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Boldoczki Gábor kiskőrösi trombitaművész 
és a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje 
a Városalapítók Napja fesztivál méltó fináléja
További információ a 19. oldalon lévő plakáton
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Velünk forog a föld
Megmutatták tehetségüket a Bemes diákok

esze Tamás uTcai fórum

KisKőrösön minden rendben 
zajloTT a VálaszTáson

fogorVosT keresnek

ismét bizalmat szavaztaK
az igazgatónőneK

közmeghallgaTásT 
TarToTTak

napjaink

Három napon keresztül öt előadásban adtak ízelítőt tudásukból, tehetségük-
ből, a közös előadói játék öröméből a Kt bem József Általános iskola diákjai 
a művelődési ház színháztermében. Kicsik és nagyok táncoltak, énekeltek, 
verseltek, színészkedtek, arcukon a felszabadult öröm mosolyával, a közös-
ség összekovácsoló erejétől hajtva. láthattunk egyéni, osztály, de évfolyam 
produkciókat is, a fináléban pedig az egész iskola a színpadon integetett.  

Mindenki tehetséges valamiben, és 
kiállni négyszáz ember elé igazi pró-
ba. „Velünk forog ez a Föld”a mű-
sorunk címe, melyet bemutatunk 
önöknek. Ez az, amely a gyermekek 
életét, de még a felnőttek világát is 
meghatározza. A napi forgás, a napi 
élet, ahol gyermekeink megtanulják a 
felnőtt világ életét, ahol a játék, tánc 
és mese közben ismerkednek meg az 
emberi kapcsolatok világával, a társak 
segítésével, az empátiával, a közös já-
ték örömével – mondta Lasztovicza 
László főigazgató.

A Bem iskolások kétévente ha-
gyományos műsoros estjének szá-
mos produkciója kapcsolódott 
városunk újratelepítésének 300. év-
fordulójához. Az 5. évfolyam például  
„Kiskőrös régen és ma” című előadá-
sában jelenítette meg eleink életét a 
betelepítéstől napjainkig. Számos 
néptánc, alsós-felsős népdal műsor-
számot is láthattunk, hallhattunk, de 
természetesen jelen volt a vidámság, 
vigasság, a tánc és a modern diákélet 
sok-sok mozzanata is. Láthattunk 
például vadnyugati táncot, vidám 

negyedikes bohócokat, mosolyoghat-
tunk a macska-egér barátság kedves 
táncjelenetén, de megismerhettük a 
görög tánc lépéseit is. 
Köszönet illeti a felkészítő pedagó-
gusok tevékenységét, a szülők háttér-
munkáját, a gyermekek produkció-
ját, hiszen a szemet gyönyörködtető, 
lelket melengető, színvonalas elő-
adásokon mindenki kikapcsolódott. 
A tanulókat az életre készítik fel a 
pedagógusok, a tananyag elsajátítása 
mellett a nevelési folyamatban ezek a 
közösségépítő programok is rendkí-
vül fontosak ahhoz, hogy gyermeke-
ink megtanulják az együttgondolko-
dás alapjait, a próbákon elsajátítsák az 
empátia, a türelem, a segítségnyújtás, 
az egymás elfogadásának, vagy elis-
merésének fontos szabályait. 
Köszönjük bemesek, szép volt, jó volt!

Több lakossági fórumon is felvető-
dött már az Esze Tamás – Tüskös – 
Katona József – Arany János utcák 
által határolt, egykoron lakossági 
összefogással kiépített park felújí-
tásának gondolata. Pár évvel ezelőtt 
már sokat kivágtak az elöregedett, 
harmincéves, balesetveszélyes fák 
közül, helyettük újakat ültettek, va-
lamint megvitatták a terveket. 
Aszódi Pál képviselő választókerü-
letében megtartott lakossági fóru-
mon idén újra „porondra került” a 
park sorsa, ezért a városvezetés hely-
színi lakossági fórumot hívott össze, 
hogy megbeszéljék a nyárfaliget át-
alakításának menetét a környéken 
élő lakosokkal. A fórumon részt 
vett még Hirsch Imre képviselő, 
Schäffer Tamás, a Kőröskom Kft. 
és a Kőrösszolg Kft. ügyvezetője, 
valamint Filus Tibor, az Ültess fát 
Mozgalom Egyesület elnöke. 
Mint azt Domonyi László polgár-
mester a helyszínen elmondta, a 
park közterület, de a városvezetés 
szeretné, ha a lakókkal egyetértésben 

zajlanának a munkálatok. Hangsú-
lyozta, hogy hogy az első lépés az 
egyébként is vágásérett összes fa ki-
vágása. Mivel a fák kitermelése csak 
fészekrakási időszak előtt lehetséges 
és a tereprendezés igen sok időigé-
nyes gépi, valamint kézi munkát is 
igénybe vesz majd- gyökerek, vala-
mint a jelenlegi tarackos felület teljes 
eltávolítása - ezért volt sürgős a meg-
beszélés és a munkálatok elkezdése. 
A fák és a gyökerek eltávolítása után 
hozzákezdenek az öntözőrendszer 
lefektetéséhez, valamint a kivágott 
fákat újakkal pótolják, az Ültess Fát 
Mozgalom Egyesület segítségével.  
Az egyesület két pályázatot is be-
nyújtott, melyek nagy eséllyel nyer-
nek támogatást. Ebből a pénzből 
szeretnének a park belső részén 
őshonos fákat ültetni. Ez az első 
lépése a megálmodott modern sza-
badidő park létesítésének. Mint azt 
Domonyi László kiemelte, ameny-
nyiben nem nyer az egyesület, az 
önkormányzat akkor is elvégzi az új 
növényzet kiültetését.

A képviselő-testület három fel-
nőtt fogászati körzetet alakított ki.  
A városban a felnőtt fogásza-
ti körzetekben ellátandók száma 
4289 fő. (2017. dec. 31-i álla-
pot szerint). Az 1. és a 2. számú 
felnőtt fogászati körzet tartósan  
betöltetlen, ezért a praxisok betöl-

tésére a városvezetés pályázatot írt 
ki. Dr. Mina Anikó, a 2. számú 
gyermek fogorvosi körzet fogorvosa 
és dr. Szilágyi Sándor, a 3. számú 
felnőtt fogorvosi körzet fogorvosa 
továbbra is vállalják a tartósan betöl-
tetlen körzetek helyettesítéssel törté-
nő feladatellátását. 

Kispálné dr. Lucza Ilona, a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum igaz-
gatója ötéves megbízási szerződése 
lejárt. Az igazgatónő 2019. július 
5-én betölti az öregségi nyugdíj-
korhatárt, illetve az erre jogosító 
szolgálati idővel is rendelkezik.  
A Petőfi Szülőház és Emlékmúze-
umnál 1998. január 1. napjától áll 
alkalmazásban, és 1998. május 1. 

napjától a múzeum vezetője is. 
Az intézményvezető asszony hosz-
szú évek alatt végzett kiváló szak-
mai munkáját figyelembe véve a 
képviselő-testület a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum intézményveze-
tőjének Kispálné dr. Lucza Ilonát 
bízta meg 2019. július 05. napig 
terjedő határozott időre a legutóbbi  
testületi ülésen.

Április 8-án újabb négy esztendőre megválasztottuk országgyűlési képvi-
selőnket. Kiskőrös, a kalocsai központtal működő bács-Kiskun megye 03. 
számú országgyűlési egyéni választókerületébe tartozik, ahol Font Sán-
dor, a Fidesz-KdnP jelöltje kapta a leadott szavazatok többségét (24 ezer 
519 fő – 53,22%) így 6. választási ciklusát kezdhette meg.

Mint azt dr. Turán Csaba jegyző, 
a Helyi Választási Iroda vezető-
je elmondta, Kiskőrösön minden 
szavazókörben a jogszabályban 
előírtaknak megfelelően zajlott  
a szavazás. Választási akaratát min-
denki szabadon kinyilváníthatta, a 
szabályszerűen benyújtott mozgóur-
nás kérelmeknek is maradéktalanul 
eleget tudtak tenni. A szavazókö-
rökben a Szavazatszámláló Bizottsá-
gokba a három választott tag mellé 
a pártok delegáltak tagokat, ezzel 
a joggal több jelölő szervezet is élt. 
Így póttagokat nem kellett bevon-
ni, a bizottságok zavartalanul tud-
tak működni. Április 8-án reggel 6 
órától este 7 óráig lehetett szavazni.  
7 órakor bezártak a szavazókörök, 
a Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
a helyszínen felnyitották az urná-
kat, és a jogszabályoknak, valamint 
a szakmai segédanyagoknak megfe-
lelően megkezdődött a szavazatok 
összeszámlálása. A borítékok felbon-
tása után elkülönítették az egyéni és 
a listás szavazólapokat, majd meg-
nézték a szavazatok érvényességét és 
szisztematikusan – a jelöltekre, illet-
ve a pártlistákra leadott szavazatok 
szerint – csoportosították azokat.  
A kötelezően kétszer is elvégzett 
szavazatszámlálás végeztével megír-

ták a jegyzőkönyvet, amelyet min-
den bizottsági tag is igénye szerint 
megkapott, majd telefonon beje-
lentették a Helyi Választási Irodába  
az eredményeket. A jegyzőkönyv 
eredménye azonnal rögzítésre került 
a központi számítógépes rendszer-
ben. Ezt követően a szavazatszámláló 
bizottsági tagok személyesen is bevit-
ték a Helyi Választási Irodába a jegy-
zőkönyvet és átadták a szavazólapo-
kat tartalmazó urnákat, amelyeket a 
HVI tagjai szigorúan őriztek másnap 
reggelig, amikor is a jegyzőkönyve-
ket átszállították a Kalocsai OEVK 
központba. Itt újra összeegyeztették 
a jegyzőkönyvekben foglaltakat a 
központi számítógépes nyilvántar-
tásban szereplő adatokkal, majd 
továbbították a budapesti, országos 
központba.
A határidők lejártak, az eredmény 
jogerőssé vált, a megválasztott képvi-
selők azóta már esküt tettek.
Dr. Turán Csaba jegyző ezúton is 
köszönetet mond a Helyi Választási 
Iroda, valamint a szavazatszámlá-
ló bizottságok tagjainak a kitartó, 
becsülettel végzett munkájukért,  
helytállásukért.
(Az országgyűlési képviselőválasztás 
részletes eredményei megtekinthe-
tők a valasztas.hu internetes oldalon)

Közmeghallgatásra hívta a városve-
zetés a kiskőrösieket a polgármesteri 
hivatal dísztermébe április 25-én, a 
képviselő-testületi ülést követően.  
A megjelenteket Pohankovics 
András alpolgármester köszöntötte, 
majd beszámolt a település költségve-
téséről, a folyamatban lévő beruházá-
sokról és a benyújtott pályázatokról.  
A fórumon kevesen jelentek meg, 
ezt az alpolgármester azzal indokol-
ta, hogy városunkban jól „működik” 
a lakossági fórumok rendszere, ahol 
szűkebb körben mindenki észrevé-
telezheti a lakókörzetében tapasz-
talt problémákat és a képviselőket is 
gyakran keresik meg személyesen.

A Liget utcában élők kérték a lakó-
területük rendbetételét, szeretnék, 
ha az önkormányzat kivágná az el-
öregedett, gyökerükkel az útburko-
latot, valamint a szennyvízrendszert 
is tönkretevő platánfákat, közterületi 
parkolót építenének ki, és járdafel-
újítás is történne. 
Mint az Schäffer Tamás, a kivitele-
zést végző Kőröskom Kft. ügyvezető-
je válaszában elhangzott, a geodéziai 
felmérés elkezdődött, ezt követően a 
lakosság bevonásával a koncepció-
tervet az év második felére szeretnék 
elkészíteni és így tavasszal a konkrét 
tervezési fázis után megindulhat a 
kivitelezés.
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stabil gazdasÁgi alaPoKon Áll a vÁros
Fejlesztések, beruházások indultak

FóKuszban

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

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

telefonszámon!

Februárban elfogadta a képviselő-testület a város költségvetését, márciusban és áprilisban a városatyák meg-
tartották hagyományos lakossági fórumaikat, ahol a kiskőrösiek feltehették megválaszolásra váró kérdéseit a 
lakókörzetük képviselőjének, illetve Domonyi László polgármesternek. aki mindemellett ismertette a települési 
büdzsét, a megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházásokat, a benyújtott, vagy előkészítési szakaszban lévő 
pályázatokat, a jövő terveit. Április végén pedig közmeghallgatásra hívták mindazokat, akiknek további kérdéseik 
voltak, hogy azokra a fórumon jelenlévő képviselők, hivatali dolgozók, intézményvezetők választ tudjanak adni.

Kiskőrös jelenlegi összkölt-
ségvetése meghaladja az öt-
milliárd forintot – mondta 

Domonyi László a fórumokon év-
értékelő beszédében. Szerencsére a 
polgármesteri hivatal dolgozói kol-
lektívája nagy rutinnal végzi a felada-
tát, így a költségvetés összeállítása, a 
bevételek és a kiadások egyensúlyban 
tartása nem okozott gondot. Ennek 
ellenére mindig akadnak átgondo-
landó kérdések, hiszen a törvények, 
a kormányzati finanszírozási norma-
rendszer, az iparűzési adó összege, il-
letve a város adóerő képessége évről-
évre változhat. Nagy figyelmet kíván 
a már meglévő és a jövőbeni beru-
házások betervezése is. A 2017-es év 
az előkészítések éve volt, a projektek 
bürokratikus feladatait megoldot-
tuk, a tervek nagy része elkészült, a 
bírálatok megtörténtek, a támoga-
tási szerződések aláírása folyamat-
ban van, vagy már meg is történt. 
2018 pedig a megvalósítások éve. 
Elmondhatjuk, hogy intézmény-
rendszerünk működése zavartalan, 
a város életét biztosító költségvetési 
csoportok tudják és végzik a dolgu-
kat. Mindennapjaink jól szervezet-
ten működnek.

pálYázunk

A TOP-os pályázataink elindultak a 
megvalósítás útján. Lezajlott a terve-
zési szakasz, megkezdődik a közbe-
szerzések kiírása, ezt pedig a finan-
szírozási szakasz követi. Számba kell 
venni a meglévő pénzeszközeinket, 
valamint meg kell nézni a hitelfel-
vételi lehetőségeinket, s ez utóbbit 

részletesen indokolni kell a Belügy-
minisztérium felé. A minisztérium 
az önkormányzatok gazdálkodását 
igen komolyan ellenőrzi, ami sze-
rintem jó, hiszen így nem fordulhat 
elő, hogy túlköltekezzünk. A kiviteli 
terv és a tervezői költségvetés elké-
szítésekor már nagyjából ki tudjuk 
kalkulálni az önkormányzatot ter-
helő önrészt is egy-egy beruházás 
esetében. Ettől függetlenül Kiskő-
rös Város Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy egy nagyobb összeget 
elkülönít kimondottan pályázati ön-
erő pótlásra és finanszírozásra, hogy 
abban az esetben, ha bármi ok mi-
att nem férünk bele abba a pályázati 
keretbe, amit az alapköltségvetésbe 
beterveztünk – ne érjen meglepetés 
bennünket. 

Top projekTek

Az első, belátható időn belül meg-
valósuló projektünk a múzeum 
épületeinek teljes hőszigetelése, 
energetikai beruházása, valamint a 
Thököly úti iskola – a küzdősportok 
háza – teljes felújítása. Két év késés-
sel ugyan, de megindult az új óvoda 
építése is. Folyamatban van a közbe-
szerzés eljárás és bízom benne, hogy 
nemsokára győztest is hirdethetünk. 
Így a nyár folyamán elindulhat a 
mintegy 800 milliós projekt. Ami-
kor ezt a beruházást 2015-ben meg-
álmodtuk, az összköltségvetés 300 
millió forinttal kevesebb volt. Azóta 
jelentősen növekedtek az építőanyag 
árak, illetve a kivitelezői ár. A terve-
zés végső szakaszában vagyunk a má-
sik nagy projektünknek, amelynek 

keretén belül a polgármesteri hivatal 
udvarában épül meg egy hőerőmű. 
Ugyancsak készen van a belvízelve-
zető-rendszer teljes pályázati terve, 
amely a víztározó és az ahhoz tartozó 
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépí-
tését tartalmazza. Ez a projektünk 
mintegy 420 milliós költségvetésű. 
Nagyon várjuk, hogy hozzákezdhes-
sünk az új piaccsarnok megépítésé-
hez. A tervezési időszak befejeződött, 
látjuk a teljes arculatot, elindult a 
közbeszerzés. Ezek a TOP-os pályá-
zati projektek mind a megvalósulás 
útján vannak. Legkésőbb a jövő év 
elejére az összes, előbb felsorolt pro-
jektünk kivitelezése megkezdődik. 

fejleszTÉsek

193 millió forintot nyertünk a Pát-
ria épülete melletti önkormányzati 
lakások teljes felújítására. Jó úton 
haladnak a tárgyalások az Erdőtelki 
út mellé tervezett, 3 ezer fős kézilab-
da-rendezvény csarnok megépítésé-
nek ügyében. Az Izsáki útra tervezett 
kerékpárút a földkimérés szakaszá-
ban van, 70-75 tulajdonossal kell 
egyeztetnünk, mivel a villanyoszlop-
sor mögé kell építenünk a kerékpár-
utat és ez több helyen érinti az ott élő 
földtulajdonosokat. Az Izsáki úton a 
tabdi elágazásig így megszűnik a bal-
esetveszélyes kerékpáros és gyalogos 
közlekedés. 

növeKvő bevételeK

A városvezetés számára nagy öröm, 
hogy a kiadások megkönnyítésére 
ebben az évben bevételnövekmény-
nyel számolhatunk. Ez köszönhető 
a jól működő és fejlődő kiskőrösi 
vállalkozásoknak, hiszen az iparűzési 
adóbevétel növekedése ennek egy-
értelmű jele. Ennek az adónemnek 
a bevétele megközelíti a 800 millió 
forintot, ami egy 15 ezres lélekszá-
mú település esetében óriási telje-
sítmény. Ezért minden elismerést és 
hálát megérdemelnek vállalkozóink, 
akik javarésze mindemellett lelkes 
lokálpatriótaként városi rendezvé-
nyeinket is támogatja. A kiskőrösi 
szállodákban, vendégházakban éjsza-

kázók száma is egyre több, ez mér-
hető az idegenforgalmi adó gyarapo-
dásával. Az új főtér, a kerékpárutak, 
a számtalan rendezvény, program, az 
országosan egyedülálló János Vitéz 
Látogatóközpont, és a többi múze-
umunk, valamint termálvizes für-
dőnk mind-mind érdekes színfoltja 
a városnak és ezeknek köszönhetően 
egyre többen látogatnak el hozzánk. 

KisKőrös 300

A „Kiskőrös 300” emlékévet az or-
szágos médiában is beharangoztuk, 
így reméljük, hogy ez az adónem a 
sok színes program vonzásának ha-
tására még tovább fog növekedni. A 
többezer éves település szinte telje-
sen elpusztult, kihalt a török dúlás 
után, a földbirtokos Wattay család 
a felvidéki szlovákokkal telepítette 
be az elnéptelenedett vidéket, akik 
többek között meghonosították a 
szőlőművelést is. Ennek az újratele-
pítésnek ünnepeljük egy egész éves 
programsorozattal a 300. évforduló-
ját. Úgy gondoljuk, hogy az emlékév 
a több mint száz programjával nem 
csak a kiskőrösieknek, hanem az ide-
látogatóknak is számtalan tartalmas, 
a háromszázas évfordulóhoz kötődő 
kikapcsolódási lehetőséget biztosít 
majd. Ebben nagy segítséget kap a 
város a civil szervezetektől, az intéz-
ményektől, egyházainktól, akik nem 
csak a város nagyrendezvényeinek 
lebonyolításába segítenek be, hanem 
saját maguk is szerveznek az ünnep-
hez kapcsolódó programot. 
Ezeket a rólunk szóló programokat 
elsősorban azért szervezzük, hogy 
megmutassuk magunknak és a nagy-
világnak, hogy őseink akaratával és 
az utódok szorgalmával erős járási 
központtá, biztos alapokon álló kis-
várossá tudtunk fejlődni az elmúlt 
300 évben.
Ünnepeljünk együtt! Vegyünk minél 
többen részt ezeken a programokon

JÁrdaJavítÁst, KeréKPÁrutat 
is kÉrTek a lakosok

a lakossági fórumokon sok olyan felvetés, építő jellegű kritika, kérdés, ész-
revétel elhangzott, amely arról győzte meg a városvezetést, hogy a kiskő-
rösiek közös akarattal szeretnék építeni-szépíteni, fejleszteni városunkat. 
Domonyi László polgármester minden lakossági fórumra elment, tájékoz-
tatta a lakókat a város helyzetéről, a beruházásokról, a tricentenáriumi év-
forduló rendezvényeiről. az országban talán egyedülálló módon hat héten 
keresztül minden hét keddi és csütörtöki napján tartották valamelyik köz-
intézményben a fórumokat, ahová azok is el tudtak menni, akik napközben 
nem érnek rá a városházára bemenni.  

Volt, ahol a lakosok az iránt érdek-
lődtek, hogy a kommunális adó 
megfizetése alóli kedvezmény miért 
nem automatikus. Erre Domonyi 
László polgármester azt válaszolta, 
hogy azért kell a kérelem, mert a 
mentesség egyéb feltételhez is kötött. 
Sokan örömüket fejezték ki, hogy a 
Kiskőrösi újság minden házba ingye-
nesen eljut, s ezzel is támogatja az 
önkormányzat azokat, akik anyagi 
okokból nem tudnák megvásárolni a 
havilapot. Több körzetben is kifogá-
solták a belterületi utak minőségét, 
és helyeselték, hogy az önkormány-
zat a jelenlegi zöldségespiac területén 
pakolókat építene ki. Volt, aki arról 
érdeklődött, hogy az új piaccsarnok-
ról készült-e már látványterv, és mint 
elhangzott, jó lenne, ha az emeleten 
egy szórakozóhelyet alakítanának ki 
a fiatalok számára, illetve a nyitott 
rész egyik felét tegyék zárttá, mert 
nagyon huzatos lesz. Az elkerülő út 
megépítése felől is érdeklődtek, és 
szinte minden körzetben panaszkod-
tak, hogy a vasútállomásnál minimá-
lisra szűkült a parkolóhelyek száma. 
Kérték, hogy állítsák vissza a meg-
szüntetett járatokat, illetve, hogy ün-
nepnapokon emeljék a kocsiszámot. 
A kínaiak által épített új vasútvonal 
felől is érdeklődtek.   
Az elkerülő úttal kapcsolatban a pol-
gármester elmondta, hogy az orszá-
gos fejlesztési listán nincs benne az 
elkerülő út építése, a piaccsarnok lát-
ványterve készülőben van és az eme-
leten mintegy 250 főt befogadó ren-
dezvénytermet kívánnak kialakítani. 
Az évenkénti megyei közlekedési 
megbeszélésen pedig majd felveti a 
MÁV-val kapcsolatos problémákat. 
A kínaiak már biztos, hogy pár éven 
belül megépítik a jelenleg közbeszer-
zési eljárás alatt lévő vasútvonalat, 
ami ugyan felgyorsítja a menetidőt, 
de lecsökkenti a megállóhelyek és a 
vasúti átjárók számát.  
A közvilágításra, az ivóvíz minőségé-
re is sokan panaszkodtak. Domonyi 
László elmondta, hogy a városi rend-
szert kitisztították, az ingatlanokra 

bevezető csöveket, vagy kitisztíttat-
ják, vagy kicserélik a lakók, illetve 
megvárják, míg a biológiai tisztulás 
végbemegy. A közvilágítás fejlesztése 
nemsokára megtörténik. 
A főtéri Petőfi-sétány faburkolatá-
ra is elhangzott kritikai észrevétel. 
Mint azt a polgármester elmondta, a 
kivitelező még garanciálisan kijavítja 
a hibákat.

Észrevételezték, hogy egyes ingatla-
nok előtt a Zrínyi, a Szőlő, a Kisfalu-
dy utcában, illetve a kerítésen belül 
is gyomos, elhanyagolt a terület, a 
Rákóczi – Soós utca kereszteződé-
sében sok a növény, akadályozza a 
biztonságos közlekedést, ugyanúgy, 
mint például a Rákóczi úton össze-
vissza parkoló járművek is. A pol-
gármester felhívta a figyelmet arra, 
hogy az Együttélés rendelete január 
1-jén életbe lépett, a szabályokat be 
kellene tartani. Az érintett ingatlan-
tulajdonosokat, renitenskedő sofő-
röket fel fogják szólítani. A Rákóczi 
útra kerékpárutat is szeretnének, de 
mint a polgármester elmondta, nem 
megoldható. Az Izsáki úton viszont 
lesz kerékpárút a tabdi elágazásig. 
Sajnos a TOP pályázat során nem 
lehetett ezt megvalósítani, viszont a 
Kormány a maradék pénzeket újra-
hasznosítja, melyekből új pályázato-
kat hoznak létre, remélhetőleg abból 
sikerül a kerékpárút kiépítése. 
Több utcában kérték a járdafelújí-
tást, például a Jókai és a Munkácsy 
utcákban, a NAV épülete mellett, a 

Batthyány utca – Klapka utca keresz-
teződése felé, köszönik az utca végén 
az árkok lefedését, de járdát is szeret-
nének kérni, mint ahogyan a Kilián 
és a Soós utcákban, amire a polgár-
mester azt válaszolta, hogy a Kassa-
iból kikerülő járdalapokat itt majd 
járdaépítésre felhasználják. Jelezték, 
hogy a kerékpárutak nincsenek ki-
világítva, az akasztói kerékpárútnak 
egy szakasza különösen veszélyes. 
A Kun-Bethlen utca sarkán felgyű-
rődött, a Szabadkai úton beszakadt 
az aszfalt, a Temesvári úton pedig 
van egy félig beszakadt aknatető. A 
Bartók Béla utcában nem megol-
dott az esővíz-elvezetés, a Baross és 
a Szendrey utcák kereszteződésében 
is tönkretette az utat az esővíz. A 
Kassai, a Klapka utca forgalma meg-
növekedett, valamint a járda is javí-
tásra, egyes szakaszokon kiépítésre 
szorul. A Lehel utca – Holló János 
utcák aszfaltburkolata keskeny, pe-
dig busz is jár arra. A Brada soron 22 
család kéri a gázvezeték kiépítését. 
Erdőtelekre többek között óvodai 

létszámbővítést, a külterületi utak 
gléderezését, a belterületi, még nem 
aszfaltos utak útalappal való ellátását 
kérték. Mindezeknek utánanéznek, 
amit lehet, megoldanak - hangzott 
az ígéret.
A Schwarcz udvar helyzetéről is több 
fórumon érdeklődtek, de a polgár-
mester azt mondta, még nem meg-
oldott a 28 örökössel való egyeztetés.
A lakossági fórumokon a rendőrség 
képviselői is jelen voltak. Felhívták a 
figyelmet a trükkös lopásokra, szóró-
lapokat osztottak (képünkön: Szar-
vas József r.őrnagy) hogy az idősek 
ne váljanak a csalók áldozatává. Ígé-
retet tettek, hogy a külterületeken 
fokozottan járőröznek, mivel több 
bejelentés is érkezett, hogy egyes ta-
nyákról ellopták a jószágokat, vala-
mint a feldolgozott húsárut is.
Mint azt minden lakossági körzet-
ben elmondták, kiemelt figyelmet 
fordítanak a gyorshajtók, valamint 
az ittas vezetők, a piacon a „zsebe-
sek” kiszűrésére.       
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JubilÁlt a PetőFi túra

oVis kÉk föld projekT

visított a sziréna az oviban

Jól minősülteK mazsi lÁnyainK a debreceni FesztivÁlon

Rekordokat döntögetett az április 
28-án megrendezett Petőfi túra. Idén 
jubilálta életre hívásának másfél év-
tizedes évfordulóját, ennek alkalmá-
ból a Döme Géza egyesületi elnök 
vezetésével (jobb kis kép) működő 
Eltájolók TSE ingyenessé tette a ne-
vezést. A népes csapat a művelődési 
központból startolt és a választott 
táv megtétele után oda érkezett visz-
sza. Már nem csak településünkön, 
hanem az ország minden táján, sőt 
határainkon túl is népszerű a rendez-
vény, melyen ebben az évben 1074 
sportbarát startolt el, ki gyalog, ki 
kerékpárral a különböző hosszúságú 
távokon a Kutyifa Ágnes jóvoltából 
megújult logóval díszített pólóban. 

A 40 és 20 kilométeres táv megma-
radt, viszont a 70 kilométeres távot 
csak a terepkerékpárosoknak indí-
tották és egy 15 kilométeres távot is 
beiktattak, amelynek a legkisebbek 
is bátran nekivághattak. Az ország-
úti kerékpározás hívei 55 és 90 kilo-
méteren bizonyíthatták kitartásukat.  
A legidősebb résztvevő 75, a legfiata-
labb 2 éves volt.
A rendezvényt támogatták: Kis-
kőrös Város Önkormányzata, a 
Kiskőrösi Széchenyi Zsigmond 
Vadásztársaság, a csengődi Bucka 
Vendéglő, a kaskantyúi Geszte-
nye Presszó, az Izsáki Művelődési 
Ház, a Szentimrei Szikvíz, valamint  
a Viktor Motor Kft.  

Kiválóan szerepeltek Gmoser 
György művészeti vezető felkészíté-
sével mazsorett lányaink, április kö-
zepén, a debreceni országos mazso-
rett fesztiválon, a Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség tagszervezete-
inek csoportjai között.
A Gyöngyszem csoport (I. korcso-
port) ezüst, a Napfény csoport (II. 
korcsoport) arany, a Csillagfény 
csoport (III. korcsoport) kiemelt 
arany minősítéssel térhetett haza.  
Gubacsi Zsófi a „Legjobb tambur-
major” elismerést is megkapta. 

Gratulálunk a lányoknak és művé-
szeti vezetőjüknek! első sor: Gyöngyszem, középső sor: Napfény, leghátsó sor: Csillagfény

Ötödik alkalommal invitálta az 
ovisokat és a szülőket a „Kék Föld 
projekt” keretén belül izgalmas 
programokra a Kiskőrösi Óvodák 
óvodapedagógusainak közössége 
április közepén. A Thököly óvoda 
szervezésében „Tarka lepke” címmel 
szavalóversenyt szerveztek a művelő-
dési központ kamaratermében, ahol 
31 kisgyermek mérette meg magát a 
kiskőrösi és a soltvadkerti óvodák-
ból. A Pohankovics András alpol-
gármester elnökletével tevékenykedő 
zsűri – Domonyiné Borbényi Ka-
talin logopédus, valamint Turán Ist-
vánné könyvtárigazgató - egyáltalán 
nem volt könnyű helyzetben, hiszen 
a gyermekek rendkívül felkészülten 
érkeztek a versenyre, így sok csodá-
latos produkciót hallgathattak végig. 
A „Környezet munkaközösség” a 

Mohácsi úti tagóvodában rendezett 
a középső csoportosok számára „Ez a 
Föld az otthonunk” címmel környe-
zet- és természetvédelmi vetélkedőt. 
A nyolcfős csoportok nagy lelkese-
déssel oldották meg az egyes állo-
másokon végighaladva a feladatokat. 
Az eseményen jelenlévő Pohankovics 
András alpolgármester megköszönte 
az óvodapedagógusok értékteremtő 
munkáját. Ezen a napon az óvodá-
sok két jubileumot is ünnepeltek, 
hiszen éppen két évtizede működik 
a „Környezet munkaközösség” és a 
Mohácsi óvoda 10 éve tagja a „Zöld 
szív” ifjúsági természetvédő mozga-
lomnak. A Batthyány utcai óvodá-
ban pedig a projekthét zárásaként az 
óvoda és az Egészségfejlesztési Iroda 
összefogásával valósult meg a „Salá-
tabár produkció” interaktív műsora.

A Kiskőrösi Városi Rendőrkapitány-
ság évek óta szervezi bűnmegelőzé-
si, úgynevezett ZSEBI programját 
a nagycsoportos óvodák számára.  
A projektet – melynek zárónapját 
idén április 27-én a Batthyány óvo-
da udvarán tartották – Kuti Erika 
c.r. őrnagy, a kapitányság bűnmeg-
előzési főelőadója (csoportképen) 
fogja össze. A forgószínpadszerűen 
kialakított állomásokon a csapa-
tok játékos feladatokon keresztül 
nyerhettek betekintést a rendőrség, 
a mentők, a tűzoltók munkájába. 
Megvizsgálták az ujjlenyomatukat, 
a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont munkatársaival Zsebi „mun-
kadarabot” készíthettek, láthatták, 
mennyire fontos az elsősegélynyúj-
tás, megtudhatták mik is azok a 
tisztálkodási szabályok, és melyek 
az egészséges étkezés főbb szem-
pontjai. Hatalmas sikert aratott a 
tűzoltóautó és a rendőrjárőr szol-

gálati autó, amelyekbe a kicsinyek 
beülhettek, megszólaltathatták a 
szirénát, bekapcsolhatták a villogó 
fényeket, beleszólhattak a hangszó-
rók mikrofonjába. Az összehangolt 
projektnapba még besegítettek a 
védőnők, akik báboztak a gyerme-
keknek.
Mint azt Kuti Erika elmondta, a 
város minden oktatási intézmé-
nyébe eljutnak a tanévek során. 
A csoportonkénti három foglal-
kozás alkalmával legfőképpen a 
bűnmegelőzés, valamint a közle-
kedés területén fejtik ki munká-
jukat. Fontos, hogy a gyermekek 
tudják a gyalogos, illetve a kerék-
páros közlekedési szabályokat, 
valamint, hogy milyen veszélyek 
leselkednek rájuk a háztartásban.  
Azzal is tisztában kell lenniük, ho-
gyan kell viselkedniük, ha idegenek 
szólítják meg őket, vagy, ha közte-
rületen, játszótéren tartózkodnak.

baJtÁrsaiKra emléKezteK 
a rendőrség naPJÁn

PróbÁld Ki, csinÁld meg, 
ismerd meg a Wattayban!

Lassan három évtizede, hogy Szent 
György napján, április 24-én rende-
zik meg hazánkban a „Rendőrség nap-
ját”. A Kiskőrösi Rendőrkapitánysá-
gon a Kiskőrösi Nyugállományúak 
Klubja és a Kiskőrösi Rendőrka-
pitányság tagjai közösen emlékez-
tek meg az ünnepi alkalmon az el-
hunyt bajtársaikról. A megjelenteket 
Csizovszki László rendőrkapitány 
– köztük a városvezetést részéről 
Szedmák Tamás önkormányzati  
képviselőt – köszöntötte.
Mint azt a kapitány elmondta, büsz-
ke arra, hogy az elmúlt évek magas 
szintű közös munkáját követve egyre 
inkább fejlesztik együttműködé-
süket. Kiemelte, hogy fontosnak 
érzi a hagyományok ápolását, hogy 
folytassák elődeik munkáját. Hang-
súlyozta, hogy a rendőri tevékenység 
minden időben a legkomolyabb, 
egyben a legveszélyesebb munkák 
egyike volt. Csak erős, józan életű, 
bátor jelentkezőket vesznek be soraik 

közé, olyanokat, akik, ha kell, életü-
ket is feláldozzák a bajba jutott em-
berek megsegítése érdekében. 
A kapitány beszélt az elmúlt években 
véghezvitt fejlesztésekről, például a 
számítógéppark modernizálásáról, 
valamint, hogy a kapitányság nemré-
giben tizenkét új szolgálati járművel 
gazdagodott. 
A nyugállományúak klubja részéről 
Duchainé Marika szavalatával szí-
nesítette a rendezvényt, Zubor Imre 
pedig a rendőrségi tagozat részéről 
köszöntötte a résztvevőket.
Ezt követően koszorút helyeztek el 
a kapitányságon található emlék-
táblánál, az evangélikus temetőben 
található emlékműnél, illetve a tabdi 
temetőben egy hősi halált halt baj-
társuk sírkövénél.
A tisztelet és az emlékezés mél-
tó megrendezéséhez a kiskőrösi, a 
tabdi, valamint a bócsai település-
vezetés és a polgárőr egyesületek is 
hozzájárultak.

E gondolat jegyében rendezték meg 
immár harmadszorra országos szin-
ten a Szakmák Éjszakája szakképzési 
rendezvényt, melynek célja a szak-
képzés népszerűsítése, megismerteté-
se az érdeklődőkkel, valamint pálya-
választási segítségnyújtás az általános 
iskolai tanulóknak.
A kiskőrösi Wattayban három te-
lephelyen mutatták be a szakké-
pesítéseket. A központi épületben 
az ügyvitel, informatika, gépészet, 
közgazdasági szakgimnáziumi ágaza-
tokat ismerhették meg a látogatók, 
ezen belül a technológiai újításokat 
is, például LEGO robot programo-
zása, 3D-s nyomtató kezelése.
A szakközépiskolai képzéseket, úgy-
mint eladó, pincér, asztalos, hegesz-
tő, épület- és szerkezetlakatos, gépi 
forgácsoló, karosszérialakatos, a tan-

konyhában, a tanboltban és a fém- és 
faipari tanműhely területén próbál-
hatták ki a résztvevők.
Az estét különösen hangulatossá tet-
te a tanműhely területén elkészített 
„fáklyasétány”, melyen végighaladva 
egy jóízű vacsorára látták vendégül 
a résztvevőket az intézmény felsőbb 
évfolyamos diákjai.
A három év alatt az idei Szakmák 
Éjszakája volt az eddigiek közül a 
leglátogatottabb, érződik, hogy a 
rendezvénysorozat egyre ismertebb 
és népszerűbb. Az intézmény veze-
tése tervezi, hogy egy év múlva már 
a tanműhely területén kialakítandó 
Digitális Közösségi Alkotóműhely is 
része lesz ennek az estének, így még 
izgalmasabb programokkal várhatják 
a Wattayba látogató szülőket és gye-
rekeket a rendezvény szervezői.

6 7



8 9

2018. május2018. május

valaHol Félúton 
Anyák napja és Gyermeknap között

KiemelKedő bemes 
Tanulói eredmÉnYek

ezüsTösek kÉzis fiaink

szüleTÉsnapi VersajándÉk

elismerTÉk a munkájáT

a rÉTesnek És a herókának 
stúdiósiKere volt

turÁn Fanni bronzérmes

útravaló

A járási mesemondó versenyen 
1. helyezést ért el Hlavács Han-
na, a járási informatika versenyen  
második lett Fábián Gábor, har-
madik Pecznyik Gábor, a járási 
történelem versenyen 1.helyezett: 
Lehoczki Tamara, Kurdi Petra, 
Pivarcsi Zoltán.
A KEVI versmondó versenyen elért 
eredmények: 2. Rakonczay Rebeka, 
3. Lehoczki Tamara.
A KEVI népdaléneklési versenyén 
elért eredmények: Gmoser Kata, 
Pálinkás Petra, Pintó Emese, Wal-
ter Borka, Kalapos Dorina – ezüst, 
Kolozsi Zalán bronz minősítés.
Sportversenyek: a kézilabda leány 
III. korcsoport II., a leány IV. kor-
csoport megyei I. hely.

Labdarúgás: fiú III. korcsoport 
körzeti I. hely, fiú II. korcsoport 
körzeti II. hely, fiú I. korcsoport  
körzeti I. hely
Atlétika mezei futóverseny: I. kor-
csoport fiú: 1. Csík Ákos, 2. Oro-
szi Attila, 3. Palkovics Martin, 6. 
Laczkó Balázs
I. korcsoport leány: 1. Szipőcs Zoé, 
2. Kálmán Anna
II. korcsoport leány: 1. Kecs-
keméti Réka, 2. Tóth Kincső,  
3. Fazekas Laura
Megyei úszóverseny: Csatlós Lász-
ló 50 m mell I. korcsoport 14., 
Csatlós Kata mell I. korcsoport  
8., Zsigó Dorina 50 m hát II. kor-
csoport 11., Fülöp Félix 50 m mell 
II. korcsoport 9.

Ezüstérmet szerzett a megyei dön-
tőben a KEVI Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolája IV. korcsoportos fiú 
kézilabda csapata. Április 23-án 
Törökszentmiklós csapata ellen 
28-16-ra győztek, ezzel bekerül-
tek az ország legjobb csapatai közé.  
Edzőjük Czinkóczki Tibor. 
A fotón fent balról: Czinkóczki 

Tibor, Kis Máté, Angebrandt 
Dániel, Csontos Ákos, Bara-
nyai Zoltán, Patai Denisz, Me-
gyeri Máté, Aszódi Zsombor,  
Krecs Sándor, Németh Botond, 
Viczián Norbert, Kudron Kristóf, 
Németh Miklós
Lent balról: Maczkó Tibor, Téglás 
Vajk, Szentesi Gergő

A PROTOKON Kft. 
kiskőrösi telephelyére munkavállalókat keres az alábbi 

munkakörökbe:
BÉRSZÁMFEJTŐ MUNKATÁRS

HR GENERALISTA
TERMELÉS TERVEZŐ

A részletekkel, elvárásokkal kapcsolatos egyéb információkért 
az alábbi telefonszámon kérhet tájékoztatást.

6200 Kiskőrös, Pető� S. út 99. 
Tel: 78/514-700, 78/514-777

e-mail: nelli.baranyi@life�tness.com

„Dolgozz Velünk”

a duna tv család-barát magazin című műsorának vendége volt Kiskőrös 
képviselete. a város születésnapi előkészületeiről, az egy éven át tartó 
programsorozatról tájékozódhatott az egész ország, a népszerű televíziós 
műsorban, ahova Szűcsné Hajdú Marcsit és Barkócziné Ica nénit, dr. Nagy 
Gabriella aljegyző és jómagam is elkísértünk.

A stúdióban kialakított konyhát 
természetesen elfoglalták szlovák-
jaink, akik mi mással is lephették 
volna meg a tévénézőket, mint 
frissen készült kiskőrösi hólab-
dával és igazi szaladgálós rétessel.  
A hólabda sütésének mozzanatait 
a nézők is láthatták és a stúdióban 
is élénk érdeklődés kísérte a vise-
letbe öltözött asszonyok sürgését.  
Természetesen Kautzky Armand 
színművész, a város kulturális nagy-
követe is ott tüsténkedett az alkalmi 
konyhában, és közben elmesélték mi 
minden vár a hozzánk érkező vendé-

gekre, az egy éven át tartó program-
sorozatban.  A műsor végén, az itt-
honról vitt rétes percek alatt eltűnt a 
tálcáról, asszonyaink pedig begyűjt-
hették a rengeteg elismerést az egye-
di finomságokért. Annyi bizonyos, 
hogy nem lesz unalmas az élet Kis-
kőrösön az elkövetkező hónapokban 
sem. Kérjük, kísérjék figyelemmel és 
tiszteljék meg a város születésnapját 
a rendezvényeken való részvételük-
kel. Az ünnep fényét csak az itt élők 
közösségének érdeklődése emelheti. 
Ünnepeljünk együtt! 

Supka Éva

Még pedig nem is akármiben, hanem 
a Kazinczy Ferenc nyelvújítónkról 
elnevezett, immáron több mint fél 
évszázada életre hívott „Szép magyar 
beszéd verseny” Kisújszálláson meg-
rendezett regionális (félországos) 
döntőjében ért el bronz minősítést. 
Fanni a KEVI Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolájának 7. osztályos tanu-
lója. Ebben az évben hatvannyolc 
7-8. osztályos tanuló került kilenc 
megyéből a döntőbe, így a kiskőrösi 
diák igazán büszke lehet a teljesítmé-
nyére. Csak így tovább! Gratulálunk!

KisKőrös vÁros Hírei,
fonTos napi infomációk:
FaceBooK: KISKőröS vároS
www.KISKoroS.Hu   

„ Nekem azt mondtad, felnőni szép
S csak menni az álmainkért
Azt is mondtad, tiéd az ég
S nincs messze az a csillagkép…”
 /Zorán/

Emlékek? Hát persze. Ma is, mikor 
felvettem a pólódat, mélyen magam-
ba szívtam az illatát. Olyan jó volt 
benne lenni. Anya illat. Anya 
illat, ami sosem illan el. Mé-
lyen beássa magát a szí-
vünkbe és kitörölhetetlen 
helyet bérel az agyunk-
ban. Felidéz mindent. A 
gyermekkori átvirrasz-
tott éjszakákat, mikor 
kezed, gyengéden simí-
totta a homlokomat, keres-
ve a gyötrő láz legkisebb jelét 
is. Kipirult arccal, fénylő szemekkel, 
boldogan majszoltam a vajas kenye-
ret, ami Tőled volt orvosság sok-sok 
bajra. Valahogy minden olyan töké-
letes tűnt. Az ünnepségekre mindig 
időben érkeztünk. Vasalt ruhában, 
illatosan. Fogalmam sincs, hogy 
csináltad, nálam valahogy mindig 
elfogy az idő. Izzadó tenyérrel, szok-
nyám szélét morzsolgatva, elcsukló 
hangon szavaltam neked a verseket. 
Én szörnyűnek találtam, Te minden 
alkalommal azt mondtad, gyönyörű 
volt. Mai napig nem tudom, hogy 
az élet leckéit, hogyan oldanám meg 
nélküled. Hazudnék, ha azt monda-
nám, néha nem bosszant a tökéletes-
séged. Mégis arra vágyom, hogy álta-
la Én is egyre jobb legyek. Rohan az 
idő. Mikor felnőttként beteg lettem, 
húslevest főztél nekem. Azt hittük a 
finom csirke és a zsenge zöldségek, 
majd megint mindent megoldanak. 
Nem így lett. Egy pillanat alatt vál-
tam újra gyermekké. Nem akartam 
mást, csak fogni a kezed. És Ti ott 
voltatok. Mindannyian. Mert nagy 
ajándék az élettől, hogy a férjemmel 
együtt, még két szülőt kaptam. Vir-
rasztottatok, ápoltatok, gyermekeket 
neveltetek helyettem. Tudom, hogy 
azokban a hónapokban, gyakran 
csak perceket aludtatok, de soha 
nem fáradtatok el. Az erő egyre nőtt 
bennetek és csak néhány gyenge pil-
lanatban, tőlem távol, elbújva sírta-

tok. Mint minden rossz, ez is emlék-
ké vált lassan. Itt vagytok nekünk és 
talán nem is sejtitek, hogy életünk 
minden pillanatában példát mutat-
tok, immár két oldalról is. Mert el-
telhet akár ötven év, Ti együtt vagy-
tok. Féltőn fogjátok egymás kezét és 
szavak nélkül is tudjátok, nincs fon-
tosabb a másiknál. Jó tanácsaitokkal 

még most is szeretnétek megóv-
ni minket minden bajtól. 

Kamaszkorban még elfor-
dultunk ilyenkor és talán 
morogtunk is egy kicsit, 
de azt hiszem, már min-
dent értünk. Most a mi 
gyerekeink fordulnak 

el és talán morognak is 
egy kicsit. Mert aggódunk. 

Aggódunk, mert el kell enged-
nünk Őket, még akkor is, ha közben 
tudjuk, hogy a tőlünk kapott szere-
tet, időről-időre megmutatja majd 
nekik, a hazavezető utat. Tudom, 
hogy amíg minden alkalommal, 
mosollyal térnek haza, szívükben 
örökké velük lehetünk. Nekünk sem 
kérdés, hogy míg élünk, vigyázni fo-
gunk rájuk. Mert bármennyire bí-
zunk is bennük, a féltő gondoskodás 
óhatatlanul is utat fog törni magá-
nak. Valószínűleg nem tudunk majd 
mindent, de igyekszünk, hogy ne 
maradjanak megválaszolatlan kérdé-
seik. Ami ennél is fontosabb, hogy 
ha bánat éri Őket, Mi mindig ott 
leszünk. Könnyeket törlünk, össze-
tört szíveket foltozunk és nem utol-
só sorban, feltétel nélkül, nagyon, de 
nagyon szeretünk.
Tudom, hogy a világ tele van ön-
zetlen, vigasztaló, csodálatos édes-
anyákkal és a karjaikban oltalmat 
kereső varázslatos gyermekekkel. 
Ahogy itt vannak nekünk, azok 
a fantasztikus, jámbor lelkű, ne-
met mondani nem tudó nagy-
mamák is. Soha nem lehetünk  
elég hálásak nekik. Anyák napja 
ugyan már elmúlt és a Gyermeknap 
küszöbét viszont nem léptük még 
át, én ma mégis had’ köszöntsem  
mindnyájukat.
Isten éltessen benneteket!

Weiszhauptné Fodor Ágnes

Nagy sikernek örvendett idén is, a 
tavaly útjára indított „Verselj Kiskő-
rös” mozgalom. A Kiskőrös Városért 
Alapítvány kezdeményezésére már az 
elmúlt évben is sok vers találta meg 
gazdáját. A Költészet Napját ebben 
az évben, stílusosan 300 vers ösz-
szegyűjtésével szerettük volna emlé-
kezetessé tenni a 300 éves Kiskőrös 
tiszteletére. Nagy meglepetésünkre és 
örömünkre közel négyszáz versaján-
dék érkezett. Felhívásunk a közösségi 
portálnak és a Cselekvő Közösségek 
mentorhálózatának köszönhetően 
messzire eljutott, így aztán az ország 
távoli vidékeiről is érkeztek versek 
Debrecentől Dunaújvárosig. Külön 
öröm, hogy Bella László saját verse-
ivel kedveskedett. Végtelen örömmel 
készítettük elő a piros szalaggal átkö-
tött verstekercseket, hogy elfoglalják 
majd helyüket a köztereken, fákon, 
bokrokon, kilincseken április 11-én. 
A Csepi Könyvesbolt felajánlásából 
pedig minden századik beérkezett 

vers könyvjutalomban részesült.  
A szerencsés verskedvelők Kusztos 
Erik, Podmaniczky Gabriella és 
Titl Péter. 
Hálás szívvel köszönöm a város ösz-
szefogását, a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum helytállását, akik nem 
csak rengeteg verssel kedveskedtek, 
de látva a lázas keresgélést, pótolták 
is menet közben.
Köszönöm a kuratórium tagjainak 
Márkóné Csepedi Anikónak, dr. 
Ba Mariannak, dr. Kállayné Ma-
jor Marinának és önkéntes segítő-
inknek, Dankó Erzsinek, Kamasz 
Áginak, Jesztl Klárinak a közremű-
ködését, úgy az előkészítésben, mint 
a versek célba juttatását illetően. 
Sokaknak jelentett felejthetetlen él-
ményt, hiszen meggyőződésem, hogy 
nem mi találtuk meg a verseket, ha-
nem azok találtak ránk, rátok, önök-
re és ki-ki megtalálta a számára leg-
fontosabb üzenetet is a sorok között. 
            Supka Éva

A Magyarországi Tájházak Szövet-
sége április 7-én tartotta meg éves 
közgyűlését a szentendrei Szabad-
téri Néprajzi Múzeumban, ahol 
ünnepélyes keretek között adták át 
Kispálné dr. Lucza Ilona múzeum-
igazgató részére a tájházszövetség 
alapítója előtt tisztelgő Szablyár Pé-
ter Emlékplakettet. Olyan szakem-

berek kapják meg ezt az elismerést, 
akik a tájházak ügyéért hosszabb 
időszakon át elkötelezetten végzik 
munkájukat.
Második alkalommal osztották 
ki idén ezt a kitüntetést, amelyet 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúze-
um igazgatója, Kispálné Dr. Lucza 
Ilona kapott, aki középiskolai ta-
nári pályáját hátrahagyva 1997-től 
lett a Petőfi Sándor Szülőház és 
Emlékmúzeum igazgatója, szü-
lővárosának, Kiskőrösnek mél-
tán híres képviselője. Az irodalmi 
emlékházak sok esetben tájházak 
is. Ilyen Petőfi Sándor szülőháza, 
mindemellett a Szlovák Tájház is az 
intézményhez tartozik, amelynek 
fejlesztése és országossá vált hírne-
ve a múzeumigazgató asszony két 
évtizedes múzeumi munkájának 
köszönhető.
Gratulálunk az újabb elismeréshez!

csaladhalo.hu
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búcsúztaK isKolÁJuKtól 
a Wattay ballagói

üres a végzősöK terme  
a Kevi gimnÁziumÁban is

Kiskunhalasi szakképzési centrum Kiskőrösi Wattay szakgimnáziuma, 
szakközépiskolája és Kollégiuma ballagási ünnepségén május 4-én dél-
után, utoljára szólt a csengő a végzős diákoknak. 

A 150 végzős tanuló osztályfőnöke-
ikkel – Ambrus Tamás, Antalfiné 
Kutyifa Zsuzsanna, Hartai – 
Sárosi Edit, Korsós Nándor, Kuti 
János, Lőrincsikné Kovács Olga 
Zsuzsanna, Raffainé Sendula Ka-
talin – utoljára járták be iskoláju-
kat. A ballagási ünnepségen Szabó 
Anna 9.A osztályos tanuló szava-
lata után a ballagó diákoktól Kri-
zsán Zsófia 11. A osztályos tanuló  
búcsúzott el a diáktársak nevében. 
Opauszki László 11. B osztályos 
diák megható énekszáma után a 
búcsúzás és a köszönet szalagjait 
Lengvári Szabolcs, Kovács Dávid, 
Tusák Fatime, Fábián Levente, 
Máthé Csaba Árpád, Dudás Ro-
land, valamint Csizmadia Dori-
na kötötték fel az iskola zászlajára 
a végzősök képviseletében, majd 
átadták a zászlót ittmaradó diák-
társaiknak. A végzősök nevében 
Kardos Mercédesz Klaudia mon-
dott búcsúbeszédet, majd a 10. év-
folyamos diákok erdélyi verbunkos 
tánca után az intézmény igazgatója, 
Franczia László is elköszönt a bal-
lagó diákoktól. Felhívta a figyel-
müket az előttük álló próbatételek 
fontosságára, emlékeztette a diáko-
kat az iskolában töltött évek meg-
határozó erejére, majd Kunczné 
Martin Regina igazgatóhelyettessel 
kiosztotta a legjobbaknak járó okle-
veleket, a Wattay-emlékérmeket és 
könyvjutalmakat.
Az iskola nevelőtestülete ered-
ményei alapján ebben a tanévben 
Vári Mártonnak (1) ítélte oda a 
Wattay díjat, melyet Zboray Edina, 
a Wattay család leszármazottja, va-
lamint Csipakné Maska Zsuzsanna 
SZMK elnök adott át.
Hlavács István (2) kapta a 
diáksportegyesület által kiírt „Jó 
tanuló-jó sportoló” díjat, me-
lyet Csatai Gáborné, a Wattay 
Diáksportegyesület nevében adott 
át a jutalmazott tanulónak.
Kitűnő tanulmányi eredményért 
Fábián Levente és Hlavács István, 
kiemelkedő szakmai munkáért, pél-
dás magatartásért, és kitűnő tanul-
mányi eredményért Tagai Márk Ta-
más, jeles tanulmányi eredményért 
Ujvári Alexandra, jó tanulmányi 
eredményért Ács Brigitta, Csaplár 
Bettina, Palaics Kira, Szabó Ber-

nadett, Lukács Elizabet, Kalapos 
Csilla, Ferencz Patrik, Virág Er-
zsébet, Tóth Cintia, jó tanulmányi 
eredményért és közösségi munkáért 
Aczél Viktória, Sallai Krisztina, 
kulturális tevékenységért, közösségi 
munkáért Lovász Lili és Kelemen 
Roland Álmos, kiemelkedő sport-
tevékenységért és példás magatartá-
sért Fábián Ákos, közösségi mun-
káért Keresztúri Gina, kiemelkedő 
közösségi munkáért, kulturális te-
vékenységért, példás magatartásért 
Kardos Mercédesz Klaudia, a ta-
nulmányi és szakmai versenyeken 
elért kiemelkedő eredményért, kö-
zösségi munkáért Bleszák Gábor, 
közösségi munkáért, példamutató 
magatartásért, kiemelkedő sport-
tevékenységért Kovács Dávid, 
kiemelkedő sporttevékenységért 
Vincze Viktor, Vizi Valentin, Máté 
Csaba Árpád, Torgyik Erik Pál, 
Lengvári Szabolcs, Farkas Dávid 
Géza, valamint Molnár Dániel 
kaptak jutalmat.
A tanulmányi versenyeken kiváló-
an teljesítő végzősöket is kiemel-
ték, így Vida Tamás (3) asztalos 
tanulót, aki a Szakma Kiváló Ta-
nulója Verseny országos döntő-
jében a SzakmaSztár fesztiválon  
Magyarország legjobb hat asz-
talosa között végzett, ezért jeles 
szakmunkásbizonyítványt vehet át, 
Kutasi Viktória 5/13. évfolyamos 
CAD-CAM informatikus tanulót, 
aki a Gépészeti alkatrész- és gyár-
tástervezés területén két szakmai 
versenyen is bejutott az országos 
döntőbe, osztálytársát, Vári Már-
ton tanulót, aki a Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny országos döntő-
jébe került, az öt vizsgarészből né-
gyet teljesített, azokból felmentést 
kapott jeles eredménnyel.
Az iskolai Diákönkormányzat el-
nöke, Bleszák Gábor és titkára, 
Lengvári Szabolcs is búcsút mon-
dott az intézménynek.
A megható ballagási ünnepség vé-
gén Kelemen Roland 12. B osz-
tályos búcsúzó diák szavalta el a 
Szózatot, majd a végzősök osztály-
termeikben köszöntek el egymástól.
A ballagási műsor koordinálását 
Podmaniczky Gabriella tanárnő 
vezetésével az iskola humán mun-
kaközössége végezte. 

a Kiskőrösi Petőfi sándor evangélikus óvoda, Általános iskola, gimnázium 
és szakgimnázium középiskolájának végzősei is elköszöntek kedves alma 
materüktől. 

A május 5-én, szombaton megtartott 
ballagási ünnepségen a végzősök ne-
vében Kiss Adrián szavalattal búcsú-
zott, majd Markó Kíra 11. évfolya-
mos gimnazista a diáktársak nevében 
köszönt el a ballagóktól.
Herczeg Teréz és Sallai Erzsébet 
végzős tanulók énekszámát követő-
en Ungvári Brigitta ballagó diák 
búcsúzott osztályfőnökeiktől – Sza-
bó Márta, Németh Mihály, Sza-
bó Gabriella, Horváth András, 
Donáthné Belák Katalin – pedagó-
gusoktól, valamint a diáktársaktól. 
A zászlóátadás után a végzős diáko-
kat Farkas Sándor iskolalelkész látta 
el lelki útravalóval, majd Szentgyör-
gyiné Szlovák Mária igazgatónő 
köszöntötte a ballagókat és adta át a 
jutalmakat, emléklapokat.
Az igazgató nőnek minden osztály-
hoz volt pár kedves mondata, felele-
venítette az intézményben eltöltött 
éveket, közös programokat, megdi-
csérte a tanulmányaik alatt kiemel-
kedő diákokat.
Az iskola legrangosabb elismerését, a 
nevelőtestület által alapított Petőfi-
díjat és a szülői munkaközösség aján-
dékát ebben az évben Csvila Péter  
(1) vehette át.
Kitűnő tanulmányi eredményért 
Csvila Péter és Örmény Petra ka-
pott „Petőfi Emléklapot”.
A szülői munkaközösség által ala-
pított „Közösségért-díjat” – me-
lyet Opauszki Gáborné adott át 
– megosztva kapta Kiss Adrián és 
Bolemányi István.
Az iskola néhai pedagógusa tisztele-
tére alapított „dr. Petrás József-díjat” 
Megyeri Márk kapta. Az elismerést 
dr. Petrás Józsefné adta át.
A humán munkaközösség által ala-
pított „Jónásné Farkas Ágnes-díjat” 
ebben a tanévben Ungvári Brigitta 
érdemelte ki. A feleségéről elnevezett 
díjat Jónás János adta át a végzős 
diáknak.
Az idei évben a „Jó tanuló, jó spor-
toló” díjjal járó serleget: Kaposvári 
Noel Keve (2) vette át.
Kimagasló tanulmányi eredmé-
nyért Jarjabka Éva Erzsébet, Judák 
Jusztina, Kaposvári Noel Keve, 
Kiss Adrián, Bolemányi István, 
Beszedics Beáta, Kürti Rebeka, Me-
gyeri Márk, Ivanyos Dóra, László 
Luca, Szenohradszki Emma, Ványi 

Gábor kapott jutalomkönyvet. Osz-
tály-, illetve iskolai rendezvényeken 
vállalt aktív szerepvállalásért Szent-
györgyi Noémi Kitti, Ványi Gábor, 
Kiss Réka, Slajkó Anikó, Sallai Er-
zsébet és Herczeg Teréz, a kézilabda 
sportágban nyújtott teljesítményért 
László Luca, Csengődi Krisztián, 
Fejes Arnold, Ruskó Balázs, a lab-
darúgás területén való jeleskedésért 
Jarjabka Erzsébet Éva, Horváth 
Bálint, Kutyifa Ákos, Sipiczki Já-
nos és Varga Máté, Kovács Balázs, 
Lasztovicza Ákos Bence, Supka 
Alexander, Németh Róbert, az is-
kolai ünnepségeket színesítő artista 
műsorszámaiért  Sziráczki Lili vett 
át emléklapot.
Megható hagyománya a kiskőrösi 
gimnáziumnak, hogy azok a nagy-
szülők is emléklapot kapnak, akik-
nek unokájuk ballag, s akik maguk 
is itt szerezték meg érettségi bizo-
nyítványukat.
Az ünnepség végén az igazgatónő 
két nyugdíjba vonuló pedagógusnak 
– Gombárné Antal Margit tangaz-
daság-, illetve gyakorlati oktatás ve-
zetőnek, valamint Kelemen Ildikó 
tanügyi igazgatóhelyettes, matemati-
ka-fizika szakos tanárnak – köszönte 
meg több évtizedes munkáját.
Szentgyörgyiné Szlovák Mária intéz-
ményvezető sikeres érettségi vizsgát, 
jó döntéseket és hosszú, boldog, tar-
talmas éveket kívánt a végzősöknek, 
akikre Isten áldását kérte. 
Az ünnepség befejezéseként Mizsei 
András Ákos és Mészáros Dávid 
gitáros énekszámában gyönyörköd-
hettek a vendégek.

A több évtizedes hagyományokhoz 
hűen a 12. évfolyamosok virágot he-
lyeztek el az iskola előtti Petőfi szo-
bornál, majd a költő szülőházánál 
is letették a tisztelet és az emlékezés 
virágcsokrait.
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Bolemányi Judit csoportja 1.

Farkas Sándor csoportja: 
Aszódi Márton, Aszódi Zsombor, Baranyai Zoltán, Boldoczki Mária, 
Csipak Zsuzsanna, Fábián Karolina, Fődi János, Hegedűs Norbert, 

Kolonusz Máté, Kutyifa Áron, Szemán Aletta Berill, 
Szentesi Gergő, Viczián Norbert

Luptákné Hanvay Mária csoportja: 
Ba Gréta Flóra, Ballagi Jázmin, Gubán Bálint, Gucsek Gitta, Gyurján Alex, 

Karf Alex, Kriskó Gábor, Lehoczki Tamara, Lévai Janka, Lúcza Tamara, 
Posszert Milán, Rózsavölgyi Erik Zsolt

Bolemányi Judit csoportja 1.
Albert Balázs Sándor, Csontos Ákos, Kolozsvári Fanni, Kovács Ádám, 

Maczkó Tünde, Rakonczai Soma, Rohoska Marcell Pál, Turán Balázs János, 
Turán Zsolt, Varga Vivien, Vörös Levente

Bolemányi Judit csoportja 2. 
Halász Alexandra, Horváth Zsanett, Juhász Krisztián Erik, Klajkó Milán, 

Kövesi Amina, Pohankovics Kira, Po-lyák Zalán, Szabó Dávid, Szeg Jázmin, 
Tóth Balázs, Tóth Barnabás, Vass Alexa, Csanádi Mihály,

Flaisz Melani Diána, Griger Hanna, Kunhegyesi Lili Nóra, Lehoczki Bence

Pethő-Szűcs Mária csoportja: 
Angebrandt Dániel, Csermák Fanni, Dorák Tamás, 

Kiss Máté, Kiss Viktória, Podobni Nóra, Schwarz Korina, 
Téglás Vajk, Viczián Ákos

KonFirmandusoK ma és aKiK 50 évvel ezelőtt KonFirmÁltaK

Április 22-én 62 konfirmandus 
tett vizsgát a kiskőrösi evangélikus 
templomban és vett részt az ünnepi 
istentisz-teleten. Ott voltak azok is, 
akik fél évszázaddal ezelőtt konfir-
máltak. A vizsgán a konfirmandusok 

számot adtak arról, hogy az oktatás 
során megismerték az egyház alapve-
tő tanítását. Az istentiszteleten pedig 
megvallották hitüket az Apostoli 
Hitvallás és a konfirmációi vallásté-
tel szavaival. 

mÁJusi útmutató

hálaadás a jó pászTorÉrT

„A hit pedig a remélt dolgokban való bi-
zalom, és a nem látható dolgok létéről való 
meggyőződés.”
                        (Zsidókhoz írt levél 11,1)

Gyakori félreértések a hittel kapcso-
latban: „igaz, hogy nem járok temp-
lomba, de azért én hiszek ám!” Vagy: 
„igen, valamiben hinni kell, hit nél-
kül nem érdemes élni.” És még so-
rolhatnám a templomba nem járó 
emberek önigazoló érveit. Mert mi 
ezekkel a gond? Csupán csak annyi, 
hogy azonnal elárulják, az illetőnek 
sejtelme sincs az élő keresztyén hit 
lényegéről. Valóban, nincs ember, 
aki nem hinne valamiben, az élet-
ben, a jóban, bármiben. De itt sok-
kal többről van szó. Mert mi nem a 
hit? A hit nem egy érzés, nem egy-
szerű „elhívése” annak, amit egy pap 
vagy az egyház mond. A hit sokkal 
többet jelent.
Az élő keresztyén hitet nem lehet 
megtanulni. Nem lehet örökölni. 
Valaki nagyon bölcsen azt mond-
ta, Istennek vannak gyermekei, de 
nincsenek unokái. Én lehetek hívő 
ember, de a gyermekeimnek a hite-
met már nem tudom átadni. A hit 
Isten ajándéka, amit Ő ébresztget 
bennünk szeretettel, szeretetteljes 
meggyőzéssel. 
Szent Ágoston (Kr. u. 354-430) 
szerint a hit azt jelenti, hogy  

„az ember elhiszi, amit még nem 
lát – ennek a hitnek pedig az lesz 
a jutalma, hogy látni fogja, amiben 
hisz.” Nagyon röviden: az ember 
előbb átéli saját gyarlóságát, bű-
nösségét. Majd kiutat és megoldást 
keresve megtapasztalja Isten bűnbo-
csátó szeretetét – Jézus Krisztus által.  
Ez az átélt szeretet ébreszti benne az 
Isten iráni bizalmat – ha Isten ilyen 
jó, akkor biztosan a javamat akarja. 
Bár nem látja Istent, de a bűnbo-
csátó szeretetben találkozik vele. Ez 
a találkozás ébreszti tehát az Isten 
iránti bizalmat. Ami aztán lassan 
sziklaszilárd meggyőződéssé válik, 
valahogy így: „bár nem látom őt, bár 
egy kései korban élek, de szeretete 
rendbe tette bűnös elrontott élete-
met, ezért megbízom benne és tu-
dom, egyszerűen csak tudom, hogy 
ez így van. És innentől kezdve nem 
kételkedem ígéreteiben sem, mert 
azt is tudom, hogy az eddigieket is 
mind sorra betartotta és engem sem 
fog cserben hagyni.”
Ezt az élő Krisztus hitet kívánom 
mindenkinek! Mert ez ad biztos ala-
pot, ez segít eligazodni jó és rossz út-
vesztőjében. Ez ad tartást, ez láttatja 
a holnapot, a jövőt úgy, ahogyan azt 
Isten is látja. És ettől lesz a keresz-
tyén ember boldog és felszabadult 
gyermeke az élő Istennek!

Lupták György

Húsz éve szentelték fel a Kiskőrösi evangélikus egyházközség fenn-
tartásában épült Jó Pásztor evangélikus szeretetotthont. a jeles év-
fordulóra megható ünnepséget szervezett az intézmény igazgatónője,  
Kissné volák Ildikó. 

Az úton közeledve már messziről 
hallani lehetett az Evangélikus Fú-
vószenekar által játszott ismerős dal-
lamokat, az otthon kapujában pedig 
a népviseletbe öltözött Kiskőrösi 
Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar tagjainak díszes sorfa-
la üdvözölte az érkezőket. A zsúfo-
lásig megtelt kápolnában és keren-
gőben gyülekezeti tagok, dolgozók 
és meghívott vendégek együtt adtak 
hálát zengő énekkel, imádsággal az 
elmúlt húsz évért. Lupták György 
püspökhelyettes, az intézmény fenn-
tartója nevében végezte az istentisz-
telet liturgiai szolgálatát, igét hirde-
tett: Gregersen-Labossa György, 
a MEE Diakóniai Bizottságának 
elnöke. Színes, kedves műsorral ké-
szültek a KEVI Harangvirág óvodá-
ja, a Petőfi Sándor általános iskolája, 
a gimnáziuma és a szakgimnáziuma 
óvodásai, diákjai. Köszöntőt mon-
dott Buda Annamária, a MEE Dia-
kóniai Osztályának vezetője, Szent-
györgyiné Szlovák Mária igazgató 
asszony és Dénes Istvánné, az óvo-
da tagintézmény-vezetője. Kiskőrös 
városvezetése nevében üdvözölte a 
jeles alkalmat Aszódi Pál képvise-
lő és a körzet választott képviselő-
je, Harangozóné Balogh Zsóka.  
A hálaadás zárásaként áldásra emel-
te kezét az intézmény jelenlegi, és 
két korábbi vezetője: Kissné Volák 
Ildikó, valamint Szabóné Piri Zsu-
zsanna és Moravcsik Ferencné.  
Az istentiszteletet szeretetvendég-
séggel folytatódott, ahol az otthon 
konyhájában készült finom falatok 
fogyasztása közben a szlovák népdal-
kör énekesei, citerásai gondoskodtak 
az örömteli hangulatról. 
Az orgona mögött ülve belegon-
doltam, hogyan terelgetett engem 
ez az intézmény a maga módján, 
hogy most az legyek, aki vagyok. Itt 
kezdtem el kántorizálni 14 éves ko-
romban, egy jó öreg harmóniumon. 

Még csak a kápolna volt kész, min-
den vasárnap mentem a lelkésszel, 
vagy kitekertem biciklivel a város 
túlvégéről. 
Kartonpapírból készítettem ének-
számtáblákat.... Volt egy bácsi, aki 
istentisztelet előtt kazettás magnóról 
harangozott, ez volt az ő szolgálata. 
Kuti Zsuzsa néni vezetésével már 
gyülekezés alatt énekeltek, sok korált 
tőle tanultam meg. Ha ez a gyakor-
lóhelyem nem lett volna, ma nem 
lennék kántor. 
Az otthon beindulásával a szolgá-
lati lakás ifjú háziasszonyával éle-
tet meghatározó barátnők lettünk, 
it was a beginning of a beautiful 
friendship…
Mióta a lányom megszületett, inkább 
csak ünnepekkor vagyok kint. Ovis 
műsorral, idősek -napi köszöntéssel, 
énekkarral, kamarakórussal, padló-
képezéssel, ami éppen adódik. 
Életem egy nehéz szakaszában beáll-
tam biztosítási üzletkötőnek. Idősek-
nek szóló terméket kellett értékesíte-
nünk, ezért elmentem a Jó Pásztorba, 
hogy bemutassam az életbiztosítást. 
Elmondtam a mondókámat, a nénik 
meg csak annyit mondtak: Ildikó, in-
kább énekeljünk valamit! Félretettem 
a biztosítós paksamétát, elővettem az 
énekeskönyvet és maradtam a kapta-
fánál - azóta is. 
Sajnos évek óta a szolgáltatására is 
szükségünk van. Mióta Mama lebé-
nult, 7 éve hűségesen jár ki hozzánk 
naponta kétszer a házi segítségnyújtás 
ápolója,  Lovász Istvánné Julika, aki 
nélkül a család nem tudná gondoz-
ni Mamát. Mint ahogy ők segítettek 
Anyósomnak is Apósom ápolásában 
az utolsó heteket megkönnyítve és 
emberségesebbé téve. Ők hozzák az 
ételt nap, mint nap családunk négy 
otthonába és figyelnek rájuk, mikor 
mi nem vagyunk jelen. 
Hála legyen érte a Jó Pásztornak!

Farkasné Gombár Ildikó

eVa n g É l i k u s o k  o l d a l a

a Kiskőrösi evangélikus 
egyházközség az interneten:

kiskoros.lutheran.hu

a Kiskőrösi 
Petőfi sándor evangélikus óvoda,

általános iskola 
gimnázium és szakgimnázium

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu
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300 év – 300 szalag lobog a mÁJusFÁn
Pünkösdkor kitáncolják

FélKornÁlam!? a Félig KisKőrösi banda

Van egY jó 
recePted?

Második alkalommal állított Má-
jusfát Kiskőrös főterén május 1-jén 
reggel a Kiskőrös Városért Alapít-
vány. A város újratelepítésének 300. 
évfordulóját jelképezve 300 színes 
szalagot kötöttek a „Májusfa-állítók” 
a „természet újjászületésének” kis-
kőrösi szimbólumára. Supka Éva,  
az alapítvány elnöke ezúton is kö-
szönetet mond a díszítőknek, kü-
lön a Kiss házaspárnak, akik Tab-

diról jöttek vendégségbe szalaggal, 
májusfára való borral, barátsággal, 
szeretettel. Köszönet jár Balogh Ist-
vánnak, aki segítette, hogy a Má-
jusfa főterünket díszítse, Viszmeg 
Imrének, aki kivágta, Aszódi 
Pálnak, aki szállította és Magló-
di Józsefnek, aki kosaras gépével 
a helyére emelte a már feldíszített 
fát. Az önkormányzatnak pedig, 
hogy mindezt lehetővé tette, vala-

mint Mikusné Hadvina Máriának  
és munkatársainak a szalagok 
készregyártásáért és a kedvezmé-
nyért. A május 1-jén felállított fát, 
pünkösdkor, május 21-én táncolják 
majd ki a városalapítók napja ün-
nepi programjába illesztve a helyi 
néptáncosok, hagyományőrzők köz-
reműködésével, az aznap megválasz-
tott pünkösdi király felvezetésével 
délután háromnegyed 4-kor.

10.00-19.00-ig INGYENES UGRÁLÓVÁRAK 
Kézműveskedés, homokfestés, arcfestés, 
habfoci, lovacskázás

11.00 Tojásfa leszedése

TAVASSZAL IS FITTEN! – együtt a téren az egészség jegyé-
ben

14.00 Kismamatorna Tagai Tímeával 
(Shredex Fitness)

14.30  Step aerobic a Ritmika Sportegyesület-
tel
15.00 AEROBIK SZENTGYÖRGYI ROMEÓ-
VAL
16.00 300 gyakorlatos kihívás 

a Fritti Sport közreműködésével

A mozgásos programokhoz tornaszőnyeget hozzatok magatokkal.
A nap folyamán görkoris és hoki bemutatók, versenyek,  
sárkányröptetés!

Várjuk a családokat, felnőtteket és gyerekeket egyaránt!
Minden résztvevő ajándékot kap!

14.30-16.30-ig Imi, a lufibohóc parádéja
15 órától lekváros kenyér parti a nagyi lekvárjával
16.00 Díjazzuk a legjobb „Nagymama lekvárját”

Délután sétakocsikázás a Szöllősi Lovastanya jóvoltából

Fogadj örökbe! – a Megóvlak Állatbarát Alapítvány jótékonysági  
   bemutatója

17. FELEMELŐ GYERMEKNAP – ÓRIÁS FLASHMOB
a szülők magasba emelik a gyermekeiket

Egész nap Hercegi büfé: hot-dog, hamburger, vattacukor, 
popcorn
   Jutalom kuponok!

Rossz idő estén a programokat a Városi Sportcsarnokban tart-
juk meg.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szervezők: Kiskőrös Városért Alapítvány
Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

F ELEMELŐ CSALÁDI ÉS GY ERMEKNAP
május 27.

az első egyetemi évek után rá kellett jönnöm, hogy zene nélkül nem tu-
dok létezni – meséli Godó Judit, aki a nyolctagú – ebből négy kiskőrösi – 
Félkornálam zenei formáció alapító-frontembere. a fiatalok mindannyian 
budapesten tanulnak, dolgoznak, és lassan két éve, hogy együtt is zenélnek. 

Amióta az eszemet tudom mindig 
is imádtam a zenét, gyerekkorom 
óta énekelek és fuvolázok. Nagyon 
szerettem zeneiskolába járni, a kőr-
ősi fúvószenekarnak évekig szor-
gos tagja voltam – mondja. Nagy 
álmom volt, hogy legyen egy sa-
ját zenekarom, olyan emberekkel, 
akik hozzám hasonlóan imádnak 
zenélni, akikkel majd koncertezni 
járunk, s akikkel adhatunk valamit 
az embereknek. Aztán arra gondol-
tam: Miért is ne válthatnám valóra 
az álmom? Elkezdtem tervezgetni, 
s pár nap alatt megbeszéltünk egy 
találkozót a többiekkel 2016. szept-
emberében. Az elején még egyikünk 
sem gondolta, hogy ilyen csodálatos 
dolog fog kisülni ebből az örömze-
nélésből, de ahogy telt múlt az idő, 
egyre szorgosabban dolgoztunk, 
egyre jobban összekovácsolódtunk, 
kovácsolódunk most is.

 � A felállás változatlan?
Másfél év alatt rengeteget változ-
tunk, a csapat összetétele és neve 
is megváltozott. Jelenleg nyolcan 
vagyunk a zenekarban, s ebből né-

gyen kiskőrösiek, ezért is nagy öröm 
számunkra, hogy meghívtak minket 
az idei jubileumi városi napokra. 
Márkó Ákos énekel és gitározik, 
Máthé Csongor gitározik, 
Harangozó Peti a basszusgitáro-
sunk, Litauszki Máté a klarinéto-
sunk. Kristóf Száva a hegedűsünk, 
ebben a félévben külföldön tanul. 
Purgel Réka zongorán játszik, 
Varga Matyi a dobok mestere, jó-
magam pedig énekelek, s a jövőben 
egy-két számba szeretnék becsem-
pészni fuvolaszólamot is.

 � Hol próbáltok?
Mivel mindannyian Budapesten 
élünk, tanulunk, dolgozunk, így 
ott tartjuk a próbáinkat, csapatépí-
téseinket is. Ákos, Peti, Máté és én 
vagyunk kiskőrösiek, Csongor sepsi-
szentgyörgyi, Réka kisvárdai, Matyi 
pápai, Száva pedig siklósi. Olyanok 
vagyunk, mint egy montázs: külön-
böző kis képkockák, de együtt egy 
csodálatos képet alkotunk, valami 
„szürke hétköznapokból-megmen-
tőst” igyekszünk alkotni.

 � Miért pont Félkornálam?
A zenekar új neve egy megbeszélt 
próbaidőpontot elevenít fel, amely-
re végül egyikőnk se ért oda időben, 
azóta nem csak névként, de is szál-
lóigeként is használjuk. Aznap este 
Petinél, hosszas ötletelés és nevetgé-
lés után megszületett a Félkornálam.

 � Milyen stílust képviseltek?
Indie-alter-rock banda vagyunk.  
A feldolgozások mellett már hét 
saját számunk is van, melyeket 
Ákosnak köszönhetünk, hisz a dal-
szövegeket és az alapdallamokat ő 
találta ki, mi pedig továbbfejlesztet-
tük, közösen befejeztük szólamain-
kat. Reméljük a közeljövőben Peti 
ötleteit, és Matyi verseit is sikerül 
megzenésíteni, színpadra állítani. 
Egy szuperkreatív, életrevaló és ze-
nerajongó csapat vagyunk.  Eddig 
kétszer léptünk fel Kiskőrösön az 
őszi szüreti napokon, és kétszer az 
ELTE „Kerekes” koliban, ahol Ré-
kával meg Szávával lakunk. Mosta-
nában több fellépésünk is van/lesz. 
Májusban az Under Budapestben és 
Kiskőrön, júniusban pedig a keceli 
meggyfesztiválon és a 30. Pápai Já-
tékfesztiválon zenélünk. 
A legutóbbi márciusi koncertünk 
remekül sikerült. Óriási hangulat 
tombolt, az ilyen visszacsatolások 
nagyon sokat jelentenek nekünk. 

 � A távolabbi jövő?
Reméljük, nyáron még számos hely-
re eljutunk. Jelenleg saját dalaink 
stúdiófelvételén is dolgozunk, nyá-
ron szeretnénk videó klipeket for-
gatni, szép lassan egy demo CD-t 
összerakni, valamint kibérelni és be-
rendezni egy saját próbatermet.
www.facebook.com/felkornalam
https://www.youtube.com/channel/
UCO0oudyg-cVHbDRAuxf_34A

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI
MÁJUS
 
19. szombat Gyaloglásra, futásra fel! (Fülöpszállás)
20. vasárnap Kiskőrösi egészségnap - a Rétesfesztiválhoz társulva
25. péntek 16.00 - Családi vízi csata (Kiskőrösi Tanuszoda, Kiskőrös, 
         Erdőtelki út 17.) 
27. vasárnap Tavasszal is �tten! - a Családi és gyermeknap keretében  
  (Pető� tér)

JÚNIUS

12. kedd 17.00 Lelki egészségnevelés a családban 
       Vakáció wi� nélkül?! 
       - Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása (EFI)

RENDSZERES TORNÁINK

hétfő 8.00    Tartásjavító torna (EFI)
kedd 10.00  Nyugdíjas torna (EFI)
szerda 8.00    Preventív mozgásszervi   
             torna (EFI)
szerda 17.00 Preventív mozgásszervi   
             torna (EFI)
csütörtök 18.00 Pilates (Fritti Sport)

Tornáinkra előzetes bejelentkezés szükséges 
• személyesen, 
• a 06 78 415 920-as telefonszámon 
• vagy az iroda facebook-oldalán üzenetben: 
 https://www.facebook.com/egeszsegfejlesz     
 tesiiroda.kiskoros

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoz-
tatás jogát fenntartja.

Sorozatunk legutóbbi írásában a kér-
dést Duman Hakan tette fel Dedák 
Balázsnak, akinek híres szarvas 
steakjéről Hakan ódákat zengett.
Dedák Balázs: Steaket elsősorban 
marhahúsból készítenek, de felhasz-
nálhatunk hozzá más húsalapanya-
got, így szarvashúst is. Én a mintegy 
2 centiméternyi vastag húst sózom, 
borssal megszórom, azután a felme-
legített serpenyőbe teszek egy kanál-
nyi vajat, rozmaringot, 2-3 gerezd 
fokhagymát és a befűszerezett hús 
mindkét oldalát másfél-másfél per-
cig „hirtelen” átsütöm. Alufóliával 
letakarom, és amíg a grillfűszerrel 
megszórt, felszeletelt gombát és a 
spárgát megpirítom, a húst mele-
gen „pihentetem”. Gombamártással, 
Gorgonzola sajtmártással kínálom. 
A gombamártáshoz lilahagymát 
dinsztelek, rárakom az összevágott 
gombát, sóval, borssal ízesítem, és 
ha a levét elfőtte, leturmixolom.  
A Gorgonzola mártáshoz 1 deci tej-
színt felmelegítek, belerakom a 10 
deka sajtot, és, ha elolvadt, kevés só-
val, szerecsendióval ízesítem.  
És akit felkérek: Édesanyám, 
Dedákné Babi
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az efi programjain a TesT És a lÉlek is frissül

az óvoda-, isKolaPszicHológiai ellÁtÁs KoordinÁcióJa

a kiskakas gYÉmánT fÉlkrajcárja százszorszÉpesen

KézilabdagYermeki

Az oktatáspolitika régóta próbálko-
zik az iskolapszichológusi hálózat 
kialakításával, mely nagyobb város-
okban már évtizedek óta működőké-
pes rendszer, azonban térségünkben 
csupán néhány éve került sor az első 
iskolapszichológusok alkalmazásá-
ra, de jelenleg is csupán 3 fő pszi-
chológus dolgozik nevelési-oktatási 
intézményekben. A lassan kiépülő 
rendszernek elsősorban financiális 
okai vannak. Az óvodapszichológus 
kötelező létszámát a köznevelési tör-
vény határozza meg (Nkt. 61. § (3)), 
míg az iskolapszichológus kötelező 
létszámát kormányrendelet írja elő 
(326/2013. Kormányr. 35. § (5)), 
melyek szerint az óvodában illetve 
iskolában dolgozó pszichológusok 
„kötelező létszámát az óvoda/iskola 
gyermek/tanulólétszáma alapján kell 
meghatározni oly módon, hogy 500 
gyermekenként/tanulónként egy, 
a teljes munkaidő ötven százaléká-
ban foglalkoztatott óvoda/iskola-
pszichológust kell alkalmazni”, azaz 
részmunkaidőt ír elő a rendelkezés. 
Térségünkben kevés olyan nevelési-

oktatási intézmény van, ahol ekkora 
gyermeklétszám van, kisebb intéz-
mények esetében az intézményfenn-
tartó döntésén múlik, hogy a jelenle-
gi létszámkorlátokat figyelmen kívül 
hagyva alkalmaz-e pszichológust.
A lassan kiépülő rendszer további 
oka közé tartozik az is, hogy mivel 
nincs kialakult kultúrája az isko-
lapszichológusi munkának, azaz 
a pszichológus-pedagógus együtt-
működésnek, előfordulhat, hogy 
a pedagógus szakmai beavatkozás-
nak (esetleg kritikának) tekinti a 
pszichológus tanácsadó munkáját.  
Az iskolapszichológus különleges he-
lyet foglal el az iskolai szervezetben. 
Bár az intézmény szerves része, isme-
ri a tanárokat, diákokat, részt vesz az 
iskolai életben, mégis kívülálló, hi-
szen nem pedagógus, nem tanítja a 
gyermekeket, nem osztályoz. Ez teszi 
lehetővé, hogy olyan személy tudjon 
maradni, akinél nem feladatok és el-
várások, hanem egy olyan elfogadó, 
bizalmi légkör fogadja a diákot, ahol 
bátran meg lehet nyílni és segítséget 
lehet kérni problémái megoldásá-

hoz. A pedagógus-pszichológus har-
monikus együttműködése előfelté-
tele a hatékony segítségnyújtásnak.  
A pedagógusok részéről a befogadás, 
illetve az elfogadás a pszichológus 
személyét illetően kulcsfontosságú 
az óvoda/iskolapszichológusi munka 
sikeressége szempontjából.
Félreértésekre adhat okot az is, 
hogy az óvodában, illetve iskolában 
dolgozó pszichológus feladata eltér 
a más intézményi keretek között 
dolgozó pszichológusi feladatoktól. 
Előnyt jelent munkája során, hogy 
az iskolában folyamatosan jelen van, 
így egy idő után a diákok körében 
is általánosan ismert és elfogadott 
személlyé válik, része lesz az isko-
lai életnek, ezért egyre kevésbé lesz 
kínos, ha valaki megkeresi őt egy 
problémával. Az iskolapszichológus 
munkájának alapvető célja, hogy 
szaktudásával az iskola nevelő-okta-
tó munkáját segítse, hatékonyságát 
növelje. Közreműködik a gyermekek 
beilleszkedését, társas kapcsolatait 
javító és iskolai teljesítményét növe-
lő intézkedésekben, kezeli a tanulók-

nak a nevelési-oktatási intézménnyel 
összefüggő személyközi kapcsolati 
kommunikációs és esetlegesen fellé-
pő teljesítményszorongásos tüneteit. 
Megszervezi azokat a pszichológiai 
jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek 
a képességvizsgálatok, szociometriai 
vizsgálatok, tanulási szokások, tanu-
lási motiváció vizsgálatának köré-
be tartoznak, vagy a beilleszkedési, 
magatartási, tanulási nehézségek 
megelőzése érdekében szükségesek. 
Váratlan és súlyos élethelyzetekben 
(haláleset, súlyos iskolai kudarcél-
mény, váratlan családi krízishelyzet) 
krízisintervenciót tart, azonban terá-
piás, vagy más kezelés szükségessége 
esetén továbbirányít a pedagógiai 
szakszolgálathoz. Tehát a legfonto-
sabb különbség az iskolapszicho-
lógusi munka és a szakszolgálat 
keretein belül végzett pszichológusi 
munka között, hogy óvodában/isko-
lában nem nyújthat terápiás megse-
gítést, terápia szükségessége esetén a 
pszichológus továbbirányítja a gyer-
meket a megfelelő ellátási helyre (pe-
dagógiai szakszolgálathoz). 
A Pedagógiai Szakszolgálatban  
a koordináció révén folyamatos a 
kapcsolattartás az iskolapszichológu-
sokkal, havi-kéthavi rendszerességgel 
team megbeszélésekre kerül sor, ahol 
munkájuk szakmai támogatása mel-
lett lehetőség nyílik a Szakszolgálat-
ban dolgozó pszichológuskollégák-
kal való szorosabb együttműködésre 
is. A sikeres prevenció (megelőzés) 
érdekében reméljük, hogy a közel-
jövőben egyre több intézmény érzi 
szükségét pszichológus alkalmazásá-
ra, és teremti meg az ahhoz szükséges 
feltételeket.

a köztudatban szerencsére egyre reálisabb kép él a pszichológusokról, a 
pszichológusi munkáról, tapasztalataink szerint – melyet az ellátásra je-
lentkező gyermekek növekvő száma is igazol – egyre nagyobb igény mu-
tatkozik a pszichés megsegítésre. a növekvő tendenciáért nemcsak azok 
a társadalmi változások felelősek, melyek negatívan hatnak a családokra, 
és ezáltal természetesen a gyermekekre is, hanem a pszichológiai kultúra 
terjedése, és a személyes pozitív tapasztalatok is egyre gyakrabban cse-
lekvésre késztetik a szülőket, így mernek segítséget kérni szakembertől. 
a minél hatékonyabb segítségnyújtás érdekében elengedhetetlen a több-
szintű pszichológiai munka megszervezése, ezért örömteli dolog, hogy 
Kiskőrösön is kezd kialakulni az óvoda-, iskolapszichológiai hálózat, mely-
nek koordinációját Mezőfi-Horváth antónia klinikai szakpszichológus, a 
Pedagógiai szakszolgálat Kiskőrösi tagintézményének igazgatóhelyette-
se végzi.(fotó)

A Százszorszép Óvónői Bábcsoport 
a művelődési központban három-
szor is előadta a város aprónépének a 
jól ismert, kedves, mégis tréfás mesét 
május 3-án. Az előadást Szappanos 
Tamás, a KEVI gimnáziuma diák-

ja szavalata színesítette, aki Petőfi 
Sándor: Anyám tyúkja című költe-
ményét verselte el a kicsiknek. Mint 
mindig, ez a bábos produkció is nagy 
sikert aratott. Az Aszódi Pálné Évi 
óvó néni vezetésével működő, 2002-

ben megalakult bábcsoport évente 
mindig új népmese-feldolgozással 
rukkol ki a gyermekek örömére. 
Végigszurkolhatták a művelődési 
ház színháztermében például a Há-
rom kismalac, Az Árgyélus királyfi 

és Tündérszép Ilona, Lúdas Matyi, 
illetve János vitéz történetét. Bábja-
ikat ők maguk készítik Moravcsik 
Ferencné összefogásával, a háttér-
munkákért Évi férje, Aszódi Pál  
a főfelelős.

VI. Trizoli Jótifuti Jótékonysági program
június 23-án és 24-én

A jótékonysági esemény felhívja a figyelmet a fogyatékkal élő gyer-
mekeket nevelő családokra, s célja, hogy tegyen valamit a családok 
segítéséért. Már 6 családot és 1gyermekotthont tudtak támogatni.

Te is tehetsz értük! 
Résztvevő támogatóként, segítőként, adományozóként!

Idén először kétnapos a rendezvény, a futók, kerékpárosok
bekapcsolódnak a Szent Iván-éji eseményekbe.

További információ a facebookon: Trizoli Jótifuti Egyesület, 
vagy 6. Trizoli Jótifuti jótékonysági futás/bringázás

Áprilisban is színes programokkal: 
előadásokkal, tanfolyammal, családi 
vetélkedővel, kerékpártúrával vártuk 
Kiskőrös és a járás településeinek 
egészség iránt érdeklődő lakosait. 
Lelki egészség témájú előadássoro-
zatunk aktuális témája ezúttal a 21. 
század gyermekeinek nevelése volt. 
Török Zsuzsa klinikai szakpszicho-
lógus a szülők előtt álló kihívásokat 
mutatta be, melyekkel az informá-
ciórobbanás korában gyermekeink 
nevelése során nap, mint nap szem-
besülünk. A figyelemhiányos zavar, 
a hiperaktivitás egyre több családot 
érintő problémák, melyekhez fel-
nőttkorban társulhatnak függőségek, 
hangulatzavarok, szorongásos beteg-
ségek is.  Figyelemmel, megértéssel 
és elfogadással, egyúttal jól körülírt 
szabályokkal segíthetünk gyerme-

künknek, továbbá azzal, ha a valós és 
a virtuális világban is egyaránt mel-
lette állunk, segítve eligazodását.
Az információs kor hatása alól im-
már életünk egyetlen szegmense sem 
vonható ki: dr. Hevesi Krisztina 
egészségfejlesztő pszichológus, az 
ELTE oktatója előadásának témája a 
szexfüggőség volt. Az elgondolkod-
tató és humortól sem mentes „testi 
mesék” nemcsak a szexről szóltak, 
hanem legalább annyira a párkap-
csolatokról, az intimitásról, az inter-
net és a pornó hatásairól, veszélyeiről 
is. És persze a szerelemről, valamint 
arról, hogy végső soron a szexuális 
egészség igen fontos része a tartal-
mas kapcsolatoknak és az élettel való 
elégedettségnek. 
A csecsemő- és kisgyermek elsőse-
gélynyújtó tanfolyam iránt évek óta 

töretlen az érdeklődés. A nemcsak 
kicsiken alkalmazható technikákat, 
az elméleti és gyakorlati tudást ez 
alkalommal tizenhárman sajátíthat-
ták el a kalocsai vöröskereszt mun-
katársai: Bálint Sándorné, Szeitzné 
Nyírő Csilla és Varga-Urbán Erika 
jóvoltából. A résztvevők a vérzés-
csillapítás, lázcsillapítás és lázgörcs 
kezelése, csípések és mérgezés ellátá-
sa, égés elsősegélye és az újraélesztés 
mellett egyéb hasznos tudásra tehet-
tek szert. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel augusztusban Akasztón 
és ősszel Kiskőrösön is szervezünk 
tanfolyamot.
Életmódváltó klubunk alkalma-
in Szlávik-Kupán Emese várta 
dietetikai és életmód-tanáccsal az ér-
deklődőket, a következő, előadással 
egybekötött tanácsadása május má-

sodik felében lesz az Egészségfejlesz-
tési irodában, a pontos időpontról 
az EFI honlapján, facebook-oldalán, 
továbbá a kihelyezett plakátjainkról 
tájékozódhatnak.
Pásztor Gyula családi vetélkedőt 
szervezett az ovis és kisiskolás gye-
rekeknek és szüleiknek, nagyszüleik-
nek. A Petőfi iskola tornatermében 
vidám feladatokat oldottak meg 
vállvetve vagy összemérve tudásukat 
kicsik és nagyok.
Április végén szervezte meg a Trizoli 
egyesület a 12. bringabarátság tú-
rát, mely alkalommal Kiskunhalasra 
tekertek ezúttal – Szemkeő Péter 
rangidős bringabarát születésnapja 
apropóján – módosított útvonalon, 
75 km-t kerekezve.  

Kovács Nikoletta
EFI-koordinátor

Fotó: Kuti Zoli
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országos darTs 
verseny KisKőrösön

koncerT meglepeTÉsekkel

kiállíTással zárTák az ÉVeT 
kiVáló kisgrafikusaink

emléKező

Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
megjelenik 5800 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

Kiadó:
Petőfi sándor városi Könyvtár 
6200 Kiskőrös, Petőfi sándor tér 4/b
telefon: 06-78/311-955

Főszerkesztő:
boda zsuzsa  |  06-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
turán istvánné

Hirdetésfelvétel:
Kiskőrös, Petrovics i. u. 4. i/5.
hétfő:   17.00-19.00
szerda: 17.00-19.00
péntek: 14.30-18.00
hirdetésszervező: Kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: kiskoros.hirdetes@gmail.com

Nyomdai munkák:
druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: markó János

a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

Boldoczki Róbert harsonaművész, 
zenepedagógus művészeti vezetésé-
vel csillogtatták meg tehetségüket a 
Szó-La-M AMI rézfúvós növendékei 
a művelődési központ színházter-
mében. Április 18-án este 18 órától 
18 műsorszámban vonultatták fel az 
előadók a zenei stílusok szinte teljes 
palettáját, a komolyzenétől kezdve a 
rock zenén át a jazz muzsikáig. Nem 
kisebb világhírű muzsikusok fogad-
ták el Robi felkérését egy-egy szám 
erejéig, mint egykori tanára, Hőna 
Gusztáv Liszt Ferenc-díjas harso-
naművész, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem nyugállományban 
lévő tanszékvezetője, valamint Sacha 
Jemcic trombitaművész, a Boban 
Marković Orkestar tagja, aki az or-
todox egyház egyik legjelentősebb, 
Ederlezi ünneppel azonos nevű, jól 
ismert számát is előadta a kiskőrö-

siekkel. Az est minden bizonnyal 
legnagyobb meglepetés-fellépője 
Domonyi László polgármester volt, 
aki Frank Sinatra örökifjú slágere, a 
„My Way” szólóját játszotta el trom-
bitán. A konferanszié szerepét ezen 
az estén Soltiné Samu Zsuzsanna, a 
zeneiskola intézményvezetője vállal-
ta fel. Zongorán kísért Balázs-Nagy 
Gabriella zongoraművész-zenepe-
dagógus, a basszusgitárt dr. Téglás 
Viktor pengette, a dobverőt a solt-
vadkerti Suhajda Krisztián is per-
gette. Köszönjük a Szó-La-M AMI 
növendékeinek a csodálatos estét, 
amelynek méltó megkoronázása volt 
a zárószám, a Queen együttes Bo-
hém rapszódiájának Boldoczki Ró-
bert-féle rézfúvós hangszerekre való 
átdolgozásának előadása, melyben a 
gitárszólót Derzsi Zsolt, a We Will 
Rock You musical gitárosa játszotta.

Első helyezést értek el a Szó-La-M 
AMI grafika tanszakának növendé-
kei a  Magyarországi Vezető Infor-
matikusok Szövetsége és a Magyar 
Egyiptomi Baráti Társaság által meg-
hirdetett történelmi-digitális rajz-
pályázaton. A gyermekeknek nem 
kevesebb feladatuk volt, mint a „Ki-
rályfi és a sors” című mesét a képző-
művészet választott eszközével „fel-
dolgozni”, illusztrálni. A mese egy 
régi papirusztekercsen, egy piramis 
belsejében megtalált történet, melyet 
a kiskőrösi növendékek stílszerűen 
papirusztekercsen dolgoztak fel, kü-
lönféle technikákkal. A csoportos 
munkában nyolc diák – Babucsik 
Boldizsár, Csővári Misell, Sáfár 
Barnabás, Laczi Benedek, Csatai 
Máté, Pecznyik Fanni, Disztl Ber-
nadett, Walter Borka – vett részt.  
A gyermekek munkáját egy buda-
pesti és egy kairói kiállításon is meg-
tekinthették az érdeklődők. 
További szép pályázati eredmé-
nyekkel is büszkélkedhetnek 
Babucsikné Zeikfalvy Anna mű-
vésztanár növendékei. A Fővárosi 
Közterületfenntartó Nonprofit Zrt. 
pályázatán Halász Henrietta 
lett díjazott. A Kunsági Ökölví-
vók Egyesülete által meghirdetett 
logopályázaton ért el harmadik he-
lyezést Földházi Renáta. Az Arany 
János emlékév keretén belül meg-
hirdetett „Arany 200” pályázaton 
pedig több diák is díjazott elismerést 
ért el a tizennégy növendék közül. 
Minden évben hagyomány, hogy 
egy tanévzáró kiállítást rendez be a 
Szó-La-M Alapfokú Művészeti Isko-
la, a grafika tanszak növendékeinek 
munkáiból. Április 20-án a Petőfi 
múzeum emeleti galériájában nyílt 
tárlat Babucsikné Zeikfalvy Anna 
művésztanár diákjainak számtalan 
technikával készült alkotásaiból. 
Mint azt a pedagógus elmondta, 

a tanszakon végzett alkotó-tanuló 
munka feladata, hogy a növendékek 
megismerkedjenek a grafika, mint 
vizuális eszköztár lehetőségeivel.  
A kisiskolások és a középiskolás 
növendékek a rajzolás – festés – 
mintázás technikát is elsajátították. 
A festészeten belül a „folt” alaptéma 
is kiemelkedő szerephez jut. Mind-
emellett mintegy kikapcsolódásként 
még agyagból is megmintázták ál-
maikat. A művészeti iskolások gra-
fika tanszékére járó tehetséges és 
szorgalmas növendékek az év során 
összetartó közösséggé kovácsolód-
tak, képzőművészeti pályázatokon 
indultak és rendre nyertek is.

az elmúlt hónap utolsó hétvégéjén kétnapos országos darts versenynek 
biztosította a helyszínt a Hirsch Máté (fotó) vezette kiskőrösi győztes 
sport Kör egyesület a rajz attila jégpályán. a magyar darts szövetség 
(mdsz) minden év elején megpályáztatja a tagegyesületeket, hogy ki az, 
aki vállalja (mindenfajta anyagi ellenszolgáltatás nélkül) a 7 fordulós ver-
senysorozat egy-egy állomását – mondja az egyesület vezetője.

Hirsch Máté: Megtiszteltetésként 
vettük, hogy ránk esett az elnökség 
választása, ezért igyekeztünk ma-
radéktalanul biztosítani az anya-
gi, humán és tárgyi feltételeket,  
hogy igazi házigazdái lehessünk 
ennek a darts ünnepnek és 
a nálunk, valamint az 
MDSZ-nél is megszo-
kott, egyre magasabb 
követelményeket tel-
jesíteni tudjuk. Szom-
baton az utánpótlás 
versenyeket rendeztük, 
ahol 80 nevező mérte 
össze tudását a különböző 
korcsoportokban, először egyé-
niben, majd párosban. A vasár-
nap a felnőtt versenyeké volt, ahol 
175 férfi és 14 női versenyző állt  
a dobóvonal mögé. Ez jelentős lét-
számnövekedést jelent az előző évek-
hez képes, hiszen 2016-ban, amikor 
ugyancsak Kiskőrösön volt bajnoki 
forduló „csak” 146 versenyző jelent 
meg a Bem József általános iskola 
tornatermében.
Ezúton is köszönetet mondunk első-
sorban Kiskőrös Város Önkormány-
zatának, illetve Domonyi László 
polgármesternek a támogatásért. 
Ugyancsak köszönet illeti a Bem 
József általános iskolát, a Vira Ma-
gazint, a Térváz Kft-t, a Tifi's Snack-
et, a Vass Borászatot, a Z-Oil Kft-t, 

az Euro Ceramica 98 Kft-t, Garden 
Juice-t, a Tikkadt Szöcske Kolát, 
Bubee üditőitalt, Korona Pizzériát. 
Büszkék vagyunk arra, és köszöne-
tet mondunk azért, hogy a Győztes 
Kör Sport Egyesület tagjai, segítői 

szabadidejüket feláldozva, 
minden szempontból meg-

felelő versenykörülmé-
nyeket tudtak biztosítani 
ennek az eseménynek. 
Kiemelt köszönet a HC 
Kiskőrösnek, szemé-
lyesen Szekeres Károly 

vezetőnek, hogy korrekt 
feltételekkel kibérelhettük a 

Rajz Attila jégpályát, így szín-
vonalas körülmények között zajlott 
a verseny.
A kiskőrösi Győztes Sport Kör Egye-
sület tagjai közül Kovács Krisztián 
a 129., Nothof Attila, illetve Hotz 
Szabolcs a 65. helyen végzett, lucky 
loserben Hotz Szabolcs a nagyszerű 
5. helyen zárt. A Sport DC színeiben 
Tóth "Leo" Tamás a 65. helyen vég-
zett, a lucky loserben pedig elhozta 
a 3. helyet. Az utánpótlás versenyen 
Kiss Tóth István pedig a 33. helyen 
végzett.
Gratulálunk az összes helyezettnek, 
természetesen főleg a kiskőrösi játé-
kosoknak! Reméljük láthatjuk még 
hazai pályán a magyar darts „ván-
dorcirkuszát”!

Nemzeti 
összetartozás napja

Június 4. 
Országzászlónál

Nagy Imre
emlékNapja

Június 16. 
Nagy Imre téren

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett férjem, édesapánk 

dr. Illés Ferenc 
temetésén részt vettek, lélekben velünk voltak, együttérzésükkel támogattak, fájdal-

munkban osztoztak és a tisztelet virágait sírján elhelyezték.
Külön köszönjük, hogy adományaikkal hozzájárultak a gyermekek 

fejlődését elősegítő játszóhajó kialakításához.
Gyászoló család

Eladó Kiskőrösön a fő utcán a  Dózsa György u. 5 szám alatti ház. 
Terület: 538 m2 (telek +ház), 3 szoba. Irányár 13,5 mill. Ft. 

Érdeklődni :+36-20/439-4552 , 06-20/430-9562

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon közeli és távolabbi rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik 

a szeretett férj, édesapa, testvér, após, nagyapa, nász, keresztapa, unokatestvér.                                         
Varga Sándor

temetésén megjelentek,sírjára koszorút vagy virágot helyeztek, 
és fájdalmukban velünk együtt éreztek.

Gyászoló család

„Elmentem, mert mennem kellett, 
de szívetek mélyén örökké veletek leszek.”

„Álmodtunk egy öregkort 
csodásat és szépet,

de a kegyetlen betegség
mindent összetépett.”

„A szeretet soha el nem fogy”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága halottunk

B. KoVáCS JáNoS 
temetésén részt vettek, virágokkal

és részvételükkel próbálták fájdalmunkat enyhíteni.
gyászoló család
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sporTágVálaszTó majális 
harmadszorra a nagYpálYán

KisKőrösön ilyen 
még nem volt!

Május 1-jén, immár harmadik 
alkalommal biztosítottak lehető-
séget a Városi Sporttelepen meg-
rendezett Sportágválasztási majá-
lis szervezői, a városban működő  
sportegyesületek sportkörök bemu-
tatkozására.
A rendezvényt Harangozó Péter 
köszöntő szavai után Pohankovics 
András alpolgármester nyitotta 
meg. A Kőrösszolg Kft. által szer-
vezett rendezvényen minden ge-
neráció ismerkedhetett a különféle 

sportágakkal, amelyeket ki is pró-
bálhatott. Az EFI közreműködésével 
megvalósult program célja a mozgás-
ra való figyelemfelhívás, valamint az, 
hogy minden korosztály megtalálja a 
számára legmegfelelőbb mozgásfor-
mát. A szép idő és a gyermekbarát 
programok sok családot vonzottak, 
s számosan igénybe vették az egész-
ségiállapot-felmérés és életmód-ta-
nácsadás lehetőségét és az ugyan-
csak kitelepült Tarkabarka Játszóház 
ügyességi játékait.

sporTosan

A Kiskőrösi leány kézilabdások a leg-
nagyobb diák versenyen, a diákolim-
pián maradandót alkottak, mindkét 
korcsoportban az országos elődöntő 
résztvevői. Az 5-6 osztályosok Eger-
ben, a 7-8 osztályosok Tápiószelén 
játszanak. A tét a nyolc csapatos or-
szágos döntőn való részvétel. 
A nagyobbak megyei bajnokként-
megismételve tavalyi bravúros győ-
zelmüket-ismét harcba szállnak az 
országos döntőért. Kisebb csapatunk 
egy Budapesti együttest győzött le a 
selejtezőben. Az egyesület tervszerű 
munkája – Fenyvesi Éva, Czérna 
János, László Zsolt és Szabó Tamás 
edzők, kimagasló szakmai tevékeny-
ségének köszönhetően – kezd beérni. 
Jelenleg a megye legjobb női után-
pótlás-nevelő bázisa Kiskőrösön van!

Ifjúsági csapatunk a III. osztályban 
szerepel három NB/I-es csapat után-
pótlásával és jelenleg az V. helyen 
áll. Kiskőrös-FTC II. 24:35, Igen 
jó mérkőzésen nyert a Fradi. Óbu-
dai Sportiskola – Kiskőrös 31:25, 
Kiskőrös – Bácsalmás 33:28, Kecel 
– Kiskőrös 24:27.
Serdülőink a III. osztályban az 
utolsó helyről indulva nagy utat 
tettek meg, jelenleg a bronzére-
mért küzdenek. Eredmények: 
Kiskőrös – Gyula 29:27, ezen a 
mérkőzésen „férfias” küzdelemben 
letaszítottuk Gyulát a dobogóról.  
Ezután Kisteleket 33:12-re, Szen-
test 44:23-ra és Kőröstarcsát 38:12 
arányban győztük le - sorolja a 
Kiskőrösi NKSZSE eredményeit 
Czérna János.

KISKŐRÖSI  AMATŐR  KISPÁLYÁS  LABDARÚGÓ  BAJNOKSÁG
„A” LIGA állása 16.forduló után:

               mérkőzésszám
1. AGROLINE   15 42 pont 93:43
2. PROTOKON   15 29 pont 74:67
3. NÉRÓ  SC.   14 27 pont 88:50
4. PÉNZÜGYŐR   14 23 pont 69:56
5. NEW MAXX-TEAM  14 21 pont 66:62
6. OÁZIS ITALDISZKONT 14 19 pont 74:76
7. SRÁCZOK   14 13 pont 60:75
8. HUFBAU-AKKER  14   7 pont 54:103
9. WARRIORS   14   4 pont 40:99
Góllövők:  39 gól  LÁZÁR ZSOLT   (OÁZIS)
    24 gól  TRÓJA TAMÁS   (PÉNZÜGYŐR)
    19 gól  CSÓKA EFRAIM   (NEW MAXX-TEAM))

„B” LIGA állása a 15.forduló után:

                                    mérkőzésszám
1. BÉ-KORONA   15 34 pont 61:35
2. PÉNZÜGYŐR 2  15 31 pont 61:45
3. SZUPERCSAPAT  15 23 pont 59:53
4. KISKUNVÍZ   15 18 pont 55:69
5. FALÁBÚAK   15 16 pont 39:60
6. V.I.PLAST   15 10 pont 54:63
Góllövők : 20gól  MADÁCSI ÁDÁM   (V.I.PLAST)
    19gól  KOVÁCS VIKTOR   (SZUPERCSAPAT)
    16gól  POLYÁK GERGELY   (PÉNZÜGYŐR2)


