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„Készül a készül a töklámpa
 Aprócska gyermekkéz formálja
 Belsejét kanállal kaparja
 Piruló tökmag a jutalma.”
                                          (Papp Róbert)
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szedmák tamást 
választották meg 

alpolgármesternek

Fidesz-kdnp gyŐzelem kiskŐrös 
minden választókerületében

Újabb öt évig Domonyi László a polgármester

megalakultak a bizottságok is

Titkos szavazással a testület Szedmák 
Tamás képviselőt választotta meg al-
polgármesternek. Domonyi László 
polgármester és Szedmák Tamás al-
polgármester ismertették jövőbeni 
terveiket, körvonalazták a rájuk, il-
letve a testületre váró feladatokat.
Domonyi László: Azt gondolom, 
hogy az elmúlt időszakban is rend-
kívül sokat dolgoztunk, nagyon sok 
mindent építettünk és alkottunk 
városunkban. Ezt a programot kell, 
hogy folytassuk és köszönjük a szava-
zóknak, hogy megadták nekünk azt 
a lehetőséget, hogy folytathatjuk az 
elkezdett munkát.

Szedmák Tamás: Az eltelt másfél év-
tized alatt, mióta a közélet ügyeivel 
foglalkozom nagyon sok minden 
történt körülöttem, ami megerő-
sített abban, hogy érdemes ezért a 
városért dolgozni. Sokat tevékeny-
kedtünk a helyi fiatalok lehetősége-
inek bővítéséért, a civil szervezetek 
összefogásáért, valamint azért, hogy 
városunk felkerülhessen az ország 
kulturális és rendezvénytérképére. 
Voltak sikerek és kudarcok egyaránt, 
de mindig sikerült olyan társakat 
találnom, akikkel megvalósíthattuk 
közös elképzeléseinket, terveinket. 
Nagyon szeretném, ha ez folytatódna 
a következő években is. Folytassuk a 
közös munkát, amellyel mindig egy 
kicsit jobbá tehetjük ezt a várost!  
Én ezen fogok dolgozni ezután is.
Lupták György evangélikus 
püspökhelyettes az egyházak nevé-
ben a 127. Zsoltárral kért áldást a 
városvezetők munkájára: „Ha az Úr 
nem építi a házat, hiába fáradoznak 
az építők. Ha az Úr nem őrzi a vá-
rost, hiába óvják azt az őrök.
Hiába keltek korán és feküsztök 
későn: fáradsággal szerzett kenyeret 
esztek. De akit az Úr szeret, annak 
álmában is ad eleget”

A 2019-es önkormányzati képviselő 
választáson október 13-án voksol-
tunk. Kiskőrösön a Fidesz-KDNP 
kivételével nem állítottak polgár-
mester jelöltet, így Domonyi Lász
lónak nem akadt kihívója. Mind a 8 
választókerületben a Fidesz-KDNP 
képviselő jelöltje nyert, de kép-
viselő jelöltet indított még város-
unkban a Kiskőrösi Baráti Társaság 
Egyesület, a Demokratikus Koalí-
ció, a Kiskőrösi Gazdakör – Ültess 
Fát Mozgalom Egyesület, vala-
mint a Momentum Mozgalom is. 
Kiskőrösön a választásra jogosult ál-
lampolgárok száma 11 ezer 623 fő. 
Ebből 4273 fő ment el szavazni, ez 
a választásra jogosultak 36.76 %-a.  
A 2014-es választáson a névjegy-

zékben lévő választópolgárok száma  
12 ezer 40 fő volt, a szavazáson meg-
jelentek 3638-an, vagyis a szavazásra 
jogosultak 30,21 százaléka. 2019. 
október 13-án tehát 6,55 százalék-
kal többen adták le a voksukat az 
önkormányzati képviselő választá-
son településünkön, mint az előző 
választáskor.
Az újonnan felállt képviselő-testület 
október 30-án tartotta alakuló ülé-
sét, ahol esküt tettek a képviselők, 
valamint Domonyi László polgár-
mester is. 
Az alakuló ülésen dr. Ba Mariann,  
a Helyi Választási Bizottság elnöke 
beszámolt az önkormányzati vá-
lasztás tapasztalatairól, ismertette az 
eredményeket. A megbízóleveleket 

október 22-én, illetve 24-én már 
átadták az önkormányzati, illetve a 
nemzetiségi testületekbe jutott kép-
viselőknek. Ezt követően az új kép-
viselő-testület tagjai, majd Domo-
nyi László polgármester tett esküt.  
Dr. Turán Csaba jegyző megköszön-
te dr. Ba Mariann elnöki munkáját 
és köszönetet mondott mindazok-
nak, akik a választás lebonyolításá-
ban segítettek, közreműködtek.

Az új KépVIselő-testület 
tAgjAI: 

1. számú egyéni Választó Kerület: 
pohankovics András  
(Fidesz-kdnp)

2. sz. eVK: Ungvári Ferenc  
(Fidesz-kdnp)

3. sz. eVK: Horváth jános endre 
(Fidesz-kdnp)

4. sz. eVK: gmoser András  
(Fidesz-kdnp)

5. sz. eVK: pethő Attila Antal  
(Fidesz-kdnp)

6. sz. eVK: szlovák pál  
(Fidesz-kdnp)

7. sz. eVK: szedmák tamás  
(Fidesz-kdnp)

8. sz. eVK: Markó Ferenc  
(Fidesz-kdnp)

Kompenzációs listáról kerültek 
be a testületbe:
Filus tibor 
(kiskőrösi gazdakör egyesület 
- ültess Fát mozgalom egyesület)
Kudron tamás 
- (momentum mozgalom)
Nikléczi gábor 
(kiskőrösi gazdakör egyesület 
- ültess Fát mozgalom egyesület)

választó-
kerület

választópol-
gárok száma megjelent % érvénytelen 

szavazat
1. számú 1333 506 37,96 84
2. számú 1404 540 38,48 68
3. számú 1399 503 36,00 70
4. számú 1552 534 34,75 68
5. számú 1419 504 35,53 81
6. számú 1469 597 40,73 71
7. számú 1590 491 30,95 48
8. számú 1457 598 41,14 66

Az újonnan megválasztott képviselő-
testület alakuló ülésén a képviselők 
szavaztak a bizottságok összetételéről 
is, majd a külsős bizottsági tagok is 
esküt tettek. Az eddigi bizottságok 
átalakultak, illetve megszűntek, he-
lyettük újakat állítottak fel.

Domonyi László polgármesternek, 
Szedmák Tamás alpolgármester-
nek, a képviselő-testület tagjainak 
és a külsős bizottsági tagoknak is 
eredményes városfejlesztő munkát 
kívánunk!

ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
elnök: Horváth János, tag: markó Ferenc, külsős tag: kis zsoltné
pénzügyi Bizottság
elnök: pethő attila, tag: ungvári Ferenc, külsős tag: dénes istván
Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság
elnök: pohankovics andrás, tag: kudron tamás, 
külsős tag: lengyel gábor
Kulturális, turisztikai és sport Bizottság 
elnök: Filus tibor, tag: gmoser andrás, külsős tag: Fodor tamás
társadalompolitikai Bizottság 
elnök: szlovák pál, tag: nikléczi gábor, külsős tag: aszódi János

Három nemzetiségi önkormányzat Jött létre városunkban

Birkás Kálmánné, Valach Sándorné, Csővári János elnökhelyettes, 
Györk Ernőné elnök, Barkóczi Jánosné

Kunhegyesi Gábor II., Kunhegyesi Gábor elnökhelyettes, 
Kunhegyesi Nikolett elnök, Virág Attila, Kunhegyesi Ferenc

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Német Nemzetiségi 
Önkormányzat

Gyalog Ágnes elnökhelyettes, Kincses 
Mihályné elnök, Seidert Ladislaus

Október 13-án tartották a nemzeti-
ségi önkormányzati választást is. Vá-
rosunkban szlovák, roma és német 
nemzetiséghez tartozók voksolhat-
tak, regisztrált létszámuktól függően 
három, illetve öt képviselőre.
A szlovák nemzetiség számlál leg-
több tagot városunkban, összesen 
326-an voltak a választójegyzéken, 
közülük 190-en mentek el szavaz-
ni és adták le voksukat. A roma 
választójegyzéken szereplők száma 
194 fő, a választáson megjelent és 
leadta szavazatát 109 választópolgár.  
A német névjegyzékben lévő válasz-
tópolgárok száma Kiskőrösön 49 
fő, ebből 38-an mentek el szavazni.  
A Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat tagjai mind a Kiskőrösi Szlová-
kok Szervezete (KSZSZ) jelöltjei, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
megválasztott tagjai a Cigány Ön-
kormányzatok és Civil Szerveze-
tek Országos Egyesülete (CÖCE),  

a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat megválasztott tagjai pedig mind 
a Német Szövetség jelöltjei voltak.   
Gratulálunk, eredményes munkát 
kívánunk!

köszönet képviselŐi munkáJukért!
Domonyi László polgármester ez-
úton is köszönetet mond azoknak 
a képviselőknek, akik az elmúlt 
választási ciklusban, ciklusokban 
lelkiismeretesen, a legjobb tudá-
suk szerint segítették a városvezetés 
munkáját, de idén az október 13-i 
önkormányzati választáson már 
nem indultak, illetve nem szerez-
tek mandátumot, így az új képvi-
selő-testületbe nem kerültek be.

Aszódi Pál
21 éven át volt 
tagja a városve-
zetésnek, mint 
képviselő. 
Több bizott-

ságban is vállalt munkát. Először 
a pénzügyi bizottság elnöke volt, 
majd a művelődési, közoktatási 
és sport bizottság tagja, végül az 
egészségügyi és szociálpolitikai 
bizottság elnökeként fejtette ki 
tevékenységét. Az idei önkor-
mányzati választáson már nem 
jelöltette magát.

Harangozóné 
Balogh Zsóka
egy cikluson 
keresztül, 
2014-2019 
között volt 

képviselő, tagja 

volt a művelődési, közoktatá-
si és sport bizottságnak. Gesz-
tora finn testvérvárosunknak, 
Lapuának. Az idei választáson 
már nem indult.

Hirsch Imre 
2002 óta, 17 
éven keresz-
tül volt város-
atya. Először 

a művelődési, 
közoktatási és 

sport bizottság, 
majd a gazdasági bizottság tagja, 
ezt követően a pénzügyi bizott-
ság elnöke, végezetül az ügyrendi 

bizottság tagjaként is dolgozott. 
Képviselősége első évétől kezdve 
lengyelországi testvérvárosunk, 
Tarnow gesztori feladatait látta el. 
 

Horváth Bor
bála szintén 
egy cikluson 
keresztül, 
2014-2019 

között tevé-
kenykedett a 

képviselő-testület-
ben. A szociálpolitikai és egész-
ségügyi bizottság tagja volt, vala-
mint szlovákiai testvérvárosunk, 
Liptoszentmiklós gesztora.
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belül is korszerűsítették 
a battHyány utcai óvodát

Fiatalok „FészekrakásáHoz” 
nyúJtanak segítséget

már épül a Hivatásos tűzoltó-parancsnokság úJ épülete

A TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00016 
számú nyertes pályázati projekt-
tel nyert 30 millió forintból, az 
ugyancsak 30 millió forintos állami 
támogatásból, valamint az önkor-
mányzati büdzséből hozzátett 20 
millió forintból korszerűsítették a 
Batthyány utcai tagóvodát. A mun-
kálatokat június elején már elkezdte 
alvállalkozóival a Kőröskom Kft.  
A pár évvel ezelőtt elvégzett ener-
getikai felújítás, valamint az udva-
ri rész átépítésének folytatásaként 
az óvoda épülete ezzel a projekttel 
teljesen megújult. A belső térben is 
elvégezték a nyílászáró cseréket, új 
burkolatot kaptak a helyiségek, fel-
újították a mosdókat is. Hosszú ideje  

tervezték, most sikerült korszerű-
síteni a konyhát, ahol nem csak 
a helyiség újult meg, de modern 
konyhatechnológiai eszközökkel is 
felszerelték. Az óvodában teljes körű 
felújítást végeztek, melynek során a 
hideg- és a meleg víz, az elektromos 
vezetékek és a szennyvízvezeté-
kek cseréje, valamint a fűtésrend-
szer modernizálása is megtörtént.  
A csoportszobák festését is elvégez-
ték, ahol szükséges volt, kicserélték 
a laminált parkettát. Az apróságok 
már birtokba vették a megújult épü-
letet, melynek a takarítási munká-
lataiból az óvoda teljes kollektívája 
kivette a részét, majd ízlésesen be-
rendezték a helyiségeket. 

Az Esély Otthon „Fészekrakó prog-
ram EFOP-1.2.11-16-2017-00054” 
számú pályázaton nyert a város 194 
millió 788 ezer  335 forintos támo-
gatást, melyből 14 lakást tudnak tel-
jes mértékben felújítani. Mindegyik 
ingatlannak Kiskőrös Város Önkor-
mányzata 1/1 tulajdoni arányban 
a tulajdonosa, a felújítandó laká-
sok per-, teher- és igénymentesek.  
A pályázatot az önkormányzat kol-
lektívája írta, külsős pályázatíró iro-
da segítségét nem vették igénybe.  
Az ingatlanok a 70-es, 80-as években 
épültek, a városközpontban jól meg-
közelíthető helyen találhatók, jelen-
leg semmilyen bútorral, háztartási 
géppel nincsenek felszerelve. Kiskő-
rös Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárás eredményeként 2018. 
szeptember 26-án vállalkozási szer-
ződést kötött a Kőröskom Kft-vel.  
A projekt kivitelezési munkálatai 
azóta ütemesen haladnak.
A felújítás során elvégzik a lakások 
energetikai felújítását, a nyílászárók 
cseréjét, szigetelik az épületet, kicse-
rélik a padlózatot, a konyhabútoro-
kat. Egy kikötése volt a pályáztató-
nak, hogy a felújított lakásokat fiatal, 

35 év alatti szakemberek vehessék 
majd igénybe, ezzel is segítve a „pá-
lyakezdők”, fiatal munkavállalók 
letelepedését, „itthon-maradását”. 
Ekkora mértékű önkormányzati 
tulajdonú lakás-felújítási támoga-
tásra még nem volt példa- mondta  
Domonyi László polgármester.  
A támogatás segítségével szinte va-
donatújjá válnak ezek a lakások, 
amelyek így Kiskőrös Város vagyon-
gyarapodását is elősegítik. A projekt 
tervezett befejezése: 2021. 08. 31.

A tervezett ütemben halad az új 
1064 négyzetméter alapterületű, 
kétszintes tűzoltólaktanya megépí-
tése a Dózsa György út bevezető 
szakaszán. 
A „Tűzoltólaktanyák kialakítása 
– Kiskőrös tűzoltóság” elnevezésű 
KEHOP-1.6.0-15-2016-00015 
azonosítószámú projekt 919 mil-
lió 847 ezer 409 forintot biztosít 
arra, hogy a katasztrófavédelem 
hatékonyságát javító zöldmezős 

beruházás megvalósuljon. A pro-
jekt keretében egy, a kor szakmai 
elvárásainak megfelelő, korszerű és 
gazdaságosan fenntartható ingat-
lan épül Kiskőrösön, ami amellett, 
hogy hatékonyabbá teszi a térség 
mentő tűzvédelmét, a városképbe is 
illeszkedik.
Az alsó szintjén kap majd helyet a 
négy tűzoltóautó tárolására alkal-
mas szertár, az ügyeleti helyiség, az 
öltözők, a mosdók és három iroda. 

Az első emeleten hat, egyenként 
kétszemélyes legénységi háló, iro-
dák, az étkező, a tanterem, a kony-
ha, a konditerem és a vizesblokkok 
lesznek. Mindemellett a szertárban 
minden, a tűzoltók speciális felsze-
reléseinek kezeléséhez, tárolásához, 
karbantartásához szükséges helyiség 
elkészül. A létesítmény előtt aka-
dálymentesített parkoló épül, és az 
ügyfelek fogadására szolgáló helyi-
ségeit ugyancsak akadálymentesítik.

A beruházás célja egy olyan épület ki-
alakítása, ami méltó körülményeket 
biztosít a hivatásos tűzoltó-parancs-
nokságnak. Az épület helyének ki-
választásakor fontos szempont volt, 
hogy az itt szolgáló állomány a lehető 
legrövidebb idő alatt érje el a veszé-
lyeztetett területeket, ami javítja a tűz-
oltói beavatkozások hatékonyságát. 
Az épületet a tűzoltók várhatóan 
2020. második felében vehetik hasz-
nálatba.

az emberi méltóság Forradalma
Október 23-án reggel a Városháza 
előtt zászlófelvonással vette kezde-
tét, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékünnepe Kiskőrös 
Város Önkormányzata, az ’56-os 
szövetség, valamint a Magyar Poli-
tikai Foglyok Szövetsége szervezé-
sében. A megemlékezés délután a 
katolikus templomban szentmisé-
vel folyatódott, ahol Seffer Attila 
atya prédikációjában méltatta a hő-
sök és a vértanúk történelmi tettét.  
A szentmise után a programsorozat a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ 
színháztermében folytatódott, ahol 
a Kiskőrösi Evangélikus Középiskola 
irodalmi műsorát tekinthették meg 
az egybegyűltek. 
Az ünnepi beszédet Domonyi  
László polgármester mondta. 
Domonyi László: „Kiskőrösön is 
akadtak bátor emberek, akik tettek 
valamit a regnáló hatalom ellen. Itt 
volt a laktanya tele fegyveres kato-
nákkal. A diákok Fuchs József és Fe-
kete Sándor iránymutatásával mégis 
kimentek tüntetni a tanácsháza elé! 
A gépállomás dolgozói Kvalla László 
és Baranyai Pál közreműködésével le 
merték rombolni a vörös csillagos 

szovjet emlékművet! A tüntetők el 
merték égetni a borbeadási papírja-
ikat! Dr. Vincze Ferenc református 
lelkipásztor, Czeglédi János kisgazda 
politikus, Gyöngyösi János pedagó-
gus, és a nemrégiben posztumusz 
kitüntetett dr. Horváth József állat-
orvos megalakították a Nemzeti Bi-
zottságot, arra törekedve, hogy anar-
chia helyett minél rendezettebben és 
békésebben menjen végbe a remélt 
átalakulás. És még hány nevet sorol-
hatnék, akik annak idején városunk 
felkelőit alkották! November 4-ét 
követően sokan voltak kénytelenek 
internálással, majd kemény börtön-
büntetéssel szembenézni.”
A megemlékezés végén fáklyás felvo-
nulás indult a Kopjafához, ahol Kis-
kőrös Város Fúvószenekarának zenei 
kíséretével a helyi ’56-os Szövetség, 
Kiskőrös Város Önkormányzata, a 
Politikai Foglyok Szövetsége, a Tör-
ténelmi Vitézi rend, valamint a Héry 
Tibor Magyar Nemzetőrség nevében 
helyeztek el koszorút, majd a jelen-
lévők meggyújtották az emlékezés 
mécseseit.
(még több fotó: Kiskőrös város 
facebook oldalán)

gombár JózseF emlékérmet kapott
A Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége 
megalakulásának 30. 
évfordulója kapcsán, 
október 28-án, a buda-
pesti MOM Kulturális 
Központban szervez-
tek megemlékezést. 
Az ünnepségen - me-
lyen dr. Boross Péter, 
egykori miniszterel-
nök mondott beszédet - Gombár  
Józsefnek az 1956-os események-
ben, és az azóta eltelt 30 év alatt 
kifejtett tevékenységéért adományo-
zott „Emlékérmet” Lengyel János, a 
Pofosz országos elnöke.   
Gombár József részt vett október 
27-én a kiskőrösi tüntetésen, ott 
volt a laktanyánál is, amikor repü-

lőről lőttek a tömegre. 
Önként jelentkezett 
az akkor szerveződő 
nemzetőrségbe, mivel a 
katonaság és a rendőr-
ség szétesett. Segített a 
közrendet fenntartani, 
Kiskőrösön talán ennek 
is köszönhetően nem is 
történtek komolyabb 
atrocitások. Társaival 

együtt járőrözött, épületeket biz-
tosított (tanácsháza, postaerősítő). 
Közreműködött a magánkézben lévő 
fegyverek begyűjtésében. Az orosz 
beavatkozásig teljesített szolgálatot.
Ma is aktív tagja a helyi 56-os Szövet-
ségnek, Pofosznak, és a Történelmi 
Vitézi Rendnek.

Gratulálunk!

múltidézŐ

Faragó imrét kitüntették
Városunk díszpolgára, az 56-os Szö-
vetség helyi elnöke, Faragó Imre 
október 22-én, a budapesti Stefánia-
Palotában vette át a honvédelmi mi-
niszter által adományozott elisme-
rést, a Maléter Pál – emlékérmet.
A díjat egyaránt kiérdemelte az egy-
kori 56-os forradalmár, és a jelenlegi 
aktív közéleti ember, a forradalom 
szellemiségének tevékeny őrizője.
Faragó Imre a forradalom napjaiban 
nemzetőrként felügyelte a közrendet 
szülővárosában, Kiskunlacházán, 

majd a szovjet beavatkozás után röp-
cédulákat terjesztett, és egy fegyveres 
akcióban is részt vett a kádári kar-
hatalom, a „pufajkások” lacházi őr-
szobája ellen. Emiatt négy és fél évet 
töltött börtönben. Szabadulása után, 
házassága révén került Kiskőrösre. 
Bár géplakatos szakmájában mindig 
a legjobbak közé tartozott, 1989-ig 
a hatalom folyamatosan akadályozta 
előre menetelét.
A rendszerváltozás után aktívan 
bekapcsolódott az 56-os Szövetség 
munkájába, jelenleg is tagja az orszá-
gos elnökségnek. Ebben a minőségé-
ben szervezi az 1956-tal kapcsolatos 
megemlékezéseket városunkban.
Gratulálunk a kitüntetéséhez, és 
további jó munkát kívánunk Imre 
bácsinak!

Kiskőrös Város Önkormányzata 
az egyházakkal közösen

szeretettel meghívja Önt és kedves családját az
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOKRA

Az első gyertyát december 1-jén 16:30 órakor 
Lupták György esperes és Szlovák Pál képviselő

A második gyertyát december 8-án 16:30 órakor 
Seffer Attila atya és Filus Tibor képviselő 

A harmadik gyertyát december 15-én 16:30 órakor 
Győri Gábor lelkipásztor, Csóka Efraim lelkész 

és Szedmák Tamás képviselő

A negyedik gyertyát december 22-én 16:30 órakor 
Pénzes Péter lelkész és Domonyi László polgármester

gyújtják meg.

Készüljünk együtt az ünnepre!



2019. november2019. november

6 7

napjaink

napFelkeltŐk az art caFéban

Hagyományteremtő szándékkal hív-
ta össze Kunhegyesi Feró festőmű-
vész október 5-én, szombaton az Art 
Café Pizzéria és Kávézó hangulatos 
helyiségében a versírók, költők, no-
vellaírók, képzőművészek, művé-
szetelemzők, zenészek első találko-
zóját, Napfelkeltők – Összművészeti 
Szalon elnevezéssel. A házigazdák, 
Benyik Norbert és felesége Csilla, 
mint művészetpártolók szívesen ad-
tak helyet a rendezvénynek és sze-
retettel várják a folytatást is, hiszen 
nem titok, hogy már több híresség is 
megfordult náluk.
A résztvevőket egy kötetlen beszél-
getésre invitálta leendő törzshelyük-
re az ötletgazda azzal a szándékkal, 
hogy összehozza a környék amatőr és 
profi, a különböző művészeti ágak-
ban szárnyaikat bontogató, vagy 
éppen már „befutott” ismert művé-
szeit. Az első találkozóra meghívást 

kapott Supka Éva költő, Szegezdi 
Gabriella költő, Cserenkó Gábor 
író, Viczián Sándor író, Komjáti 
Anett képzőművész, Mester Krisz
tián képzőművész, Tóth Dániel a 
Hokedli Stúdióból és természetesen 
ott volt a narrátor-összekötő szerepet 
nagy rutinnal felvállaló Feró is.
Kint éppen hűvösebbre fordult az 
idő, így jólesett egy bögre forró 
csokit, vagy teát dédelgetve hall-
gatni a verseket, novellákat, ének-
számokat, érdekes beszámolókat, 
sztorizgatásokat a művészek hétköz-
napjairól, egy-egy alkotás megszüle-
tését vezérlő gondolatról, valamint 
egymás művészeti alkotásainak elem-
zését. Mindezt persze kellő alázattal, 
csak az építő jellegűt és az igazat.  
A műveken keresztül megismerhet-
tük magát az embert, aki ugyanúgy 
éli az életet, mint a „közönséges ha-
landó”, csak kapott egy tehetséget, 
hogy rímekben, míves mondatok-
ban, dallammal kísérve, vagy a festő-
paletta színeivel játszva kifejezze, el-
mesélje azt érthető módon mindenki 
számára. A szalon erre az alkalomra 
bemutató teremmé is változott, a 
festők kiállítottak alkotásaikból egy 
válogatást.
A találkozókat havi rendszerességgel 
tartják majd, novemberben a tervek 
szerint Novák Péter lesz a vendége 
Ferónak és a szalonnak.

LEPJE MEG SZERETTEIT KARÁCSONYRA 
ILZSU TERMÉSZETES KÉSZÍTMÉNYEKKEL!

KISKŐRÖSÖN MEGVÁSÁROLHATÓK:
• Napraforgó Biobolt
• Fodrászkellék bolt

• Béke utca 93. /kiskereskedelmi üzem

RENDELÉS A 06-20/913-7549-ES TELEFONSZÁMON.

mi az utad, mi az életcélod?
Felnőttként sem késő váltani

Kiváló ember és mindenkinél jobb 
előadó. Legalábbis én nem tudok 
hasonló nívójú előadóról mostan-
ság – kristálytiszta kvintesszencia 
–ajánlja prof. Dr. Bagdy Emőke 
Lóri dokit, vagyis dr. Magyar Ló
ránt orvos- pszichológiai, előadó, 
életvezetési trénert. Az előadás ke-
retében inspirációt kaptunk az új-
rakezdésre, önmagunk helyes érté-
kelésére, önbizalmunk növelésére... 
A Kiskőrösön már nem ismeretlen 
trénert Sutus Etelka, a Petőfi Sán-
dor Művelődési Központ igazgatója 
köszöntötte a zsúfolásig telt kama-
rateremben megtartott előadáson 
október 9-én.
A „Mi az utad, mi az életcélod?” 
címmel megtartott előadáson nem 
lehetett elaludni, erről az érdekes 
téma és a szokványosnak egyáltalán 
nem nevezhető „figyelemfenntartó” 
módszereket alkalmazó szuggesztív, 
orvos – tanár – négygyermekes csa-

ládapa előadó gondoskodott.
Mint mondta, a szülők, pedagógu-
sok feladata, hogy támogassák a di-
ákokat abban, hogy megtalálják sa-
ját útjukat. Képességeink, valamint 
személyiségünk, vagyis mi magunk 
vagyunk felelősek boldogulásunkért. 
A cél, hogy ezek összhangba kerül-
jenek, a legoptimálisabb feltételeket 
megtalálva járjuk a boldog, kiegyen-
súlyozott élet útját.   
Azon az úton járunk, ahol járnunk 
kellene, vagy sem? A pályaválasztást 
mennyire befolyásolta szüleink aka-
rata, vagy teret nyert a saját elképze-
lésünk? Nem bűn, ha valaki egy tel-
jesen más pályára tér át, ha akár még 
felnőttként is meg meri tenni, hogy 
új életutat választ. Fontos, hogy 
higgyünk önmagunkban, a változás 
örömében,  
Az előadást a Kőrös-Körül Nők 
Egyesületnek köszönhetjük. 

M E G H Í V Ó

Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzata

november 26-án (kedd) 
13,00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
tartja a

KÖZMEGHALLGATÁST

Ahol az állampolgárok, állampolgári 
közösségek, társadalmi szervezetek 

közvetlenül terjeszthetik a testület elé 
közérdekű kérdéseiket, javaslataikat, 

kezdeményezéseiket.

Kérem, hogy részvételükkel segítsék a 
fórum munkájának eredményességét!

Györk Ernőné
a testület elnöke

M E G H Í V Ó

Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata

november 25-én (hétfő) 
15,00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
tartja a

KÖZMEGHALLGATÁST

Ahol az állampolgárok, állampolgári 
közösségek, társadalmi szervezetek 

közvetlenül terjeszthetik a testület elé 
közérdekű kérdéseiket, javaslataikat, 

kezdeményezéseiket.

Kérem, hogy részvételükkel segítsék a 
fórum munkájának eredményességét!

Kunhegyesi Nikolett
a testület elnöke

M E G H Í V Ó

Kiskőrös Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata

november 25-én (hétfő) 
14,00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
tartja a

KÖZMEGHALLGATÁST

Ahol az állampolgárok, állampolgári 
közösségek, társadalmi szervezetek 

közvetlenül terjeszthetik a testület elé 
közérdekű kérdéseiket, javaslataikat, 

kezdeményezéseiket.

Kérem, hogy részvételükkel segítsék a 
fórum munkájának eredményességét!

Kincses Mihályné
a testület elnöke

kutató diák a kutató tanárok között
„a hitetek mellé ragasszatok (…) tudományt!” – idézte péter apostolt 
Fabiny tamás püspök, amikor megnyitotta 2013-ban az evangélikus is-
kolák kutató tanárainak i. konferenciáját. örömmel karolta fel dr. érfalvy 
lívia irodalomtörténész, a budapest-Fasori evangélikus gimnázium igaz-
gatóhelyettesének kezdeményezését, hogy a napi munkájuk mellett tudo-
mányos kutatással is foglalkozó pedagógusok megoszthassák egymással 
eredményeiket. az első három konferencia előadásai már kötetben is 
megjelentek.

Idén immár hatodszor gyűltek össze 
a kutató tanárok éppen ott, ahol leg-
először, a Nobel-díjas tudósokat ne-
velő, patinás Fasori Gimnáziumban. 
A rendezvény szorosan kapcsolódott 
a Kutatók Éjszakája országos prog-
ramsorozatához. A korábbiakhoz 
képest újdonságnak számított, hogy 
a tavaly útjára indított Evangélikus 
Iskolák Kutató Diákjainak Kon-
ferenciája legsikeresebb előadóit is 
meghívták, akik a felnőttek között 
megismételhették díjnyertes elő-
adásaikat, és válaszolhattak a feltett 
kérdésekre.
A Kiskőrösi Evangélikus Középisko-
lát három tagú küldöttség képviselte. 
Először szerepelt Szabó Gabriella 
tanárnő, aki összekapcsolta két szak-
tárgyát, a testnevelést és a földrajzot 
a természettudományi szekcióban. 
Testnevelőként mindent megtesz, 
hogy propagálja az egészségesebb 
életmódot. Egészségföldrajz címen 

azt elemezte, hogyan hat a természe-
ti és társadalmi környezet az egész-
ségünkre, és ezen keresztül a közér-
zetünkre. Nagy érdeklődést váltott 
ki a „boldogságtérképe”, amely az 
mutatta ki, hol a legelégedettebbek 
a magyar emberek.
Fodor Tamás eddig valamennyi 
konferencián tartott előadást törté-
nelmi, irodalomtörténeti, módszer-
tani, sőt hobbijához kapcsolódóan 
sakktörténeti kérdésekről is. Idén 
egy meglehetősen elfelejtett protes-
táns társadalmi egyesület, az Orszá-
gos Bethlen Gábor Szövetség szel-
lemiségét mutatta be a történelem 
szekcióban.
Breznyán Gergő, aki a diákok között 
arany minősítést szerzett a történe-
lem szekcióban személyes visszaem-
lékezések alapján mutatta be az 56-
os forradalom kiskőrösi eseményeit, 
különös tekintettel a gimnázium di-
ákjainak és tanárainak kezdeménye-

ző szerepére. Szomorú, hogy Fuchs 
József tanár úr, akinek elbeszéléséből 
a legtöbbet merítette, – köztük nagy 
derültséget kiváltó anekdotikus ele-
meket is – a diákkonferencia idején 
még köztünk volt, most viszont már 
csak egy tisztelgés lehetett az előadás 
Jóska bácsi emlékének.
Gergő magabiztos, lendületes elő-
adói stílusa nagy elismerést váltott ki 
a szakértő közönség körében. Egy-
öntetű véleményként fogalmazódott 
meg, hogy ezt a képességét bizonyá-
ra kamatoztatni fogja a jogi pályán, 
amelyre készül.

túrát szerveznek a kisvasútra emlékezve
A Kecskemét és Kiskőrös között 
közlekedő kisvonat 10 évvel ezelőtt – 
2009. december 12-én – szűnt meg 
közlekedni. 
A 10 éves évforduló alkalmából 
no-vember 30-án emléktúrát szer-
vezünk a kisvasút vonala mentén. 
A túra célja az 1952-től 2009-ig üze-
melő kiskőrösi vonal megszűnésére 
való megemlékezés.
A síneken szinte sehol nem lehet 
közlekedni, de sok helyen mellet-
te vezet földút, vagy ösvény. A túra 
útvonala is így fog haladni. Ahol a 
sínektől el kell térni, ott szalagozással 
segítjük majd az útvonal követését.
A túra 5 távon kerül megrendezésre. 
A távok csak gyalogosan teljesíthetők
A teljesítők emléklapot és kitűzőt 
kapnak. Lehetőség van előneve-
zéssel fémjelvényt és emlékpólót is 
rendelni, valamint a célban energia-
pótlásra.
A rajthelyekhez különjáratú buszo-
kat is indítunk majd. Kaskantyúra és 
Páhira 7 órakor, valamint 8 órakor. 
Kecskemétre és Orgoványra pedig 
reggel 5 órakor.

A kisvasút azon szerelmeseinek, 
akik nem szeretnének gyalogolni, 
vonatpótló busz is indul. Ez reggel 
átmegy Kecskemétre, majd onnan 
a közúton megközelíthető megálló-
helyek mindegyikéhez bemegy a Tö-
rökfái - Helvécia - Orgovány - Páhi 
- Kaskantyú - Kiskőrös útvonalon. 
A Vasúttörténeti Alapítvány relik-
viáiból Nagy József, az alapítvány 
kuratóriumi tagja a kiskőrösi vasút-
állomáson kiállítást rendez be, amely 
megtekinthető november 30-án.  
A kisvasút régi végállomásán lehető-
ség lesz kézi „hajtány” kipróbálására 

is, nagyjából a kisvasúti pálya első 
200 méterén. A nevezési feltételek, 
és a rész letes kiírás a honlapunkon  
– www.eltajolok.hu – megtalálhatók, 
érdekességek a kisvasút történetéről 
Kiskőrös város facebook oldalán is 
olvashatók.

Döme Géza

aktuális

állásajánlat:
www.kiskoros.hu

járási Hivatal – Foglalkoztatási Osztály
Kiskőrös, Kossuth l. u. 40.

tel.: 78/795-044

ELADÓ
érett szerves trágya
kiszállítva,
igény esetén beszórva.

06-20/4787-082
illusztráció
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példamutatószépkorúak

osztály vigyázz! de Jó is lenne…
Újra találkoztak a régi diáktársak

az ilyen napokért érdemes élni

„Kedves barátaim, drága osztálytársak!
Örül szívem, lelkem, ha benneteket látlak.
Nyolc évig koptattuk együtt, az iskolapadot,
Ami bennünk oly sok, szép emléket hagyott!
Hála az Istennek, ezt is megérhettük,
Sok hosszú év után, itt lehetünk együtt!
Sok régi emléket, újra felidézni,
Jelenből a múltba, egy kicsit visszanézni…”

A Vásártéri iskola 1963-ban vég-
zett, 8. b osztályos egykori diákjai 
– Kiss János, Cebei Sándor, Bi
hari Katalin, Suba Sándor, Farkas 
Mária, Kiss Judit, Balázs Mária, 
Rideg Mária, Csővári Erzsébet, 
Kecskeméti Zsuzsanna, B. Var

ga János, Breznyán Teréz, Abádi 
Ilona és Kiss Mária – találkoztak 
október 4-én a Fortuna étterem kü-
löntermében. Rendhagyó volt ez a 
randevú, hiszen tavaly is tartottak 
egyet. Ebben az évben viszont a régi 
osztálytársak jubiláltak, hiszen éle-
tük 70. állomásához érkeztek, ezért 
Trsztyinszkiné Marika ismét meg-
szervezte, hogy együtt töltsenek el 
egy kellemes délutánt. Egy pohár 
pezsgővel koccintottak a jeles évfor-
dulóra, majd elfogyasztották az ét-
termi lakomát. A jókedvű beszélge-
tés végén megegyeztek, hogy jövőre 
is találnak okot a találkozásra.

Kárenyhítő juttatás
igényelhető aszályKár után

Megjelent az agrárminiszter agrárkár-enyhítési rendszer kere-
tében alkalmazandó aszályközleménye. 

A most megjelent közlemény értelmében Magyarországon
a 2019. kárenyhítési év során az ország egész területén

aszályhelyzet volt, így – ha igazolt aszálykáruk van és egyéb 
támogatási feltétel is fennáll, akkor – az érintett termelők az 

ország teljes területén részesülhetnek kárenyhítő juttatásban. 
A miniszter aszályközleménye a Földművelésügyi Értesítő 

LXIX. évfolyamának 2019. október 25-i 7. számában érhető el.
(agrotrend.hu) 

NÉZZE ONLINE A KISKŐRÖS TV-T!

www.kiskorostv.hu

Az interneten már ÉLŐBEN is követheti
a KiskőrösTv adásait.

Lemaradt esetleg valamelyik hirdetésről?
Mostantól végignézheti és megállíthatja a képújságot

is a kívánt oldalnál.

Osztálytalálkozót tartottak a Petőfi 
Sándor Általános Iskola 1969-ben 
végzett 8. b osztályos tanulói is.  
Az ötletgazda Ságvári Pál precíz 
szervezőkre talált Pivarcsi Jutka 
és Szathmáry Judit személyében.  
A „programkoordinátorok” úgy lát-
ták, hogy több megbeszélés is szük-
ségeltetik a nagy esemény előtt, hogy 
minden gördülékeny legyen. A cél 
érdekében esetenként 10-12 fős kis 
csapat is összejött, hogy felosszák a 
feladatokat. Végül a nagy nap eljött 
szeptember 28-án.
A levélben, interneten, telefonon 
kiértesített 34 osztálytársból csak-
nem mindenki ott tudott lenni, a 
távolmaradó négy főnek „igazolása 
volt”. Végigjárták kedves iskolájuk 
épületét, hiszen sokan a ballagás 
óta sokan nem is látták, mekkora 
változáson, fejlődésen ment át. Köz-
ben meg-megálltak, hogy egy-egy 

régi élményt felelevenítsenek, majd 
nevetve, vagy könnyes szemmel to-
vábbmentek. Mécsest gyújtottak 
néhai osztályfőnökük Szabadszállási 
István emlékére, s mindazok osztály-
társaiknak is, akik már nem lehettek 
velük. Szívbemarkoló volt, amikor 
László Sándor trombitán előadta az 
Il Silenzio-t. 
Az iskola után a Thermál étteremben 
folytatták az emlékezést, újra fiatal-
nak érezték magukat, sokat moso-
lyogtak, az arcokat kisimították a 
múlt szép pillanatai, a szemek újra 
diákként ragyogtak. Csodálatosnak 
találták, hogy 50 esztendő után ott 
folytathatták a beszélgetéseket, ahol 
egykor abbahagyták. Természete-
sen ők is megegyeztek abban, hogy 
ezentúl minden évben találkozni 
fognak és rendszeresen megosztják 
egymással gondolataikat, fotóikat 
zárt facebook csoportjukban. 

1. forduLÓ  NoVEMbEr  9-10.
szombat 17.00  PROTOKON – FALÁBÚAK
 18.00  BL METÁL – V.I.PLAST
 19.00  MATÉZA – BÉKORONA
vasárnap 09.00  NÉRÓ SC. – PÉNZÜGYŐR
 10.00  AGROLINE – KURZ-PLAST
 11.00  SRÁCZOK – KISKUNVÍZ

2. forduLÓ NoVEMbEr  16-17.
szombat 10.00  KISKUNVÍZ – AGROLINE
 11.00  BL METÁL – KURZ-PLAST
 12.0  FALÁBÚAK – BÉKORONA
vasárnap 17.00  PROTOKON – NÉRÓ SC.
 18.00  MATÉZA – SRÁCZOK
 19.00  V.I.PLAST – PÉNZÜGYŐR

3. forduLÓ  NoVEMbEr  24.
vasárnap 14.00  KURZ.PLAST – SRÁCZOK
 15.00  FALÁBÚAK – BL METÁL
 16.00  V.I.PLAST – NÉRÓ SC.
 17.00  PÉNZÜGYŐR – MATÉZA
 18.00  BÉKORONA – AGROLINE
 19.00  KISKUNVÍZ – PROTOKON

4. forduLÓ  dECEMbEr  01.
vasárnap 14.00  MATÉZA – V.I.PLAST
 15.00  AGROLINE – PÉNZÜGYŐR
 16.00  NÉRÓ SC. – FALÁBÚAK
 17.00  BL METÁL – KISKUNVÍZ
 18.00  PROTOKON – SRÁCZOK
 19.00  KURZ-PLAST – BÉKORONA

5. forduLÓ  dECEMbEr   08.
vasárnap 14.00  FALÁBÚAK – MATÉZA
 15.00  V.I.PLAST – AGROLINE
 16.00  PROTOKON – KURZ-PLAST
 17.00  SRÁCZOK – BL METÁL
 18.00  KISKUNVÍZ – NÉRÓ SC.
 19.00  PÉNZÜGYŐR – BÉKORONA

KISKŐRÖSI AMATŐR
TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

tizedszerre is kakaskodtunk
tizedik éve, hogy Dedák pál és torgyikné Danis éva főszervezésével meg-
rendezik városunkban a mára kakaspörkölt főző versenyből fesztivállá 
átalakult rendezvényt. az évek folyamán Domonyi lászló polgármester 
vezetésével kiskőrös város önkormányzata is jelentős erővel bekapcso-
lódott a szervezésbe, idén pedig megalakult a kiskőrösi kakasfőzők egye-
sülete, amelynek tagjai koordinálták az eseményt. a színpadi fellépőkről 
– mazsorett lányok, az evangélikus Fúvószenekar, akasztói vízkereszt ci-
terazenekar, szivárvány néptáncegyüttes, a melódia duó, Venczák Márta 
- Markó jános, vagyis Nani (bal kis kép) gondoskodott, aki a fellépők közt 
Kothencz lalival biztosította a mulatóst, így egy percig sem unatkoztunk.

Mint azt Supka Éva moderátor el-
mondta, 90 csapat bográcsonként 
átlag 4-5 kakast főzött meg pör-
költnek (ez összességében 360-450 
kakas, nem is beszélve a levesekbe 
került tyúkokról) amit, ha össze-
sítünk, mintegy 1440 kilogramm 
szárnyashúst jelent. Kellett is ez a 
húsmennyiség a vendégeknek, akik 
idén sacc/kb. 2 és fél - 3 ezren láto-
gattak ki a Szabadidőparkban meg-
tartott jubileumi rendezvényre. Így 
érthető is, hogy miért nem tartottak 
versenyt, hiszen ki az a zsűritag, aki 
el tudná dönteni a szinte minden 
aranyérmet érdemlő pörkölt közül, 

hogy ki kapjon díjat. A szervezők, 
minden regisztrált csapat főzőmeste-
rének inkább meglepetés – ajándék-
kal kedveskedtek.
Jövőre pedig veletek már nem 
ugyanitt, mert a rendezvény kinőtte 
eddigi helyét, új helyszínt kell keres-
ni a fesztiválnak.
Domonyi László polgármester ez-
úton is köszönetet mond mindazok-
nak, akik a fesztivál előkészítésében, 
lebonyolításában, utómunkálataiban 
részt vettek, vagy a háttérből segítet-
ték annak sikerességét.

fotók: facebook: Kiskőrös város

a szépkorúakat köszöntötték

Kiskőrös Város Önkormányzata, va-
lamint a dr. Kállayné Major Marina 
igazgató asszony vezette Egészség-
ügyi, Gyermekjóléti és Szociális In-
tézmény, Idősek Otthona szervezé-
sében idén október 18-án, pénteken 
köszöntötték a város idős polgárait a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ 
színháztermében. Domonyi László 
polgármester megható ünnepi be-
szédében méltatta a szépkorúak ér-
demeit, megköszönte mindazt a jót, 
amit időseinktől kaptunk örökségül. 
Ezt követően távollétükben köszön-
tötték a város két legidősebb polgá-
rát, a 100 esztendős Sándor Pálné 
Boros Teréziát, valamint a 98 éves 
Pöntöl Jánost, akik később kapták 
meg ajándékcsomagjukat. 

Az ünnepi műsort a Kiskőrösi Óvo-
dák Szűcsi óvodásai „Szivárvány” 
című dalos-táncos játékukkal nyi-
tották, majd trombitán játszott Ju
hász Áron, akit zongorán Vikorné 
Hajas Matild kísért. Kovács Gábor, 
a KEVI Petőfi Sándor Általános Is-
kolájának 5. c osztályos tanulója 
Óbecsey István: Szeressétek az öre-
geket című versét szavalta el, Ko
vács Zalán, a KEVI Petőfi Sándor 
Általános Iskolájának 3. osztályos 
diákja pedig Aranyosi Ervin: Mikor 
megöregednek című versét mondta 
el szívhez szólóan. A műsor zárása-
ként a bócsai Boróka citerazenekar 
előadását hallhattuk. Az Idősek-napi 
köszöntés végén a szervezők megven-
dégelték a meghívottakat.
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október 1-Jén 
középpontban a zene

évente szerveznek nyelvi 
Háziversenyt a Wattayban

„a zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja; 
a melódia a megszakítottat folytonossá varázsolja; a harmónia az össze 
nem illőket összeegyezteti.” 

Yehudi Menuhin gondolatának je-
gyében, a kiskőrösi „SZÓ-LA-M” 
Alapfokú Művészeti Iskola a Zene 
Világnapja alkalmából gazdag prog-
ramot kínált gyermekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt. 
A nap nyitányaként - folytatva a 
többéves hagyományt-, iskolánk 
növendékei a Petőfi Sándor Evan-
gélikus Általános Iskola alsó tago-
zatosai számára adtak hangversenyt.  
A Disztlné Markó Ibolya tanító 
közvetítésével megvalósuló kis kon-
certet nagy érdeklődéssel hallgatták 
a gyerekek. Élmény volt számukra, 
hogy a megszólaló hangszereket és 
az előadókat, ismerősként köszönt-
hették.   
Az eltelt év bizonyítja, hogy az 
óvodás korosztály is szívesen kap-
csolódik be az óvodán kívüli zenei 
programokba. A délelőtt további 
részében a Mohácsi utcai Óvoda 
gyermekeit láttuk vendégül. Az Ur
bánné Szabó Rózsa óvodapedagó-
gus vezette kis csapatot elvarázsolta 
a hangszeres zene és a tanárok értő 
magyarázata.
A nap zárásaként Szokody Anikó 
zongoraművész és Yuan Chang kon-
certjét élvezhette a közönség a mű-
vészeti iskolában. Szokody Anikó 
zenei pályája az idén 50 éves jubile-
umát ünneplő zeneiskolából indult.  
A világ számos országában koncer-
tező művésznő ez alkalomból kiváló 
tehetségű tanítványával lépett szín-
padra. Műsorukban Bartók, Liszt, 
Ravel műveinek tolmácsolásával, 
ízelítőt adtak a zongorairodalom 
négykezes, kétzongorás és szóló re-
mekeiből. 

A programsorozat folytatásaként, 
október 2-án, a Petőfi Sándor Evan-
gélikus Általános Iskola felső ta-
gozatosai számára tartott előadást 
Prof. Dr. Temesi Mária operaéne-
kes. Fodorné Faragó Krisztina és 
Romfáné Flaisz Anita énektanárok 
kérésére Mozart: Figaro házassága 
című operájával ismerkedtek a fia-
talok.
Október 3-án a Kiskőrösi Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben muzsikáltak növen-
dékeink. Jancsovicsné Sziráczki 
Zsuzsanna tanító „A zene az kell” 
címmel szervezett zenés bemutatót 
az iskolájukba járó gyerekeknek. 
Iskolánk tanárai be is mutatták a 
megszólaló hangszereket, így a zenei 
élmény mellett hasznos ismeretekkel 
is gazdagodhattak a jelen lévő gyere-
kek. 
Október 16-án a Harangvirág Óvo-
da zenei tematikus programjának 
közreműködői voltak iskolánk nö-
vendékei. 80 óvodás gyermek látoga-
tott el a művészeti iskolába, hogy va-
lódi zenei közegben, hangszerekkel 
körülvéve, énekeljenek, játsszanak.  
A prog ram Udvarhelyiné Pole
reczki Hajnalka kérésére valósult 
meg. Hasonló zenei játékban vettek 
részt a Batthyány Óvoda gyermekei 
is, Opauszkiné Lakos Henriette 
kezdeményezésére.  
A „SZÓ-LA-M” Alapfokú Művésze-
ti Iskola tanárai és növendékei szá-
mára nagy öröm, hogy a megvalósult 
programokkal ismét közel hozhatta a 
városban élők számára a zene értéke-
it, a muzsikálás örömét. 

Soltiné Samu Zsuzsanna

FÖLDSZINTI LAKÁS 
Kiskőrös, Luther tér 6. 

eladó ÁRÁBAN.
 Érdeklődni: 20/886-4434

Páhin 3 szobás 
jó állaPotú 

családi ház eladó 
Érdeklődni: 30/389-1534

Nagy érdeklődés mellett idén is lezaj-
lott a hagyományos angol és német 
házi vetélkedő a KSZC Kiskőrösi 
Wattay Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiumában. 2-3 
fős csapatok jelentkezését várták a 
szervezők, a feladatokat pedig digi-
tális táblán jelenítették meg. A ne-
mes versengés végeredményeképpen 
a következő sorrend alakult ki:
Az angol versenyben az első helyen 
végzett csapat tagjai: Galántai Bene
dek, Kis Ádám, Neuhauser Csaba. 
Második helyen a Varga Dániel, 
Katona Dániel alkotta team végzett. 
Harmadik lett a versenyben Szlovák 
Dávid, Barcsik Ferenc és Varga Lí
via diákokból álló csapat.
Német nyelvből is eredményt hir-

dettek. Hordós Noémi, Bránya 
Oktávián, valamint Lehoczki Ben
ce alkották a győztes csapatot, máso-
dik helyen végzett Korom Jázmin, 
Lincan Beatrix és Pecznyik Petra 
csapata, a harmadik helyezettnek 
járó oklevelet és jutalmat pedig Me
gyeri Ramóna, Rakonczay Rebeka, 
Lehóczki Levente csapata vette át 
Franczia László igazgatótól. 
Az ajándékokat az angol verseny 
díjazottjai számára a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum ajánlotta fel, 
az uzsonnát a Szakmunkásképzésért 
Alapítványnak köszönhetik a résztve-
vők. A német versenyhez a Kiskőrösi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
járult hozzá. A szép okleveleket Hor
váth István tanár úr készítette.

TELEPÍTSEN ERDŐT

az új támogatási rendszer adta 
kedvező feltételek mellett!

Keresse bizalommal a Silvicola Erdészeti Kft-t.
tel.: +36 20/ 440 1902

e-mail: silvicola.kft@gmail.com

Csemete-termesztés, teljes körű erdészeti 
szolgáltatások, erdőkezelés, tűzifa.

„ERDŐ A KEZDETEKTŐL”

a dunavölgyi FŐcsatorna 
megépítése és a csukástó 

lecsapolása
az országos könyvtári napok keretében tartott helytörténeti előadáson 
bemutattuk a közelben folyó főcsatorna területének korábbi állapotait, a 
mocsárvilág lecsapolásának körülményeit, illetve a csukástó vizének el-
vezetését, továbbá ezek hatását közvetlen környezetünkre, és azok élővi-
lágára. az 1870-as évektől, köszönhetően kvassay Jenőnek, egyre inkább 
fejlődött a vízmérnöki tudomány a monarchiában, s a nagy folyók szabá-
lyozása mellett általános igény mutatkozott a kiskőröshöz közel eső, ún. 
Őrjeg lápvidék lecsapolására is. 

A 19. század elején a források még 
egyértelműen tiszta medrű tóként ír-
tak róla, azonban a 20. század elejére 
teljesen elmocsarasodott. A szükséges 
intézkedéseket Zlinszky Elek királyi 
kultúrmérnök foglalta össze 1899-es 
Pest-megyei Dunavölgy lecsapolási 
és öntözési terve című munkájában. 
Eszerint a belvizeket a terület mély-
pontján vezetett 120 km hosszú fő-
csatorna gyűjti össze, amely Bajánál 
torkollik a Dunába. A hosszú csator-
na kialakítását az indokolta, hogy az 
érdekeltek átemelés nélkül kívánták 
a belvizet a Dunába juttatni. A terv a 
vízpótlási igényeket is figyelembe vet-
te, azt javasolta, hogy a csepeli Duna 
ágból kiindulva öntözőcsatorna kerül-
jön kiépítésre. A munkák elvégzésére 
1902 évben megalakult a Pestvárme-
gyei Dunavölgy lecsapoló és Öntöző 
Társulat, amely a javaslatot elfogad-
ta, és hatóságilag engedélyeztette. 
A lecsapoló hálózat kiépítése 1912-ben 
vette kezdetét, azonban az építést az 
időközben kitört világháború lassítot-
ta, majd a forradalmak miatt egy időre 
leállították. A munkálatokat pénzügyi 
nehézségek miatt csak az 1929-es évre 
tudták befejezni.
Rövidesen kitűnt, hogy az elkészült 
csatorna nem felel meg a kívánal-
maknak. A felszínre került területek 
minősége bőven hagyott kívánni valót 
maga után, ráadásul a Kiskőrösi Járás 
területén aránytalanul magas ártéri já-
rulékot kellett fizetniük az új tulajdo-
nosoknak. Az 1930-as évek közepétől 
kezdődő nedves időszakokban pedig a 
DVCS nem tudta a belvizeket kiöntés 
nélkül elvezetni, és arra sem volt képes, 
hogy a kiáradt vizeket a mezőgazdasági 
termelés igényeinek megfelelő idő alatt 
a területről visszavezesse, ezért is kapta 
a népnyelvben az „Átokcsatorna” el-
nevezést. A főcsatorna kiépítésének 
felülvizsgálata alapján megállapították, 
hogy a fejlesztést nem a főcsatorna 
bővítésével, hanem keresztirányú ár-
apasztó csatornák kiépítésével szüksé-
ges biztosítani. Az első ilyen csupán 
1943-ban készült el, a továbbiak meg-

építésére pedig az ötvenes és hatvanas 
években került sor, ám a bajai szivaty-
tyútelepet például csak 1972-ben he-
lyezték üzembe.
A Csukástónak nevezett mocsaras, 
mélyen fekvő terület a már említett 
Őrjeg láp egyik nyúlványa volt Kiskő-
rös nyugati határában, a keceli út mel-
lett. Lecsapolására belvizes időszakban 
már 1945 előtt is mutatkozott igény, 
ám végül csak 1958-ban valósult meg, 
elsősorban közegészségügyi okokból. 
Dr. Horváth József járási állatorvos 
ugyanis kimutatta, hogy az ekkoriban 
még jelentős számú községi marhaál-
lományt fertőző betegség, a májmé-
telykórt hordozó törpe iszapcsiga nagy 
számban van jelen a területen, az élő-
hely megszüntetésével pedig a fertőzést 
is vissza lehetett szorítani. Sajnos a víz 
elvezetésének számos negatív követ-
kezménye is lett: többek között Er-
dőtelek úgynevezett Siványdűlő része 
a későbbi évtizedekben fokozatosan 
elsivatagosodott, a korábban jelentős 
nádvágás és halászat teljesen eltűnt, 
emellett pedig a felszínre került földte-
rületek mezőgazdasági haszna tovább-
ra is csekély maradt. Habár a rendszer-
változást követően az új önkormányzat 
munkája során komolyan foglalkozott 
a Csukástó közel eredeti állapotának 
helyreállításával, a területek tulajdon-
viszonyainak rendezetlensége miatt a 
terv végül nem valósulhatott meg.

Turán István

amnesztiaHetet is Hirdettek
A kiskőrösiek ismét csatlakoztak 
az Országos Könyvtári Napokhoz

A könyvár idén is csatlakozott az 
Országos Könyvtári Napok prog-
ramjaihoz, amely szeptember 30-tól 
október 6-ig tartott.
Idei jelmondatunk: A KÖNYVTÁ-
RAK AZ EMBERÉRT – FELE-
LŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT volt. 
Ezen a héten mindannyiunk és gyer-
mekeink, unokáink életét is alapve-
tően befolyásoló témák közül igye-
keztünk könyvtári környezetben, 
sajátos eszközeinkkel alaposabban 
körüljárni néhányat, bízva abban, 
hogy az információk átadásával egy-
egy apró lépést tehetünk a megoldás 
felé. A témák, amelyekre fókuszált 
figyelmünk, a következők voltak: 
A mese hatalma, a klímaváltozásért 
érzett felelősségünk, a fenntartható 
fejlődés, a velünk élő természet és az 
ökokultúra.
Ezek jegyében próbáltuk összeál-
lítani programjainkat. Egész hétre 
amnesztiahetet hirdettünk, „Tiszta 
lappal” címmel, ekkor büntetlenül 
lehetett visszahozni akár régóta kint 
lévő könyveket is.
Még mindig könyvtári lehetősége-
inken belül maradva az ökológia és 
természet témaköréhez kapcsolódó 
könyveinkből könyvajánlót lehetett 
megtekinteni és kölcsönözni is a 
programsorozat ideje alatt.

A Népmese napján, szeptember 30-án 
Mesemaratonra vártuk a gyerekeket, 
és a Gyermekkönyvtár minden zugá-
ban egész nap csak meséltünk.
Szerda délelőtt két programmal ké-
szültünk, két korosztály számára. 
Reggel Gévai Csilla író osztotta meg 
zöld gondolatait kisiskolás gyerekek-
kel. Ezt követően Seffer Attila espe-
res plébános atya beszélt a Wattay 
Szakgimnázium tanulóinak mind-
annyiunk otthona, a Föld helyes 
gondozásáról, Ferenc pápa „Laudato 
si’” című enciklikáját ismertetve.
Csütörtök délután Turán István tör-
ténész előadásában a Dunavölgyi-fő-
csatorna megépítéséről, a Csukás-tó 
lecsapolásáról hallhattunk.
A péntek a játék napja volt nálunk, a 
felnőttek és gyermekek is természet-
ről, állatokról és növényekről szóló 
fejtörőket fejthettek meg, könyvju-
talmakért és más vonzó nyeremé-
nyekért.
A szombattal zártuk a hetet, az volt 
az az egy nap, amelyért cserébe egy 
évet lehetett kapni. Hogyan? Szom-
baton ingyenesen lehetett beiratkoz-
ni a könyvtárba 365 napra.
Eredményes, sok élményt adó napo-
kon vagyunk túl, jövőre, új témákkal 
folytatjuk.

Turán Istvánné

Gyökeres
szőlővessző eladó.  

Tel.: 06-70/561-6079

Kőműves munka,
hőszigetelés  

Tel.: 06-30/389-1534
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Műsor:

A Magyar Állami Operaház Zenekarának  
szimfonikus hangversenye

NÉGY ÉVSZAK – TÉLEN

Vivaldi
A négy évszak 

Piazzolla
Négy évszak Buenos Airesben

Közreműködik Kállai Ernő, Ecseki Anikó, Závodszky Magdolna, Stankowsky Nóra, 
Dóczi Áron (hegedű) és a Magyar Állami Operaház Zenekara

KISKŐRÖS, EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM
2019. december 3. 18:00

opera.hu | facebook.com/Operahaz

k iskŐrösi  e va n g é lik us ok  o
ld
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Újra Szentföld 
moSt Izrael éS JordánIa

a megszokott és a legfontosabb bibliai helyek mellett
(jeruzsálem, Betlehem, Názáret, genezáreti tó és környéke, Holt-tenger) 
ez az út is több újdonságot tartalmaz. érinti a tabor-hegyet, Bét sheant, 

az ókori szküthopoliszt, majd a kabbala fővárosát, Cfátot és Baniászt és a 
golán fennsíkot. átmegyünk Jordániába is, ahol megtekinjük az ősi szikla-
várost, petrát, és Madabában a világ egyik legnagyobb épen maradt ókori 

mozaikját. a Nebo-hegyről megnézzük, mit láthatott innen mózes az ígéret 
földjéből. de többet látunk a mai izraelből is. megkóstolhatjuk

az egyik legnevesebb izraeli borászat, a golan Heights Winery borait.
és megnézhetjük azt is egy olajütő üzemben, hogyan készül az olivaolaj 
és az oliva alapú kozmetikumok. Hajókázhatunk a genezáreti tavon és 

ellátogatunk egy gyémántcsiszoló üzembe is.

lUptáK gyÖrgy esperes, Már KIleNCeDszer Vág Bele Az UtAzás 
szerVezéséBe, VezetéséBe.

érdeklŐdŐk HívJák Őt a 06-20/824-4748-as teleFonon, vagy szemé-
lyesen érdeklŐdJenek az evangélikus egyHázközség gondnoki 

Hivatalában (78/311-724).
aki november 20-ig Jelentkezik,

Húszezer Forint Fizetési kedvezményben részesül!

A Kiskőrösi evangélikus egyházközség újra szentföldi túrát szervez
Izraelbe és jordániába, az út 2020. március 18-tól 26-ig tart.

novemberi útmutató
„…én tudom, hogy az én megváltóm 
él, és utoljára megáll a por fölött.”

(Jób könyve 19,25)

Mire ezek a sorok az olvasó elé kerül-
nek, már túl vagyunk a nagy teme-
tőjáráson. Mindenszentek ünnepe, 
halottak napja már a múlté, – bár, 
mivel mindnyájunknak vannak ha-
lottai, továbbra is ki-kilátogatunk a 
temetőbe.
Megállva szeretteink sírjánál kike-
rülhetetlen arra gondolni, lesz-e itt 
feltámadás? Igaz lenne keresztyén hi-
tünk egyik sarokpontja, amelyet az 
Apostoli Hitvallásban így mondunk: 
„hiszem… a test feltámadását”? Ki 
nem gondolt még arra, vajon ho-
gyan lesz ez lehetséges? Mert amit 
szerettünk halálával átéltünk, az any-
nyira végleges, annyira visszafordít-
hatatlan volt. Aki már rég elporladt 
a földben, vagy akit elhamvasztottak, 
valóban feltámad majd, újra élni fog?
Jób, aki egy csapásra elveszítette 
vagyonát, gyerekeit, egészségét s 
megmaradt felesége is Isten ellen 
hangolja ebben a szörnyű helyzetben 
-, nos Jób kitart Isten mellett. Nem 
hajlandó gyászában, keserűségében 
Isten ellen fordulni. Sőt, hitet tesz a 

feltámadás mellett! Ő ugyanis nem 
elhiszi, amit mások mondanak neki, 
hanem tudja, vagyis személyes meg-
győződése, hogy az élő Isten terve 
nem a végső nagy megsemmisülés, 
hanem az élet megújítása. Mert ő 
Istent hitében ilyennek ismerte meg!
És ez hogyan fog megtörténni? Ez 
nem a mi gondunk, ez legyen Isten 
gondja. Kár azon tépelődnünk, hogy 
ez a mi beszűkült tapasztalásaink 
számára felfoghatatlan és emiatt le-
hetetlennek tűnik. Az az Isten, aki a 
teremtés hajnalán a szavával alkotott 
mindent, az az Isten, aki teremtője 
tehát maga is Ura a természeti erők-
nek, és az az Isten, aki a semmiből 
alkotta az életet, hát hogyne tudná 
majd a nagy, az utolsó napon újra 
élővé tenni azokat, akik egykor itt 
éltek a földön??
Az igazán nagy kérdés tehát nem is 
ez, lesz-e feltámadás. Hanem az, va-
jon mire fogunk feltámadni? Örök 
életre vagy örök halálra? Hittünk-e 
Jézus Krisztusban, az Isten Fiában, 
Megváltónkban? Vagy pedig elutasí-
tottuk őt? Igen, ezen áll vagy bukik 
majd minden.

Lupták György

EgyházmEgyEi csEndEsnap 
Ahogy már megszokhattuk,

az ádvent 1. vasárnapját megelőző szombaton,
november 30án

várjuk mindazokat az evangélikus imaházba, akik az új egyházi év 
küszöbén Isten igéjére figyelve, Istennel és egymással közösségben 

szeretnének búcsút venni az egyházi óévtől és készülni
az új kegyelmi ajándékok befogadására.

Az egyházmegyei csendesnap előadó vendége lesz
Győri Gábor evangélikus lelkész Budapestről.

A csendesnap délelőtt 10 órakor kezdődik és úrvacsorás
istentisztelettel ér véget, várhatóan délután 4 óra tájban.

A résztvevőket a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye
egy egyszerű ebédre vendégül látja.

LGy

Az
evAngélikus
templombAn

Eljegyzés, esküvő, gyermekáldás? 
Az örömhírt INGYEN közzétesszük 

a Kiskőrösi hírekben.
Várjuk jelentkezését!

Telefon: 06-20/419-1771
email: boda.zsuzsa1@gmail.com

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg 
az ország egyik legjelentősebb beruházója,
az abroncsipar 7. legnagyobb globális szereplője. 
Az immár 885 millió euró összértékű beruházásból, 
az ország közepén épült fel a világ egyik legkorszerűbb 
abroncsgyára, amelynek már a harmadik egysége is felépült.
A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 300 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék  

(46% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondicionált buszjáratok 60 km-es körzetből  

(23 buszjárat, 5 megyéből),
•  kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•  ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk ön-
életrajzát a munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a 
2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve 
a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését. 
Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu 
weboldalon. 
További információ: 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

sok boldogságot 
kívánunk!

megszülettél, megérkeztél... de Jó!

„Tiéd a szívem, tiéd a kezem,
hűségem és becsületem.
Érzem, homlokom alatt
zsibong a legszebb nyugalom,
találtam valakit, egy embert,
örökre hozzá tartozom.”

(Fodor András)
Szvetnyik Brigitta és Harcos Károly

Boldoczki Vilmos Gábor
édesanyja: Körmendy Krisztina
édesapja: Boldoczki Gábor
született: 2019. szeptember 26-án 
születési hely: Budapest
súly, hossz: 3690 gramm, 56 cm

Pallag Mimi
édesanyja: Bajusznács Fanni
édesapja: Pallag Dávid
született: 2019. október 3-án
születési hely: Budapest
súly, hossz: 2490 gramm, 48 cm

Polereczki Panka
édesanyja: Czirkó Nelli
édesapja: Polereczki Pál  
született: 2019. szeptember 2-án
születési hely: Kecskemét
súly, hossz: 3050 gramm, 50 cm 

Pap Lenke
édesanyja: Grábics Ágnes
édesapja: Pap Tamás
született: 2019. április 10-én
születési hely: Kecskemét 
súly, hossz: 3500 gramm, 51 cm

családias
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nevelés

elsŐk lettek a kresz-saFari versenyen a bem iskolások
a kiskőrösi bem József általános iskola 4.c osztálya a kiskőrösi rend-
őrkapitányság munkatársától, Baltás Adrienn c.r.zászlóstól meghívást ka-
pott október 26-ra a rendőrség és a kecskeméti vadaspark közös kresz 
rendezvényére. a téma: biztonságos közlekedés gyalogosan, kerékpárral, 
busszal, tűzvédelem, környezetvédelem, a víz az éltető erő.

Nagy erővel láttunk hozzá a felké-
szüléshez. Elsőként a kecskeméti 
Retro busszal utaztunk a városban. 
Felszállás előtt jegyet váltottunk, 
elfoglaltuk az üres helyeket, akinek 
nem jutott állt és kapaszkodott. 
Közben tájékoztatót tartott a Volán 
munkatársa az utazás szabályairól, a 
tanulókat is bevonva. Mit illik, mit 
nem illik és szabad a tömegközleke-
dés során. A Szabadidőparkba érve 
szituációs gyakorlatokon bábok se-
gítségével a diákok megfigyelték, 

kipróbálták a leszállást táskával, ho-
gyan kell biztonságosan áthaladni az 
úton a busz előtt, illetve mögötte. 
Délután Vlcskó Dávid tanár úrral 
ismerkedtek a közlekedési táblákkal, 
KRESZ tesztlapokat oldottak meg. 
Bácsi Csaba tanár úrral akadálypá-
lyán gyakorolták az ügyességi kerék-
pározást. Baltás Adrienn c.r.zászlós 
rendőrnő tájékoztatást adott a ver-
seny menetéről, majd KRESZ fü-
zetben oldottuk meg a feladatokat. 
A verseny előtti napon besétáltunk 

a városba, megfigyeltük a táblákat, 
a kerékpárosok közlekedését. Alapos 
felkészülés után csütörtökön zuhogó 
esőben, de jókedvvel indultunk a 
kecskeméti Vadasparkba. 9 órakor 
volt a Megyei KRESZ Safari verseny 
ünnepélyes megnyitója. 10 csapatból 
8 érkezett a megyéből. Menetlevelet 
kaptunk, 11 állomáson kellett meg-
mérettetni magunkat. A gyerekek 
számára a legérdekesebb feladatokat 
emelném ki: puzzle játék, dobókoc-
kákból jelzőtáblák kirakása, pontos 
megnevezése, természetesen időre, 
aktiviti: Weimper Máté körbe írta a 
rendőr által mutatott táblákat, szín 
és forma szerint, 8 perc alatt minél 
többet pontosan meg kellett ne-
vezni, akadálypályán kerékpározás, 
tesztlap kitöltése, tűz- víz védelem-
mel kapcsolatos kvíz játékok. A leg-
jobban a füstfolyósó és az öltözkö-
dés tetszett nekik, fergeteges nevetés 
alakult ki, amikor a fényvisszaverő 
mellényt, kar, láb fényvisszaverő sza-
lagot kellett felvenni, átadni. 8 perc 
alatt minél több gyerek vegyen részt 
a feladatban, közben belegabalyod-
tak, drukkoltak, tetszett nekik, hogy 
én is játszom velük, lelkesítem a csa-
patot, az eső meg csak esett-esett. 
A feladatokat kiválóan teljesítettük, 
6 állomáson nem vesztettünk egyet-
len pontot sem. Izgalommal vártuk 
az eredményhirdetést. Közben az eső 

nem szegte kedvünket, énekeltük a 
Süss fel nap... című dalt, miközben az 
állatokban is gyönyörködtünk, meg-
figyeltük a majmokat, szurikátákat, 
megetettük a vásárolt állateledellel a 
simogatóban az állatokat. Fél egykor 
jelezték, hogy megszületett az ered-
mény, izgultunk, szorítottuk egymás 
kezét, majd örömujjongás a 8. cso-
port a 4.c osztály Kiskőrösről a Bem 
Iskolából az első helyezett, hangzott 
a mikrofonban. Esőkabátban átázva, 
átfázva boldogan vettük át az aján-
dékot, ami természetesen a kerék-
páros közlekedésnél elengedhetetlen 
kellékek voltak. Könyök-térdvédő, 
mellény, kéz-láb fényvisszaverő sza-
lag, és más kisebb ajándék: kulcstar-
tók, plakátok, tollak párosító puzzle, 
színes füzetek stb. Tetőzte a napot, 
hogy a Vadaspark igazgatója újból 
felhívott a színpadra és különdíjként 
az osztály egésznapos ingyenes belé-
pőjegyet kapott a Vadasparkba. Fel-
hőtlen boldogság, minek örömére a 
nap is kisütött. 14 órakor vidáman 
buszra szálltunk és jöttünk haza. 

A gyerekek mosollyal, sok élmény-
nyel meséltek szüleiknek erről az iz-
galmas, erőt próbáló napról. Nagyon 
büszke voltam az osztályomra, a 4. c 
osztályra.

Horváth A. Gézáné
osztályfőnök

Allásajánlat

HATÁRIDŐ: 2019. december 31.

RÉSZLETEK: TARR.HU/KARRIER 

A TARR Kft. tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az álláshirdetésre való jelentkezéssel Jelentkező hozzájárul, hogy személyes adatait a TARR Kft. 
a tarr.hu weboldalon található „Adatkezelési Tájékoztató állásra jelentkező személyek részére” alapján kezelje.

MUNKAKÖR: Műszerész • HELY: Kiskőrös
JELENTKEZÉS: Fényképes önéletrajzzal  
„Műszerész” tárggyal az allas@tarr.hu 

e-mail címre!

Feladatok
• Távközlési hálózatok üzemeltetése 

és beruházási feladatok ellátása

• Előfizetői kapcsolattartás

• Munkakörhöz tartozó feladatok 
adminisztrálása

Elvárások
• Középfokú elektronikai, villamos 

végzettség 

• B kategóriás jogosítvány

• Felhasználói szintű 
számítástechnikai ismeretek

• Egyéni- és csapatmunka

Előnyök
• Technikusi végzettség

• Elektronikával és/vagy 
villanyszereléssel kapcsolatos 
tapasztalatok, ismeretek

• Egy idegen nyelv társalgási szintű 
ismerete

• Távközlési piac, szolgáltatások 
ismerete

Amit kínálunk
• Alkalmazotti jogviszony

• Béren kívüli juttatások, cafetéria

• Folyamatos tanulási  
és előrelépési lehetőség

• Kreatív, változatos feladatok 
fiatalos csapatban

201910-sajto-allashirdetes-karrier-muszeresz.indd   2 2019. 10. 25.   15:03

Alma eladó 
termelőtől!

tel.: +36-70/619-3910

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

méltó módon emlékeztek 
meg az aradi mártírokról

az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulójára emlékezett az 
országos petőfi sándor társaság és a petőfi szülőház és emlékmúzeum. 
a kiskunhalasi szakképzési centrum kiskőrösi Wattay szakgimnáziuma 
12. b osztálya az alkalom súlyához méltó, zenével és tánccal komponált 
emlékműsorát podmaniczky gabriella és szeitert gábor állította össze. 
a felemelő, lélekhez szóló percek után prof dr. Csorba lászló, a nemzeti 
múzeum volt főigazgatója, az eötvös loránd tudományegyetem tanszék-
vezetője mondta el ünnepi gondolatait. a történészprofesszor beszédében 
hangsúlyozta, hogy a jelen életünkkel, magatartásunkkal építjük a jövőt 
a következő generáció számára, példamutatásunk, tartásunk éppen ezért 
kiemelt fontossággal bír. kiemelte, hogy a történelmi eseményekre való 
emlékezés egyik legfontosabb eszköze a képzőművészet, hiszen ami vizu-
álisan vagy hallhatóan jelenik meg előttünk, azt tudatunk évtizedek múl-
tával is megőrzi.    

A mécsesek elhelyezése után a múze-
um galériáján Kossuth Lajos, a „ma-
gyarok Mózese” címmel nyílt idő-
szaki tárlat Kossuth halálának 125. 
évfordulója alkalmából. A kiállítást 
Prof. dr. Hermann Róbert nyitot-
ta meg, és méltatta a Krámer Iván, 
Dobák Géza és a saját gyűjteményé-
ből összeállított anyagot, amelyben a 
számos arckép, eredeti levél és kéz-
irat mellett olyan tárgyak is látha-
tók, mint pl. egy Kossuth-gyászzseb-
kendő, egy darab a koporsóján lévő 
koszorúból vagy egy Kossuth-fejes 
tőrösbot. 
A kiállítás-megnyitó után a Csudák-
nak éve 1848–1849 – Kézzelfogha-
tó hadtörténelem és Az ismeretlen 

Görgei című köteteket mutatta be 
Prof. dr. Csikány Tamás és Prof. dr. 
Hermann Róbert történész.
A megnyitó kiemelt része volt, hogy 
a Magyar Honvédség Katonai Igaz-
gatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnoksága nevében Bezerédi 
László törzszászlós a katonai igazga-
tási feladatok magas szintű végzése, a 
katonai érdekvédelem, a honvédség 
és a társadalom kapcsolatának erősí-
tése érdekében kifejtett munkájáért 
elismerő oklevelet adott át Krámer 
Iván tartalékos alezredesnek. Gratu-
lálunk az elismeréshez. 
A kiállítás 2019. december 15-ig te-
kinthető meg.

dr. Filus Erika 

in memoriam kiss ernŐ
Kiss Ernő római címzetes apát, 
nyugalmazott katolikus plébános, 
Kiskőrös Város Díszpolgára (2012) 
október 9-én, életének 92. évében 
visszaadta lelkét a Teremtőnek. Te-
metése október 19-én, szombaton 
volt. A katolikus templomban dél-
előtt 11 órakor szentmisét mutattak 
be érte, majd elkísérték utolsó útjára, 
a római katolikus temetőbe.
Kiss Ernő a Tisza parti Zentán szü-
letett 1927. október 15-én, Avilai 
Szent Terézia ünnepén. Dolgos ipa-
ros család második gyermekeként 
látta meg a napvilágot, a családi 
légkör, amelyben felnőtt, áthatotta a 
mély vallásosság, az imádságos élet és 
a magyar nemzeti öntudat.
Tanulmányait Zentán kezdte, a gim-
názium utolsó két évét már a kalo-
csai jezsuita gimnáziumban végezte. 
1946-ban tett érettségi vizsgát, majd 
1951-ig teológiai tanulmányokat 
folytatott. 1950-ben Grősz József ka-
locsai érsek a kiskőrösi templomban 
szentelte árszerpappá. A papszen-
telésre 1951. június 9-én került sor 
Grősz József segédpüspöke, dr. Bárd 
János által. Papi szolgálatát Homok-
mégyen kezdte, majd Bátya és Borota 
után 1952-ben Csávolyra, 1954-ben 
újra Borotára, 1955-ben Mélykútra, 
tíz évvel később Bácsalmásra, 1960-
ban Baja Belvárosra, majd kisegítő-
ként Vaskútra és Baja Szentszív plé-
bániára kapott kinevezést.
Helyi lelkészként 1960. novembe-
rében Imrehegyre került, ahonnan 

1962. szeptemberében Kaskantyúra 
helyezte főpásztora, ahol 9 évet töl-
tött. A közel egy évtizedes szolgálat 
alatt a kaskantyúi hívekkel Fogoly 
Kiváltó Boldogasszony tiszteletére 
épített templomot.
1971-1976-ig kelebiai plébánosként 
teljesítette szolgálatát. Kiskőrös-
re 1976. szeptember 1-jén került. 
A hosszú évek alatt számos elisme-
résben részesült főpásztora részéről: 
érseki tanácsosnak választották, Bát-
monostori apát címet kapott és a 
városvezetéstől Kiskőrös Városért díj-
ban is részesült a díszpolgári cím előtt.
2016. október 16-án ünnepelte pap-
pá szentelésének 65. évfordulóját 
a kiskőrösi Szent József katolikus 
templomban. A jubileumi szentmi-
sén utódja, Seffer Attila atya méltat-
ta Kiss Ernő plébános érdemeit. 
Kiss Ernő atyától, a városvezetés ne-
vében Domonyi László polgármes-
ter köszönt el az elhunyt tiszteletére 
bemutatott szentmisén. 
Nyugodjon békében!

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

Fájó szívvel emlékezünk 

AMBRUS PÁLNÉ
SZ.: B KOVÁCS ILONA ÉS AMBRUS PÁL 

halálának 9. és 3. évfordulóján

lánya; unokái: Nóra; Ildikó és családja 

emlékezés

2019. november 25. napjától
változik a gyógyszertárak
ügyeleti/készenléti rendje.

Az ügyeleti/készenléti idő:
• hétfőtől-péntekig 19:00-22:00 óráig ügyelet,
   22.00 órától másnap reggel 7:30 óráig készenlét
• szombaton: 12:30-22:00 óráig ügyelet,
   22:00 órától vasárnap reggel 8:00 óráig készenlét
• vasárnap és ünnepnap: 8:00-22:00 óráig ügyelet,
   22:00 órától másnap reggel 7:30 óráig készenlét
 

Készenlét alatt a készenlétet teljesítő gyógyszerész az 
ellátást telefonhívást követően 30 perces várakozási időn 
belül kezdi meg.
A gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál továbbra is 
jelezve lesz az ügyeleti/készenléti szolgálatot teljesítő 
gyógyszertár elérhetősége.
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a kevi diákJai erdélyben
a Határtalanul! pályázatot ettől a tanévtől, a középiskolások számára is 
kiterjesztették, osztályfőnökeink éltek a lehetőséggel. a két szerencsés 
osztály a 10.b és a 11.d volt, akik elutazhattak erdélybe.

Október 8-án hajnalban izgatot-
tan indultunk útnak. Sok utazás 
után az első megállónk Déva várá-
nál volt, aztán megnéztük Vajda-
hunyad várát is. Látogatást tettünk 
Segesváron, majd Petőfi körtefájánál 
Székelykeresztúron. A két osztály 
négy különböző panzióban szállt 
meg Gyergyóújfaluban, meleg va-
csorával vártak minket a házigazdák.
Második nap megismerkedtünk az 
Elekes Vencel Iskolával, ahol két 
hetedikes osztállyal találkoztunk, 
megismerhettük az iskolát és a fiúk 
focimeccset játszottak az ottani fiata-
lokkal, amit meg is nyertek. Utána a 
helyi erdész elvitt minket egy túrára a 
vadászházig, ott finom házi kürtöska-
láccsal kínáltak bennünket a fárasztó 
séta után. Végül a napot szalonnasü-
tögetéssel zártuk a tábortűznél.
A harmadik napon túravezetővel 
mentünk le a tekerőpataki Sugó-
barlangba, ahol sok denevért láthat-
tunk és megcsodálhattuk a csepp-
kőképződményeket. Ezután vezetett 
túrán vettünk részt a Gyilkos-tónál és 
a Békás-szorosban. Itt mindenkinek 
volt ideje egy kis szabad programra. 
Este pedig közös táncházban vettünk 
részt a Katorzsa néptáncegyüttessel, 
illetve a helyi diáksággal. Két új nép-
dalt is megtanulhattunk és különbö-
ző tánclépéseket ismerhettünk meg.
Negyedik nap II. Rákóczi Ferenc 
szobrát koszorúztuk meg Székely-
udvarhelyen. Itt megálltunk a helyi 

cukrászdában egy kis sütizésre, ami 
mindenkit nagy boldogsággal töltött 
el. Ezután Korondon korongozás volt 
a programunk, valamint taplászás. 
Az idegenvezető bemutatta nekünk 
a székelykapu jellegzetességeit, majd 
házi sajtokat kóstolhattunk. Ezután 
Szejkefürdőn megtekintettük Orbán 
Balázs sírját és a székelykapukat.
Ötödik napon a Szent Anna-tó kör-
nyékén túráztunk. Majd Mádéfalván 
megkoszorúztuk a székely vesze-
delem emlékművet. Ellátogattunk 
Csíkszeredába, ahol megnéztük a 
Makovecz-templomot. Aztán fel-
sétáltunk a Csíksomlyó búcsújáró 
helyre.
Utolsó nap korán reggel indultunk 
haza. Útközben még látogatást tet-
tünk Marosvásárhelyen, ill. végig-
sétáltunk a tordai sóbányában. Itt 
megkóstolhattuk a sót, kipróbáltuk 
a visszhangszobát, és akinek kedve 
volt, felülhetett az óriáskerékre is. 
Hosszú utazás után 9-kor értünk 
vissza Kiskőrösre.
Személy szerint nekünk a kürtöska-
lács sütés, a korongozás és a Szent 
Anna-tó környéki túra tetszett a 
legjobban. Gyönyörű volt a kilátás, 
nagyon szuper túravezetőink voltak. 
A kirándulásnak köszönhetően még 
jobban összekovácsolódott az osztály 
és új embereket is megismerhettünk. 
Köszönjük tanárainknak a rengeteg 
fáradozást, és hogy részt vehettünk 
ezen a pályázaton. 

HORVÁTH KORNÉL

SIPEKI ZOLTÁN

LATTMANN BÉLA

GÁTOS IVÁN

GYENGE LAJOS

CSÁNYI ISTVÁN

ÓVÁRI ÉVA

KABELÁCS RITA

PÉTER BARBARA

ZORÁN

www.facebok.com/zoran.hu
www.zoran.hu

vidék plakát B2.indd   2 //190703   13:37

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: kiskorosturizmus.hu/jegy

DECEMBER 15. KISKŐRÖS
VÁROSI SPORTCSARNOK

JEGYEK VÁLTHATÓK:
 a Petőfi Sándor Művelődési Központban és a János Vitéz Látogató Központban.
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magyarok a lengyel légiókban
Korábban már adtunk hírt arról, 
hogy Varga Endre László, a Wattay 
Szakgimnázium egykori tanára kuta-
tást és könyvírást végez, konferenci-
ára megy. 
Ebben az évben március 31-én a 
budapesti Lengyel Közművelődési 
Központ Óhegy utcai telephelyén 
mutatta be a Magyarok a Lengyel 
Légiókban 1914-1918 könyvének 
lengyel nyelvű változatát. Az előadás, 
a beszélgetés lengyel nyelven történt 
a nagyszámú jelenlévő lengyel ven-
dégek számára. 
Szeptember 12-én a budapesti Had-
történeti Intézet és Múzeum díszter-
mében a magyar nyelven megjelent 
könyv bemutatóján is részt vehet-
tem. A méltatást Bonhardt Attila 
nyugállományú ezredes- a hadtör-
téneti levéltár volt igazgatójának 
köszönhettük. Ő személyes kap-
csolatban állt és áll Endrével, mert 
a levéltári kutatások során barátság 
alakult ki közöttük.
Elmondta, hogy Varga Endre hasz-
nálja a magyar, a lengyel levéltárak 
anyagát; forráskiadványokkal a lon-
doni, a New-York-i lengyel nyelvű 
gyűjtemények, levéltárak dokumen-
tumait; a magyar és a lengyel nyelvű 
sajtóforrásokat.
A könyv az I. világháború befejezé-
sének centenáriumára jelent meg. 
Annak a néhány száz magyar em-
bernek történetét mutatja be, akik a 

Lengyel Légiókba toborzás útján ön-
ként jelentkeztek. Ők nem hazafias 
kötelességből fogtak fegyvert, hanem 
a lengyel nép iránti szimpátiából, és 
harcoltak Lengyelország önállóságá-
nak visszaállításáért.
Gratulálunk és köszönjük a szerző-
nek, Varga Endrének, hogy ezeknek 
a magyar embereknek számunkra 
eddig ismeretlen hősiességét meg-
tudhattuk. Erőt és egészséget kívá-
nunk további munkákhoz! 

Boldoczki Sándorné

solti árpád kiskŐrösi koncertJe
A kiskőrösi származású, Junior 
Prima-díjas Solti Árpád, a borås-i 
Sjöbo templom orgonistájaként a 
svéd evangélikus testvérek szolgá-
latát látja el nap, mint nap. A nov-
ember 19-i koncertjének műsorát 
nagy gonddal válogatta 
össze különböző korok-
ból. Számos nemzet (svéd, 
dán, német, francia és 
magyar) zeneszerzője kép-
viselteti magát: Roman, 
Bach, Schubert, Høeberg, 
Poulenc, Peterson-Berger, 
Antallfy-Zsíross Dezső és 
Virágh András Gábor egy-
egy alkotása szólal meg. 
A kiskőrösi Baptista 
Templom új, virtuális 
orgonájának fantasztikus 
adottságai és a szintén 
kiskőrösi gyökerekkel ren-
delkező Opauszki Gergely 
kürtművész közreműkö-

dése garancia egy izgalmas és színes 
zenei eseményre.
A koncert zárásában pedig a közön-
ség szava lesz a döntő, mert a pub-
likum által kiválasztott énekre fog 
improvizálni Solti Árpád. 

úJ generáció
Mikulás-napi kiállítás a kiskőrösi 

fiatalok alkotásaiból

december 6-án, 17-órakor az alkotói képességgel megáldott fiatalok mu-
tatkoznak be a petőfi sándor művelődési központ és az ágnes galéria 
közös rendezésében. többségük 2000 után született. az interneten a gö-
rög abc első  betűjével jelölik a kétezer után születetteket (a digitális kor 
gyermekeit), ők az „alfa generáció”. Jézus mondta: én vagyok az alfa és az 
omega. remélem a kiállításon szereplő új, „alfa generáció” után még sok 
nemzedék következik, akik a rajzolásban, festésben, metszetek készítésé-
ben, szobrászkodásban lelik örömüket! 

Az „Alfa nemzedék” tagjai sok min-
denben különbözhetnek az ezredfor-
duló előtt születettektől, hiszen más 
közegbe, más lehetőségek közé érkez-
tek, mint elődeik. Ami mégis velük 
kapcsolatban megfogott, az a pár do-
log, ami rengeteg fiatalban közös, és 
bennük is megvan. Némely fiatal azt 
érezheti: más vagyok, mint a többiek, 
ezért szeretném magamat megmutat-
ni, hogy látva lássanak, olykor viszont 
szeretnék elbújni, hogy egyáltalán ne 
lássanak. Nyitottak, őszinték, mint 
mi hajdanán. Zárkózottak, magukba 
fordulók, mint mi hajdanán. Szere-
tetet adók és szeretetet várók. Mi a 
közös az ÚJ GENERÁCIÓ kiállító-
iban? Az ezerféle különbség ellenére 
az a spiritusz, ami a lelkükben van, 
az ügyesség, ami a kezükben van, a 
különleges látásmód, ami a szemü-
kön át a fejükben van, amit csak egy 
szóval lehet kifejezni: tehetség. Nem 
digitális kütyükkel alkotnak.
A Mikulás ünnepe Szent Miklós 
püspök ajándékosztásának emlék-
napja. December 6-án az ifjú kiál-
lítók megajándékoznak bennünket 
a tehetségükkel, bájukkal, frissessé-
gükkel, őszinteségükkel. Kiből lesz 
művész? Nem tudható, de az biztos, 
hogy az alkotás örömét meg tudják 
majd élni minden élethelyzetben. 
Kívánom nekik: ne kelljen segítsé-
gül folyamodniuk a kábítószerekhez, 
az alkoholokhoz, a gyógyszerekhez 

vagy a pszichológusokhoz az élet 
nehézségeinek az elviseléséhez! Az 
örömöket pedig  józanul, a maguk 
helyén tudják kezelni! Fiataljainknak 
legyen ehhez elég hittük, reményük, 
bátorságuk, kitartásuk, a kiskőrösiek-
nek és a környékben élőknek pedig 
elég kíváncsiságuk ahhoz, hogy meg-
nézzék az Alfa generáció kiállítását! 
A kiállítók: Disztl Bernadett, Kar
dos Mercédesz Klaudia, László 
Boglárka, Somlyai Petra, Szabó 
Nándor, Varga Zsófia, Vincze Dor
ka, Walter Borka. Műsort Adnak: 
Godó Judit és Varga Mátyás. 
Babucsikné Zeikfalvy Anna tanár-
nővel és ifj. Kunhegyesi Ferenc fes-
tőművésszel (ők a fiatalok felkészítői) 
együtt szeretettel várunk ifjakat és 
örökifjakat a kiállítás megnyitójára a 
művelődési központ emeleti kiállító-
termébe!
Megtiszteltetés számomra, hogy én 
nyithatom meg a kiállítást. 

Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna 
művészettörténész

GÉPI ELŐMETSZÉS SZŐLŐbE!
SZŐLŐÜLTETVÉNYEK GÉPI ELŐMETSZÉSÉT, 

ZÚZÁSÁT VÁLLALoM KISKŐrÖS
ÉS VoNZÁSKÖrZETÉbEN!

NEM CSAK MoSEr MŰVELÉSŰT!

06-20/9240-302
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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:
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!

sportosan nem mindennapi

do60 diáksportFesztivál a bemben
Húsz intézményből mérték össze 

ügyességüket a tanulók
a magyar diáksport szövetség do60, azaz a „do sixty” programja október 
1-jén a kiskőrösi bem József általános iskolában is megvalósulhatott a di-
ákok nagy örömére. a fesztivál lebonyolítása két turnusban történt, hiszen 
húsz intézményből, húsz-húsz alsó tagozatos tanuló érkezett, hogy részt 
vegyen ezen a programon. a bem iskola tornatermében és műfüves sport-
pályáján nyolc-nyolc pálya került kialakításra, ahol a diákok sportolhattak 
délelőtt és délután is. 

Minden helyszínen más-más ügyes-
ségi feladatot kellett végrehajtani-
uk vegyes (különböző iskolákból 
érkező) csapatokban a tanulóknak. 
A második osztályosoknál az ügyes-
ségfejlesztő játékok domináltak, a 
harmadik-negyedik osztályosok kor-
csoportjában több sportág kipróbá-
lása, taktikai és technikai elemének 
megismerése volt a cél. A program 
megvalósítását a helyi szakmai stáb – 
az intézmény testnevelői – segítette: 
Budai Adrienn, Agócs Zoltán, Bá
rány Mihály, Biácsi Gábor és László 
Zsolt. A rendezvény zökkenőmentes 
és sikeres lebonyolításához szükség 
volt még segítőkre, a Bem iskola 32 
önkéntes nyolcadikos diákja vállalta 
a pályák megépítését, a csapatok kí-
séretét és a gyakorlatok bemutatását. 
A sportoláshoz szükséges eszközö-
ket, a hangosítást, a diákok és kísé-
rőik részére az elemózsiát a Magyar 

Diáksport Szövetség biztosította. 
A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Vágó Ferencné, a Kiskőrösi 
Tankerületi Központ igazgatója, 
Domonyi László, Kiskőrös pol-
gármestere, dr. Molnár László, az 
MDSZ Stratégiai igazgatója és még 
számos meghívott vendég, akiket 
Lasztovicza László, a Kiskőrösi 
Bem József Általános Iskola főigazga-
tója köszöntött. A legnagyobb meg-
lepetést a diákok számára Dombi 
Rudolf olimpiai bajnok kajakozó és 
Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai 
bajnok párbajtőröző jelenléte szerez-
te. A két sportoló a nap folyamán 
rengeteg autogramot kiosztott. Ez 
a rendezvény hasznos volt a diákok 
és pedagógusok számára egyaránt. 
A Kiskőrösi Bem József Általános 
Iskola kollektívája büszke arra, hogy 
a DO60 diáksportfesztiválnak a Dél-
alföldi régióban otthont adhatott. 

kiskŐrösön egyre népszerűbb 
és sikeresebb a sportlövészet 
A lőteret üzemeltető JP Team Sport-
lövész Egyesületben diákok, felnőt-
tek egyaránt gyakorolnak és fejlesztik 
tudásukat. Most ismét kiemelkedő 
eredményeket értek el.
Minden sportág legnagyobb hazai 
megmérettetése az Országos Baj-
nokság. Az MDLSZ berkeiben má-
jusban került megrendezésre a Steel 
Challenge szakág, pisztoly – puska, 
szeptember hónapban pedig a sö-
rétes puska versenye. Szeptember 
hónapban még a gyorspont szakág 
is lebonyolította országos megméret-
tetését.

A versenyeken három sporttársunk 
képviselte városunkat. Drexler 
Christine, Mészáros Zoltán JP 
Team SE, Székes Endre Celeritas 
SE színeiben.
A szászvári gyorspont versenyen tíz 
különböző divízióban és felnőtt, 
lady, junior, senior, supersenior, ka-
tegóriában nevezhettek az indulók. 
A kiskőrősi JP Team SE tagjai két 
fővel képviselték a klubot. Ha már 
ott voltak hozták a formájukat jó 
szokásuk szerint, amivel ismét bizo-
nyították saját tudásuk szintjét és a 
klubban folyó szakmai munka szín-
vonalát!

Gyorspont Országos Bajnokság:
Drexler Christine JP Team SE (Lady)
2. hely: Kiskaliberű pisztoly Nyílt 
irányzék. 2. hely: Nagykaliberű pisz-
toly nyílt irányzék. 3. hely: Kiskali-
berű puska optikai irányzék. 2. hely: 
Sörétespuska optikai irányzék
Mészáros Zoltán JP Team SE (Fel-
nőtt) 1. hely Kiskaliberű pisztoly op-
tikai irányzék Országos Bajnoki Cím
A sörétes puska Steel Challenge Or-
szágos Bajnokság női, felnőtt, senior, 
supersenior kategóriában, valamint 
félautomata-manuál (pumpás) diví-
zióban került Pátyon lebonyolításra. 

A kiskőrösi versenyzők az alábbi ki-
váló eredményeket érték el:
Drexler Christine JP Team SE (Női)
1. hely Manual (pumpás) Országos 
Bajnoki Cím. 1. hely Félautomata 
Országos Bajnoki Cím
Székes Endre Celeritas SE (Felnőtt)
1. hely Félautomata Országos Baj-
noki Cím. 2. hely Manual (pumpás)
Pisztoly – Puska Steel Challenge Or-
szágos Bajnokság. 3. hely Pisztolyka-
liberű puska nyílt irányzék
Gratulálunk az elért eredményekhez 
és köszönjük, hogy általatok megem-
lítették városunk és a klubunk nevét!

M.A

kiskŐrös város Hírei,
Fontos napi inFomációk:
FACeBOOK: KIsKőrÖs VárOs
www.KIsKOrOs.HU   

aradra utaztak megemlékezni

A Kiskőrös Helyőrség Nyugállomá-
nyúak Klubja tagjai úgy döntöttünk, 
hogy Aradon, a helyszínen fogunk 
tisztelegni a vértanúk emléke előtt.
Október 6-án, az 53 fős csoportunk 
buszra szállt. Aradon, a helyi idegen-
vezetővel a közelmúltban felállított 
Szabadság-emlékműnél volt a talál-
kozónk. Sok érdekes ismerettel bő-
víthettük a már meglévő tudásunkat, 
például megismertük a szobor kálvá-
riáját, illetve a szobor jelképeit. Ezt 
követően elhelyeztük az emlékezés 
és a tisztelet koszorúját. Következő 
állomásunk a vesztőhely obeliszk-
je volt, ahol a 13 hőst kivégezték, 
leróttuk tiszteletünket a vértanúk 
hamvainál is. 
A városi séta keretében megtekintet-
tük a katolikus templomot, majd a 
’48-as forradalom és szabadságharc 
ereklyéit bemutató múzeumban tet-
tünk látogatást.
Öröm volt nézni, hogy sok magyar 
rendszámú busszal érkeztek felnőt-
tek és fiatalok egyaránt, hogy leróják 
tiszteletüket az aradi vértanúk emlé-
ke előtt.

Gottfried Béla 

nem csak megmozgat 
elŐadásokat is szervez az eFi

október folyamán számos lehetőségük volt a lakosoknak, hogy tegyenek 
egészségük megőrzése érdekében. nem csak a mozgás került előtérbe, ha-
nem a táplálkozás és a mentális egészség is kiemelkedő szerepet kapott.

Az EFI iroda október során lehető-
séget biztosított Kiskőrös minden 
óvodája számára, hogy Domonyiné 
Borbényi Katalin gyógypedagógus, 
logopédus, általános iskolai tanító 
tájékoztassa a szülőket az iskolaérett-
ség követelményeiről.
Sokszor gondolkodnak azon a szü-
lők, hogy gyermekük mikor menjen 
iskolába. Ennek eldöntése nem egy-
szerű dolog a kisgyermek életében. 
A jogszabály szerint tanköteles az a 
gyermek, aki az adott naptári évben 
augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. 
A törvény szerint lehetőség van egy 
évvel később indulni az iskolába, ha 
ennek meg van a megfelelő oka.  
Az iskolaérettséghez szükséges:
1. A gyermek fizikai alkalmassága 
(megfelelő testi fejlettség, általá-
nos, jó erőnlét). 2. A képességek/ 
részképességek megfelelő szintje a 
következő területeken, például: szo-
ciális érettség, általános tájékozott-
ság, mozgásfejlettség, vizuális- hal-
lási észlelés, figyelem és emlékezet, 
grafomotoros fejlettség, életkornak 
megfelelő matematikai ismeretek tu-
dása, nyelvi fejlettség, gondolkodási 
funkciók megfelelő szintje. 3. A pszi-
chés alkalmasság (érzelmi érettség, 
akarati élet fejlettsége).
Érzelmi intelligenciát fejlesztő tré-
ning indult a szülők számára az 
Egészségfejlesztési Irodában Mezőfi
Horváth Antónia klinikai szakpszi-
chológus vezetésével. A foglalkozás 
során a szülők olyan gyakorlatokat 
sajátíthattak el, melyek segítségé-
vel hatékonyan fejleszthetik saját és 

gyermekeik érzelmi intelligenciáját. 
Könnyebben ismerik fel a gyerme-
kek érzelmeit, és reagálnak azokra, 
valamint a konfliktushelyzeteket 
eredményesebben tudják kezelni.
Fogyjunk okosan programsoroza-
tunkon Dr. Nagy Miklós vezeté-
sével egy lelkes közösség ismerhette 
meg a kalória-egyensúly jelentősé-
gét, sajátíthatott el konyhai techni-
kákat, melyek segítségével hatéko-
nyabb lesz a fogyás, és tanulhattak 
olyan recepteket, melyek kitűnően 
beépíthetők a mindennapi főzésbe. 
A program során az előadók a rész-
vevőket is bevonták a feladatokba, 
így az élmények által és a rendszeres 
kóstolással, sokkal könnyebb lesz a 
hallott információkat beépíteni az 
életükbe. 
Október végén a Trizoli Jótifuti 
Egyesület által szervezett Bagoly 
bringatúrán és a 17. Bringabarátság 
bringatúrán ismét egy elhivatott és 
összetartó csapat kerékpározhatott 
együtt. A szervezők célja a mozgás 
szeretetének átadásán túl, a közösség 
összetartása, az egymásra való oda-
figyelés erősítése és hogy egy vidám 
családi, baráti programon lehessenek 
együtt a résztvevők.
Aktuális programjainkról szemé-
lyesen, telefonon vagy az Egészség-
fejlesztési Iroda Kiskőrös Facebook 
oldalán tudnak érdeklődni, továbbá 
a kihelyezett plakátokon is tájékoz-
tatjuk Önöket.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátor

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

NOVEMBER
9. szombat 09.00 Libafutam (Kiskőrös, Főtér)
9. szombat 13.00 Ősszel is �tten! (Pető� Sándor Művelődési Központ)
9. szombat 13.00 Szlávik-Kupán Emese életmód tanácsadás
   (Pető� Sándor Művelődési Központ)
11. hétfő 16.00 Elsősegélynyújtó tanfolyam (Kiskőrös, EFI)
27. szerda 16.15 Csiri-biri torna (Pető� Sándor Művelődési Központ)

RENDSZERES TORNÁINK:
hétfő 17.00    Fitt gerinc speciális torna (Fritti Sport) 
szerda 10.00    Nyugdíjas torna (Fritti Sport) 
csütörtök 8.00   Preventív mozgásszervi torna (Shredx Fitness)

A Fritti Sport tornáira előzetes bejelentkezés szükséges
a 06 78 415 546-os telefonszámon.

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

aradra utaztak

V é r a d á s !
November 19-én és 20-án várják a véradókat!

• 19-én 9-13 óra között
a művelődési központban

• 20-án 9-13 óra között
a művelődési központban és

14.30 és 17.00 óra között
az Ungvári Works Kft.

telephelyén (Szendrey Júlia utca)
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mentŐautót ad a sivatagi láma
Támogassa ön is a kiskőrösi fiatalokat!

A Budapest-Bamako a 
Dakar rally szellemi öröksé-
ge. Egy közös jótékonysági túra és 
verseny Budapesttől Nyugat-Afri-
káig.
2020-ban a cél Sierra Leone fővá-
rosa, Freetown. A csapatok ajándé-
kokkal és adományokkal felszerel-
kezve érkeznek a világ legszegényebb 
országaiba. Az elmúlt években ástak 
kutakat, építettek iskolákat, napele-
meket installáltak és egészségügyi 
felszerelésekkel láttak el klinikákat, 
kórházakat.
A Sivatagi LÁMA egy dél-amerikai 
teveféle, de ebben az esetben a csapat 
tagjai, Ladi Ákos és Moravcsik And-
rás nevének kezdőbetűiből alkotott 
mozaikszó.
Ladi Ákos (bal oldali kiskép): Min-
dig is érdekeltek a motorsportok. 
A verseny csak egy kis része a fu-
tamnak, szellemiségének szerves 
része a karitatív tevékenység. Úgy 
gondoltuk, hogy egy mentőautóval 
szeretnénk teljesíteni a távot és azt 
Freetownban egy kórháznak ajándé-
kozni.
Moravcsik András (jobb oldali kis-
kép): Amikor megtudtam, hogy a 
csapat fő célja, hogy egy mentőautót 
vigyen el Sierra Leonéba és ott egy 
helyi kórháznak adományozza, úgy 
éreztem, hogy részese szeretnék lenni 
a Sivatagi LÁMA csapatnak.

Egy olyan adománycsoma-
got tervezünk összeállítani, 

melynek alapját egy, az Országos 
Mentőszolgálattól megvásárolt men-
tőautó adná. 
Szeretnénk megtölteni adományok-
kal: tanszerekkel, ruhákkal, tisztál-
kodási szerekkel, kötszerekkel, játé-
kokkal, hogy ezekkel is megsegítsük 
több iskola és egészségügyi intéz-
mény működését.
Támogatóktól függően anyagilag is 
hozzájárulnánk a szervezők és a többi 
résztvevő csapat által is finanszírozott 
szenegáli „Clean Water Project”-hez, 
illetve az „Ültess gyümölcsfákat Si-
erra Leoneban” kezdeményezéshez. 
Nagyon sok szállal kötődünk Kiskő-
röshöz. Több rokonunk, barátunk, 
ismerősünk lakik itt, akik úgy gon-
doljuk, nagyon sokat tesznek azért, 
hogy ez egy dinamikusan fejlődő 
település legyen. Ezért is szeretnénk, 
a karitatív tevékenység mellett, el-
vinni Afrikába Kiskőrös és a térség 
jó hírét is.
Csak saját erőnkből céljainkat nem 
tudnánk maradéktalanul megvalósí-
tani. Ehhez keresünk támogatókat, 
legyen az tárgyi vagy pénzadomány. 
Köszönjük, ha segíti valóra váltani 
elképzelésünket!

Elérhetőségeink:
sivatagi.lama@gmail.com

facebook.com/sivatagi.lama

Szupermini (U8): Szikszai Zente (kapus), Gyenizse Zsóka, Szöllősi Kata, 
Csanádi Gréta, Veszelszki Rebeka, Sári Lara, Holló Csenge, Szikszai Amira, 

Nagy-Simonffy Magor, Polonszki Félix

Hokitornák a Jégpályán
Október 26-án a kiskőrösi Rajz Attila 
Jégpálya adott otthont a Magyar Jég-
korong Szövetség által rendezett U10 
korosztályos jégkorong tornának. 
Másnap az U8-as korosztály lépett 
jégre. A két eseményről Szekeres 
Károlyt, a HC Kiskőrös Hockey 
Club Egyesület elnökét kérdeztük.
Mindkét tornán a házigazda HC Kis-
kőrös csapatain kívül a HK Spartak 
Subotica, a GP Szegedi Vízmű, az 
U10-nél még a Szolnok Orcas vett 
részt. A játékidő 2 x 12 perc volt. 
Ezzel a két csapatunkkal már az elő-
készítő korosztály, az U12 kapujában 
vagyunk. A lényeg, hogy a gyerekek 
minél többet korcsolyázzanak, nincs 
verseny, nincs büntetés, mindenki 
érmet és oklevelet kap a torna vé-
gén. Egyszerre 5 gyerek van a pályán. 
A kiskőrösiek „küzdő” lelkületű 
gyermekek, szívvel-lélekkel koriznak. 
Négy korosztályban öt csapatunk 
van. Szeptember 1-jén már készen 

várta a jég a korcsolyázni vágyókat, 
a tornák és a bajnokságok október 
elején kezdődtek. Az U13 és az U14 
korosztályban nagyon jó eredmé-
nyeink születtek. Az U14-et fentebb 
neveztük egy csoporttal, tavaly meg-
nyertük a C bajnokságot, az idén a B 
kategóriában is csupán két vereséget 
szenvedtek a sok győzelem mellett. 
Edzőink: Zorán Jaramazovic (U12, 
U14) Orbán Attila, Kosóczki Ni
kolett (U10, U8). A felnőttek – Apa-
Hockey”, a „Rémszarvasok”a HC 
Kiskőrös Öregfiúk (U40 és U50-es 
korosztály) – is „mozognak” de csak 
torna jelleggel vesznek részt az esemé-
nyeken, például nemsokára a szabad-
kai, vagy a márciusi Kiskőrösi Win-
ter Classic tornán. Az egyesület TAO 
támogatásból tartja fenn magát, az 
önerő legnagyobb részét a Szek-Lász 
Kft. biztosítja, de hozzájárul a kiadá-
sokhoz Kiskőrös Város Önkormány-
zata, valamint a tagdíjak is.

Mini (U10): Gyenizse Balázs, Molnár Ferenc, Szikszai Zente, Pivarcsi Bence, 
Veszelszki Dávid, Fodor Bálint, Palacio Alejandro, Sréter Hunor, 

Mádai László, Nehéz Attila


