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Versmondó versenyek voltak a költészet napján

f f i ;

József Attila születésnapja, április 11. Több mint ötven esztendeje a költészet, a vesek ünnepe Magyarországon. 
Idén a költészet napja alkalmából a Kecskeméti Szakképzési Centrum Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolá
jában 2017. április 10-én versmondó versenyen mutathatták meg tehetségüket a diákok. Az alkalomhoz kapcsolódó 
másik rendezvényről és az eredményekről a 3. oldalon olvashatnak.

r

ítéletet hozott a 
Kecskeméti Törvényszék

Az elmúlt héten ítéletet hirdetett a 
Kecskeméti Törvényszék annak a két 
fiatalnak az ügyében, akiket azzal vádol 
az ügyészség, hogy 2016. májusában Ti- 
szakécskén megöltek egy izraeli állam
polgárt. Folytatás a 6. oldalon.

Gyülekezettörténeti
kiállítás

A reformáció 500. évfordulójára ké
szülve a tiszakécskei református gyü
lekezet jubileumi rendezvénysorozattal 
készül, amelynek része lesz a kécskei 
gyülekezet történetéről szóló kiállítás. 
Részletekről a 3. oldalon olvashatnak.

TARTALOMBÓL:
• Koncert lesz Okécskén • 
Könyvbörzet • Ajándék az óvodá
soknak • VERS-TÁR-SAS-JÁTÉK 
a könyvtárban • Szorgalmasan 
készültek az ünnepre • Kalocsai 
zarándoklat • Féktávolságon belül 
kanyarodott ki

A  vers segít, a vers figye lm ezte t, a vers előre je le z , m ert a költők  
an tennái érzékenyebbek, m in t a többi em beré. Kinde Annamária
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Gyülekezettörténeti
kiállítás

A tiszakécskei református gyüleke
zet jubileumi rendezvénysorozattal ké
szül a Reformáció 500. évfordulójára, 
mely a Dús kincséből címet kapta. A 
rendezvénysorozat részeként gyüleke
zettörténeti kiállítást kívánunk létre
hozni, melyhez a gyülekezet segítségét 
kérjük.

Amennyiben a gyülekezetünk, is
kolánk, énekkarunk történetéről írá
sos dokumentumokkal, fényképekkel, 
egyéb emlékekkel rendelkeznek, kér
jük, adják azt kölcsön a kiállításunk
hoz, hogy minél többekhez eljussanak 
közös emlékeink.

A kiállítási anyag összeállításához, 
gyűjtéséhez Pauk Sándor helytörténet
kutatót kértük fel. Felajánlásaikat hús- 
véttól pünkösdig, hétfőnként várjuk 
a gyülekezeti teremben, 15 és 18 óra 
között.

Segítségüket, együttműködésüket 
előre is köszönjük.

a Presbitérium

Könyvbörze
K önyvbörze szom batonként 

10-18 óráig a m űvelődési köz
pontban április 15. és 22. börze
szünet, április 29. m inden i:Qúsági 
könyv akeiós börzéje.

Versmondó versenyek voltak a 
költészet napján

A diákotthonban hagyományosan nagy készülődés előzi meg a költészet nap
ját. Idén is korosztályonként három csoportban értékelte a zsűri a lelkes diákok 
felkészültségét. Sok értékes könyv és finom csokoládé volt a jutalom, de a legna
gyobb öröm mégis az volt, hogy versszerető tehetséges, jól felkészített gyerekek 
mutatták meg tudásukat.

A költészet napja alkalmából a Kecs
keméti Szakképzési Centrum Tiszakécs
kei Kiss Bálint Szakközépiskolájában 
2017. április 10-én versmondó versenyen 
mutathatták meg tehetségüket a diákok. 
Tizennégy lelkes versmondó készült a 
versenyre Petőfi Sándor, Aranyosi Ervin, 
Létay Lajos, Ady Endre, Radnóti Miklós 
és természetesen József Attila költemé
nyeiből. Horváth Ágnes igazgató as
szony nyitotta meg a versenyt. A zsűri 
tagjai között köszönthettük Nyitrainé 
Mudris Gabriella címzetes igazgatót és 
Tóth Juliannát a diákotthon vezetőjét.

Első helyezett Lakatos Anita, 1/9. 
B osztályos tanuló lett, Petőfi Sándor 
-  Magyar vagyok című versét szavalta.

Második helyen Bartyik Andrást, 
3/11. C osztályos tanulót, értékelte a zsű
ri. Ö Létay Lajos -  Csak ennyi volt című 
versét adta elő.

A harmadik helyen Kripner Miklós, 
1/9. C osztályos tanuló végzett, Petőfi 
Sándor -  A szabadsághoz című versével.

Lakatos Márió, 1/9. A osztályos tanu
ló, Petőfi Sándor -  Feltámadott a tenger 
című versének szavalatát a zsűri külön 
díjjal jutalmazta.

Ajándék az óvodásoknak
2017. április 11-én a TEMPEL 

Kft. adományaként egy nagy trambu- 
lint kaptak az Erkel fasori óvodások. 
Meglepetésként érte őket az új játék 
látványa, melyet miután megköszön
tük az adományozónak birtokukba 
vehették. A gyermekek koordinációs 
mozgása, állóképessége, izomzata, 
egyensúlyérzéke fejlődik az eszköz 
használatával. A sok udvari játék mel
lett, most új lehetőség nyílt számukra 
a szabadidős tevékenység tartalmas 
eltöltésével.

Köszönjük, hogy adományukkal 
támogatták óvodánkat. Erkel fasori 
óvoda gyermekei, dolgozók, szülök
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H A LLÓ I
Közérdekű telefonszámok
Egészségügyi központ 
441-011, 540-056, 540-057 
Orvosi ügyelet 441-435
dr. Pintér Éva 541-151
dr. Pálinkás Julianna 541-152
dr. Danis László 541-153
dr. Kovács Katalin 541-154
dr. Dósa Béla 541-155
dr. Nyilas Eszter 541-156
Védőnők 541-157
Fizikoterápia 541-158
Labor 541-159

Orvosi rendelő Rákóczi u. 38. 
dr. Hegedűs Livia 320-239

Gyógyszertárak: Újkécske 441-341 
Ókécske 441-047 

Református lelkész! hivatal 441-057

Temetkezési szolgáltatások:
VANGA Szolgáltató Kft.

(Tóth László) 06-20/9732-060 
T. J. K. Kft. 06-30/409-6220 

(Kengyel József)
Kegyelet Sírkő Kft.,

(Farkas József) 06-70/203-6720 
Katolikus plébánia 441-293

Városi könyvtár 441-107
Vasútállomás 441-533
Művelődési központ (mozi) 441-250 
Polgármesteri hivatal 441-355

Tűzoltóság 105,540-100
Rendőrség 107,112
ügyeleti időben 441-155
ügyeleti időn kívül a 06-20/539-8489 
Mentőállomás 104

Betegszállítások bejelentése 
486-888,478-119,486-887,486-889

E.ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
vezetékes telefonról 06-40/210-210 
mobiltelefonról 06-20/30/70/4599-622
hibabejelentő
DÉGÁZ
VÍZMŰ hétköznap 

hétvégén gépház 
POSTA

06-80-210-310
06-80-820-141

441-382
441-085
441-762

Kécske Nyomda Kft. 441-519,540-039 
Kécskei Újság 441-519

„Megpihen a dolgos jó  apai szív 
Áldás, és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltaál, drága édesapa 
Szívünkben helyedet nem pótolja 
semmi, míg e földön élünk 
nem fogunk feledni.
Ha emlegettek, köztetek leszek 
De fáj látnom könnyetek.
Ha rám gondoltok mosolyogjatok 
mert én már Istennél vagyok.. ”

Emlékezés

Ország Ferenc
halálának 13. évfordulóján..

Szerető feleséged 
fíaid, lányod, unokád

Tisztelt Tiszakécskei 
Polgárok!

Kéijtik, hogy ebben az évben 
is támogassák SZJA 1%-val a 
kulturális rendezvényeit

Adószámunk: 18355336-1-03

Segítségüket előre is köszönjük.
2017-ben is minél nagyobb 

létszámban várunk szeretettel 
mindenkit rendezvényeinken.

TIFU

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk,

DRÁGA ÉDESANYÁNK

Molnár Ágnes
halálának 4. évfordulójára.

„Emlékezünk arra, ki nincs közöttünk, 
Talán lelke röppen itt fölöttünk. 

Hogy egy Édesanya milyen Drága kincs. 
Azt csak az tudja, akinek már nincs. 

Csak idő múlik, feledni nem lehet. 
Szívünkben örök fájdalom és szeretet. ”

Szerető Fiai

Koncert lesz
r

Okécskén
Idén újra nálunk koncertezik prof. 
Dávid Titterington, az Angol Kirá
lyi Zeneakadémia vezető orgonistá
ja, aki tavalyi látogatásakor annyira 
megkedvelte városunkat, hogy idén
re nem csupán egy koncertet, de egy 
orgonakurzust is vállalt, 
így szeretettel várunk mindenkit 
2017. április 30-án 16 órakor a ti
szakécskei református templomba 
egy igazán különleges koncertre. 
Cséplő Noémi

Orvosi helyettesítés
Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy Dr. Pálinkás Julianna 2017. má

jus 15-21-ig zárva lesz. Helyettesít dr. Kovács Katalin a saját rendelőjében, 
saját rendelési idejében (csütörtökön délután, a többi napokon délelőtt).

TOTO - LOTTO 15. hét
ÖTÖS LOTTO: 58, 59, 71, 85, 89
JOKER: 7 5 3 8 0 4
HATOS LOTTÓ: 18, 19, 21, 25, 31, 43
TOTÓ: 1. forduló 1 2 1  2 2 1  X l l  1 1 1  1 + 7 X

2. forduló 2 X X  X l l  1 1 1  1 1 1  X + 1 2
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Gyülekezettörténeti 
kiállítás lesz

A tiszakécskei református gyü
lekezet jubileumi rendezvénysoro
zattal készül a Reformáció 500. év
fordulójára, mely a Dús kincséből 
címet kapta. A rendezvénysorozat 
részeként gyülekezettörténeti kiállí
tást kívánunk létrehozni, melyhez a 
gyülekezet segítségét kérjük.

Amennyiben a gyülekezetünk, is
kolánk, énekkarunk történetéről írá
sos dokumentumokkal, fényképek
kel, egyéb emlékekkel rendelkeznek, 
kérjük, adják azt kölcsön a kiállítá
sunkhoz, hogy minél többekhez el
jussanak közös emlékeink.

A kiállítási anyag összeállítá
sához, gyűjtéséhez Pauk Sándor 
helytörténet-kutatót kértük fel. Fel
ajánlásaikat húsvéttól pünkösdig, 
hétfőnként várjuk a gyülekezeti te
remben, 15 és 18 óra között.

Segítségüket, együttműködésüket 
előre is köszönjük.

a Presbitérium

Könyvbörze
Könyvbörze szombatonként 10- 

18 óráig a művelődési központban 
április 15. és 22. börzeszünet, ápri
lis 29. minden iQúsági könyv akciós 
börzéje.

Koncert lesz
F

Okécskén
Idén újra nálunk koncertezik prof. 
Dávid Titterington, az Angol Kirá
lyi Zeneakadémia vezető orgonistá
ja, aki tavalyi látogatásakor annyira 
megkedvelte városunkat, hogy idén
re nem csupán egy koncertet, de egy 
orgonakurzust is vállalt, 
így szeretettel várunk mindenkit 
2017. április 30-án 16 órakor a ti
szakécskei református templomba 
egy igazán különleges koncertre.

Cséplő Noémi

Húsvét Kupán dobták a kosarakat

Folytatás az első oldalról.
A Körösi Csorna Általános Iskolá

ban tartott rendezvényen csapatunk há
rom mérkőzést játszott. A Tiszai Kisvi- 
rágok csapatától kikapott. A következő 
mérkőzésen azonban a nyugodtabb és 
összeszedettebb játék eredményeként 
legyőzte a Szolnoki Sasokat.

A harmadik mérkőzésen sportsze
rűségből vizsgázott jelesre a csapat. 
A Szent-Györgyi Gepárdok jóval fi
atalabb játékosokból álltak, mint mi. 
Óriási volt a magasságbeli különbség 
a javunkra. Egy nagyon lazán kezelt 
védekezéssel és a ponterős játékosok 
cserepadon hagyásával sikerült nekik

legyőzni bennünket. A végén minden
ki együtt örült, látva a picik hatalmas 
örömét.

Ez a Kupa is azt a célt szolgálta, 
hogy a résztvevők élesben is gyako
rolják az edzésen tanultakat és tovább 
ismerkedjenek a kosárlabda szabályai
val. Köszönjük a meghívást és az aján
dékba kapott oklevelet és csoki nyuszi
kat a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit 
KFT-nek. Reméljük, hogy egy hosszú 
távú, kölcsönösen hasznos sportkap
csolat kezdete ez. A szülőknek pedig a 
fantasztikus hangulatú szurkolásért és 
támogatásért jár köszönet.

Budai Ágnes edző

Katának jól ment a biciklizés Kiskőrösön
A tiszakécskei kosárlabda szak

osztály utánpótlás csapata meghívást 
kapott áprilisban a Szolnoki Sport
centrum-Sportiskola által szervezett 
Húsvét Kupára. A Körösi Csorna Ál
talános Iskolában tartott rendezvényen 
csapatunk három mérkőzést játszott. A 
Tiszai Kisvirágok csapatától kikapott. 
A következő mérkőzésen azonban a 
nyugodtabb és összeszedettebb játék 
eredményeként legyőzte a Szolnoki 
Sasokat.

A harmadik mérkőzésen sportsze
rűségből vizsgázott jelesre a csapat. 
A Szent-Györgyi Gepárdok jóval fi
atalabb játékosokból álltak, mint mi. 
Óriási volt a magasságbeli különbség 
a javunkra. Egy nagyon lazán kezelt

védekezéssel és a ponterős játékosok 
cserepadon hagyásával sikerült nekik 
legyőzni bennünket. A végén minden
ki együtt örült, látva a picik hatalmas 
örömét.

Ez a Kupa is azt a célt szolgálta, 
hogy a résztvevők élesben is gyako
rolják az edzésen tanultakat és tovább 
ismerkedjenek a kosárlabda szabályai
val. Köszönjük a meghívást és az aján
dékba kapott oklevelet és csoki nyuszi
kat a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit 
KFT-nek. Reméljük, hogy egy hosszú 
távú, kölcsönösen hasznos sportkap
csolat kezdete ez. A szülőknek pedig a 
fantasztikus hangulatú szurkolásért és 
támogatásért jár köszönet.

Budai Ágnes edző
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EBOLTAS
TISZAKÉCSKÉN

Dr. Pitti Lajos állatorvos az idei 
évben az alábbi időpontokban és 
helyszíneken végzi az ebek össze- 
vetéses veszettség elleni védőoltását 
és féregtelenítését: M ájus 13-án, 
szom baton 7-8 óráig Vásártér, 9- 
10 óráig újbögi iskola, 10-11 óráig 
óbögi iskola, 14-15 óráig Ókécske 
mázsaház, 16-17 óráig Erős kocsma, 
17-18 óráig Sétakert. M ájus 15-én, 
hétfőn 7-8 óráig pereghalmi isko
la, 8-9 óráig Subicz kocsma, 15-16 
óráig Kerekdomb, belső iskola, 17- 
18 óráig Ady Endre utca. Pótoltás 
május 20-án, szom baton 7-9 óráig 
Vásártér.

Az oltás díja 3.000 Ft. Az oltást 
csak olyan eb kaphatja meg, mely 
rendelkezik mikrochippel. Az oltási 
könyvet minden eb tulajdonos hozza 
magával!

dr. Pitti Lajos 0630/925-4249

Gyülekezettörténeti 
kiállítás lesz

A tiszakécskei református gyü
lekezet jubileumi rendezvénysoro
zattal készül a Reformáció 500. év
fordulójára, mely a Dús kincséből 
címet kapta. A rendezvénysorozat 
részeként gyülekezettörténeti kiállí
tást kívánunk létrehozni, melyhez a 
gyülekezet segítségét kérjük.

Amennyiben a gyülekezetünk, is
kolánk, énekkarunk történetéről írá
sos dokumentumokkal, fényképek
kel, egyéb emlékekkel rendelkeznek, 
kérjük, adják azt kölcsön a kiállítá
sunkhoz, hogy minél többekhez el
jussanak közös emlékeink.

A kiállítási anyag összeállítá
sához, gyűjtéséhez Pauk Sándor 
helytörténet-kutatót kértük fel. Fel
ajánlásaikat húsvéttól pünkösdig, 
hétfőnként várjuk a gyülekezeti te
remben, 15 és 18 óra között.

Segítségüket, együttműködésüket 
előre is köszönjük.

a Presbitérium

Föld Napja az Arany János utcai 
óvodában

A Föld Napját 1970. április 22- 
én, egy amerikai egyetemista, Denis 
Hayes kezdeményezte, majd indította 
el vele azt a mozgalmat, melyet azóta 
minden évben megtartanak.

Magyarországon 1990. április 22- 
én rendezték meg először a Föld Napja 
programot, felhívva ezzel az emberek 
figyelmét a környezetvédelemre. Egy 
pályázatnak köszönhetően óvodánk is 
csatlakozott ezen programhoz, ame
lyen mi játékos formában hívjuk fel 
a gyerekek figyelmét környezetünk 
megóvására.

Nemcsak ezen a napon, de egész 
héten minden tevékenységünket e 
köré a téma köré építjük, ahol tuda
tosítjuk a gyermekekben, a pocsékló 
energiafogyasztás hatásait, a környe
zetszennyezés következményeit, az 
állatok védelmét. Tágabb ismereteket 
n3oijtunk Földünkről és a minket kö
rülvevő univerzumról is. Természe
tesen a gyerekek befogadóképessé
géhez és életkorához mérten. Ezekre 
az ismeretekre alapozva és a Zöld 
jeles napok keretén belül, ezen a na
pon az ovisok reggel virágpalántákkal 
érkeztek óvodánkba az „Egy gyerek, 
egy palánta” elnevezésű rendezvé
nyünkre. Kérésünkre a domborzati 
színeknek (kék-víz, zöld-síkság, bar
na-hegyek) megfelelő pólóban jöt
tek, melyet domborzati játékunknál 
tudtunk felhasználni. A délelőtt meg

nyitója gyanánt egy bábelőadást te
kinthettek meg a gyermekek Barkóczi 
Titanilla: Kuka manó diétája címmel. 
A Földdel kapcsolatban gyakorolt 
mondókákkal kezdődött el a játékok 
sora. A következőkben többféle moz- 
gásos és ügyességi játékban vehettek 
részt óvó nénieik vezetésével: lehetett 
virágokat gyűjteni a nyuszikák zsebé
be, kipróbálhatták tájékozódó képes
ségüket a Föld bolygóra helyezhető 
nemzetiségi ruhába öltözött babák 
elhelyezésével, majd a célbadobást 
gyakorolhatták, ezután egy szelektív
hulladékos társasjátékban vehettek 
felváltva részt, helyesen válaszolva a 
feltett kérdésekre, az állatok élőhelye
ikre való rakosgatásával mutathatták 
meg ebbéli ismereteiket, sétálhattak 
különféle terméseken és legvégül a 
„Kincskeresö”játékban ecsetek segít
ségével seperhettek ki maguknak a 
homokból egy-egy meglepetést. En
nek kifejezetten örültek a gyerekek. A 
hűvösebb időjárás miatt a virágokkal 
néhány nappal később volt lehetősé
günk az óvodát szépíteni.

A Föld Napja programot minden 
évben továbbra is meg szeretnénk 
tartani. Célunk, hogy a gyermekek a 
környezetüket tudatosan védő, iránta 
felelősséggel gondolkodó és cselekvő 
felnőtté váljanak.

Arany János utcai óvoda 
dolgozói
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Együtt köszöntötte a család Patríciát

Szöllösi Patrícia ballagási partiján a gyerekek rajzaikkal köszöntöt
ték az ünnepeltet. A ragyogó időben a finom ebéd, a jó hangulat tette 
emlékezetessé az ünnepnapot.

7M T7.ai^,7M

az A rany János M űvelődési K özpont előtti lezárt útszakaszon. 
A programok vasárnap 14 órától kezdődnek:
Boglárka Hagyom ányőrző Egyesület fajátékai, Légvár 
Kalandozó Park - 25 lábbal hajtható járgány, rekeszépítés 
Aranygyapjú Társulat: Mátyás király és az igazmondó 
juhász
Arany gyapjú Társulat: „Sárkánytér - interaktív játék”
... karddal, pajzzsal felfegyverkezve, le kell győzni a sá rkány t... 
Bábika Játszóház - Arcfestés Balázs Renával 
Könybörze az Á lom fogó Alapítvánnyal - Aszfaltrajzolás 
Tűzoltóautó, rendőrautó bemutató
A rendezvény ingyenesen látogatható! Információ: 0676/441-250

Gyülekezettörténeti 
kiállítás lesz

A tiszakécskei református gyü
lekezet jubileumi rendezvénysoro
zattal készül a Reformáeió 500. év
fordulójára, mely a Dús kincséből 
címet kapta. A rendezvénysorozat 
részeként gyülekezettörténeti kiállí
tást kívánunk létrehozni, melyhez a 
gyülekezet segítségét kérjük.

Amennyiben a gyülekezetünk, is
kolánk, énekkarunk történetéről írá
sos dokumentumokkal, fényképek
kel, egyéb emlékekkel rendelkeznek, 
kérjük, adják azt kölcsön a kiállítá
sunkhoz, hogy minél többekhez el
jussanak közös emlékeink.

A kiállítási anyag összeállítá
sához, gyűjtéséhez Pauk Sándor 
helytörténet-kutatót kértük fel. Fel
ajánlásaikat húsvéttól pünkösdig, 
hétfőnként várjuk a gyülekezeti te
remben, 15 és 18 óra között.

Segítségüket, együttműködésüket 
előre is köszönjük.

a Presbitérium

ÚJRA MOZI
az Arany János 

Művelődési Központban!

Május 24.17.00 óra
r

Csápi: Az Óceán hőse
magyarul beszélő, spanyol családi 

animációs film, korhatár: 6 év

Május 24.19.00 óra
Hogyan legyél Latin szerető
magyaml beszélő, amerikai vígjáték 

korhatár: 12 év

Május 24. 21.00 óra

Vén Rókák
magyarul beszélő, amerikai vígjáték 

korhatár: 12 év

jegyek: teljes áru: 1200 Ft, 
gyerek: 1000 Ft 

jegyek 3D: teljes áru 1400 Ft, 
gyerek: 1200 Ft
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7M T7M l^r7M

az A rany János M űvelődési K özpont előtti lezárt útszakaszon. 
A programok vasárnap 14 órától kezdődnek:
Boglárka Hagyom ányőrző Egyesület fajátékai, Légvár 
Kalandozó Park - 25 lábbal hajtható járgány, rekeszépítés 
Aranygyapjú Társulat: Mátyás király és az igazmondó 
juhász
Aranygyapjú Társulat: „Sárkánytér - interaktív játék”
... karddal, pajzzsal felfegyverkezve, le kell győzni a sá rkány t... 
Bábika Játszóház - Arefestés Balázs Renával 
Könybörze az A lom fogó Alapítvánnyal - Aszfaltrajzolás 
Tűzoltóautó, rendőrautó bemutató
A rendezvény ingyenesen látogatható! Információ: 0676/441-250

Az internetes vásárlás veszélyei
Az internet fejlődésével egyre több 

szolgáltatást lehet igénybe venni a vi
lághálón, ilyen például az online vá
sárlás is. A szabályosan működő we- 
báruházak rendelkeznek adatvédelmi 
szabályzattal vagy az üzletszabályza
tuk kitér a személyes adatok védelmé
re és meghatározza a vásárlás legfon
tosabb feltételeit (például fizetési és 
szállítási kondíciók). Bankkártyával 
történő fizetés estén lehetőség szerint 
olyan webáruházban vásároljanak, 
amelynél a fizetés valamely banki ol
dalon keresztül történik, így a bankkár
tyájuk adatai biztonságos kapcsolaton 
keresztüljutnak el a bank központjába, 
azokat a webáruház üzemeltetője nem 
ismeri meg. Óvakodjanak az olyan 
weboldaláktól, melyeknek nevében el

írás, vagy hiba található, valamint ahol 
nem, vagy hiányosan adják meg az 
üzemeltető cég adatait. Ezeket az ol
dalakat tekintsék megbízhatatlannak. 
Legyenek óvatosak a személyes adata
ik megadásánál is, különösen, a bank
kártyájukra vonatkozó adatok esetében 
(ezeket csak a fizetést bonyolító bank 
oldalán adják meg).

Az internetes csalások elkerülése 
érdekében kétkedve kezeljék az olyan 
internetes eladókat, akik szolgáltatásá
val kapcsolatban kevés értékelést je
gyeztek be az ügyfelek, vagy amelyek 
meglepően alacsony áron kínálják a 
termékeiket, esetleg nem valódi cím
mel, telephellyel vagy telefonszámmal 
regisztráltak.

police.hu

Gyülekezettörténeti 
kiállítás lesz

A tiszakécskei református gyü
lekezet jubileumi rendezvénysoro
zattal készül a Reformáció 500. év
fordulójára, mely a Dús kincséből 
címet kapta. A rendezvénysorozat 
részeként gyülekezettörténeti kiállí
tást kívánunk létrehozni, melyhez a 
gyülekezet segítségét kérjük.

Amennyiben a gyülekezetünk, is
kolánk, énekkarunk történetéről írá
sos dokumentumokkal, fényképek
kel, egyéb emlékekkel rendelkeznek, 
kérjük, adják azt kölcsön a kiállítá
sunkhoz, hogy minél többekhez el
jussanak közös emlékeink.

A kiállítási anyag összeállítá
sához, gyűjtéséhez Pauk Sándor 
helytörténet-kutatót kértük fel. Fel
ajánlásaikat húsvéttól pünkösdig, 
hétfőnként várjuk a gyülekezeti te
remben, 15 és 18 óra között.

Segítségüket, együttműködésüket 
előre is köszönjük.

a Presbitérium

Süssünk,
főzzünk!

Rebarbarás lepény
Hozzávalók a töltelékhez: fé l bög

re cukor, kbl kg rebarbara. A tésztá
hoz: 4 bögre rétesliszt, 1 sütőpor, 1.5 
bögre porcukor, 25dkg vaj, 4 db to
jás, 1,5 bögre tej, 2 csomag vaníliás 
cukor, fahéj ízlés szerint

A rebarbara héját lehúzzuk, vé
kony szeletekre vágjuk, majd be
cukrozzuk és állni hagyjuk. Össze
keverjük a lisztet a porcukorral, és 
hozzágjnirjuk a vajat. Ebből másfél 
bögrényit félreteszünk. A többihez 
hozzáadjuk a sütőport, a tojásokat 
és a tejet, majd jól összedolgozzuk. 
Sütöpapírral kibélelt tepsibe öntjük 
a tésztát és rászórjuk a lecsepegte
tett rebarbarát. Megszórjuk vaníliás 
cukorral és fahéjjal, majd a félretett 
1,5 bögrényi tésztát rámorzsoljuk. 
180 fokos sütőben kb 30 perc alatt 
sül meg.
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HALLÓ!
Közérdekű telefonszámok
Egészségügyi központ 
441-011, 540-056, 540-057 
Orvosi ügyelet 441-435
dr. Pintér Éva 541-151
dr. Pálinkás Julianna 541-152
dr. Danis László 541-153
dr. Kovács Katalin 541-154
dr. Dósa Béla 541-155
dr. Nyilas Eszter 541-156
Védőnők 541-157
Fizikoterápia 541-158
Labor 541-159

Orvosi rendelő Rákóczi u. 38. 
dr. Hegedűs Lívia 320-239

Gyógyszertárak: Újkécske 441-341 
Ókécske 441-047 

Református lelkész! hivatal 441-057

Temetkezési szolgáltatások:
VANGA Szolgáltató Kft.

(Tóth László) 06-20/9732-060 
T. J. K. Kft. 06-30/409-6220 

(Kengyel József)
Kegyelet Sírkő Kft.,

(Farkas József) 06-70/203-6720 
Katolikus plébánia 441-293

Városi könyvtár 441-107
Vasútállomás 441-533
Művelődési központ (mozi) 441-250 
Polgármesteri hivatal 441-355

Tűzoltóság 105,540-100
Rendőrség 107,112
ügyeleti időben 441-155
ügyeleti időn kívül a 06-20/539-8489 
Mentőállomás 104

Betegszállítások bejelentése 
486-888,478-119,486-887,486-889

E.ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
vezetékes telefonról 06-40/210-210 
mobiltelefonról 06-20/30/70/4599-622
hibabejelentő
DÉGÁZ
VÍZMŰ hétköznap 

hétvégén gépház 
POSTA

06-80-210-310
06-80-820-141

441-382
441-085
441-762

Kécske Nyomda Kft. 441-519,540-039 
Kécskei Újság 441-519

Megemlékezés

Döme Katalin
halálának 23. évfordulóján

Hiányodfájdalom, de minden könny vigasz, 
Örök a perc, de az élet nem az.
Minden éjszaka és hajnal véget ér,
S míg szívünk dohban. Te örökre henne élsz!

Szerető családja

Júniusi
Könyvbörzék
Szombatonként az Arany Já

nos Művelődési Központban 
10-töl 18 óráig Könyvbörzék! 
Júniusban is szeretettel várjuk az 
olvasni vágyókat. Börzénkben 
több ezer könyv közül válogat
hatnak a betérők, keressenek akár 
szép- vagy szakirodalmat, ver
set, iflúsági vagy gyerekkönyvet. 
Akciónk: Június 10. Börzeszü
net, június 17. Versek, június 24. 
Drámák.

Amikor a Himnuszt énekelték
A m ost m egjelent interjúkötetben 

harm incöt visszaem lékezés olvasható 
az 1956. október 27-i tiszakécskei sor- 
tűzről. A  beszélgetéseket készítette és a 
kötetet szerkesztette Tóth 
Gézáné Hajagos Mária.

A könyv m egvásárolható az Ókécskei 
Közösségi H ázban (Templom tér 6.) és a 
Kécskei újság szerkesztőségében (Béke 
utca 102.).

Ókécskei Zenés Esték
Június 18-án 19 órakor az Ókécskei Zenés Esték is folytatódnak, a „Dús 

kincséből...” koncertsorozat ehavi vendége Kiss Zoltán orgona- és zongo
raművész, a nyíregyházi evangélikus Nagytemplom orgonistája lesz, és fiát, 
Kiss Benedek Mátét hozza magával, akinek neve ismerősen csenghet sokak
nak, hiszen 2016-ban a zenerajongók érte is izgulhattak a Virtuózok sorozat
ban. Kiss Benedek Máté fantasztikus furulyatudását hozza közénk, édesapja 
pedig hol orgonán, hol zongorán kíséri.
Esemény a facebookon:
https://www.facebook.com/events/229195034236725/

TOTO - LOTTO 22. hét
OTOS LOTTO: 21, 53, 59, 71, 86
JOKER: 5 4 4 0 3 4
HATOS LOTTÓ: 2, 5, 16, 21, 36, 42
TOTÓ: 1. forduló X 2 1  X 2 1  X l l  1 2 1  X +1.2 

2. forduló 2 11  1 X 1  1 1 1  X l l  X  +7. X

https://www.facebook.com/events/229195034236725/
cseplo.noemi
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A Nemzeti Színházban léptek fel a kécskei cíterások

Tehetség Határok Nélkül 2017- a fellépők a Nemzeti Színház színpadán.

Tehetség Határok Nélkül 2017 eímmel ti Színházban tiszakéeskei résztvevőkkel. 6-án, csütörtökön utaztak az eseményre a
Gyermekvédelmi gálaműsor volt Nemze- A Tubarózsa Citerazenekar tagjai június fővárosba. (Folytatás a 3. oldalon)

TARTALOMBÓL:

• Júniusi Könyvbörzék • 
Nem tudta, hogy szelfi- 
zett • Nyári táborok • 
Pályázati úton nyertek 
támogatást • Kiállítások 
Egymás ellen játszottak, 
együtt ünnepeltek a kosa
rasok • Várjuk a tiszavi
rágzást • Kécskei színek
ben induló sportoló vég
zett a második helyen

D Ú S k in c s é b ő l
-  rendezvénysorozat 

a református 
templomban

Rendezvénysorozatunk gerincét 
továbbra is az Okécskei Zenés Esték 
égisze alatt megvalósuló egyházze
nei koncertek sora adja, melyek közé 
igyekeztünk minél több más jellegű 
programot beszúrni, így kiállításokat, 
vetélkedőt, családi napot, előadáso
kat is tervezünk az év során megva
lósítani. (Folytatás a 6. oldalon)

Félpályás
forgalomkorlátozás volt

A rendelkezésre álló adatok sze
rint a Tiszakécske és Szentkirály 
közötti úton a 2017. június 12-én 14 
óra 25 perckor eddig tisztázatlan kö
rülmények között egy személyautó 
letért az útról és árokba hajtott. Az 
autó sofőrje a baleset következtében 
kizuhant a járműből és súlyosan 
megsérült. A helyszínelés idejére a 
rendőrök félpályán lezárták az utat.

Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság

„A vakáció olyan, amilyenné varázsolja az ember.”
Kordos Szabolcs
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DÚS kincséből -  rendezvénysorozat 
a református templomban

Zenés áhítatainknak immár har
madik éve adunk olyan közös címet, 
mellyel összeköthetjük a meghívott 
előadókat gyülekezeti tagjainkkal, 
művészeinket hallgatóikkal. Idén, a 
reformáció évében 167. gyülekezeti 
énekünk második versének kezde
te arra ihlette a szervezőket, hogy a 
reformáció gazdag örökségére alkal
mazzák az énekköltö szavait, mivel 
ma is a reformáció kincseiből élnek 
gyülekezeteink, és mi magunk is. Ezt 
a kincstárat felnyitva megcsodálhat
juk, amit elődeink ránk hagyomá
nyoztak, és élvezhetjük mindezek 
áldásait. Rendezvénysorozatunk ge
rincét továbbra is az Ókécskei Ze
nés Esték égisze alatt megvalósuló 
egyházzenei koncertek sora adja, 
melyek közé igyekeztünk minél több 
más jellegű programot beszúrni, így 
kiállításokat, vetélkedőt, családi na
pot, előadásokat is tervezünk az év 
során megvalósítani. Rendezvénye
inket idén is a Tiszakécskei Refor
mátus Egyházközség és az Alomfo
gó Alapítvány együttműködésében, 
Tiszakécske Város és az Arany János 
Művelődési Központ, valamint a Re
formáció Emlékbizottság támogatá
sával valósítjuk meg.

Idei muzsikus vendégeink mind
egyike elkötelezett a református 
egyházzene mellett, sőt orgonamű
vészként aktívan szolgálnak gyü
lekezeteinkben, Londontól Nyír
egyházáig, Miskolctól Debrecenig 
osztják szét a rájuk bízott kincseket, 
nemcsak templomokban, hanem 
konzervatórium! művésztanárként, 
professzorként, minősített oktató
ként -  mindenki feladatköre szerint. 
A reformációnak minden generációt 
át kell járnia, ezért nemcsak a prog
ramjaink szólnak minden nemzedék
nek, hanem arra törekedtünk, hogy a 
művészek maguk is több korosztályt 
képviseljenek.

Három ízben apa és fia, egy alka
lommal anya és fia együtt játszanak, 
kamarazenéinek, illetve harminc év

különbséggel muzsikál együtt hat 
éve orgonista és hegedűművész. Má
jus közepén hallhattuk a már jelen
tős sikereket elért Karasszon Dénes 
i^ú csellóművészünket és június
ban a nagyreményű fiatal tehetség, 
a tavalyi évben a Virtuózok tehet
ségkutató műsorban döntős Kiss 
Benedek M áté látogat el hozzánk. 
Sztárorgonistát is vendégül láttunk 
sorozatunkban -  immár második al
kalommal -  p rof Dávid Titterington 
személyében, aki 2016-ban, az Or
gona több szerepben sorozatban már 
megtisztelte városunkat jelenlétével. 
Idei koncertje egy három helyszínen 
zajló orgona-mesterkurzus zárókon
certje volt áprilisban. A zenei sorozat 
csúcspontja az október 29-én tartan
dó kóruskoncert lesz, melyen gyü
lekezeti énekkarunk, a Szabolcska 
Mihály Református Énekkar, és több 
meghívott kórus közreműködésével 
kívánunk hálát adni a reformáció 
ajándékáért.

A sorozatban három kiállítást ter
veztünk, ebből kettő vándorkiállítás, 
a harmadik viszont -  amely a legne
hezebb feladat elé állít minket -  a sa
ját gyülekezetünk emlékeit, tárgyait, 
kincseit kívánja összegyűjteni. E fel
adathoz a gyülekezet teljes összefo
gására szükségünk van, hiszen csak 
így tudjuk megmenteni, megmutatni 
a felnövekvő generációnak mindazt, 
amire majd ők is büszkék lehetnek, 
amiből tanulhatnak. Akiállítási anyag 
gyűjtését márciusban megkezdtük, s 
az anyag szépen gyarapodik, magát a 
kiállítást pedig szeptemberben nyit
juk meg a kíváncsi érdeklődők előtt.

A két vándorkiállítás közül az 
egyiket, Millisits Máté művészet- 
történész hozta el hozzánk áldozó
csütörtökön, melyre csendesnapot 
szerveztünk, a másik pedig a már 
jelenleg is országjáró Mozaikok a 
múltból című protestáns iskolatörté
neti kiállítás lesz.

Szintén gyermekalkalom lesz a 
tanév lezárása után kezdődő egyházi

tábor, melynek fő irányvonala a re
formáció történetét, a reformátorok 
életét, illetve gyülekezetünk történe
tét fogja takarni.

Kifejezetten a gimnazisták és a 
felnőttek érdeklődésére tarthat szá
mot dr. habil. Pap Ferenc izgalmas 
előadása az őszi ünnepkeveredések
ről..

Mivel a diáksághoz már többször 
is eljutott az Alomfogó Alapítvány 
által szervezett számos rendhagyó 
irodalomóra, így a sorozatba most 
egy olyan Könyvkóstolót terveztünk, 
amely diákok és felnőttek érdeklődé
sére egyaránt számot tarthat. A Vá
rosi Könyvtárban megrendezendő 
találkozóra a lelkész, író, műfordító 
Görgey Etelkát hívtuk meg.

Célunk, hogy a jubileumi év vé
gére gyülekezetünk küldetésében 
megerősödjön, a különböző generá
ciók egymással könnyebben értse
nek szót, a fiatalabbak megismerjék 
a múltat, a jelen lehetőségeit, és az 
idősebbekkel együtt építsék a jövőt.

Legközelebbi alkalmunkon, júni
us 18-án 19 órakor Kiss Zoltán, a 
nyíregyházi evangélikus Nagytemp
lom orgonistája, és fia, a 2016-os 
Virtuózok döntőse, Kiss Benedek 
Máté - talán már mondhatjuk, hogy 
- furulyaművész merít a reformáció 
zenei kincseiből, s ad át egy csokor- 
ravalót a közönségnek.

A koncert ingyenes, mindenkit 
nagy szeretettel várunk!
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MUNKATÁRSAT
KERESÜNK

Irodai asszisztens
Irodai feladtok teljeskörű ellátása, ügyfelekkel 
történő kapcsolattartás.

Elvárások:
■  Középfokú végzettség
- Tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudás
- Magabiztos számítógép kezelési ismeretek (Word, 

Exel)
- Közgazdasági alapismeretek

Előnyt jelent:
- Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

Mit kínálunk:
■  versenyképes fizetés, jó kollektíva, rugalmas 

munkaidő, önálló munkavégzés

Munkavégzés helye:
- Tiszakécske

Fényképes Önéletrajzokat az info@agroballa.hu 
e-mail címre várjuk.

B E K E  Ú T I  R O  J O  
Ü Z L E T  K Í N Á L A T A

lO-ÉN HÉTFŐTŐL!

Extra méretű tunika, póló, topp, egész 
ruha, alj, rövid- és hosszúnadrág, fehér
ben is, feszítő. Táskák sportos, iskolai. 

Új és alig használt cipő, papucs, szandál, 
sportcipő, gyerek és felnőtt.

Nyitva: H-P: 8-17 Sz: 8-12 óráig

BÜKK, GYERTYÁN, 
TÖLGY

G U RIGA: 3.100 Ft/q
H A S ÍTO T T  3.300 Ft/q

K O V Á C S  IS T V Á N  
Tiszakécske, M ikszáth K. 15. 

T :  0630/205-3254

mailto:info@agroballa.hu
cseplo.noemi
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Orvosi
helyettesítések

Tájékoztatjuk kedves betegeinket, 
hogy Dr. Kovács Katalin 2017. au
gusztus 7-25-ig zárva lesz.

Augusztus 7-18-ig helyettesít dr. 
Hegedűs Lívia a saját rendelőjében, 
saját rendelési idejében (szerdán dél
után, a többi napokon délelőtt).

Augusztus 21-25-ig helyettesít dr. 
Pálinkás Julianna a saját rendelőjében, 
saját rendelési idejében (kedden dél
után, a többi napokon délelőtt).

Süssünk,
főzzünk!

Nyári saláta
Hozzávalók: 1 uborka felkockáz

va, 1 bögre fagyasztott kukorica ki
olvasztva, 1 piros kaliforniai paprika 
felkockázva, 1 bögre felezett koktél
paradicsom, 1 nagy avokádó, 1 nagy 
csokor zöldségzöld feldarabolva

Az öntethez: 3 evőkanál almaecet, 
1 evőkanál méz, 1 evőkanál olívaolaj, 

fé l evőkanál összezúzott fokhagyma, 
ízlés szerint darált erőspaprika só és 
bors

A zöldségeket egy tálban össze
keverjük. Tálalás előtt tesszük rá a 
szintén jól kikevert öntetet.

A NAV levelet küld a tartozásról, túlfizetésről
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ok

tóber végéig mintegy egymillió adózót 
értesít arról, hogy az elmúlt évről adó- 
, illetve vámtartozása vagy túlfizetése 
van. Idén már a kivonat elején minden
ki megtalálja a számára legfontosabb 
információt: mennyit kell fizetni, illetve 
mennyit igényelhet vissza

Adószámla-kivonatot csak az kap, 
akinek legalább egy adónemben kétezer 
forintnál több tartozása, vagy túlfizeté
se van a tavaly december végi adatok 
szerint. A kivonat mellett késedelmipót- 
lék-értesítőt is találhat a postaládájában, 
aki fizetési kötelezettségét a tavaly nem 
vagy csak késedelmesen teljesítette.

A most érkező kivonatokon az adó-

és vámfolyószámlák egyesítése miatt 
már a vámtételek is szerepelnek. Akik 
tartoznak, illetve késedelmi pótlékot 
kell fizetniük, kötelezettségeiket csek
ken, átutalással, bankkártyával, vagy 
esetleges többletük átvezetésével is 
rendezhetik. Túlfizetés esetén a 1717-es 
nyomtatványt kell benyújtani a vissza
igényléshez.

Akik úgynevezett elektronikus be
vallók, tehát kötelező a netes felüle
tet használniuk, vagy 2016. január 1. 
és 2017. június 12. között önkéntesen 
nyújtották be elektronikusan bevallá
sukat, adatszolgáltatásukat, adószámlá
jukat is elektronikusan követhetik, nem 
kapnak papíralapú értesítést.

Az adószámla-kivonatot, illetve a 
pótlékértesítőt mindenkinek célszerű 
összehasonlítania a saját nyilvántartásá
val. Az adatok értelmezésében a kivonat 
mellékleteként megküldött „Tájékozta
tó” segít. Eltérés esetén észrevételt ten
ni személyesen az ügyfélszolgálatokon, 
telefonon a 80/20-21-22-es számon a 
NAV Ügyféltájékoztató és Ügyinté
ző Rendszerén (ÜCC) keresztül, vagy 
írásban lehet. Ebben a NAV honlapjáról 
(www.nav.gov.hu) letölthető és a kikül
dött kivonathoz is csatolt „Észrevétel 
adószámla-kivonatra és a kapcsolódó 
késedelmipótlék-értesítőre” elnevezésű 
nyomtatvány segít.

OBJEKTÍV Hírügynökség

http://www.nav.gov.hu
cseplo.noemi
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Szeptemberi
könyvbörzék
Szeptemberben is könyvbörzéket 

tart az Álomfogó Alapítvány az Arany 
János Művelődési Központban szom
batonként 10-töl 18 óráig. A börze be
vételét könyvkóstolókra és Ókécskei 
Zenés Esték koncertsorozatra fordít
juk. Használt könyveink egységesen 
200 Ft, új könyveink 400 Ft, akciós 
könyveink 100 Ft adomány ellenében 
vihetőek el. Akciók: szeptember 16. 
képzőművészeti könyvek, szeptember 
23. börzeszünet, szeptember 30. Bibli
ával kapcsolatos könyvek.

Legyünk büszkék 
az értékeinkre!

Folytatás az 1. oldalról
Veress Dániel előadásában be

mutatta a 19-20. század fordulóját 
jellemző, nemzeti motívumkincsből 
táplálkozó új stílus, a szecesszió eu
rópai és magyarországi térhódítását, 
kiemelkedő építészeti emlékeit, épí
tészeit.

Brunner Attila részletesen be
mutatta a tiszakécskei szecessziós 
épületeket. Felhívta a figyelmet a kü
lönleges, csak erre a településre jel
lemző díszítésekre. Párhuzamot vont 
az Alföld más településein található 
szecessziós épületek és a kécskei há
zak között, felvázolva a századfor
dulós építészetet kiszolgáló iparosok 
működési területét.

A két fiatal hiánypótló kutatása a 
település egyedi értékeire hívja fel a 
figyelmet, melyre a méltán büszkék 
lehetünk.

Autó az árokban
Tiszakécske külterületén egy 

személygépjármű árokba sodródott 
2017. szeptember 5-én, kedden kora 
reggel. A balesetben egy ember meg
sérült. A tiszakécskei önkormányzati 
tűzoltók a járművet áramtalanították, 
majd átadták a helyszínt a rendőrség
nek.

Koncertet adott az Ördögszekér

A gyimesfelsőloki Antal Tibor 
& Ördögszekér Zenekar adott nagy
sikerű koncertet pénteken délután 
a most átadott művelődési központ

felújított belső udvarán. A program
ban közreműködött még a Dűvő Ci- 
terazenekar, valamint a Nagy-Tisza 
N éptáncegyüttes.

Iráni élménybeszámoló
2017. szeptember 15-én 18.30-kor a Városi Könyvtárban folytatódik Bar- 

dócz Attila vetítéssel egybekötött élménybeszámolója. Ezúttal Iránba utazunk.

Dús kincséből
A „Dús kincséből...” sorozat, 

melyet a Reformáció 500 éves ju 
bileuma alkalmából szervezünk a 
Tiszakécskei Református Egyház- 
községgel együttműködve, egy ki
állításmegnyitóval és egy koncerttel 
várja az érdeklődőket.

Gyülekezetünk emlékei
2017. szeptember 15-én 16 óra

kor nyílik meg a Gyülekezetünk em
lékei címet viselő gyülekezettörténeti 
kiállítás, mely a 391 éves ókécskei 
református gyülekezet, a jövőre 300 
éves iskola, a jövőre 130 éves ének
kar, egykori lelkészek, tanítók emlé
keit, múltját igyekszik megidézni. Az 
anyaggyűjtésben, kiállításrendezés
ben Pauk Sándor helytörténet-kutató 
volt segítségünkre. A kiállítást Varga 
László egykori tiszakécskei lelkész 
nyitja meg, közreműködik a Sza- 
bolcska Mihály Református Ének
kar, verset mond Böbék Tamás atya

és Nemesik Mátyás, Nemesik Endre 
kántortanító dédunokája.

A megnyitóra a templomban kerül 
sor, a kiállítás a Református Iskola 
Galériájában tekinthető meg 2017. 
november 15-ig.

Ókécskei Zenés Esték
2017. szeptember 17-én 18 óra

kor zárul az Ókécskei Zenés Esték
nyári koncertsorozata, melyen egy 
immár évek óta együtt játszó páros, 
Reinfeld János hegedűművész és Mé
hes Balázs orgonaművész kínál zenei 
csemegéket a muzsika szerelmesei
nek.

Műsorukon Georg Friedrich Han- 
del: D-dúr szonátája. Gárdonyi Zol
tán: Az én időm mint a szép nyár - 
Fantázia hegedűre és orgonára című 
darabja, és Johann Sebastian Bach: 
É-dúr szonátája szerepel.

Mindkét eseményre nagy szeretet
tel várunk minden kedves érdeklődőt!

cseplo.noemi
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Megnyílt az ókécskeí gyülekezeti kiállítás

Idén ötszáz éve lesz, hogy el
indult a reformáció. Erről az ese
ményről az országos rendezvények 
mellett helyi programokon is meg
emlékeznek. A háromszázkilenc- 
venegy éves ókécskei református 
gyülekezet kiállítást állított össze 
az emlékeiből. A megnyitó 2017.

szeptember 15-én, pénteken dél
után a református templomban volt, 
ahol Máté Csaba beosztott lelkész 
köszöntötte a megjelenteket. Var
ga László egykori ókécskei lelkész 
nyitotta meg a kiállítást. Az alka
lom különleges volt és felemelő, 
már csak azért is, mert a református

ünnepen a templomban Böbék Ta
más katolikus plébániai kormányzó 
mondott verset Ókécskéről. A kiállí
tás a Református Galériában látható 
november 15-ig, keddtől szombatig 
15- 18 óráig, vasárnap 9.30 és 10 
óra valamint 11 és 11.30 között. To
vábbi részletek a 3. oldalon.

Engedély nélkül lövöldöztek
A Kecskeméti Rendőrkapitány

ság Tiszakécskei Rendőrőrse nyo
mozást indított lőfegyverrel vagy 
lőszerrel visszaélés bűntett és más

bűncselekmény elkövetésének gya
núja miatt egy 24 éves tiszaalpári 
férfi és 16 éves társa ellen. (Folyta
tás a 3. oldalon.)

Keresztyén mivoltunk ebből a két dologból áll: hit- 
bői és szeretetből. Luther M árton

TARTALOMBÓL:
• Alföldi szecesszió • 2022- 
ig készül el az M 44-es • 
Elvesztette veretlenségét a 
kécskei csapat • Kigyulladt egy 
tartálykocsi fülkéje • Még nem 
késő ellenőriztetni a fűtőeszkö
zöket • A szentkirályi hazaváró 
nyár

cseplo.noemi
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Szeptemberi
könyvbörzék
Szeptemberben is könyvbörzé

ket tart az Álomfogó Alapítvány az 
Arany János Művelődési Központ
ban szombatonként 10-től 18 óráig. 
A börze bevételét könyvkóstolókra 
és Ókécskei Zenés Esték koncertso
rozatra fordítjuk. Használt könyve
ink egységesen 200 Ft, új könyveink 
400 Ft, akciós könyveink 100 Ft ado
mány ellenében vihetőek el. Szept
ember 23. börzeszünet, szeptember 
30. Bibliával kapcsolatos könyvek.

2022-ig készül el 
az M 44-es

Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselő tájékoztatást kért Ses- 
zták Miklós nemzeti fejleszté
si minisztertől többek között az 
M44-es gyorsforgalmi út építési 
munkálatairól. Válaszában a min
iszter azt írta, kormányhatározat 
tartalmazza az út több szakaszban 
történő megépítését. 2022-re ér el a 
Tiszántúlról Lakitelekig.

ÚJRA MOZI
az Arany János 

Művelődési Központban!
Szeptember 27.17.00 óra

Óriásláb fia 3D
magyarul beszélő,

belga-francia családi animációs film 
Korhatár: 6 év

Szeptember 27.19.00 óra
Barry Seal -A beszállító

magyarul beszélő, amerikai thriller 
Korhatár: 16 év

Szeptember 27. 21.00 óra
Kingsman: Az aranykor 3D

magyarul beszélő, angol-amerikai akció-vígjáték 
Korhatár: 12 év

jegyek: teljes áru: 1200 Ft, 
gyerek: 1000 Ft 

jegyek 3D: teljes áru 1400 Ft, 
gyerek: 1200 Ft

Megnyílt az ókécskei gyülekezeti
kiállítás

A Szabolcska Mihály Énekkar gyakran szerepel városi és egyházi ren
dezvényeken, énekeltek a pénteki megnyitón is. A református kórus jövőre 
fennállásának százharmincadik évfordulóját ünnepli.

Engedély nélkül lövöldöztek
(Folytatás az első oldalról.) A gya

núsítottak 2017. szeptember 17-én 18 
óra 50 perc körül Tiszaalpár külterüle
tén az egyik vadásztársaság területén 
-  vadászati engedély nélkül -  egy en
gedély nélkül tartott puskával lelőttek 
egy őzbakot, amit a fegyverrel együtt a 
helyszínen hagytak. A férfinél megtar

tott házkutatás során 25 lőszert, a hely
színről pedig a lőfegyvert foglalták le 
a nyomozók -  tájékoztatta lapunkat a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapi
tányság szóvivője.

A gyanúsítottak az eljárás további 
szakaszában szabadlábon védekeznek. 
police.hu

LABDARÚGÁS
Elvesztette veretlenségét a kécskei csapat

Az NB III Középcsoportjában, a ha
todik fordulóban a Duna Aszfalt Tiszak- 
écske a Dunaújvárost fogadta. A vendé
gek 3:2 arányú győzelmet arattak. Duna 
Asztfalt TVSE: Helesfay -  Oláh, Csáki, 
Juhász (Markó), Tölgyesi, Puskás, Pó
lyák, Bartucz (Annus), Kirchner (Szabó 
L.), Kardos, Kocsis. Edző: Szabó István 
Góllövők: Annus (63. perc). Puskás

(86.perc) Sárga lap: Puskás (57.perc). 
Dunaújváros: Vaszócsik -  Zvara (Do
rogi), Csendes, Farkas, Karacs, Csehi 
(Sándor), T óth T, Szepessy, Király, T óth 
A. (Ferencz), Barna. Edző: dr. Dobos 
Barnabás Góllövők: Király (39. perc), 
Ferencz (70.perc), Csendes (88. perc). 
Sárga lap: Tóth Á. Kiállítás: Barna (93. 
perc).

Kigyulladt egy tartálykocsi fülkéje
Tiszakécskén, a Dózsa telepen egy 

üzemen kívüli, üres tartálykocsi fülké
je égett, pénteken délután. A tüzet a ti-

szakécskei önkormányzati és a kecske
méti hivatásos tűzoltók két vízsugárral 
és kéziszerszámokkal eloltották.

cseplo.noemi
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Sokan arra a kérdésre, hogy van-e 
otthon Bibliájuk, azt a választ ad
ják -  jobb híján! -  hogy „Biztos van, 
valahol!” S az esetek többségében ez 
igaz is, mert vagy a dédi mama hagya
tékából, vagy még elsőáldozásról, ha 
pedig minden kötél szakad, talán még 
az esküvőre kapott Szentírás ott buj
kál a polcon...valahol. Na, de hol is? 
Egyszer olvastam, hogy minden idők 
legolvasottabb könyve, s így egyfajta 
bestseller is, a Biblia! Jól hangzik, de 
nem tudom, a valósággal mennyire 
van köszönőviszonyban! Mert ki olvas 
ma már Bibliát, s egyáltalán milyen 
felindulásból? A szennylapok és bul
várújságok virágkorában, amikor nap
rakész mocskolódással és rágalmakkal 
mérgezik a köztudatot, kábítva az erre 
fogékonyakat, kinek van kedve, igé
nye egy több ezer éve leírt irományba 
belelapozni! Bár vitathatatlan, hogy a 
mai napig kijózanítóan aktuálisak a so
rai, mégis a legtöbb háztartásban csak 
porfogóként funkcionál a „Könyvek 
Könyve”. Egyszer egy családlátoga
tás alkalmával kérdeztem a nálam alig 
idősebb férjet, hogy „van e idehaza 
Bibliátok?” Mire a válasz: „Van, egy 
nagy szürke a felső polcon.” Mire a 
szintén ott vendégeskedő nagymama 
csak ennyit válaszolt: „Nem szürke az 
fiam, csak poros!” Márpedig ha a Bib-

Verbum Domíni
liád poros, az életed sem lehet túl tisz
ta! Persze, félreértés ne essék! Csak, 
mert valaki rendszeresen kézbe veszi 
a Bibliát, még nem lesz automatikusan 
jobb emberré! De hozzásegítheti! Sőt! 
Hiszek abban, hogy az Isten Igéje nem
csak informál, hanem transzformál is, 
vagyis átalakít! Nem csak azt tudhat
juk meg, mit tegyünk bizonyos élet
helyzetekben, de azt is, hogy hogyan! 
Aki nyitott szívvel fogadja a mennyei 
üzenetet, az nem lehet ugyanolyan, 
mint a korábbi önző önmaga. Nem 
beszélve arról, hogy életünk megany- 
nyi nagy, sokszor nyomasztó kérdésé
re ott van a válasz elrejtve a Szentírás 
hasábjain! Ne mond hát, hogy hallgat 
az Isten, ha ki sem nyitod a Bibliád! 
Ha csak néhány röpke perc, vagy csak 
2 sor erejéig, de olvasd gyakorta, ha 
lehet minden nap a Szentírást! Tarto
zol ennyivel magadnak! Legyél napi 
kapcsolatban a Szerzővel, akarj Általa 
jobb, értékesebb és szerethetőbb em
berré válni. Ne engedd, hogy a min
dennapi rohanás, az őrjítő kapkodás, a 
talán már rutinná silányult munkavég
zés, vagy akárcsak a könnyelműség 
csábítása elvegye tőled az önmagad
ra, lelkedre való odafigyelést! Figyelj 
oda a Téged válaszra méltató Istenre, 
s ne törődj bele a megváltoztathatóba! 
Anyaszentegyházunkban minden év

szeptemberének utolsó vasárnapja a 
Szentírás ünnepe! Újra és újra fel kell 
fedeznünk életünkben Isten élő szavát, 
rácsodálkozva annak gazdagságára, 
s jelentőségére! Kívánom, hogy éle
tünkben az azt megillető helyen, s így 
odahaza elérhető közelségben legyen 
mindnyájunkhoz a „verbum Domini”, 
azaz Isten Igéje!

Böbék Tamás 
atya

HIRDETÉS:
Október 1-jén (vasárnap) a délelőtt 
9 órai, és az esti 19 órai szentmisék 
keretében a katolikus templomban 
Bíblíaszentelést tartunk! Ezért, aki 
szeretné, a fent nevezett időpontok 
valamelyikére hozza magával a 
Szentírását! Kérjük Isten áldását, 
hogy az elkövetkező hónapokban 
is keressük a találkozás lehetőségét 
Vele, így, a Biblia sorain keresztül 
is!

Az ókécskei gyülekezet emlékei
2017. november 15-ig látható a 

Református Iskola Galériájában a 
Gyülekezetünk emlékei címet viselő 
kiállítás, mely a 391 éves ókécskei 
református gyülekezet, a jövőre 300 
éves iskola, aj övőre 130 éves énekkar, 
egykori lelkészek, tanítók emlékeit, 
múltját igyekszik megidézni. A 
kiállítás a „Dús kincséből...” sorozat 
része, melyet a Reformáció 500 éves 
jubileuma alkalmából szerveztek 
meg a Tiszakécskei Református 
Egyházközséggel együttműködve. 
Amikor ott jártunk Szűrszabó Mihály 
presbiter vezette körbe az érdeklődőket 
a kiállításon, és egészítette ki a 
látottakat a saját emlékeivel a jórészt 
a helyiek tulajdonát képező kiállítási 
tárgyakhoz kapcsolódóan.
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A felelős állattartást is tanulni kell

Az Állatok Világnapja alkalmából kutya- és macskakonzerveket, száraz keretében is felhívtuk a gyermekek
állateledel gyűjtést szerveztünk tápot a rászoruló állatoknak. figyelmét az állatok védelmére és a
az állatmenhely lakói számára. Köszönjük a szülőknek a felelősségteljes állattartásra. 
Ovodásainklelkesenhoztákakülönféle támogatást! Ennek a programnak a Arany János utcai Óvoda dolgozói

FF

Őszi ünnepkeveredések
A Dús kincséből sorozat követ- ünnepkeveredések címmel beszél- 

kező előadása 2017. október 24-én getés lesz dr. Papp Ferenccel a 
17 órakor lesz Okécskén a refor- reformáeióról, mindenszentekről, 
mátus gyülekezeti teremben. Őszi Halloweenről és a töklámpásról.

„ ...A  szabadság ott kezdődik, ahol 
megszűnik a félelem. ”

Bibó István

TARTALOMBÓL:
• Értékőrzők nyomában a 
Gyimesekben • Labdarúgás
• Volt valamikor egy másik 
világ... • Több vagy, ha adsz!
• Az 1956-os tiszakécskei 
sortűz áldozataira emléke
zünk • Hálaadás a reformáei- 
óért • Ünnepelünk és emlé
kezünk • Kis Sutyer Emlék 
Horgászverseny
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2. oldal Kécskei Újság 2017. október 18.

HALLÓ!
Közérdekű telefonszámok
Egészségügyi központ 
76/441-011, 76/540-056, 76/540-057 
Orvosi ügyelet 76/441-435
dr. Pintér Éva 76/541-151
dr. Pálinkás Julianna 76/541-152
dr. Danis László 76/541-153
dr. Kovács Katalin 76/541-154
dr. Dósa Béla 76/541-155
dr. Nyilas Eszter 76/541-156
Védőnők 76/541-157
Fizikoterápia 76/541-158
Labor 76/541-159

Orvosi rendelő Rákóczi u. 38. 
dr. Hegedűs Lívia 76/320-239

Gyógyszertárak: ÚJkécske 76/441-341 
Okécske 76/441-047 

Református lelkészt hivatal 76/441-057

Temetkezési szolgáltatások: 
Tankó-Walter és Társa Kegyeleti 

Kft. Cegléd állandó ügyelet 
Tóth László 06-20/9732-060 
T. J. K. Kft. 06-30/409-6220 

(Kengyel József)
Kegyelet Sírkő Kft.,

(Farkas József) 06-70/203-6720 
Katolikus plébánia 76/441-293

Városi könyvtár 76/441-107
Vasútállomás 76/441-533
Művelődési központ (mozi) 76/441-250 
Polgármesteri hivatal 76/441-355

Tűzoltóság 105,76/540-100
Rendőrség 107,112
ügyeleti időben 76/441-155
ügyeleti időn kívül a 06-20/539-8489 
Mentőállomás 104
Betegszállítások bejelentése: 76/486- 
888,76/478-119,76/486-887,76/486-889

E.ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
vezetékes telefonról 06-40/210-210 
mobiltelefonról 06-20/30/70/4599-622
hibabejelentő
DÉGÁZ
VÍZMŰ hétköznap 

hétvégén gépház 
POSTA
Kécske Nyomda Kft. 

Kécskeí Újság

06-80-210-310
06-80-820-141

76/441-382
76/441-085
76/441-762
76/441-519
76/540-039
76/441-519

Szomorú szíweC tudatjuk Hogy (Drága ‘Férjem, 
‘Édesapám, Síagypapán^

(Bé^si (BdCint
az utoCsó igazi„L ó^pec”

2017. o^óSer 11-én, é[eténe^76. évéSen eCfunyt

2017. o^óSer 25-én, 14 ó ra^ r  
veszün^TőCe végső Búcsút 

a tiszaSögi Bpmpát^CőnéC, és heCyezzüB  ̂
öröB̂  nyugalomra.

%érjüB  ̂hogy tiszteCetadásuhgt egy száCvirággaC
fejezzéh^hi-

A  gyászoló család

Amikor a Himnusz énekelték
Az  interjúkötetben harmincöt visszaemléke

zés olvasható az 1956. október 27-i tiszakécskei 
sortüzröl. A beszélgetéseket készítette és a kö
tetet szerkesztette Tóth Gézáné Hajagos Mária. 
A könyv megvásárolható az Ókécskei Közös
ségi Házban (Templom tér 6.), a Kécskei újság 
szerkesztőségében (Béke utca 102.) és a Városi 
Könyvtárban.

TOTO - LOTTO 41. hét
OTOS LOTTO: 1, 21, 35, 42, 90
JOKER: 0 1 0 1 4 1
HATOS LOTTÓ• 4 6, 28, 41, 44, 45
TOTÓ: 1. forduló 111 X 1 1 2 2X  11 2 1 +7.1

2. forduló X 1 1 2 2 X  2 X 2  2 2 1  1 +7.1
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Közös koncert volt a templomban

A Szabolcska Mihály Református 
Énekkar és a Kecskeméti Vég Mihály 
Énekkar közös koncertje volt 2017. október 
29-én, vasárnap délután Okécskén a

református templomban. Ez a koncert része 
volt a Dús kincséből rendezvénysorozatnak, 
amellyel areformáció ötszázadikévfordulój a 
előtt tisztelegnek a helyiek.

FOLYTASSUK? FOLYTATJUK!

' V o l t  p a l a m i k o r  e g i f

Kmiitás
j f  . llf. “le s l i  ‘ ith a  ' M it  ^

Az utóbbi idők egyik legtöbb 
látogatót vonzó kiállítása az Arany János 
Művelődési Központban a régi fotókból 
összeállított Volt valamikor egy másik 
világ. Most folytatásra, a kiállításból

kimaradt fotók megtekintésére hív a 
képek gyűjtője, Pauk Sándor. November 
11-én, szombaton 17 órától kötetlen 
beszélgetésre válj a a művelődési ház 
színháztermében az O- és Ujkécskeieket.

Tisztújító közgyűlés lesz a horgászoknál
Tiszakécske és Környéke 

Sporthorgász Egyesület tisztújító 
közgyűlését 2017. 11. 11-én 9.00
órakor tartja a művelődési ház emeleti 
nagytermében. Várjuk az egyesület 
tagjait.

Szavazásra az jogosult, aki érvényes 
tagsági viszonnyal rendelkezik 2017. 
évre. A részletes meghívó az egyesület 
honlapján (www.tkkshe.evk.hu)
megtekinthető.

A z egyesü let elnöksége

Sütíbajnokság 
a könyvtárban

2017. november 25-én, 
szombaton a Városi Könyvtárban 
SÜTI BAJNOKSÁG lesz. Ennek 
keretében végre megmutathatod, 
milyen csodákra vagy képes a 
sütemények terén.

Süsd meg a kedvencedet, vagy 
a család kedvencét, és hozd el a 
recepttel együtt a Városi Könyvtárba, 
a Tiszakécske, Kossuth u. 40. szám 
alá november 25-én 15órára. A 
sütemények elkészítői közül a három 
legjobb ajándékban részesül!

A süteményekről készült képekből 
és a receptekből kiállítást készítünk, 
ami megtekinthető november 27- 
től december 21-ig a könyvtár 
nyitvatartási ideje alatt.

Jövőd a tét! 2017 
a Kiss Bálint 

Szakközépiskola 
a pályaválasztási 

kiállításon
(Folytatás az első oldalról.)

A szakmákat bemutató tablók 
mellett helyet kaptak különböző ins
tallációk is. Egy elegáns díszterítés, 
egy kis bolti eladó hangulat és az 
iskolát bemutató film mellett a már 
„névjegyünkké” vált kávézó hangu
lat is mind a tájékoztatást szolgálták.

Az érdeklődő fiatalok egy-egy tea 
társaságában, a felnőttek egy finom 
kávé mellett olvasgathatták szóró
lapjainkat, illetve kaphattak tájékoz
tatást diákjainktól és kollégáinktól.

A pályaválasztás elősegítése ér
dekében továbbra is várunk minden 
érdeklődőt a nyílt napunkra 2017. 
november 09-én, ahol az iskola be
mutatkozása mellett lesz lehetőség 
megtekinteni a tanműhelyünket, a 
tankonyhát, illetve meglátogatni né
hány képzési partnerünket is.

http://www.tkkshe.evk.hu
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Tisz(t)a szívvel...

Szőke Tisza hord és épít, 
néha rombol, néha szépít.
Kinek múzsa, kinek társa, 
de neki sincs maradása.
Vize folyik, mint az élet, 
s magával visz hordalékként 
megannyi kedves emléket.

Tiszakécske, 2017. augusztus 22.

Kötődésem a Tiszához tizenkét 
éve kezdődött, egy napsugaras, kön
nyed szeptemberi délutánon. Miután 
felvételt nyertem a Kalocsa-Kecs- 
keméti Föegyházmegye papnöven
dékei közé, Bábel Balázs érsek atya 
Szegedre küldött teológiai tanulmá
nyaim megkezdésére. Néhai plébá
nosom, Kiss Ernő atya a következő 
különös üzenetet bízta rám: „Üdvöz
löm a szőke Tiszát!” Bácskai szüle
tésű zentaiként érthető, hogy erős ér
zelmek fűzték a kanyargó folyóhoz, 
akkor én még nem tudtam mit kez
deni ezzel a sajátos ragaszkodással. 
Alföldi gyerekként, az ősborókások

szegélyezte pusztaság fiaként a Ti
sza számomra csak egy hömpölygő 
áradat volt, Petőfi sokat emlegetett 
múzsája, s a vaktérképek állandó 
szereplője. De már akkor is afféle vi
szonyítási pont! S ez is maradt, noha 
mára egészen más aspektusból. Ha 
lehet így fogalmazni: beleszerettem 
a Tiszába! Négy év szegedi tartózko
dás után kispapéletem útja váratlanul 
irányt váltott, s 2009-ben már a Duna 
mellett ért az őszi lombhullás. Buda
pestre kerültem. Azután jött a pappá 
szentelés, majd a kecskeméti, utóbb 
pedig a keceli szolgálat évei. Míg 
nem idén májusban rám nem köszön
tött az örömteli felismerés: visszaté
rek első szeretetemhez. A sok újdon
ság, az eleinte még idegen környezet, 
ismeretlen arcok és megvívandó har
cok között a Tisza jelenti számomra 
az állandóságot és a folytonosságot, 
de egyben az örökös dinamizmust, 
a megállíthatatlan haladást. Bizo
nyára sokan ismerik Herakleitosz

elhíresült bölcsességét, miszerint 
„egyetlen ember sem léphet kétszer 
ugyanabba a folyóba, mert az már 
nem ugyanaz a folyó, és ő már nem 
ugyanaz az ember.” Milyen igaz! A 
Tisza sem az, aki volt egy évtizede, 
s már én sem vagyok ugyanaz az 
ember. De mégis, számomra a Tisza 
megmaradt örök szerelemnek, társ
nak és tanítómnak. Az őszi hervadás 
mindig eszembe juttatja az elmúlást. 
S valljuk be, ezeknek a szeles, ava
rillatú napoknak is megvan a maguk 
egészen sajátos szépsége! Az ember 
tudja, hogy nincs maradása ezen a 
világon, a Tisza parti fák is bármily 
erősen kapaszkodnak gyökereikkel a 
földbe, végül mind eltűnnek, s a múlt 
zsoldjai lesznek. Ezzel fizet az élet 
az eljövendő koroknak, örök tanul
ságul, hogy emlékezetünkbe idézze: 
van célunk, és értelme e létezésnek, 
de nincs maradásunk! A szőke Ti
sza is kérlelhetetlenül csordogál, hol 
megfontoltan, hogy sebesen, de min
dig ugyanabba az irányba, miként 
az életünk. Hálás vagyok Istennek 
e csodálatos és számomra páratlan 
szépségért, hogy van alkalmam rá
csodálkozni itt létünk titkaira, s hogy 
van időnk „korrigálni”, jobban csi
nálni, értelemmel megtölteni napja
inkat. Ha olykor megszáll az ihlet, - s 
ez a Tisza partját járva igen esélyes 
-  versbe foglalom gondolataimat, 
miként tettem ezt legutóbb is, egy 
fülledt augusztusi délutánon! Ez
zel kívánok hasznos gondolkodást, 
imádságos elcsendesedést és öröm
teli folytatást minden itt élőnek! Ti
szakécske, szeresd a Tiszát, mert Ő 
több, mint egy folyó!

Böbék Tamás atya

November 15-ig látogatható
Aki még nem látta, a Református 

Iskola Galériájában még 
megtekintheti a Gyülekezetünk 
emlékei címet viselő gyülekezet
történeti kiállítást, mely a 391 éves

ókécskei református gyülekezet, 
a jövőre 300 éves iskola, a 
jövőre 130 éves énekkar, egykori 
lelkészek, tanítók emlékeit, múltját 
igyekszik megidézni. A kiállítás

a „Dús kincséből...” sorozat 
része, melyet a Reformáció 500 éves 
jubileuma alkalmából szerveztek 
meg a Tiszakécskei Református 
Egyházközséggel együttműködve.
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KECSKE!
ÉLETKÉPEK

Ez a fotó az 1930-as években készült. A kép 
tulajdonosának, Héda Ferencnének az édesapja látható 
rajta, aki abban az időben volt katona.

MOZI
az Arany János Művelődési Központban!

November 22.17.00 óra
Szörnyen boldog család 3D

Magyarul beszélő, német családi animációs film. Korhatár: 6 év.

November 22.19.00 óra
Rossza anyák karácsonya

Magyarul beszélő, amerikai-kínai vígjáték. Korhatár: 16 év.

November 22. 21.00 óra
Gyilkosság az Orient expresszen
Magyarul beszélő, amerikai krimi. Korhatár: 12 év.

jegyek: teljes áru: 1200 Ft, gyerek: 1000 Ft 
jegyek 3D: teljes áru 1400 Ft, gyerek: 1200 Ft

Emlékérmet kaptak a szervezők

A reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett Dús 
kincséből tiszakécskei programsorozat szervezéséért a helyi 
református egyházközség emlékérmet adományozott Cséplő 
Noéminek és Pauk Sándornak. Az emlékérem a protestáns 
értékeket jeleníti meg. Egyik oldalán Luther Márton és Kálvin 
János látható, a másik oldalán a Biblia, a kenyér és a kehely, 
melyeket keretbe foglal egy bibliai idézet, külső keretként 
pedig a kalász és a szölőlevél. Az emlékérmeket a Szabolcska 
Mihály Református Énekkar és a Kecskeméti Vég Mihály 
Énekkar közös koncertjén a református templomban Máté 
Csaba Sándor lelkésztől vette át a két díjazott. (Képek forrása 
facebook.com)

Még egy hétig megnézhetjük
2017. november 21-ig látogatható az Arany János 

Művelődési Központban aVolt valamikor egy másik világ...” 
Ókécske és Újkécske ritkán látott felvételei az 1890 és az 1945 
közötti évekből című kiállítás.

2017. DECFMBEH9*
(i's' \ííi' nSV VFAPRÍKAísCSIRKr 

Avvul V siTK  Lh h m  w m/i
fí:im

H H t feS HMA.'í, J'S-{ViííV-Y i 

v.mmmSrymmimf

- 201S. FEBRü AJR

MEG EGYSZER EIATUlROií

KW f ̂  KV AKAI VVTa vAAPOK £VAKcv k'v vvim

2018.ÁPRIUS 
KEPZEET BETEG

vR,JA»-Eíí,

K>-Vf í A( Bí-KítV Vi 'Sí BNAK i'VXm, 4 <VÍ í»i$KA
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BÉKIETAR; í.6tWfT KEi-iVEZMÉNyeíi; ífúoorr szólói EGY: 2 7<H)rT KlDVtZMgNYBs i 500 FI'

mfO. ilb 76 441 >4IMS.TÍS74̂i:OKJ'gíCi64AÍLa>MBí'KÍ,CJ í F rs ÍHiVEK A fJÍ iry/jM V4í. í Íi41W'

cseplo.noemi
Highlight



KécskQí Krónika 17

Gyülekezetünk emlékei: Kiállítás a Református Galériában
SZ£PT£MBtR Í5-EN NV.LT MtG A J y LLEKEZE’ USK EMLEKE CÍMET viSELC C-vjLEKEZEnDR’ EKE’ l K IA .. ’ AS. MELY A 
391 ÉVES ÓKÉCSKEI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET. A JOVORE 300 EVES ISKOLA. A JOVORE 130 ÉVES ÉNEKKAR. EGYKORI 
LELKÉSZEK. TANÍTÓK EMLÉKEIT. MÚLTJÁT IGYEKSZIK ME6I0ÉZNL A KIÁLLÍTÁS A REFORMÁTUS ISKOLA GALÉRIÁJÁBAN 
NOVEMBER 15*16 MEGTEKINTHETŐ.
A lüállíús kurátora Noémi hz
Álomfogó Alapítvány vozetojo Az anyag* 
gyűjtésben és a kiállítás rendezésben 
Pauk Sándor helytönénet*kutató volt a 
szer/ezok segítségére A kiállítást Varga 
László egykori tiszakéoskei lelkész nyi* 
tóttá meg. közreműködőként a Szabolcs* 
ka Miháfy Református Énekkar lépett fe l 
verset mondott Böbék Tamás atya és 
Nemesik Mátyás. Nemesik Endre kántor* 
tanító dédunokája.
.A  k/á*fltásofí oivdshstsz Ókicske 
tönifi^tétSi sreme^ányeArat títhdtsz 
(tBfán) sohs nem !átott dcksjmBotvmokK 
finykipBkBi 0»Va$f)arod a remp.̂ m 
ipíti^éoBk tcftifíBtét MBgnizhetBcL 
P)3n nérert ki az ktonton. majő
)50 ivBS régi remp/om EmiékBzhBtsz 3 
mJfrszazad e^én kőz/smerr szB/néfyfkre,
/e/készek/e. rektorokra, ralitokra. Érde
kes ségkérr ilárftarsz fé n y k é p e t az 1944

okröbereben a község 'féi$z3t3őitás3* köz* 
ben szérforr remp^omrorony seterrofl Ayan* 
iom mindenki figye.\rit3. ba m ^ ézfed

és refszett sfán '̂d Te/$ más^oBk^ (Pauk 
Sándor;

szöveg î ro; se/

Tiszabög környékén túráztak
SZEPTEMBER 9-EN ÚJRA TEUESITMENYTURAT TARTOTTAK TISZABQ6QN ES KORKYEKEN. A KECSKE! KRÓNIKÁNAK SZU J 
TIBOR. A TÚRA FŐSZERVEZŐJE TARTOn ÉLMÉNYBESZÁMOLÓT.

^SfkBfBSBO U ii vBgyuok a rűrákon/ 57 fo 
fpdutó vett reszt a br;nga és g/aíog r^an. 
Sok ÚJ sporremberref bovvfr a túránkét te/* 
yesítok téöorB. Az índu fó  korosztály vogyos 
vo íi BZ id ő  és a bangu/et szuper voitf 
A frissítő pontokon és o céibon mv^denki' 
kopott csokit isvártyvizBt tort. pifsnkát és 
egy kis ^parasztos'szendv'icser.
Xoszönom a tim ogotást Csikós /rénkének 
és kovács Ernőnek Bác$4<iskun megye/ ko* 
rminymBgblzottjáfíBk. a seg/rséger Sretus 
S^ dor és V̂ 'erebéfy/ Gyuianak. és nkndenk* 
;nek. ak/ oljott és közösön túrázott vekinkf *

sei

Nemzetközi kutyás versenyt rendeznek Tiszakécskén
NAGYSZABÁSÚ MUNKAKU1YA VERSENYT RENDEZNEK A TISZAKÉCSKEI LOVASPÁLYAN NOVEMBER 18-ÁN ÉS 19-ÉN. A KÉT
NAPOS MEGMÉRETTETÉS A VI. KISKUN KUPA. HNJE NÉMET JUHÁSZKUTYA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG. EGYBEN A MUNKAKU- 
TVAK VILÁGBAJNOKI KVALIFIKÁCIÓS VERSENYE.
A  tiizakécakei viadal három kategóriából 
á l. Az eleo a ^nyomkövetés*. Itt a loj- 
tyáknak egy idegen ember nyomát kell 
követniOc egy meghatározott útvonalon, 
amelyen három kié méretű tárgyat kell 
megtaláiniuk.
A  második kategória az .engedelmee*. 
Enrvél a versenyágazatnál a kutya*gazda 
ösezhangoi figyelik a bírók Különböző 
utasítások végrehajtása és eldobott tár

gyak visszahozása szerepe! a feladatok 
között.
A harmadd< kategória az ^őrző-védő*. In 
rányított keretek közön kell a kutyáknak 
az «elköv^őt* felkutatni és jelezni annak 
megtalálását, szökését megakadályozni 
Aetve támadását elhántani.

A tiszakéoskei verseny három szíriten kerU 
megrendezésre. A le^ lacsonyabb szintre

m lrx^  fajta kutyával lehet nevezni. A  két 
magasabb szentre elsősorban őrző-v*édő 
fajtájú kutyákkal (pl. német juhászkutya 
belga juhászkutya dobermann. schnauzer. 
ronv^iler stb.) jelentkeznek a gazdák

A rendezvényre az érdeklődőket szeretenel 
varjak a szervezők. A  megmérettetés látó* 
gatisa díjtalan

sói
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Ü g yfé lszo lg á la ti Irodánk: 
K ecskem ét, Lestár té r 2.

Hirdetési és szerkesztőségi 
kérdéseikkel kérjük hívják a

06-76/506^18,
06-76/518-200

Előfizetési megrendelésükkel, kérdéseikkel 
kérjük hívják a 06-40/510-510 

helyi tarifás számot.

EGY PERCBEN

Gyülekezetük 
múltját idézik
TISZAKÉCSKE Kiállítás nyílt Gyüleke
zetünk emlékei címmel a tiszakécs- 
kei Református Iskola Galériájában.
A 391 éves ókécskei református gyü
lekezet, a Jövőre 300 éves református 
iskola és a Jövőre 130 éves templomi 
kórus múltját bemutató tárlat meg
nyitójának az ókécskei református 
templom adott otthont. ► 3

Foroghatnak

Petőfi Nepe
w w w .baon .hu

Ajándékot kaptak 
a nagycsaládosok

HIRDETÉS

Árokba borult 
a migránsokat 
szállító
KECSKEMÉT A járásbíróság 
jogerősen egy hónapra elren
delte annak a 34 éves ukrán 
állampolgárságú férfinak a 
letartóztatását, akit ember- 
csempészéssel gyanúsítanak.

A férfi szeptember 14-én 
kilenc pakisztáninak segí
tett abban, hogy a szerb-ma
gyar határ felől az.ország bel
sejébe, majd Nyugat-Európá- 
ba jussanak. A gyanúsított 
négy migránst a határon fel
vett, majd az Ml-es autópálya 
129-es kilométerszelvényé
hez szállított. Délután újabb 
öt embert szállított, közben 
igazoltatni akarták. Mene
külőre fogta a dolgot, de az 
M5-ÖS autópályán Kecske- 
mét-Nyugat lehajtónál a füves 
területre borult. Ő és utasai 
könnyebben sérültek meg.

http://www.baon.hu
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sebességgel közlekedhetnek 
majd. Cél a régió fnegköze- 
líthetőségének javítása, vala
mint az áruszállítás közútról 
vasútra terelése, egyúttal az 
Adria és a Fekete-tenger ösz- 
szekötése, hiszen így Fiume 
és Constanta között tertemtő- 
dik kapcsolat - fogalmazott a 
rendezvény sajtótájékoztató
ján Nenad Grbic, a vajdasági 
kormány közlekedési titkára.

Érzékeltetve a változás 
nagyságát elmondta: ma
Szegedről két és fél óra alatt

Uj egyezményeket kell kötni
Kern Imre, a szerb közlekedé
si tárca államtitkára a terve
zett beruházásaikról szólva el
mondta: Szabadka újból vasúti 
csomópont lesz, összekapcsol
ja az észak-déli vonalakat, ez
által a Duna és a Tisza közöt
ti kapcsolat is megteremtődik. 
Ez a szabadkai gazdasági öve
zet érdekeit is szolgálja, itt ta
valy 560 millió eurós forgalmat 
értek el, idén pedig megha

ladja az 1 milliárdot az övezet, 
amivel az ország második ilyen 
központjává válik. -  Ezekkel 
párhuzamosan a vasúti közle
kedés területén új egyezmé
nyeket kell kötni, amivel biz
tosítani kell a gyorsabb szállí
tást, mert értelmetlen kiépíteni 
a gyorsvasutat, ha a Szeged és 
Szabadka közti út 40 perc, de 
a határon egy órát kell várni - 
fogalmazott az államtitkár.

ülés is bizonyította. Mosóczki 
László, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára ar
ra hívta fel a figyelmet, hogy a 
tervek elkészültével Brüsszel
ben kell lobbizni a megvalósí
táshoz szükséges pénzért.

A tanácskozáson további 
szakemberek arról szóltak, 
hogy a tervek hogyan illesz
kednek a MÁV, Bács-Kiskun 
megye és Szabadka fejlesz
tési elképzeléseihez, továbbá 
az előzményekhez.

az egyik petőfiszállási tanya 
udvarán, ahol elbújt a mellék- 
helyiségben.

Amikor a 83 éves sértett kö
zelebb ment, akkor kiugrott 
rejtekhelyéről és egy kést szo
rított az asszony torkához. Ezt 
követően pénzt követelt tő
le, amelynek hatására a néni 
a nála lévő néhány ezer forin
tot átadta. A gyanúsított továb
bi 50 ezer forintot követelt a 
sértettől, aki elmondta, nincs 
több készpénze, ezért át kell

A helyszínre érkező körze
ti megbízottak a közeli erdő
ben percek alatt elfogták a fér
fit, akinek a ruházatából elő
került a sértett pénze, vala
mint a kés is, amit lefoglaltak 
a rendőrök.

A gyanúsítottat kihallgatá
sát követően őrizetbe vették 
a kiskunfélegyházi nyomozók 
és előterjesztést tettek előze
tes letartóztatásának indítvá
nyozására. H. P.

A  kiállítást Varga László nyugalm azott püspökhelyettes, volt tiszakécskei lelkész nyitotta m eg

Tárlattal emlékeznek a gyülekezet múltjára
TISZAKÉCSKE Kiállítás nyílt 
Gyülekezetünk emlékei cím
mel a tiszakécskei Református 
Iskola Galériájában. A 391 éves 
ókécskei református gyüleke
zet, a jövőre 300 éves reformá
tus iskola és a jövőre 130 éves 
templomi kórus múltját bemu
tató, gyülekezettörténeti tár
lat ünnepélyes megnyitójának 
az ókécskei református temp
lom adott otthont.

A reformáció idei, 
500. emlékévében merült fel 
a gondolat, hogy méltó lenne, 
ha az ünnepi év keretében 
megemlékeznénk gyüleke
zetünk múltjáról is - közöl
te ünnepi beszédében Máté

Csaba református beosztott 
lelkipásztor.

A tárlatmegnyitón verset 
mondott Böbék Tamás he
lyi római katolikus pap és 
Nemesik Mátyás, Tiszakécske 
egykori kántortanítójának. 
Nemesik Endrének déduno
kája is. A kiállítást Varga 
László nyugalmazott püspök
helyettes, volt tiszakécskei 
lelkész nyitotta meg. Ismer
tette a helyi református gyü
lekezet múltjának legfőbb 
eseményeit, melynek gyöke
rei a török hódoltság idősza
káig nyúlnak vissza.

- A török hordák elől a kécs- 
keiek a Holt-Tiszához, a náda- A tárlat november 15-ig tekinthető meg

AJ
Fotó: Bús Csaba

sokba menekültek. Ekkor je
lentek meg a fiatal prédiká
torok, akik Wittenbergből, 
Genfből, Zürichből és a többi 
reformált egyetemekről érkez
tek. Felkeresték a bujdosás- 
ban élő embereket, és hirdet
ték nekik, hogy az Isten nem 
hagyta el őket. Amikor a rej
tőzködők előjöttek a nádasok
ból, elkezdték építeni a házai
kat, a falu legmagasabb pont
jára pedig egy sártemplomot 
építettek. E sártemplóm volt 
Tiszakécske első református 
temploma - fejtette ki.

A gyülekezettörténeti tár
lat az iskola és a kórus múltjá
nak ismertetése mellett részle

tesen bemutatja a számos vi
szontagságot megélt reformá
tus templom történetét is. A lá
togatók megtudhatják többek 
között, hogy Mária Terézia sze
mélyes engedélye révén épül
hetett fel Tiszakécske első kő
temploma 1779-ben, hogy mi
lyen nagy mértékű pusztítást 
végzett a mai templomépüle
ten a második világháború, to
vábbá választ kaphatnak arra a 
kérdésre is, miért és hogyan te
vékenykedett éveken keresztül 
egy magnókántor az ókécskei 
református templomban. A tár
lat november 15.-ig megtekint
hető a tiszakécskei Reformá
tus Iskola Galériájában. K. K,
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GYÜLEKEZETEINK

Gyökerek nélkül nincs identitás
DunaiT16llék. Neves költő-lelkész, aki nem vállalja el a tiszakécskei szolgálatot.. Aztán érkezik egy tá
bori lelkész, aki igen. Lebombázott templom, államosított óvoda, visszakapott iskola, újjáépített or
gona, nagyhírű koncertek, tragikus hirtelenséggel elhunyt főjegyző-lelkész -  ez címszavakban a Ti
szakécskei Református Egyházközség elmúlt száz évének históriája. A  gyülekezet múltját megis
merhetik az érdeklődők november 15-ig egy színes képekkel és emléktárgyakkal tarkított tárlaton.

A kiállítás legrégebbi tárgyi emléke 
az 1854-böl származó pecsétnyomó. 
A kutatások során előkerült egy jó 
állapotú lenyomat is, amely az 1704- 
es dátumot őrzi -  mondja Pauk Sdn- 

helytörténész. A tárlaton látható 
egy 1946 körül készült festmény is, 
amelyet nem művészeti értéke tesz 
különlegessé, hanem az, hogy meg
örökíti a tiszakécskei templom egy
kori fazsindelyes csonka tornyát. A 
templom ugyanis 1944 októberé
ben találatot kapott a Tisza túlolda
lán állomásozó román csapatoktól. 
Azért lőttek a templomra, mert 
meglátták az őrséget a toronyban. 
Sőt, nemcsak a torony sérült meg, a 
templom tetőszerkezete és falai is 
megrongálódtak.

A művészről biztosat nem tudunk, 
csak annyit, hogy a festmény jobb 
alsó sarkában „Okos” kézjegyei látta 
el művét. Ki lehet a festő? A tisza
kécskei gyülekezet leghosszabb ideig 
szolgáló lelkipásztora, Okos Gyula 
kézenfekvő megfejtés lenne... Okos 
Gyula harmincöt éven át, 1918-tól 
1953-ig volt a gyülekezet lelkipász
tora. Ez hosszú és nehéz időszak volt 
-  meséli a lelkész szolgálati ideje kap
csán Cséplő Noémi, a kiállítás egyik 
kurátora. A lelkipásztor személyéről 
azt mondja: -  Sokoldalú, széles ér
deklődésű ember volt, énekelt, zenélt, 
több kötete megjelent, színdarabokat 
is írt, az első világháborúban tábori 
lelkész volt, nem lepne meg, ha fes
tőként is dolgozott volna.

FOTÓK: KAPÁS CSILLA

A kiállítás részeként a gyülekezet 
orgonájának és kórusának történetét 
is megismerhetik a látogatók. A gyü
lekezet kórusát Szabolcska Mihály 
Református Énekkarnak hívják. A 
költő-lelkész, aki gyermekkorában 
sok időt töltö tt a településen, egy 
négyfős baráti társasággal négy szó
lamban énekelt -  ez vetette meg a 
helyi dalkör alapját. Szabolcska bará
tai létrehozták az Okécskei Dalegy
letet, amelvet később róla neveztek el. 
Ezt még a költő-lelkész is megérhette 
-  mondja Cséplő Noémi kurátor. 
Szabolcskát 1910-ben meghívta lel
késznek a gyülekezet, de ekkor már 
Temesváron szolgált, nem fogadta el 
a meghívást.

Hegedűs Bélának, a gyülekezet kö
zelmúltban elhunyt lelkipásztorának 
fotója is megjelenik több kiállított 
cikken, képen, tablón a tárlaton. Az 
utolsó kép egy újság címlapja, ame
lyen a Dunamelléki Református Egy
házkerület főjegyzőjére, a gyülekezet 
szeretett lelkészére emlékeznek a 
helybéliek. Méhes Balázs orgonamű
vész, a gyülekezet kántora azt m ond
ja, noha már tizenhét éve, hogy 2000- 
ben a gyülekezetbe került, külsősként 
tekint a közösség múltjára, ugyanak
kor megtalálja benne saját gyökereit 
is. -  Gyökerek nélkül identitásnélkü
livé válik az ember, ezért fontos ez a 
tárlat -  mondja az orgonaművész.

HEGEDŰS MÁRK
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