az önerő összege: 24 
millió 273 ezer 119 forint.
A kiskőrösi sportpálya funkcióbőví-
tő kiegészítő fejlesztésének keretein 

belül egy 800 férőhelyes lelátót ala-
kítanak ki, amiből 400 férőhely egy 
feszített árnyékoló ponyvával lesz 
lefedve. A lelátó járófelületét is fel-
újítják, kontakt vasalt betonaljzat 
készül a már meglévő betonfelületen. 
460 m2 térkőburkolatot építenek 
ki, valamint a murvás bekötő utat 
is felújítják. Kialakítják az atlétikai 
sporthoz kötődő elemeket (távolugró 
gödör, kalapácsvető kör, gerelyhají-
tó pálya). A bejárathoz pedig egy, a 
sporttelep jellegét hangsúlyozó építé-
szeti installációt helyeznek el.

Borkultúra, vagyis bor és kultúra részesei lehettünk a XXVI. Kadarka Nem-
zetközi Nagydíj Borverseny díjátadó ünnepségén a Szarvas Fogadó nagy-
termében. A borverseny szervezői – István Borház Kft., Kiskőrös Város Ön-
kormányzata, a Kiskőrösi „Gondűző Borlovagrend, a Kadarka Kör, valamint 
Kiskőrös Város Hegyközsége mellé csatlakozott a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum is, így egy igen színvonalas és tartalmas délutánt tölthettünk 
el a Petőfi 200 Emlékév keretén belül.

Kováts Gábor szavalata után Domo-
nyi László polgármester köszöntötte 
a megjelenteket, majd egy szenzációs 
előadást hallhattunk Dr. Tarján Ba-
lázs borszakírótól, aki arról beszélt, 
hogy miként jelenítette meg költésze-
tében a bort Petőfi Sándor. A borról, 
borkultúráról Supka Éva moderálásá-
val további érdekességeket tudhattunk 
meg tőle. Rendkívül lebilincselő volt 
Csörsz Rumen István irodalomtör-
ténész, régizenész gitárjátékkal kísért 
megzenésített Petőfi versek előadása. 
Filus János borlovag, szakoktató, 
bioborász, a Kunsági Borvidék Hegy-
községi Tanácsa alelnöke értékelte a 
borversenyt. Dr. Filus Erika múze-
umigazgató a különdíjak mellé egy-
egy családi múzeumbelépőt is átadott 
a díjazottaknak.
A 88 benevezett bor közül 2021-es Ka-
darka borukkal a Szentpéteri Borpince 

Kft. nyerte el „A legszebb Kiskőrösi 
Kadarka” különdíjat, melyet Domo-
nyi László polgármester ajánlott fel. 
Ugyancsak a Szentpéteri Borpince 
kapta „A legeredményesebb hegyköz-
ségi tag” elismerést, melyet Kiskőrös 
Város Hegyközsége nevében Kelemen 
Pál, a hegyközség megbízott elnöke 
adott át. (fotó) „A Borversenyen vég-
zett kiemelkedő munkájuk elismerése-
ként” különdíjat a KEVI gimnáziuma 
segítő diákjainak ajánlották fel a szer-
vezők.
Köszönet Csengődi István borásznak 
és segítő kollektívájának, hogy lassan 
három évtizede megrendezik a borver-
senyt, a borászoknak, hogy ilyen sok, 
kiváló Kadarkát neveztek be a verseny-
re, a szervezőknek és a közreműködők-
nek a sokáig emlékezetes, jó hangulatú 
díjkiosztó délutánért, melyet a ver-
senyre benevezett borok kóstolója zárt.

NAGYSZERŰ

TÁJHÁZAK NAPJA KISKŐRÖSÖN IS

Hangos volt a Kiskőrösi Szlovák Táj-
ház udvara a Tájházak Napján, ápri-
lis 23-án. Izgalmas foglalkozásokkal, 
finom falatokkal várták a szervezők 
– Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, 
valamint a Kiskőrösi Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat – a látogatókat.
A megnyitón Dr. Filus Erika mú-
zeumigazgató mondott köszöntőt, 
majd a Kiskőrösi Óvodák Szűcsi Tag-
óvodájának három csoportja játék-
fűzésében gyönyörködhettünk. Ezt 
követően egészen 16 óráig kézműves 
foglalkozások – kiskőrösi szlovák fej-
dísz gyöngyözése, szlovák hímzésmin-

ták tervezése és színezése, udvari népi 
játékok, daltanulás, nyuszisimogató 
várta a kicsiket és a nagyokat egy-
aránt. Óránként szakmai tárlatveze-
téssel megtekinthető volt a nemrégi-
ben megújult tájházépület is. 
A nagy napra a kemencét is befűtöt-
ték, jól is esett a borongós időben a 
meleg. Persze a kenyérlángos is igen 
finomra sikeredett, ami sült benne és 
amit bárki megkóstolhatott.
Az asszonyok délelőtt herókát készí-
tettek, délután pedig hólabdát sütöt-
tek.

FELLÉPÉSSEL ÜNNEPELTEK A TÁNC 
VILÁGNAPJÁN A CSOPORTOK

Ingyenes gálaesten mutatkoztak be a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ 
tánccsoportjai a Tánc Világnapja al-
kalmából április 27-én. A színpadon 
megmutatta tudását a G-Flow tánc-
iskola, a Kiskőrös Néptáncegyüttes, 
valamint az utánpótlás Tökmagok 
néptánccsoport, rutinos, összehan-
golt, nagyszerű táncprodukciójával. 
A nézőket elbűvölte a Kiskőrösi Óvo-
dák Kőrisfa óvoda Maci csoportjának 
rendkívül aranyos fellépése és kiakadt 
a cukiságfaktor a Rábl Táncszínház 

gyermek balett előadásán is. De taps-
vihart arattak a Rábl Táncszínház 
modern balett táncprodukciói, mint 
ahogyan a Stúdió 2000 TSE táncos-
párja is.
A fináléban Váczi-Wachsmann Il-
dikó énekszáma alatt megtelt újra a 
színpad az aznap este bemutatkozó 
táncosokkal, akik kedvesen integet-
tek a nézőtéren ülő, a fellépőkért iz-
guló családtagoknak, ismerősöknek, 
nézőknek.  

KÁRPÁT-MEDENCE TÁNCAIT FŰZTÉK 
ÖSSZE EGY SZÍNES CSOKORBA

Minden évben káprázatos tánc-
bemutatót tartanak a művelődési 
központban a Szó-La-M AMI és a 
Hétszínvirág Oktatási és Kulturális 
Alapítvány tánccsoportjai. Ebben az 
évben a hat csoport félévzáró fellépé-
sének – melyre a táncosokat Horváth 
Katalin, Kaponya László, Kürtösi 
Lilla és Bőtös Barnabás művészeti 
vezetők/koreográfusok tanították be 
– nézői két estén keresztül is megtöl-
tötték a színháztermet.
Pénteken a zeneiskola igazgatónője, 
Markóné Csányi Gabriella, szom-
baton az alapítvány elnöke, Horváth 
Katalin köszöntötte a megjelenteket. 
Mint elmondták, a több mint egy 
évtizede működő Kiskőrös Néptánc-
együttes és utánpótlás csoportjai im-
már közel 150 fővel sajátítják el és mu-
tatják be a Kárpát-medence táncait.
A legkisebbek a Négykézláb csoport, 
majd felmenő rendszerben következ-

nek a Palánta, a Töpörtyűk, a Tökma-
gok, az ifjúsági és a felnőtt csoportok.
A műsort szólóprodukciók is tarkí-
tották. Bepillantást nyertünk a ka-
locsai, a sárközi, a somogyi, a felvi-
déki, a nagyecsedi, a magyarbödi, a 
magyarpalatkai, valamint a kalotasze-
gi néptáncvilágba. A zenekari kísére-
tet a Sodrás banda adta.
Az oktatókon kívül a gyermekek fel-
lépéseit Kiss Katalin jelmeztáros is 
segíti. Támogatóikon kívül a szülők-
nek is sokat köszönhetnek, akiknek 
háttérmunkája nélkülözhetetlen. 
Támogatók: A Kiskőrösi Hétszínvirág 
Oktatási és Kulturális Alapít-
vány 2021. évi CSSP-Néptánc-
MO-2021-0325 sz. Csoóri Sándor 
pályázati támogatása, Petőfi Sándor 
Művelődési Központ, Kiskőrösi Tan-
kerületi Központ, valamit a szülők.  
(több fotó: Kiskőrös város facebook 
oldala)

EMLÉKTÁRGYAT VEHETTEK ÁT
Városunk egyik legnagyobb és legak-
tívabb civil szerveződése a Kiskőrösi 
Helyőrségi Nyugállományúak Klub-
ja. Havi rendszerességgel tartanak 
összejöveteleket, például márciusban 
nem feledkeztek meg a férfiak a höl-
gyek köszöntéséről, taggyűléseket, 
amelyeken Fadgyas István elnök 
beszámol az elmúlt hónapok tevé-
kenységeiről. Gottfried Béla elnök-
helyettes fáradhatatlanul szervezi a 
kirándulásokat, közösségi munkákat.
Ünnepi összejöveteleiken megemlé-
keznek elhunyt bajtársaikról, meg-
ünneplik a születés-, illetve névna-
posokat, elismerésben részesítik a 
közösségi munkában legaktívabb 
klubtársaikat. Legutóbb Emléklapot 
kapott Duchai Józsefné, Gottfried 
Béláné, valamint Flaisz Imréné.

A Katonaözvegyek XIX. Országos 
Találkozóján a nyugállományúak 
klubjának előterjesztésére a Magyar 
Honvédség parancsnoka emléktárgy-
gyal jutalmazta meg a klub két tagját, 
Szecsődi Lászlónét és Takács Zol-
tánnét (fotónkon) aki Kiskőrösön 
vette át az emléklapot és a tárgyjutal-
mat Fadgyas Istvántól.  
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NAPJAINK TOVÁBB, TOVÁBB...

A BICENTENÁRIUMRA FELÚJÍTJÁK PETŐFI SZÜLŐHÁZÁT
Petőfi szülőháza olyan örökségünk, 
amelyet meg kell őriznünk az utókor 
számára. Ezért időről-időre elvégzik 
felújítását, karbantartását. A munkála-
tokról kérdeztük Dr. Filus Erika mú-
zeumigazgatót. 
„A szülőház felújítási munkálatainak 
első lépéseként megtörtént a beren-
dezés szakszerű csomagolása és külső 
raktárba szállítása, majd a meglévő ki-
állítás installációinak bontása. Követ-
kezett a világítótestek leszerelése és az 
épület áramtalanítása. A faanyagvédel-
mi szakértői vélemény felhívta a figyel-

met arra, hogy a tartószerkezetben lévő 
rovarfertőzöttség miatt szükséges a tar-
tógerendák festékrétegének eltávolítá-
sa. A cserélt széldeszkákat és esővető-
ket védőszeres kezelés után lefestették. 
A kijelölt szarufákat és kakasülőket 
megfelelő keresztmetszetű, védőszerrel 
kezelt gerendákra cserélték. A munkát 
a héjazat megbontása nélkül végezték 
statikus felügyelete mellett. A szél-
deszkák és az esővetők oly mértékben 
károsodtak, hogy azokat mind az első, 
mind a hátsó részen cserélni kellett. 
A tető egészére új nádborítás került.” 

MÁJUSI ÚTMUTATÓ
„Kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy,
amilyen jó dolga van a lelkednek.” 
                                                             (János harmadik levele 1,2)

Házasságkötések alkalmával min-
denki részéről elhangoznak a jókí-
vánságok. Olyan gratulációk, jókí-
vánságok, melyek a frissen házasságot 
kötött pároknak szólna útravalóként, 
bátorításként, a közös, együtt érzett 
öröm kifejezéseként. Általában a jó-
kívánságok a boldogság, az öröm, az 
egészség és a szeretet megtartására és 
megélésére irányulnak. Az utóbbi 
fontosságát jómagam is ki szoktam 
emelni számos esketés alkalmával. 
A személyek közötti vonzalom ér-
telmezésében az ókori görög bölcse-
letnek megfelelően, hagyományosan 
öt formáját különböztetjük meg a 
szeretetnek: a rokoni vagy családi 
szeretetet (a görögben sztorgé), a ba-
ráti szeretetet (filia), a szexuális és a 
romantikus vágy tárgyát képező sze-
retetet (erósz), a vendéglátó szerete-
tét (xénia) és az önkiürítő vagy isteni 
szeretetet (agapé). 
Amikor János (a levél írója) meg-
szólítja levelében Gájuszt, szeretett-
nek nevezi, akit igazán szeret. Ezen 
a helyen, a bevezető első versben az 
agapé kifejezést használja, amely az 
összes szeretet kifejezés közül egészen 
egyedi és kiemelendő, hiszen ezt a 
szót használja a görög az Isten szere-
tetére. Egészen különös szeretet ez, 
páratlan, a leggazdagabb tartalom-
mal bíró kifejezés. Nem testi vonza-
lom irányítja, nem a rokoni és baráti 
kapcsolatok a meghatározók, hanem 
az Istenhez fűződő kapcsolata. Ez 
határozza meg mindkettőjük szolgá-
latát, pontosabban a másik emberért 
történő szolgálatukat, valamint egész 
életüket. 
János, amikor megszólítja Gájuszt, a 
másokért végzett további szolgálatá-

hoz kíván minden jót és egészséget. 
Olyan, a dolgokban való jó előmene-
telt és egészséget, mely Gájusz lelké-
ben megvan. Tudniillik, aki megéli 
az agapét, azaz az isteni szeretetet, az 
megváltozik lélekben is. Hiszen az 
Isten Igéje és szeretete minden em-
bert transzformál. Ez a transzformá-
lás a jóság, az egyenesség és a másik 
ember szükségleteit szem előtt tartó, 
a másikért végzett szolgálat irányába 
fordít. 
A ballagások időszakában vagyunk. 
Mindenki igyekszik megragadni a 
szót, és beállni a gratulációt megfo-
galmazók sorába. Édesanya gratulál 
gyermekének. Büszke nagyszülők 
jó szóval illetik unokáikat. Tanárok 
jókívánságokkal ajándékozzák meg 
búcsúzó diákjaikat. Ez így van rend-
jén. A kérdés, ami most megfogalma-
zódik bennem csupán arra irányul, 
hogy tudunk-e Jánoshoz hasonlóan 
olyan jó előmenetelt és egészséget 
kívánni gyermekeinknek, fiatalja-
inknak, ballagó diákjainknak, mint 
ami a lelkükben, szívükben van? 
Pontosítanám a kérdést: Tudjuk-e 
azt kívánni számukra, hogy mindaz 
vezesse őket és határozza meg jövőjü-
ket, ami a lelkükben, szívükben van? 
Talán így érezhetően is más súlya van 
a kérdésnek. János implicit módon 
juttatja kifejezésre ebben az egyetlen 
versben azt, hogy aki az Isten szerete-
téből merít és azzal a szeretettel telik 
meg lelke, annak útiránya is a jó, a 
becsületesség és tisztesség, valamint 
a másik embert megsegítő igyekezete 
felé fordul. S hogy mi van fiataljaink 
lelkében, az nagyon sokban múlik 
rajtunk … 

Arató J. Lóránd 

BÚCSÚT VETTEK ALMA MATERÜKTŐL 
A KEVI GIMNÁZIUMÁNAK VÉGZŐSEI

Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgatónő szívhez szóló beszéddel kö-
szönt el a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Technikum végzőseitől az április 30-án megtartott balla-
gáson. Mint mondta, a pandémiás elmúlt két év a diákoknak, a pedagó-
gusoknak és a szülők számára is emberpróbáló volt, így elmondhatjuk, 
mindannyiunk közös sikere, hogy ma itt együtt ünnepelhetünk. 

Mintegy 90 diák búcsúzott el aznap 
középiskolájától: a 12/A, Bartháné 
Szalai Ildikó, a 12/B, Honti Eri-
ka, a 12/C, László-Kudron Ildikó, 
valamint a 12/D Maczelka Mária 
osztálya. 
A ballagási ünnepségen jutalom-
könyvet és emléklapot kapott: Fábi-
án Karolina, Kovács Karina, Oro-
szi Gábor, Turú Tamás, Horváth 
Zsanett, Pozsgai Liliána, 
Ritter Patrik Zoltán, 
Vári Tímea, Vass Ale-
xa, Péli Melinda és 
Földinszki Kitti, 
Pivarcsi Zoltán.
Petőfi emléklapot 
vett át Aszódi 
Zsombor, Fődi 
János, valamint 
Viczián Norbert. 
„Az Iskoláért” em-
léklapot kapott Né-
meth Hanga és Pelsőci 
József, Oroszi Gábor, 
Ungvári Pálma, Német Bo-
tond, Rakonczai Soma, Turán Ba-
lázs, illetve Martin Dóra.
Könyvjutalomban részesült Bagó 
Viktória, Baranyai Zoltán, Krecs 
Sándor, Kudron Kristóf, Megye-
ri Máté, Szentesi Gergő, Viczián 
Norbert, Németh Botond, Ballagi 
Jázmin, Karf Alex, Andó Gergely, 
Móczár Péter, Fődi János, Farkas 
Dániel. 
A jó tanuló-jó sportoló”-díjat ebben 
az évben Kovács Liliána érdemelte 
ki.
A Petőfi Szakmai Díjat, Fekete Do-
minika vehette át. Jónásné Farkas 

Ágnes tanárnőről elnevezett díjat 
Jónás János, Kovács Karinának és 
Turú Tamásnak adta át.  
A Közösségért díjat Martin Péter, il-
letve Téglás Vajk vette át Opauszki 
Gábornétól, a szülői munkaközösség 
vezetőjétől.  
Az iskola legrangosabb kitüntetését, 
a Petőfi –díjat minden évben az a ta-
nuló veheti át, aki kiváló középiskolai 

tanulmányai mellett közössé-
gi munkájával, kimagasló 

versenyeredményeivel 
is példaképül állítha-

tó társai elé.
A nevelőtestület 
döntése alapján 
idén ezt a díjat 
Aszódi Zsombor 
vette át Opauszki 
Gábornétól és 

Szentgyörgyiné 
Szlovák Máriától. 

(ovális fotó)
Az igazgató asszony elkö-

szönt két kollégájától is, hiszen a 
tanév végén Kaposvári Éva magyar-
történelem-francia szakos tanárnő, 
valamint Forgács Éva igazgatóhe-
lyettes nyugdíjba vonul. 

Kedves hagyománya a gimnázium-
nak, hogy emléklapot kapnak azok a 
nagyszülők, akik valamikor itt érett-
ségiztek, unokájuk pedig ugyancsak 
végzős diákja az iskolának. Hagyo-
mány az is, hogy a ballagók átsétál-
nak Petőfi Sándor szülőházához és 
elhelyezik virágaikat nagy költőnkre, 
az iskola névadójára emlékezve.

ELBALLAGTAK A WATTAYS DIÁKOK IS
A Sárkány utcai telephelyen tartották meg április 29-én a Kiskunhalasi 
SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium ballagási ünnepségét, me-
lyet megtisztelt jelenlétével többek között a Wattay család képviseletében 
Bátonyi Pál is. Franczia László igazgató beszédében elköszönt a hét vég-
zős osztály mintegy 150 diákjától, megköszönte a szülők, valamint a neve-
lők munkáját is, amely a pandémiás helyzetre való tekintettel az elmúlt két 
évben egyáltalán nem volt könnyű.

Búcsút vett iskolájától a 12/A – 
Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna Anna, 
a 12/B – Soós Andrea Ildikó, 
a Kk13/1 – Francziáné Miks Éva, 
a 3/11/1 – Májer-Gubán Dóra Rita, 
a 3/11/3 – Rakonczai Sándor, a 
2/14.B – Franczia-Takács Edit, va-
lamint a 2/14.C – Raffainé Sendula 
Zsuzsanna Katalin osztályfőnökök 
osztálya.
Ebben a tanévben is sok, ju-
talmazásra méltó diáknak 
nyújtottak át emlékla-
pot és könyvjutalmat, 
melyeket Benedek 
Tibor igazgatóhe-
lyettes adott át. Jutal-
mat kapott Szarvas 
Vivien, Holló Anna, 
Bócsai Alexandra, 
Hati Zsolt, Nemecskó 
Bence János, Prorok Iza-
bella, Mikus Izabella, Bonti 
István, Varga Dániel, Kraszuják 
Petra, Sztraka Mihály. Ő elnyerte a 
Wattay Diáksport Egyesület által ala-
pított Jó tanuló-jó sportoló elisme-
rést is, melyet Fenyvesi Éva tanárnő 
adott át számára.
Ugyancsak könyvjutalmat és emlék-
lapot kapott Vancsik Kíra, Galántai 

Benedek, Szabó Dominik, Karf 
Milán, Hunyadi Krisztofer László, 
Neuhauser Csaba, Pátyerkó Tamás,
Tóth Adrián, Hell Krisztina, Albert 
Petra és Muhadri Era, Juhász Krisz-
tián Erik, Kamasz Dávid, Albert 
Balázs Sándor, Kiss Cintia, Korom 
Jázmin Napsugár, Flaisz Melani 
Diána Lincan Beatrix, Kolozsvári 
Fanni, Tóth Vivien, Tösmagi Niko-

lett, Gráczia Kitti, Németh 
Réka Anna.

Az iskola legrangosabb 
díját, a Wattay-díjat 
Németh Réka Anna 
12.A osztályos ta-
nuló (ovális fotó) 
vehette át Franczia 
László igazgatótól, 

valamint Bátonyi Pál-
tól, a Wattay család le-

származottjától, a Wattay 
Nemzetség Hagyományőrző 

Egyesület elnökségi tagjától.
Mindkét középiskolánk végzős ta-
nulóinak gratulálunk, hogy eddig 
jól vették az akadályokat, reméljük, 
hogy a sikeres vizsgaidőszak után 
megtalálják számításaikat az életben 
és valóra tudják váltani álmaikat, ter-
veiket!

KÖZLEMÉNY

a 2022. évi időközi önkormányzati képviselő választás során
a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kiskőrösi Helyi Választási 
Bizottság 1/2022. (IV.11.) számú határozatával Kiskőrös város 4. számú 

egyéni választókerületében az időközi települési önkormányzati
képviselő választásának időpontját 

2022. június 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A SZAVAZÁS HELYE:
A választópolgár a lakcíme szerinti alábbi szavazókörökben szavazhat:

007. számú szavazókör
Helye: Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1. (Speciális Iskola)

008. számú szavazókör
Helye: Kiskőrös, Nyárfa utca 35. (Erdőtelki Óvoda)

Ha a választópolgár a szavazás napján azért nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mert mozgásában egészségi állapota vagy

fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt, mozgóurnát kérhet.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2022. június 22-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
2022. június 24-én 16.00 óráig, vagy
ac) 2022. június 24-én 16 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton a szavazás napján, 2022. június 26-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2022. június 26-án, legkésőbb 12 óráig nyújthatja be.

A SZAVAZÁS IDEJE:
A szavazásra 2022. június 26. napján (vasárnap) kerül sor. A szavazó- 
helyiségben szavazni a szavazás napján 6:00 órától 19:00 óráig lehet.

A SZAVAZÁS MÓDJA:
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat,

aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre,
a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

dr. Turán Csaba
a Helyi Választási Iroda 

vezetője
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RENDKÍVÜLI

RÉGI ÉS ÚJ ÍZEK BOMBA ÁRON A TURANCSIK HÚSBOLTBAN
Indul a grillszezon, szerezze be a sütnivalókat az Íz és Hagyomány Kft-nél!

NEM MINDENNAPI

Domonyi László polgármester előtt 
áprilisban hatan mondták el a hono-
sítási esküt.
Köztük egy házaspár és egy kiskorú 
gyermek is állampolgárságot szerzett. 
Lakatos Adél Imola (Csíkszereda 
1999. 03. 12.), Sorbán Csaba (Szé-
kelyudvarhely 1997. 06. 03.), Ben-

kes Károly (Barót 1995. 01. 12.). 
Molnár Sándor (Nyárádszereda 
1953. 03. 15.) és felesége Molnár 
Mária (Nyárádszereda 1955. 03. 
12.). Fülöp Kálmán Olivér (Kis-
kunhalas, 2021. 04. 07.) kiskorú 
gyermek nevében, édesapja, Fülöp 
Kálmán tette le az esküt.

ISMÉT HONOSULTAK A VÁROSHÁZÁN

Ugye Önök is várják már a grillszezont? Nincs is annál jobb, mint kiülni 
az udvarra a családdal, vagy a barátokkal, jókat beszélgetni, miközben a 
faszénen, vagy a grillsütőben készülnek az ízletes falatok. Itt a jóidő, ösz-
szeáll a csapat, de mit készítsünk? Szerencsére Turancsik László, az Íz és 
Hagyomány Kft. tulajdonos-vezetője ebben segítségünkre tud lenni.

Mi is imádunk grillezni. Természetes, 
hogy az általunk forgalmazott pácolt 
húsokból készítjük el ilyenkor az ételt. 
Talán a legkedveltebb specialitásunk a 
magyaros, vagy a mézes-mustáros tar-
ja, de barátaink nagyon kedvelik az új 
ízeinket, melyek között megtalálható 
a chilis fűszerezés is. Ajánlom újfajta 
grillkolbászainkat, mint például a ma-
gyaros, vagy a sajtos-baconos, illetve 
a háromborsos és a chili-lime fűsze-
rezésűeket. Nagyon szeretnénk minél 
hamarabb piacra dobni az ananászos 
grillkolbászunkat is.

 � Hogy történik a szortiment fej-
lesztése?
Először fűszeres cégekkel konzul-
tálunk, akik napi szinten követik a 
trendet, majd ezt követi a próbagyár-
tás és a kollégákkal együtt a kóstolás. 
A tapasztalatok meggyőznek minket, 
hogy belekezdjünk, vagy sem a gyár-
tásba. Szeretnénk hamburgerhúsokat 
is forgalmazni, mint ahogyan pácolt 
baromfihúsokat is a sertés-, illetve 
marhahúsok mellett. Terveink között 
szerepelnek a „sütőkészre” előkészí-
tett ételek is. Például kicsontozzuk és 
befűszerezzük a csülköt pékné módra, 
vagy fűszerezett darálthússal betöltjük 
a dagadót, amiket a háziasszonyoknak 
csak be kell tenniük a sütőbe és körül-
belül másfél óra múlva már az asztalon 
is lehet a kedvelt fogás. Télen vállaltuk, 

hogy vásárlóinknak saját fűszerükkel 
bekevertük a kolbászhúst, sőt be is 
töltöttük.

 � Mivel készültök a nyárra?
Megrendelésre előre fűszerezett steak 
húsokat, de akár tatárbifszteket is 
készítünk. A különféle szalonnákat 
is előszeretettel sütögetik vásárlóink. 
Megtalálható nálunk a füstölt sima, 
vagy húsos szalonna, illetve a szeletelt, 
vagy kockázott bacon is. Mindezek 
rendkívül jó kiegészítői a grillzöldsé-
geknek, különleges ízvilágot adnak 
például a spárgának, vagy a grillnyárs-
ra fűzött ínyencségeknek. Páccsoma-
gokat állítunk össze, amivel vevőink 
otthon ízesíthetik a húsokat. Árusí-
tunk majd tálcás, konyhakész húsokat 
is, valamint étel-alapokat, gondolok itt 
például csontlére, kocsonyára, de lesz 
„sütőkész” halsteakunk is. 

 � Mitől különlegesek a termékeitek?
A saját készítésű termékeink adalék- 
és nitritmentesek. Csak és kizárólag 
konyhasót használunk. Az agrárka-

mara felkérésére erre bíztatom a töb-
bi hústermék előállítót is. A nitrit 
előnyeit hagyományos érleléssel is 
elérhetjük. Tudom furcsán hangzik 
egy húsboltostól, de vegán terméke-
ket is forgalmazunk, lévén, hogy egy 
családban lehetnek a húsfogyasztók 
mellett vegetáriánus családtagok is, 
akik számára nálunk be tudnak vásá-
rolni. Igyekszünk helyi termelők alap-
anyagait használni, például helyben 
vesszük az őrölt pirospaprikát. Folya-
matban van a termékértékesítő hálóza-
tunk kiépítése is. Környékünk nagyon 
nagy zöldségtermelő, és úgy gondo-
lom jól kiegészítik egymást az álta-
lunk előkészített sütni való húsokkal, 
grillkolbászokkal, barbecue ételekkel. 
De nagyon finom hurkát és kolbászt 
készítünk, disznósajtot, májast, teper-
tőt, tepertőkrémet, sült zsírt.  

 � Mindig akcióztok?
Érdemes facebook oldalunkat figyelni 
és nemsokára a honlapunk is beindul. 
Kóstoltatásokat és nyereményjátéko-
kat szervezünk, sokszor ajándékot is 
adunk vásárlóinknak, hogy megis-
merjék és megkedveljék új ízeinket. 
Szeretnénk a pandémiás időszak alatt 
jól bevált házhozszállítás rendszerét is 
újra beindítani. Számunkra fontos, 
hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben 
érezzék vevőink, hogy szeretnénk se-
gíteni nekik, ezért időnként egyes ter-
mékeinkhez olcsóbban hozzájuthat-
nak. Jó érzés, ha pozitív visszajelzést 
kapunk.

Turancsik László 
Turancsik Húsbolt
Íz és Hagyomány Kft.
Szent István utca 24.

ÉN KIS KERTEM HORGOLT NYUSZIKKALKILENC ÉVTIZED ÉLETBÖLCSESSÉG
Hatalmas elismerés jár a Grünwaldné 
Takács Aranka vezette Kiskőrös Ró-
zsája Horgolókörnek azért a csodálatos 
virágoskertért, amit horgolótűjeikkel 
készítettek.
A Kőrös-Kőrül Nők Egyesület, Csányi 
Ibolya elnökletével színes fonalakkal 
régóta támogatja az asszonyokat. Hús-
vét előtt a művelődési központ aulájá-
ban ismét ünnepi perceket élhettünk 
át, az asszonyok pompás virágos-
kertjét avatták fel. Domonyi László 
polgármester köszönetet mondott az 
asszonyoknak a szépséges csodáért, 
Kecskeméti Pál evangélikus igazgató 

lelkész megáldotta kezük munkáját 
és a szorgos horgolókat. A tavaszváró 
kis virágos kertben aranyos kis horgolt 
nyuszikat is elhelyeztek, ezzel is emlé-
keztetve mindenkit a húsvétra.
A város ismét gazdagabb lett egy gyö-
nyörű virágoskerttel. A kis ünnepség 
után szeretetvendégségbe invitáltak 
mindenkit az asszonyok, ahol mi is 
lehetett volna más a finomság, mint 
virág- és nyuszi alakú sütik, amiket 
ízletes teával, bodzaszörppel fogyasz-
tottak el.
Köszönjük az újabb gyönyörű alko-
tást!

Domonyi László pol-
gármester Isten áldását 
kérve, személyesen kö-
szöntötte fel a kilencven 
esztendős szépkorúakat 
jeles születésnapjuk al-
kalmából.
Radovics Aurélia 1932. 
április 4-én született a 
Romániai Vadu község-
ben Erdélyben. Nem 
volt egyszerű és könnyű 
élete. Három éve, hogy 
a Kiskőrösi Filadelfia 
idősek otthonában él és 
köszöni a gondoskodó 
odafigyelést, szeretetet, 
amit biztosítanak számára.
Herédi Pál 1932. április 7-én szüle-
tett. A katonaságtól való leszerelése 
után a vasútnál dolgozott sorompó-
kezelő és pályamunkásként egészen 
nyugdíjazásáig. Ezután a Protokonnál 
a csomagoló szakmában volt kisegítő 
néhány éven keresztül. A Filadelfia 
Idősek Otthonába hét évvel ezelőtt 
költözött be.
Magyar Gyuláné Pető Elza 1932. 
április 24-én született Mátyusban. 
Nagy szegénységben, nélkülözésben 
éltek. Később unokanővéréhez került 
Budapestre. 1950 től 1965-ig aktívan 

részt vett a gyülekezet életében, ifjúsá-
gi vezető és gyülekezeti elöljáró volt.  
Az időskor előrehaladtával férjével – 
aki két évvel ezelőtt elhunyt – beköl-
töztek a kiskőrösi szeretetotthonba. 
Széll Imre 1932. április 26-án szü-
letett Bócsán. Testvére, Gyula is a 
kiskőrösi baptista szeretetház lakója. 
Gyermekkorát Bócsán, Bodogláron, 
Szankon töltötte, majd a katonai 
szolgálat után Budapestre költözött. 
Tehergépkocsi vezetőként dolgozott, 
hobbija volt a mezőgazdaság. 2021. 
júniusától él a baptista szeretetház-
ban.

Kiskôrösi SZÓ-LA-M alapfokú Mûvészeti Iskola +36 20 330 3311 • Bíró László e.v.

Lakossági-
és háztartási

HŰTŐSZEKRÉNYEK,

FAGYASZTÓK
javítása.

Lakossági- és ipari

KLÍMABERENDEZÉSEK,

KLÍMARENDSZEREK telepítése,

javítása, karbantartása, forgalmazása.

Kereskedelmi-
és ipari hűtőgépek

javítása, telepítése,

karbantartása.
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KAROLINA ÉS ABIGÉL EGY ELSŐ, KÉT MÁSODIK HELYEZÉS 

Még a tavalyi év végén Krizsán Ka-
rolina, az Evangélikus Középiskola 
11. B osztályos tanulója első helyezést 
ért el az Evangélikus Iskolák Kuta-
tó Diákjainak II. Konferenciáján. 
Előadásában, Szabó Magda Abigél 
című regényének történelmi hátterét 
mutatta be. Az ott elért siker újabb 

gyümölcsöket hozott. Meghívták az 
evangélikus iskolák magyartanárainak 
konferenciájára, ahol az egyik szakér-
tő az ő előadásával illusztrálva népsze-
rűsítette a kutató diáki konferenciát.
Első díjával azt is kiérdemelte, hogy 
diákként részt vehetett márciusban 
az Evangélikus Iskolák Kutató Ta-
nárainak VII. Konferenciáján, ahol 
felkészítő tanárával, Fodor Tamással 
egy szekcióban szerepelhetett a híres 
Fasori Gimnáziumban. Felkészültsé-
ge, szépen szerkesztett prezentációja, 
magabiztos előadói stílusa méltán vál-
totta ki a közönség nagy tapsát. Fodor 
Tamás Kiskőrös és Kossuth Lajos fia, 
Kossuth Ferenc kapcsolatáról érteke-
zett. E tanulmány rövidített változatát 
már lapunkban is olvashatták.

A Kiskőrösi Evangélikus Középis-
kola képviseletében vehetett részt 
csapatunk – Krizsán Karolina, 
Knébelspisz Eszter és Mlinkó Csaba 
– a Petőfi Nevét Viselő Középiskolák 
Országos Találkozóján, Mezőberény-
ben. Felkészítő tanárunk, Kaposvári 
Éva tanárnő is elkísért bennünket.
A megnyitó után egy városismereti 
versenyen vehettünk részt, ahol já-
tékos feladatokat kellett csapatban 
megoldanunk. Szendrey Júlia szob-
ránál csoportképet készítettünk, a Pe-
tőfi-szobornál elszavaltuk a Nemzeti 
dalt. Ezután egy színvonalas előadást 
tekinthettünk meg „Honszerelem! 
Vess tiszta lángot” címmel. Az estét 
egy vidám, jó hangulatú fakultatív 
program keretén belül, a diákok kö-
rében zártuk.
Másnap a művelődési központban 
Gyimesi Emese, dr. Sirató Ildikó és 
Kőrösi Mihály érdekfeszítő előadá-
sait hallgathattuk meg, amelyekre 
azért is érdemes volt nagyon odafi-
gyelni, mert az elhangzottak kérdés 
formájában is feltűntek a vasárnapi 
irodalmi vetélkedő során. A szavaló-
verseny kötelező verse mellett (Petőfi 
Sándor: Szörnyű idő) egy szabadon 
választott Petőfi-verset is elszavaltak 
a résztvevők.
A Szabó István-szobor megkoszorú-
zása után a Körös menti Petőfi-em-

lékműnél is leróttuk tiszteletünket, 
ezután pedig kirándulni mentünk. 
Úti célunk Gyula volt, ahol az 
Almássy-kastélyt izgalmas idegenve-
zetéssel ismerhettük meg. Visszatér-
ve szállásunkra táncház következett, 
és egy hangulatos közös táncot jár-
tunk el. 
A hosszúra nyúlt, vidám este után, va-
sárnap az irodalmi vetélkedő követke-
zett. A versenyen volt barkochba, né-
majátékkal való versmegjelenítés, vagy 
levélírás Petőfi nevében mezőberényi 
keltezéssel. Az eredményhirdetés az I. 
kerületi evangélikus (német) temp-
lomban zajlott. Knébelspisz Eszter 
színvonalas alkotásával a rajzpályáza-
ton is részt vett, emellett a versmondó 
versenyen Krizsán Karolina második 
helyezést ért el. A kiskőrösi csapat 
az irodalmi vetélkedőn első helyezett 
lett, az összesített eredmény szerint 
második – csak két ponttal lemaradva 
az aszódiaktól.
Csapatunk nagyon jól érezte magát, 
és reméljük, a jövő évben Kiskőrösön 
megrendezendő Petőfi Nevét Viselő 
Középiskolák Országos Találkozója is 
hasonlóan szép és maradandó élmény 
lesz a résztvevők számára. Köszönjük 
felkészítőnk, Kaposvári Éva tanárnő 
segítségét. 

Krizsán Karolina,
Mlinkó Csaba

18.00 – Szentmise a katolikus templomban
19.00 – Trianon megemlékezés az Országzászlónál
20.00 – Kiskőrös Város Fúvószenekarának
                 koncertje a Pető� téren
                   • Centenáriumi-induló  • Kis magyar rapszódia
                   • Nélküled…  • Szép vagy gyönyörű vagy…
                   • Luxemburg-induló  • V. Magyar tánc
                   • Üveges tánc  • Kell még egy szó
                  • Schindler listája  • Csárdáskirálynő
                  • Magyar Himnusz)

TRIANON MEGEMLÉKEZÉSTRIANON MEGEMLÉKEZÉS
június 4. (szombat)

Kérjük, hozzák magukkal mobiltelefonjaikat
és a Magyar Himnusz közös eléneklése alatt kapcsolják

be azon a lámpát, a Nemzeti Összetartozás Emléknapjához
kapcsolódóan az Összetartozásunk Tüzét jelképezve.

„FÉLEK TŐLED!”
Mit él meg az, aki fél? Nem kell 
feltétlen fizikai erőszakra gondolni, 
mély sebeket tudunk indukálni sza-
vainkkal is. Ha nem járunk a nézetel-
téréseink végére, ha nem fogadjuk el 
társunkat olyannak, amilyen, hanem 
jól meg akarjuk nevelni, lehetőleg a 
saját elképzelésünknek megfelelően, 
annak bizony komoly következmé-
nyei lehetnek…
Félelem lesz úrrá azon, akit rendsze-
resen szavakkal bántalmaznak, mert: 
bármit tesz vagy mond, esetleg nem 
tesz és nem mond, az kritikát ered-
ményez: „Ezt most minek csináltad?” 
Állandóan leértékelik: „Mindent fel-
fújsz!”, viccbe burkolva leminősítik: 
„Navigáció nélkül a boltig sem tud-
nál elmenni!”, nem szólhat bármikor 
és bármiről: „Kérdeztelek?”, vádolják 
úgy, hogy nincs befolyása a dologra. 
„Te…”-ítéleteket hallgat: „Te mindig 
elégedetlenkedsz!”, elbagatellizál-
ják terveit, tetteit: „- Egész délelőtt 
főztem. – Ma se készült semmi???”, 
fenyegetik: „Velem így nem beszél-
hetsz!”, sértegetik: „Hjaj! Pont úgy 
viselkedsz, mint anyád!”
Ha hasonlót veszünk észre, ne sö-
pörjük a szőnyeg alá. Ha egyszer 
megengedjük magunknak, máskor is 

meg fogjuk. Ráadásul egyre durvább 
eszközöket fogunk használni. Először 
megmagyarázzuk magunknak, aztán 
már természetesnek fogjuk venni. 
„Ennyi még belefér.” De NEM!!! 
Ugyanis TE nem tudtál határt szabni 
a saját indulataidnak!
Aki bánt, sérteget, megaláz, az is szen-
ved a kapcsolatban. Ő is egyedül van, 
ő is társra vágyik. Hiszen a Biblia első 
lapjain leíratott: „nem jó az ember-
nek egyedül!”
Mielőtt elkezdenénk másokon ural-
kodni, meg kell tanulnunk magun-
kon uralkodnunk! Ha ez már meg 
van, nem fogunk vágyat érezni arra, 
hogy másokat erőszakkal befolyásol-
junk!!!
Elsajátítani, hogyan kezeljük indula-
tainkat, ha már kiengedtük irányítá-
sát „kezünkből”, nehéz és hosszú fo-
lyamat. A döntést a változásra neked 
kell meghoznod! A végrehajtásban 
viszont nem vagy egyedül! Merj segít-
séget kérni! Keressük meg együtt az 
utat a kapcsolatotok újraindításához!
Várom jelentkezéseteket!

Kertai Nóra
képzésben levő pár- és családterapeuta

kertaipnora@gmail.com

ÉRMES MINŐSÍTETT NÉPTÁNCOSAINK

Első szólótáncversenyükön vettek 
részt a SZÓ-LA-M AMI, valamint 
a Kiskőrös Néptáncegyüttes „Töpör-
tyűk” Gyermek Néptánccsoport tán-
cosai április 14-én Gyulán, a Dél-al-
földi Regionális Szólótánc Versenyen, 
amely az országos verseny elődöntője 
volt.
Szervezők: az Örökség Nemzeti Gyer-
mek és Ifjúsági Népművészeti Egye-
sület a Békés Megyei Néptáncosok 
Szövetsége Köszhasznú Egyegyesület 
és társszervezőként az Erkel Ferenc 
AMI valamint az Erkel Ferenc Műve-
lődési Központ. 
A versenyen korcsoportonként meg-
határozott kötelező táncanyaggal, és 
egy szabadon választott tájegység tán-
cával kellett bemutatkozni. 
A zsűri tagjai – Szarka Zsolt, Busai 
Zsuzsanna és Busai Norbert – a két 
produkció pontszámai alapján minő-
sítette a gyermektáncosokat. Hang-
súlyozták, hogy a járvány visszahúzta 
a felkészülés lehetőségét, mégis két 
év kihagyást követően nagy öröm 
számukra, hogy bátran bevállalták a 
gyerekek a versenyzést.

Csengődi Lilla (Akasztó), 
Martinkovics Márk (Akasztó), és 
Szász Hanni (Kiskőrös) bronz minő-
sítéssel, Tóth Zoé (Kiskőrös) és Sza-
bó Ferenc (Akasztó) ezüst minősítés-
sel tértek haza a SZÓ-LA-M AMI és 
egyben a Kiskőrös Néptáncegyüttes 
néptáncos növendékei. Felkészítőik: 
Bőtös Barnabás, Kaponya László és 
Horváth Katalin táncpedagógusok.

Támogatók: SZÓ-LA-M AMI, Kis-
kőrösi Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont, Akasztó Község Önkormányzata, 
Hétszínvirág Oktatási és Kulturális Ala-
pítvány, Tóth-Mihó Erika, Sárfehér Nép-
táncegyüttes, Kalocsai Bokréta Egyesület
További fotók a rendezvényről: 
www.gyulaihirlap.hu/28703-del-
alfoldi-regionalis-szolota

ELADÓ
90 M2-ES, KÉTSZOBÁS

CSALÁDI HÁZ,
MELLÉKÉPÜLETEKKEL.

06-30/792-6993
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KONFIRMÁCIÓ A KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN

KÜLÖNLEGES

KISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

HAGYOMÁNYŐRZŐ LAKODALOM KISKŐRÖSÖN

SZIVÁRVÁNYOSAN RAGYOGTAK AZ ÉRMEK

A hagyományokról nemcsak beszélni kell, hanem tenni is kell értük. En-
nek jegyében kerül sor Kiskőrösön 2022. május 21-én a hagyományőrző 
szlovák lakodalmas felelevenítésére. A rendezvény a Városalapítók Napjá-
hoz kapcsolódva az 1930-as évek helyi szokásait felelevenítve több hely-
színen, interaktív módon repíti vissza a résztvevőket a múlt század első 
harmadába. 

Kiskőrös Város Önkormányzata, 
Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzata, a Kiskőrösi Szlo-
vák Népdalkör, a Szűcsi óvodások, a 
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesü-
let, a Szivárvány Szlovák Táncegyüt-
tes, valamint a Kóborzengő Zenekar, 
Breznyán Attila és zenész barátai 
közreműködésével bárki megcsodál-
hatja az egyedülálló kiskőrösi visele-
tet, részese lehet a szokásoknak, tán-
colhat a kiskőrösi dallamokra, részt 
vehet a lakodalmas menetben. 
Megelevenednek az olyan elfeledett 
szokáselemek és lakodalmi alakosko-
dások, mint a kaszás játék, a tréfás teme-
tés, a rituális menyasszonyöltöztetés, 
a kásapénz szedése vagy a kontyolás. 
Kővágó Zsolt és Szilágyi Zsolt ma-
gyar és szlovák nyelven mondják el a 
lakodalmi rigmusokat, hagyományos 
vőfélyszövegeket.

A lakodalom a régi szokásnak megfe-
lelően két háznál zajlik. A menyasz-
szonyos ház a Szlovák Tájház, a vőle-
gényes, a főtéren felállított sátor lesz. 
Az ifjú párra az evangélikus templom-
ban ad áldást Kecskeméti Pál igazga-
tó lelkész. A Kunság Média Nonprofit 
Kft. jóvoltából az események a főtéren 
felállított kivetítőn is követhetők.
A régi lakodalmakhoz kapcsolódó ér-
dekességekről már olvashatnak a Kis-
kőrösi szlovák lakodalmas Facebook 
oldalon.
Várunk mindenkit nagy szeretettel 
május 21-én 14 órára a tájházba, 15 
órára pedig a főtérre.
A rendezvény a Hagyományok be-
mutatását szolgáló, kisebbségek kö-
zösségeinek aktivitását erősítő tevé-
kenységek támogatása elnevezésű, 
TOP-7.1.1-16-H-052-4 számú pro-
jekt segítségével valósul meg.

Március 19-én rendezte meg a 
Muharay Elemér Népművészeti Szö-
vetség Dusnokon a Népművészet Mes-
teréről, a híres öregcsertői táncosról el-
nevezett I. Vén Ferenc hagyományőrző 
táncosok szóló- és páros táncversenyét. 
Az indulók a saját tájegységük táncai-
ból mutattak be improvizatív összeállí-
tást. A verseny célja, hogy ösztönözzék 
a hagyományőrző együttesek tagjai 
táncos ismereteinek gyarapodását, nö-
veljék a táncosok szakmai presztízsét, 
archív gyűjtések és idős táncosok segít-
ségével hozzájáruljanak a helyi táncok 
elmélyült tanulmányozásához.  
Kiskőröst és a Szivárvány Szlovák 
Táncegyüttest Markós Jánosné Ba-
lázs Márta és Barkóczi János, vala-
mint Kiss Márta és Szappanos Tamás 

képviselték. A szakmai zsűri értékelte 
a saját tájegység alapos ismeretét, a 
táncfolklorisztikai tudást, a beállított 
koreográfiai elemek nélküli szabad elő-
adásmódot, a harmonikus mozgást, a 
térbeosztást, a zenével való kapcsolatot 
és a hiteles viseletet. A kiskőrösi tánco-
sok esetén a zsűri kiemelte az eredeti 
viselet összeállítását és természetessé-
gét, a saját táncrend mély ismeretét. 
Ezek értelmében Markóné Márta és 
Barkóczi János kiemelt arany minősí-
tést kaptak, így indulhatnak a Fülöp 
Ferenc Országos Szólótáncversenyen. 
Kiss Márta és Szappanos Tamás táncát 
ezüsttel jutalmazta a zsűri.
Szívből gratulálunk a Szivárvány tán-
cosainak!

Filus Erika

ZENE AZ IMAHÁZÉRT
Jótékonysági koncertet tartottunk az 
evangélikus templomban. A koncert 
célja az imaház belső felújításának 
anyagi támogatása. Az imaház belső 
átalakítása folyamatban van. Nem-
csak a nagyterem, de a gondnoki 
hivatal, lelkészi hivatal, kis terem, 
felső terem és szolgálati lakás is át-
alakításra kerül. Ezekhez a munkák-
hoz a gyülekezet önereje szükséges. 
Megköszönjük az óvodásoknak és 
Tiriczné Szabó Szilvia vezető óvó-
nőnek munkáját, az iskolásoknak 

és Petrányi Ilona kórusvezető-
nek munkáját, valamint a zene-
kar vezetőjének, Gmoser István-
nak a közreműködést. Köszönet a 
hangtechnikusnak, Lopusni János-
nak, a szakszerű hangosításéért. 
Isten áldása legyen mindenkin, aki 
segítette ennek a szép estének létre-
jöttét. Legfőképpen Istennek legyen 
hála és dicsőség, hogy ez az est meg-
valósulhatott ebben a nehéz időben.

Kecskeméti Pál
igazgató lelkész

A 2021-22-es évben közel félszáz 
konfirmandus április 24-én 9 órakor 
kezdődő ünnepi istentiszteleten ünnepel-
te hitbeli felnőtté válását. Kecskeméti Pál 
igazgatólelkész igehirdetésében János evan-
géliumának szavait helyezte a fiatalok szí-
vére, ahol ezt mondja Jézus: Én vagyok az 
út, az igazság és az élet (Jn 14, 6). Üze-
netében elmondta, hogy életünk folyamán 
számtalan utat bejárunk és döntések sora 
vár a konfirmandusokra, és bízunk abban, 
hogy megértjük, mikor melyik utat válasz-
szuk. Ahogy egy túrán segít az iránytű és a 
térkép, úgy az életben segít a helyes irányt 
megtalálni az igazi iránytű, az élő Jézus 
Krisztus és az élet térképe a Biblia, amit 
rendszeresen olvasva, fürkészve a jó úton 
járhatunk. Akik ezek alapján tájékozód-
nak, jó irányba tartanak, még ha útjuk 
nem is mindig egyszerű. Ezen az alkalmon 
vallották meg hitüket a konfirmandusok a 
gyülekezet előtt és először vették magukhoz 
az Úr testét és vérét. Legyen a konfirmáció 
ünnepe fiataljaink életében ne egy végál-
lomás, hanem egy Jézussal járt út kezdete 
és folytatása!

A 2021-22-es év konfirmandusai:
• KEVI Petőfi Sándor Gimnázium és Tech-
nikum, Arató János Lóránd csoportja: 
Anti Ákos, Csengődi Kamilla, Csengődi 
Martin, Fazekas Laura, Fülöp Félix, 
Hegedűs Tímea, Karf Dorka Alexa, 
Kolozsi Zalán Dániel, Madácsi Vivi-
en, Maska Milán, Pohankovics Loretta 
Regina, Sipiczki Dóra, Suba Marcell, 
Szentgyörgyi Zsombor, Tóth Dóra, Vári 
Zsombor
• KEVI Petőfi Sándor Általános Is-
kola, Pethő-Szűcs Mária csoportja: 
Angebrandt Noémi, Bobek Barbara, 
Dicsa Márk, Gombár Gergely Csaba, 
Klajkó Bence, Koczkás Tamás, Laczi 
Benedek, Madácsi Kitti, Polereczki 
Dóra, Rohoska István
• KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola 
Bolemányi Judit csoportja: Danis Gergő, 
Fazekas Ádám, Havasi Hunor, Kecske-
méti Laura, Kudron Csenge, Mlinkó 
Nikol, Polereczki Petra, Rohoska 
Ádám, Taskó Gréta, Torgyík Tímea, 
Varga Bettina
• KT Bem József Általános Iskola 
Bolemányi Judit csoportja: Gucsi Re-
náta, Csengődi Petra, Dicsa Domi-
nika, Litauszki Márk Zsolt, Lucza 
Lilla, Pivarcsi Nóra Tünde, Polereczki 
György, Solymosi Szilárd Sándor, Szeg 
Szonja
• KT Bem József Általános Iskola, Luptákné 
Hanvay Mária csoportja: Felvégi Bálint, 
Lukács Péter, Pivarcsi Roland, Végh Bálint 
• II. János Pál Katolikus Általános Iskola, 
Kecel Kecskeméti Pál csoportja: Kriskó 
Csongor, Pohankovics Zoltán



2022. május2022. május

14 15

FIGYELEMRE MÉLTÓKULTURÁLIS

SZAVALATOKKAL ÜNNEPELTÜK 
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT

BRECZKÓ PÉTER: VERSFA
A költészet napja ösztönzött arra, 
hogy egy olyan alkotást válasszak, 
amely nem csupán József Attila szüle-
tésnapjára, hanem a magyar költészet 
fejlődésére is emlékeztet. Breczkó 
Péter Versfa című tűzzománc képe 
3 különálló lapból lett egységgé szer-
kesztve. A felülről lefelé sötétedő kép 
meghatározó színei a kék és a zöld kü-
lönféle árnyalatai, de megtalálhatjuk 
az okkersárga és a barna színeket is és 
egy csöppnyi pirosat a fa tövén nyíló 
virágokon. Az alkotáson az apró vi-
rágok rekeszelt technikával készültek, 
ami a kontúrok rézszálakkal történő 
kiemelését jelenti. A levelekre, ame-
lyek egy része már lehullani készül a 
fáról, a versrészleteket karcolásos tech-
nikával vitte fel az alkotó. A 29 levél 
közül 15 levélen szerepelnek verstö-
redékek,14 levél csupán díszítőelem. 
A levelek egy része külön lett az al-
kotásra ráragasztva. Breczkó Péter el-
mondta, hogy ezek a levelek először 
egy térbeli installációra készültek. 
Nagyon nehéz a versrészleteket né-
hány szóból felismerni.  Magamnak 
csupán József Attila Nagyon fáj című 
versrészletét sikerült beazonosítanom, 
pedig Petőfi Sándor Szülőföldemen 
című verséből is szerepel részlet az 
művön. Az alkotó segítségével felso-
rolom kik még azok a magyar költők, 
akiktől idézettöredékek szerepelnek a 
fán. Az első magyar nyelvű írásos em-
lékünk az Ómagyar Mária-siralom 
szerzője ismeretlen, de a többi költőt 
nevesíteni lehet: Bornemisza Péter, 
Ady Endre, József Attila, Kosztolányi 
Dezső, Radnóti Miklós, Márai Sán-

dor és Pilinszky János soraiból állt 
össze az elgondolkodtató műalkotás. 
Ez a versfa memento is, mert amikor 
ránézek, az jut eszembe, hogy fiatal-
korom közkedvelt, sokszor idézett, 
szeretett versei apránként, lehulló 
levélként távoznak a memóriából. 
Ezért örülök annak, hogy ez a versfa 
figyelmeztet arra, hogy vegyem elő 
ismét ezeknek a zseniális költőknek 
a köteteit, és olvassam újra verseiket.

Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna 
művészettörténész

A Petőfi Szülőház és Emlékmúze-
um, valamint a KEVI gimnáziuma 
Boldoczki Sándorné (kis kép) pe-
dagógus egykori kezdeményezéséből 
hagyományt teremtve, a Magyar Köl-
tészet Napján, április 11-én, idén is 
egész napos versmondásra, illetve fel-
olvasásra buzdított mindenkit.
A János Vitéz Látogatóközpontban 
Tóth Péter Lóránt versvándor tar-
tott délelőtt rendhagyó irodalomórát, 
majd a művelődési központban Rad-
nóti-estre invitálta a közönséget.   
A „Lélek vagyok, élni szeretnék” estet 
óvodás gyermekek szavalatai nyitot-
ták meg.
A magyar költészet napján a városi 
könyvtár munkatársai verseket ol-
vastak fel a látogatóknak. Jó szívvel 
fogadták az olvasóik, sokan ismer-
ték és szerették azokat a költemé-
nyeket, amelyek elhangzottak. Egy-
egy könyvjelzővel is kedveskedtek a 
könyvtárosok azoknak, akik aznap a 
könyvtárban jártak.

A VERSEIMMEL ADOM ÁT AZT, AMIT SZIMPLA SZAVAKKAL NEM LEHET

Németh Amina az evangélikus gim-
názium 11. B osztályos tanulója ifjú 
kora ellenére már komoly költői múlt-
tal rendelkezik. 
„2012 óta írok verseket, tehát egészen 
kicsiként kezdtem el ezen az úton ha-
ladni, ami talán az apai nagyapám vers-
írói múltjának a folytatása. Ahogy telt 
az idő, egyre nagyobb terjedelemben és 
darabszámban írtam már a verseimet.

A 2019-es év igencsak eseménydús 
volt számomra. A nyarán létrehoz-
tam a Facebookon a verses oldalamat, 
amit „Aminka költ”-nek neveztem el. 
Az oldalnak köszönhetően egyre töb-
ben kezdték el olvasni, megosztani és 
követni az írásaimat. 
Az életem egyik legmeghatározóbb 
pontja a verseskötetem kiadása lett. 
A ,,Ha madárka lennék” címet az egyik 
versemről kapta a könyvem, amit a 
tolnai Info-Szponzor Kft. adott ki li-
mitált példányszámban. A miskolci 
Irodalmi Rádió blogszerzője lettem, 
majd jelöltek az Év diák költője cím-
re, ahol dobogós helyen végeztem. 
Az Irodalmi Rádió több antológiájá-
ban megtalálhatóak a verseim, mint 
például a Vizuál-ban, vagy az ,,Életünk 
és ihletünk a COVID-19 idején” c. 
könyvükbe a ,,Maradj szépen otthon” 

című versem díjnyertes lett: a legjobb 
versnek választották meg a kategóriám-
ban. Ezek az antológiák megvásárolha-
tóak a Líra Könyv hálózatából.
Nemrég újabb országos sikerre tehet-
tem szert. Az Országos vers- és pró-
zaíró, fotó és diapanoráma versenyt a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőt-
tek Gimnáziuma rendezte, minek pá-
lyázati felhívását a magyartanárnőm, 
Horváth Kinga küldte el nekem. 
Természetesen pályáztam is három 
versemmel, melyek a következőek: 
Apám; Hajóút; Anya, ugye tudod?
Ezen az országos versenyen második 
helyezést értem el, aminek nem csak 
azért örültem, mert egy újabb sikert 
értem el, hanem azért is, mert az is-
kolámnak hozhattam. Az ünnepélyes 
díjátadó 2022. május 21-én lesz, amit 
izgatottan várok.

Minden versemmel egy szeletet adok 
oda magamból az olvasóimnak.
Hálás vagyok, hogy megkaphattam 
ezt a lehetőséget az élettől, hiszen így 
átadhatom másoknak versekkel azt, 
amit szimpla szavakkal már nem lehet. 
Szeretek a szeretteimnek írni, hiszen 
ebből is tudják, hogy a szívem minden 
szeretetének a tulajdonosai.
Szenzitív emberként az érzelmes, 
személyes művek írásában jeleskedek 
inkább, ez az alkotásaim sikerein és 
az elért olvasók számain is megfigyel-
hető. 
Legnépszerűbb verseim az Apám és 
a Maradj szépen otthon, ám még ki-
emelnék párat, amikre büszke vagyok: 
a Testvér, a Hajóút, az Én volnék és 
az anyukámnak írt versek sokasága, 
pl. az említett Anya, ugye tudod? és az 
Anyák napja.

Áfra Zsombor
édesanyja: Soós Nikoletta
édesapja: Áfra Gábor
születési hely: Kiskunhalas 
születési idő: 2022. március 25.
születési súly, hossz: 2800 g, 46 cm 

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

Tóth Medox
édesanyja: Fülöp Szandra
édesapja: Tóth Zoltán
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2022. február 10.
születési súly, hossz: 3300 g, 52 cm

Farkas Marcell
édesanyja: Boros Nikolett 
édesapja: Farkas Szilveszter 
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2022. április 13.
születési súly, hossz: 4030 g, 50 cm
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EMLÉKEZÜNKKEGYELETTEL

A VASÚT MEGÉRKEZÉSE KISKŐRÖSRE

83 éves korában elhunyt Polyák József testőr, aki több harcművészetben 
is elérte a legmagasabb fokozatot – tudatta a Magyar Karate Szakszövet-
séggel a család. Polyák József elsőként mutatta be több harcművészet és 
a kaszkadőrség alapjait Magyarországon, és több ismert színész ismerhet-
te meg általa a küzdősportokat.

Polyák József 1938-ban született 
Felsőszentivánon. Tizennégy évesen 
került Budapestre, ahol épületszob-
rásznak tanult. Fiatalon került kap-
csolatba a cselgánccsal és a vívással. Az 
1956-os forradalom után nekiindult a 
világnak, a Jugoszláviában és Olaszor-
szágban töltött hónapok után jutott 
Ausztráliába, ahol Mészáros Andor 
szobrászművész mellett tanult és taní-
tott. Ausztráliai évei alatt ismerte meg 
a harci művészeteket, amelynek mes-
teri szintű tanulmányozását Japánban 
folytatta. Harcművészeti tapasztalatai 
megnyitották számára az utat a test-
őrmunkák irányába is. Ekkor már 
anyanyelve mellett folyékonyan be-
szélt szerbül, oroszul, olaszul, angolul 
és japánul.
Miután bejárta a világot, 1967-ben 
hazatért Magyarországra. A filmgyár-
ban vállalt munkát, a díszletszobrászat 
mellett kaszkadőrként dolgozott. Nem 
sokkal később megalapította az első 
szervezett magyar kaszkadőrcsopor-
tot, ekkor ismerte meg későbbi fele-
ségét, Polyákné Salacz Máriát, akivel 
három gyermeket neveltek fel. Ebben 
a korszakban dublőre volt gyakorlati-
lag minden magyar akciófilmhősnek. 
A Gyula vitéz télen-nyáron című pro-
dukcióban debütált, többek között 
Koncz Gáborral is együtt dolgozott. 
Ahogyan egy korabeli filmes újság 
írta: „Ha nem lenne Polyák József, 
nem tudnánk történelmi filmeket 
forgatni.” Az őt körülvevő művészek 
munkatársból tanítvánnyá, barátok-
ká váltak. Művészek végeláthatatlan 
névsorát nevezhette közeli barátjának 
Latinovits Zoltántól Máté Péteren át 
Hofi Gézáig.
Polyák József 1967-ben tartott bemu-
tatót a Testnevelési Főiskolán. Rendü-

letlenül dolgozott a keleti harcművé-
szetek oktatásán és népszerűsítésén, 
számos stílusban szerzett mesterfoko-
zatot. Munkásságával jelentős szerepet 
töltött be a harci művészetek magyar-
országi népszerűsítésében és megalakí-
tásában.
1994-ben egyik alapító tagja volt a 
Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szol-
gálatok Szövetségének. Speciális fel-
adatokat ellátó rendvédelmi szerveknél 
volt kiképző, egyebek mellett a köztár-
sasági őrezrednél és más kommandós 
egységeknél. Személyi testőre volt töb-
bek között II. János Pál pápának, több 
hazai állami vezető mellett nemzetközi 
hírességek – például Aristotle Onassis, 
Liz Taylor, Richard Burton, La Toya 
Jackson, Amanda Lear, Hans-Dietrich 
Genscher és Habsburg Ottó – is szíve-
sen kérték fel testőrüknek.
2003-ban megkapta a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést. 2014-ben Eszterházy 
Miksa-díjat érdemelt ki. Ezeken kívül 
számos hazai és nemzetközi elisme-
résben részesült a harci művészetek 
területén és a testőrködés során végzett 
kiemelkedő tevékenységéért.
2011 májusában vehette át életműve 
elismeréseként a Nemzetközi Budo 
Akadémia Karate tiszteletbeli 9. Dan 
fokozatát igazoló Diplomát, amelyre 
Kiskőrösön, ünnepélyes keretek között 
került sor – emlékezett meg Polyák Jó-
zsefről a Magyar Karate Szakszövetség.
Az Ordo Hungariae Rend a Nagyke-
reszt Lovagja kitüntetést adományozta 
dr. Polyák Józsefnek és tagjai sorába fo-
gadta. Lovag Polyák József, a Nemzet-
közi Szent György Lovagrend lovagja 
is volt.
Emlékét kegyelettel őrizzük.
Őszinte részvétünk a családjának!

POLYÁK JÓZSEFRE EMLÉKEZÜNK IN MEMORIAM TÓTH MIKLÓS
Tóth Miklós Péter és Torgyik Zsuzsan-
na első gyermekeként jött a világra 
1960-ban Kiskőrösön.
4 éves korában észrevették szülei, hogy 
tehetsége van a zenéhez, és kimondot-
tan a zongorához. Már 5 évesen ze-
neiskolába járt, ahol klasszikus zenét 
tanult. Később párhuzamosan válasz-
tott egy másik hangszert, a klarinétot. 
14 évesen bekerült egy szimfonikus 
zenekarba, ahol több éven keresztül, 
mint első klarinétos működött köz-
re. Számos világhírű operaénekessel 
lépett fel.
Gimnazista éveiben megalakította 
első zenekarát. Itt kezdődött a váltás a 
könnyűzenére. Majd egy vidéki ama-
tőr zenekar megkereste és felajánlotta 
a billentyűsi státuszt. Ez az együttes a 
Rolls volt. Ebben az időben jött lét-
re Miklós legismertebb szerzeménye, 
az „Adj helyet magad mellett” című 
szám, melynek társszerzője Dévényi 
Ádám szövegíró.
A Rolls Frakció a 70-es évek végén, 
80-as években népszerű együttes volt, 
számos teltházas fellépéssel országszer-
te és a fővárosban is. Az együttesben 
billentyűsként és zeneszerzőként tevé-
kenykedett.
1982-ben részt vett vendégbillentyűs-
ként az Omega együttes Budapest 
Sportcsarnokbeli koncertjén, melyről 
Jancsó Miklós elkészítette az „Omega, 
Omega, Omega” c. filmet.
Ugyancsak még 1982-ben, október 
23-án, a Magyar Televízió „Egymillió 
Fontos Hangjegy” című műsora leadta 
a „Fejezetek egy iskolás gyermek nap-
lójából” című Rolls dalt, ami miatt az 
együttes politikai szinten „persona 
non grata” lett és a műsort is azonnal 
megszüntették.
Mivel a Rolls Frakció további fel-
lépéseit ellehetetlenítették, Miklós 
jövendőbeli feleségével együtt disszi-
dált. 1987-ben Marosi Tündével ösz-
szeházasodtak. Befizettek egy 3 napos 
müncheni útra, ami több évig tartott 
és Kölnben kötöttek ki. Évekkel ké-
sőbb hazatértek.
Ám Miklós nem találta helyét és a 
lehetőségeket, ezért úgy döntött az 
USA-ban próbál szerencsét. 
1996-ban megszületett egyetlen gyer-
mekük: Bianka. 

Az USA-ban Espresso Band néven 
zenekart alapított. Ottléte alatt fogant 
meg benne a „TEREMTÉS” című 
elektronikus szimfonikus mű pár té-
tele, de műve folytatásához nem ka-
pott további intuíciót. A honvágy és a 
család miatt 2015-ben visszaköltözött 
Magyarországra, és itthon be tudta fe-
jezni életművét. Számtalan spirituális 
előadáson vett részt, ami finomította 
hangzás- és lelkivilágát. Az ősi zenei 
motívumokat modern hangszereléssel 
tudta prezentálni. Rengeteg „felső” és 
baráti segítséget kapott a mű megal-
kotásához, amiért nagyon hálás volt, 
mivel ekkorra már a diabétesz miatt a 
látásromlása igen nagyfokú volt. 
Nagy megtiszteltetés volt számára, 
hogy az 1956 Magyar Nemzetőrség 
felkérte, hogy írjon a szervezet részére 
Indulót, valamint a megemlékezések-
re egy szívhez szóló dalt – Lélekhang 
címmel.
2016-ban a Történelmi Vitézi Rend 
a budapesti Belvárosi Plébániatemp-
lomban vitézzé avatta. Büszke volt 
magyarságára, erős nemzeti identitás-
sal rendelkezett.
Intelligenciájának, kiváló humorérzé-
kének, karizmatikus személyiségének 
köszönhetően sok ember életére volt 
pozitív hatással.
Aki közelebbről ismerte, tudta, hogy 
Miklós állatbarát volt.
2022. április 1-jén Miklós teste, mint 
hamvadó csillagfény, megadta ma-
gát az időnek. Lelke angyali érintésre 
megszabadult a tér és idő világától és 
mélyebb kapcsolatba került Istennel. 
Isten Veled… van… Miklós! Zenélj 
tovább a felhők felett, a végtelen öle-
lésében…

Takács Tünde

(1960 - 2022)

Miklós hitvallása:
„A legnagyobb ajándék, amit az élettől kaptam, hogy képes vagyok olyan zenei él-
ményt nyújtani, melynek segítségével gyógyulhat a lélek. Ha hagyjuk, hogy a zene 
hívogató dallama elvarázsoljon, a bennünk továbbrezgő érzelmi frekvenciák bepil-
lantást engednek lelkünk rejtett zugaiba és egy másik dimenzióba repítenek.
A dallamokat az angyalok közvetítik nekem abból a csodálatos világból, ahova meg-
tisztulva vágyunk visszatérni. Az én küldetésem az, hogy hallhatóvá tegyem ezt a 
lélekhez szóló muzsikát, ami vigaszt és menedéket nyújt az emberek számára.”

Az idei évben hosszú előkészítést követően február elsejével Kiskőrösön 
is megkezdődtek a Budapest-Kelebia vasútvonal felújítási és kettősvágá-
nyúvá építési munkálatai. A felsővezetéket levágták, a tartószerkezeteket 
daruskocsi segítségével szétszerelték, a sínek jó részét felszedték. „Égett 
vas” szaga terjeng a levegőben a lángvágósok nyomában, akik a szállítható 
méret elérésén dolgoznak. A Bánffy és a Drégely utcák sarkán „hegyekben” 
áll a későbbi alapot képező zúzott kő, munkások és munkagépek tüsténked-
nek egyelőre a bontáson, majd később minden bizonnyal az újjáépítésen is.

Az előzetes tervek szerint a kettős-
vágány mellett új állomásépületet 
is kap a város (ez lesz immáron a 
harmadik), az utasoknak a vágányok 
közti átjárást pedig aluljáró fogja biz-
tosítani. Az eredeti 1881-1882-ben 
épült vasutat, amelyet akkor még 
Budapest-Zimony vonalként emle-
gettek, utoljára az 1960-as években 
újították fel, villamosításával 1979-
re végeztek. A kettősvágány kiépí-
tése sokáig tervben volt, ehhez még 
Trianont követően is megpróbáltak 
hozzáfogni, ám némi földmunkán 
kívül semmi sem történt, de legalább 
a pályaudvar bővítésére sor került 
1921-ben. 
A mostani beruházás tehát óriási 
volumenű, ez vitathatatlan. Egyik 
oldalról főleg a költségek miatt szá-
mos kritika éri, másrészről viszont az 
évszázad befektetéseként hivatkoz-
nak rá. Az idő minden bizonnyal el-
dönti majd ezt a kérdést is, azonban 
a helyes válasz valószínűleg valahol a 
két állítás között lehet. Kiskőrös his-
tóriájában az építkezés mindenkép-
pen az eredeti, 1880-as évek elején 
lezajlott munkálatokhoz hasonlítha-
tó, ennek kapcsán gondoltuk úgy, 
felelevenítjük ezt a történetet, kitér-
ve a nemzetközi vonatkozásokra és a 
helyi csatározásokra is, bemutatva, 
hogyan kapcsolódott be a település 
az ország gazdasági vérkeringésébe. 

Amikor az első bepöfögő gőzöst még 
mozsárágyúk dörgése közepette fo-
gadta az ünneplő tömeg… 
Elnézve egy 19. század közepe táján 
készült térképet, elsőre is jól látszik, 
hogy Kiskőrös elhelyezkedése a távo-
labbi kereskedelem szempontjait fi-
gyelembe véve hagyott kívánni valót 
maga után. Szerencsés körülmény-
nek bizonyult viszont, hogy a me-
zőváros 1784 óta vásártartási joggal 
rendelkezett, valamint az országutak 
közül kettő fontosabb is érintette a 
települést. Az áruforgalom igazi te-
repe ekkoriban még a dunai hajózás 
volt. A legfontosabb kikötő már a 
földesúri idők óta, ahonnan és ahová 
a kiskőrösiek az árut szállították, a 
hartai Duna parton található hajó-
állomás volt, innen 30 kilométerre.
A század második felében, a nagy 
folyószabályozások idején még úgy 
tűnhetett, hogy a kereskedelemben 
és a szállítmányozásban a nagyobb 
szelet a hajózásnak fog jutni, azon-
ban ezt a képet a kiegyezést követően 
árnyalták az egyre lendületesebben 
folyó vasútépítések. Kiskőrös elöljá-
rósága először 1872-ben kapott ér-
tesítést gróf Zichy Nepomuk János 
főrendtől az építendő vasút ügyében, 
mégis, csupán tíz év múlva valósult 
meg. Pedig a tervezés már jóval ko-
rábban megkezdődött. (folytatjuk)

Turán István

Kőműves mellé segédmunkásként
munkát keresek. (józan élet)
Érd.: 06-30/9410-705

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
PSZOTA ISTVÁN

temetésén részt vettek, őt utolsó útjára elkísérték.
Gyászunkban, mélységes fájdalmunkban őszinte

részvéttel osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a búcsú virágaiért.

Gyászoló család 

„Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott,
de jóságod és szereteted 
szívünkben örökké élni fog!”

halálának 2. évfordulóján
fájó szívvel emlékezik

szerető családja,
rokonai és ismerősei.

Grausza János 

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

BARTEL KÁROLY 
temetésén részt vettek, Őt utolsó földi útjára elkísérték,
mélységes fájdalmunkban osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a búcsú virágaiért.

„Az élet hosszú, vagy rövid,
  mit számít, öröklét, ha vár,
  lent búcsúzunk, de fent megint
  találkozunk, hol nincs halál.”

Gyászoló család 

halálának 1. évfordulóján
fájó szívvel emlékezik

szerető családja,
rokonai és ismerősei.

Litauszki Sándorné 
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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!

LENDÜLETBENEGÉSZSÉG

A SPORT, MINT ÉRTÉK VÉGET ÉRT AZ ALAPSZAKASZ,
A RÁJÁTSZANAK AZ AMATŐRÖK

Biztosan sokan hallottak már a Magyar Sport Napjáról, amelyet minden 
évben május 6-án tartanak, e jeles alkalom átfogóan hívja fel figyelmünket 
a magyar sportolók meghatározó sikereire és mindazon eredményekre a 
sport területén, melyekre büszkék lehetünk. A magyar sport jelentőségé-
nek felelevenítése elengedhetetlen célja ennek az eseménynek, hiszen az 
mélyen a kultúránkba szőtte magát, minden ember életében jelen van köz-
vetlen vagy közvetett módon, a mozgás maga pedig a lételemünk, ezért 
mindenképpen foglalkozni kell vele

De miért is ez a nap? Az első sza-
badtéri sportversenyt, mely a kon-
tinensen megtartásra került Buda-
pest helyszínnel 1875. május 6-án 
a Magyar Athletikai Club (MAC) 
rendezte, amely Magyarország leg-
idősebb egyesülete, ennek az alka-
lomnak az emlékére jelölték meg a 
Magyar Sport Napját erre a dátumra. 
Ezen értékek felelevenítésére szeret-
nék megemlíteni Mészöly Miklós, 
A sport zsákutcája című írásából egy 
részletet: ,,Legeredetibb jelentésében 
és gyakorlatában a sport olyan vetél-
kedés volt – tudatosan és öntudatla-
nul –, ami játékká lényegíti át azt a 
vetélkedést, ami az élet maga; csupán 
az vérre megy. Az élet kíméletlen 
dinamizmusának, a felülkerekedés 
ősi ösztönének szublimált formája 
volt. Következésképp a lélek iskolá-
ja is. Nos, erről mit se tudunk már. 
A görögök tisztában voltak vele. Sőt 
még arra is ügyeltek – és később is 
jelképesen –, hogy a győztesben ne a 
megnevezhető személyt ünnepeljék, 
hanem a győzelmet magát.” Ezt az 
eredeti görög felfogást kellene napja-
inkban is követni. A sportegyesületek 
és a sport egy olyan nagy hatású erőt 
képvisel, mely képes embereket, tö-
megeket megmozgatni, egyesíteni a 
közös cél érdekében, politikai, társa-
dalmi, vallási és kulturális hátterüktől 
függetlenül. Képes az összetartozás 

érzetét erősíteni bennünk, a közös 
küzdeni akarást és a kitartást a renge-
teg fizikailag és mentálisan is jótékony 
hatása mellett. Pozitívan hat például a 
társas és társadalmi normák elsajátítá-
sára és gyakorlására, az egyes szabályok 
megismerésére, önismeret fejleszté-
sére, a pontosabb cselekvő- és gyor-
sabb döntéshozatalra való képességre. 
Mindezek segítenek elérni számunkra 
a ,,flow” élményét is, amit úgy lehet 
megfogalmazni, mint a kiteljesülés, a 
mozgásba való teljes bevonódás, a te-
vékenyég okozta örömteli feltöltődés 
és feloldódás. Ezt az élményt nemcsak 
az élsport, hanem bármilyen sportte-
vékenység közben el lehet érni. Ez egy 
olyan különleges áramlatérzés, amit 
mindenkinek meg kell tapasztalnia 
és érdemes időt és energiát fordítani 
a keresésére, megélésére.
Ajánljuk figyelmükbe: 05. 29-én 
Gyermeknap alkalmából Lajkóné 
Kovács Regina tart Csiri-biri tornát 
(játékos torna és foglalkozás 1-4 év 
közötti babáknak és szüleiknek) a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központban.
Aktuális programjaink és a részvételi 
lehetőségek iránt érdeklődni lehet az 
Egészségfejlesztési Irodához tartozó 
efi.kiskoros@gmail.com e-mail cí-
men, vagy a 78/415-920 telefonszá-
mon.

László Luca
EFI koordinátor

ELHOZTÁK AZ ARANYTRÓFEÁT 
AZ EGYMISEK A NYUSZI-KUPÁRÓL

A már hagyományossá vált Nyuszi 
kupát mindig a húsvét előtti héten 
szervezi meg a FODISZ. A ren-
dezvénynek idén Kiskunmajsán, a 
Móra EGYMI adott otthont. Sport-
szerű labdarúgó játékkal a kiskőrösi 
EGYMI csapata az előkelő I. helyet 
szerezte meg. 

A csapat tagjai: Sztojka Béla, Kő-
vári Erik, Kolompár Dávid, Káli 
Albert, Györgye Krisztián, Polgár 
Attila, Szabó Richárd Konrád. 
Sztojka Béla elnyerte a gólkirály cí-
met is. Ezúton gratulálunk a sikeres 
csapatnak és felkészítőiknek!

FACEBOOK:
KISKŐRÖS VÁROS

WWW.KISKOROS.HU   

NEMES BODZA FELVÁSÁRLÁSANEMES BODZA FELVÁSÁRLÁSA
színtől és cukorfoktól függetlenülszíntől és cukorfoktól függetlenül
a napi legmagasabb árban,a napi legmagasabb árban,
le is szedem 30 fős brigádommal!le is szedem 30 fős brigádommal! 06-70/607-1323

2022. 05. 12.
2022. 05. 26.
2022. 06. 09.
2022. 06. 23.
2022. 07. 07.

A Kiskőrösi
Gazdakör Egyesület

szervezésében
a város főterén

megrendezésre kerülő
FARM MARKET
termelői piac és
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Projekt azonosítója:
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02169

Projekt címe:
Helyi termelők szakmai ismereteinek bővítése

és piaci tevékenységük erősítése Kiskőrösön

A rendezvények
további időpontjai:

 

A Kiskőrösi „Fakupa” Városi Kispá-
lyás Amatőr Labdarúgó Bajnokság 
13. fordulóját játszották le április 
21-én a Szabadidő Parkban. 
A szabadnapos Warriors nem lé-
pett pályára. A játéknapon öt ta-
lálkozót rendeztek meg, mivel a 
17 órai kezdéssel kiírt Néró SC-
Agroline mérkőzésre a Néró SC 
csapata nem érkezett meg időben 
és így ez az összecsapás is elmaradt. 
A mérkőzés 3 bajnoki pontját 3-0-ás 
eredménnyel kapta meg az Agroline 
csapata. Ez egyben azt is jelentet-
te, hogy az Agroline gárdája lett 
az alapszakasz bajnoka veretlenül. 
A csapatok a lejátszott 13 forduló 
alatt összesen 612 gólt szereztek a 
mérkőzéseken. 

A 13. forduló eredményei:
Néró SC – Agroline 0-3 (elmaradt)
V.I.PLAST – Sráczok 4-12
Békorona – Falábúak 2-6
Szupercsapat – Protokon 7-8
KLC-Apuk – BL Metál 4-4
Pénzügyőr 2 – Pénzügyőr 1 8-6

A bajnokság állása az alapszakasz 
végén - 13. forduló után:
1. Agroline 11 1 0 57-19 (38) 34 p.
2. Sráczok 9 1 2 96-32 (64) 28 p.
3. BL Metál 8 2 2 44-24 (20) 26 p.
4. Néró SC 8 1 3 62-31 (31) 25 p.
5. Protokon 8 0 4 53-46 (7) 24 p.
6. Pénzügyőr 2 7 1 4 42-46 (-4) 22 p.
7. Pénzügyőr 1 7 0 5 68-49 (19) 21 p.
8. Warriors 4 1 7 46-62 (-16) 13 p.
9. V.I.PLAST 4 0 8 38-60 (-22) 12 p.
10. Szupercsapat 3 1 8 28-59 (-31) 10 p.
11. KLC Apuk 2 1 9 35-64 (-29) 7 p.
12. Falábúak 1 1 10 22-64 (-42) 4 p.
13. Békorona 1 0 11 21-56 (-35) 3 p.

Góllövő lista:
1. Suhajda Gergely – 25 gól (Sráczok)
2. Batánovics Krisztián – 20 gól (Warriors)

3. Sinkó Dorián – 18 gól (Sráczok)
4. Szentgyörgyi Ákos – 17 gól (Pénzügyőr 1)
5. Dedák Balázs – 16 gól (Néró SC)
5. Patai Denisz – 16 gól (Pénzügyőr 2)
5. Hlavács István – 16 gól (Sráczok)
8. Tratter Tibor – 15 gól (Agroline)
9. Holczimmer Tamás – 14 gól (BL Metál)
10. Molnár Dániel – 13 gól (Protokon)

A bajnokságot szervező Kiskőrösi 
LC részéről Somlyai Péter alelnök 
tájékoztatása szerint az alapszakasz 
helyezettjei is díjazásban részesülnek. 
A 10 csapat képviselője arról hatá-
rozott, hogy legyen folytatása egy 
rájátszással a bajnoki küzdelmeknek. 
A következő döntések születtek:
– az alapszakasz végeztével a bajnok-
ság lezárult, a helyezetteket és a kü-
löndíjasokat elismerésben részesítik.
– további 5 vagy 6 játéknappal egy 
alsó, illetve egy felsőházi – „A” és 
„B” liga – rájátszást tartanak, ahol 
szintén lesznek helyezetteket és kü-
löndíjasok, melyek díjazásban része-
sülnek.
– alapesetben 7 csapat a felső, 6 csa-
pat az alsóházban küzd meg egymás-
sal (a nevezések beérkezése változtat-
hat ezen, 12 csapat jelezte indulási 
szándékát).
További játéknapok: május 23. hét-
fő, május 30. hétfő, június 3. péntek 
(felsőház utolsó fordulója 7 csapat 
esetén)
A mérkőzés kezdési idősávok változ-
nak: 17.20 óra és 18.30 óra!
A páratlan fordulókban az alsóház 
játszik 17.20 órai  kezdéssel, a fel-
sőház 18.30 órai kezdéssel. A páros 
fordulókban a felsőház játszik 17.20 
órai kezdéssel, az alsóház 18.30 órai 
kezdéssel.
Záróvacsora és díjazás: június 3-án 
pénteken, 19 órától lesz a Hagyomá-
nyok Házában.

Filus Tibor
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Az NB II-es bajnokságban szereplő 
Kiskőrösi KSK férfi kézilabda csapa-
ta két mérkőzéssel a bajnokság vége 
előtt a 9. helyen áll, 16 mérkőzésen 
szerzett 7 ponttal.
A 17. fordulóban az MK Pelikán 
Siklós KC együttesét fogadták a kis-
kőrösiek szép számú nézősereg előtt, 
akik ellen a játékot végig irányítva 
nyertek 24-22-re (15-10). A hazai 
együttes számára nagyon fontos volt 
a győzelem. 
A gárda a bajnokság 18. forduló-
jában a nagyatádiakat látta vendé-
gül, akik a mérkőzés előtt a tabel-
lán 1 ponttal álltak a hazaiak előtt. 

A kiskőrösi csapat a találkozón 34-
30 (16-18) arányú vereséget szen-
vedett a Rinyamenti KC SE Nagy-
atádtól. A tavaszi szezonban eddig 
kiváló teljesítményt nyújtó kiskőrösi 
kapust, Petróczi-Kis Andrást egy 
kapura tartó lövés a 25. percben fe-
jen találta, ami után már nem tudta 
folytatni a játékot. A későbbiekben 
a kiskőrösiek már védekeztek elég 
hatékonyan. A találkozó hajrájára a 
nagyon küzdő hazaiak visszajöttek 
a mérkőzésbe és az utolsó 4 percnek 
kétgólos hátrányból vághattak neki 
(28-30), de a végjátékban a nagyatá-
diak négygólos győzelmet arattak.
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Nem mindennapi.  
Egyéniség.
Az új Taigo.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

Autócent Kft.
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 112., telefonszám: +36 78 581 900, kevesauto@kevesauto.hu, www.kevesauto.hu

Az új Taigo modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,5-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 124-139 g/km. A megadott értékek a típusjó-
váhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes 
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg  
érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű  
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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KÉT GYŐZELEM, KÉT VERESÉG
A megyei I. osztályban szereplő Kis-
kőrösi LC női labdarúgó csapata 
kiválóan kezdte a tavaszi szezont. 
Az együttes az idény elején két talál-
kozóját is megnyerte, amivel esélyük 
nyílt arra, hogy a szezon végére oda-
érjenek a dobogóra.
A csapat a tavaszi szezont Móra-
halmon kezdte, ahol 2-1 arányú 
győzelmet arattak. Ezt követően az 
együttes hazai környezetben fogadta 
a második helyen álló LUA Baja gár-
dáját, aki ellen 2-1-re (0-0) nyertek. 
Az érmes helyekért folytatott küzde-
lem szempontjából nagyon fontos 

mérkőzést játszottak a kiskőrösiek, 
mivel a bajaiakkal vannak harcban a 
harmadik helyért. A következő játék-
napon a második helyen álló Kecs-
keméti LC-től kaptak ki a lányok 
szoros küzdelemben hazai pályán 
1-0-ra, majd a tabellát vezető Kerek-
egyházi SE otthonában szenvedtek 
4-0 arányú vereséget. A csapat jelen-
leg a 4. helyen áll, 3 ponttal lema-
radva a bajaiak mögött és a hátralévő 
fordulókban fogadják még a bács-
almásiakat, valamint Jánoshalmára 
látogatnak.

F. T. 

ÉRMES HELY MEGSZERZÉSE A CÉL

A megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokságban szereplő Kiskőrösi LC 
gárdája jó helyzetből várhatja a baj-
nokság hajráját. Az együttes 19 mér-
kőzésen 41 pontot szerzett, amivel a 
második helyen áll és minden esélye 
megvan arra, hogy a szezon végén 
érmes helyen zárjanak.
Az áprilisi mérkőzések sorából ki-
emelkedett a soltvadkertiek elleni 
szomszédvári rangadó, amelyet a 
21. fordulóban rendeztek meg. 
A soltvadkerti vendégjáték alkal-
mával a kiskőrösi csapat 3-1 (0-3) 
arányú győzelmet aratott.

A kiskőrösiek megérdemelten nyer-
tek a védekezésben nagy hibákat 
elkövető soltvadkertiek ellen, ami 
mellett a hazaiak még több nagy 
gólhelyzetet sem tudtak értékesíte-
ni. A kiskőrösi csapat edzője Füle-
ki Antal elmondta, hogy az előző 
hétvégén a kiskunhalasiak nem vál-
lalták ellenük a játékot, így a meg-
szokott felkészülési ritmusukból 
kiestek. Az edző kiemelte, hogy a 
dobogóért küzdenek, a csapat előtt 
a harmadik hely megszerzését tűz-
ték ki célul. 

Filus Tibor


