
1

2017. áprilisII. évfolyam 4. szám  •  2017. április  •  Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapja

Startol a motorsport is! 

Kakuszi Ádám a jövő reménysége
(cikk a 20. oldalon)(cikk a 20. oldalon)



2 3

2017. április2017. április

BlIcKpunKt ötödszörre
Már ötödik alkalommal adott ott-
hont a kiskőrösi művelődési ház a 
Magyarországi Német Kulturális 
és Információs Központ szerve-
zésében megvalósuló BlickPunkt 
– a Magyarországon élő német nem-
zetiség életét, kulturális örökségét 
bemutató – fotó vándorkiállításnak. 
A március 20-án megtartott megnyi-
tón a szervezők nevében Kincses 
Mihályné, Kiskőrös Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
a tárlatot pedig a központ irodave-

zetője, Grund Lajos nyitotta meg. 
A fotókiállításhoz társuló rajzverseny 
díjkiosztással egybekötött eredmény-
hirdetését is ekkor tartották.

Az ünnepséget a Szó-La-M AMI ta-
nárainak – Soltiné Samu Zsuzsan-
na, Albert József, Sáfár Andrea – 
fuvolajátéka, valamint a KEVI Petőfi 
Sándor Általános Iskolájának első és 
negyedik osztályosainak műsora és 
Disztl Dominik a KEVI gimnáziu-
ma 9.A osztályos tanulójának szava-
lata színesítette. 

Március 15-én a már hagyományos 
programok mellett több nagy ér-
deklődésre számot tartó, úgyneve-
zett „kísérőprogram” is gazdagította 
a megemlékezést. A művelődési 
ház dolgozóinak kezdeményezése, 
„A Pilvax napjainkban” elnevezésű 
program nagy sikerrel debütált. Egy 
meleg teára vendégül látták a stílsze-
rűen berendezett alkalmi irodalmi 
kávéházba betérőket és saját készí-
tésű süteménnyel is kedveskedtek 
azoknak, akik Petőfi verset szavaltak, 
vagy hallgattak ezen a napon. 

A János Vitéz Látogatóközpont a 
felsős tanulók számára hirdetett „do-
bozművészeti alkotások” pályázatot, 
melyen a beérkezett 130 pályamun-
ka közül 33-at kiállított és 9-et díja-
zott a zsűri. 
Mindenféleképpen meg kell említe-
ni a KT Bem József Általános Isko-
la diákjainak a művelődési házban 
előadott ünnepi műsorát, melynek 
újszerű koreográfiája nagy sikert 
aratott. Köszönjük a diákoknak és 
a felkészítőiknek a színvonalas elő-
adást.

Csizovszki László, a Kiskőrösi 
Rendőrkapitányság vezetője beszá-
molt munkájukról és eredményeik-
ről a legutóbbi testületi ülésen. Mint 
mondta, munkatársai a 2016-os év-
ben is teljesítették a célkitűzéseket. 
A tavalyi évben 1575-ről 1362-re 
csökkent a regisztrált bűncselekmé-
nyek száma illetékességi területükön. 
Csökkenő tendenciát mutat az itt 
elkövetett rablás, lopás, garázdaság 
bűncselekmények száma is. A nyo-
mozás-eredményesség a többletfel-
adatok ellátása ellenére növekedett a 
2016-os évben, ezzel a megyében a 
második legjobb eredményt érték el, 
a lopás bűncselekmények nyomozá-
sának eredménye pedig megyei átlag 
feletti lett. A bűncselekmények szá-
mának csökkenéséhez hozzájárult a 
kapitányság bűnmegelőzési munká-
ja, valamint az is, hogy a közterüle-
ten tevékenykedő állomány aktívan 
tölti el a szolgálati idejét. 

A sérüléses balesetek száma az el-
múlt évben 6.2 százalékkal csökkent, 
melyhez hozzájárultak a prevenciós 
célzatú rendszeres közlekedésrendé-
szeti ellenőrzések.
A kapitányság társszervekkel, civil 
szervezetekkel való együttműkö-
dése továbbra is kiemelkedő, egy-
más munkáját kölcsönösen segítik 
– hangzott el az ülésen.

KIemelKedőeK rendőreInK

KIsKőrös a megye másodIK legIntenzíveBBen fejlődő települése
a felfelé ívelés a jövőben sem áll meg

stratégIa

R endkívül aktív a stratégi- 
 ai osztályunk tevékenysége 
 – folytatta a város első em-

bere beszámolóját, majd elmondta, 
hogy a 2014-ig tartó projektciklus-
ban Kiskőrös Város Önkormányzata 
több, mint 30 uniós projektet va-
lósított meg, s az ezek által elnyert 
uniós támogatások meghaladták a 7 
milliárd forintot. 
Az uniós elvárásoknak megfelelve, 
2015-ben egy sikeres pályázati idő-
szak szigorú ellenőrzését követően 
nyitottuk meg a 2016-os évet. Szem-
besültünk egy újtípusú pályázati 
rendszerrel, amely rengeteg projekt 
és fejlesztési elképzelés megvalósítá-
sához biztosít lehetőséget. A TOP 
pályázati konstrukció (Területi és 
Településfejlesztési Operatív Progra-
mok) keretén belül az elmúlt évben 
városunk összesen 780 millió forint 
támogatási igénnyel nyújtott be pá-
lyázatot- emelte ki a polgármester. 

a fejlődés nem állHat meg

Domonyi László ezt követően felso-
rolta azokat a konkrét beruházáso-
kat, amelyekhez pályázati támoga-
tást igényeltek.
Új, 6 csoportszobás, korszerű, ala-
csony fenntartási költséggel üze-
meltethető óvodát kívánnak építeni 
a Kőrisfa-Budai Nagy Antal utcák 
kereszteződésében.
Kiskőrös Város Önkormányzatának 
épületenergetikai fejlesztési projektje 
is megvalósításra vár, amelynek kere-
tén belül megtörténne a Petőfi Szü-
lőház és Emlékmúzeum, valamint 
a hozzá tartozó raktár épületének 

energetikai korszerűsítése. Bár a na-
pokban kiderült, hogy a „Biomassza 
erőműprojekt Kiskőrösön” címmel 
beadott pályázat nem nyert támoga-
tást, a városvezetés nem tesz le arról, 
hogy a polgármesteri hivatal udvarán 
lévő régi épület helyén egy modern 
kazánházat építsen, amelyben egy 
1,8 MWatt teljesítményű biomassza 
hőerőművet helyeznek el, és erről a 
zeneiskola, a Batthyány óvoda, a pol-
gármesteri hivatal, a Pátria épülete, 
valamint a művelődési ház fűtését 
oldanák meg. 

További beruházásokat is tervez a 
város, ilyen például a földutak asz-
faltozásának folytatása, a kerékpár-
utak karbantartását szolgáló gépek 
beszerzése, járdaépítés, illetve kerék-
párút építés.

pIaccsarnoK, sportcsarnoK, 
záportározÓ épül

A város megvásárolta a volt Julius 
Meinl épületét, itt szeretnének kiala-
kítani egy zárt piaccsarnokot, ahová 
átköltöztetnék a mostani csarnok-
ban lévő üzleteket, és középen helyet 
kapnának az elárusító standok. Az 

épület mellett építenének egy nagy 
területű fedett, de oldalról nyitott 
csarnokot is. Mindez lehetővé tenné, 
hogy a piac akár minden nap nyitva 
lehessen, állandó értékesítési lehető-
séget biztosítva a helyi termelőknek.
A polgármester kihangsúlyozta, 
hogy reményeik szerint ezzel a be-
ruházással a vásárlói szokások is át-
alakulnának, a kiskőrösiek előnyben 
részesítenék és keresnék a garantált 
minőségű, magyar helyi termékeket. 
A régi csarnok helyén parkolókat 
alakítanának ki.

Mint azt Domonyi László ismertet-
te, az Erdőtelki úton egy hatalmas, 
ezer ülőhellyel rendelkező sportcsar-
nokot építenek parkolókkal. Az aré-
nában nemcsak sporteseményeket, 
hanem különböző rendezvényeket 
is szerveznek majd, ehhez a lelátón 
kívül további ezer ülőhelyet tudnak 
kialakítani. Összességében a csar-
nok – ha a küzdőtéren állóhelyekkel 
számolunk, mintegy háromezer fő 
befogadására lesz alkalmas. Ez már 
lehetővé teszi, hogy olyan hordere-
jű rendezvényeket is meg tudjanak 
valósítani, mint például a januári 
ExperiDance produkció. Az épít-
mény – megfelelve a követelmények-
nek - kitűnő helyszín lehet országos, 
de akár nemzetközi sportesemények 
lebonyolítására is.
A Vinum hotel mögötti területen 
az önkormányzat egy mintegy 2,6 
hektáros záportározó tó kiépítését 
tervezi – tudhattuk meg a lakossá-
gi fórumokon – amelyben felfogják 
a környékbeli utcák csapadékvizét, 
valamint a Soltvadkert felől lefo-
lyó belvizet, tehermentesítve ezzel a 
Sáhor csatornát, és a város csapadék-

víz-elvezető rendszerét egy-egy nagy 
esőzés alkalmával. Az akasztói úton 
a városvezetés tervezi egy 15 hektár 
nagyságú ipari park kialakítását is. 
A beruházás célja, hogy a kialakított 
ipari terület a járás egyik gazdasági 
központjává váljon.

turIzmus-vendéglátás

Az úgynevezett „többlábon állás” 
fontos a város életében. Vagyis a 
mezőgazdaság és az ipar fejlesztése 
mellett a turizmusra is nagy hang-
súlyt kell fektetnünk. Kiskőrösnek 
az elmúlt évben 7,6 millió forint ide-
genforgalmi adóbevétele volt. Ez azt 
jelenti, hogy 23 ezer vendégéjszakát 
töltöttek el látogatóink nálunk. A ke-
rékpárút-hálózat kialakításával észre-
vehetően megnövekedett az idegen-
forgalom a városban, de ahhoz, hogy 
vendégeink jól érezzék magukat 
nálunk, tartalmas programlehetősé-
geket is kell biztosítanunk – fejtette 
ki Domonyi László a városvezetés 
turisztikai stratégiáját. Gyönyörű 
városközpontunk, igényes múzeu-
maink, borházaink valamint egyre 
több rendezvényünk gondoskodik 
arról, hogy a hozzánk látogatók akár 
több napot is el tudjanak tölteni a 
városban. A legújabb országos hírű 
interaktív múzeumunk, a János Vi-
téz Látogatóközpont annyira nép-
szerű, hogy már május végéig foglalt 
minden időpont. 

a KIsKőrösIeKKel          
                           – KIsKőrösért

Mindezt nem valósíthatjuk meg 
önök nélkül, a lakosok nélkül, vál-
lalkozóink nélkül. Az elmúlt évben a 
város bevétele összesen 2 milliárd 33 
millió 613 ezer forint volt, melyből 
a helyi adók összesen 834 millió 887 
ezer forintot tettek ki. Az iparűzési 
adó – vállalkozásaink fejlődését mu-
tatva – 760 millió 389 ezer forint, 
a kommunális adóbevétel 66 millió 
870 ezer forint, a már említett ide-
genforgalmi adó mértéke pedig 7 
millió 628 ezer forint volt.
Köszönjük a kiskőrösiek rendkívül 
jó adómorálját, azt, hogy megbíznak 
bennünk, támogatják elképzelésein-
ket, így együtt, közösen összefogva 
tovább tudjuk fejleszteni és egyre 
jobban lakhatóvá, a fiatalok számára 
is vonzóvá tenni szép városunkat – 
fejezte be a lakossági fórumokon elő-
adását Domonyi László polgármester.     Modern sportcsarnok épül az Erdőtelki úton

városunk az európai uniós lehetőségek kihasználásában rendkívül sike-
resnek bizonyult vállalkozóink és lakosaink együttműködésével. a felfelé 
ívelés a jövőben sem áll meg, az előttünk álló 2018-2020-as szakaszban 
mintegy 6 milliárd forintos fejlesztést tervezünk – adott tájékoztatást 
a lakossági fórumokon Domonyi László polgármester a városvezetés 
elképzeléseiről.

Az új óvodában hat csoportszoba lesz

BúcsúzunK jesztl jÓzsef 
önKéntes tűzoltÓparancsnoKtÓl

Jesztl József hitvallása szerint élt: 
Lételemem, hogy másokon segítsek! 
Számomra az a legfontosabb, hogy 
segítsem a bajbajutottakat!
1950. március 1-jén lépett be az 
önkéntes tűzoltók egyesületébe, 
melynek 1976. augusztus 1-jétől, 
életének utolsó napjáig parancsnoka 
volt. Odaadással, nagy hozzáértéssel, 
szívvel-lélekkel végezte munkáját. 
Magánéletében kereskedőnek tanult, 
fuvarosként kereste a kenyérrevalót, 
két leánygyermeket nevelt fel, több 
éven keresztül az MHSZ-nél spor-
tolt, valamint a katolikus egyház kó-
rusában is énekelt. 
 A Belügyminisztériumtól eredmé-
nyes tűzoltó tevékenységéért meg-
kapta a „Szent Flórián Érdemjelet”, a 

„Tűzbiztonságért” kitüntetés bronz, 
ezüst és arany fokozatait, a tűzvéde-
lem érdekében kifejtett kiemelkedő 
tevékenységéért átvehette a tűzoltók 
egyik legrangosabb országos elisme-
rését, a „Gróf Széchenyi Ödön Em-
lékplakettet” a kiskőrösi városvezetés 
pedig „Kiskőrös Város Közéletéért”, 
valamint 2000-ben „Kiskőrösért”- 
díjjal ismerte el a településért végzett 
áldozatos és kiemelkedő munkáját. 
A mindig aktív tűzoltó parancsnok 
most örökre megpihent, emléke szí-
vünkben örökké él!

jesztl józsef, a Kiskőrös város 
önkéntes tűzoltó egyesület pa-
rancsnoka, március 23-án, életé-
nek 89. évében elhunyt. városunk 
köztiszteletben álló, elismert pol-
gárát április 1-jén kísérték utolsó 
útjára családtagjai, kollégái, bará-
tai és ismerősei, és vettek részt a 
római katolikus szertartás szerinti 
búcsúztatásán. 

1927-2017

teljes volt az ünnep

HúsvétI programoK
Április 13. csütörtök 9.30 órától 
Nyuladalom húsvétváró délelőtt 
(tojásfestés, nyuszi-simogatás, tojás-
vadászat, répatorta-kóstolás) a mű-
velődési központban

15. szombat 10 órától Tojásfa-díszí-
tés a Petőfi téren - hozott tojásokból
Fészekkeresés, nyuszi-simogatás, óri-
ástojás-festés és tojáskeresés
10-től 18 óráig „Nyitott templom” 
– Szent József katolikus templom

11 órakor Húsvéti gondolatok 
Seffer Attila atyától

17. hétfő 7.00 órától Húsvéti 
locsolkodás a Hétszínvirág Oktatási 
és Kulturális Alapítvány néptánco-
saival
9.00 órától Kézműves foglalkozás, 
népi játékok, táncház a „Holland 
házban” (Hrúz M. u.2/1/A)
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Gmoser András képviselő a 4. szá-
mú választókerület belterületi lakosai 
számára március 7-én, a Batthyány 
utcai óvodában, az Erdőtelken élők-
nek pedig március 9-én, az erdőtelki 
iskola épületében hívott össze lakos-
sági fórumot.
A Batthyány utcában sok kérdést fel-
tettek a lakók. Érdekelte őket példá-
ul, hogy a fürdő nyitva tartása meg-
oldható-e este 9, vagy esetleg, este 10 
óráig, a felújított főtér egyenetlensé-
gének mi az oka, valamint, hogy a 
térfigyelő rendszer működik-e?
Mint azt Domonyi László polgár-
mester válaszában elmondta, a für-
dő meghosszabbított nyitva tartását 
több tényező is gátolja. Elsődlegesen: 
ha a kitisztított medencék vízzel való 
feltöltését nem kezdik meg a gépek-
kel este 9 órakor, reggel nem tudnak 
időben nyitni. A másik ok, hogy a 
hosszabb nyitva tartáshoz szükséges 
emberi munkaerő háttér sem áll 
rendelkezésre. Azt viszont nem látta 
kivitelezhetetlennek, hogy ha a gépé-
szeti időintervallumot csökkenteni 
tudják, akkor megoldják a munka-
vállalói létszám bővítését is. 

5

modern KamerarendszerünK lesz

Erdőtelken Csermák Jánosné át-
adott egy gyűjtőívet, melyen a Diófa 
utcai lakók aláírásukkal hitelesítve 
kérték, hogy folytatódjon a kövesút 
építése. Domonyi László ígéretet 
tett, hogy amint tört betonhoz jut a 
város, folytatják a Diófa utca köve-
zését. Ennek azonban az is feltétele, 
hogy az érintett lakosok, szőlősgaz-
dák pénzügyileg is járuljanak hozzá 
a kivitelezéshez. Amennyiben lesz 
ilyen irányú pályázati kiírás, az utca 
aszfaltozását is megoldjuk – mondta 
a polgármester. 
A lakosok közül sokan kérték, hogy 
az önkormányzat építse ki az Erdő-
telekre kivezető kerékpárút kivilá-
gítását. Mint mondták, nem csak 
kerékpárral közlekednek az új ke-
rékpárúton, hanem sokan futnak és 
kutyát is sétáltatnak kivilágítatlanul, 
ami a sötétben veszélyes. Domonyi 
László megjegyezte, hogy a megol-
dás erre valóban a kerékpárút teljes 

kivilágítása lenne. A tervek 
készen vannak, csak pá-
lyázatra várnak a meg-
valósításhoz. 
A fórumon felvetet-
ték, hogy a felső-
fokú végzettségűek 
nehezen tudnak el-
helyezkedni a város-
ban. A polgármester 
ezzel egyetértett, azon-
ban – mint mondta – sok 
az úgynevezett hiányszakma, 
az elmúlt évben például a Wattayban 
40 CNC forgácsoló végzett, akik 
azonnal találtak munkát, hiány van 
a kétkezi szakmunkásokból, kőmű-
vesekből, de még a cukrászokból is.
Panaszkodtak a lakók néhány föld-
út – „Janicsek” utca, Diófa utca, 
Fenyves utcai szegélyek – állapotára, 
amire azt mondta a polgármester, 
hogy jelenleg is folyik az utak kar-
bantartása, de lakossági jelzésre 2 

héten belül rendbe teszik 
az utakat.Volt, aki azért 

panaszkodott, mert 
egyes tulajdonosok 
háza előtt a növény-
zet annyira ránőtt a 
járdára, hogy aka-
dályozza a gyalogos 
közlekedést. Min-

denkinek feladata 
a saját portája előtti 

járdaszakasz járhatóságát 
biztosítani – mondta a pol-

gármester – megnézzük és felszólít-
juk a tulajdonosokat. 
A kerékpárút Rét utcai csomópont-
jára is többen panaszkodtak. Mint 
mondták, a nagy fáktól nehéz át-
látni, jó lenne ott egy tükröt elhe-
lyezni – jelezték a polgármesternek 
és a rendőrséget képviselő Radics 
Ferenc címzetes rendőr alezredes-
nek, akik ígéretet tettek a probléma 
orvoslására.

vártáK az építő jellegű KrItIKáKat a laKosságI fÓrumoKon
együtt a lakosokkal Kiskőrösért!

mIért nem fűtünK a termálvízzel?
Aszódi Pál, a 2. számú választóke-
rület képviselője a február 28-án, a 
Thököly óvodában megtartott la-
kossági fórumon beszámolt arról, 
hogy elkészült a Béke utcán a régóta 
tervezett járda, és a városvezetés több 
jövőbeni fejlesztési terve is érinti a 
választókerületet. 
A lakosok érdeklődtek az évek 
óta üresen álló laktanya 
sorsáról. Mint azt Do-
monyi László pol-
gármester elmondta, 
a laktanya állami 
tulajdonban van, de 
ingyen használhatja 
bérleti jogviszony 
keretében a város. Itt 
tárolják többek között 
a Bem iskola, valamint 
a kollégium fűtéséhez 
előállított, mintegy két évre 
elegendő faaprítékot. A faaprítékkal 
működő kazánok üzembe állításával 
jelentős fűtésszámla megtakarítást 
ért el a város már az elmúlt évben 
is. Ahhoz azonban, hogy a laktanya 
területén komolyabb fejlesztéseket 
vigyenek végbe, meg kell felelni a 
környezetvédelmi előírásoknak, a 
szennyezett földréteget ki kell cserél-
ni, ez pedig többszáz millió forintba 
kerülne. Pályázati lehetőség azonban 
nincs erre a célra. Felvetődött, hogy 
a kiskőrösi termálvizet is fordíthat-
nánk fűtésre. Mint azt a város első 
embere elmondta, az 1100-1200 
méterről nyert kiskőrösi termálvíz 
hőmérséklete 54 fokos, ez pedig ke-
vés ahhoz, hogy melegvizes távfűtés-
hez fel lehessen használni. 
Mint mondta a faaprítékos fűtés 
jónak bizonyult, ezért továbbra is 
várják azok jelentkezését, akik a 
Kőröskom Kft. segítségét igénybe 
véve szeretnék kiszedetni a saját te-
rületükön lévő elöregedett fákat, 
vagy a gazdaemberekét, akik metszés 
után nem tudnak mit kezdeni a fel-
halmozódott venyigével, gyümölcs-
faágakkal. A polgármester felhívta a 

figyelmet, hogy a tűzgyújtási tilalom 
miatt bárminemű fahulladék sza-
badtéri meggyújtása tilos, ezért min-
denképpen javasolja a faaprítékként 
való felhasználást. 
A kerületben kérdést tettek fel a 
külterületi utak karbantartásával 
kapcsolatban is. Domonyi László 

kiemelte, hogy a város körüli 
hatalmas külterületen a 

lakott részeket részesí-
tik előnyben. Izsáki út 
jobb oldali leágazá-
sain nagyon rosszak 
az utak, Zahora, 
Remerenció után 
a Mohácsi út és a 

vasút mögötti részt 
tették rendbe. 

Észrevételezték a lakók, 
hogy évről-évre alacsonyak 

a szőlőfelvásárlási árak, a kalo-
csai vasút mentén be lettek „túrva” a 
csapadékvíz-elvezető csatornák, így 
sok helyen megáll a víz, az Esze Ta-
más utcai park további rendezését is 
sürgették, és mint mondták, sok az 
úgynevezett „beláthatatlan”, baleset-
veszélyes útkereszteződés a városban. 
Felvetődött továbbá, hogy még min-
dig nem megoldott a házszámozás 
rendbetétele a városban.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a 
szőlőfelvásárlással kapcsolatban fel-
merült panaszt továbbítják a hegy-
község felé, a csapadékvíz-elvezetés 
megoldására kiváló lesz a majd meg-
épülő víztározó, az Esze Tamás utcai 
park további munkálataira pályázati 
lehetőséget várnak. A házak számo-
zásával és az utcanévtáblák kihelye-
zésével kapcsolatban a polgármester 
elmondta, hogy a felmérés megtör-
tént, Kiskőrös adatbázisa elkészült, 
de a Belügyminisztérium még nem 
adott választ az átírási kérelemre. 
A fórumon jelen lévő Szarvas József 
őrnagy kérte, hogy a rendőrség felé 
jelezzék a beláthatatlan útkereszte-
ződéseket.

a BírÓság KöltözIK a 
staud-féle HázBa

Többen panaszkodtak arra, hogy a 
Liget utcában óriásira nőtt platánok 
felnyomják az út aszfaltburkolatát és 
a járda is igen rossz állapotban van 
már. A hatalmas fák nem csak 
a föld alatt pusztítanak, 
hanem lombkoroná-
jukkal a közvilágítást 
is eltakarják, így gya-
korlatilag a sötétben 
bukdácsolnak az 
este hazafelé tartók 
a rossz minőségű 
járdákon. Érdekelte 
az embereket, hogy 
mi lesz a sorsa a Staud 
féle háznak, amiből ki-
költözött a régi szakrendelő. 
Jelezték a hozzászólók, hogy vannak 
fiatalok, akik az Árpád úti emeletes 
házak közötti parkos részeken randa-
líroznak esténként. Mint elhangzott, 
a labdákat a falhoz rugdossák, a ciga-
rettacsikkeket marokszámra hagyják 
a fűben és a szemetet is szétdobálják. 
Többen kifogásolták, hogy a Rákó-
czi – Dózsa György utcai lámpás 
csomópont veszélyes a lámpa jelzé-
seinek beállítása miatt, az utca elején 
lévő társasházépítés, valamint az ott 
parkoló autók pedig akadályozzák a 
forgalom gyors áthaladását. A posta 
előtt és a régi OTP ház előtti útsza-
kaszon a szűk hely miatt nehézkes a 
parkolás – panaszolták – jobb lenne 
a ferde parkolási rendszer, illetve le 

kellene kerekíteni a padkaszéleket. 
A rendőrség jelenlévő képviselője, 
Rapcsák Róbert címzetes rendőr 
alezredes felé jelezték, hogy kiszá-

míthatatlanul közlekednek a 
kerékpárosok a városban, 

arrafelé is mennek, ahol 
behajtani tilos tábla 
van és arról is jön-
nek, ahonnan nem 
várják őket. Az al-
ezredes elmondta, 
hogy az oktatási in-
tézményekben nagy 

figyelmet fordítanak 
a helyes kerékpáros 

közlekedés szabályainak 
tanítására, a renitens kerékpá-

rosokat pedig meg fogják büntetni, 
mivel már rég lejárt a türelmi idő-
szak. Mint mondta a randalírozó 
fiatalokra is oda fognak figyelni a 
járőrök.

Domonyi László polgármester a 
lakossági felvetésekre reagálva el-
mondta, hogy a Liget utcai platánfák 
kivágását megvizsgálják. A volt szak-
rendelőt a város eladta a bíróságnak, 
akik átalakítják az épületet és átköl-
töznek jelenlegi helyükről a munká-
latok befejeztével. Mint mondta, a 
Szentpéteri Borház oldalán további 
parkolók kialakítását tervezik, amely 
remélhetőleg hozzájárul az áldatlan 
állapotok megszűnéséhez.     

Pohankovics András alpolgármester, az 1. számú választókerület képvise-
lője a KevI petőfi sándor általános Iskolájában tartott lakossági fórumot 
március 14-én. 

A felújított főtér egyenetlenségét 
a vizsgálatokat végző szakemberek 
abban látták, hogy a lakosok hama-
rabb használatba vették az új főtér-
burkolatot, mint azt lehetett volna. 
A hibákat természetesen felmérik és 
kijavítják. Voltak, akik rendszeresen 
felhajtottak akár még teherautóikkal 
is a burkolatra. Ennek megakadályo-
zására helyezték ki az oszlopokat. A 
térfigyelő kamerarendszerrel kapcso-
latban a város első embere kiemelte, 
hogy a mindennapokban 31 kamera 
figyeli köztereinket, útjainkat. A pár 
évvel ezelőtt telepített rendszer meg-
érett a modernizációra. Az árajánlat 
megérkezett, a kivitelezési munkák 
nemsokára megkezdődnek. Olyan 
modern kamerarendszerünk lesz, 
amely hónapokra visszamenőleg 
megőrzi az információkat, képes a 
rendszámfelismerésre is és éjszakai 
funkciója is tökéletes. Arra törek-
szünk, ahogy a kiskőrösiek bizton-
ságban érezzék magukat – hangsú-
lyozta Domonyi László, a rendőrség 
részéről a fórumon jelenlévő Szarvas 
József rendőr őrnaggyal egyetértve.
A lakókat még érdekelte, hogy van-e 
lehetőség arra, hogy járda épüljön 
a Komáromi utcában, illetve, hogy 
megengedhető-e, hogy egyesek az 
út szélére köveket helyezzenek ki az 
előttük lévő terület védelmére?
Domonyi László elmondta, hogy a 
közmunka programnak köszönhe-
tően több kilométer járda épült a 
városban az elmúlt években. Elsőd-
legességet élveznek a nagy forgalmú, 
úgynevezett „gyűjtőutak” melletti 
járdaépítések, így a József Attila ut-
cán folytak járdaépítési munkála-
tok, most pedig a Klapka utcáig a 
Batthyány utca jobb oldalán újítják 
fel a járdát. A város több pontján 
tapasztalták, hogy a lakók, hogy ne 
tapossák le az arra közlekedők előt-
tük a füvet, különféle akadályokat 
helyeznek ki. Ez rendkívül balesetve-
szélyes és az úttest szélétől 80 centi-
méterig tilos is. 
A fórum végén az ottlévők elismeré-
süket fejezték ki a város fejlődésével 
kapcsolatban és megköszönték, hogy 
a tél folyamán a kerékpárutakat min-
dig rendben tartották, biztosítva ez-
zel a közlekedési lehetőséget.

folytassáK a Kövesút építését a dIÓfa utcáBan!

ne megszoKásBÓl vezessünK!
Horváth János, a 3. számú válasz-
tókerület képviselője a KEVI Petőfi 
Sándor Általános Iskolájában várta 
a lakosokat március 23-án fórumra.
Itt a legtöbb felvetést a közlekedési 
anomáliák kiküszöbölése érdekében 
tették fel a lakók. Például, hogy a 
murvával ellátott út ugyanolyan ren-
dű útnak számít-e a kereszteződés-
ben, mint az aszfaltos, vagy a Petőfi 
úti gyógyszertár előtt szabályosan 
áll-e meg az, aki az út szélén parkol? 
Mint azt Kothencz Zoltán rendőr 
alezredes( a képen jobb szélen) el-
mondta, hogy az aszfaltút minden 
úttal szemben elsőbbséget élvez. Ha 
majd kész lesz a szilárd útburkolat, 
megváltoznak a szabályok. Akkor 
pedig majd táblákkal kell figyelmez-
tetni a gépjárművezetőket, hogy ne 
megszokásból vezessenek. Egy lakos 
a kerékpárútjelző táblát hiányolta 
az Erdőtelki út – Dózsa György út 
kereszteződésében, illetve a burkolati 
felfestéseket, hogy a gépjárműveze-

tők számára egyértelmű legyen, hogy 
a gyalogosokon kívül kerékpárosok-
ra is számíthatnak.
Ugyancsak balesetveszélyesnek talál-
ják a Petőfi utcai gyógyszertár udva-
rának forgalmi rendjét. Domonyi 
László polgármester javaslatként el-
mondta, az udvar egyirányúsításával 
megszüntethető lehetne ez a problé-
ma. A gyógyszertár előtt – amennyi-
ben nem a kerékpárúton állunk meg 
– szabályosan parkolunk. 
Többen a migránsoktól való félel-
müknek adtak hangot. Attól is tar-
tanak, hogy az elvezényelt rendőrök 
határszolgálata miatt marad-e annyi 
rendőr a városban, hogy el tudják 
látni a városlakók védelmét. Az al-
ezredes megnyugtatta a lakosokat, 
hogy a rendőri jelenlét ugyanolyan 
mértékű az utcákon, sőt a külterü-
letet is rendszeresen ellenőrzik, úgy, 
mint a határ felől érkező vonatokat, 
valamint az úton közlekedő jármű-
veket is.  
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Harangozóné Balogh Zsóka a 6. 
számú választókerület képviselője 
március 21-én a Szűcsi óvodában 
tartott lakossági fórumot. A kerü-
letben élő lakosokat leginkább a vár-
ható útfejlesztések érdekelték. Mint 
mondták a Nyíl utcában a földes út 
egy-egy esőzés hatására szinte 
sártengerré válik, így ne-
héz arrafelé a közleke-
dés. Kérdezték, hogy 
a Nyíl utca Róna 
utca felőli vége mi-
kor lesz összekötve 
a Baross utcával, 
hogy ne kelljen az 
ottlakóknak nagyot 
kerülni. Ugyancsak 
jelezték, hogy több 
utca burkolata megron-
gálódott, például az Uzsoki 
utcán a nagy járműforgalom miatt 
repedezett meg az aszfalt. Domonyi 
László elmondta, hogy nemrégiben 
befejeződött a földutak feltérképezé-
se a városban. A járdafelújításoknál 
képződött kőzúzalékból útalapot 
fognak kiépíteni a kérdéses utcában. 
Ha pályázaton nyernek támogatást, 
akkor esetleg sikerülne a már meglé-
vő útalapot le is aszfaltozni. 
Szemetes a környék- mondták az 
emberek. Vannak, akik szemétlera-
kó-helynek nézik például az erdőt, 
ami egyébként természetvédelmi 
terület. De sokan a városszéli utcák 
végén szabadulnak meg az otthoni 
hulladéktól. Mindemellett a Déli-
báb utca végén lakók is felhalmozzák 
lakóhelyükön a több köbméternyi 
szemetet.
Domonyi László kiemelte a térfi-
gyelő kamerák jelentőségét. Mint 
mondta, a kamerák segítségével már 
több illegális szemetelőt „elkaptak”. 
Például a Rákóczi utca végén felhe-
lyezett kamera látókörébe már 10 
esetben „futott be” olyan autós, aki 

a Szűcsiben akart megszabadulni a 
hulladékától. Ezután azonban me-
nekülő útvonalat kerestek és most 
már a Baross utca és a Kassai utca 
végén pakolják le a szemetes-zsákjai-
kat. Nem csak a Rákóczi utca végére 
helyeztek ki kamerákat – mondta 

a polgármester – hanem a 
Szűcsi erdőbe is, de azt 

pár nap után ellopták. 
A közmunkaprogram 
kiemelt feladata a 
külterületi szemét-
gyűjtés, hatására 
már számtalan pót-
kocsinyi szeméttől 
„könnyebbült meg” 

a város környéke. 
Megoldás lenne a Dé-

libáb utcában is egy tér-
figyelő kamera kihelyezése, de 

inkább a „szervezett hulladékgyűj-
tésre” próbálják rávenni az itt élő-
ket. Konténereket helyeznek ki, és a 
hátrányos helyzetű családok élnek is 
a lehetőséggel. 
A „kutyakérdés” is mindig kardi-
nális probléma ebben a választó-
kerületben. A lakók érdeklődésére 
Domonyi László elmondta, hogy 
ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a 
kisebbségi kultúra velejárója, hozzá-
tartozója a kutya. Ettől függetlenül 
a szabályokat be kell tartani, és ol-
tás, valamint chip nélkül senki nem 
tarthat kutyát. Hetente mintegy 5-6 
ebet gyűjtenek be és visznek a keceli 
telepre. 

Ennél nagyobb probléma – jelezték 
a hozzászólók Horváth Attila rend-
őr alezredes felé, aki a rendőrséget 
képviselte a fórumon – hogy valaki 
a kerítésen belül élő kutyákat mér-
gezte meg egy időszakban. Az alez-
redes kérte, hogy aki bármilyen in-
formációval tud szolgálni a kérdéses 
esetekben, jelezze azt a rendőrségen.

Kevesebb a kóbor kutya
elKapjáK a szemetelőKet

Pethő Attila, az 5. számú választó-
kerület képviselője március 2-án a 
Bem iskola egyik termében tartotta 
lakossági fórumát. A kerület egyik 
leghangsúlyosabb problémája az 
úgynevezett „Schwarz udvar” kér-
dése. Mint azt Domonyi 
László kiemelte, a leg-
inkább renitenskedő 
lakókat már kiköl-
töztették. Az ott élők 
részéről kérésként 
hangzott el a fóru-
mon a rendőrséget 
képviselő Horváth 
Attila alezredes felé, 
hogy szeretnék, ha 
egy térfigyelő kamerát 
is odatelepítenének, hogy 
megelőzzék a fiatalok randalí-
rozásait. Az udvar „közterületi része” 
számos helyen eléggé elhanyagolt 
állapotban van, elkerülhetetlen több 
járdaszakasz felújítása. A polgár-
mester elmondta, hogy a város már 
régóta szeretné megvásárolni az in-
gatlant, mert addig, amíg ez nem 
sikerül, nem akarnak pénzt áldozni 
egy magántulajdonban lévő épület-
együttesre. A Schwarz család leszár-
mazottjai most megkeresték az ön-
kormányzatot és úgy néz ki, hogy a 
22 bérlakás, valamint a rendőrséggel 
szembeni nagy Schwarz-ház eladá-
si-vételi árában megegyeznek. Már 
elkezdődött a tervezgetés, hogy mi 
legyen a sorsa az épületegyüttesnek. 
A városvezetésnek több elképzelé-
se is van. Az is elképzelhető, hogy 
megszüntetik a felvizesedett, emberi 
életvitelre nem alkalmas lakásokat 
és újakat építenek helyettük, vagy 
a Lidl-vel való, tíz évvel ezelőtti tár-
gyalásokat tovább folytatva, egy átjá-
rót alakítanak ki a városrész felé, ösz-
szekötve a Kossuth utcát a Mészáros 
Lőrinc utcával. Azonban még nem 
tudják, hogy mi lesz a jogi procedúra 
lezajlása után.

A kerületben kérdés érkezett a vá-
rosvezetés felé a Hrúz Mária utcai 
fakivágásokról. Mint azt Domonyi 
László válaszában elmondta, készen 
vannak a felújítási tervek, a kis híd-
hoz járda fog vezetni, a bent lévő 

játszóteret kintebb hozzák, 
egy fás-ligetes területet 

telepítenek a thai-chi 
egyesülettel karöltve, 
ahol egy pihenőpar-
kot alakítanak ki. 
A lakosok észre-
vételezték, hogy a 
városközpont átala-

kítása óta jelentősen 
megnőtt a forgalom 

a Rákóczi utcában, a 
kerékpárosok nagy ve-

szélynek vannak kitéve, ezért 
jó lenne egy kerékpárút kiépítése 
ebben az utcában is. Sajnos az nem 
megoldható, hogy mindkét oldalon 
1-1 méter széles kerékpársávot fesse-
nek fel – mondta Domonyi László 
– mert a Közúti Igazgatóság nem 
engedélyezte, de valamelyik oldalon 
elképzelhető, hogy ki tudnak építeni 
egy kerékpárutat.

Az Ady Endre utca lakói a járdák 
rossz állapotára panaszkodtak, vala-
mint arra, hogy a helyi járatú busz 
miért közlekedik ebben a keskeny 
utcában. Több helyen kérik a régi, 
kiöregedett platánfák kivágását, pél-
dául a Liget utcában, vagy a Vasvári 
utcában is. 

A Kossuth utcai Szakrendelő kevés 
parkolóhelyére is panaszkodtak. A 
város első embere megígérte, hogy 
a platánfákat megvizsgálják, a szak-
rendelő udvara viszont nem a város 
feladatkörébe tartozik, javasolta, 
hogy parkoljanak a betegek a gim-
názium melletti, vagy a Lidl parko-
lójában.

KözérdeKű

megszűnIK, vagy megújul 
a scHwarcz udvar? 

A 7. számú választási kerület belte-
rületi lakosai számára április 4-én, a 
Wattay középiskola Sárkány József 
utcai épületében tartott fórumot 
Szedmák Tamás képviselő.
A lakosok igen felkészülten és aktí-
van vettek részt a fórumon. Érdek-
lődtek, hogy a vasútvonalon túl még 
miért nem kapcsolták be a városrészt 
a szennyvízcsatorna-hálózatba. Mint 
azt Domonyi László elmondta, ezen 
a területen sok akadályba ütköztek a 
kivitelezők. Először a magas belvíz 
hátráltatta a munkálatok végzését, 
ezért a legmodernebb lézeres tech-
nikát alkalmazva „kiásás nélkül” 
végezték el a földalatti fúrást. A fú-
rófej azonban néha olyan kemény 
homokkő rétegbe ütközött, hogy 
„megugrott” és ezeken a helyeken 
hullámos lett a csatorna-vezeték. A 
vízmű a hibás helyeket feltérképezte, 
és ki fogják javítani, addig azonban 
még a lakosok türelmét kérik, hiszen 
nem engedhetik rá a szennyvizet a 
hálózatra. 
Itt is jelezték, hogy folytatni kellene a 
kerékpárút építését, mivel sokan lak-
nak külterületen és nagy a forgalom. 
Mint azt a polgármester elmondta, 
több mint tíz villanyoszlop van a ter-
vezett kerékpárút nyomvonalában és 
ezeknek elhelyezése jelentősen meg-
növelné a költségeket. Az Erdőtelki 
úton például a DÉMÁSZ 8 millió 
600 ezer forintos árajánlatot tett 5 
villanyoszlop áthelyezésére a tervezés 
pedig további másfél millióba került. 
A rendőrség képviselőjét, Kothencz 
Zoltán alezredest kérték, hogy sű-
rűbben tartsanak sebességmérést az 
Izsáki úton, mert nem ritka, hogy az 
autósok 80-100 kilométeres sebes-
séggel száguldanak a belterületen, és 
a járőr is gyakrabban forduljon meg 
arrafelé, mert sok az úgynevezett 
„gyanús alak” akik sötétedés után 
csapatokban tartanak a tanyavilág 
irányába. Az idősek otthona előtti 

az új főtér gyönyörű színfolt
veszélyes kanyarra is felhívták a fi-
gyelmet, hogy jó lenne ott is a sebes-
séget korlátozni. Az alezredes ígéretet 
tett, hogy még inkább odafigyelnek a 
környékre, a kerékpárosokat viszont 
kérte, hogy biztonságuk érdekében 
használják a láthatósági mellényt és 
közlekedési eszközüket megfelelően 
világítsák ki. A sebességet csak táblá-
val lehet korlátozni a kanyarban, fek-
vőrendőr kihelyezése veszélyes lenne. 
A lakosok itt is szeretnék, ha bekap-
csolódhatnának a fásítási programba, 
rendeznék a házszámozási anomáliát, 
minél előbb kijavítanák a kátyúkat 
az utakon, és több parkolóhely lenne 
a rendelőintézet udvarán, esetlege-
sen kiépítenének egy megfordulásra 
alkalmas részt is. Érdeklődtek, hogy 
az új vasútvonal mikorra készül el, 
az idősek otthona elé lehetne-e egy 
gyalogosátkelő helyet felfesteni az út-
burkolatra, és a Jókai utcától a Sár-
kány József utcáig mikor lesz járda? 
A polgármester hangsúlyozta, hogy 
előírás szabályozza a füves területek 
arányát a belterületi ingatlanudva-
rokon, így a rendelőintézet udvarán 
is, de megnézik, mit tehetnek. A 
vasútvonal kiépítése pár éven belül 
meg fog történni, a „zebra” felfesté-
sének, valamint a járda kiépítésének 
lehetőségét megvizsgálják. A kátyúk 
felmérése megtörtént, ettől a hónap-
tól kezdve elkezdődik az utak javítása 
is – mondta Domonyi László. 

A lakosok nem szűkölködtek a pozi-
tív észrevételekben sem, megköszön-
ték, hogy a bejelentett problémáikat 
az illetékesek mindig gyorsan meg-
oldják, a várost tisztán tartják, az új 
főtér pedig gyönyörű, igazán kel-
lemes és szép színfoltja a városnak. 
Kérték azonban, hogy a vandálokat 
– akik eltörik a kiültetett kisfákat és 
tönkretették például a talajvíz-mérő 
készüléket – méltóképpen büntessék 
meg!  

rengeteget fejlődött KIsKőrös

Szedmák Tamás, a 7. számú válasz-
tókerület képviselője március 28-án 
az alsócebei volt általános iskola épü-
letében várta az érdeklődőket lakos-
sági fórumára.
A képviselő beszámolt a körzetben 
történt fejlesztésekről, változások-
ról, amelyek az utóbbi egy év során 
történtek. Mint mondta, elkészült 
az Izsáki út közvilágításának 
fejlesztése, amelynek kö-
szönhetően a vasúti 
átjárótól, egészen a 
Masina dűlőig ki-
épült a közvilágítás. 
Ezt korábban igen 
sok lakos kérte, és 
a 2016-os évben 
sikerült kivitelezni 
önkormányzati kez-
deményezésre. Megem-
lítette továbbá, hogy az 
önkormányzat pályázatot adott 
be a helyiek által „Széles útnak” ne-
vezett út lekövezésére. Ez a pályázat 
jelenleg elbírálás alatt van. Ameny-
nyiben ez a beruházás megvalósul, 
ezt a leendő új utat kötnék össze a 
vasúti átjárótól kezdődően egy ke-
rékpárúttal. Több folyamatban lévő 
fejlesztés is előkészületi stádiumban 
van, mint például a Sárkány József 
utcai lakótömbök közötti terület re-
konstrukciójának folytatása.
A családias hangulatban lezajlott 
fórumon több fontos témát is érin-
tettek a lakosok. Mint mondták, a 

fokozott rendőri jelenlétnek kö-
szönhetően megszűnt a randalí-
rozás a cebei utakon, kevesebb a 
crossmotoros, illetve a quados fiatal 
a dűlőutakon. Ennek Radics Ferenc 
címzetes rendőr alezredes is örült, 
aki a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
képviseletében volt jelen. 

A lakosok visszajelzése ab-
szolút pozitív volt a város 

belterületén történt 
nagymértékű fejlő-
déssel kapcsolatban. 
Látható – mond-
ták - hogy akik a 
városba jönnek, 
azok a korábbinál 
szívesebben időznek 

a megújult, szép köz-
területeken.

Lakossági visszajelzés ér-
kezett fatolvajokról is a cebei 

területen.  Több esetben történt 
lopás, betörési kísérlet, és személyes 
fenyegetés is az esetekkel kapcso-
latban. Ezt ugyan egy nagyon szűk 
kör követi el, de ennek felderítését, 
bizonyíthatóságát és megszüntetését 
ígérte a rendőrkapitányság képvise-
lője, továbbá arra kérte a lakosokat, 
hogy fokozottabban figyeljenek, és 
azonnal jelezzék a rendőrségen, ha 
bármi szokatlant észlelnek. Bűnel-
követés, vagy annak gyanúja esetén 
továbbra is a 112 illetve a 107 tele-
fonszámokon tehetnek bejelentést.

A TV2 Poggyász című műsorának stábja pár perces 
kisfilmet készít Kiskőrösről. Városunkat Domonyi 

László polgármester fogja bemutatni, közben vágó-
képekkel színesítik az adást. A turisztikai magazint

április 29-én, szombaton 11.30-tól
láthatjuk a TV2-ben.

Ismétlés: május 7-én vasárnap, STV2, kb. 9.00 órakor. 

KIsKőrös város HíreI,
fontos napI InfomácIÓK:
facebook: kiskőrös város
www.kiskoros.hu   

Benne leszünk
               a TV2-ben!
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zenével és tánccal
Modern, pörgő, hangulatos, fiata-
los stílusban zenéltek és táncoltak 
két estén keresztül is a Szó-La-M 
AMI növendékei és tanárai. A nézők 
rendkívül élvezték az egyáltalán nem 
megszokott produkciókat. Ezúton 
is gratulálunk a felkészítőknek, az 
előadóknak, igazi „örömzenélés” és 
„örömtáncprodukciók” részesei le-
hettünk március 28-án és 29-én a 
művelődési ház színháztermében. 
Míg kedden a Rézfúvós kamara, a 
Kiszenekar, a fúvószenekar, a tán-
cosok közül pedig a Tökmagok, a 
Töpörtyűk, a Palánták néptánccso-
portok, addig szerdán a Kis-Ütő Ze-
nekar, a Nagy-Ütő Kamara, a Fuvola 
Együttes, a Rézfúvós Kamara, a Réz-
fúvós Kvintett, valamint a Csicsergők 
és a Kis-Csicsergő néptánccsopor-
tok kápráztatták el a nagyérdeműt. 

A vendégeket mindkét alkalommal 
Soltiné Samu Zsuzsanna, az in-
tézmény igazgatója köszöntötte, a 
növendékeket Boldoczki Róbert, 
Balázs-Nagy Gabriella, Tóth Fe-
renc és Gmoser István zenetanárok 
készítették fel, a táncosokat pedig 
Horváth Katalin és Kaponya Lász-
ló táncpedagógusok. A táncosok-
nak a talpalávalót Pogrányi Miklós 
(hegedű) és zenészbarátai: Darvas 
Nikolett (hegedű), Mészáros Vince 
(brácsa), Mischl Erik (nagybőgő) 
húzták. Köszönjük lányok, fiúk, ez 
jó mulatság volt!
A szervezők köszönetet mondanak a 
rendezvény támogatóinak és segítői-
nek: Nagy Tamásnak és feleségének 
Gmoser Alíznak, Markó Csabá-
nak, Árvai Csabának, valamint a 
fellépők hozzátartozóinak.   

442 gyermeK táncolt a színpadon

Horváth Katalin a főszervező 
Hétszínvirág alapítvány elnöke kö-
szöntő szavai után bemutatta a zsű-
ritagokat – Hegedűsné Farkas Lilla 
táncpedagógust – Békéscsaba, Örök-
ség Gyermek Népművészetért Egye-
sület elnökségi tagját, „Aranygyön-
gyös” táncost, Csasztvan András, a 
szarvasi Cervinus Teatrum művésze-
ti igazgatóját, az országos Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület 
volt elnökét, valamint Taba Csaba 
néptáncpedagógus – koreográfust, a 
Népművészet Ifjú Mesterét. 
Pohankovics András alpolgármes-
ter, a minősítő verseny fővédnöke-
ként méltatta a néptánc oktatásá-
nak fontosságát, jelentőségét, majd 
megnyitotta a rendezvényt. A nap 
folyamán 442 táncos lépett szín-
padra, Kiskunmajsa, Tiszaalpár, 
Szentes, Dunaföldvár, Izsák, Kecs-
kemét, Gara, Kiskunhalas, Szegvár, 
valamint a házigazda Kiskőrös kép-
viseletében. Az élőzenés kíséretről 

Pogrányi Miklós és zenészbarátai, 
Szabó Zoltán és zenészbarátai, vala-
mint a Suttyomba népizenekar gon-
doskodott. 
A több órán át tartó programot 
eredményhirdetés zárta. Mint azt 
Horváth Katalin elmondta, a zsűri 
megdicsérte a kiskőrösi néptáncoso-
kat magabiztos fellépésükért, tiszta 
éneklésükért, a színpadi megjelené-
sért, tánctechnikai tudásukért. 

A verseny támogatói: Kiskőrös Vá-
ros Önkormányzata, Kunság Média 
KHT., Országos Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület, valamint 
annak vezetőségi tagja Lukács László, 
Hétszínvirág Oktatási és Kulturális 
Alapítvány.
A kiskőrösi táncpedagógusok ezúton 
mondanak külön köszönetet a támo-
gatóknak, a gyermekeknek a lelkes 
fellépésért, a szülőknek, valamint a 
művelődési ház dolgozóinak pedig a 
háttérmunkáért.

Ismét Kiskőrös adott otthont a megyei 
minősítő versenynek

jól minősültek Bács-Kiskun megyei gyermek és Ifjúsági néptánctalálkozó 
és minősítő versenyen a kiskőrösi csoportok március 31-én, pénteken. a 
szó-la-m amI és a Hétszínvirág oktatási és Kulturális alapítvány berkein 
belül, Horváth Katalin és Kaponya lászló néptáncpedagógusok vezetésé-
vel működő néptánccsoportok közül a töpörtyűk csoport (4-7 éves gyer-
mekek): ezüst, a tökmagok (7-9 éves gyermekek) ezüst, a Kis-csicsergők 
csoport (9-13 éves fiatalok) arany, a csicsergők (13-17 éves korosztály) 
pedig ezüst minősítést kaptak. a tökmagok mindemellett még egy külön-
díjat is kiérdemeltek a legízlésesebb színpadi megjelenésért.

soK a Baj a KeréKpárosoKKal

A kezdeti időszakban az intézmény 
elfogadtatása jelentette a legnagyobb 
feladatot, hiszen az oktatási rendszer-
ben új ellátást képviselt, szükség volt 
a kapcsolatok kiépítésére a bizalmat-
lanság eloszlatására, valamint a szol-
gáltatási igények feltérképezésére. 
Ezekben az években sor került is-
meretterjesztő előadások, pedagógus 
képzések szervezésére, mentálhigié-
nés program elindítására, ami nagy-
mértékben hozzájárult a pszichológi-
ai kultúra terjesztéséhez a térségben. 
A fennállása eltelt időszakban szám-
talan szervezeti átalakulás történt a 
tanácsadó életében, mely egyrészt 
a fenntartó megváltozását (1994.), 
másrészt a különböző intézmények-
hez való csatlakozást jelentette. Az 
intézmény megalakulásától kezdve 
kevéssé kedvező infrastrukturális 
feltételek között működött, ezért 
nagy jelentőségű előrelépés volt, 
amikor 2002-ben a Speciális Tan-
tervű Általános Iskolával megosztva 
új épületbe költözött. A külön bejá-
rattal rendelkező épületrész terápiás 
és diagnosztikai munkára alkalmas 
szobáival, megfelelő berendezéseivel 
optimális feltételt jelentett az intéz-
mény számára. 
A nevelési tanácsadó statisztikai ada-
tai alapján jól nyomon követhető, 
hogy évről-évre többen igényelték 
az ellátást és egyre többen önként 
kértek segítséget gyermekük tanu-
lási, magatartási vagy beilleszkedési 

problémái miatt. A 80-as években 
160-200 fő számára biztosított az in-
tézmény diagnosztikai vagy terápiás 
célú szolgáltatást, ez a szám a 2000-
es évekre 600-800 főre duzzadt.
Az intézmény életében döntő vál-
tozást jelentett a 15/2013 (II.26) 
EMMI rendelet a pedagógiai szak-
szolgálatok működéséről, amely le-
hetőséget biztosított a szakszolgálati 
ellátó rendszer egységesítésére. A 
2013/2014-es tanévtől a Nevelési 
Tanácsadó a Bács-Kiskun Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Kiskőrösi 
Tagintézményként járási szinten lát-
ja el a következő ingyenes szakszol-
gálati feladatokat: gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás 
és gondozás, fejlesztő nevelés, szak-
értői bizottsági tevékenység, nevelési 
tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógy-
testnevelés, iskolapszichológiai, óvo-
dapszichológiai ellátás, a kiemelten 
tehetséges gyermekek, tanulók gon-
dozása.
Jelenleg 19 főállású és ugyanennyi 
megbízásos kollega dolgozik a tagin-
tézményben, ami a tavalyi tanévben 
1600 gyermek ellátását tette lehető-
vé.
A cikksorozat következő részeiben a 
különböző szakfeladatokat mutatják 
be a tagintézmény munkatársai. 

Nagy Éva
tagintézmény igazgató

Markó Ferenc, a 8. számú választó-
kerület képviselője fórumát a Wattay 
középiskola Árpád utcai épületében 
tartotta március 16-án.
A lakosok felvetették, 
hogy a Bajcsy-Árpád 
utcai kereszteződés 
közlekedési szem-
pontból rendkívül 
veszélyes, főleg a 
piaci napokon. 
Több utca megnö-
vekedett forgalmá-
ra is panaszkodtak, 
például felvetették, 
hogy a Klapka utcában 
több háznak is megrepedt a 
fala az arra haladó kamionok, teher-
gépjárművek miatt. Itt is felmerült, 
hogy sokan a külterületekre hordják 
ki a szemetet, főleg a veszélyes hul-
ladékot, ahelyett, hogy elvinnék a 
hulladékudvarba. Ennek megszün-
tetésére hatékony intézkedést kértek 
a városvezetéstől. 
Panaszkodtak egy lakóra a városköz-
pontban, aki nagy számban tart az 
udvarában állatokat, elviselhetetlen 
bűzzel árasztva el környezetét. 
Ebben a választókerületben is felme-
rült a városközponti parkolóhelyek 
rossz kialakítása, valamint az, hogy 
a szakorvosi rendelő udvarában dél-

előttönként lehetetlenség autóval 
üres helyet találni. Sokan vidékről 
jönnek, vagy nehezükre esik a gya-

loglás – mondták a lakosok 
– ezért azt kérték, hogy az 

udvarban lévő, még füves 
területeken is parkoló-
helyeket alakítson ki 
az önkormányzat.
Miután Domonyi 
László beszámolójá-
ban említette, hogy 
a város megvásárolta 

a piactéri volt Julius 
Meinl épületét, érdek-

lődtek, hogy mi a szándéka 
az önkormányzatnak a régi csar-

nok épületével?
Itt is panaszkodtak a kerékpárosokra, 
mint mondták: életveszélyes a Petőfi 
utcán, vagy a Dózsa György utcán, 
a kapun kilépni, mert ha figyelmet-
lenek vagyunk, elsodorhat minket 
egy kerékpáros. Ugyancsak meg-
említették, hogy hiába van kitéve a 
kerékpárúton a behajtani tilos tábla, 
azt semmibe véve mindkét irányban 
közlekednek a kerékpárosok.
A fórumon a rendőrséget képviselő  
Radics Ferenc címzetes rendőr alez-
redes itt is elmondta, hogy a jövőben 
még inkább odafigyelnek a szabály-
talanul közlekedő kerékpárosokra és 
büntetik is őket, ha nem elég a fi-
gyelmeztetés.
Domonyi László polgármester ki-
emelte, hogy az új piaccsarnok el-
készülte után a régi csarnoképületet 
lebontják és a helyén egyelőre parko-
lókat alakítanak ki.
A Bajcsy – Árpád utca keresztező-
désében egy körforgalom kiépítését 
régóta szeretnék, a tervek készen 
vannak. A mintegy 100 milliós be-
ruházás kivitelezésére azonban vár-
ják a pályázati lehetőséget a költsé-
gek csökkentésére. 
A Klapka utcában megvizsgálják a 
súly-, illetve a sebességkorlátozó táb-
la kihelyezésének lehetőségét. Mint 
kiemelte, jelenleg nem szabályozza 
önkormányzati rendelet az állattar-
tást a városközpontban, de keresik a 
törvényi lehetőséget az áldatlan álla-
pot megszüntetésére.

múlt, jelen, jövő
A nevelési tanácsadótól a 

pedagógiai szakszolgálatig
a városunkban élő emberek zömének a nevelési tanácsadó fogalma nem 
ismeretlen, tágabb vagy szűkebb családi, baráti körében biztosan van érin-
tett, aki az intézmény ellátását igénybe vette az elmúlt 30 év során. a kis-
kőrösi nevelési tanácsadó 1986-ban jött létre, feladata a központilag elő-
írtak értelmében a családban nevelkedő 3-18 éves gyermekek egészséges 
személyiségfejlődésének, a nevelésükkel kapcsolatos problémák megol-
dásának segítése volt. az induló intézmény csupán három főállású stá-
tusszal rendelkezett. jellemző volt a vidék szakember ellátottságára, hogy 
a pszichológus szakember Budapestről utazott le heti rendszerességgel. 

9
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apÓs, anyÓs és más Kedves roKonoK
Dr. Mihalec Gábor pár- és család-
terapeuta, a Gyűrű-kúra párkap-
csolati tréning megalkotója és John 
Gottman párterápiás módszereinek 
magyarországi „nagykövete” volt a 
Pár-óra párkapcsolati klub vendége 
március 25-én. 
A legtöbb esküvői pré-
dikációban elhangzik 
a jól ismert bibliai 
igeszakasz: „A férfi 
elhagyja apját és 
anyját, ragaszko-
dik feleségéhez, és 
lesznek ketten egy 
testté.” (1Móz. 2:24.)
A valóságban az önálló 
családdá válás nem ilyen egy-
szerű. A leánykérés, az esküvői cere-
mónia célja az lenne, hogy segítse a 
szülőket a gyermeküket elengedni, 
az ifjú párt pedig leválni szüleikről. 
Egészen eddig a pillanatig a meny-
asszony és a vőlegény a szüleinek 
gyermeke, az esküvő napjától azon-
ban ők elsősorban férj és feleség, s 
csak másodsorban gyerekek. Minél 
hosszabb időt vesz igénybe e lélek-
tani folyamat végbemenetele, annál 
mélyebb konfliktusok alakul(hat)
nak ki. 
Férj és feleség egymásnak tartoznak 
gyengédséggel, ragaszkodással, bá-
torítással, vigasztalással és bizton-
sággal. A felnőtt házas embereknek 
a továbbiakban nem kell szüleiknek 
(meg)felelniük. Azonban a szülők 
iránti tisztelet fényében felelősek 
szüleikért (2Móz 20:12.). 
A kapcsolati torzulások leggyakoribb 
megnyilvánulása az anyámasszony 
katonája (az édesanya befolyása alatt 
él) és az apuci kislánya típus (nem 
volt jó az anyával való kapcsolat, így 
apukával alakít ki koalíciót). 
A megfelelő házastársi bizalmi légkör 
kialakulását nehezíti az is, amikor 
társpótlékként nőtt fel a gyermek, 
vagy érzelmi hűvösség jellemezte a 
szülő-gyermek kapcsolatot, esetleg 
bántalmazások közepette kellett fel-
nőni. 

A hölgyek gyermekkoruktól a fele-
ségszerepre készülnek, hiszen a leg-
több játékuk a családi életről szól. A 
fiús játékok nem készítenek fel a há-
zasságra. Így a férfiak sok esetben ké-
sőbb is abban reménykednek, hogy 

nem kell állást foglalniuk 
édesanyjuk és feleségük 

között. Ha még-
is szembesülnek e 
problémával, akkor 
inkább kihátrál-
nak, amitől máris 
létrejön a konflik-

tus. A konfliktusok 
lehet közvetett, mely-

ben AZ a családtag nincs 
jelen fizikailag, de „szelleme” 

kísért. Ilyenek a veleszületett és ta-
nult gesztusok, a családi minták, a 
családi ereklyék. Tudomásul kell 
vennünk, hogy a származási csalá-
dunk is beleivódik a házasságunk-
ba. Így, amit a párunkból látunk, az 
származási családjának terméke (is). 
A közvetlen konfliktusok a szemé-
lyek között ténylegesen végbemen-
nek. Azonban egyik házastárs sem 
tűrhet el semmilyen megvető meg-
jegyzést a párjával kapcsolatban. A 
házasság jövőjét illetően a legelő-
remutatóbb megoldás, ha a férj / a 
feleség a párja mellé áll a harmadik 
féllel szemben. Akkor is, ha azzal 
szembekerül származási családjának 
tagjaival. A konfliktust a pár azon 
tagjának kell kihordania, akinek csa-
ládtagjával a konfliktus fennáll. 
A pár kötelessége a családtagok tu-
domására hozni, hogy minden más 
köteléknél fontosabb számukra az a 
család, amelyben ők a férj és a fele-
ség. Nekik önmaguknak kell kiala-
kítaniuk saját családi szokásaikat, 
értékrendjüket, életstílusukat, és 
ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy ezt 
mindenki más tiszteletben tartsa. Ha 
ezt minden fél jól tudja működtetni, 
akkor férj-feleség és szülők fizikai és 
lelki erőforrásaikat kölcsönösen egy-
más javára tudják felhasználni.

Kertai Nóra

egészségesen

a kiskőrösi tankerület és környéke tanulói számára a Kazinczy szép ma-
gyar Beszéd verseny szervezését a Kt Bem józsef általános Iskola vállalta 
fel. mint azt Horváth a. gézáné, az intézmény igazgatóhelyettese elmond-
ta, közel két évtizedes tapasztalattal készítette elő és bonyolította le az 
idei megmérettetést, melyen lasztovicza lászló intézményvezető is kö-
szöntötte a versenyzőket és kísérőiket.

fáradéKonyság Helyett vItalItás
Havasiné Bánfi Ibolya az Érdligeti 
Életmódközpont vezetője a tavaszi 
fáradtság ellenszereit mutatta be 
március 21-én az Egészségfejlesztési 
Irodában.
A fáradékonyság okozója lehet a vi-
taminhiány, a mozgáshiány, a kevés 
vízfogyasztás, a pihenés minimalizá-
lása, a túlzott evés, a lappangó beteg-
ség és a reggeli hiánya.
A nap legfontosabb motorja a szén-
hidrátban gazdag reggeli, aminek 
51%-a legyen gyümölcs, 40%-a 
teljes őrlésű gabona (kenyér, kalács, 
kása) és 9%-a olajos mag.
Ebédünk legfontosabb alkotóeleme 
a zöldség (51%) legyen, a gabona és 
az olajos magvak aránya a reggelihez 
hasonló. 
A vacsoránk – lehetőleg – láthatatlan 
legyen. Szükség esetén saláta vagy pi-
rítós. 
Ha a bevitt vitaminok nem szívódnak 
fel, akkor tegyük rendbe bélrendsze-
rünket, bélflóránk állapota erősíti 
immunrendszerünket. Prebiotikum-
készítmény kúrával indítsunk, majd 
vigyünk be probiotikum hatású élel-
miszereket, pl. banánt, almát, csi-
csókát, lencsét, cikóriakávét, zabot, 
valamint a póréhagyma zöldjét.
Tarthatunk 3 napos tavaszi léböjt-
kúrát is, melynek segítségével meg-
tisztítjuk bélflóránkat a méreganya-
goktól. 1. nap együnk barna rizst, 
kölest, friss zöldséget-gyümölcsöt, 
olajos magvakat. A 2. napon fo-
gyasszunk délelőtt gyümölcsleveket, 
délután zöldségleveket, valamint 
gyógyteákat, citromos vizet. A 3. na-
pon készítsünk magunknak főtt tel-
jes értékű gabonaféléket (kuszkusz, 
bulgur, árpa, barna rizs).
A sok friss zöldség és gyümölcs fo-
gyasztása növeli szervezetünkben az 
antioxidánsok számát, mely szintén 
hozzájárul vitalitásunkhoz. Fiatalító 
és szabadgyök lekötő hatásáról is-
mert a melatonin hormon is, melyet 

alvás közben este 10 és hajnali 1 óra 
között termel szervezetünk leginten-
zívebben. 
Reggel ébredés után erővel tölt el egy 
pohár (citromos vagy grapefruitos) 
víz, majd a zöld turmix. A megfele-
lő mennyiségű és megfelelő időben 
(evés előtt fél órával és evés után egy 
órával ne igyunk) történő folyadék-
fogyasztás a vérnyomásunk és vér-
cukorszintünk optimalizálásában is 
segít. Piros bogyós gyümölcsökből 
turmixot vagy smoothie-t készítve 
antioxidáns szintünk javul.
Ahhoz, hogy a téli napok szürkesége 
után életerős, jókedvű, pozitív kisu-
gárzásúak lehessünk, fogadjuk meg 
„8 doktor tanácsát”: 
•	 táplálkozzunk	helyesen
•	 mozogjunk	eleget
•	 pihenjünk	megfelelően
•	 fogyasszunk	kellő	mértékben	vizet	
 és folyadékot
•	 lélegezzünk	helyesen
•	 hagyjuk	 el	 rossz	 életmódbeli	 szo- 
 kásainkat, s a jót is csak mértékkel  
 végezzük
•	 legyünk	 minél	 többet	 friss	 leve- 
 gőn, hogy a napsugárzás pozitív  
 hatásait élvezhessük
•	 forduljunk	 bizalommal	 Istenünk,	 
 embertársaink és önmagunk felé  
 is.

Mindezek mellett élvezzük a tavasz 
illatát, hangjait, fényeit! 

Kertai Nóra

Kanál, Kés, vIlla az orvosságunK
Dr. Demény János, az Eleki élet-
módközpont munkatársa Sorsom 
génjeimbe van írva? című előadásá-
ban vázolta fel az érdeklődők szá-
mára március 6-án a művelődési 
házban, milyen különleges kapcsolat 
áll fenn genetikánk, életmódunk és 
betegségeink között. 
A Blue Zones régiókban 
(Kalifornia, Okinawa 
szigete), ahol abszolút 
húsmentesen táplál-
koznak, a 100 évesek 
genetikai állománya 
megfelel a 60 éves eu-
rópai emberek geneti-
kai állományának. 
Kína északi részein, ahol a 
táplálkozás 1%-át teszi ki a hús-
fogyasztás, nem ismerik a szív- és 
érrendszeri betegségeket. Azonban 
akik elvándorolnak a nagy iparvá-
rosokba, s felveszik az ottani életmó-
dot, pár év múlva észlelik magukon 
az amerikai típusú betegségeket.
Az életmódunk körbeveszi a génje-
inket. Génjeink aktiválása és inakti-
válása nagymértékben függ az étke-
zésünktől, a stressz-kezelésünktől, a 
pozitív vagy negatív gondolataink-
tól, a rendszeresen végzett testmoz-
gástól és a pihenésünk mértékétől.
Demény doktorúr elmondta, hogy 
bár örököljük génjeinket, s hajla-
mainkat, még sem azok határozzák 
meg egészségünket. Sokkal inkább a 
konyhaművészetünk. 
Minden betegségünk kiinduló-
pontja az emésztőrendszerünk. A 
beleink állapota határozza meg, 
hogy ágynak esünk-e a járványok 
idején, szenvedünk-e civilizáci-
ós betegségekben, ételallergiában, 

gluténérzékenységben, figyelemza-
varban, vagy akár autoimmun be-
tegségben. 

 � Mivel segíthetjük emésztőrend-
szerünk és génállományunk mű-
ködését? 
A rezveratrol tartalmú ételek (sző-
lőmag-őrlemény, lila, fekete, piros 

bogyós gyümölcsök) rendkí-
vül sok antioxidánssal tá-

mogatják szervezetünk 
működését. Ugyan-
ezen hatást érjük el 
akkor is, ha 15-20%-
kal csökkentjük a napi 

kalóriabevitelünket, 
vagy ha napi rutinunk-

ból elhagyjuk a vacsorát. 
A lehető legtöbbet akkor tehe-

tünk egészségünk érdekében, ha fo-
kozatosan elhagyjuk az állati eredetű 
táplálékokat, s térünk át teljes értékű 
növényi étrendre. 
Hagyjuk el először a vörös húsokat, 
majd a fehér húsokat, végül a tejter-
mékeket, illetve koleszterinbombán-
kat, a tojást. 
Teljes értékű növényi étrend mellett 
akár 6hét alatt rendeződik a ma-
gas vérnyomás vagy a metabolikus 
szindróma. 
Fogyasszuk minél gyakrabban a top 
5 zöldségféléket: céklát, spenótot, 
brokkolit, hagymaféléket, káposz-
taféléket. Valamint diót, kurkumát, 
gyömbért, búzafű levet. 
Gondoljuk át étkezéseink és napi te-
vékenységeink során, mivel teszünk 
jót magunknak s a ránk bízottaknak, 
tudva azt, hogy életmódunk hatá-
rozza meg génjeinket, s nem pedig 
génjeink a végzetünket. 

Kertai Nóra

programajánlÓ
április 24. 17:00 efI iroda táplálkozással az egészségért klub
május 2. 17:00 szabadidő presszó pár-óra párkapcsolati klub
május 9.  sebestyén szilvia (makrobiotika Intézet) 

ez + az

szépen BeszélteK magyarul

– A verseny célja az anyanyelv ápo-
lása, beszédkultúránk fejlesztése, ha-
gyományőrzés, hiszen 1973 óta min-
den évben megtartják a versenyt. Az 
országos verseny a 7-8. osztályosok-
nak Kisújszálláson van, a középisko-
lásoknak és a határon túli magyarok-
nak Győrben – mondta Horváth A. 
Gézáné. 
A zsűri elnöke Katzné Almási Zsu-
zsanna igazgatónő, szaktanácsadó 
volt Szentkirályról, tagjai: Kovács 
Andrea szaktanácsadó, magyar sza-
kos tanár Kecskemétről a Németh 
László Gimnáziumból, valamint 
Kapás Zoltánné tanító szaktanács-
adó Izsákról.

A kiskőrösi versenyzők mellett Ke-
cel, Soltvadkert és Akasztó iskolái 
képviseltették magukat, tizenegy ta-
nuló olvasta fel a kötelező és a szaba-
don választott szöveget.
Az 5-6. osztályosok közül harmadik 
helyezést ért el Turán Fanni (felké-
szítő tanára: Romfáné Flaisz Anita), 
a KEVI Petőfi Sándor Általános Is-
kola diákja.
A 7-8. osztályosok kategóriájában a 
második helyen végzett a versenyben 
Csanády Helga (felkészítő tanára: 
Ralovichné Mészáros Ildikó), a 
harmadik pedig Nagy Viktória lett 
(felkészítő tanára: Petrányi Ilona) 
mindketten a KEVI gimnazistái. 

A belépés ingyenes,
az együttes tagjai mindenkit szeretettel várnak!

szólisták: Celeng Mária, Gavodi Zoltán,
Csapó József, Gradsach Zoltán

műsor: Johann Ludwig Bach: Ja, mir hast du Arbeit gemacht          
Johann Sebastian Bach: Wir müssen durch viel Trübsal BWV 146   

május 3-án 19.00 órai kezdettel
koncertet ad

a kiskőrösi római katolikus templomban.

illusztráció (forrás: lokal.hu)

A Budapesti
Fesztiválzenekar
Barokk Együttese
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lutHer mondja…
  Krisztus szenvedéséről

Halál. Utána élet. Nem fordítva a 
természetes? Élet. Utána halál. A 
mulandóságot, a temető konkrét, 
életet megszakító valóságát ki tudná 
felülírni? Ami elromolhat, az el is 
romlik. Ami meghal, annak vége. A 
test ennyit bírt. Génjeinkbe van kó-
dolva az időkorlát. Ez a mi határunk. 
Nem tudunk túllépni rajta. 
Jézust brutális módon kivégezték. A 
szívébe dárdát döftek, hogy biztos 
legyen a halál. A lélegzete elállt. A 
szervezete leállt. A test meghalt. El-
temették. Még a halottak birodalmá-
ba is alászállt. Emberileg elég véges, 
végérvényes dolog ez. A tanítványok 
gyásza, fájdalma, depressziója telje-
sen valóságos. A remény elveszett. 
Vége. Pont. 
De Istennél nincs vége. Az Ő neve: 
Vagyok, aki vagyok. Az Ő neve a 
létige. A Lét-Ige. A Létezés, az Élet. 
S minden, amit Ő megérint, ami 
kapcsolatba kerül Vele, az életre kel. 
Múlandó helyett múlhatatlant ad. 

Bár személyiségünk, lelkünk a rom-
landó burkát, a testet elveszítheti, de 
létét nem. Létünk Istené, aki az övé-
it, gyermekeit új életre kelti. A feltá-
madás nemcsak Jézusé lehet, hanem 
minden istengyermeké. Jézus az első 
volt, a bizonyíték arra, hogy a vég-
ső szó az Életé, az Élet Istenéé. Jézus 
után jövünk mi. Aki hisz Őbenne, 
ha meghal is, él. Aki Istenhez kap-
csolja múlandó életét, az Istentől a 
feltámadáskor dicsőséges testet kap, 
el nem romlót.
Idővel oly sok minden oda terel min-
ket, hogy vége, törődj bele, ennyi az 
élet. De nem! Isten sokkal nagyobb 
a halálnál, a pusztulásnál. Ő azt sze-
retné, hogy élj! Örökké. Ezért ne a 
holtak, a mulandó dolgok között ke-
resd az élet értelmét! Ne keseredj el 
teljesen, ha halált látsz magad körül 
vagy magadban! Kapaszkodj Isten-
be! Tekints Jézusra! Ragadd meg az 
Életet! 

Farkas Sándor 

eva n g é l i K u s o K  o l d a l a

HúsvétI útmutatÓ

„Krisztus szenvedésének legfőbb hasz-
na ugyanis abban mutatkozik meg, 
hogy önismeretre juttat. Elborzaszt 
önmagadtól és összetör. Ha ezt még 
nem élted át, akkor a Krisztus szen-
vedése még nincs a javadra. Mert a 
Krisztus szenvedése a maga termé-

szeténél fogva nem munkálhat mást, 
mint hogy Krisztushoz tesz hasonlóvá 
minket, hogy amint bűneink Krisztus 
testében és lelkében iszonyúan meggyö-
törték, ugyanúgy gyötörjenek bennün-
ket is lelkiismeretünkben. De ez nem 
történik meg csupán azért, mert sokat 
beszélünk róla. Ez csak elmélyült gon-
dolkodás és átélés eredménye lehet, a 
bűn komolyan vételével.” 

(Sermo Krisztus szent szenvedésének 
szemléléséről, 1519)

„Csak a megfeszített Krisztusban van 
az igazi teológia és istenismeret.”

(Heidelbergi disputáció, 1518)
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a HúsvétI tojás 
és jézus feltámadása

jézus feltámadása a kereszténység középpontja. a néphagyomány pró-
bálta ezt az esemény láthatóan, érthetően megragadni, és összekötni a ta-
vaszvárást a feltámadással. termékenységvarázsló szokások éltek, mint a 
tojásgurítás az új asszony széke alá, vagy a tojásdobálás a vetésbe, vagy 
az állatok almába dugott tojás. erdélyben húsvétkor tojást dobáltak az 
égre annak emlékére, hogy egykor tündér Ilona „tojta” a napot.

A húsvéti piros hímes tojás kozmi-
kus jelentéssel bír. A tojáshímzés 
évezredes hagyomány, csillagászati 
kapcsolata van. A vonalháló az ég-
glóbuszt mintázza, „egyenlítő” osztja 
féltekékre, „főkörök” negyedelik, és 
ezek metszéspontjait – a naptári for-
dulópontoknak és az égi sarkoknak 
megfelelő helyeket – hangsúlyozzák 
a díszek. A hímes tojás az egész vi-
lágra szóló, mindenkire érvényes, és 
mindenkit érintő eseményt hirdeti: 
Jézus feltámadását. 

A tojás egy nagy sejt. A magzati lét 
és a feltámadásra váró halotti állapot 
jelképe. Jézus feltámadása kezdete 
egy újnak. Miként a tojásból is kikel 
a kiscsibe 21 nap után, ha kotlik rajta 
a tyúk – s meg van termékenyítve –, 
úgy Isten is életre kelti a halottakat, 
illetve a még nem élőket. 
A tojás még nem élet, csak sejt. Mi 
is tojásban vagyunk, és sok mindent 
még csak sejtünk. Isten belénk he-
lyezte az élet képességét és a vele való 
kapcsolattartás képességét. És Isten 
kotlik felettünk, keltet, ébresztget, 
hogy kibújjunk a halál kultúrájának 
sírjából. A tojás számunkra a világ. 
De ez a világ bezár minket. Azt hiteti 
el velünk, hogy az élet tere és lehe-

tősége nem több, nem tart tovább, 
mint a tojás héja. Nem több, mint 
egy sziklabarlang, ahol sötét van, ami 
elé odatoltak egy követ.
De eljött Jézus, Isten Fia, aki nem 
csupán tanított, gyógyított, szeme-
ket nyitogatott, hanem feltörte a 
tojást. Feltörte a halálos sírt, e világ 
zártságát, és utat nyitott egy új va-
lóságra, új világra. Át akarsz menni 
rajta? A feltámadás, az új kezdete 
számodra az lehet, hogy meglátod és 
elfogadod Isten világát. A feltámadás 
jele saját széttört tojáshéjunk. 

Ezért van az, hogy a halál feletti győ-
zelmet hirdeti a húsvéti piros tojás. 
Piros, mert Jézus vére pirosítja, és 
tojás, mert az új élet lehetőségét rejti 
magában. S hogy a csúfolódó mon-
dóka szerint miért nem kap az árul-
kodó Júdás piros tojást? Nem azért 
mert áruló volt, hanem mert nem 
hitte el, hogy Jézus érte is meghalt és 
feltámadt. Azért, mert nem hitte el, 
hogy Jézus által kitörhet saját tojásá-
ba zárt világából Isten látására.

Minden locsolónak adott piros tojás 
tehát azt hirdeti: Jézus meghalt érted 
a kereszten, de feltámadt, és neked is 
új életet akar adni. 

élet-halál kérdés
Miért keresitek a holtak között az élőt?
Nincsen itt, hanem feltámadt!
(Lukács 24,5-6)

(forrás: pecsma.hu)

(forrás: kingdomvision.co.uk
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régÓta HúzÓdÓ ügye ez a városnaK – döntötteK a HíveK

A kiskőrösi katolikus templom 
névadója Szent József. Idén az egy-
házközség legnagyobb liturgikus 
ünnepét március 20-án tartották. 
Az egyházközség tagjaiért 17 órakor 
kezdődött szentmisének főtisztelen-
dő Gyulay Endre, Szeged-Csanád 
egyházmegye nyugalmazott püspök 
– atya volt a főcelebránsa. A neoba-
rokk stílusban épült kiskőrösi Szent 
József római katolikus templom az 
ünnepi alkalomra zsúfolásig megtelt 
hívekkel és más felekezetek képvise-
lőivel – köztük jelen volt többek kö-
zött Domonyi László polgármester, 
valamint Lupták György evangéli-
kus püspökhelyettes is. Seffer Attila 
atya, a kiskőrösi gyülekezet vezetője 
köszöntötte a szentmise résztvevő-
it, Suhajda János, az egyházközség 
világi elnöke is köszöntötte Gyulay 
Endre nyugalmazott püspököt, aki 
az üdvözlő szavak után megáldotta és 

László nagy segítsége a Kiskőrös Hely-
őrség Nyugállományúak Klubja tag-
jainak, akik tavaly helyreállították és 
parkosították a köztemetőben nyug-
vó 104 orosz katonasír környezetét. 
A klub vezetősége a temetőgondnok 
áldozatos munkáját októberi közgyű-
lésükön tárgyjutalommal ismerte el, 
most pedig kitüntetésre is felterjesz-
tették hosszú időn keresztül végzett 
önzetlen tevékenységéért. A HM Tár-
sadalmi Véleményező Munkacsoport 
támogatta a kezdeményezést. 

A Stefánia Palotában megtartott ün-
nepségen dr. Simicskó István, Ma-
gyarország honvédelmi minisztere, 
Fazakas Lászlót, a nyugállományúak 
klubja munkája segítéséért a „Hon-
védelemért Érdemérem” III. fokoza-
tában részesítette. A nagy eseményre 
Laci feleségével utazott fel Budapest-
re.(képünkön)

Gratulálunk az elismeréshez, mun-
kájához további lelkesedést kívá-
nunk!   

Fazakas László temetőgondnok hosszú évek óta lelkiismeretes munkát vé-
gez az evangélikus, egyben a város köztemetőjében. munkatársaival rend-
be tette a régi, elhanyagolt sírokat, síremlékeket, naponta ápolja, gondozza 
a temető sétányainak fáit, virágait. a temető hátsó kapujánál megillető 
módon helyreállította a temető területét hajdan az evangélikus egyházköz-
ségre hagyományozó gohér jános sírját. nem messze a ravatalozótól pe-
dig megálmodott és létrehozott egy kétszáz négyzetméteres „édenkertet”, 
amelynek kapujától két – padokkal és bibliai igéket tartalmazó táblákkal 
szegélyezett - út vezet az örökkévalóságot szimbolizáló emlékműig.

auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is! ehhez a régi 
jogelvhez tartva magát mutatta be Turán István történész az evangélikus 
templom után a katolikus templom történetét is. március 29-én ismét 
zsúfolásig megtelt a művelődési ház kamaraterme, a petőfi sándor városi 
Könyvtár és a főnix Kulturális és Ifjúsági egyesület szervezésében tartott 
várostörténeti sorozat újabb előadásán.

megszentelte Szent II. János Pál pápa 
vérereklyéjével gazdagított, nemrégi-
ben készített oldaloltárt. Az utolsó 
közös imádkozás és a papi áldás előtt 
körmeneten vettek részt a hívek. Az 
ünnepi szentmisén többször is fel-
hangzott a kiváló akusztikájú épület-
ben Sümegi Csaba kántor orgona-
játéka és az általa vezetett katolikus 
kórus szolgálata is meghittebbé tette 
a jeles és mindenki számára emléke-
zetes eseményt.

turán István előadása a plébániatemplomról

A  fiatal szakember elmondta, 
  hogy nem valami elfogult- 
 ság az oka, hogy ez az elő-

adás sokkal több forrásra hivatkozik, 
mint az előző. Az evangélikus irattár 
megsemmisült a második világhábo-
rú viharában, a katolikus templom-
mal kapcsolatos iratanyag jobban 
fennmaradt a plébánián és Kalocsán.
Nem a Szent József plébániatemp-
lom volt Kiskőrös első katolikus 
temploma. A források szólnak a 
Mohács előtti település katolikus 
templomának romjairól, ezért az 
előadó alaposan körüljárta azt a kér-
dést, mikortól is beszélhetünk Kis-
kőrösről. Bepillantást nyerhettünk 
a történettudomány módszertanába, 
amikor csak a források szembesítésé-
vel lehet kizárni vagy valószínűsíteni 
egy-egy feltételezést. Kiskőrös eseté-
ben, ami a kutatót elbizonytalanít-
hatja, hogy történelmi Magyaror-
szágon több települést, tájegységet is 
elneveztek a kőrisfáról (kőris-kőrös). 

szentmIsével ünnepelteK

Bár az Árpád-kortól tudunk hasonló 
elnevezésű helyekről, Turán István 
szerint csak az 1396-ban említett 
„Kurus possessio” (birtok), ami egy-
értelműen a mai település elődjére 
utal. Innen sűrűsödnek az említések. 
Pósa Mihály levele tudósít Kiskőrös 
és a környékbeli települések elpusz-
tulásáról az 1529-es török hadjárat 
idején.

Csak a források elszórt adatainak ér-
telmezésével és analógiák segítségül 
hívásával rekonstruálható a legré-
gebbi templom képe, hiszen eredeti 
állapotában sem kép, sem leírás nem 
maradt fenn róla. A XVIII. század 
elején a mai templom hátsó része 

környékén még oszlopokról vagy 
talán pillérekről olvashatunk feljegy-
zéseket. Ennek alapján valószínűsít-
hető, hogy egy gótikus stílusú épület 
lehetett. Turán István több korabeli 
gótikus templom képét is kivetítette, 
hogy ezek alapján hozzávetőleges el-
képzelésünk legyen a kiskőrösi temp-
lomról.

A török kiűzése után a romokban 
heverő templom újjáépítése soká-
ig húzódott, hiszen az idetelepített 
evangélikus, szlovák lakosságnak ez 
aligha lehetett szívügye. Eleinte csak 
néhány katolikus család élt Kiskőrö-
sön. A vallási villongások miatt plé-
bánosa is csak 1769-től lesz a telepü-
lésnek. 1773-ban épül egy kis Szent 
Józsefről elnevezett imaház. Később 
egyre több katolikus iparos települ a 
községbe, így aktuálissá válik a temp-
lomépítés.
„Régóta húzódó ügye ez a városnak” 
–olvassuk a korabeli jegyzőköny-
vekben, amikor 1824-ben dönte-
nek az új templom felépítéséről. Az 
elöljáróság egy darabig tiltakozik 
a helyszín miatt. A kocsma közel-
ségére hivatkoznak, és hogy el kell 
bontani a faluharangot, de az érsek-
ség ragaszkodik a korábbi templom 

helyéhez. 1825 és 26 között épül 
fel a templom.1827-ben szenteli 
fel ünnepélyes külsőségek között 
Klobusiczky Péter kalocsai érsek. 
Az órát 1888-ban Argauer Ferenc, 
a település tehetős polgára adomá-
nyozza, aki egész vagyonát jótékony 

célokra fordította.

A város és a katolikus 
hívek számának gyara-
podása teszi szükségessé 
a templom bővítését, 
amelyre még a válság 
előtt sikerül támogatást 
szerezni a kultusztárcá-
tól. Az átépítés példátlan 
gyorsasággal, még 1931 
folyamán megtörténik.
Az utolsó mozzanatra, a 
templom falfestménye-

inek elkészítésére 1943-ban, már 
a háború alatt kerül sor. A lengyel 
menekült, Karol Malczyk a város 
gyermek és felnőtt lakóiról mintázza 
alakjait.
Az előadás egy kultúrtörténeti ku-
riózumot is hozott. Kiskőrösről az 
első helytörténeti művet 1810-ben 
Leska István lelkész írja bibliai cseh 
nyelven. Ennek a nyelvnek csak írott 
változata létezik, mégis Szabados 
Anna tolmácsolásában a közönség 
kivételesen hallhatta is ezen ódon 
bibliai nyelv zengését. Anna mondta 
el az est végén, hogy Leska reményét 
fejezte ki ebben a művében: „… 
egyszer majd többet is megtudunk a 
régi Kiskőrösről.” Akik jelen voltak 
tanúsíthatják, Turán István előadásá-
val az egykori lelkész reményei valóra 
váltak.

Fodor Tamás

15

tájéKoztatÓ
a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörbe tartozó 

kutak eljárásjogi szabályairól!

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez 
vízjogi engedély szükséges. A jegyző a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos 
önkormányzati hatósági feladatok ellátása körében helyi vízgazdálkodási ható-
ságként jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési eljárást folytat le. Az engedély 
nélkül létesült kutakra vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély adható. 
A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt 
akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja.

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés:

1. 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében arra az ásott kútra, amely a jog- 
 szabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen  
 létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni, 
2. arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedé- 
 sének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni, 
3. minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

Az eljárás elindításának feltétele a kérelem beadása. A kérelem a 101/2007. (XII. 23.) KvVM 
r. 3. melléklete szerinti adatlap. (tájékoztató 1. számú melléklete)

Eljárási illeték: 3000-Ft értékű illetékbélyeg.

Engedélyezés várható költsége: 100.000 – 120.000- Ft.

Műszaki tervdokumentáció: A kérelem mellékletét képező műszaki tervdokumentáció 
készítőjének a 101/2007. (XII. 23.) KvVM. r. 13. § (2) bekezdése szerinti végzettséggel kell 
rendelkeznie. 

Bevonandó társszervek: Az üzemeltetési engedélyezésbe kötelezően csak akkor kell be-
vonni társszervet, amennyiben a kút házi ivóvízigény céljából létesült.

A vízjogi fennmaradási engedélyezés: Az eljárás elindításának feltétele a kérelem be-
adása. A kérelem a 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 3. melléklete szerinti adatlap. (tájékoztató 
1. számú melléklete)

Eljárási illeték: 3000-Ft értékű illetékbélyeg.

Engedélyezés várható költsége: 100.000 – 120.000- Ft.

Műszaki tervdokumentáció: A kérelem mellékletét képező műszaki tervdokumentáció 
készítőjének a 101/2007. (XII. 23.) KvVM. r. 13. § (2) bekezdése szerinti végzettséggel kell 
rendelkeznie. 

Bevonandó társszervek: 
1. területileg illetékes népegészségügyi hatáskörben eljáró elsőfokú hatóság: amennyiben  
 a kút házi ivóvízigény kielégítése céljából létesült.
2. Területileg illetékes vízügyi hatóság: fúrt kutak esetén.

Vízgazdálkodási bírság: 

Amennyiben a hatóság a vízimunka, vízi létesítmény megvizsgálása után a létesítő részére 
a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási birság megfize-
tését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80 %-áig, 
engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. Termé-
szetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.

A Vgtv. 2016. június 4-i módosítása iktatta be a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, ami 2018. 
december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik 
a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat.

fazaKas lászlÓt KItüntettéK 
nemzetI ünnepünKön 

KISKŐRÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. április 26-án (szerda) 17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST TART.
HELYE: VÁROSHÁZA DÍSZTERME

(KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR TÉR 1.)

A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői bármely közérdekű ügyben kérdést, javaslatot 
tehetnek. A fórumon tájékoztató hangzik el a Kiskőrös 2017. évi 

költségvetéséről, valamint a lakóhelyi környezet állapotának 
alakulásáról.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Domonyi László
polgármester 
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KIsKőrösI sIKer a 
„nagy attIla” szavalÓversenyen

Immár 21 éve rendezik meg Nagy 
Attila, a kecskeméti Megyei Színház 
volt igazgatója tiszteletére és emléké-
re kiírt középiskolai szavalóversenyt. 
A tavaly óta országosra bővült ver-
seny megyei döntőjét idén Kiskun-
halason rendezték nemrégiben. Kis-
kőrösről négy diák jutott be a megyei 
döntőbe, igen szép eredménnyel gaz-
dagítva városunk hírét.
KSZC Kiskőrösi Wattay Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégi-
umából ketten vettek részt: Fenyős 
Mónika 12.A osztályos tanuló – fel-
készítő pedagógus: Podmaniczky 
Gabriella – Aranyosi Ervin: Ne bánd 
az őszt! című versét szavalta, melyet 
a zsűri különdíjjal jutalmazott, va-
lamint Kardos Mercédesz Klaudia 
11.B osztályos tanuló – felkészítő pe-
dagógus: Soós Andrea Ildikó – aki 
Petőfi Sándor: Szülőföldemen című 
versét adta elő. Szavalatával korcso-
portjában a 6. helyezést érte el.
A KEVI gimnáziumából immár har-
madik alkalommal vett részt a szavaló 
versenyen Szappanos Emese (fotón-
kon) – felkészítő tanára Kaposvári 
Éva. Ő tavaly a megyei és országos 
versenyt is megnyerte a 11-12. év-
folyamosok kategóriájában. Emese 
idén is lenyűgözte hallgatóságát és a 
zsűrit. Szilágy Domokos „Kényszer-

leszállás” című versével kimagasló 
versmondásról tett tanúbizonyságot 
és egyhangú döntés eredményeként 
lett idén is első helyezett. Emese, a 
Hirsch Imre önkormányzati kép-
viselő által felajánlott különdíjat is 
megkapta.
Külön öröm, hogy öccse, Szappa-
nos Tamás, a 9-10. évfolyamosok 
kategóriájában második helyezett 
lett Szilágy Domokos „Megvert az 
Isten” című versével.
Jó eredményeiknek köszönhetően 
mindketten részt vehetnek az orszá-
gos döntőn Budapesten.
Az első helyezettek és a különdíj-
ban részesített versenyzők az egyéb 
ajándékok mellett Szanyi Tibor, az 
Európa Parlament képviselőjének 
„vendégszeretetét” is élvezhetik majd 
három napon át Strasbourgban, vagy 
Brüsszelben.

Szemkeő Péter

A Kiskőrösi Tankerületi Központ a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kiskőrösi Tankerületi Központ Pályázati referens 
munkakör betöltésére

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartam:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 23/2012. (ÜL 7.) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 3. számú melléklet 126. pontja szerinti titkársági és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:
A tankerületi központ hazai és EU-s pályázatainak pályázat-előkészítői és projektmenedzseri feladatai.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

	 •	Hazai és Európai Uniós pályázatok figyelemmel kísérése, az intézményi pályázatok kezelése,
  elkészítésének koordinálása, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete és ellenőrzése. 
	 •	Közreműködés a pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások elkészítésében, felügyeletében
  és ellenőrzésében. 
	 •	Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. 
	 •	A Tankerülethez tartozó intézmények pályázati tevékenységének segítése. 
	 •	Közreműködés a projektjelentések, a pénzügyi beszámolók és fenntartási jelentések
  elkészítésében.

Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamin; a „Kormánytisztviselők jogállásáról szóló” 2010. évi LVIll. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

	 •	magyar állampolgárság,
	 •	cselekvőképesség,
	 •	büntetlen előélet,
	 •	 főiskola, egyetemi szintű jogász, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; 
  bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; 
  mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; pénzügyi, számviteli, gazdálkodási  
  szakirányú közgazdász, államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
	 •	pályázatírói vagy projektmenedzseri -1 év alatti szakmai tapasztalat,
	 •	vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

	 •	A pályázati feltételekben meghatározottak szerint az álláshely betöltéséhez
  szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
	 •	a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz.
	 •	30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak 
  igazolására, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony  
  létrejöttét akadályozná
	 •	hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati  
  anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vágó Ferencné nyújt,
a 06-77/795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6200 Kiskő-
rös, Petőfi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/026/349/2017, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A tankerületi központ döntése alapján személyes meghallgatásra kerülnek a pályázók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kiskőrösi Tankerületi Központ A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási 
szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

ÁPRILIS
19. szerda  16.30  labdás torna 
21. péntek  15.00  labdás torna 
24. hétfő 17.00  édes cukor – keserű következmény –Havasiné Bánfi 
    Ibolya életmód-tanácsadó előadása 
25. kedd 15.00  csecsemő- és kisgyermek elsősegélynyújtó 
    tanfolyam 
25. kedd  18.00  jóga (Budai nagy a. u. 43.)
26. szerda  16.30  labdás torna 
27. csütörtök 16.00  életmódváltó klub 
28. péntek 15.00  labdás torna 
29. szombat   Bringabarátság bringatúra (petőfi tér)

MÁJUS
1. hétfő 10.00  II. sportexpo – sportágválasztó majális (sportpálya)
3. szerda 16.30  labdás torna 
5. péntek 15.00  labdás torna 
8. hétfő 16.30  labdás torna 
10. szerda 16.30  labdás torna   

A tornák és előadások helyszíne: Egészségfejlesztési Iroda (Kiskőrös, Árpád u. 8.). 
Az ettől eltérő helyszíneket feltüntettük.

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

„...megérKeztél, de jÓ…!”
Kovács Krisztián 
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2017. január 16.
születési súly, hossz: 3600 g, 52 cm 
édesanyja: zsikla mónika 
édesapja: Kovács zoltán 

Hrutka Zara
születési hely: Szeged

születési idő: 2017. február 8.
súly: 2910 g, hossz: 49 cm

édesanyja: sütő ágnes
édesapja: Hrutka zsolt

Bárányos Marcell
születési hely: Budapest
születési idő: 2017. január 10.
súly: 3765 g, hossz: 55 cm
édesanyja: Balázs györgyi
édesapja: Bárányos István gábor

Maglódi Miron
születési hely: Szeged

születési idő: 2016. december 18.
súly: 3900 g, hossz: 53 cm

édesanyja: tóth laura tünde
édesapja: maglódi andor

Bobek Botond és Flóra
születési hely: Szeged
születési idő: 2017. január 26.
Botond: súly: 2860 g, hossz: 47 cm
Flóra: súly: 2700 g, hossz: 46 cm
édesanyjuk: Borbényi Beáta
édesapjuk: Bobek sándor

Káli Attila Sámuel
születési hely: Nürnberg

születési idő: 2016. október 25.
súly: 3640 g hossz: 55 cm
édesanyja: csővári csilla

édesapja: Káli gábor

Markó Ádám
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2016. december 23.
súly: 3300 g, hossz: 51 cm
édesanyja: tóth-nagy zsuzsanna
édesapja: markó lászló

Balázs Botond
születési hely: Kecskemét

születési idő: 2016. szeptember 5.
súly: 3500 g, hossz: 50 cm

édesanyja: mihók tímea
édesapja: Balázs viktor

Markó Eniko
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2017. február 14.
súly: 3800 g, hossz: 51 cm
édesanyja: dóczi adrienn
édesapja: markó péter

Szlovák Lídia és Laura
születési hely: Siófok

születési idő: 2017. március 15.
Lídia: súly: 2450 g, hossz: 50 cm

Laura: súly: 2490 g, hossz: 49 cm
é.anyjuk: gergely tünde zsuzsanna

édesapjuk: szlovák dávid

(fotó: Szentgyörgyi Brigi)

(fo
tó

: N
ad

in
e R

od
ler

)

17

nyuszI ül a fűBen…
Az idén Kiskőrösön szervezte meg 
a Magyar Nyúltenyésztők Orszá-
gos Egyesülete a már hagyományos 
„Bakkiállítását”, melynek háromna-
pos programját Kincses Éva (jobb 
oldali kép), kiskőrösi nyúltenyésztő 
koordinálta. Az első nap a három 
kategóriába tartozó nyulak zsűrizése 
zajlott, két napig pedig a nagyközön-
ség számára is nyitva állt a kiállítás 
helyszíne, a régi Julius Meinl épüle-
te. A versenyre benevezett nyulakat 
meg lehetett tekinteni, a felnőtt ér-
deklődőket és a gyermekeket nyúl-
simogató, ásványbemutató, vásár és 
kézműves foglalkozások várták. 
Külön öröm, hogy a benevezett kö-
zel kétszáz nyúl közül a „németóriás 
fehér kategóriában” Gulyás István 
kiskőrösi tenyésztő nyula „kiváló” 
minősítést ért el. Ez a gyönyörű ál-
lat a maximálisan megszerezhető 
100 pontból 97 pontot ért el. A két 
kiskőrösi tenyésztő közül Évi volt a 

másik, aki két nyuszit is benevezett 
a versenyre „Törpe kosorrú-kék, 
illetve fekete” kategóriában. Bár 
fajtagyőztes egyik sem lett, de mind-
kettő az élmezőnyben végzett pár 
ponttal lemaradva a legjobbtól.
A környéken az ilyen fajta megméret-
tetés első alkalommal kuriózumnak 
számított, de remélhetőleg a jövő-
ben többször is lesz alkalmunk meg-
csodálni az ország legszebb nyulait. 
Mint azt Évi elmondta, hagyományt 
fognak teremteni a rendezvényből, 
jövőre Kiskőrösön szeretnék megtar-
tani az országos nyúlkiállítást, ahol 
mintegy 800 „fajtatiszta” nyulat le-
het majd megtekinteni.

Támogatók: Kiskőrös Város Önkor-
mányzata, Mohácsi utcai óvoda, 
KEVI, Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont, Japi Zölcsi, Lovas József, Kincses 
Tolmács és Fordító Iroda, Gyula Kalit, 
Ba Irén.    

aprÓHIrdetéseK
Családi házak építése, felújítása 
kőműves munkák végzése. 
Tel.: 30/389-1534

Kőművest és segédmunkást felveszek. 
Tel.: 30/389-1534 

Kiskőrösön a sétáló utcában felújított 
55 m2-es erkélyes lakás eladó, vagy kertes 
házra cserélném. Tel.: 20/236-3412

Alsókommaszáción /Martinka dűlő/ 
1,06 ha. szántó, 70 m2-es gazdasági 
épülettel eladó. Víz, háromfázisú villany 
van. Tel.: 06-70/935-4138

Borászatba keresünk 1 fő férfi dolgo-
zót. Szakmai végzettség előny! email: 
kossuthpinceszovetkezet@gmail.com 
Tel.: 06-70/3424-669

soK Boldogságot 
KívánunK!

Szilvási Gabriella és ifjú Csicsely Pál

rendKívülI
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kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
megjelenik 5 ezer 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!

Lendületes, pörgő, izgalmakban, 
hétméteresekben és kiállítások-
ban bővelkedő meccset láthattunk 
a kiskőrösi és a nagykanizsai csa-
pat között március 25-én vasárnap 
délután. Hatalmas győzelemmel 
(29:21) zártak a fiúk és a kiskőrösi 
juniorok is győztesen (29:28) hagy-
ták el a pályát. Gratulálunk mindkét 
csapatnak, az edzőknek, a csapat-
vezetőnek és nem utolsó sorban a 
szurkolóknak, akik fáradhatatlanul 
buzdították a fiúkat a pálya széléről. 
A következő hét végén a Kiskőrösi 
KSK junior és férfi csapata a Mecsek 
Takarék SE otthonába, Mecsek-
nádasdra látogattak. Juniorjaink 8 
pontos győzelmet arattak az ellenfél 
felett 34-26 arányban. 12 gólt lőtt 
Harangozó Gergő, Ruskó Balázs 
6-ot, Huszár Péter 5-öt, Bezsenyi 
Márk 4-et és többen lőttek 1-1 
gólt az ellenfél hálóőrének. Igazán 

nagyszerű hír, hogy a hátralévő mér-
kőzések eredményétől függetlenül 
már az ezüstérmet megnyerték a 
fiúk. 
A felnőtteknél a mecseknádasdi 
csapatban a válogatott Frei Tamás 
irányította a csapatot és magabiztos 
labdakezelése szinte követhetetlen 
volt számunkra. A Pécsről igazolt 
átlövő – Bérczes Patrik az összes 
labdát, amit Frei Tamástól kapott, 
érvényesítette. Már az első félidőben 
10 gólt lőtt nekünk. Végül 21:14-es 
félidőeredmény után 39:28 lett a já-
ték végeredménye- adott tájékozta-
tást Harangozó Péter csapatvezető 
a hétvégéről.   
A serdülőcsapat Paksra látogatott 
ezen a hét végén, ahol 8 góllal nyer-
tek a paksiak ellen. Csak gólkülönb-
séggel állnak a második helyen a 
siklósiak mögött, így van esély az „al-
sóházban” megnyerni a versengést.  

nagy csatáK a KézIpályán

kiskőrösi eredmények:

„Gyerek” kategória
Pap Ábel 1. helyezett
Nánási Nimród 2. helyezett
Mezőfi Nimród 2. helyezett
Varga Márk 2. helyezett
Katona Imre 3. helyezett
Szabó Olivér 3. helyezett

„Diák I-es” korcsoport
Lucza Péter 5. helyezett
Markó Attila 5. helyezett
Pap Sándor 5. helyezett
Nagy Ákos 1. és 2. helyezett
Varga Bence 1. helyezett

„Serdülő”
Gulyás Krisztofer 3. helyezett
Kádár Tamás 3. helyezett
Györke Krisztián 2. helyezett

„Kadet”
Szőgyi Norbert 1. helyezett

Cseh-Szakál Olivér elnök

Közel Kétszáz BIrKÓzÓ 
Küzdött a petőfI Kupán

győzött a Bem az I. tt 
logIstIcs laBdarúgÓ Kupán

A Bem DSE csapatának győzelmé-
vel zárult az I. TT Logistics Kupa 
Kiskőrösön március 25-én délelőtt 
a sportcsarnokban. Második lett a 
KLC I-es számú csapata, a harmadik 
helyen a kalocsai Méhecskék csapata 
zárt, a negyedik helyen Akasztó csa-
pata végzett, és szépen teljesítettek 
a 2009-es születésű legifjabbak is, 
a KLC II-es számú csapata. Az ifj. 
Pásztor Gyula edző által koordinált 
kupán különdíjakat is kiosztottak. 

A Gólkirály Bagó Iván lett, a Leg-
jobb kapus: Grausza Máté, a Leg-
jobb játékos: Viczián Attila, a 
Legjobb hazai játékos díjat pedig: 
Ambrus Máté kapta. Az érmeket, 
okleveleket és a kupát, a torna név-
adó szponzora, vagyis a TT Logistics 
Kft. nevében az ügyvezető, Torgyik 
Tibor adta át a játékosoknak. Gra-
tulálunk fiúk, igazán jó küzdéseket 
láthattunk!

KIsKőrösI Bronzérem a XIII. 
petőfI asztalItenIsz Kupán

Tizenharmadik alkalommal szer-
vezték meg március 15-én a megyei 
Petőfi Asztalitenisz Kupát a kiskő-
rösi sportcsarnokban. A tornán 15 
település – Apostag, Baja, Csengőd, 
Dunaegyháza, Dunapataj, Homok-
mégy, Jánoshalma, Kalocsa, Kis-
kőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 
Kunbaja, Lajosmizse, Soltvadkert, 
Tázlár – legjobb asztaliteniszezői 
adogatták egymásnak a ping-pong 
labdát. 
Három csoportban játszottak a két-
fős csapatok. Az „A” csoportban a 
legjobb megyei bajnoksági szintű 
csapatok mérettettek meg, a „B” 
csoportban a megyei másodosztály-
nak, a „C” csoportban a megyei 

harmad – illetve negyedosztálynak 
megfelelő szintű tudású csapatok 
küzdöttek. Ez utolsó csoportban 18 
csapat vett részt. Kiskőrös három 
csapatot indított, kettőt a „B” cso-
portban, (Kelemen Sándor és Nagy 
Attila, valamint Matusik Ferenc és 
Sebestyén Gábor) egyet pedig a „C” 
csoportban (Oláhné Baksa Katalin 
és Ficsor József) – adott tájékoztatást 
Atkári Árpád, a torna főszervezője. 
11 asztalon 80 versenyző játszott az 
úgynevezett „fél D rendszerben”, a 
nap folyamán mintegy 300 összecsa-
pás zajlott le. A kiskőrösiek egyik pá-
rosa a „B” csoportban ért el dobogós 
helyezést. Kelemen Sándor és Nagy 
Attila a harmadik helyen végzett.  

mIndenKI aranyat Kapott 
az I. garden ovIKupán

A KLC égisze alatt március 11-én 
rendezték meg ifj. Pásztor Gyula 
(alul jobb kis kép) szervezésével az 
I. Garden Teremlabdarúgó Oviku-
pát a sportcsarnokban 10 csapat 
részvételével. A Bozsik programon 
belül a KEVI Petőfi Általános Isko-
lájával együttműködve ettől az évtől 
a kiskőrösi klub négy gyermekkor-
osztályban indított csapatokat. Az 
ovitornán a Mohácsi, a Batthyány, 
a Harangvirág óvoda, valamint az 
iskola elsős korosztályának legki-
sebbjei állítottak ki külön csapatot 
a vendégcsapatokon kívül. A díjakat 
az ünnepélyes eredményhirdetésen 
Dulai János (lent bal kis kép), a 

KLC elnöke, az I. Garden Ovikupa 
szponzora adta át. A kupa különle-
gessége, hogy fenntartva a sportág 
iránti lelkesedést és elismerve a pá-
lyán való küzdést, mindeninek a tel-
jesítményét arany éremmel díjazták. 

A szervezésben és a lebonyolításban 
a főszervező mellett oroszlánrészt 
vállalt még id. Pásztor Gyula test-
nevelő és a város Megye I-ben játszó 
futballcsapatának három tagja: Mol-
nár Tamás, Rímár Péter és Bányai 
Máté. Ifj. Pásztor Gyula ezúton is 
köszönetet mond a biztos hátteret 
nyújtó és lelkesen szurkoló szülők-
nek, hozzátartozóknak is.    

KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A 11. FORDULÓ UTÁN

 mérkőzésszám

1. AGROLINE 11 33 pont 87:35
2. PÉNZÜGYŐR 11 27 pont 53:35
3. OÁZIS ITALDISZKONT 11 26 pont 70:38
4. JONA-DRINK 11 25 pont 77:41
5. PROTOKON 11 24 pont 46:33
6. NÉRO  SC. 11 21 pont 74:53
7. PÉNZÜGYŐR 2 11 15 pont 37:42
8. HUFBAU-AKKER 11 14 pont 41:38
9. SRÁCZOK 11 14 pont 43:54
10. BÉKORONA 11 11 pont 42:42
11. WARRIORS 11 11 pont 35:52
12. KISKUNVÍZ 11 11 pont 44:85
13. ECKERLE 11   7 pont 62:71
14. FALÁBÚAK 11   7 pont 34:55
15. SZUPERCSAPAT 11   5 pont 41:64
16. RETRO 2 11   3 pont 30:77

Góllövők: 27 gól DEDÁK BALÁZS (JONA-DRINK)
 23 gól KOVÁCS BÉLA (ECKERLE)
 20 gól  SZLOVÁK PÁL (NÉRO SC.)
 20 gól SOLYMOSI DÁNIEL (PÉNZÜGYŐR) 

a március 18-án megrendezett versenyen 19 csapat 178 versenyzője küz-
dött több korosztályban. a csapatok főleg a dél-magyarországi régióból 
érkeztek, de eljött hozzánk több budapesti csapat is, és  a zentai csapat 
is képviseltette magát a versenyen. a Kiskőrösi petőfi Birkózó Klubot 15 
versenyző képviselte. ennek a regionális versenynek az a lényege, hogy 
felkészítse a versenyzőket a különböző országos versenyekre. Idén elő-
ször képviseltette magát a főváros néhány csapata. mint azt bognár árpád 
edző elmondta, nagy öröm, hogy a kiskőrösi birkózók közül a gyermekek 
is szép számmal indultak a megmérettetésen. Tóth Mátyás évtizedek óta 
foglalkozik a kiskőrösi birkózó sport versenyzőivel. Kiemelte olivér és ár-
pád tevékenységét, mint mondta: szívvel-lélekkel szerveznek versenyeket, 
edzik a gyermekeket és mindent megtesznek a kiskőrösi birkózósport 
érdekében.

sport

várjuk híreiket, jelentkezé-
süket az ingyenes „Gólyahír” 

és esküvői rovatainkba.
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A szervező kiskőrösi csapat
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2017. áprilisdIcsőséges

A 220 volt H-Moto Team ifjú ver-
senyzője egy spanyolországi edzőtá-
bor után bizakodva vág bele az idei 
ADAC versenysorozat KTM Junior 
CUP bajnokságába. Ebben a sze-
zonban a német szerveződésű kupán 
szeretne minél jobb helyezést elérni. 
Hat helyszínen méreti meg erejét és 
tehetségét: április 28-án a hollan-
diai Assenben startol, majd május-
ban a németországi Oschersleben 
pályája következik. Ezután a német 
Sachsenrringben teljesíti a mintegy 
3,6 kilométeres futamot, majd a cseh 
Brünn Brno és az osztrák Redbull 
Ring várja. A sort ismét Hollandia 
zárja szeptember végén.  
A mindenre elszánt ifjú titán dédel-
getett álma természetesen a dobogós 
hely, de már, ha az első tíz hely va-
lamelyikét megszerzi, az is nagyon 
jó eredménynek számít majd. Két 
edzője: Rizmayer Gábor (Rizi) és 
Kispataki Viktor számos tanáccsal 
látják el a jó helyezés eléréséhez. Per-
sze a motorsport nem csak abból áll, 

hogy a versenyző felül a járgányra, 
berúgja és rója a köröket, a felké-
szülés során erőnléti edzéseken, va-
lamint pszichológiai felkészítésen is 
részt kell vennie. 
Ádám javarészt a Kecskeméti Go-
kart Stadionban készül a versenyek-
re, de van, hogy élnek a pályabérlés 
lehetőségével a Hungaroringen, egy 
szezonban pedig mintegy 11 szett 
gumit „fogyaszt el” az edzéseken és 
a versenyeken.
Hajrá Ádám, veled vagyunk, szurko-
lunk neked!

Támogatói: BS Plastic Kft., Adrena-
lin Energiaital Kft., Hyperlogic Kft., 
Hufbau-Akker Kiskőrös, Vass-Bor 
Kft., Szentpéteri Borpince, Szarvas 
Fogadó-Fűszer és lélek Kft., Dénes 
István – Hús nagyker, Car-Ász Color 
Kft., Roller Chain, Birizdó Kart, 
Prince Bear, Bíró József járműalkat-
rész kereskedő, Sika Gim-Sinkovicz 
Attila személyi edző, Giorgio Dekor 
Kiskunhalas.

startol a motorsport Is

Kiskőrös, 2017. május 19-20-21.
WWW.FACEBOOK.COM/ORSZÁGOS-RÉTES-ÉS-GASZTRONÓMIAI-FESZTIVÁL-KISKŐRÖS

HOOLIGANS EXPERIDANCE LÁZÁR CHEFKELEMEN KABÁTBAN

RÉTESFESZT IVÁL
A VÁROSALAPÍTÓK NAPJA KERETEIN BELÜL

Kakuszi ádám a jövő reménysége

(Fotó: Molnár Ádám 220 volt H-Moto Team)


