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A Százszorszép
Óvónői Bábcsoport
Álló sor: Takáts-Tóth Ilona, Illés Ferencné Emi, Aszódi Pálné Évi, a bábcsoport vezetője, Podobniné Vándor Andi, Turú Gyuláné Iluska. 
Ülnek: Csővári Andrásné Gitta és Babákné Kiss Ildikó. Nincs a képen: Moravcsik Ferencné Erzsike és Kusztor Ágota.
Cikkünk a 10. oldalon.
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A lakossági fórumok megtartása után 
közmeghallgatásra hívta a városve-
zetés Kiskőrös lakosait. Domonyi 
László polgármester beszámolt az 
elért eredményekről, a 2017-es költ-
ségvetésről, a fejlesztési célokról, a 
közeljövőben pályázati támogatással 
megvalósítandó beruházásokról. A 
polgármesteri beszámolót követően 
ketten kértek szót a jelenlévő lakosok 
közül. Kunhegyesi Ferenc, a Kiskő-
rösi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke köszönetet mondott 
a városvezetésnek, s mindazoknak a 
volt és jelenlegi képviselőknek, akik 
a 90-es évek óta azon fáradoznak, 
hogy épüljön-szépüljön, fejlődjön 
városunk. Hiányolta azonban a szo-
ciális bérlakások építését, amelyek 
– mint mondta – hozzájárulnának 
a település lakosságának megtartásá-
hoz. Domonyi László is egyetértett 
azzal, hogy szükség lenne az új bérla-

kások építésére, de jelen pillanatban 
nincs ilyen pályázati kiírás és önerő-
ből ezt nem tudja a város megoldani. 
Mint a lakossági fórumokon, itt is 
felmerült a magántulajdonban lévő 
„Swarcz-udvar” kérdése, melyre a 
polgármester azt a választ adta, hogy 
várhatóan nemsokára már minden 
tulajdonossal meg tudnak egyezni 
a vételárban, és ha a terület a városé 
lesz, akkor tudnak majd további lé-
pésekben gondolkodni.
Kakuszi József a Vadvirág utca to-
vábbi bővítése, illetve az Izsáki úton 
lévő árok befedésének lehetősége fe-
lől érdeklődött. Mint azt Domonyi 
László válaszában elmondta, a Vad-
virág utca további bővítése Natura 
2000-es területeket érintene, az 
Izsáki úton lévő árok befedését ő is 
szükségesnek tartja. Örömmel vette, 
hogy a vállalkozó felajánlotta a tá-
mogatását is ez ügyben. 

napjaink

LángLovagokkaL 
biztonságban

A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság 
beszámolóját is egyhangúlag fogad-
ták el a képviselők. Mint azt Paksi 
Dénes alezredes, tűzoltóparancsnok 
(bal kép) elmondta, az elmúlt évben 
133 műszaki mentést végeztek, 2017 
alkalommal kellett tűzesethez kivo-
nulniuk, 2015 alkalommal pedig 
egyéb esetben beavatkozniuk.
Az új tűzoltólaktanya építési te-
rületének kijelölése megtörtént, a 
közműegyeztetések is folyamatban 
vannak és várhatóan 2020 közepére 
fejezik be a kivitelezést. Az ülésen 
jelen volt Babud Jenő ezredes, ki-
rendeltség-vezető, aki a kémények 
ellenőrzésére, a kéményseprő munka 
fontosságára is felhívta a figyelmet. 

Ezzel kapcsolatban Hirsch Imre 
képviselő felvetette, hogy ha egy la-
kóépületben található a vállalkozás a 
vállalkozó lakhelyével, akkor miért 
kell fizetni külön a kémények ellen-
őriztetéséért a vállalkozásnak? Mint 
azt Babud Jenő elmondta, ezt jogsza-
bály írja elő, amit be kell tartani.

Pohankovics András alpolgármes-
ter köszönetet mondott a tűzoltók 
önfeláldozó munkájáért, s mint 
kiemelte, növeli a lakosság bizton-
ságérzetét, hogy városunkban hiva-
tásos és önkéntes tűzoltók is magas 
szinten végzik munkájukat, ezért is 
támogatja a városvezetés az új tűzol-
tólaktanya megépítését.

Építsünk bÉrLakásokat!

aktuáLis

Ballagó osztályok:
12/A: Raffai Zsuzsanna,
Furák Attila (osztályfőnökök)
12/C: Honti Erika,
12/D: Szabó Emese, László-
Kudron Ildikó,
12/E: Donáthné Belák Katalin, 
1/13/Sz: Biácsiné Lucza Erika

Az iskola dolgozói nevében Szent-
györgyiné Szlovák Mária igazgató 
osztályonként elköszönt a maturan-
dusoktól, felelevenítve a közös évek 
legszebb élményeit, majd átadta a 
legjobbak jutalmát.

„Az iskoláért” emléklapot kapott: 
Deli Pál (1/13/Sz), Barabás Rita 
(12/D), Pelsőci Klára, Berta Dori-
na és Szabó Nikolett(12/A). 

Kiváló sportteljesítményért ju-
talomkönyvet vettek át: Rácz 
Dominik, Czinkóczki Tibor és 
Kolonusz Lili (12/D), Harangozó 
Gergő és Polereczki Pál (12/A), 
Bolemányi Balázs és Bezsenyi 
Márk (12/C).

A Petőfi-kupát Harangozó Ger-
gő kapta, aki a kézilabda sportban 
brillírozott, több alkalommal nyerte 
meg rangos bajnokságokon a gól-
király- és a legjobb játékos címet, 
mindenellett atlétika és úszás sport-
ágban is több körzeti, illetve megyei 
dobogós helyezést elért.
Nem csak jó sportoló, hanem jó 
tanuló is, valamint egy középfokú 
nyelvvizsgát is sikeresen teljesített. 
(3. sz. kép)

Kimagasló tanulmányi eredményé-
ért kaptak könyvjutalmat Pálin-
kás Márk Alex, Juhász Kristóf és 
Teknyős Mónika Fanni (12/D), va-
lamint Bognár Enikő (1/13.Sz) osz-
tályos tanulók. Berta Dorina (12/A) 
a „Petőfi-emléklapot” is átvehette.

A „Jónásné Farkas Ágnes-díjat” 
Szappanos Emese (12/A) osztályos 
tanulónak adta át Jónás János (5. sz. 
kép), a szülői munkaközösség által 
alapított „Közösségért-díjat” Bányai 
Tamás (12/C) osztályos diák, a „Pe-
tőfi Szakmai Díjat” pedig Bognár 
Enikő (1/13/Sz) kapta.

Az idei tanévben végző diákok közül 
35 ballagónak az édesanyja, vagy az 
édesapja érettségizett a gimnázium-
ban, és egy kedves hagyományt foly-
tatva 14 „egykori gimis diák” nagy-
mama, illetve nagypapa vehetett át 
emléklapot az igazgató asszonytól. 
(1. sz. képünkön: Szentgyörgyi 
Laura Lili (12/D) és nagymamá-
ja Szentgyörgyi Alajosné Rétfalvi 
Judit) 

A ballagási ünnepségen köszöntek 
el a nyugdíjba vonuló iskolai dolgo-
zóktól is. A hála virágcsokrát kapta 
Csengődi Jánosné, Turán Pálné 
(4. sz. kép), valamint Oláh Pálné. 
Brúderné Havasi Ibolya mate-
matika - fizika szakos tanárnőnek 
Balogh Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere „Pedagógus Szolgá-
latért Emlékérmet” adományozott, 
melyet a kitüntetettnek Font Sán-
dor országgyűlési képviselő adott át. 
(2. sz. kép)

Végezetül sikeres vizsgákat, Istentől 
megáldott, hosszú, tartalmas életutat 
kívánt a ballagóknak az igazgatónő, 
majd a végzősök a több évtizedes 
hagyományt követve, elzarándokol-
tak a Petőfi házhoz, ahol elhelyezték 
intézményük névadójának szülőhá-
zánál a búcsú virágait.

Május 6-án elballagtak a KEVI gimnáziumának végzősei. Utoljára még vé-
gigsétáltak együtt a tantermeken, utoljára szólalt meg számukra a csen-
gő… De már nem tanítási órára, hanem a búcsúünnepségre hívta őket. 
A ballagást követő hetekben komoly erőpróbákon kell megfelelniük: Szá-
mot adni mindarról a tudásról, amit az itt eltöltött évek alatt megszereztek.

VAlAMI VégEt ér – KEzDőDIK MáS tAlán
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Új kutat fúrnak a termálfürdő folya-
matos vízellátása érdekében, mert a 
három meglévő kút közül a hetvenes 
években fúrt egyik kút nemrégiben 
beomlott és elapadt a vize. Az új 
kút ugyanúgy 1100 méter mélyről 
biztosítja a termálvizet, mint a most 
bevizsgált és gyógyvízzé nyilváníta-
tott, beomlott kút, amelynek vize 56 

fokos volt. A „tartalékkutak” vizének 
hőmérséklete alacsonyabb, a 800 mé-
terről felhozott víz mindössze 37,5 
celsius fok, de a termálvizes meden-
cék fürdővízének megfelelő hőmér-
sékletét ez a két kút is képes bizto-
sítani. A munkálatok befejeztével az 
új kút vizét is be fogják vizsgáltatni, 
hogy gyógyvízzé tudják minősíteni.

Új termáLkutat fÚrnak

A lAKoSSág EgyötöDE 
beiratkozott a könyvtárba

Elfogadta a testület a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár éves beszámolóját 
is. Mint az a beszámolóból kiderült, 
a Turán Istvánné által vezetett in-
tézmény a könyvek kölcsönzésén túl 
a helytörténeti, helyismereti doku-
mentumszolgáltatást, valamint a szá-
mítógépes információszolgáltatást is 
biztosítja a lakosság számára.
Mindemellett rendezvények szer-
vezését is felvállalta a dolgozói kol-
lektíva. 2016-ban 2589 fő volt a 

könyvtári tagok száma, ez a lakosság 
egyötödét jelenti. Ez az arány ma-
gasabb a megyei, illetve az országos 
átlagnál. 
Pethő Attila képviselő hangsúlyoz-
ta a nap 24 órájában biztosított in-
ternetes elérhetőséget, valamint a 
könyvtár 2015 óta naprakészen mű-
ködő facebook oldalát. 
Szedmák Tamás is kiemelte a magas 
szintű rendezvényeket, amelyeket 
szép számban látogatnak a lakosok.  

Közmeghallgatás a városházán

A képviselő-testület elfogadta a 
Kiskőrös Városért Alapítvány éves 
beszámolóját azzal a kiegészítéssel, 
hogy az alapítvány és a városvezetés 
között szükséges a jobb kommu-
nikáció, még az egyes programok, 
tevékenységek tervezése, kivitele-
zése előtt, illetve a programonkén-

ti anyagi elszámolás is pontosabb 
kell, hogy legyen. Szedmák Tamás 
képviselőhöz csatlakozva Domonyi 
László polgármester is megköszönte 
az alapítványi tagok lelkes, önfelál-
dozó, városépítő munkáját, és mint 
elhangzott, a jövőben is számítanak 
az eredményes együttműködésre.

ElfogADtáK A bESzáMolót

Testület elé terjesztették beszámoló-
jukat éves munkájukról a felnőtt- és 
gyermek háziorvosok, valamint a 
fogorvosok. A statisztikai adatokat is 
tartalmazó beszámolókból kiderült, 
hogy a kiskőrösi orvosok nagyon 
sok beteget látnak el, ezért – mint 
azt a testületi ülésen Harangozóné 
Balogh Zsóka képviselő asszony is 

kiemelte – rendkívül szükséges len-
ne a prevencióra, vagyis a betegségek 
megelőzésére is hangsúlyt helyezni. 

Aszódi Pál a külterületi utak foko-
zottabb karbantartására hívta fel a 
figyelmet, hogy az ügyeletes orvos, 
illetve a mentők gyorsabban tudja-
nak céljukhoz elérni.

fontoS lEnnE A MEgElőzéS

Még több fotó:
Kiskőrös város facebook oldalon
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Az orSzág KöltSégVEtéSénEK fő gErIncE A 
cSAláDoK éS Az otthontErEMtéS táMogAtáSA

A korábbi gyakorlatokkal ellentétben már május elején benyújtásra került 
a következő évi költségvetés, ugyanis a kormány átállt arra, hogy azt már 
tavasszal megszavazza. A közeljövőben elfogadásra kerülő 2018-as költ-
ségvetés kapcsán tartott nemrégiben sajtótájékoztatót Kalocsán irodájá-
ban Font Sándor országgyűlési képviselő.

országot, és nem vált be a jóslatuk, 
miszerint a görögökhöz hasonlóan 
el fogunk süllyedni. Nem ez történt, 
hanem a mások által vitatott gazda-
sági rendszert tartani tudjuk, ennek 
az eredményei megszülettek, a gaz-
daságot és a nemzetet is erősítő lépé-
sekre is van pénze a költségvetésnek. 
Sőt, úgy, hogy nagyon komoly – két-
száz milliárd tartalékalapot is tud-
tunk képezni 2017-ben a rendkívüli 
helyzetek kezelésére. Kiszámíthatóvá 
vált az utóbbi 3-4 évben a költségve-
tésünk. Az eu-s minősítő intézetek is 
mind feljebb, a befektetésre ajánlott 
országok közé soroltak bennünket. 
Ezért állítjuk, hogy ez egy erősödő 
ország, mindenkit megelőzően job-
ban teljesítünk, a saját eredményein-
ket is minden évben túlszárnyaljuk, 
s ezért lehet az ország költségvetése 
a munkából élők, a családosok és a 
nyugdíjasok költségvetése. 

D. E./B. Zs. 

SoK A gyErMEK, KEVéS Az óVoDAI férőhEly
Hatalmas az érdeklődés a kiskőrö-
si óvodai férőhelyek iránt, ebből is 
látszik, hogy rendkívüli mértékben 
szükség van az új óvoda megépítésé-
re. Mint az a legutóbbi képviselő-tes-
tületi ülésen Répásiné Lovász Már-
ta, a Kiskőrösi Óvodák igazgatója 
elmondta, 22 kisgyermeket sajnos 
nem tudtak felvenni az ősszel induló 
óvodai képzésbe. A város öt óvodájá-
ban jelenleg 378 kisgyermeknek tud-
nak férőhelyet biztosítani, közülük 
11 a sajátos nevelésű igényű (SNI), 
illetve 32 a beilleszkedési, tanulási 
és magatartási nehézségekkel küzdő 
(BTMN) gyermek. Az áprilisi óvodai 
beiratkozás során 94 kisgyermeket 
tudtak felvenni, az óvodai képzés-
ből kikerülő, 92 kisgyermek helyett, 
akik ősztől már általános iskolai ta-
nulók lesznek. Mint azt Répásiné a 
képviselő-testületi ülésen elmondta, 
a rendkívüli mértékben megnöveke-
dett jelentkezések oka valószínűleg 

az a nemrég született törvény, hogy a 
3. életévüket betöltött gyermekeket 
kötelező beíratni az óvodába. Az el-
múlt évben még csak az 5. életévüket 
betöltött gyermekekre vonatkozott 
a kötelező óvodai képzésben való 
részvétel. Kiemelte, hogy a beirat-
kozásnál előnyt élveztek az állandó 
kiskőrösi lakosok gyermekei, többen 
ugyanis vidékről járnak dolgozni a 
városba és ezért szeretnék, ha gyer-
mekük itt járna óvodába. Valamint 
azok a gyermekek is, akik augusztus 
31-ig betöltik a 3. életévüket. Az 
óvodai helyzet megoldását nagymér-

tékben segíti majd a Kőrisfa utcá-
ban 2000 négyzetméteres új óvoda 
megépítése, ahol a két megszűnő 
– Thököly, Mohácsi utcai – tagóvoda  
eddigi 5 csoportja helyett 6 csopor-
tot tudnak majd indítani. A mintegy 
954 millió 400 ezer összbekerülésű 
óvoda építéséhez, nemrégiben nyert 
a város 384,4 millió forintot, a Te-
rület- és Területfejlesztési Operatív 
Programban (TOP).
A városvezetés törekvése, hogy az új 
óvoda minél előbb elkészüljön, és 
minden kisgyermeket tudjanak fo-
gadni.
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hat osztályban 130 diák vett végső búcsút középiskolájától, a Kis-
kunhalasi Szakképzési centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiumától május 5 én. A szakadó eső „új-

terveztette” az eredeti forgatókönyvet, de a ballagtatók megtettek min-
dent, hogy a végzősök számára felejthetetlen legyen ez a nap. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével többek között Font Sándor országgyűlési 
képviselő, valamint Domonyi László Kiskőrös Város polgármestere is.

„ÚtjAInK SzázfElé VálnAK” – ElbAllAgtAK A WAttAy VégzőSEI

Franczia László igazgató megható 
gondolatokkal bocsátotta útjára a 
végzős tanulókat és Kunczné Martin 

Regina igazgatóhelyettessel átad-
ta az okleveleket, könyvjutalmat, 
valamint a Wattay emlékérmet 

a kiemelkedő diákoknak. Ebben 
a tanítási évben a Wattay-díjat Szél 
Szimonetta 14. évfolyamos pénz-
ügyi-számviteli ügyintéző tanuló-
nak ítélte oda a nevelőtestület. (kis 
kép) Jó tanulmányi eredményért 
Sinkovicz Dávid és Lengyel Dávid 
(12.A), Vörösváczki Dávid (11/2), 
Kubinyi Rozina és Farkas Dávid 
(12.B), Kubicsek Martin (12.B), 
jó tanulmányi eredményért és ki-
magasló sportteljesítményért, jeles 
tanulmányi eredményért Fésüs Dá-
vid, Fodor József Attila és Valenda 
Barnabás (KSz/12), Kothencz Éva 
(11/2), Szabó Ádám (KSz/12) ki-
tűnő tanulmányi eredményért és a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 
(SZKTV) elért megyei 3. helyezé-
sért, Szabó Gergő (KSz/12) kitűnő 
tanulmányi eredményért, Kecske-
méti Károly (12.B) kitűnő tanul-
mányi eredményért, kiemelkedő 
szakmai munkáért, példás magatar-
tásért, Bolla Ákos 11/2 osztályos 
épület- és szerkezetlakatos tanuló, 

a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 
elért országos 1. helyezésért részesült 
elismerésben. Ákos megkapta a szü-
lői munkaközösség, a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum, valamint az 
iskolai diákönkormányzat pénzju-
talmát is.

Orcsik Dávid és Lavati Zoltán 
(11/2) jó tanulmányi eredményükért 
és a SzKTV megyei fordulójában 
nyújtott kiemelkedő teljesítményért, 
Gráczia Rebeka Kitti (Szé/12/2/1) 
kiemelkedő közösségi munkáért, 
példamutató magatartásért, Tóth 
Tamara (12.A) közösségi munkáért, 
Pippan Bálint (12.A) kiemelkedő 
sporttevékenységért, a labdarúgó di-
ákolimpia országos döntőjében való 
részvételért, Molnár Ákos László és 
Szabó László József (11/1) kiemel-
kedő tanulmányi eredményükért és 
példamutató magatartásukért kap-
tak elismerést.

(fotók: Horváth István)

A jövő évi büdzsével azok járnak a 
legjobban, akik munkából élnek- 
kezdte a költségvetés elemzését a 
képviselő. A foglalkoztatás, család-
támogatás, biztonság állnak a költ-
ségvetés-tervezet középpontjában. 
A polgári kormányzás óta Magyar-
ország erősödik, és ez a költségvetés 
kiegyensúlyozott állapotán is látszik. 
Minden várakozást felülmúl a ma-
gyar gazdaság növekedése, hetedik 
éve tartjuk a hiánycélt, csökken az 
államadósság, csökkenek az adók, nő 
a gazdaság, rekordon a foglalkoztatás 
és nőnek a bérek. Magyarország erő-
södik, és szeretnénk, ha ezt a munká-
ból élők, a családok és a nyugdíjasok 
is egyre inkább éreznék. 2017 köze-
pén járunk és már 700 ezer új mun-
kahely jött létre az elmúlt 7 év alatt. 
A sokat vitatott közmunkaprogram 
is biztonságos bevételt jelent a csalá-
doknak. Célunk, hogy a közmunka-
programból minél többen lépjenek 
ki a versenyszféra világába. 

ADócSöKKEntéSEK

Mint azt Font Sándor elmondta, 
a baloldallal ellentétben, amely az 
adóemelések politikáját választotta, 
jövőre folytatják a munkavállalókat 
és a munkáltatókat segítő adócsök-
kentéseket. Jövőre is Európa legala-
csonyabb társasági adóját és egyik 
legalacsonyabb szja-t garantálják. 
A munkát terhelő járulékok újabb 
csökkentése lehetővé teszi a bérek 
további növekedését, a minimálbér 
és a szakmunkás minimálbér továb-
bi emelését. Mintegy 1 millió család 
élvezi napjainkban az adókedvezmé-
nyeket, amely pozitív hatással van a 
gyermekvállalási kedv növekedésére. 
A gyermektámogatás másik ösztön-
zési lehetősége az otthonteremtés 
biztosítása. A költségvetés szempont-
jából sarkalatos pontokat is kiemelte 
az országgyűlési képviselő.

A 2010 előtti költségvetéssekkel 
ellentétben, amikor a hírek arról 
szóltak, hogy pénzt vonnak el te-
rületekről, ma többletforrásokról 
lehet beszélni – hangsúlyozta. Az 
idei évhez viszonyítva 2018-ban 102 
milliárd forinttal több jut az egész-

ségügyre, 80 milliárddal több az 
oktatásra, és 15 milliárddal több az 
otthonteremtési támogatásokra. Mi 
a családpolitikában a születő magyar 
gyermekekkel, és nem migránsokkal 
akarjuk segíteni a demográfiai fordu-
latot, ezért 2018-ban is biztosítjuk 
a családi adórendszert, amely már 
mintegy egymillió családnak nyújt 
segítséget – hangsúlyozta az ország-
gyűlési képviselő.

KEDVEzMényEK

Jövőre tovább nő a kétgyermekesek 
családi adókedvezménye, és még 
több pénzt biztosítunk a családok 
otthonteremtésére – soha nem lá-
tott számú építési engedélyeztetési 
kérelem érkezett be a hivatalokhoz 
– továbbá a családokat újabb egyéb 
adócsökkentésekkel, támogatások-
kal – például az ingyenes gyermek-
étkeztetés biztosítása, akár iskolai 
szünetben is, az első sikeres nyelv-
vizsga ingyenessége, az első sikeres 
járművezetői vizsga ingyenessége – is 
segítjük. A nyugdíjasok számára az 
egyébként törvény alapján megígért 

nyugdíjemelés mellett várhatóan 
– amennyiben a növekedés novem-
berig megmarad – nyugdíjprémium-
ra is van kilátás. 2018-ban nagyobb, 
3 százalékos nyugdíjemelésre számít-
hatnak a szépkorúak, a dinamikus 
fejlődés esetén biztosított nyugdíj-
prémium mellett. A Kormány úgy 
látja, hogy Európa biztonságát ma 
számos veszély fenyegeti, és ezért 
2018-ban még több pénzt biztosí-
tunk a biztonságra, a honvédelemre, 
a rendvédelemre, a terrorelhárításra 
és a határvédelemre. Mintegy 514 
milliárd a védelmi költség – techni-
kai és a jogi határzár, élőerős határ-
védelem kialakítása, a fizikai/elszállá-
solási környezet kialakítása... Mi azt 
állítjuk, szemben a nyugat-európai 
állítással, akik a munkaerőhiányt a 
migránsok befogadásával kívánják 
megoldani, hogy a munkaerőhiányt 
a gyermekvállalási kedv ösztönzése 
és az otthonteremtés szünteti meg. 
Ezért is fő gerince a családok támo-
gatása és az otthonteremtés a költ-
ségvetésnek. 

KISzáMíthAtóSág

Ez a költségvetés egy erősödő Ma-
gyarországot mutat be – mondta 
zárszóként Font Sándor. A 2010-
ben leköszönő baloldali korrupt 
kormányzat romokban hagyta az 

illusztráció
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SIKErESEK A boráSztAnUlóInK

iskoLás

MESéS ErDélyI KIránDUláS

„Kiskőrösért” emléklapot kaptak: 
Csanda Gyuláné – a Kiskőrösi Óvo-
dák óvodapedagógusa, Babiczné 
Lajkó Margit – Kiskőrösi Evangéli-
kus Középiskola Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola könyvtárosa, Brúderné 
Havasi Ibolya – Kiskőrösi Evangéli-
kus Középiskola pedagógusa, Csen-
gődi Jánosné – Kiskőrösi Petőfi 
Sándor Evangélikus Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Szakgim-
názium technikai dolgozója, Turán 
Pálné – Kiskőrösi Petőfi Sándor 
Evangélikus Óvoda, Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakgimnázium 
mérlegképes könyvelője, Zsikla Má-
ria Magdolna – Kiskőrösi Evangé-
likus Középiskola Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola pedagógusa, Bácsiné 
Raffay Melinda – a KT Bem József 
Általános Iskola pedagógusa, Mu-
hariné Martin Mária – a KT Bem 
József Általános Iskola pedagógusa.
„Kiskőrösért” emléklapot és peda-
gógus szolgálati emlékérmet ka-
pott Oláh Pálné, a „SZÓ-LA-M” 

Alapfokú Művészeti Iskola pedagó-
gusa. Hatvan éven át kifejtett értékes 
szakmai tevékenysége elismeréseként 
gyémántoklevelet vett át Biácsi Sán-
dorné, valamint Papp László, a KT 
Bem József Általános Iskola egykori 
dolgozói. 
A Kiskunhalasi Szakképzési Cent-
rum által alapított és adományozott 
díjakat is a pedagógusnapi ünnep-
ségen adták át.„Életmű díjban” ré-
szesült a több évtizedes szakmai és 
pedagógusi munkájáért Horváth 
István, az iskola pedagógusa, a „Si-
ker Kovácsa díjat” vehették át a 
2016/2017-es tanévben végzett sike-
res felkészítő munkájukért: Franczia 
Gyula, Horváth-Kőrös Tünde és 
Rakonczai Sándor pedagógusok.
Az ünnepi perceket a Szó-La-M AMI 
növendékei és tanárai, valamint a vá-
ros oktatási intézményeit képviselő 
gyermekek produkciói színesítették. 

(még több fotó Kiskőrös város 
facebook oldalán)

áprilisban a 7. évfolyam negyven tanulója Erdélyben, gyergyószentmik-
lóson tölthetett el 5 napot. Minden nap precízen megtervezett program 
várt bennünket, melyet kísérő tanáraink szerveztek: Czinkóczki Tibor, 
Czinkóczki Tiborné, Barabásné Rezner Rita, Pohankovics Ágnes és dr. 
Csóti Imréné.

A KEVI gimnáziumának borásztanulói nemzetközi szakmai versenyen 
öregbítették iskolájuk és városunk jó hírnevét. Bognár Enikő és Deli Pál 
1/13. Sz-es tanulók Kiskőrös Város borversenyén is szépen szerepeltek 
vizsgaboraikkal. Enikő 2016-os Ezerjó bora és Pali 2016-os ottonel mus-
kotály bora is ezüstérmet kapott a neves szakemberekből álló zsűritől. 
április közepén franciaországban, a champagne borvidéken képviselték 
az iskolájukat egy európai-szintű versenyen Szűcs Sándor pedagógussal. 
A megmérettetésen a mintegy 80 diák között a középmezőnyben végeztek.

A sikeres landolás, valamint pár száz 
kilométer buszozás után megérkez-
tünk Epernay-ba, ahol a megnyitó 
volt. Ezután mentünk a szállás, vala-
mint a verseny helyszínére, Avize-be. 
A szervezők rendeztek számunkra 
egy rövid campus-ismereti versenyt, 
melynek célja annak a területnek a 
megismerése volt, ahol később az 
igazi verseny zajlott – meséli Enikő. 
Itt az összes nevezett európai csapat 
közül második helyezést értünk el. 
Jutalmunk egy üveg pezsgő volt. 
Ezek után következtek az írásbeli 
versenyek. A feladatokban a sző-
lőtermesztésről, borkészítésről és 
szőlőbetegségekről megszerzett tu-
dásunkról adtunk számot. Ezek egy 
kicsit megszorongattak minket, mi-
vel egyénileg kellett megoldani őket, 
így nem tudtuk egymást segíteni. Az 
írásbelik után a laboros feladatok 
következtek. Sajnos itt is külön osz-
tottak mindenkit. Palit egy spanyol 
sráccal, engem pedig egy olasz fiúval 
raktak egy csapatba. A spanyol-olasz 
kommunikációval voltak bajaink (a 
spanyol fiú nem beszélt angolul), de 
meg tudtuk oldani ezt is. 
Másnap, csütörtökön következtek 
a gyakorlati feladatok. Ekkor 5 fős 
csapatokat kellett alkotni (természe-
ten a szervezők állították össze). 12 
feladat volt: ültetés, oltás, szőlőfajták 
felismerése kép alapján,  műtrágya-

számítás, metszés, növényvédelem, 
kénadag kiszámítás, élesztő-adago-
lás, mustjavítás, borfelismerés kós-
tolás alapján, tápanyag-utánpótlás 
szükségletének kiszámítása és sav-
pótlás is. 
Délután voltak a közös gyakorlati 
versenyek, aminek nagyon örül-
tünk, mert itt már közösen dolgoz-
hattunk. Ellenőriznünk kellett egy 
mezőgazdasági gépet; talajmintát 
kellett vennünk, melyet utána labor-
ban kellett vizsgálnunk; palackokat 
kellett dugóznunk; illatmintákat 
felismerni; metszőollót szerelni, és 
ami számunkra a legnehezebb volt: 
egy rövid bemutatót kellett írni egy 
adott borról angol nyelven (ami sok-
szor még magyarul is nehéz).
Pénteken délelőtt volt még egy bor-
kóstoló, ahol 5 bort és 5 pezsgőt 
kellett felismerni (milyen fajta, me-
lyik borvidékről származik). Még 
aznap késő délután rendezték meg a 
záróceremóniát Reims városában. A 
versenyt egy állófogadás zárta, mely-
re meghívták az összes résztvevő di-
ákot. Az ünnepség előtt elmentünk 
megnézni a reimsi Notre Dame-ot. 
A visszaúton jutott idő egy párizsi 
városnézésre is.
Enikőtől és Palitól – akik idén be-
fejezték tanulmányaikat iskolánkban 
– megkérdeztem, hogyan tervezik a 
jövőjüket. Enikő csak annyit árult el, 
hogy a továbbiakban is az eddig ta-
nult szakmával, valamint szőlészettel 
és borászattal szeretne foglalkozni. 
Pali terve az, hogy a szakmai vizsga 
után a kecskeméti Pallasz Athéné 
Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesz-
tési Karának Kertészmérnöki alap-
szakán folytatja tanulmányait.

Mészáros Ildikó

rendezvény programját
a város honlapján és facebook 
oldalán találhatják majd meg.

Kedves olvasónik!

Május 19-én rendezték meg a több-
éves hagyományra visszatekintő 
„Nyelvek éjszakája” elnevezésű prog-
ramot a Bem József általános iskolá-
ban. Mintegy 80 gyermek vett részt a 
számukra szervezett 5 foglalkozáson. 
Kettő nyelvi órán angol, illetve né-
met nyelven oldottak meg feladatot 
a tanulók. Történelem foglalkozáson 
az angolszász országok történelmével 
kapcsolatos vetélkedőt izgulhatták 
végig a diákok. Kémia órán kísérle-
teket végeztek a „sötét éjszakában”,  
majd a tornateremben egy játékos-
mozgásos tevékenységgel egybekö-
tött testnevelés órán lazíthattak di-
ákjaink a tudományok után.

Este bográcsban főtt paprikás 
krumpli várta a gyermekeket, melyet 
Bárány Mihály tanár úr készített el. 
A vacsora után zseblámpákkal indult 
a csapat „kincseket” keresni az udva-
ron a sötét éjszakában. A discó most 
kivételesen este 11 óráig tarthatott, 
majd hazamentek a diákok kimerülve 
ugyan, de annál élménygazdagabban. 
Az est főszervezője Vágvölgyiné Jak-
sa Mónika pedagógus volt. A foglal-
kozások megtartásában Bella Tibor, 
Gmoserné Valenczi Zsuzsanna, 
Aszódiné Kiss Daniella, Korsós 
Marietta, Kovács Gábor, Budai 
Adrienn, Litauszkiné Kertai Zsu-
zsanna segített.

KIncSEt KErEStEK éjSzAKA

DobogóS VErSEnyrAjzoK

Kiemelkedően szerepeltek a KEVI 
gimnáziumának tanulói a „Refor-
máció 500” országos evangélikus 
rajzpályázaton. A 8. évfolyamosok 
kategóriájában Vincze Dorka 3. he-
lyen végzett (8.a), itt a téma Luther 
portré készítése volt.

A 9. évfolyamosok kategóriájában 
Breznyán Gergő (9.a.) az előkelő 
1. helyet szerezte meg – téma: Bib-
liaborító készítése – évfolyamtársa, 
Cseh-Szakál Ivett (9.d) pedig a 2. 
lett plakátkészítés témában.

KISKőröS VároS hírEI,
fontoS nAPI InfoMácIóK:
FaCEBooK: KISKőRöS vÁRoS
www.KISKoRoS.hu   

ma szívünk ünnepeL

több évtizedes hagyomány, hogy pedagógusnap alkalmából a városveze-
tés meghitt ünnepség keretein belül fejezi ki háláját a Kiskőrös oktatási 
intézményeiben dolgozók aktív, lelkes, önfeláldozó tevékenységéért. júni-
us elsején a művelődési ház színháztermében megrendezett ünnepségen 
Pohankovics andrás alpolgármester köszönte meg azt az oktató-nevelő 
munkát, amit a jövő generációjának tanítása, nevelése érdekében tesz-
nek nap, mint nap a pedagógiai intézmények munkatársai. Ezt követően 
Szedmák Tamás képviselővel, a Művelődési, Közoktatási és Sport bizott-
ság elnökével átadták az idei kitüntetéseket, elismeréseket. A díjazottakat 
harangozóné Balogh Zsóka képviselő asszony, a bizottság tagja méltatta.

Köszöntötték az oktatásban dolgozókat

A mûvelôdési házban mûködô Csiri-biri Babatorna 
július és augusztus hónapokban nyári szünetet tart. 

Legközelebb szeptemberben várják a ba-
bákat és a mamákat közös tornára.

Az első napon, az utazást megsza-
kítva megálltunk Nagyszalontán, 
ahol megtekintettük az Arany János 
emléktárgyait őrző Csonka tornyot. 
Ezután elsétáltunk a költő szülőhá-
zának másolatához is. (Az eredeti 
sajnos leégett.) 
Este fáradtan, de nagy izgalommal 
érkeztünk meg szálláshelyünkre a 
gyergyószentmiklósi Szent Benedek 
Tanulmányi Központba. 
Másnap délelőtt megtekintettük 
Gyergyószentmiklóst. Délután el-
utaztunk a Gyilkos-tóhoz, sétál-
tunk a Békás-szorosban, majd a 
szálláshelyre visszaérve megmásztuk 
a Csobot hegyét, egészen az Anna 
kápolnáig, ahonnan gyönyörű pano-
ráma tárult a szemünk elé.
Szerdán a parajdi sóbányába láto-
gattunk el, majd megtekintettük 
Szovátát, körbesétáltuk a Medve-
tavat. Korondon, a cserepes művé-
szet csodáival ismerkedhettünk meg 
Ilyés Vészti Mihály fazekasmes-
ter műhelyében. Megkoszorúztuk 
Farkaslakán Tamási Áron emlék-
helyét és a Trianoni emlékművet, 
és egy igazi „székelykapu parkot” is 

megcsodálhattunk Szejkefürdőn. 
Aztán tanulmányoztuk egy kicsit a 
200 évvel ezelőtti fotó ipar vívmá-
nyait, praktikáit Székelyudarhelyen.
A programokban bővelkedő fárasztó 
szerdai nap után csütörtökön a kö-
zeli Gyergyócsomafalván elmentük 
egy székely farmra,  ahol egy „röpke” 
néhány órás traktoros-lovas – sze-
keres túra után szívélyesen fogadtak 
bennünket vendéglátóink kizárólag 
házilag készített étellel, itallal. Ezt 
a napot egy hagyományos székely 
csűrben, a csomafalvi diákok tár-
saságában egy fergeteges hangulatú 
táncházzal zártuk. 
Pénteken sajnos véget ért a kirándu-
lás, de még a hazavezető úton  meg-
álltunk a Tordai hasadéknál, ahol  
lenyűgöző látványban volt részünk. 
Élményekben, látnivalókban gazdag 
hetünk volt, amelyre mindig nagyon 
szívesen fogunk visszaemlékezni.
Köszönetet mondunk idegenveze-
tőnknek is, Bicsak Péternek a ren-
geteg információért, és nem utolsó 
sorban a remek székely viccekért.

Téglás Vajk 7.b

nÉmetüL szavaLtak

A Császártöltésen megrendezett 
kistérségi német szavalóversenyen a 
KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola 
diákjai kimagasló eredményeket ér-
tek el. Az 1-2. osztályosok versenyé-
ben Simon Jázmin, az 5-8. osztályo-

sok között pedig Krizsán Karolina 
Lili szerezték meg a különdíjat.Tel-
jesítményükhöz gratulálunk!

Felkészítők: Trepákné Kriskó Esz-
ter, Tüske Bernadett
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„bolDogAn éltEK,
Míg MEg nEM hAltAK”

Mózes 1. könyve 2. fejezet 18-as ver-
se szerint Isten közösségre teremtette 
az embert: lényünkben vágyakozás 
van a társ és további kapcsolatok 
felé. 
Boldogságot megélni egy közösség-
ben tudunk, melynek közös eszmei 
értékei, erényei vannak, s az élet 
célját keresi. Bármilyen anyagi vagy 
egészségügyi jóllét elvesztése 
esetén is lehetünk boldo-
gok, ha megtaláljuk he-
lyünket és szerepünket 
a világban. 
A boldogságkutatás 
vagy pozitív pszi-
chológia kutatásai 
alapján a boldogság 
legfőbb forrása a tá-
mogató vagy befoga-
dó közösség: a család, a 
rokonság, a szomszédság, a 
munkahelyi kapcsolatok. 
E közösség elemi sejtje a házasság, 
mely – jó esetben – önkéntes együtt-
működésen alapuló szeretet, rosz-
szabb esetben érdekközösség. 
A házasság, az önkéntes elkötelező-
dés egy életközösségre azt jelenti, 
egymást feltétlenül elfogadjuk, kö-
zösek a céljaink, összekötő kapocs 
közöttünk a szeretet és a bizalom, 
s felbonthatatlannak tekintjük egy-
más iránti eskünket.
Ahogy a gyermekek nőnek, vágy ala-
kul ki bennük a szülői házon kívüli 
kapcsolatokra. Így találnak rá pár-
jukra, akit tökéletesnek, különleges-
nek tartanak. Biztosak abban, hogy 

együtt sokkal többet érhetnek el, 
mint külön-külön, mely plusz biz-
tonsági tartalékot jelent számukra a 
nehézségekben és az örömökben is. 
A bizalom megtartása sokszor óriási 
küzdelmet jelent. Ha tudjuk, Isten 
a harmadik szereplő a kapcsolatunk-
ban (Prédikátor könyve 4. fejezet 
12. vers), akkor óriási hozadékkal 

rendelkezünk. Az Istentudat és 
az elköteleződés-tudat ha-

talmas segítséget nyújt 
a krízisek feldolgozása-
kor, a bizalom ismé-
telt megelőlegezésé-
ben és felépítésében. 
Sajnos minden kap-
csolatban fellépnek 

konfliktusok, megosz-
lások, mikor ellenkező 

irányba indul az addig 
egy irányba tartó egység. Oka 

többnyire a fogyasztói társadalom-
ban keresendő: szabadságom és jo-
gom van arra, hogy a saját javamat 
munkáljam, anélkül, hogy fontos-
nak tartanám a társam véleményét, 
nézőpontjait. Mindent megteszünk, 
hogy ne kelljen alkalmazkodnunk, 
hiszen vágyaink beteljesülését meg-
érdemeljük. 
A konfliktusok megoldásához kom-
munikálnunk kell verbálisan és 
nonverbálisan, felelősséget kell vál-
lalnunk egymásért, közös tevékeny-
ségekre kell időt találnunk, valamint 
megjobbító szándékkal kell társunk 
felé fordulni. 

Kertai Nóra

együnk egÉszsÉgeset!

Ibolya az előadás kezde-
te előtt egy eperből és 
zöld levelekből ké-
szült zöld turmix-
szal kóstoltatta meg 
a hallgatóságot, 
majd a gyümölcsök 
és zöldségek szerepét 
hangsúlyozva bemu-
tatta, milyen az egész-
séges reggeli: legalább fele 
részben gyümölcsből és több 
mint egyharmad rész gabonából, to-
vábbá olajos magvakból áll. Kiemel-
te az idénygyümölcsök szerepét, és a 
gabonák gazdag kínálatára is felhívta 
a figyelmet: kásákat készíthetünk 
amarántból, hajdinából, kölesből, 
kukoricából. A lenmag és a szezám-
mag jótékony hatásairól is sok újat 
hallhattak a résztvevők, és a bél-
baktériumok különböző fajtáival is 
megismerkedhettek, melyek a bevitt 
étel hatására aktiválódnak. Az előadó 
beszélt a gasztropszichológiáról, és 
hangsúlyozta az iparnak való kiszol-
gáltatottságunkat, s arra biztatott, 
vegyük vissza a fakanalat és a fazekat 
a saját kezünkbe. Mert az ételkészítés 
hagyományát, az étkezési szokásain-
kat otthonról hozzuk, de változtatni 
is mi tudunk rajtuk legkönnyebben. 
Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön, 
ismereteket kell szereznünk a témá-
ban, folyamatosan tájékozódnunk 
kell, és érdemes a saját tapasztala-
tainknak hinni. Az, hogy az ipari 
élelmiszergyártás tartósítószereket 
használ, a nagy mennyiség miatt el-
engedhetetlen, de otthon tartósítha-
tunk aszalással és hőkezeléssel is. A 
megfelelően hőkezelt üveg és kupak 
használatával megőrizhető a befőtt 
és a lekvár minősége. Emlékeztetett 
a szalicilre, melyet néhány éve ki is 

vontak a forgalomból ká-
ros hatásai miatt, ma 

már inkább a gyógy-
szeriparban hasz-
nálatos. Az aszalt 
gyümölcs nagyon 
egészséges, ennek 
kapcsán az előadó 

az enzimek szerepét 
is taglalta, amelyek 

működését nem csak a 
bevitt táplálék, hanem az 

elfogyasztás ideje és a pihenésünk is 
befolyásolja. A klorofill jótékony ha-
tásait hosszasan sorolta: szinte nincs 
olyan szervrendszerünk, melynek 
az állapotát ne javítaná a rendszeres 
klorofill-fogyasztás. Az előadás után 
a résztvevők örömére a teljes értékű 
növényi étrend jegyében Ibolya tök-
főzeléket készített, melynek fő alap-
anyaga a cukkíni és kesudiótej volt. 
Az egészséges táplálkozással kapcso-
latos programokért érdemes követni 
az Egészségfejlesztési Iroda facebook 
– oldalát és a városban kihelyezett 
plakátokat.

A táplálkozással az egészségért klub keretében havasiné Bánfi Ibo-
lya életmód-tanácsadó tartott előadást az Egészségfejlesztési irodában 
„befőzés és aszalás tartósítószerek nélkül” címmel május 22-én. A nyár 
közeledtével aktuálissá váló téma iránt érdeklődők nemcsak elméletben 
hallhattak a tartósítószer nélküli tartósításról és a nyers étkezésről, hanem 
a meg is kóstolhatták a nyers ételekből készült finomságokat.„bEjött A rEbArbAráS EPrES”

A Városalapítók Napja Országos 
Rétes- és Gasztronómiai Fesztivá-
lon a Kiskőrösi Járási Hivatalt ismét 
szép számmal képviseltük. Gyúrtuk, 
húztuk a rétestésztát, amit megtöl-
töttünk túró-rudival, othello szőlő-
ből készült lekvárral, gesztenyével, 
meggyel, káposztával, túróval, rebar-

barás eperrel, amelyet Lázár séf az 
eredményhirdetés alkalmával külön 
elismert. Csapatunk nagyon jól érez-
te magát a rendezvényen; szívesen 
megyünk jövőre is!

Turánné Török Ágnes,
a Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője

hit és bizalom a kapcsolatainkban címmel tartott előadást Zarkáné Teremy 
Krisztina május 2-án a Szabadidő presszóban. Vajon lehetséges-e boldo-
gan élni? Esetleg csupán néhány szerencsés csillagzat alatt születettnek 
adatik meg e kiváltság? A XXI. század embere úgy véli, a vágyott tárgyak 
megszerzése és birtoklása egyenlő a boldogsággal. ám ezek elvesznek, 
elromlanak, vagy ellopják tőlünk. 

tökfőzelék cukkíniből és kesutejből

Ingyenesen induló képzések Kiskőrösön
regisztrált álláskeresők részére:

– óvodai dajka  
– hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
– virágkötő
– töltőállomás-kezelő
– számítógép-szerelő, karbantartó
– zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
– gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

A fenti képzésekhez minimum befejezett 8 osztály szükséges!
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: Kiskőrösi Járási hivatal 
Foglalkoztatási osztály (6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 40.) 

Mikus-Kovács andreánál; Telefon: 78/795-044

Őstermelői igazolvány használatának ellenőrzése
2017. 01. 01-jétől a járási hivatal hatáskörébe került
az őstermelői igazolvány jogszerű használatának, valamint
a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése.

E feladatkörben eljárva, a járási hivatal jogosult
az illetékességi területén működő őstermelők tevékenységével
kapcsolatban az alábbi ellenőrzések elvégzésére:

•	 az	őstermelői	tevékenység	végzésének	helyszínén	
	 és	az	értékesítés	helyszínén	ellenőrzést	tartani;
•	 a	mezőgazdasági	őstermelő	által	értékesíteni	kívánt,
	 vagy	értékesített	őstermelői	termék	származását	ellenőrizni.

Az ellenőrzés során a járási hivatal munkatársai jogosultak a mezőgazdasági őstermelő 
igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy 
egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni.

A	járási	hivatal	jogsértés	megállapítása	esetén	az	ellenőrzés,
illetve	az	ellenőrzés	alapján	indult	eljárás	során	jogosult:
•	 az	igazolványt	visszatartani	az őstermelői tevékenység jogszerűségének vizsgálatára
 irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a nyilvántartásban szereplő és az értékesítés 
 helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;
•	 az	igazolványt	visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy 
•	 a	mezőgazdasági	őstermelő	az	őstermelői	tevékenységre
 vonatkozó adatai eltérnek a nyilvántartásban szereplő adatoktól;
•	 az	egyéni	vállalkozói	tevékenysége	között
 a nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
•	 az	általa	értékesíteni	kívánt	vagy	értékesített	termék	mennyisége	
 legalább 10%-kal több, mint amennyi a nyilvántartásban szerepel, 
 vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
•	 olyan	terméket	értékesített	vagy	kívánt	értékesíteni,
 amit a nyilvántartásba nem jelentett be,
•	 a	rendeletben	a	rá	vonatkozó	(lentebb	ismertetett)
 előírások valamelyikét megszegi.

Az	ellenőrzések	kapcsán	az	alábbiakra	hívjuk	fel	a	figyelmet:
•	 A	mezőgazdasági	őstermelő	érvényes	igazolványának	birtokában	mezőgazdasági
 őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó
 őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a nyilvántartásban.
•	 Az	őstermelői	termék	értékesítésének	helyszínén	a	mezőgazdasági	őstermelő
 köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az
 értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék”
 felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.
•	 A	mezőgazdasági	őstermelő	a	Nyilvántartásba	általa	bejegyeztetett	tevékenységet
 egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági
 őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan 
 terméket - egy időben, ugyanazon a helyszínen - kizárólag mezőgazdasági
 őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.

További	tájékoztatás	kérhető	a	Kiskőrösi	Járási	Hivatal	Földhivatali	Osztályán
az	alábbi	elérhetőségeken:

Telefon:	78/795-059				•				e-mail:	foldhivatal.kiskoros@bacs.gov.hu

BiBliai ÉletmódtáBor
imrehegyen

július 31-től augusztus 6-ig
„Tüskös” 44 – Életház

összköltség: 12 ezer forint
– túra – kerékpározás – sportjátékok – ifjúsági program – gyermekfoglalkozás –

Előadó: Sebastian Matula finnországi evangélizátor
Jelentkezés: Kertai Nóra – 06-30/664-3293

2017 – Középkor újratöltve?
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tArtAlMAS élEt Az óVoDáKbAn

A kiállítást a művelődési központ-
ban rendezték be és itt tartották meg 
az eredményhirdetést is, ahonnan 
a helyezetteken kívül sem tért haza 
senki üres kézzel. A Mohácsi utcai 
óvodában környezetismereti vetélke-
dőt is szerveztek a középső csoportos 
gyermekek számára „Utazz velünk 
egészségmegyébe” mottóval. A Bat-
thyány utcai óvoda szervezésében 
zajlott a Szarvas étteremben a „Fa-
kanál” receptverseny, ahol az egész-
séges finomságokat el is készítették a 
versenyre benevezők, amiket a gyere-
kek a helyezések kihirdetése után el 
is fogyasztottak. Mint azt Répásiné 
Lovász Márta óvodaigazgató el-
mondta, a projekthéttel azt kívánták 
elérni, hogy a város lakossága is be-
tekintést nyerjen a kiskőrösi óvodák 
egészséges életre nevelő törekvéseibe.
A Tánc világnapját is megünnepel-
ték az ovisok, a művelődési ház-
ba egészestés előadásra hívták az 

érdeklődőket és családtagjaikat, 
hogy megmutassák tánctudásukat. 
Bemutatkozott a Mohácsi úti óvo-
da Ugri-bugri aerobic csoportja, a 
Batthyány úti óvoda Körtemuzsika 
néptáncsoportja, a Thököly úti óvo-
da néptáncsoportja, a Mohácsi úti 
óvoda Mini manó aerobic csoportja, 
valamint a Batthyány úti óvoda Fitt-
Dance csoportja.
A megjelenteket Répásiné Lovász 
Márta óvodaigazgató köszöntötte, 
aki a fellépőket is bemutatta. 
A mintegy kétórás műsort össztánc 
zárta, majd az igazgatónő köszönetet 
mondott a fellépő gyermekeknek, a 
szülőknek, az óvodapedagógusok-
nak. Külön megköszönte a táncest 
több évvel ezelőtti kezdeményezé-
sét Urbánné Szabó Rózsa óvoda-
pedagógusnak, valamint köszöne-
tet mondott a díszletet elkészítő 
Nagyné Lehoczki Éva óvodapeda-
gógusnak is.

A tehetséggondozás jegyében szervezték meg immáron harmadik alka-
lommal a Kiskőrösi óvodák a „Kék föld Projekt” elnevezésű programso-
rozatot, amely havasiné Bánfi Ibolya életmódtanácsadó „Egészségeset, 
finomat, oviba, iskolába, munkahelyre” című előadásával kezdődött az 
Egészségfejlesztési Irodában. A batthyány utcai tagóvoda kollektívájának 
szervezésében zajlott az „Egészségvarázslók konyhája” rajz, illetve a „le-
gyél te is egészségvarázsló” plakáttervezési verseny. 

A SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti 
Iskola egykori növendéke, jelenlegi 
tanára, Vlcskó János alkotásaiból 
nyílt kiállítás az intézmény Iskolaga-
lériájában. A művésztanárt egykori 
oktatója, Babucsikné Zeikfalvy 
Anna méltatta, kiemelve az alkotó 
lélektani érzékét, melyekkel egy-egy 
témához vagy eszközhöz nyúl: akva-
rellek, grafikák, rézkarcok és színes 
ceruzával készült alkotások mellett 
karikatúrák is láthatóak a kiállításon, 
amely június végéig tekinthető meg.
A grafika tanszak évzáró kiállításán 
Soltiné Samu Zsuzsanna intéz-
ményvezető köszöntötte a megje-

lenteket, majd Babucsikné Zeikfalvy 
Anna grafikusművész nyitotta meg a 
növendékek munkáiból összeállított 
tárlatot a Petőfi Szülőház és Emlék-
múzeum galériájában. A diákoknak 
Vlcskó János művésztanár „szárnyai 
alatt”, az év során született alkotása-
iból nyílt kiállításon egyebek mellett 
grafikákat, akvarelleket és festmé-
nyeket láthattak a résztvevők. Az 
iskola növendékét, a IV. Krutilla 
József Országos Akvarellfestő Verse-
nyen a korcsoportjában I. helyezést 
elért Szabó Nándort is köszöntötték 
a kiállítás-megnyitón. 

A Szó-lA-M AMI KIállítáSAI

„A VErS MInDEnKIé”
A Költészet Napjához kapcsolódva 
sok program gazdagította városunk 
kulturális életét. Az ünnepségso-
rozat nyitányaként a KEVI Petőfi 
Sándor Általános Iskolájának ötö-
dikesei közösen szavaltak az evan-
gélikus templom előtt. A Kevi 
gimnáziumának szervezésében még 
2010-ben Boldoczki Sándorné 
nyugdíjas pedagógus indította útjára 
a „Versmaratont”, melynek során a 
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
földszinti termében idén is délelőtt 
10 órától éjfélig szavaltak, verselnek, 
illetve felolvastak a költészet ked-
velői Petőfi Sándor és Arany János 
verseiből. A Petőfi Sándor Műve-
lődési Központban a „Szépkorúak 

versmondó találkozója” zajlott, ahol 
kellemesen berendezett kávéházi 
környezetben bárki elmondhatta, 
felolvashatta kedvenc versét, miköz-
ben a közönséget teával, saját készí-
tésű süteménnyel kínálta a dolgozói 
kollektíva. A Kiskőrös Városért Ala-
pítvány kezdeményezésére bárki 
elküldhette az alapítvány tagjainak 
kedvenc versét, amit aztán kinyom-
tatva, összetekerve, egy piros szalag-
gal átkötve helyeztek el a városban, 
meglepetést szerezve megtalálójának. 
Az ünnep alkalmából a Kiskőrösi 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
várta a könyv- és hangoskönyv-ado-
mányokat, melyeket a hátrányos 
helyzetű gyerekeknek juttattak el. 

15. SzülEtéSnAPját ünnEPlI 
A SzázSzorSzéP bábcSoPort

Eddigi előadásaik „főszereplőinek” 
kiállításával ünnepelte fennállásának 
15. évfordulóját a 2002-ben Aszó-
di Pálné Éva óvó néni vezetésével 
megalakult Százszorszép Óvónői 
Bábcsoport. A lelkes kis csapat azóta 
számtalan előadáson van túl, min-
den évben kirukkolnak egy-egy új, 
leginkább népmese-feldolgozással, 
amelyeket több alkalommal is telt-
ház előtt adnak elő a város óvodásai-
nak, kisiskolásainak, de még vidékre 
is sok meghívást kapnak. Láthattuk 
tőlük többek között a Tündérszép 
Ilona és Árgyélus királyfi történetét, 

a Királyné libái, a Lúdas Matyi, vagy 
a János vitéz feldolgozását. Bábjai-
kat, díszleteiket, kellékeiket is ma-
guk készítik. Idén a Három kismalac 
című mulatságos történettel nevetet-
ték meg a kicsiket, a művelődési ház 
színháztermében két alkalommal, és 
a városi napok programsorozathoz is 
csatlakozva a szabadtéri színpadon. 
A Kiskőrös Város Ifjúságának Okta-
tásáért és Neveléséért” kitüntetéssel 
2010-ben elismert óvónői bábcso-
port reméljük, még sok-sok éven ke-
resztül megörvendeztet bennünket 
meseelőadásaival. 

Az öSSzEfogáS ErEDMényEKént jól SIKErült
nAgyrEnDEzVényünK

jövőre lesz 300 éve, hogy 1718-ban, a törökdúlás után a Wattay család 
nyitra, nógrád, valamint hont vármegyékből evangélikus szlovákokkal 
telepítette újra a szinte teljesen elnéptelenedett Kiskőröst. Erre az évfor-
dulóra emlékezve ünnepeljük minden év májusában a városalapítók nap-
ját, amely már 16 éve összeforr az országos rétes- és pár esztendeje a 
gasztronómiai fesztivállal. A háromnaposra bővült tavaszi fesztivál május 
19-20-21-én idén is bővelkedett kulturális-, művészeti, sport-, gyermek-, 
gasztronómiai- és szórakoztató programokban. Minden korosztály talál-
hatott kedvére valót a Kiskőrös Város önkormányzata, a Publicity Aim Kft., 
a Kiskőrösi Szlovákok Szervezete, Kiskőrös Város Szlovák nemzetiségi 
önkormányzata, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Központ szervezé-
sében megvalósult rendezvényen.

Örömmel tölt el, hogy ismét egy 
jól sikerült rendezvényt sikerült le-
bonyolítanunk – mondta Domo-
nyi László polgármester. Hatalmas 
összefogás előz meg egy ekkora vo-
lumenű, városi szintű, többnapos 
programsorozatot. Már hónapokkal 
előtte elkezdődik a szervezőmunka, 
eredményeként elkészül a percre 
pontos forgatókönyv, melynek ré-
szeként városunk civil szerveződései, 
egyesületei, magánkezdeményezésű 
csoportjai is bemutatkozhatnak, és 
természetesen meghívott fellépőkről 
is gondoskodunk. A célunk az, hogy 
ebben a három napban mindenki 
jól érezze magát, lépjünk ki a hét-
köznapok szürke egyhangúságából, 
ünnepeljük városalapítóinkat, talál-
kozzunk rég nem látott barátainkkal, 
gyönyörködjünk gyermekeink és fel-
nőtt csoportjaink fellépéseiben, kap-
csolódjunk ki a gasztronómiai prog-

ramokon. Esténként, a koncerteken 
színültig megtelt a tér, a szombati, 12 
csapat részvételével zajlott „káposztá-
ra hangolt” főzőversenynek és a va-
sárnapi rétesfesztiválnak – melyre 14 
csapat nevezett be – is hatalmas si-
kere volt. Kovács Lázár séf már-már 
a gasztronómiai fesztivál „arcaként” 
visszatérő szakember, aki láthatóan 
jól érzi magát nálunk, kiváló han-
gulatot teremt mindkét programon. 
Köszönetet mondok mindazoknak, 
akik a háromnapos rendezvény szer-
vezésében részt vettek, vagy a precíz 
háttérmunkával biztosították a ren-
dezvény sikerét. Ugyancsak köszönet 
illeti a fellépőket, akik elkápráztat-
tak minket bemutatóikkal, a társult 
programok lebonyolítóit, mind-
emellett a főző-, illetve a rétessütő 
versenyre benevezett csapatok lelkes, 
leleményes, jókedvben sem szűköl-
ködő részvételéért is köszönet jár.   

A szlovák népviseletes babák kiállítása a művelődési ház emeleti
galériájában nyílt a Magyarországi Szlovákok Szövetsége szervezésében.

A kiállítást Filus Erika néprajzkutató nyitotta meg.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Veránkai Művészeti Alkotótáborának 
munkáiból nyílt kiállítás a művelődési házban. Rideg László, a megyei
közgyűlés elnöke méltatta a művészeket, majd megnyitotta a kiállítást.
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lUthEr MonDjA…
            a Szentlélekről

A következő eset a sötét hitleri idők-
ben történt Németországban. A fa-
sizmus a német evangélikusokat is 
tragikusan megosztotta. Voltak, akik 
félelemből, érdekből s ki tudja még 
milyen okból, behódoltak Hitler-
nek, ők voltak a Német Keresztyé-
nek (Deutsche Christen). De voltak, 
akik azt mondták, a fasizmus nem 
igazolható a Szentírásból. Ők ellen-
álltak, vállalván ezzel az üldöztetést, 
esetenként a börtönt, a koncentráci-
ós tábort és a halált is. Őket nevezték 
hitvalló evangélikusoknak.
Az egyik német evangélikus gyüleke-
zetben konfirmációra gyülekezetek 
az emberek. Megtelt a templom, 
hiszen huszonkilenc fiú és harminc-
öt leány állt az oltár elé konfirmá-
ciói fogadalomtételre. A gyülekezet 
lelkésze a hitvallók közé tartozott, 
bátor kiállása miatt már többször 
meghurcolták a hatóságok. S hogy 
segítse a rábízottakat, gyakorta a 
templom szószékéről is az Isten Igéje 
melletti kitartásra buzdított.
A konfirmációi szertartás része, hogy 
a lelkész egy-egy személyre szabott 
bibliai részlettel, igeverssel áldást 
mond a fiatalokra. A családok, a 
szülők és a konfirmandusok kíván-
csian várták, vajon milyen áldó igét 
mond a lelkész. Mert ez sok esetben 
egy életre szóló útmutatássá lett az 
érintettek számára. A fiatalok ren-
dezett sorokban térdeltek oda az ol-
tár elé, előbb a fiúk, majd a lányok. 

S elhangzott az első áldás. A lelkész 
kezét a konfirmandus fejére tette és 
hangosan mondta: „Istennek kell 
inkább engedelmeskednünk, mint 
az embereknek.” Majd tovább lé-
pett, és ugyanezt az igét mondta 
a második, a harmadik és mind a 
huszonkilenc fiú esetében. A gyüle-
kezet egyre nagyobb kíváncsisággal 
figyelte, mi történik. Majd a lányok 
következtek.  Ők is ugyanazt az áldás 
kapták: „Istennek kell inkább enge-
delmeskednünk, mint az emberek-
nek.”  Huszonkilenc fiú és harminc-
öt lány kapta ezen a napon ugyanazt 
az áldást, – összesen hatvannégyszer 
hangzott el a templomban ugyanaz 
az áldás. Korábban ilyen még so-
hasem fordult elő. Az emberek le-
hajtott fejjel ültek, a csöndet szinte 
tapintani lehetett. Az esetet az egyik 
jelenlévő szülő jegyezte föl az utókor 
számára. 
Akkor, azokban a nehéz időkben 
nagy bátorság és erős hit kellett egy 
ilyen cselekedethez. Kétezer évvel 
korábban Péter apostolnak és társa-
inak is megtiltották a főpapok, hogy 
Jézusról tegyenek bizonyságot. De 
nem tudták beléjük fojtani a szót. 
Mert akinek az életét Isten szerete-
te megváltoztatta, ugyan, hogyan 
tagadhatná meg Krisztusát? Örök 
példa, kapaszkodó és szüntelen erő-
forrás ma is vívódó, eligazodni vágyó 
embereknek. 

Lupták György

eva n g É L i k u s o k  o L D a L a

jÚnIUSI ÚtMUtAtó „Keresztyénnek lenni annyi, mint az 
evangéliumhoz ragaszkodni és Krisz-

tusban hinni. Ez a hit hozza meg a 
bűnök bocsánatát és Isten kegyelmét. 
Ez pedig csakis a Szentlélekből fakad, 
aki pedig az Ige által támasztja, a mi 
hozzájárulásunk és közreműködésünk 
nélkül. Ez Isten egyedül végbevitt cse-
lekedete, a mi erőnk és szabad akara-
tunk nélkül... A Szentlélek mellettünk 
áll, vígasztal és erősít és derűs szívet ad, 
mert nem hagy magunkra minket.” 

(Asztali beszélgetések)

fElEjthEtEtlEn

Idén május elején a Kiskőrösi Evan-
gélikus Gimnázium és Szakgimnázi-
um ballagó diákjai áldással indultak 
útnak az evangélikus templomból a 
jövő felé. A bibliai Jákób példáján 
keresztül láthatták meg azt, hogy Is-
ten áldásáért meg kell küzdeni, azt 
meg kell ragadni. Jákób 20 évvel 
azután, hogy becsapta apját és test-
vérét és elmenekült otthonról, de en-
nek ellenére mégis az áldás ígéretét 
kapta Istentől, hazafelé tartott. Eljött 
az ideje annak, hogy szembenézzen 
azzal, amit elrontott a kezdeteknél. 
Ki kéne békülni a tesóval, bocsána-
tot kéne kérni az apámtól, mert nem 
minden a siker, ha nem vagyok leg-
belül boldog és nincs békességem. 
Aznap éjjel birkózott Istennel haj-
nalig, és nem engedte el addig, míg 
meg nem áldotta őt. Ekkor Isten új 
nevet adott neki. Jákób helyett Izráel 

lett a neve. Csalóból győztessé vált, 
és rájött a következőkre: 
1. Az áldás, amit elcsaltam a tesómtól, 
az áldás, amiért keményen megküz-
döttem 20 éven át... ez az áldás nem 
teljes, ha kihagyom belőle Istent.  
2. Az áldás, amiért Istennel is meg-
harcolsz, az örökre veled marad, mert 
az áldás lényege az Istennel való kap-
csolat. Istennel járni, Vele élni, Vele 
birokra kelni, ha kell, Őt legyőzni. 
Nem beletörődni a kudarcokba, 
nem megtelni a sikerektől és beleun-
ni az életbe, hanem harcolni Istenért. 
Az újrakezdésért, a rám aggatott 
címkék letépéséért, az Isten látásá-
ért, azért a látásért, hogy úgy tekint-
sek magamra, ahogy Isten néz rám. 
3. Az áldással Isten valamit itt hagy 
az életünkben, amire mindig emlé-
kezhetünk. Jákób ezen a rendkívüli 
éjjelen csípőficamos lett. Ő mégse 
panaszkodott és haragudott meg 
Istenre, hanem azt mondta: Láttam 
Istent, és mégis élek. Láttam az arcát. 
Felismertem Őt az életemben. Lát-
tam Istent és többé nem tudok nél-
küle lépni. Mostantól fogva minden 
lépésem erre az éjjelre és Istenre em-
lékeztet. 
Ezen a reggelen a végzős diákok 
ezzel az útravalóval együtt kapták 
az áldást. Minden osztály saját osz-
tályfőnökétől hallotta az áldás szö-
vegét. (12A – Furák Attila, 12C 
– Honti Erika, 12D – László-
Kudron Ildikó, 12E – Donáthné 
Belák Katalin, 13SZ – Biácsiné 
Lucza Erika) Az osztályfőnökök 
által felolvasott áldások, az iskolalel-
kész fejükre tett keze – mint az áldás 
ősi szimbolikus jele - és a homlokuk-
ra rajzolt kereszt Isten ígérete, amivel 
nekik kell élniük. 

Farkas Sándor, iskolalelkész

álDáS: KüzDElEM
A győztES élEtért

Ungvári Brigitta, a KEVI gimná-
ziumának 11.A osztályos tanulója 
kimagaslóan szerepelt az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen 
két tantárgyból – magyar és német 
nyelvből  – egyaránt.
Mindkét tantárgyból bejutott az or-
szágos döntőbe (ami már önmagá-
ban is nagy teljesítmény), és magyar 
nyelvből az előkelő 18. helyen vég-
zett. Felkészítő tanárai: Kaposvári 
Éva és Kincses Mihályné. Brigi né-
met nyelvtudására is igazán büszke 

lehet, hiszen már tizedikesként emelt 
szintű érettségivel zárta a középis-
kolai német tanulmányait. Ugyan 
még csak tizenegyedikes, de a szép 
eredményeknek köszönhetően már 
100 felvételi pluszponttal rendelke-
zik. Az ifjú hölgy úgy tervezi, hogy 
jövőre újra benevez az OKTV ma-
gyar nyelvi versenyére. Mindenek-
előtt azért, mert érdekli a nyelvészet, 
ugyanakkor nagyon jó felkészülési 
lehetőséget jelent az érettségire is. 
A tervek szerint a Pázmány Péter 
Egyetem pszichológia szakára jelent-
kezik, miután befejezte a középisko-
lai tanulmányait.
Az OKTV-ről tudni kell, hogy az 
ország legrangosabb középiskolá-
soknak meghirdetett versenye, me-
lyen többszáz 11-12. évfolyamos 
diák méri össze a tudását évente. 
A háromfordulós verseny döntőjébe 
tényleg csak az adott tantárgy leg-
jobbjai kerülhetnek be.

Mészáros Ildikó

„Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.”
                                (Apostolok cselekedeteiről írott könyv 5,29)

Már 100 PlUSzPontjA VAn

önzetLenüL segítettek

Különleges élmény végzős diáknak lenni. benne van a fájdalom, hogy va-
lami véget ért. De benne van a várakozás is, kezdődik más talán. ott a 
félelem: mi lesz velem, sikerül-e az érettségim, a felvételim, találok-e mun-
kát? és ott a vágy a sikerre, a beteljesülésre. De előbb-utóbb rá kell ébred-
ni arra, hogy nem lehet megspórolni a harcot önmagammal és Istennel, 
hogy tenni is kell az életért, a sikerért. Meg kell vívnom a magam harcát a 
szorgalomért, az eredményekért, az utamért. és lehet, hogy kudarcok-kal, 
elesésekkel teli a győzelem. 

Pár hete két erdőtelki ovis rászoruló 
családnál járt a TS Gastro. Sonkatá-
lakat vittek számukra, a gyerekek és 
a család nagy örömére. TS Gastro: 
Cégünk a társadalmi szerepvállalást 
kiemelten fontosnak tartja, így több 
alkalommal állunk jótékony célok 
mellé, illetve magunk is kezdemé-
nyezünk ilyen jellegű tevékenysége-
ket. Ezúttal úgy döntöttünk, hogy 
Kiskőrösön is, két családot ajándé-

koztunk meg egy – egy óriási sonka-
tállal, melyet Erdős Evelin kiskőrösi 
élelmezésvezető kolléganőnk adott 
át. Reméljük ezzel sikerült szebbé 
tennünk az ünnepüket! A mosolyok-
ból ítélve ez minden bizonnyal sike-
rült. Köszönjük a családok nevében 
is a nagylelkű felajánlást.

Bálintné Csuka Nóra
az Erdőtelki tagóvoda vezetője

Pedig csak jövőre végez

a Kiskőrös-Erdőtelekért alapítvány
2016. évi bevétele a felajánlott adók 15%-ából

97.391 Ft. volt.
Ezt az összeget az Erdőtelki óvoda udvari játéka-

inak bővítésére szeretnénk felhasználni.
Köszönjük a támogatást! Csővári Andrásné kuratóriumi elnök

Május 29-én, hétfőn, a DÖK nap-
pal párhuzamosan iskolánk lelkészei 
és hitoktatói közösségépítő - szakmai 
napra gyűltek össze az evangélikus 
imaházban. A délelőtt folyamán a 
tanévre visszatekintő személyes és 
szakmai beszámolók után Batáné 
Sike Orsolya 11. évfolyamra kidol-

gozott oktatási módszerével ismer-
kedhettünk meg, majd Farkasné 
Gombár Ildikó vezetésével a „Kett 
módszer” eszközeivel „Bábeltől pün-
kösdig” címmel mélyedtünk el Pün-
kösd életünkre való hatásával.
Képeket a napról a KEVI internetes 
oldalán lévő galériában találhatunk.

hItoKtAtóK SzAKMAI nAPjA

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség az interneten:
kiskoros.lutheran.hu

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus óvoda, általános Isko-
la gimnázium és Szakgimnázium internetes elérhetősége:

www.kevi.hu

ÚjrA SzEntfölD – MoSt MáSKént

November 23-án indul az újabb 
szentföldi túra Izraelbe (nov. 
23-30). A megszokott és a legfon-
tosabb bibliai helyek mellett ez az 
út több újdonságot is tartalmaz. 
Érinti pl. a Sinai-félsziget egy részét 
(Tel Beerseva), a Golán fennsíkot, 
az Ajalon völgyet és a Jezréel völ-
gyében Megiddót.(alsó kép, forrás: 
wikipédia) De többet látunk a mai 
Izraelből is. Megkóstolhatjuk az 
egyik legnevesebb izraeli borászat, 
a Golan Heights Winery borait, de 

ellátogatunk egy kibuc kóser borá-
szatába is. És megnézhetjük azt is 
egy olajütő üzemben, hogyan készül 
az olívaolaj. Ezen kívül hajókázha-
tunk a Genezáreti tavon és egy au-
tentikus jaffai étteremben belekós-
tolunk az izraeli konyhaművészet 
remekeibe is.
Érdeklődők hívják a 20 824 4748-as 
telefont vagy személyesen érdeklőd-
jenek az Evangélikus Egyházközség 
Gondnoki Hivatalában, hétfőtől 
péntekig, délelőttönként!

illusztráció – purposechurch.com
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A SzéK, MInt főSzErEPlő A SzEMélyES KAPcSolAt nélKülözhEtEtlEn

A Kiskőrösi nevelési tanácsadó feladatköréről cikksorozatban tájékoztat-
juk olvasóinkat. Már megismerhettük a tanácsadó történetét és fejlődé-
sét, valamint hogy a 19 főállású és ugyanennyi megbízásos kolléga 1600 
gyermek gondozását végzi az intézményben. Szakfeladataik közül ebben 
a cikkben a szakértői bizottsági tevékenység kulisszái mögé tekinthetünk 
be az intézményvezető, Nagy Éva segítségével.

A pedagógiai szakszolgálat által el-
látott feladatok egyike a szakértői 
bizottsági tevékenység, mely során 
egy komplex vizsgálat történik annak 
megállapítására, hogy a gyermek/ta-
nuló teljesítménybeli problémáinak 
hátterében milyen okok húzódhat-
nak meg, és esetében milyen jellegű 
megsegítés lenne leginkább célraveze-
tő a nehézségek leküzdése érdekében. 
Intézményünkben ezt a komplex 
vizsgálatot kezdeményezheti a szülő, 
illetve a gyermek/tanuló nevelési-ok-
tatási intézménye is, ahova jár. Mind-
két esetben szükséges a szakértői vé-
lemény iránti kérelem nyomtatvány 
kitöltése, mely intézményünktől 
beszerezhető, illetve letölthető inter-
netről is (15/2013. (II. 26.) EMMI 
rendelet 1. számú melléklete). A 
szakszolgálat működését szabályozó 
rendeletnek megfelelően azon gyer-
mekek ellátását biztosíthatjuk, akik 
az ellátási körzetünkben lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkeznek, 
illetve itt részesülnek intézményes 
(iskola, óvoda) ellátásba.  
A szakértői bizottság tagjai gyógype-
dagógus és pszichológus végzettségű 
szakemberek, akik team-munkában, 
közösen dolgozva először megvizsgál-
ják a gyermeket, majd a vizsgálatok 
eredménye alapján közösen javaslatot 

tesznek a további teendőket illetően. 
Minden esetben szakértői vélemény 
készül a gyermekről, melyből a szülő 
és a gyermek nevelését-oktatását el-
látó intézmény is kap egy példányt. 
A szakértői vélemény tartalmazza a 
vizsgálatok részletes eredményét, a 
szakemberek következtetéseit, megál-
lapításait, végül konkrét javaslatokat 
fogalmaz meg a fejlesztés további irá-
nyait illetően. 
Abban az esetben, ha a gyermek telje-
sítmény-, vagy magatartásproblémái-
nak rendezése érdekében pedagógiai 
megsegítés indokolt, BTMN státuszt 
állapítunk meg. A BTMN egy köz-
oktatási státusz rövidítése: beilleszke-
dési, tanulási, magatartási nehézséget 
jelent (attól függően, hogy a prob-
léma mely területet érinti), mely azt 
jelzi, hogy a gyermeknek célzottabb 
megsegítésre van szüksége a sikeres 
intézményes beválás érdekében. Ez 
a státusz nem végleges, a fejlesztésre 
először egy éven keresztül jogosultak, 
ezt követően felülvizsgálatra kerül sor 
intézményünkben, ahol a fejlesztés 
eredményességét mérjük. Ekkor dön-
tünk arról, hogy szükséges-e a továb-
bi fejlesztés, vagy olyan mértékben 
sikerült a lemaradásokat kompenzál-
ni, hogy már nem indokolt a további 
megsegítés.  

Fontos tudni, hogy a szakértői vé-
leményben foglalt javaslatok betar-
tása és a fejlesztések megvalósítása 
kötelező érvényű a vizsgált gyermek 
nevelési-oktatási intézményére vo-
natkozóan, tehát a további ellátást az 
óvoda vagy az iskola köteles biztosí-
tani a gyermek számára, fejlesztőpe-
dagógus alkalmazásával, a szülőre ez 
nem ró külön anyagi terhet. Olyan 
esetekben, ahol komplex fejlesztés 
szükséges (mely speciálpedagógiai 
végzettséget követel), a szakszolgálat-
ban is megvalósulhat a gyermek ellá-
tása. Azon gyermekek esetében, akik 
beilleszkedési, magatartási nehézség 
miatt kerültek BTMN státuszba, 
intézményünkben kaphatnak ellá-
tást, ahol jelenleg 4 fő pszichológus 
biztosítja a pszichológiai ellátást. Az 
intézményben zajló vizsgálatokon túl 
szakembereink igyekeznek személyes 
kapcsolatot ápolni az óvodákban/
iskolákban dolgozó szakemberekkel, 
mely nélkülözhetetlen a sikeres, gyer-
mekközpontú ellátáshoz. A hatékony 
kapcsolattartás érdekében minden 
köznevelési feladatot ellátó intéz-
ményt megkértünk, hogy jelöljenek 
ki kapcsolattartót, intézményi koor-
dinátort, mely megkönnyíti az in-
formációáramlást és természetesen a 
mindennapi munkánkat is. Mivel az 
intézményünkben dolgozó szakem-
berek speciális tudással rendelkeznek, 
fontosnak tartjuk a tudásátadást, az 
ismeretterjesztést is, ezért a kiskőrösi 
tagintézmény megalapításának 30. 
évfordulója alkalmából több elő-
adást, műhelymunkát szerveztünk. 
Innovációnak számít a SZIKRAFU-
TAM levelező tudáspróba kidolgo-
zása, melynek keretében – önkéntes 
alapon és ingyenesen – BTMN stá-
tusszal rendelkező óvodáskorú gyer-
mek számára készültek tudáspróbák, 
ebben a tanévben 5 alkalommal. Ez-
úton is köszönjük az érintett pedagó-
gusok munkáját, és a gyermekek ak-
tivitását! Arra biztatunk mindenkit, 
ha szülőként azt tapasztalják, hogy 
gyermekük fejlődése valamilyen te-
rületen elmaradást mutat, kérjenek 
segítséget, hiszen minél korábban 
derül fény a problémára, és részesül 
a gyermek célzott fejlesztésben, annál 
nagyobb hatékonysággal korrigálha-
tóak a lemaradások.

A zseniális Karinthy Frigyes a XX. 
század elején írta örökérvényű sza-
tíráját, a Bűvös széket. Ha valaki 
napjainkban bármiféle hasonlóságot 
vagy azonosságot vélt felfedezni a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ 
színpadán péntek délután látottak-
kal, az pusztán csak a véletlen műve 
lehet. A tavalyi nagysikerű Házas-
ságlevél után a Szilveszter Társulat 
ismét vállalta, hogy a Városalapítók 
Napjához kapcsolódóan is meglep 
bennünket egy vidám előadással. 
A rendező, Supka Éva választása Ka-
rinthy fergeteges darabjára, a Bűvös 
székre esett. Városunk amatőr színé-
szeit ezúttal is teltház fogadta május 
19-én, és már az első percekben kide-
rült, hogy a rekeszizmokat igencsak 
igénybe vevő óra vár a közönségre.
A komédia főszereplője egy szék, 
mely egy zseniális feltaláló különle-
ges találmánya. Aki beleül képtelen 

hazudni. A szereplők pedig nem 
kerülhetik el sorsukat. Hosszabb-
rövidebb időre megpihen benne 
például a csalfa feleség, és a kuruzsló 
orvos is. S bár az igazság néha fáj, és 
hőseink kínos helyzetekbe kerülnek, 
a közönség felhőtlen szórakozása 
garantált.
Az államtitkár szerepében Suba 
Sándort láthattuk, aki első főszere-
pét játszotta. Édesanyját Supka Éva, 
feleségét Sinkó Natália alakította. 
Répási Imre ezúttal a miniszter 
bőrébe bújt, míg Szemkeő Péter 
Géniuszt, a feltalálót személyesítet-
te meg. Csővári Zsombor orvost, 
Györk Tamás újságírót, Györk 
Ernő személyi titkárt, Csatai Gábor 
tanácsost, Sutus Anna titkárnőt ala-
kított, de színpadra lépett a társulat 
technikusa Polgár Tamás is.

Subáné Kiss Krisztina
(fotó: Kovács Nikoletta)

*  APró   *   APró   *   APró  * 
Kiskőrösön a hobbiknál faházas dupla telek 
megosztva is eladó. Érd.: 06-30/990-4909

Rakodó-közterületfenntartó munkaerőt 
keres Kiskőrösre a Kőrösszolg Kft. 
Telefon: 06-20/417-9392

Festő-mázoló szakmunkást keres a 
Kőröskom Kft. Információ: 06-20/3207-817, 
illetve 78/415-680/1. mellék.

Eladó Kiskőrösön 4 szobás családi 
ház a Bacsó Béla u. 2. szám alatt. 
Külön bejáratú üzlethelyiséggel. 
Irányár: 23 millió forint. 
Érdeklődni: 06-20/8244-707

A FED-EM Építőipari Kft. kőművest és 
burkoló szakmunkásokat keres felvételre. 
Érd. a 06-20/9443-54-es telefonszámon! 

VIgyázzUnK A tűzzEl!
Változtak a szabályok

Az országos tűzvédelmi Szabályzatról szóló módosított 54/2014. (XII.05.) 
bM rendelet 2015.03.05-i hatálybalépésével a tűzvédelem teljesen új meg-
közelítést kapott, alapjaiban lett a tűzvédelem megreformálva, mellyel 
nagyon sok addig megszokott szabály lett megváltoztatva, újragondolva. 
A szabadtéri tűzgyújtás szabályozása is módosítva lett az alábbiak szerint:

Település belterületén csak akkor és 
úgy lehet égetést végezni, amennyi-
ben a település rendelkezik önkor-
mányzati rendelettel, mely szabá-
lyozza a szabadtéri égetés feltételeit. 
Ilyen önkormányzati rendelet hiá-
nyában az adott település belterüle-
tén tilos a szabadtéri tűzgyújtás, ége-
tés. Kiskőrös Város Önkormányzata 
rendeleti szinten nem szabályozza a 
szabadtéri égetést.
A külterületen történő égetés kap-
csán változott jelentősen a szabá-
lyozás, mivel megszűnt a bejelentés 
alapú égetés, most már a külterületi 
irányított égetés engedélyhez kötött 
tevékenység lett. Az új jogszabály 
értelmében külterületen az ingatlan 
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi 
hatóság engedélyével legfeljebb 10 
ha egybefüggő területen irányított 
égetést végezhet. A kérelmet legké-
sőbb az égetés tervezett időpontját 
megelőző 10. napig be kell nyújtani 
az illetékes tűzvédelmi hatósághoz. 
A kérelemben az égetés időtartama-
ként 1 nap jelölhető meg, valamint 
egy pótnap adható még meg arra az 

esetre, ha a rossz időjárási körülmé-
nyek miatt az első nap az égetés nem 
lenne végrehajtható. Annak okaként 
miszerint a külterületi irányított ége-
tés engedélyhez kötött eljárás lett és 
az engedélyezési eljárásnak illetéke 
van, a benyújtandó kérelmet 3000 
forint értékű illetékbélyeggel kell 
ellátni. Továbbá az ügyféljogosultság 
igazolása végett, a kérelemhez csatol-
ni kell tulajdoni lap vagy földhasz-
nálati lap másolatot is. A kérelem 
beérkezését követően a kérelmet a 
tűzvédelmi hatóság öt munkanapon 
belül elbírálja. A kérelmek érdemi 
vizsgálat nélkül kerülnek elutasítás-
ra, ha a kérelem megkésve érkezik, 
valamint ha az égetni kívánt terület 
nagysága meghaladja a 10 ha-t. Ki-
vétel ez alól és nem kell engedélyez-
tetni az erdőgazdálkodók által vég-
zett vágástéri hulladék égetése, mivel 
az alkalomszerű tűzveszélyes tevé-
kenységnek minősül, így ebben az 
esetben az arra vonatkozó, az erdők 
tűz elleni védelméről szóló 4/2008. 
(VIII.1.) ÖM rendelet szabályait kell 
betartani.

játszani
IS EngEDD!

Az Együtt a Daganatos Gyermeke-
kért Alapítvány egy három napos 
képzési hétvégére invitálta azokat 
a gyógypedagógusokat, gyógytor-
nászokat, önkénteseket, akik a leg-
messzebbmenőkig hisznek és bíznak 
a JÁTÉK fejlesztő hatásában.

A tízfős csapatban több gyógypeda-
gógus volt, akik korai fejlesztéssel, 
integrált óvodákban és iskolákban 
SNI-s gyermekek fejlesztésével, 
mozgásterápiájával foglalkoztak. 
Volt közöttük nyugdíjas önkéntes 
segítő szakember, aki a SOTE II-es 
számú klinikán bearanyozza délutá-
nonként a gyermekek életét. Kis-
kőrösről Danics-Szemkeő Kinga 
gyógypedagógus, mozgásfejlesztő, 
valamint Bánné Gulyás Henriet-
ta gyógypedagógus és Eszenyiné 
Suba Ildikó konduktor is részt vett 
a képzésen. Örültünk a hamarosan 
végző gyógytornász hallgatónak, egy 
önkéntes munkájával a gyermekeket 
segítő orgonaművész édesanyának, 
és a szegedi  Pedagógiai Szakszolgá-
lat Szakértői Bizottságánál dolgozó 
kolléganőnek. Külön meglepetés 
volt számunkra, hogy az AMIGOS 
egyesület fiatal egyetemistái közül 
hárman is velünk voltak ezen a tar-
talmas hétvégén.

Reméljük sok új ötlettel, újdonsá-
gokkal térhettek haza a résztvevők.
Előadóink voltak: Andor Ildikó 
gyógytornász, gyógypedagógus, 
Dévény és INPP egyéni  terapeu-
ta (SOTE II-es számú Gyermek-
klinikáról, valamint Pektor 
Gabriella tanító-gyógytestnevelő, sport- 
rekreáció edző, mozgásterapeuta, az 
Együtt a Daganatos Gyermekekért 
Alapítvány munkatársa.

Takácsné Stalter Judit,
az alapítvány elnökeAz	intézmény	elérhetőségei:

http://pedagogiaiszakszolgalat.hu/index.
php/tankeruelet/kiskoroesi-tagintezmeny
Cím: Kiskőrös, Holló J. u. 3
Tel.: 78/511-993
E-mail: bacs.psz.kiskoros@gmail.com 

web: www.dgy.hu
facebook: Együtt a Daganatos
Gyermekekért Alapítvány
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Alsósófalva egy kicsiny falucska 
Parajd mellett Hargita megyében, 
a legutolsó népszámláláskor 1680 
lakosából 1622 volt a magyar. A 
települést, az „élni akaró, adakozó 
lelkületű” gyülekezetet Tímár Eri-
ka lelkipásztor mutatta be, aki mint 
mondta: Alsósófalvát szorgalmas, 
úgynevezett „harmatverő”, vagyis 
koránkelő, lelkiismeretesen dolgozó 
emberek lakják. Az 1989-es forrada-
lom után sok fiatal indult Magyar-
országra is dolgozni, de aztán haza-
tértek és az itt megkeresett pénzből 
a szülőfalujukban építettek otthont 
maguknak. Az óvoda falán pedig 
még mindig látszik a felirat: Magyar 

Állami Óvoda, és erre igen büszkék.  
A megérkezés utáni nap Kiskőrös 
nevezetességeinek megismerésével 
telt, a kórustagok élvezhették a kis-
kőrösi termálvíz gyógyító hatását is. 
17 órakor kezdődött a zenés áhítat, 
ahol vendégeink a Kiskőrösi Refor-
mátus Gyülekezet énekkarával kö-
zösen szolgáltak. Igét Tímár Zsolt 
lelkipásztor hirdetett. A vendégeket 
a kiskőrösi városvezetés nevében 
Pohankovics András alpolgármes-
ter köszöntötte, aki, mint mondta, 
épp a közelmúltban tett látogatást 
Alsósófalván, megcsodálta a refor-
mátus templomot is erdélyi utazása 
alkalmával. (kis kép)

Pénzes Péter református lelkész a 
zenés áhítat végén hangsúlyozta: Jó 
volt egy kicsit odaképzelni magun-
kat Alsósófalvára, érezni azt, ami-
kor megdobban a szívünk, 
hogy milyen jó a testvérek 
között lenni és hallani 
énekkari szolgálatu-
kat, közösen Istenhez 
emelkedni az Ő di-
cséretében.

A másnap délelőt-
ti istentisztelet is 
Alsósófalva Református 
Kórusa vendégszolgála-
tával zajlott, akik a délután 
folyamán a Petőfi szobornál is szív-
bemarkoló énekeket adtak elő. A 
hazautazás előtt természetesen még 
élvezték a kiskőrösiek vendégszere-
tetét, barátságok születtek, és ígéret, 
hogy a kiskőrösiek is ellátogatnak 
nemsokára hozzájuk.

Köszönet a támogatóknak: Kiskő-
rös Város Önkormányzata, Kiskőrö-
si Református Gyülekezet, Kötőrúd 
Egyesület, Dedák Pál, Gyepesné 

László Gabriella-Gabojsza, 
Japi Zöldségbolt – Jarjabka 

József, Kiskőrös Piactéri 
Baromfibolt, Falusi 
Zöldséges Páhi, Fejes 
Vágóhíd Kecel, Ré-
giónapló szerkesztő-
sége, művelődési ház 
Kiskőrös, Kiskőrös 

Termálfürdő és Tan-
uszoda, Petőfi Sándor 

szülőház és Emlékmúze-
um, Lupták György, Evangéli-

kus Fúvószenekar, Tóth István-Csitta 
és családja – Soltvadkert Polyák 
Mihály, Polyák Zoltán, Bajusznács 
Sándor, Kiss Gábor, Horváth Edit, 
Grausza Jánosné, Csatai család, 
Szentpéteri Borház, Akker Pincészet, 
Filus János.

zEnéS áhítAt Az AlSóSófAlVAI KórUS 
VEnDégSzolgálAtáVAl
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A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

JÚNIUS
12. hétfő 17.00 labdás torna (EfI)
13. kedd 17.00 Virtuális vakáció? – Kapcsolódj ki, kapcsold ki!
   török zsuzsa pszichológus előadása (EfI)
14. szerda 17.00 labdás torna (EfI)
18. vasárnap  trizoli jótifuti futó- és kerékpáros program
19-23.   Egészségtábor alsó tagozatosoknak
   (Petőfi műv. központ)
20. kedd 16.30 életmódváltó klub 
21. szerda 17.00 labdás torna (EfI)
26. hétfő 17.00 labdás torna (EfI)
27. kedd  18.00 jóga (budai nagy A. u. 43.)

JÚLIUS
3-7.  8.00-16.00 Egészségtábor alsó tagozatosoknak
   (Petőfi műv. központ)
15. szombat  bringabarátság bringatúra (Petőfi tér)

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

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

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!
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nAgyot Szólt Az AMErIKAI MEtro bIg bAnD
Még a fúvós zenéhez szokott kiskőrösiek számára is meglepetés volt az 
európai turnéját épp nálunk kezdő amerikai Metro big band zenekar kon-
certje a városi napokon. ha valaki most úgy érzi ezt olvasva, hogy valami-
ről lemaradt, bizony, így igaz. több mint egy éves előkészítő munka ered-
ménye volt ez az esemény. A Kiskőrösi baptista gyülekezet fúvós zenekar 
meghívásának tett eleget az Egyesült államokból érkezett jazz zenekar, 
amely több meglepetést is tartogatott.

Camp Kirkland, neves zenész, kar-
mester, komponista, az együttes 
vezetője, minden évben kicsit más 
személyekből, de vérbeli előadókból 
állítja össze a csapatát, így a nálunk 
járt formáció is egyedi volt. Szinte 
úgy is mondhatnánk, csak nekünk 
válogatott zenészekből állt. A több 
államból érkező csapat minden tag-
ja egy határozott küldetéssel jelent-
kezik a nyári turnéra, ez pedig nem 
csupán az, hogy bejárják a világot – 
például az amerikai kontinenst, Eu-
rópát, Ázsiát, egész a távoli Japánig –, 
hanem zenéjük különleges üzenetét 
átadják: Istennek van egy terve az 
életünkkel, és ez a lehető legjobb terv 
számunkra.

A műfaj sajátossága az improvizáció, 
így a tradicionális big band stílu-
sú jazz zene is egyedi, megismétel-
hetetlen volt. Az előadók nekünk 
improvizáltak, és ezt nem csak mi, 
de láthatóan ők is nagyon élvezték. 
Igazi meglepetés átélni személyesen 
azt az erőteljes előadásmódot, ahogy 
felszabadult profizmussal adják elő 
a közismert slágereket, például a 
„When The Saints Go Marching In” 
és az „Amazing Grace” című örök-
zöldeket. A felszabadultságuk ránk 
is átragadt, észre sem vettük és már 
vertük a lábunkkal az ütemet, vagy 
épp tapssal háláltunk meg egy-egy 
szólót. De még arra is vették a fárad-
ságot, hogy – Freddie Mercury-hoz 

hasonlóan – feldolgozzanak egy szí-
vünkhöz közel álló népdalt. Külön-
leges volt ebben a stílusban hallgatni 
a „Tavaszi szél vizet áraszt” sorait, 
ráadásul egy tehetséges énekesnő, 
Tami Pryce előadásában. Nem hi-
szik? Hallgassák meg bátran! Mind-
járt arról is szó esik, hogyan.
„Mondtam már, hogy Istennek 
van egy terve?” – kérdezte Camp 
Kirkland, a karmester többször is – 
„Isten terve mindig a lehető legjobb.” 
– Ezzel hangsúlyozta hallgatóinak a 
zeneszámok közti átvezetőkben azt 
az üzenetet, amivel hozzánk látogat-
tak. Saját életében is napi tapasztalat, 
hogy Jézus Krisztus megváltoztat-
hatja és visszazökkentheti a kisiklott 
életeket is, ha ezt hagyjuk. Isten szá-
mára nincs lehetetlen akkor sem, ha 
mi magunk már úgy érezzük, nincs 
visszaút, vagy nincs remény a hely-
reállásra. Ő képes ledönteni a fala-
kat mind átvitt értelemben, mind 
fizikailag, és soha nem szegi meg az 
ígéreteit, biztosan megtartja azokat. 
Ezt illusztrálták számunkra a „Joshua 
Fit De Battle Of Jericho” című szám-
mal, ami arról szól, hogy Isten népe 
hittel követte az Ő szavát, és meg-
látta a bevehetetlennek tűnő Jerikó 
falainak leomlását.
Egyáltalán nem véletlen az egybeesés, 
hogy épp a Baptista Gyülekezetben, 
és nem a nagyszínpadon tartották 
koncertjüket, hiszen a mi célunk 
is ugyanez: ahogy mi is átéltük azt 
a kegyelmet, hogy megújulhat a 
céltalannak tűnő élet, Istennek van 
személyes terve mindenkivel, és ez 
megismerhető, ha közeledünk hoz-
zá, és senkinek nincs késő ezt meg-
ragadni, átélni. Ebben szeretnénk se-
gíteni mindenki a környezetünkben. 
Nagyon örülünk, hogy ezt egy olyan 
kiváló zenekar is segít tolmácsolni a 
kiskőrösieknek, minden barátunk-
nak, ismerősünknek, mint a Metro 
Big Band nagyszerű csapata!
Bár nem tudjuk a személyes élménye-
ket pótolni azoknak, akik lemaradtak 
erről az eseményről, az interneten, 

a Kiskőrösi Baptista Gyülekezet 
honlapján, YouTube csatornáján 
megtalálható az este felvétele, a fúvós 
zenekarunk facebook oldalán pedig a 
fotókat lehet megnézni.
Ha valakinek felkeltettük az érdek-
lődését, kövessék bátran közösségi 
oldalainkat, figyeljék a programjain-
kat, hiszen a közeljövőben a gyerme-
keknek, vagy a zenét szeretőknek is 
tartogatunk még meglepetéseket. Ha 
pedig valakiben megmozdított vala-
mit a szívében annak a jó híre, hogy 
részére is van egy személyes terv, ami 
számára a legjobb, keresse bátran a 
közösségünket személyesen is.
Szeretettel várunk mindenkit gyer-
mek, ifjúsági, vagy gyülekezeti alkal-
mainkon.

Nagy Gábor

Május közepén egy hosszú hétvégére ellátogatott hozzánk az erdélyi 
Alsósófalva református Kórus. A kapcsolat koordinátoraként Patka István 
és felesége Edit (lenti kis kép) fogták össze a kiskőrösi Kötőrúd Egyesület, 
valamint a református egyházközség segítő tagjait, hogy vendégül lássák 
a Parajdi orsolya karvezető vezette, 2012-ben alakult, 37 fős kórust, gon-
doskodva arról, hogy maradandó élményeket szerezzenek nálunk.

Itt tArtottA KonfErEncIáját Az 
országos szLovák önkormányzat

A találkozót azért szervezték, mert 
szükséges volt a szakemberekkel 
együtt konkretizálni, véglegesíteni 
a szlovák nyelvoktatási koncepciót. 
Mint azt Hollerné Racskó Erzsébet 
elnök elmondta, elsődleges céljuk, 
hogy a gyermekek megtanuljanak 
szlovákul, valamint a magyarorszá-
gi szlovák közösséghez való érzelmi 
kötődés kialakítása. A cél eléréséhez 
mindenképpen szükség van a mód-
szertani és a tartalmi megújításra, 
melynek kidolgozásán két évig mun-
kálkodtak. A városvezetés nevében 
Domonyi László polgármester 
köszöntötte a konferencia tagjait, 
akiket a Kiskőrösi Szlovákok Szer-
vezetének tagjai láttak vendégül. A 
konferenciát Szabados Anna, a Ma-
gyarországi Szlovákok Könyvtárának 
és Dokumentációs Központjának 

igazgatója koordinálta, az eseményt 
énekszóval színesítette a Kiskőrösi 
Szlovák Nemzetiségi Énekkar és Ci-
terazenekar, akiket a kiskőrösi szlo-
vákság vezetője, Gmoser Györgyné 
mutatott be. A vendégek kétnapos 
itt tartózkodásuk alatt megismer-
kedtek városunk nevezetességeivel is.   

A KISKőröSI oSztályoK 
KEDVEzMényt KAPnAK

Az országban egyedülálló turisztikai 
látványosság a János Vitéz Látoga-
tóközpont, ahol Petőfi Sándor elbe-
szélő költeményének megismerése 
mellett a gyermekek végigjátszhat-
ják a mű történetét. A tárlatvezetést 
tulajdonképpen egy szoftvervezé-
nyelt „tablet” végzi, a labirintust 
pedig úgy építették fel, hogy egy-
szerre mindösszesen 5-6 fő vehet 
részt az irodalmi barangoláson. Ah-
hoz, hogy a feladatok megoldása, a 
tablethasználat élményszerű legyen, 
szükséges a csapatlétszámok maxi-
malizálása, ez azonban azt jelenti, 
hogy egy 20-25 fős csoport akár 
1-másfél órát is eltölt az épületben. 
Ezért szükséges az előzetes bejelent-
kezés. A helyi diákoknak, abban az 
esetben, ha az osztályközösség együtt 
veszi igénybe a szolgáltatást, jelentős 

belépési kedvezményt biztosítanak. 
A kísérő tanárok ingyen, a diákok 
500 forint/fő ellenében járhatják 
végig a labirintust – mondta Turán 
István intézményvezető.
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megyei babÉrok atLÉtikában

Büszke lehet Dulai János, 
a Kiskőrös LC elnöke, hi-
szen a serdülő és az ifjúsági 
utánpótlás csapatok is ki-
válóan szerepeltek az idei 
szezonban. Az ifjúsági 
csapat megnyerte korosz-
tályában a labdarúgó baj-
nokságot, az U16-ban játszó 

serdülők pedig a középcso-
portban végeztek az élen 
és van reményük a megyei 
bajnoki cím elnyerésére is. 
A Kiskőrös – Lajosmizse 
elleni felnőtt mérkőzés 
előtt felvonultak a pályára 

és a szurkolók tapsvihará-
ban ünnepelték őket. 

A KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolájának diákjai igen szép ered-
ményeket értek el a Megyei Atlé-
tika Döntőn nemrégiben. Egyéni 
kislabdahajításban Barkóczi Ádám 
ezüstérmet, Patai Denisz pedig 
bronzérmet szerzett. Barkóczi Ádám 
300 méteres síkfutásban harmadik 
és az öttusa egyéni versenyszámá-
ban néhány pont hátránnyal szintén 
bronzérmes lett. A csapatversenyben 
a IV. korcsoportban az iskola fiú csa-

pata az előkelő megyei 5. helyezést 
érte el: Aszódi Zsombor, Sztraka 
Mihály, Megyeri Máté, Danis 
Dávid. Felkészítőjük: Czinkóczki 
Tibor testnevelő.

sport

köszönet a támogatásÉrt
Előző lapszámunkban már hírül 
adtuk, hogy Szakma-Maszka bál-
ra voltak hivatalosak az Urbánné 
Szabó Rózsa vezette Mohácsi óvo-
da vendégei a Szarvas Fogadóba. Az 
adventi téren befolyt bevételből és 
Szentgyörgyi Csaba (Ingatlanpont 
Soltvadkert) felajánlásából, illetve 

a bál bevételéből udvari játékokat 
szeretnének vásárolni. A szervezők 
elnézést kérnek azoktól a támoga-
tóktól, akik kimaradtak a felsorolás-
ból – Katy Cipő és Táska, valamint 
a Rónasági Takarékszövetkezet – ez-
úton is köszönetet mondanak nagy-
lelkűségükért.

A nASzVADIAK
A „lEgSPortSzErűbb” cSAPAt

Már második éve hagyomány, hogy 
a városalapítók napján Kiskőrös 
Város Önkormányzata megszervezi 
a „Polgármester kupa” elnevezésű 
amatőr kispályás labdarúgó kupát – 
nyilatkozta dr. Turán Csaba jegyző, 
az esemény főszervezője. Testvérvá-
rosunkból, Naszvadról is érkezett 
egy csapat, akik méltán érdemelték 
ki a „Legsportszerűbb csapat” címet. 
A tornára öt csapat nevezett be a 
naszvadi és a helyi csapatok mellett 
a Bács-Kiskun megyei polgármester 
válogatott is pályára lépett, emelve a 
torna színvonalát.
A csapatok a sportcsarnokban 2x15 
perces mérkőzéseken mérték ösz-
sze tudásukat, a meccsek rendkívül 
sportszerűen zajlottak. A szünetek-
ben és a „pihenőidőben” pedig a 
házigazdák vendégszeretetét élvez-
hették a csapatok. Az eredményhir-
detést követően a kollégium étkező-
jében a vacsora elfogyasztása után a 
fehér asztal mellett lehetőség nyílt 

kiértékelni a napot, majd a csapatok 
bekapcsolódtak a városi napok prog-
ramsorozatába. A naszvadiak nem 
siettek haza, hiszen a rétessütő asz-
szonyaikkal érkeztek, akik vasárnap 
részt vettek a rétessütő versenyen, 
kiérdemelve a „Legtestvériesebb ha-
gyományos ízek őrzői” elismerést. A 
két testvérváros focicsapata közt nem 
újkeletű a jóbaráti és sportbaráti vi-
szony. Többéves hagyomány, hogy a 
januárban a kiskőrösiek is részt vesz-
nek a naszvadi polgármester kupán.  
A kupát a Kiskőrös csapata nyer-
te, második lett a Red Bull Boys, 
a harmadik helyet a Polgármester 
válogatott szerezte meg, a negyedik 
helyen a Maxx Team Senior végzett a 
Naszvad csapata előtt. A „Gólkirály” 
címet Szlovák Pál (Kiskőrös) nyerte 
el 7 góllal, a „Legjobb kapus” címet 
Kovács Imre (Polgármester váloga-
tott) a „Legjobb játékos” címet pe-
dig dr. Hauk Gábor (Maxx Team 
Senior) érdemelte ki.

SPortágVálASztó MAjálIS
Nagy érdeklődés és aktív részvé-
tel mellett zajlott a Sportágválasztó 
majális a városi sporttelepen. Közel 
harminc sportágat lehetett kipróbál-
ni, a bemutatókra is számosan voltak 
kíváncsiak. A hangulatos majálist az 

időjárás is kegyeibe fogadta, így szá-
mos sportág kipróbálására nyílt le-
hetőség minden korosztály számára 
délelőtt 10 órától egészen délután 4 
óráig. Köszönjük, hogy idén is ve-
lünk tartottatok!

Július 20-án, csütörtökön „Családi nap” lesz a 
Kiskőrösi Mentőállomáson véradással egybe-
kötve. Az önkéntes donorokat 13.30 és 16.30 
között várják.

Augusztus 16-án és 17-én a művelődési ház-
ban szerveznek véradást 9.00 és 13.00 között.
A véradók fényképes igazolványt, lakcímkártyát 
és TAJ kártyát hozzanak magukkal!

Adj vért és ments meg 3 életet!

KISKŐRÖSI AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG	ÁllÁSA	A	rÁJÁtSzÁS	4.	fOrdulóJA	utÁN

fElSŐHÁz                                              mérkőzésszám

1.	 AGrOlINE	 4	 31	pont	 89:32
2.	 OÁzIS	ItAldISzKONt	 4	 22	pont	 72:55
3.	 PÉNzÜGYŐr	 4	 22	pont	 47:34
4.	 JONA-drINK	 4	 16	pont	 47:48
5.	 PrOtOKON	 4	 13	pont	 39:44
6.	 NÉró	SC.	 4	 13	pont	 40:58
7.	 SrÁCzOK	 4	 		7	pont	 43:68
8.	 WArrIOrS	 4	 		3	pont	 29:74
Góllövők:	46	gól	DEDÁK	BALÁZS	(JONA-DRINK)

AlSóHÁz                                              mérkőzésszám

1.	 HufBAu-AKKEr	 4	 29	pont	 67:31
2.	 BÉKOrONA	 4	 22	pont	 54:40
3.	 PÉNzÜGYŐr	2	 4	 21	pont	 49:43
4.	 KISKuNVÍz	 4	 20	pont	 64:57
5.	 ECKErlE	 4	 13	pont	 66:65
6.	 fAlÁBÚAK	 4	 10	pont	 39:51
7.	 SzuPErCSAPAt	 4	 		9	pont	 43:52
8.	 rEtrO	2	 4	 		3	pont	 31:73
Góllövő:	39	gól	KOVÁCS	BÉLA	(ECKERLE)

Vass Gyuszi gondolt egyet: Meg kel-
lene szervezni a soltvadkerti és a kis-
kőrösi öregfiúk találkozóját. Milyen 
jó is lenne felidézni a régi emlékeket, 
amikor egymást érték a szomszéd-
vári rangadók, a szurkolók akár ke-
rékpárral is átkerekeztek Vadkertre, 

vagy Kőrösre egy-egy meccs kedvé-
ért és többszáz méterre elhallatszott a 
sportpályáktól, ahogy bíztatták csa-
patukat. Az elhatározást tett követ-
te és Dedák Palival meghívták egy 
baráti találkozóra az egykori játéko-
sokat, játékvezetőket, edzőket, akik 

1979 és 1983 között valamilyen for-
mán hozzátartoztak a csapatokhoz. 
Igaz, páran családi elfoglaltság miatt 
nem tudtak eljönni, de majdnem 
teljes volt a létszám. Az első pillanat-
tól kezdve jó hangulatú találkozónak 
az István Borház adott helyet. Vass 

Gyula köszöntötte a megjelenteket, 
majd Biácsi Sándor, Gacs Tibor 
és Meskó István edzők meséltek jó 
hangulatú sztorikat, eseményeket. 
Előkerültek a régi fotók is, feleleve-
nítették a közös sportbaráti emléke-
ket, amikor még akár két-háromezer 
szurkoló is lelkesítette őket a pálya 
széléről. Petróczi Sanyi hűen meg-
őrzött minden „összecsapásról” meg-
jelent újságcikket... úgyhogy bőven 
volt miről beszélgetni. Az anekdotá-
zás közben elkészült a fenséges bir-
kapörkölt is Szűcs Gyuszi, Mlinkó 
Jani és Nyúl Pista jóvoltából. Abban 
mindenki egyetértett, hogy legköze-
lebb egy olyan időpontra szerve-
zik a találkozót, amikor a jelenlegi 
szomszédvári csapatok mérkőznek 
egymással és akár ők is játszanak egy 
barátságos meccset. És nem várnak 
újabb harminc évet, megegyeztek, 
hogy jövőre Soltvadkerten rendezik 
meg a senior találkozót. 

SzoMSzéDVárI SEnIor tAlálKozót tArtottAK

bAjnoK lEtt A SErDülő éS Az IfjÚSágI fUtbAll cSAPAt

jóK Az UtánPótláS cSAPAtoK
A férfI éS A nőI KézIlAbDábAn

Brillíroznak mind a női, mind pe-
dig férfi kézilabdázóink utánpótlás 
csapatai. A Kiskőrösi Női Kézilabda 
SZSE lányai közül a Diákolimpián 
az U12 harmadik lett, az U14 pedig 
megnyerte az olimpia Bács megyei 
döntőjét, így ők lettek a megyebaj-
nokok. A négy körzet első helyezett 
csapata – Lajosmizse, Nemesnádud-
var, Kiskunhalas és Kiskőrös – mér-
kőzött a helyezésekért. A további si-
kerekről következő lapszámunkban 
számol be részletesen Czérna János 
vezetőedző.
A férfi kézilabda csapat junior gár-
dája sem okozott csalódást Ha-

rangozó Péter csapatvezetőnek. 
Az idei bajnokságot ezüstösen ra-
gyogva fejezték be. Domonyi Lász-
ló polgármester és Harangozóné 
Balogh Zsóka, a képviselő-testület 
művelődési-közoktatási- és sport-
bizottságának tagja akasztotta a 
nyakába a jól megérdemelt, ezüstö-
sen csillogó érmet a játékosoknak 
és edzőjüknek, Horváth András-
nak, valamint másodedzőjüknek, 
Rohoska Lászlónak utolsó meccsük 
végén.
Az egyesület csapatairól is hosszabb 
lélegzetű összefoglaló beszámolót ol-
vashatnak következő lapunkban. 

Naszvad

Polgámester válogatott

Kiskőrös

lEnDülEtbEn

Ifjúsági csapat

Serdülő csapat

júliusi lapszámunkban ismét lesz családi oldal, benne:
Gólyahír rovatunk, Esküvői rovatunk, házassági évfordulók.

Aki még szeretne bekerülni,
keressen meg minket elérhetőségeinken!

A városi rendezvényekről bővebb képanyagot
facebook oldalunkon és honlapunkon találhatnak.
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Egésznapos mókázásra, játékra, vi-
dám együttlétre invitálták az ap-
rónépet Gyermeknap alkalmából 
Kiskőrös főterére május utolsó va-
sárnapján.
A szervezők: Kiskőrös Városért Ala-
pítvány, Cselekvő Közösségek, az 
Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös, 
a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
és Múzeum, a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, valamint a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ számtalan tar-
talmas és szórakoztató programot 
biztosítottak a gyermekeknek. 

A főtér és a szakgyűjtemény udvara 
„teltházzal működött” ezen a napon 
a meleg ellenére. Az egyes helyszíne-
ken begyűjtött „talléros kupokokat” 
pedig a két támogató: ifj. Herczeg 
Benedek kürtöskalácsos standjánál 
és a főtéri fagyizóban beválthatták 
a kicsinyek. Ezen a napon minden 
ingyen volt a gyermekeknek, az óriás 
ugrálóvár, a trambulin, a kézműves 
foglalkozások, az arcfestés, a sport-
programok. Sőt! Még a tűzoltóautó-
ba és a rendőrautóba is beülhettek. 
A szakgyűjteményben népzenei kon-

certtel és bemutatóval, játékos-tudo-
mányos „élményműhellyel” a Lyra 
együttes koncertjével várták a láto-
gatókat. A szervezők ezúton mon-
danak köszönetet mindazoknak, 
akik a programokat biztosították a 
gyermekek számára, hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy felejthetetlen napot 
eltöltsenek együtt a családok.   
Az István Lovastanyán és a János 
Vitéz Látogatóközpontban is sok-
sok programot szerveztek, úgyhogy 
bőven volt miből válogatni ezen a 
napon a gyermekeknek.

„MIénK Itt A tér!” - VIDáM gyErMEKnAPI SoKADAloM

Itt A nyár! hoVA MEhEtEK táboroznI?
A művelődési ház táborai:
• Nagyon nyár! tábor 8-10 éves 
gyermekeknek július 10-14 között. 
12 ezer forint/fő Információ: szemé-
lyesen, vagy telefonon: 312-315
• Mesetábor 5-8 éves gyermekek 
számára július 17-21-ig. Információ: 
06-70/3399-203
• Médiatábor 10-12 éves gyermekek 
számára július 24-28 között. 12 ezer 
forint/fő. Információ: személyesen, 
vagy telefonon: 312-315.

Az Egészségfejlesztési Iroda tábora:
• Nyári egészségtábor 8-10 
éves gyermekeknek július 3-7-ig. 

A táborban való részvételhez előze-
tes jelentkezés szükséges személyesen 
(Kiskőrös, Árpád u. 8.). Információ 
az iroda facebook oldalán, vagy tele-
fonon: 06-70/324-0488. A részvétel 
ingyenes.

A Tarkabarka Játszóház táborai
– Tarkabarka Vakáció
• július 3-7-ig – Csigabiga rétes, 
kerekes és édes – mesés főzőtábor 
ovisoknak
• július 10-14-ig – Indián kézmű-
ves tábor
• július 17-21-ig – Kukta tanoda 
– konyhatündér-képző iskolásoknak

• július 24-28-ig – Görkori tábor 
kezdőknek
• július 31-től augusztus 4-ig 
– Görkori tábor haladóknak
További információ: a játszóházban, 
vagy telefonon: 06-20/333-7910

Az István Lovastanya táborai:
• napközis: június 26-30-ig és au-
gusztus 14-18-ig – 15 ezer forint/fő
• „ottalvós”:  július 17-21-ig és jú-
lius 31-től augusztus 4-ig – 25 ezer 
forint/fő
További információ:
06-70/387-0211


