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A Kiskőrös Helyőrség Nyugállomá-
nyúak Klubjában elmondható, hogy 
már hagyománnyá vált a férfiak áp-
rilisi köszöntése. Teszik ezt egyrészt 
azért, mert mindig nagyon bensősé-
ges, megható elismerést, műsort kap-
nak a hölgyek a férfiaktól nőnapra, és 
ezt viszonozni illik, másrészt tombol 
a tavasz, jól jön egy bál, ahol fino-
man élcelődni, viccelődni is lehet. 
Tulajdonképpen minden arról szól, 
hogy férfi és nő egymás nélkülözhe-
tetlen „fele-sége”. Mert kár minden 
szóért, a lényeg megmásíthatatlan: 
szükségünk van egymásra.
Április 21-én a Pátriában fergeteges 
fiúnapot rendeztek a nyugállomá-
nyúak klubjában. Duchai Józsefné 
Marcsi bevezető, köszöntő szavai 
után az elismerő okleveleket adták 
át mindazon férfiaknak, akik mun-
kájukkal segítették a rendezvény 
megvalósulását. Ezután következett 
az est fénypontja, a klub asszonyai-
ból létrehozott tánckar debütálása. 
Fábi Jánosné Piroska (bal oldali 

képen pirosban) vezetésével, szak-
mai irányításával és koreográfiájával, 
valamint nagy klasszikusunk, Kot-
hencz Lajos énekére, hogy aszongya: 
„A nézését meg a járását..." refrénű 
örökérvényű nótára lejtettek felejt-
hetetlen, Salomét megszégyenítő 
táncot. Fergeteges sikert arattak, ezt 
mondanom se kell.
Az ováció csendesülése után 
Jancsovics Pálné Magdi, a klub 
„humorzsákja" adott elő egy rekesz-
izmokat erősen próbára tevő poén-
özönt, majd Schiller Kata (jobb 
oldali kép) lényegült át kisfiúba és 
kislányba, hogy Laczkfi János versén 
keresztül megvilágítsa a két nem mé-
lyen gyökerező,antagonisztikus egy-
másrautaltságát.
A műsor végeztével finom vacsora 
várt az ünneplőkre, jóízű, kötetlen 
beszélgetés, és jutott idő, erő, ener-
gia egy kis táncolásra is. Lehet, hogy 
megöregedtünk, de az erő velünk 
van! Jövőre veletek ugyanitt!

Schiller Katalin

1977. április 20-án nyitotta meg 
kapuját a Szlovák Tájház, a Szent 
István utcában. A múzeum dolgo-
zói megemlékezve a születésnapról, 
a gyermekek számára kézműves 
foglalkozásokat szerveztek, amiket 
a rossz idő miatt a képzőművészeti 
és néprajzi látványtárban tartottak 
meg. 17 órakor a tájház udvarán 
rövid megemlékezéssel idézték fel a 
negyven évvel ezelőtti eseményeket. 
A Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar előadása után Domo-
nyi László polgármester mondott 
beszédet, melyben kiemelte, hogy 
a gyűjteményt a Petőfi iskola lelkes 
néprajzkutató tanára, néhai Dulai 

András hozta létre az iskola pince-
klubjában. A kezdetekben a tájház 
még a városi könyvtárhoz tartozott, 
majd az intézményi átszervezés után 
került a Petőfi Szülőház és Emlék-
múzeummal egy igazgatás alá. Do-
monyi László köszönetet mondott 
mindazoknak, akik az eltelt évtize-
dek alatt „szívükön viselték” a ház 
sorsát, így Kispálné dr. Lucza Ilona 
múzeumigazgatónak, a fenntartó-
nak, a kiskőrösi szlovákoknak és ve-
zetőjüknek, Gmoser Györgynének.
A ház 40 éves évfordulóját ez év 
július 21-én, pénteken a regionális 
tájháztalálkozó keretein belül ünne-
peljük majd meg. 

Május 28-án vasárnap a János Vitéz Látogatóközpontban 09.00-17.00 
óra között különleges programmal várjuk kedves vendégeinket.
Ízelítő a programból: 
• ingyenes múzeumpedagógia a tornácon
• kézműves foglalkozás kicsiknek, nagyoknak, fiúknak és lányoknak
A foglalkozást rossz idő esetén, az emeleten tartjuk meg.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a labirintus megtekintése ezen a na-
pon is díjköteles, valamint a várható nagyobb létszám miatt ajánljuk 
mindenki számára az előzetes bejelentkezést!

Gyereknap a látoGatóközpontban

zsebi projektzáró az ovikban

napjaink

KitüntettéK a rend őreit
A Rendőrség Napja alkalmából a 
megyeszékhelyen tartott ünnepsé-
gen Domonyi László polgármester 
a Kiskőrösi Rendőrkapitányság két 
munkatársát részesítette jutalomban.
Kothencz Angéla c. r. főtörzszászlós-
nak (képünkön) a pályafutása során 
tanúsított kiemelkedő munkája elis-
meréseként, valamint Bolemányiné 
Rohoska Marianna közalkalma-
zottnak magas színvonalon nyújtott 
teljesítménye elismeréséül adott 
tárgyjutalmat Kiskőrös első embere.

40 éves a szlovák tájház

ez történt

A Zsebi projektzáró napot ebben az 
évben április 20-án a Batthyány, a 
Thököly és a Szűcsi óvodában tartot-
ták a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
szervezésében.
Idén hetedik alkalommal indult út-
jára Kuti Erika rendőrőrnagy, bűn-
megelőzési főelőadó koordinálásával 
a Zsebi program, amely évek óta jól 
működő komplex prevenciós pro-
jekt az óvodákban.
A rendőrség négy munkatársa, a he-
lyi védőnők, valamint a Gyermekjó-
léti Központ munkatársai a nagycso-
portos óvodások számára tartottak 
programokat. A kapitányság részéről 
bűnügyi technikai bemutatón ke-

resztül megismerkedhettek a gyer-
mekek a technikusok munkájával, 
valamint a közrendészeti állomány 
is képviseltette magát csapaterős be-
mutatóval.
A védőnők, illetve a Gyermekjóléti 
Központ munkatársaival játékos fel-
adatokon keresztül a gyerekek meg-
ismerkedhettek az egészséges táplál-
kozás alapjaival, valamint „Zsebis” 
karkötőket is készítettek, amelyeket 
büszkén viseltek.
Az óvodásoknak a Bács-Kiskun Me-
gyei Baleset-megelőzési Bizottság 
felajánlásával kerékpáros sisakokat, 
illetve könyök- és térdvédőket osz-
tottak a rendőrök.

ismét KisKunsztságoK Kőrösön

Békési Imre (Kiskunhalas), Bíró 
Róbert (Soltvadkert), Daróczi 
Csaba (Soltvadkert), Ferincz János 
(Kiskunhalas), Jambrik Lajos (Kis-
kunhalas), Kis Csaba (Kiskunhalas), 
Márki Levente (Kiskőrös), dr. Nagy 
Edit (Üllés), Rékasi Ramóna (Kis-
kunhalas), Sasvári Ágota (Soltvad-
kert) fotósok, a Kiskunszt fotóklub 
tagjainak munkáiból nyílt, immáron 
harmadik alkalommal interaktív fo-
tókiállítás április 20-án, a művelődé-
si házban. 

A bensőséges hangulatú megnyitón 
Márki Levente, mint a kiállítás szer-
vezője köszöntötte a megjelenteket, 

majd ízelítőt adott képeiből, melyek 
készítésének történetét is elmesélte. 
Daróczi Csaba, a fotóklub vezetője 
különleges lengyelországi helyszín-
re kalauzolt el bennünket képes él-
ménybeszámolójával. 

A képen Márki Levente:
Vadregényes című fotója látható

„A korai nevelés a legfontosabb. Amit 
az ember gyermekként lát, az segíti 
egész életében, hogy jó felé orientálód-
jék.” (Brunszvik Teréz)
A gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés, oktatás és gondozás a 0-5 
éves, megkésett vagy eltérő fejlődésű 
gyermekek tervszerűen összeállított 
programja, mely a szülő bevonásával 
történik. A kora gyermekkori inter-
venció egyik eleme, ami megelőzi az 
óvodai nevelést, a fejlesztő nevelést, 
és a bölcsődei gondozás mellett is 
igénybe vehető.
2017. szeptemberétől a korai fejlesz-
tés és a fejlesztő nevelés a pedagógiai 
szakszolgálatok feladatellátásában 
összeolvad, így 0-6 éves kor között 
vehető igénybe. A 18 hónaposnál 
fiatalabb gyermekek esetében 2017. 
március 1-jétől a megyei (országos) 
és a tankerületi szakértői bizottság is 
kiállíthatja a javaslatot a rendeletben 
meghatározott szakorvosok javasla-
ta alapján. 18 hónaposnál idősebb 
gyermekeket minden esetben a me-
gyei (országos) szakértői bizottság 
vizsgál. 
Szakszolgálatunk dolgozói közül né-
gyen, megbízással is négyen veszünk 
részt a szakfeladatban. Igény szerint 
különböző sérülésekkel élő gyerme-
kekhez specializálódott szakemberek 
alkalmazása megoldott az intézmé-
nyünkben. Szükség esetén pszicho-
lógiai tanácsadást is biztosításunk 
a szülőknek. 36 gyermeket heti 90 
órában látunk el, ami szoros mun-
kaszervezést igényel. A fejlesztések az 
EGYMI épületében berendezett, ill. 
a szakszolgálat fejlesztő szobájában 
folynak, tárgyi feltételeink adottak.
Korai fejlesztésre akkor van szükség, 
ha a gyermek egy vagy több fejlődé-
si területen elmarad az életkorának 
megfelelő szinttől a mozgásfejlődés 
(nagy- és finommozgás), az értelmi 
fejlődés, a hallás – látásfejlődés, a be-
széd- és nyelvi fejlődés, a szociális-, 
érzelmi fejlődés vagy a viselkedés 

területein. Ezzel csökkenteni lehet a 
lemaradást, a napi nehézségek meg-
oldhatóbbá válnak, a gyermekek 
készségei, képességei fejlődnek, így a 
társadalmi beilleszkedésüket is haté-
konyan tudjuk segíteni.
A sérült vagy lassabban fejlődő 
funkciók fejlesztése mellett fontos a 
prevenció. Számos kutatás igazolja, 
hogy a gyermek fejlesztése minél ko-
rábbi életkorban kezdődik, annál ha-
tékonyabb. Fontos elem a családdal 
való szoros kapcsolattartás, tanács-
adás is. A fejlesztés középpontjában 
a szülő-gyermek, anya-gyermek kap-
csolat áll.
Ahhoz, hogy a gyermek minél hama-
rabb bekerülhessen a terápiába, fon-
tos az ágazatok közötti együttmű-
ködés. A védőnő, a gyermekorvos, 
a gyermekjóléti szolgálat az, akivel 
a szülő először megbeszéli a problé-
mát, látják a lemaradást. Gyakran az 
ő javaslatukra keresnek fel bennün-
ket a szülők.
A korai fejlesztés ingyenesen igény-
be vehető (vidékről bejárás esetén 
az útiköltséget is megtéríti utólag az 
OEP), minden esetben szülői meg-
keresésre, kérésre tudjuk a fejlesztést 
elkezdeni.
Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján öröm látni, hogy egyre fiatalabb 
gyermekek (pl. koraszülöttek) kerül-
nek be a rendszerbe, akár preventív 
célzattal is, emiatt az idegrendszeri 
struktúrákat sokkal hatékonyabban 
lehet befolyásolni, ami azt eredmé-
nyezi, hogy már akár 1-2 év után 
kiengedjük a gyermeket az ellátásból 
úgy, hogy további megsegítést nem 
igényelnek.
Igyekszünk három éves korra elérni, 
hogy a gyermekek bekapcsolódhas-
sanak az óvodai nevelésbe szegregált 
és integrált ellátás keretében. Az in-
tézmény kiválasztásánál figyelembe 
vesszük a gyermek igényeit, valamint 
a család elvárásait is, segítünk a lehe-
tő legjobb ellátási formát megtalálni.

előző lapszámunkban Nagy Éva intézményvezető a Kiskőrösi nevelési ta-
nácsadó történetéről írt olvasóinknak. Írásában említette, hogy a 19 főállá-
sú és ugyanennyi megbízásos kollégája 1600 gyermek gondozását végzi. 
szakfeladataik közül ebben a cikkben Danics-Szemkeő Kinga gyógypeda-
gógus, mozgásfejlesztő ír a korai fejlesztés jelentőségéről.

Fontos a korai Fejlesztés

Rubos Zoltán fényképész
Kiskőrös, Petőfi Sándor út 10. 

a FérFiakról
se Feledkezzünk el!

Telefon (vezetékes): 06-78/311-496  •  Telefon (mobil): 06-30/382-2520
E-mail: rubosfoto@t-online.hu

Nyitva tartás: hétköznapokon: 08.00-17.00, szombaton: 09.00-12.00
Ettől eltérő időpontokban: bejelentkezés alapján.
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nem tett jót az áprilisi havazás az ültetvényeknek

Az áprilisi hideg stresszként érte a 
növényeket és szinte azonnal megje-
lentek a fagy tünetei a zsenge leve-
leken, a terméskezdeményezéseken. 
Várható, hogy rengeteg gyümölcs 
fog lepotyogni és a téli fagykár to-
vább növekszik, annak ellenére, hogy 
stresszoldó szerek használatával igye-
keznek enyhíteni a gondot a gazdák 
– mondja a szakember.

 � Mekkora a várható kár?
A kemény téli fagyok valószínűsíthe-
tően nagy kárt tettek a szőlő- és gyü-
mölcsültetvényekben. A kecskeméti 
Szőlészeti Kutatóintézet által végzett 
szőlő rügyvizsgálatok eredményei 
átlagosan 50% feletti kárt mutattak.
Káresemény bejelentésére április 15-ig 
volt lehetősége a termelőknek. Ezt a 
Magyar Államkincstár (volt MVH) 
elektronikus felületén lehetett meg-
tenni. A bejelentéssel azonban nem 
ér véget a folyamat, mindenkinek, 
aki a kárigényét jelentette, a termés 
betakarítása után, legkésőbb novem-
ber 30-ig, egy úgynevezett „hozam-
érték számítást” is be kell nyújtani 
szintén elektronikusan a MÁK felé. 
Itt már a ténylegesen megtermett 
termésmennyiségeket kell megadni 
és a rendszer ez alapján fogja számol-
ni, hogy mekkora a kár az elmúlt 5 év 
átlagához képest. Aki ezt a november 
végi elszámolást elmulasztja, az nem 
lesz jogosult az ez évi kárenyhítésre. 

A kárenyhítési díj megfizetésének 
határideje 2017. szeptember 15., de 
erről, illetve a befizetés összegéről a 
MÁK értesítést küld.

 � A belvízzel kell-e küzdenünk az 
idén?  
A belvíz mértéke az elmúlt hetek csa-
padékmentes időjárása miatt nagy-
mértékben lecsökkent, jelentős kárt 
nem okozott semmilyen kultúrában.

 � Milyen határidőkre kell még fi-
gyelniük a gazdáknak?
A területalapú támogatások igénylé-
sének szankciómentes beadási határ-
ideje ebben az évben is május 15. 
Aki a falugazdász segítségével szeret-
né a területalapú támogatását bead-
ni, azoknak előtte személyesen idő-
pontot kell egyeztetni a falugazdász 
irodában. 

már megjelentek a fagy tünetei
nem tett jót a szőlő- és gyümölcsültetvényekben a terméskezdemények-
nek az áprilisi hó és a fagy. ahogy azóta telnek a napok, a tavaszi tél pusz-
títása egyre szembeötlőbb, a hajtásvégek elszürkülnek, feketednek. már 
a téli mínusz 20-25 fokos hőmérséklet is megtizedelte a várható termést, 
akkor a növények szállítószövetei fagyhattak meg – adott tájékoztatást 
Kisné Csővári Andrea vezető falugazdász.

A 2017. évi egységes kérelem igény-
léséhez a falugazdász által kért szük-
séges dokumentumok:  

1. Őstermelői igazolvány (kártya)
2. MVH-s jelszó (ennek hiányában  
 igénylés szükséges, nyomtatvány 
 a falugazdász irodában) 
3. Mobil telefonszám (a későbbi  
 elérhetőség miatt) 
4. A 2016. évi területalapú
 támogatás nyomtatott példánya; 
5. Földhasználati lap az összes
 területről (aktuális)
6. Állattartás támogatás esetén
 a jogszabály szerinti mellékletek 
 csatolása  
7. 2016. évi termésadatok
 (kárenyhítés miatt) növényen-
 ként összesen
8. AKG esetén a támogatói okirat

Fontos! Ügyfélkapun az idén nem 
adhat be a falugazdász területalapú 
támogatást!

Idén is bevallást kell készítenie a me-
zőgazdasági őstermelőnek a 2016-os 
évi bevételeiről. Bár a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) készíti el a ma-
gánszemélyek bevallástervezetét, ez 
sajnos nem érvényes a mezőgazdasá-

gi őstermelőre, Annak, aki ősterme-
lőként nyújtja be a bevallását, a 12-
es lapot is ki kell töltenie. A bevallás 
benyújtható elektronikus úton az 
ügyfélkapun keresztül, illetve 
kinyomtatva papíralapon 
is, akár ügyfélszolgála-
ton, akár postai úton 
is. A bevallás papír-
alapon történő be-
nyújtása során fon-
tos arra odafigyelni, 
hogy az őstermelő azt 
aláírja, egyéb esetben 
a bevallás érvénytelen 
lesz, olyan, mintha nem 
nyújtotta volna be. A beval-
lás benyújtásának a határideje fő-
szabály szerint május 20-a, kivétel ez 
alól, ha ez az időpont munkaszüneti 
napra esik, mert abban az esetben a 
következő munkanap a benyújtási 
határidő. Ez az idei évben: május 22.

 � És ami még fontos?
A jövőben a megyei kormányhivatal 
a megye területén működő piaco-

kon, vásárokban, mozgó standokon, 
útszéli, illetve a saját ingatlanon tör-
ténő árusítóhelyeken az őstermelői 
igazolvány jogszerű használatának 

és az abban foglalt adatok 
valódiságának ellenőrzé-

se érdekében hatósági 
ellenőrzéseket fog 
végezni. Az ellenőr-
zéseket végrehajtó 
állami tisztviselők 
hatósági ellenőri 
igazolvány, illetve 
megbízólevél bemu-

tatásával végzik mun-
kájukat.

A piacokon, vásárokban, 
mozgó standokon, útszéli, illetve 

a saját ingatlanon történő árusító-
helyeken az árusítás során az alábbi 
okiratok megléte szükséges: érvényes 
őstermelői  igazolvány, adatnyil-
vántartó lap vagy annak másolati 
példánya, értékesítési betétlap, sze-
mélyazonosító igazolvány, lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány.

in memoriam takácsné GyönGyösi katalin

Kati néni 1939. március 21-én szü-
letett, gyermekéveit Gátéren töltötte 
1952-ig. Általános iskolai tanulmá-
nyait Kecskeméten végezte. 1957-
ben érettségizett a debreceni Svetits 

Római Katolikus Leánygimnázi-
umban. Ezt követően a Kecskeméti 
Konzervgyárban helyezkedett el, 
kitanulta a munkaügyi és időelemző 
szakmát. 1965 óta él Kiskőrösön, s 
kezdett dolgozni az itteni konzerv-
gyárban munkaügyes – normás 
munkakörben. Unokabátyja a kiskő-
rösi gimnázium tanára volt. A kon-
zervgyári munka után 18 esztendeig 
dolgozott az IGV-ben középvezető-
ként, közben hitoktatói végzettséget 
szerzett a Pázmány Péter Hittudo-
mányi Egyetem levelező tagozatán. 
1986-tól a csengődi Família Csa-
ládsegítő Szolgálat dolgozója, majd 
az Egyesített Szociális Intézmény 
vezetője volt nyugdíjba vonulásáig. 

1977 óta vezette a kiskőrösi római 
katolikus gyülekezet egyházi kóru-
sát. A kántorkodás mellett lelkesen 
szervezte a gyülekezeti tagok kirán-
dulásait, zarándokútjait. 
Hitvallása végigkísérte egész életút-
ját: Nem teszek mást, segítek, ahogy 
tőlem telik. 

Most búcsúzunk tőle, a mindig vi-
dám, másoknak erőt sugárzó, „csupa 
szív” asszonytól. Április 27-én, Vác-
hartyánban kísérték utolsó földi út-
jára családtagjai, barátai, ismerősei. 
Június 3-án, szombaton este 18 óra-
kor megemlékező szentmisét tarta-
nak érte a kiskőrösi katolikus temp-
lomban.    

(fotó: illusztráció, agroinform.hu)
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Wattays sikerek az orszáGos 
tanulmányi versenyeken

az áprilisi időszak mindig meghatározó eleme a szakközépiskolai, szak-
gimnáziumi képzéseknek, hiszen ekkor zárul le a szorgalmi időszak a vég-
zős évfolyamokon, illetve ekkor történnek meg az előkészületek a balla-
gásra, a szakmai vizsgákra. ugyanakkor ebben az időszakban zárulnak az 
országos szakmai tanulmányi versenyek is, melyeken a Kiskunhalasi szC 
Kiskőrösi Wattay szakgimnáziuma, szakközépiskolája és Kollégiumának 
diákjai kimagaslóan szerepeltek.

Szakma Kiváló Tanulója Verseny: 
Ebben a tanévben 41 szakma tanulói 
képviseltették magukat a versenyen. 
Épület- és szerkezetlakatos szakmá-
ban országos szinten 62 tanuló vett 
részt a rendezvényen, az országos 
döntőbe heten jutottak tovább. A 
döntőben elért teljesítménye alapján 
Bolla Ákos 11. évfolyamos tanuló 
országos első helyezést ért el, ezen 
eredmény alapján mentesült a szak-
mai vizsgák alól és jeles eredménnyel 
veheti át szakmai bizonyítványát. Az 
eredményhirdetésre a 10. Szakma 
Sztár Fesztiválon került sor, ahol 
a díjat Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
adta át Ákosnak.
Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny: Szél Szimonetta 14. év-
folyamos tanuló a 2016/2017-es 

tanév pénzügyi-számviteli ügyinté-
ző szakképesítés Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyén vett részt. 
A verseny elődöntőjét követően, az 
országos döntőre 58 főt hívtak meg. 
A tanulók négy napon keresztül 
szóbeli és írásbeli feladatokat teljesí-
tettek. A versenyzők közül komplex 
szakmai vizsgáról 7-en kaptak fel-
mentést. Szél Szimonetta országos 
IV. helyezést ért el, és így komplex 
szakmai vizsgát jelesre teljesítette 
minden vizsgatevékenységből.
A PENTA UNIÓ oktatási központ 
különdíját is Szimonetta nyerte el. 
Tanulóink eredményeihez, és a fel-
készítő tanárok munkájához szívből 
gratulálunk, és további sikereket kí-
vánunk részükre az általuk választott 
szakterületeken! 

Benedek Tibor igazgatóhelyettes

a PrÍma-dÍjas zenetanár
Horváth Adrián ismert tősgyökeres 
kiskőrösi családból származik. Édes-
anyja, Horváthné Harcos Gitta a 
Petőfi Általános Iskola taní-
tójaként oktatott, nagy-
szülei, Harcos Károly 
és Bella Margit lelkes 
lokálpatrióták voltak.
Adrián az általános 
iskolában ének-zene 
tagozatra járt, a zene-
iskolában Filus Lajos 
tanította baritonozni, 
majd Boldoczki Sándor 
tanítványa is volt. A közép-
iskolát a Zalka Máté Katonai Zenei 
Szakközép Iskolában végezte, tuba 
szakon. Ezután Veszprémbe került a 
Légierők Zenekarához. A konzerva-

tóriumban a harsona szakot, később 
szociálpedagógusi, harsonatanári 
és karnagyi diplomát is szerzett. 

2007-ben kinevezték a Lé-
gierő Zenekar karmester-

helyettesének. A Pápai 
Református Kollégium 
Gimnáziumának és 
Művészeti Szakgim-
náziumának ének-
tanára. Pápa Város 

Fúvószenekarának kar-
mestere, beválasztották 

a Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség elnöksé-

gébe. Szakkönyveket ír, zenét szerez, 
hangszerel.
Munkásságát Veszprém megye Prí-
ma-díjjal ismerte el.

BoldoCzKi gáBor tromBitaművész 
nemzetKözi dÍjat nyert

Városunk szülötte, a híres trom-
bitavirtuóz tehetségét ismét el-
ismerték. Április 1-jén a lipcsei 
Gewandhausban adták át az Inter-
national Classical Music Awards 
(ICMA) idei díjait. Az „Oriental 
Trumpet Concertos” című lemeze, 
kortárs zenei kategóriában nyerte 
el a világ vezető független hangle-
mez-szakmai díját. Az International 
Classical Music Award (ICMA) 14 
ország 16 zenei szaklapját tömörítő 
zsűrije 17 video- és audioprodukciót 
választott ki a 321 jelölt közül. A 
kortárs zenei kategóriában díjazott 
Oriental Trumpet Concertos című 
lemezen Krzysztof Penderecki, 
Fazil Say, Alekszander Arutiunian 
és Aram Hacsaturjan műveit adja 
elő Boldoczki Gábor. Úgy érzem, 
hogy most jön a legszebb időszak, 
elégedett vagyok, mert nagyon szép 
koncertjeim vannak és kitűnő part-
nereim, akiktől sokat tudok tanulni” 
– nyilatkozta korábban a fidelio.hu 
internetes újságnak a művész.
Gábort tizennégy éves koráig a 
kiskőrösi zeneiskolában édesapja, 
Boldoczki Sándor tanította az ala-
pokra, ekkor már a Magyar Orszá-
gos Trombitaverseny nyertese. Kö-
zépfokon a budapesti Weiner Leó 
Zeneművészeti Szakközépiskolában 
tanult, majd elvégezte a Zeneaka-
démiát. Posztgraduálisan részt vett 

Reinhold Friedrich karlsruhei kur-
zusán. 2010-ben, DLA-diplomája 
megvédése után, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem óraadója lett 
Budapesten.
1987 óta vesz részt hazai és nem-
zetközi zenei versenyeken, ahol 
számtalan díjat, első helyezést ért 
el. Repertoárja a barokktól a kortárs 
zenéig terjed. Több ősbemutató fű-
ződik nevéhez. A kritikák kiemelik 
makulátlan technikáját és karizma-
tikus személyiségét. 2010-ben DLA 
fokozatot szerzett, és a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem docense 
lett. Kiemelkedő zenei és művészeti 
tevékenységének elismeréséül a ma-
gyar állam 2013-ban Liszt Ferenc 
díjjal, a Magyar Művészeti Akadé-
mia 2014-ben az „Év zeneművésze” 
díjjal tüntette ki.

Gratulálunk az újabb elismeréshez, 
büszkék vagyunk a tehetséges kiskő-
rösi trombitaművészre!

nándi nagydÍjas aKvarellBen
Szabó Nándor, a Szó-La-M AMI 
grafika tanszakának növendéke or-
szágos első helyezést ért el a IV. 
Krutilla József Országos Akvarellfes-
tő Versenyen a 3. korcsoportban. 
A zsűri elnöke, Székhelyi Edith 
festőművész az április 1-jén, Tisza-
vasváriban megtartott díjkiosztón 
kiemelte, hogy a tehetséges gyerme-
kek „kétlábon járó csodák”, akiknek 
keze nyomán életre kel a hófehér pa-
pír. A művészpalántáknak Kányádi 
Sándor: „Édes málna kásás vackor” 
című versét kellett akvarell techni-
kával papírra vetniük. Nándit egy 
beküldött képe alapján zsűrizték be 
a döntőbe. Grafika tanszakra 6 éve 
jár, tanárai Furák Attila, valamint 
Vlcskó János, de néha Babucsikné 
Zeikfalvy Anna művésztanár is „be-
segít” a képzésébe. Az országos ver-
senyre több ezren neveztek be Nándi 
korcsoportjában.
Mint a győztes akvarellista növen-
dék elmondta, a későbbiekben is 

szeretne festeni, középiskolába va-
lószínűleg Kecskemétre művészeti 
szakra jelentkezik majd. Szereti a 
gafit-, valamint a tűfilc technikát is. 
Kitűnő tanuló az akasztói általános 
iskolában, szeret horgászni, olvasni, 
bicajozni a barátaival. Gratulálunk a 
szép eredményhez, további sikereket 
kívánunk!    
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9.00 ima a gyermekekért – szentmise a római katolikus templomban

10.00 egész nap ingyenes ugrálóvárak, óriás trambulin,
 kézműves foglalkozások, gólyalábasok, arcfestés a téren.

 Családi PiKniK – nagy imre grillparti, palacsinta és egyéb
 finomságok 
 Fogd kézen anyut, aput, nagyiékat, és hozzatok egy 
 plédet, melyre letelepedhettek a park zöld gyepére is!

10.00 leszedjük a tojásfát! ajándék a legügyesebbeknek! 

 tavasszal is fitten! – együtt az egészség jegyében
 Helyszín: Petőfi tér

10.00  jumping! – trambulinos óra szabó gabival (Fritti sport)

10.30 gyermek aerobik Polereczki ildikóval

11.00 rectus training módszer
 (hasizom regenerálás) Horváth-Huber timivel

11.30 Kismotor- és KeréKPáros Felvonulás
 – gurulj ide a kismotoroddal, bicajoddal!

12.00  Kölyök torna (Fritti sport)

12.30 Crossfit Hachbold nórával (shredex Fitness)

13.00  gyerektorna Kaposi nórával (shredex Fitness)

13.30 alakformáló torna dulai ágival (shredex Fitness)

14.00 step aerobic turúné Bettivel (akasztói ritmika sportegyesület)

15.00  BeaCtive ComPleX Cseresnyés Beával

16.00  Családi jóga varga eszterrel

a mozgásos programokhoz tornasző-
nyeget hozzatok magatokkal!

a nap folyamán görkoris és mini segway bemutató!

„tudományos” program
Helyszín: Közúti szakgyűjtemény (dózsa gy. út 38.)

12.00-16.00 élményműhely
 a Közúti múzeumban kisiskolásoknak.

 ugrálóvár, kézműves foglalkozások, családi,
 baráti akadályverseny a térről a múzeumba

16.00 zenés móka

17.00 gyermekkoncert

tramBulin, ugrálÓvár, gÓlyaláBasoK,
BoHÓCoK Családi PiKniK a Főtéren

Helyszínek: Petőfi tér, Közúti Szakgyűjtemény
Szervezők: Kiskőrös Városért Alapítvány, Egészségfejlesztési Iroda, 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Petőfi Sándor Művelődési Központ

ROSSZ IDŐ ESETÉN A PROGRAMOK HELYSZÍNE
A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERME

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

a városi Családi és gyermeKnaP Programjai május 28-án

KözérdeKű

neKed 8, Hogy mit vásárolsz? 
nekik nem!

I mmár nyolcadik éve, hogy egy  
 hétvégére a hazai termelők 
 jóvoltából tejjel-mézzel folyó 

Kánaánná változik a kiskőrösi sport-
csarnok. Van itt minden, ami szem 
szájnak ingere: mézek, sajtok, füs-
tölt húsok, gyümölcslevek, gyógy-
növények, természetes alapanyagú 
szappanok, kézműves termékek. Kü-
lönlegesek ezek, hiszen mind-mind 
Magyarországon, magyar termelők 
által, hazai alapanyagokból, nagy 
gonddal, elhivatottsággal és oda-
adással készültek és ez az ízvilágon 
és a minőségen is visszaköszön. Az 
aranyló mézben ott van az alföldi 
repcetábla, az út menti akácfa bódító 
illata, a szappanok magukba zárták 
az illatos levendulamezőket és a te-
jéért tartott kecske által lelegelt zöld 
gyep tette igazán természet közelivé 
a kecskesajtot, a borokban pedig 
ott az alföldi homokon nevelkedett, 
féltve gondozott szőlő utánozhatat-
lan zamata. Biztosak lehettünk ab-
ban, hogy a füstölthúsáru valóban 
friss, ugyanis a termelők hétről-hétre 
dolgozzák fel a nagy gonddal kivá-
lasztott húsokat, a hagyományos re-
ceptúra szerint. Nincsenek adalékok, 
ízfokozók, tartósítószerek csak a mi-
nőségi és tiszta élelmiszer.

A termékeket most is azok kínálták, 
akik előállítják, akik minden titok 
tudói. Ezeket a szakmai fortélyo-
kat, különlegességeket, saját védje-
gyüket örömmel osztották meg az 
érdeklődőkkel is. Itt senki sem vett 
zsákbamacskát, ugyanis a kiállítók 
örömmel kínálták kóstolásra is ter-

mékeiket. Itt mindent meg lehetett 
fogni, szaglászni, ízlelni. Itt mosoly 
járt minden egyes kóstolófalat mellé 
és mosoly járt minden egyes kóstoló-
falat után. Minden termelő a szívét 
lelkét hozta magával. Ezt jól tudják 
azok, akik már évek óta visszajáró 
látogatói a rendezvénynek. Sokan 
mostanra tartogatták a húsvéti nagy-
bevásárlást, ugyanis itt mindent 
megtaláltak, ami az ünnepi asztalra 
kell. Sokan még a locsolóknak szánt 
ajándékokat is itt szerezték be, töb-
ben kalocsai hímes tojásokkal és 
húsvéti nyuszi vagy tojás alakú mé-
zeskalácsokkal megpakolva távoztak.
A rendezvény gasztronómiai mivol-
tát erősíti, hogy a szervezők immár 
harmadik éve hívnak olyan előadót, 
aki a helyszínen saját receptjét készí-
ti el. Idén a híradósból főzőműsorok 
közkedvelt szereplőjévé avanzsált 
Stahl Judit látogatott el, aki igaz a 
helyszínen kiválasztott segítségeinek 
adta ki a munka dandárját, de egy 
villámgyors, vendégváráshoz kiváló 
ananászos süteményreceptet osztott 
meg az érdeklődőkkel, akik a végén 
meg is kóstolhatták a helyben sütött 
csemegét. Vasárnap délelőtt Párká-
nyi Kolos bűvész varázsolta el a kö-
zönséget, rejtette kenyérbe a kártyát, 
fűzte egymásba a karikákat és látott 
a nézők gondolataiba, délután pedig 
Wolf Kati koncertjére gyűltek össze 
több százan a sportcsarnokba. Igaz 
minden előadó más műfajt képvi-
selt, egy valamiben azonban mind-
hárman közös nevezőre jutottak: az 
expóról nem lehet úgy távozni, hogy 
a helyi termelők által kínált étele-

ket, sajtokat, borokat, pálinkákat, 
húsárukat és üdítőket meg ne kós-
tolják. Stahl Judit a kalocsai májas és 
szalámi régi időket idéző ízvilágával 
ismerkedett, Párkányi Kolos miután 
a hímes tojásért cserébe elbűvölte a 
népviseletbe öltözött asszonyokat, 
traktorra szállt, Wolf Kati pedig kür-
töskalácsért és Garden gyümölcsléért 
állt sorba.

Azonban nemcsak az egymást régi 
jó ismerősként üdvözlő kiállítók, a 
megszokott minőségi termékekért, a 
nagy volumenű személyautó és me-
zőgazdasági gépkiállításokért idejáró 
törzsközönség és a helyiek vendég-
szeretetét élvező fellépők jönnek év-
ről-évre szíves örömest az expóra. A 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
fővédnöksége mellett megrendezett 
Duna-Tisza közi Agrár Expo mára 
az agráriumot jelentősen befolyásoló 
döntéshozók és a szakmai szervezetek 
számára is jelentőséggel bír. Ezt tá-
masztja alá, hogy az esemény ünnepi 
megnyitóján az expónak otthont adó 
város polgármestere Domonyi Lász-
ló valamint Font Sándor, az Ország-
gyűlés Mezőgazdasági Bizottságának 
elnöke mellett dr. Viski József agrár-
vidékfejlesztési programokért felelős 
helyettes államtitkár is köszöntötte 
a megjelenteket. Az expón részt vett 
dr. Czerván György agrárgazda-
ságért felelős államtitkár is, akinek 
szakmai előadásából a megjelent 

gazdák az agrárágazatot érintő ak-
tuális kérdésekről első kézből kap-
hattak információkat. Őt követően 
Domján Gergely, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Bács-Kiskun 
megyei elnöke a szervezet szolgálta-
tásairól nyújtott tájékoztatást, majd 
Tóth Márta, a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat Bács-Kiskun megyei 
területi felelőse az agár és vidékfej-

lesztési pályázati lehetőségeket is-
mertette. A meghívott neves szak-
embereken kívül az idén is tiszteletét 
tette a rendezvényen Kerényi János, 
országgyűlési képviselő, valamint a 
térség szinte összes polgármestere 
Dunavecsétől Kalocsán át egészen 
Kecskemétig.
A nyolcadszorra megrendezett expó 
ez évben is elérte célkitűzését. Újra 
nyomatékosította, hogy a magyar 
termékek vásárlásával azokat a ma-
gyar termelőket segítjük, akik itthon 
állítanak elő termékeket hazai mun-
kaerővel. A magyar termékre költött 
pénz pedig hazánkban marad. Hosz-
szútávon így hozzájárulhatunk a ha-
zai gazdaság fellendüléséhez.
Köszönjük, ha ott voltak és jelenlé-
tükkel, vásárlásukkal Önök is hozzá-
járultak a közös sikerhez! Ha az idén 
nem tudtak eljönni, akkor se kese-
redjenek el, jövőre ismét lesz Agrár 
Expo!

Dávid Edit

ezt bizonyította nyolcadszorra 
a duna-tisza közi agrár expo

Húsvét előtt ismét több ezren látogattak el Kiskőrösre, a duna-tisza közi 
agrár expóra. volt, akit a kiváló minőségű élelmiszerek, másokat a mező-
gazdasági gépek, traktorok mustrája vonzott, míg olyanok is akadtak, akik 
a szakmát érintő legújabb információkra, a gazdák számára igényelhető 
támogatásokra voltak kíváncsiak. teljesen mindegy, ki milyen céllal érke-
zett, egy biztos, üres kézzel senki sem távozott.

Idén is több ezren látogattak el az országos hírű kiskőrösi kiállításra.

Sokakat vonzott a traktorok mustrája. Hajasék a kezdetektől hűséges kiállítók

Nagy Tamás az expo főszervezője és 
Domonyi László polgármester együtt 

fogadták a vendégeket.

Font Sándor országgyűlési képviselő 
az izsáki Garabonciás sajtokat kínál-
ta Czerván György agrárgazdaságért 

felelős államtitkárnak. 

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

MÁJUS
15. hétfő 17.00  labdás torna 
16. kedd 17.00  anyák és gyermekek – örömök és nehézségek
    – török zsuzsa pszichológus előadása 
17. szerda 17.00  labdás torna 
18. csütörtök 16.30  életmódváltó klub 
21. vasárnap 10.00  Kiskőrösi egészségnap a városi napok keretében
    (Petőfi tér)
22. hétfő 17.00  aszalás és befőzés: tartósítás tartósítószer nélkül
    – Havasiné Bánfi ibolya életmód-tanácsadó előadása 
24. szerda 17.00  labdás torna 
28. vasárnap 10.00  tavasszal is fitten! Családi és gyermeknap
    az egészség jegyében (Petőfi tér)
29. hétfő 17.00  labdás torna 
30. kedd  18.00  jóga (Budai nagy a. u. 43.)
31. szerda 17.00  labdás torna 

JÚNIUS
2. péntek 15.00  labdás torna 
7. szerda 17.00   labdás torna 
12. hétfő 17.00  labdás torna 
14. szerda 17.00  labdás torna 

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

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

soltvadkerti telephelyű műanyagüzem
munkatársakat keres az alábbi

munkakörök betöltésére:

fóliafúvó extrúder kezelő
Feladatok: gyártógépek kezelése, alapanyag betöltése

konfekcionáló gépkezelő
Feladatok: gyártógépek kezelése, késztermék csomagolása

hulladékválogató
Feladatok: műanyag csomagolási hulladék szín, minőség szerinti

szétválogatása, papírtól, ragasztótól való megtisztítása

Gyakorlat nem szükséges, de előnyt jelent!

Elvárás:
megbízhatóság, pontosság

Amit kínálunk: 
bejelentett munkaviszony

versenyképes fizetés
hosszú távú munkalehetőség

azonnali munkakezdés

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: 06-30/715-0360



8 9

2017. május2017. május jövőnK

az édesanyák határozzák meG 
a család eGészséGi állapotát

Régi mondás szerint a családi tűzhely 
őrzője az anya, így hát az ő életmód-
ja, életkedve és kisugárzása határozza 
meg a család testi és lelki jóllétét. Egy 
család akkor tud jól működni, ha az 
édesanya jól van. Biztosítsunk időt 
számára, hogy időnként kikapcso-
lódjon, feltöltődjön a véget nem érő 
tennivalók között, hogy utána ismét 
egy egészséges, boldog és kiegyen-
súlyozott anya gondoskodhasson a 
családi fészek testi és lelki melegéről.
Tudnunk kell, hogy gyermekeinkre 
átörökítjük ugyan génjeinket, azon-
ban sokkal meghatározóbb felnö-
vekedésük és felnőttkori egészségi 
állapotukra nézve az, hogy milyen 
fakanalat, milyen recepteket és mi-
lyen szokásokat adunk át nekik. A 
genetika csupán megtöltött fegyver. 
Az életmódunk az, ami meghúzza a 
ravaszt!
Génjeink között megkülönbözte-
tünk „diktátorokat” és „bizottsági 
tagokat”. A „diktátorok” határoz-
zák meg külső adottságainkat, pl. a 
szemünk színét, a magasságunkat. 
A „bizottsági tagok” életmódunk 
(legfőképp táplálkozásunk!) alapján 
befolyásolják betegségeinket vagy 
egészségünket. 

 � Mit tehetünk gyermekeink és 
önmagunk jóllétéért mindezek tu-
datában?
• tartsuk távol családunktól a reklá-
mokat, melyek célja, minél inkább 
befolyásolni a gyermekek döntési 
képességét.
• kezdjük a reggelt facsart narancs- 
vagy grapefruitlével, mely beindítja 
az epeműködést.
• ne igyunk és ne együnk üres kaló-
riákat (szénsavas üdítők, fehér pék-

áruk, túlédesített árucikkek), mert a 
bennük levő cukor zsírként rakódik 
ránk. Ezen felül a cukor és a cukros 
ételek legyengítik az immunrend-
szert. 
• a tejtermékek fogyasztását csök-
kentsük minimálisra. A tehéntej a 
boci tápláléka. Altató hatású, így 
reggel mellőzzük fogyasztását. Ha a 
gyermek csontozatát szeretnénk erő-
síteni, kínáljuk meg pirított, majd 
ledarált szezámmaggal, vagy együnk 
olajos magokat piros bogyós gyü-
mölcsökkel (kalcium-vas bomba).
• az agyunk ún. termékemléket 
hordoz magában. Ne a túlízesített, 
tápanyagokban értéktelen termékek 
emlékét adjuk gyermekeinknek, sok-
kal inkább a teljes értékű növényi ét-
rend ízeit véssük be elméjükbe.
• nasinak adjunk gyermekeinknek 
répát, karalábét, zöldségféléket, gyü-
mölcsöket!
• immunrendszerünk 90%-a a bél-
flórában található. Nem mindegy, 
hogyan táplálkozunk, hogyan véde-
kezünk a kórokozókkal szemben!
• mozgáskultúránkat is örökségül 
adjuk gyermekeinknek. Végezzünk 
testmozgást. A biciklizés, a torna és 
sok más sport is lehetőséget nyújt a 
közösen eltöltött minőségi időre. 

Kedves Anyatársaim, legyünk jó pél-
da gyermekeink számára: „Neveld a 
gyermeket a neki megfelelő módon, 
még ha megöregszik, akkor sem tér 
el attól.” /Péld 22:6/ 

Kertai Nóra

Az előadáson elkészített ételek receptjei 
megtalálhatóak a facebook Táplálko-
zással az egészségért klub oldalán. 

édes CuKor – Keserű 
következmények

Az inzulin a cukrot szállítja a sejtbe, 
s egy kulcshoz hasonlóan működik: 
vagy beengedi a cukrot a sejtbe, vagy 
nem. Ha átjárható a zár, minden 
jól működik. Amikor viszont a zárt 
telepakoljuk „rágógumival”, azaz 
zsírcseppekkel, akkor nem fér be a 
kulcs. Ilyenkor (2-es típusú 
cukorbetegség) a kaput kell 
megtisztítani: mentesíte-
ni kell a szervezetet a fe-
lesleges zsírtól. (Az 1-es 
típusú cukorbetegség 
esetén egyáltalán nincs 
a szervezet számára in-
zulin.)
Az inzulinbevitel és a cu-
korgyógyszerek ellenére sem 
mutat javuló tendenciát a cukorbe-
tegek állapota. A gyógyszeres kezelés 
helyett életmódváltást kell beiktatni 
a mindennapjaikba.
A túl sok cukor először „megkörnyé-
kezi” az izmokat, azonban a moz-
gásszegény életmód mellett az izom 
nem kéri a cukrot. A máj fogad be 
valamennyit, de igazán neki sincs 
rá szüksége. Az egyetlen, aki 
a túl sok bevitt kalóriát el 
tudja raktározni, a zsír-
sejt. Ő a cukrot zsírrá 
alakítja. A szükségesen 
felüli heti plusz 500 
kalória fél kiló zsírt 
eredményez hetente. 
A cukorbetegektől nem 
a szénhidrátokat kell meg-
vonni, hanem a zsírt és az 
olajokat kell elhagyniuk a táplálko-
zásukból. 
Az étkezési szokások módosításán 
túl rendkívül fontos a rendszeres 
mozgást beiktatni a napirendünkbe, 

ha elő szeretnénk segíteni szerveze-
tünkben a zsírok égetését. Napi 10 
ezer lépés segít a vércukorszint és a 
cukorbetegség kockázatának csök-
kentésében. 
A finomított cukrokkal és édességek-
kel a bélbolyhaink miatt is óvatosan 

kell bánnunk. A bélflóránk-
ban található az immu-

nitásunkért felelős hor-
monok 70-90%-a. Ha 
„szemüket” cukrokkal 
és zsírokkal bekötjük, 
képtelen lesznek felis-
merni a betolakodókat, 

a baktériumokat, a gom-
bákat és a ráksejteket. 

 Bármilyen betegség esetén 
azonnal vonjuk ki étkezésünkből a 
cukrot! 
Ha a betegségeket nem csupán 
gyógyítani, hanem megelőzni is 
szeretnénk, akkor táplálkozásunk 5 
élelmiszercsoportból álljon (teljes ér-
tékű növényi étrend): zöldség, gyü-
mölcs, gabonafélék, olajos magvak, 
babfélék. 

Hogy kedvet és motivációt 
kapjunk a teljes értékű 

növényi étrend bevezeté-
séhez, főzőshow kereté-
ben a szemünk láttára 
zabkása datolyaszósszal 
és gyümölcssalátával, 
napraforgó-pástétom 

és mandulatej is készült, 
melyeknek receptjei meg-

találhatóak a facebookon a 
Táplálkozással az egészségért cso-
portban. 
Önt is örömmel látjuk csoport tagjai 
között!

Kertai Nóra

a táplálkozással az egészségért klub keretében Havasiné Bánfi Ibolya 
életmódtanácsadó, az érdligeti életmódközpont vezetője április 24-én az 
egészségfejlesztési irodában a cukorbetegség kiváltó okairól és természe-
tes gyógymódjairól tájékoztatta az érdeklődőket. sokunk számára ellenáll-
hatatlan a cukor, a csoki, ám jó, ha tudjuk, hogy valójában szeretet- és tö-
rődésigényünk segélykiáltása ez. mondjuk el hát szeretteinknek, mire van 
szükségünk, hogy ne kelljen pótlékokhoz nyúlnunk. Hiszen lelki gondjaink 
testünk fizikai működésében is megnyilvánulnak. 

BeFőzni a szeretetet?

Sokféle családmodell ismert:
• az anya, mint mártír: az anya mos, 
főz, takarít, mindig fáradt, a gyere-
kek kiveszik minden erejét, s mind-
eközben a férj is, mint gyermek kö-
veteli meg a kiszolgálást.
• az anyakirálynő: az anya elvárja, 
hogy mindenki előtte hódoljon.
• a szülők nagy egyéniségek: a gyere-
kek pontosan tudják, mely elképze-
lésükkel mely szülőhöz kell fordulni 
engedélyért.
• az apa a pasa: mindent felügyel, 
mindent meghatároz, mindent kri-
tizál.
• a gyermek uralkodik és parancsol a 
családban, stb.
Bármely modell is alakult ki csalá-
dunkban az évek folyamán, a szü-
lők egymással való viszonya hatással 
van gyermekeik jelenlegi és 
jövőbeni életére. A ma 
látott sémákat, mintá-
kat fogják ők maguk 
is követni, tehát mi, 
szülők, tulajdonkép-
pen meghatározzuk 
gyermekeink bol-
dogságát vagy bol-
dogtalanságát. 
A család akkor működik 
jól, ha a család feje, azaz 
vezetője a férfi. Ez a vezetés 
azonban nem azt jelenti, hogy ural-
kodik a rábízottakon vagy kihasznál-
ja őket. Hanem, az igényeket kielé-
gítve összefogja a családot. 
A hatékony nevelés segítségével az 
élet 5 alappillérét biztosítjuk gyer-
mekeink számára: 
• önfegyelemre, engedelmességre,
• a munkára, mások szolgálatára,
• egészséges életmódra,

• családi életre
• és istenismeretre tanítjuk meg őket. 
Szülőként két óriási hibát követ-
hetünk el: vagy túl engedékenyek 
vagyunk, vagy túl szigorú elvárások 
közé kényszerítjük gyermekeinket. 

Gyermekeink építő fegyelmezése 4 
lépésből áll:
1. csak egyszer mondjuk el a kéré-
sünket, de akkor határozottan.
2. Hassunk a gyermek értelmére, 
fogalmazzuk meg röviden az adott 
esetre vonatkozó családi szabályt.
3. kérjünk segítséget imában a Jóis-
tentől.
4. ha az előzők nem hoztak megol-
dást, büntessünk.

A fegyelmezés eszköze lehet a gyer-
mek önnön lelkiismeret-fur-

dalása. Ennek elmaradá-
sa esetén a büntetést 

fel kell vázolnunk. 
Esetleg kilátásba he-
lyezhetünk valami 
jót, ha legközelebb 
önfegyelmet tud 
gyakorolni. Követ-

kező lehetőségünk a 
megvonás, majd a testi 

fenyítés.
Utóbbi azonban sose történ-

jék indulatból. Nem lehet elégtétel 
azért, mert engem (a szülőt) a gyer-
mek valamivel megbántott. A testi 
fenyítés csupán a gyermek jellemfej-
lődése iránti féltő szeretetből mehet 
végbe. 
Szabó Attila elvei szerint a szülő le-
gyen tudatában annak, hogy „Aki 
másokat akar irányítani, annak elő-
ször önmagán kell uralkodnia.”

Hogyan lehet megteremteni, mara-
dandóvá tenni és tartósítani ezeket 
a gyümölcsöket az életünkben? Erre 
a kérdésre keresték a választ a „Be-
főzünk” női konferencia résztvevői 
április 8-án, a Magyar Apostoli Egy-
ház kiskőrösi gyülekezetében tartott 
rendezvényen. 
A Budapesti Autonóm Gyülekezet-
ből érkező előadó, Fóris Rita (bal 
kiskép), beszélt arról, hogy a kert-
ben is lassan érnek a gyümölcsök, 
különböző időszakokon és munka-
folyamatokon esik át a növény, mire 
termést hoz, ugyanígy ezek a tulaj-
donságok is hosszú idő alatt fejlőd-
nek az emberi életben.  
A hölgyek nem csak előadásokat 
hallgathattak, hanem együtt éne-
kelhettek a gyülekezet fiataljaival és 

csoportos beszélgetéseken oszthatták 
meg a témakörrel kapcsolatos gon-
dolataikat, élményeiket. Az utóbbira 
különösen nagy hangsúlyt fektettek 
a szervezők: a szellős program és a 
közös teázások alkalmával lehetőség 
nyílt a kapcsolatépítésre. 

A rendezvény a Női Apostoli Orszá-
gos Misszió (N.A.O.MI.) szervezé-
sében, a helyi gyülekezet segítségé-
vel valósult meg. A résztvevők több 
helyről érkeztek: Kiskőrös, Kecel, 
Kecskemét, Kelebia, Kiskunhalas, 
Tompa, és Orosháza. A közösségbe-
lieken kívül jelentkeztek a baptista, a 
katolikus és a pünkösdi egyházból is.

Rácz-Porondi Diána
(fotók: Oros Sándor)

pár-óra párkapcsolat
Fegyelmezés építően, pozitívan

Fegyelmezés építően, pozitívan címmel tartott előadást Szabó Attila pe-
dagógus a Pár-Óra párkapcsolati klub keretében a szabadidő presszóban 
április 11-én. 

a Kiskőrösi Óvodák által szervezett „Kék Föld” projekt keretein belül „ovi-
ba, iskolába, munkahelyre egészségeset és finomat!”címmel tartott elő-
adást Havasiné Bánfi Ibolya, (érdliget életmódközpont) április 3-án az 
egészségfejlesztési irodában.

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Gal. 5,22 (Károli G. Fordítása)

Reformációs séta a fôtéren,
a művelődési ház előtt június 4-én.

7 sátorban a reformáció
7 nagy egyénisége és színhelye

Kezdés 13.00 órakor, befejezés 18.00 órakor

Akik eljönnek, hogy a séta résztvevői legyenek,
azok ajándékokat, a gyermeket belépőt nyernek az Ugrálóvárba.
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Május 19. péntek
16:30 Népviseletes babák kiállítása  

magyarországi szlovák településekről – 
Magyarországi Szlovákok Szövetsége

A kiállítást megnyitja: dr. Egyedné Baránek 
Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok 
Szövetségének elnöke és Filus Erika népra-
jzos muzeológus 
Közreműködik a Szlovák Nemzetiségi 
Népdalkör és Citerazenekar
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ,  
kamaraterem

17:30 A bűvös szék – komédia a Szilveszter  
Társulat előadásában
Karinthy Frigyes nyomán írta és rendezte: 
Supka Éva
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ, 
színházterem

19:00 Színpadbeállás

20:00 KELEMEN KABÁTBAN koncert
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

Május 20. szombat Május 21. vasárnap
9:00 Főzőverseny-megnyitó Lázár Chef-fel

KÁPOSZTÁRA HANGOLVA!
Helyszín: Pozsonyi utca

10:00 Polgármester kupa – kispályás  
teremlabdarúgó torna
Helyszín: Városi sportcsarnok

10:00 A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 
Dél -Alföldi Régió XXI. 
Kistérségi találkozója
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ, 
színházterem

10:30 A Szotyola gyermekzenekar előadása
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad 

14:30  A Városalapítók Napja hivatalos megnyitója
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

15:00 A Wattay-dombormű koszorúzása
Helyszín: Városháza bejárata

15:30 A főzőverseny eredményhirdetése Lázár 
Chef-fel
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

16:00  Kiállítás a Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat Veránkai Művészeti 
Alkotótáborának munkáiból
Megnyitja: Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke
Közreműködnek a SZÓ-LA-M Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei 
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ, 
emeleti galéria

16:00 – 
17:30   

A SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola 
néptánc tagozata Töpörtyűk, Tökmagok, 
Kiscsicsergők és Csicsergők csoportjainak 
fellépése 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

17:30 – 
18:30  

A Szivárvány néptáncegyüttes fellépése
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

18:30  Színpadbeállás 

20:00  HOOLIGANS koncert 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

8:00  Az Országos Rétesfesztivál megnyitója Lázár 
Chef-fel 
Réteskészítés és -kóstoltatás a magyarországi szlovák és a szomszéd 
települések részvételével 
Helyszín: Pozsonyi utca

9:30  A három kismalac. A „Százszorszép” Óvónői Bábcsoport előadása 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad   

10:00 A Kiskőrösi Tai-chi Egyesület bemutatója
Helyszín: Petőfi tér

10:00 – 
12:00  

Egészségkuckó – egészségiállapot-felmérés, életmód-tanácsadás a Kiskőrösi 
Egészségfejlesztési Iroda sátrában 
Helyszín: Petőfi tér 

10:30   Családi sportvetélkedő a Fritti Sport közreműködésével
Helyszín: Petőfi tér

11:30  Mazsorett-bemutató
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

13:00 – 
13:45  

Jó ebédhez szól a nóta  Gránát Zsuzsanna, Bokor János és Csáki Tibor 
előadásában, Sárközi Béla zenekara kíséretében
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

13:45   Miért nem kapott Mackó bácsi mákos rétest vacsorára? 
A Mohácsi úti óvodások előadása 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

14:00   A rétessütő verseny eredményhirdetése Lázár 
Chef-fel 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

14:30-
16:00  

Szomszédolás – szlovák és szomszédos települések népdalköreinek műsora
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

16:00  Whirlpool főzőshow Lázár Chef-fel 
Helyszín: Pozsonyi utca

16:00  A Kiskőrös Városi Borverseny díjátadó ünnepsége 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

17:00 - 
18:30    

Színpadbeállás 

18:30  A Mohácsi úti óvoda Minimanó és Ugribugri csoportjainak tánca, a T-Dance 
Hip-Hop Tánc- és Sportegyesület, valamint Dulai György és Torkos Rita, a 
Szilver Tánccsoport Egyesület táncosainak fellépése
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

20:30  EXPERIDANCE 
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

21:40 JET CAFFE 
Helyszín: Party Sátor

Kísérőrendezvények
Május 20. szombat

14:00 Robogó roadshow
Helyszín: a Szarvas Fogadó előtt

18:00 Metro Big Band Koncert 
Helyszín: Baptista imaház (Kálvin 
u. 6.)

A SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola grafikai 
tanszakának 2016-17. évi kiállítása
Helyszín: SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola, Kis-
galéria (Tarnówi tér 1.)

VÁROSALAPÍTÓK NAPJA ORSZÁGOS RÉTESFESZTIVÁL
Kiskőrös, 2017. május 19-20-21.

A rendezvény fő szervezői:
Kiskőrös Város Önkormányzata
Publicity Aim Kft.
Kiskőrösi Szlovákok Szervezete
Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Petőfi Sándor Művelődési Központ
A programváltozás jogát fenntartjuk.

A ZSŰRIZÉS SZEMPONTJAI:

2017. MÁJUS 20. SZOMBAT
FŐZŐVERSENY

ÚJABB BARÁTSÁGOS, ÍNYCSIKLANDOZÓ VERSENGÉSRE HÍVUNK! VÁRJUK A HELYI 
KÖZÖSSÉGEKET, ITT LAKÓKAT, BARÁTI TÁRSASÁGOKAT

AZ ORSZÁGOS RÉTES-ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL 2017. MÁJUS 20-AI 
FŐZŐVERSENYÉRE, MELYNEK HELYSZÍNE ÚJRA A PÁTRIA ELŐTTI PARKOLÓ.

GYERE EL CSALÁDODDAL, BARÁTAIDDAL E VIDÁM, HANGULATOS TAVASZI KIRUCCANÁSRA, ITT A NAGY ALKALOM, 
HOGY BEMUTASSÁTOK A BENNETEK REJLŐ TEHETSÉGET, LELEMÉNYESSÉGET ÉS GASZTRONÓMIA JÁRTASSÁGOT.

Illat, a recept különlegessége, az előkészítés folyamata. 
Fontos az ételek látványos tálalása, és természetesen ami a 
legfontosabb az „ízvilág”. Egyedi csapatmegjelenést külön 
pontozzuk!
A zsűrizés kategóriái:
• legötletesebb főzőhely – díszítés (kizárólag káposzta 
felhasználásával)
• legfinomabb káposztás étel
• legkülönlegesebb káposztás étel
• legszebb tálalás

JELENTKEZÉS:

Jelentkezni lehet: Kiskőrös Polgármesteri Hivatalban 6200 
Kiskőrös, Petőfi tér 1., Kovács Enikő: 06 70/313-9234.

A nevezési díj: 6.000 Ft, mely tartalmazza a csapatok részére 
a sátrat és a sörpadot. A főzéshez szükséges kellékekről és a 
kóstoláshoz szükséges evőeszközökről, tányérokról minden 
csapat maga köteles gondoskodni.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. MÁJUS 12.
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luther mondja…
            az úrvacsoráról

Egyre inkább eluralkodik a közbe-
szédben, s az utcán hallottakban is 
az ocsmány beszéd. Talán nem csak 
én vagyok olyan prűd, hogy rosszul 
érzem magam, amikor például a 
tévében rondán beszélnek, sztárok-
nak nevezett hölgyek és urak szá-
jából fröcsög ki a trágyalé. Divatja 
van az olyan játékfilmeknek is, ahol 
az amúgy izgalmas és fordulatos cse-
lekményt elhomályosítja a mocskos 
beszéd. Vagy az utcán hallok embe-
reket káromkodni, olyan szavakat 
használni, melyeket az én nevelte-
tésem nem tűr meg. Középiskolás 
korú lányok beszélnek egymással 
úgy, hogy folyamatosan használnak 
indulatszavakat...
De mi ezzel a gond? A beszéd, az em-
beri szó, Isten ajándéka. Többek közt 
ez különböztet meg minket, embe-
reket az állatoktól – színesen, válto-
zatosan tudunk egymással kommu-
nikálni. Ez által ki tudjuk cserélni a 
gondolatainkat, érzelmeket tudunk 
közvetíteni és egészen elvont fogal-
makat is ki tudunk fejezni, szavakba 

tudunk önteni. Arany János többek 
közt arról is nevezetes, hogy ő volt a 
magyar irodalom leggazdagabb szó-
kincsű írója-költője: több, mint 40 
ezer szót ismert és használt! Micsoda 
gazdagság ez! Ezt az isteni ajándékot, 
az anyanyelvet meg kellene becsül-
nünk, őriznünk kellene!
A csúnya beszéd azért is gond, mert 
rámutat egy szomorú tényre. Jézus 
ugyanis azt mondja Máté evangéliu-
mában: „amivel csordultig van a szív, 
azt szólja a száj.” És ez igaz. A csúnya 
beszéd tehát visszafelé elsült fegy-
ver – azt mutatja meg, milyen az az 
ember, akiből ilyen beszédre telik. A 
rondán beszélő ember tehát leleplezi 
magát. Azt mondja, ilyen vagyok, 
belőlem ennyire futja. Nem vagyok 
fogékony a szépre, a jóra, ez vagyok 
én. Egy olyan ember, aki beszédével 
szennyezi a környezetét...
Ezzel szemben, aki Isten gyerme-
ke, az látszódjék meg a beszédén is. 
Nem valami kenetteljes szemforga-
tásra van szükség. Hanem egyenes, 
őszinte, tiszta és érthető szép beszéd-
re. Ami épít, vezet, segít és szeretetet 
közvetít!

Lupták György

eva n G é l i k u s o k  o l d a l a

májusi útmutató

 

„Némelyek felvonultatják okosságukat 
és éleselméjűségüket, és azt firtatják: 
„Mi lesz a kenyérrel, ha Krisztus testé-

vé, és a borral, ha vérévé változik át?” 
Azután meg: „Hogyan lehet belefog-
lalva olyan apró darabka kenyérbe és 
borba az egész Krisztus, testével és véré-
vel együtt?” Nem azon múlik a dolog, 
hogy te ezt nem látod. Elég, ha tudod, 
hogy ez isteni jegy, amely valósággal 
magába foglalja Krisztus testét és vé-
rét. Hogy mi módon és hol, azt csak 
hagyd őreá.”

(Sermo Krisztus valóságos szent testé-
nek szentségéről, 1519)
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Felejthetetlen

Bence Gábor, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Kántorképző 
Intézetének igazgatója, a zsűri elnö-
ke a következőképpen határozta meg 
a korál fogalmát: „…egyszólamú 
evangélikus gyülekezeti ének, amely-
hez legtöbbször orgonakíséret tár-
sul.” Azért „choral”, mert a „chorus” 
(kórus) énekelte. 
A Kossuth Lajos Evangélikus Iskola 
adott otthont a tizenöt iskola és gyü-
lekezet húsz kamarakórusát felvo-
nultató nagyszabású rendezvénynek. 
A kiváló szervezés a Kiskőrösön is jól 
ismert zenetanár házaspár, dr. Pethő 
István és dr. Fodor Katalin érdeme.
A verseny három korcsoportban 
– harmadik-negyedikesek, ötödik-
hatodikosok és hetedik- nyolcadiko-
sok – zajlott. A kórusoknak az Evan-
gélikus énekeskönyvben szereplő két 
kötelező és egy szabadon választott 
korált kellett előadniuk. 

Bence Gábor összegző értékelésében 
elmondta, hogy eleinte feljegyezte, 
ha a kórus tisztán, jól érthető szö-
veggel énekelt. Aztán világossá vált 
számára, ezek alapján nem lehet 
különbséget tenni a teljesítmények 
között. A fenti két szempontnak 
mindenki megfelelt. Ami először 

érdemnek tűnt, az egy minimummá 
vált. A helyezéseket végül az döntöt-
te el, hogy zeneileg milyen szépen 
formálták meg a műveket, mennyire 
sikerült átélni, és hitelesen közvetí-
teni az egyházi énekek szellemiségét.
A KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolájának 5. a osztályosokból álló 
kamarakórusa első helyezést ért el 
kategóriájában, amiért az oklevélen 
kívül egy szép serleget is átvehet-
tek. Boros Júlia, Breznyán Kinga, 
Csengődi Barnabás, György Bene-
dek, Lakatos Fiorella, Németh Vi-
vien, Polereczki Petra, Tóth Eszter, 
Trsztyinszki Lili és Weiszhaupt Lili 
vívták ki a sikert.

Szépen szerepelt a 3. a osztály kórusa 
is, de a párhuzamosan zajló szegedi 
néptáncverseny miatt a létszámuk- 
sajnos – nem lehetett teljes. Mindkét 
együttest Fodorné Faragó Krisztina 
készítette fel. Orgonán kísért a kis-
kőrösi evangélikus gyülekezet kán-
tora, Farkasné Gombár Ildikó, aki 
tanácsaival is rengeteget segített.
Sok szülő is elkísérte gyermekét, 
együtt izgult vele, így részesévé vált a 
nagy sikernek, és a fagyizással egybe 
kötött ünneplésnek.

Fodor Tamás

a reformáció 500. évfordulója tiszteletére rendezték április 8-án, soltvad-
kerten az evangélikus iskolák és gyülekezetek gyermek-kamarakórusainak 
országos koráléneklési versenyét.

orszáGos siker a 
koráléneklési versenyen

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

a messiás él!-mény
széder est a szarvasban

Különleges kulturális és vallási élményben lehetett része a vállalkozó ked-
vű érdeklődőknek április 10-én este a szarvas Fogadóban. az Kiskőrösi 
evangélikus gyülekezet szervezésében a zsidók jézusért misszió munka-
társainak vezetésével átélhettük a zsidók páska ünnepét. az egyiptomból 
való szabadulás emlékére a hithű zsidó családok minden évben megülik 
ezt az ünnepet, melynek sok-sok szimbolikus eleme segít felidézni isten 
szabadítását, és a mózes idejében történteket. 

A vacsorának meghatározott liturgi-
ája van, ahol külön feladata van az 
asszonynak, a családfőnek és a gyere-
keknek is. Az egyes ételek, zöldségek, 
köretek és a bor elfogyasztása mind-
mind jelentéssel bírnak, melyet a 
misszió munkatársai részletesen be 
is mutattak. Nagy élmény volt fel-
fedezni keresztyén szentségek gyöke-
reit, így a több felekezetből érkezett 
vendégek biztosan más szemmel 
fognak az úrvacsorához, szent áldo-
záshoz is járulni. A több ezer évvel 
ezelőtt történt egyiptomi események 
hatalmas ívvel összekapcsolódnak a 
ma emberének kérdéseivel is: hogyan 
lehet szabad az ember, hogyan tehe-
ti le bűneit, mit kell tennie, ha azt 
akarja, hogy a halál ne ártson többé 

számára. Felszabadító volt rácsodál-
kozni Isten történelmen átívelő ter-
vére, amely nem csak a zsidóknak 
adatott, hanem a keresztyének szá-
mára is elérhető. 

A misszió munkatársai azon fáradoz-
nak, hogy a zsidó vallásúak számára 
hirdessék az evangéliumot, és meg-
ismertessék velük, Jézusban betelje-
sedett mindaz, amire közülük még 
mindig sokan várnak: A Messiás él! 
-mény – ahogyan szlogenjükkel is 
hirdetik üzenetüket. Teszik mindezt 
hasonló vacsorák rendezésével, utcai 
misszióval, zenével, kiadványokkal. 
Köszönjük ezt az estét nekik!

Farkasné Gombár Ildikó

„Beszédetek legyen mindenkor kedves,
sóval fűszerezett!”           (Kolossé 4,6)

megerősÍtettéK KeresztségüKet a KonFirmandusoK

Luptákné Hanvay Mária csoportja (Bem): Zsubori Zsófia, Rákóczi Hanna, 
Rákóczi Kata, Pivarcsi Adél, Juhász Nikolett, Horváth Márk

Szűcs Mária csoportja (Petőfi): Danis Dávid, Fazekas János, Gyalog Nóra, 
Somlyai Virág, Verebélyi Liza, Kállai Zsófia, Kakuszi Ádám, Pecznyik András

Farkas Sándor csoportja (gimi): Barkóczi Bernadett, Bokros Kata, Breznyán 
Gitta, Csík Réka, Faragó Gergely, Gubacsi Zsófia, Krecs Fanni, Kvacska Rebe-
ka, Lakatos Tünde, Maska Alexa, Markó Nikolett, Szabó Ábel, Szabó Jázmin, 

Szikszai Sára, Vincze Dorka, Kecskeméti Jázmin

Bolemányi Judit csoportja (Petőfi): Lehóczki József Balázs (Kecel), Winter 
Dániel, Barkóczi Ádám, Hati Zsófia, Judák Zsuzsa, Juhász Amina, Kiss Adél, 
Kolozsvári Gábor, Koskai Odett, Palla Áron, Slajkó Ágnes, Sztraka Mihály, 

Temesvári Dóra, Torgyik László Márk
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25 év alatti álláskeresők támogatása
az ifjúság garancia rendszer (igr), ginoP 5.2.1 európai uniós program 
keretében megvalósuló támogatási forma. Program célja: a 25 év alatti 
álláskereső és inaktív fiatalok minél kevesebb időt töltsenek tanulás és 

munka nélkül, a program keretében személyre szabott segítséget kapjanak.

a program keretében az alábbi szolgáltatások, támogatások igényelhetők:

25 ÉV ALATTI FIATAL RÉSZÉRŐL:
1. Képzési támogatás
 •  képzési költség támogatása  •  keresetpótló juttatás
 •  képzéshez kapcsolódó útiköltség térítés
 •  képzéssel összefüggő orvosi alkalmassági vizsgálat
2. Lakhatási támogatás
3. Vállalkozóvá válás támogatása
4. Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása
 •  mentori segítségnyújtás  •  álláskereső klubfoglalkozás 
 •  állásbörze  •  munkaközvetítés

LEENDŐ MuNKÁLTATó RÉSZÉRŐL:
5. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
6. Bérköltség támogatás (de minimis)
7. Munkába járáshoz kapcsolódó útiköltség térítés

a programmal kapcsolatos további információk:
Honlap: www.ifjusagigarancia.gov.hu 
Facebook oldal: https://www.facebook.com/

ifj%C3%Bas%C3%a1gi-garancia-590989211084385/?fref=ts 
Kiskőrösi járási Hivatal Foglalkoztatási osztály 6200 Kiskőrös, Kossuth l. u. 40.

Ügyfélfogadás:  Hétfő: 8-16 óra Kedd:  8-12 óra
  szerda:  8-16 óra Csütörtök: 8-16 óra
  Péntek: nincs ügyfélfogadás

telefon: 78/795-044; 
e-mail: foglalkoztatas.kiskoros@bacs.gov.hu

a KisKőrösi járási Hivatal HÍrei

a Földhivatali osztály
ügyfélfogadási rendjének változása!

tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2017. április 01. napjától a Kiskőrösi járási Hi-

vatal Földhivatali osztályának ügyfélfogadá-
si rendje az alábbiak szerint változott: 

 Hétfő: 08.00 – 15.00
 Kedd: 08.00 – 15.00
 szerda: 08.00 – 16.00
 Csütörtök: 08.00 – 13.00
 Péntek: nincs ügyfélfogadás

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Kiskőrösi járási Hivataláról
és az ügyfélfogadások rendjéről bővebben

a www.bkmkh.hu internetes oldalon,
a „járási hivatalok” menüpont alatt tájékozódhat.

Központi e-mail elérhetőség: kiskoros@bacs.gov.hu
turánné török ágnes

Kiskőrösi járási Hivatal vezetője

szentPéteriéK és a vass-Bor KFt. 
borai képviselik városunkat

Döntöttek a bírák a Kiskőrös Város 
Hegyközsége, a Kiskőrösi „Gond-
űző” Borlovagrend, valamint Kis-
kőrös Város Önkormányzata szerve-
zésében április 13-án, a Szentpéteri 
Borházban megrendezett, XXI. Kis-
kőrös Városi Borversenyen: fehér bor 
kategóriában a Szentpéteri Borpince 
Kft. 2016. évjáratú aranyérmes 
Chardonnay bora, rozé bor kategó-
riában a Vass-Bor Kft. 2016. évjára-
tú aranyérmes Nero rose bora, vörös 
bor kategóriában pedig a Szentpé-
teri Borpince Kft. 2015. évjáratú 
Blauburger aranyérmes bora jogosult 
a „Kiskőrös Város Bora 2017” címre. 
A megnyitó ünnepségen Csengő-
di Éva, mint a borverseny háziasz-
szonya üdvözölte a megjelenteket. 
Pohankovics András alpolgármes-
ter nyitotta meg a programot, majd 
köszöntötte a résztvevőket és röviden 
felvázolta az idei borpiaci helyzetet 
Frittmann János, a borvidék elnö-
ke. Béleczki Mihály, a borlovagrend 
nagymestere elmondta a versenyre 

benevezett borok bírálatának sza-
bályát. Szentgyörgyiné Szlovák 
Mária, a KEVI igazgatója kiemel-
te a tanulókat, akik a rövid tavaszi 
szünetben is lelkesen végzik a bor-
verseny háttérmunkáját. Végezetül 
Pszota István hegybíró ismertette a 
bizottságok összetételét. 
A megmérettetésre 70 bort (39 fehér, 
14 rose, 5 siller, 12 vörös) nevezett 
be 7 cég, 9 magántermelő és 14 diák, 
ahol három bizottságban, valamint a 
csúcsbizottságban bírálták az ítészek 
a borokat.

Három bor kapott „Nagyarany” 
érmet: a Boranal Kft. – Cabernet 
sauvignon (2015), az István Borház 
Kft. – Cabernet franc (2013), va-
lamint a Szentpéteri Borpince Kft. 
– kései szüretelésű Rajnai Rizling 
(2013) bora. Az ítészek 23 „Arany”, 
33 „Ezüst” és 9 „Bronz” minősítésre 
alkalmas bort találtak.
A borverseny díjait a városi napok 
keretén belül osztják majd ki. 

aranyeső Hull a BorHázra
A Szentpéteri Borpince Kft. sikert 
sikerre halmoz. A családi vállal-
kozás többéves fáradozása immár 
beért, boraik méltán képviselik a 
hazai és a nemzetközi versenyeken 
is városunkat, öregbítve borászaink 
jó hírnevét. Szentpéteri Attila és 
fia, ifjabb Szentpéteri Attila borai 
ebben az évben két kategóriában 
is kiérdemelték a „Kiskőrös Város 
Bora 2017” címet. Taroltak a Ka-
darka nemzetközi nagydíjon is, az 
Országos Takarékszövetkezeti Bor-
versenyen 2016-os Chardonnay 
boruk „aranyat ért”, mint ahogyan 
a Mundus Nemzetközi Borverse-
nyen kései szüretelésű Rajnai riz-
ling boruk (2013) is aranyat kapott. 
Hab a tortán, hogy ez utóbbi bor a 
XVI. Országos Syngenta Borverse-
nyen kiérdemelte a „Nagyarany”-

díjat, ugyanitt, 2014-es Cabernet 
franc borukat aranyra tartották 
érdemesnek az ítészek. Jelenleg is 
több rangos borversenyről várják a 
visszajelzést benevezett boraikról. 
Az elért eredményekhez gratulálunk, 
további kimagasló borsikereket kívá-
nunk! 

92 Bort nevezteK Be
a XXii. KadarKa versenyre

Kilencvenkét bort neveztek be a borászok a XXii. Kadarka nemzetkö-
zi nagydíj megmérettetésre, melyből 75 Kadarka volt. a hazai szak-
mai berkekben, valamint a határainkon túl is elismert borversenyre 
erdélyből, a délvidékről, sőt, még Bulgáriából is érkeztek borminták az 
istván Borházba, amely, mint főszervező, a kezdetektől otthont ad a 
rendezvénynek. a verseny szervezői: a Kiskőrösi Kadarka Kör, a Kunsá-
gi Borvidék Hegyközségi tanácsa, a Kiskőrösi „gondűző” Borlovagrend, 
Kiskőrös város Hegyközsége, valamint Kiskőrös város önkormányzata 
voltak.

A verseny szakmai fővédnöki tisztét 
Mészáros Pál töltötte be, aki 2016-
ban elnyerte az „Év bortermelője”, 
valamint a „Magyarország legszebb 
szőlőbirtoka” elismerő címeket. Tár-
sadalmi védnöknek Suba Róbert 
paralimpikont kérték fel. A megje-
lenteket Csengődi Éva, a verseny 
háziasszonyának üdvözlő szavai után 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
köszöntötte, aki az aktuális borpiaci 
helyzetről is beszélt.
Domonyi László, Kiskőrös vá-
ros polgármestere a Kadarka szőlő 
és borfajta jelentőségét emelte ki, 
amely meghatározó fajtája lehet kör-
nyékünknek. Rideg László, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 
méltatta a versenyt és a szervezőket, 
majd megnyitotta a rendezvényt.
Végezetül Frittmann János, a bor-
vidék, valamint a borverseny csúcs-
bizottságának elnöke ismertette az 
értékelés szabályait.   

A versenyborok bírálatával egy idő-
ben szakmai kerekasztal beszélgetés 
kezdődött: Hogyan tovább Kadar-
ka? – címmel az ágazat legnevesebb 
képviselői között.  
A Kadarka Nagydíjat az idén a Borka 
Pincészet 2015-ös évi Siklósi Kadar-
kájával nyerte el (Villányi borvidék).
A kiskőrösi Szentpéteri Borpince 
2016-os aranyérmes Kadarka bora 
elnyerte a „Legjobb Kiskőrösi Ka-
darka” polgármesteri különdíjat. Az 
István Borház a megszerzett 4 ezüst-
éremmel méltán érdemelte ki a „Leg-
eredményesebb Kiskőrösi Termelő”- 
díjat. Ezüstöt kapott a KEVI végzős 
diákjainak Kadarka siller bora is, 
valamint az Akker Pince 2015-ös és 
2016-os Kadarkája és Martinkovics 
Tibor 2016-os Kadarka – Turán és 
Kadarka Néro rose bora. Összessé-
gében 9 arany, 55 ezüst és 25 bronz 
minősítést osztottak ki az eredmény-
hirdetésen.   
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Háromezer szÍnes tojás 
hirdeti az összeFoGást

Szűcsné Marcsi a szlovákok csapa-
ta nevében (még meleg) mazsolás 
fonott kaláccsal örvendeztette meg 
a szorgoskodókat. A kicsinyeket 
Szöllősiné Baranyai Katalin jóvoltá-
ból nyúlsimogató is várta. Aki pe-
dig találkozott a „nagy nyuszival”, 
alias Csatai Gáborral, még finom 
csokitojást is kapott. A munkálato-
kat Supka Éva, az alapítvány elnöke 
koordinálta. Az alsóbb ágak hamar 
megteltek. Pohankovics András 
alpolgármester már létráról próbálta 
a lombkorona középső ágait elérni. 
Aztán megjelent Maglódi József 
(Magesz), akinek emelődarus kosa-
rából Éva és Lengyelné Babi a ma-
gasabb ágakat is fel tudták díszíteni a 
készítőjének nevével is ellátott hímes 
tojásokkal. A családok és az alapít-
vány önkéntesei mellett a Kiskőrösi 

Szlovákok Szervezetének képviselői, 
a Szilveszter Társulat tagjai is segítet-
tek. Csányi Ibolya óriás festett tojá-
sai sokakat ámulatba ejtettek. Seffer 
Attila atya a katolikus templomban 
húsvét valódi üzenetét is megosz-
totta a résztvevőkkel. Az alapítvány 
mintegy ezer festetlen, műanyag, il-
letve hungarocell tojást osztott szét 
az óvodáknak, a Közúti Szakgyűjte-
ménynek, a könyvtárnak, a művelő-
dési háznak, hogy ott a gyermekfog-
lalkozásokon kidíszítsék, megfessék 
azokat. Az előző két évben Berkecz 
Mónika ötlete alapján, a Szlovák Táj-
házban megvalósuló városi „Tojásfa” 
készletével együtt végül is mintegy 3 
ezer, különféle technikával díszített 
tojás díszíti az összefogást hirdető fő-
téri fát. A tojásokat a gyermeknapon 
szedik majd le.

a főtéren Petőfi sándor szobra mellett színes tojásokat lenget a szél az 
egyik fán. a tojásfa-díszítők a Kiskőrös városért alapítvány kezdeménye-
zésére és felkérésére húsvét előtt lelkesen készítették a szebbnél szebb hí-
mes tojásokat. április 15-én szombaton, Domonyi László polgármester az 
elsők között érkezett kora délelőtt, hogy ő is díszíthesse a város tojásfáját.

nyuladalom – soKadalom
Teltházas rendezvénynek bizonyult a 
művelődési otthonban április 13-án 
a húsvétváró foglalkozás, ahol a ki-
csik és nagyok papírcsodákat készít-
hettek, mesét hallgathattak, igazi 

nyuszikat simogathattak, sőt répa-
tortát is kóstolhattak, természetesen 
a színes húsvéti tojások festése előtt, 
után, vagy közben.

BetánColtáK,
kitáncolják a májusFát

A Kis-Csicsergők néptánccsoport 
Horváth Katalin és Kaponya Lász-
ló néptáncpedagógusok koordinálá-
sával, a Kiskőrös Városért Alapítvány 
felkérésére „Májusfát” állított Kiskő-
rös főterén, a művelődési ház mel-
lett, április 28-án. Régen nem csak 
a lányos házaknál állítottak „Má-
jusfát”, hanem köztereken, középü-
letek mellett is. Ezt a hagyományt 
elevenítették most fel az alapítvány 
kezdeményezésére a fiatalok. A sze-
relem, a tisztelet és a vidámság népi 
jelképét, a természet újjászületésének 
szimbólumát a néptáncosok színes 
szalagokkal díszítették fel. A fiúk se-
gítettek kitámasztani, majd először a 
lányok, végezetül mindannyian kör-
beállva, – táncolva a főtér új ékessé-
gét „megénekelték” a nagy eseményt. 
Pünkösdkor pedig, ahogy az „régen 
volt szokásban”, ki is táncolják majd 
a feldíszített nyárfát. Az alapítvány 

kuratóriuma köszönetet mond 
Fazakas Lászlónak és munkatársa-
inak, valamint Martin Ferencnek 
és Rigó Lászlónak, hogy segítséget 
nyújtottak abban, hogy nekünk is 
legyen köztéri „Májusfánk”.

Május 12-én 9-12 óra között a Mohácsi óvodá-
ba várják az önkéntes véradókat.
Május 23-24-én pedig a művelődési házban lesz 
véradás 9-13 óra között.
Kérjük TAJ kártyáját és lakcímkártyáját,
illetve személyi igazolványát hozza magával! 

A Magyar Vöröskereszt Kiskőrös Városi Szervezete

Véradás Kiskőrösön

a Répásiné Lovász Márta igazga-
tásával működő Kiskőrösi Óvodák 
minden tagintézménye megtartotta 
már a szülők-nevelők bálját. a mulat-
ságokon nem csak vacsora és tánc, 
de humoros műsor is szórakoztatta 
a vendégeket a szülők és az óvoda-
pedagógusok jóvoltából. az óvodai 
kollektívák ezúton szeretnének kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik 
tombolaajándékaikkal, anyagi támo-
gatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
elképzeléseiket meg tudják valósítani.

Igazi kőrösi lagziba hívta idén a ven-
dégeit a Horváthné Kocsis Mária 
vezetésével működő Batthyány úti 
óvoda nevelőtestülete és szülői mun-
kaközössége a Szarvas Fogadóba. A bál 
bevételéből az óvoda és környezetének 
szépítését szeretnék megvalósítani. 
Fő támogatók: Trsztyinszki Béla és Trsztyinszki 
Béláné Krisztina, Hauk Gábor és Torgyik 
Rita, Szarvas Fogadó. Támogatók: Adidas 
Magyarország, Agro-Twin 92 Kft., Akasztói 
Teniszpályák, Akker-Plus Kft, Aszódi János, 
B. Kovács Tamás, Ba Irén (virágüzlet), Ba-
baház, Bad Boys, Balázs István (BM Autó 
Kft.), Brada Kitti (AVON), COOP Rákóczi 
úti üzlete, Csanády Zsolt, Csilla kozmetika, 
Dely Péter Géza, Divat Fashion Divatüzlet, 
Elektrofavorit, Fantázia ház, Fehérnemű Üz-
let, Galántai BT Üzemanyagkút, GAS Üzlet, 
Grausza Zoltán, Gyöngy Papírbolt, Györgyi 
Divat, Hotel Imperiál, Hufbau-Akker, Japi 
zöldséges, Katy cipőbolt, Király Csemege, 
Kiss és Társai Kft., Korsós Marietta (Bio Life 
Speleo), Kovács Tamás, Kromholcz János 
masszőr, Maraton sport, Markó Ferencné (pa-
pírbolt), Mókus Horgászcentrum, Opauszki 
Jánosné (I&M Divatház), OTP Ingatlan-
pont Kft. Soltvadkert partnere, Parfüméria, 
Pivarcsi Zsolt, Polereczki Roland, Prepszent 
István, Retro Jeans Kiskőrös, Romhányi Ferenc 
fényképész, S. Oliver, Sipi-Ker Kiskőrös, Sze-
keres Károly, Szőgyi Háztartási Bolt, Tanár Úr 
Kérem papírbolt, Tarkabarka Játszóház, Teréz 
Gyógycikk, TESCO Kiskőrös, Thermál Étte-
rem, Tihanyi Csaba és Farkas Márta, Torgyik 
Mihály (Strand büfé), Variens Kft., Városi 
Tibor, Vénusz játék, sport, illatszer, Webhouse 
Kft, Western Cipőbolt

A Bálintné Csuka Nóra által veze-
tett Erdőtelki óvoda első alkalommal 
tartott bált, melynek a kollégium ét-
terme adott helyet. A Valentin-nap és 
a Házasság hete jegyében megtartott 
rendezvény bevételéből tornaeszkö-
zöket, fejlesztő játékokat szeretnének 
vásárolni, illetve egy kirándulást is 
szerveznek.
Támogatóik: Vodafone, Zsíros Zoltán festő, 
Zsanett Divat, PaliKarbon- Duchai Pál, 
Luxura Szolárium Stúdió, Gardenor-Virág 
– Kert-Dekor, Sóstó csárda, Kígyósi csárda, 
Gyöngy papírbolt, Mobil Világ GSM, Kál-
lai Krisztina műköröm építő, Global Plastik 
Kft., „Szaladgálós” Rétes bolt, Hardt Oil 
Kft., Malom mozi, Color Print Nyomda, 
Szomszéd-Club, Szentgyörgyi János üveges, 
Oázis italdiszkont, Elit parfüméria, Lakástex-
til- Mikusné Hadvina Mária, FETT KFT.,-
Fejes György, Sipi és Társa Kft., István Borház 
Kft., Láng Kft.,Hufbau-Akker Tüzép, Malina 
és Társa Kft.,  Vén Bika kocsma – Szabó Já-
nos, Milla fehérnemű bolt, Anci fehérnemű 
bolt, Ofotért-Fehérnemű, Devergo, Style 77 
Férfi-női divat, Szőgyi műanyag bolt, Nici 
gyermekcipő, Vénusz kultúrcikk, Joci zöldséges, 
GOODS Market, Regéczy Optika, Tüskevár 
Vadászbolt, GÁBORVIN Kft., Király Cse-
mege, GT-TWIN92 Kft., Teréz Gyógycikk, 
Tarkabarka Játszóház, Kurta kocsma, Kato-
na József Színház, Maraton sport, TESCO, 
Dulai Fenyős Lilla, Material Plastik, AVON, 
Cifra Palota-Kecskemét, Abonyi Kalandpark, 
Kecskeméti Vadaspark, Dunakeszi Vadaspark, 
Szegedi Vadaspark, Fantáziaház, Present Kis-
kőrös, Akasztói horgászpark, Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjtemény, Tanár úr kérem papírbolt, 
Club Pizzéria, BIO kozmetika, Elektro Favo-
rit, Csepi könyvesbolt, Old Car múzeum, Jet 
Caffe, Pusi fodrászat, Máramarosiné Lucza 
Ildikó, Kiskunvíz, Art Caffe, Bim-Bam Cuk-
rászda, Panama Cukrászda, Font Pincészet, 
Tömösváry László, Multicomp Irodatechnika, 
Garden Kft,. Madeira kávéház
Szakma-Maszka bálra voltak hivatalo-
sak az Urbánné Szabó Rózsa vezette 
Mohácsi óvoda vendégei a Szarvas 

Fogadóba. Egy „mézeskalács-házat” és 
udvari játékokat szeretnének vásárolni 
a gyermekeknek.
Támogatók: Amnesia Kiskőrös, Arcobaleno 
Bőrdíszmű, Babaház, Bibu Bizsu, Bim-Bam 
Cukrászda, Club Pizzéria, Colour Nails 
Bt., Csepi könyvesbolt, Elit parfüméria, 
Éva ételbár, Fantáziaház, Fókusz Optika, 
Fortuna étterem, Gas butik, Györgyi divat, 
Hakan Kebab, Hockey Club HC Kiskőrös, 
Írisz Optika, János Vitéz Látogatóközpont, 
Japi zöldséges, Tarkabarka játszóház, Kálóc-
zi Nóra szolárium, Király Csemege, Liberty 
Fashion, Lomjánszki Jánosné férfifodrász, 
Luxura Szolárium Stúdió, Mara Nails 
műköröm, Maraton sport, Midi pizzéria, 
Mikusné Hadvina Mária lakástextil, Mil-
la fehérnemű üzlet, MÜ-BAR Kft., Oázis 
italdiszkont, Opauszki Jánosné, Panoráma 
Függönybolt, Park és Kert Kft. Ba Irén, Petőfi 
Korzó, Pizzaphone, Present Bt., Reflexológia 
Talpmasszázs, Csokoládé masszázs Szabó Ka-
talin, Retro Jeans, Shredix Fitness, Sipiker Bt., 
Szabó Jánosné Tanár úr Kérem, Szentgyörgyi 
János Üvegcentrum, Szentpéteri Borház, Te-
réz Gyógycikk, Turán festékbolt, TUR-MES 
Kft., Varga Ferenc Frigyesné Zöldség gyümölcs 
kiskereskedés, Vári Gyula repülés, Városi és 
Társa ó0ra ékszer, Vénusz kultúrcikk, Voda-
fone, VYRA Style butik, Wrangler Lee, Zuska 
kozmetika és műköröm, Zoé virágbolt
A Kecskemétiné Viczián Ilona ve-
zette Szűcsi óvoda, a kollégium étter-
mében megtartott báljában igazi tréfás 
mesevilág várt mindenkit Lúdas Ma-
tyi történetének előadásán. A bevétel-
ből a tornaszoba eszköztárát fejlesztik, 
és az udvarukat szeretnék még szebbé 
tenni.
Támogatók: Götz gyermekdivat, Bébi-mami 
gyermekdivat, Fantáziaház, Sipi-Ker Bt., 
Tanár úr kérem papírbolt, Bim-Bam cukrász-
da, Elektro Favorit, Balázs Pálné játékboltja, 
Városi és Társa, Olasz divat – Faragó Imréné, 
Maraton sport, Style 77 férfi-női divat, Öntö-
zéstechnika – Torgyik Sándor, Mű-Bar Kft., 
MKB Bank, Zöld kígyó patika, Hárs patika, 
Vodafone, Goods Market, Terét Gyógycikk, 

Király Csemege, Lakástextil, Gábor-Vin Kft., 
Park és Kert Kft., Virágüzlet – Ba László, 
Rákóczi Csemege, Pizzaphone, Japi zöldséges, 
Gyöngy papír-írószer, Boranal Kft. 
Az Ősziné Dulai Zsuzsanna vezette 
Thököly úti tagóvoda vendégei a 90-es 
évek legendás Roxbury diszkójában 
találhatták magukat.  A rendezvény 
színvonalát a néptáncos gyermekek 
műsora is biztosította. A támogatáso-
kat, hozzájárulásokat a mindennapja-
ikhoz szükséges eszközök beszerzésére, 
a játékok pótlására fordítják. 
Támogatók: Ádám-Éva Divat, Ágnes Galéria, 
Agro-Twin Kft., Amnesia, Anci Fehérnemű, 
Aszódi János ev., Auto-Motor Trade Kft., Ba 
Ilona e.v, Ba Irén virágüzlete, Babaház, Bad 
Boys női és férfidivat, Balázs Pálné Játékbolt, 
BIBU – Bizsu Butik, Bim-Bam cukrászda, 
Brada Kitti, Car-Wash Gyros, Club Pizzéria, 
Cs.G. Bt., Csali Horgászbolt, Csányi Nor-
bert, Csepi könyvesbolt, Diego, Hárs Patika, 
Dörmőné Szolnoki Melinda, Elektro Favorit, 
Elit Parfüméria, Fantáziaház, Fess férfidivat, 
Fókusz Optika, Fritti Sport, Garden Juice, 
Gardrób, Gyöngy papírbolt, Györgyi butik, 
Hazai Hús, Hockey Club Kiskőrös, Huf-
Bau, I&M Divatház, István Borház Kft., 
Japi zöldséges, Jona Drink Kft., Katy cipő és 
táska, Király Csemege, Kiskőrösi Városi Lö-
vészklub - Lechner Péter, Korona Pizzéria, 
Kőrös Blank Kft., Közúti Szakgyűjtemény, 
Liberty Fashion, Luxura Szolárium Kálóc-
zi Nóra, Maglódi János Baromfibolt, Mara 
Nails – Flórián Gáborné, Maraton sport, 
Mikusné Hadvina Mária és fia Lakástextil, 
MKB Bank Zrt., Mobil Világ, Mű-Bar Kft., 
N és L Papírbolt, Oázis italdiszkont, OTP 
Ingatlanpont Soltvadkert, Otthon Bt., Present 
Bt., Rákóczi Csemege, Regéczy Optika, S. Oli-
ver, ShredX Fitness, Sipi Ker Kft., Star Light 
Lámpaüzlet, Sz.V. Gazdabolt, Szabó Kata-
lin (masszőr), Szentgyörgyi Üvegcentrum, 
Szentpéteri Borház, Teréz Gyógycikk, Tesco 
Lottózó, Torgyikné Danis Éva, Tur-Mes Kft. 
(Fortnetti), Valach Land Kft., Városi és Társai 
Kft., Vass-Bor Kft., Vén Família Kft., Voda-
fone, Western cipőszalon.

köszönetet mondanak az óvodák
a támogatásért, az ajándéKoKért
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Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
megjelenik 5 ezer példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

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

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

Felelős szerkesztő:
turán istvánné

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

Nyomdai munkák:
druk-Ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: markó jános

a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

A Wattay Diáksport Egyesület régi 
hagyománya, hogy a ballagás előtt 
elköszönnek sportoló diákjaiktól. 
Idén április 24-én köszönték meg 
több éves, eredményes munkájukat, 
melyet az iskola sportéletének fellen-
dítése érdekében végeztek. A kiváló 
sportolókat Fenyvesi Éva, a DSE 
elnöke, majd Franczia László igaz-
gató köszöntötte. Ezt követően a je-
lenlévők filmösszeállítást néztek meg 
az elmúlt évek sporteseményeiről, 
amit Csatai Krisztián állított össze. 
A Horváth István pedagógus által 
készített emléklapokat és az ajándé-
kot a következő diákok vették át: 12. 
A: Juhász Regina, Kolompár Di-
ána, Szigeti Éva (kézilabda), Len-
gyel Dávid (úszás), Pipicz Tamás, 
Toásó Norbert (atlétika), Pippan 
Bálint (atlétika, úszás, és labdarú-
gó diákolimpia országos döntős), 
Varga Nikolett kézilabda, atlétika. 

12. B: Ambrus Csongor (atlétika), 
Kubicsek Martin (kézilabda, atléti-
ka), Polereczki Bence (úszás), Szabó 
Márk (kézilabda, atlétika), Horváth 
Vivien, Kutasi Viktória (atlétika), 
11/2: Bolla Ákos (atlétika), Burdán 
Attila (kézilabda), Lavati Zoltán 
(kézilabda, többszörös különdíjas), 
Óber Erik, Polyák Bence (kézi-
labda), Szé 12/2/1: Németh Márió 
Richárd (atlétika), 14/A: Solymosi 
Dániel (labdarúgás, többszörös kü-
löndíjas).
A kötetlen beszélgetéssel záródó 
program végén a DSE vezetősége 
köszönetet mondott az iskolai sport-
életet támogató Eckerle cég képvi-
selőjének, Hangya Lajosnak, va-
lamint Kis László és Gráner Géza 
pedagógusoknak, akik a jubileumi 
25. Eckerle Szaki Kupa résztvevő-
inek készítettek ajándékot az aszta-
losműhelyben.

Ki a mester Két KeréKen?

ezüstösen raGyoGnak 
juniorjaink

24:24-es döntetlent (15-12) játszott 
a Kalocsai KC ellen a Kiskőrösi KSK 
férfi kézilabdázóink junior csapata 
április 22-én, hazai pályán, a kiskőrö-
si sportcsarnokban. Mindkét félidőt 
végigküzdötték a fiúk, annak ellené-
re, hogy az eddig megszerzett pont-
jaik alapján már a meccs előtt tud-
ták, hogy mindenféleképpen övék az 
ezüst. Hazai gólszerzők: Harangozó 
G. (8), Bezsenyi M. (4), Borbényi 
T. (3/2), Ruskó (3), Polereczki (2), 
Barna (1), Bezsenyi Á. (1), Hunyadi 
(1), Klucsár (1).
A szezonzáró meccs után Domonyi 
László polgármester és Harango-
zóné Balogh Zsóka, a képviselő-
testület művelődési-közoktatási- és 
sportbizottságának tagja akasztotta a 
nyakába a jól megérdemelt, ezüstö-
sen csillogó érmet a játékosoknak és 
edzőjüknek, Horváth Andrásnak, 

valamint másodedzőjüknek, Ro-
hoska Lászlónak. Ez az érem immár 
nyolcadik sorban, hiszen 8. éve feje-
zik be a bajnokságot dobogós helyen 
a fiúk. Tavaly arannyal büszkélked-
hettünk!  A rögtönzött díjkiosztó 
ünnepség végén Harangozó Gergő 
a csapat nevében elköszönt a junior 
korosztálynak búcsút mondó játéko-
soktól: Kulcsár Pétertől, Hunyadi 
Márktól, Borbényi Tamástól. Ők 
a felnőtt csapatban játszanak ezután 
tovább. 
A felnőtt csapat teljesítménye is di-
cséretre méltó, hiszen aznap a baj-
nokságot vezető Kalocsa aranyérmes 
csapatával 27:27-es döntetlent ját-
szottak, rendkívül kemény csatában. 
Harangozó Péter csapatvezető mél-
tán lehet tehát büszke a felnőtt és a 
junior csapatra egyaránt. Szép volt 
fiúk!

elkészült az új 
sportcsarnok terve

Örömmel mutatta meg Domonyi 
László polgármester az új kézilab-
da csarnok beadandó tervét a köz-
meghallgatás után. Mint mondta, a 
tervezők igyekeztek minden igényt 
kielégíteni a többszintes – földszint, 
emelet, galéria – csarnok tervezése 
során. A csarnok főbejárata a Vad-
virág utca felől lesz, két jegypénztár 

is segíti a szurkolók gyors bejutását. 
Egy vendégszurkoló bejárat pedig 
külön jegypénztárral biztosítja szük-
ség esetén az elkülöníthetőséget. Az 
első elképzelésekhez képest több vál-
toztatást is elvégeztek a tervezők, így 
ez a terv már a városvezetésnek is tet-
szik és a kézilabdázók is sportszakmai 
szempontból megfelelőnek találják. 

jól szerepeltek a 
KisKőrösi dartsosoK

A gyorsabb lebonyolítás érdekében 
vásárolt négy, könnyen és stabilan 
megálló mobil állvány is jó szolgála-
tot tett, melynek köszönhetően ösz-
szesen 8 táblán lehetett versenyezni. 
A visszajelzésekből úgy tűnik, hogy a 
játékot esetlegesen zavaró tényezőket 
sikerült kiküszöbölni, így minden 
versenyző a saját ritmusában, nyu-
godtan tudott játszani és jól érezte 
magát a versenyen és azon kívül is. 
Versenyről versenyre bővül az új já-
tékosok köre, hiszen megint négy 
új szabadidő kártyát kiváltó játékos 
is itt próbálta ki magát. A szervezők 
bíznak benne, hogy minél több ama-
tőr játékos indul majd az ilyen verse-
nyeken és szerez egyre több rutint, 
hogy később akár nemzeti bajnok-
ságokon is megméretethesse magát.
Tóth Zsolt Kecskemétről ismét 
nyerni tudott, Katona Bence mesz-
sziről utazva, szoros mérkőzésen lett 
második, Hovodzák Antalnak, aki 
a Hírös Hunokhoz méltó játéktudás-
sal fért fel a dobogó harmadik fokára. 

A hazai játékosok is jól szerepeltek, 
hiszen Kovács Krisztián és Tóth 
„Leo” Tamás is egyaránt az előke-
lő 5. helyet szerezték meg. Sokan 
végeztek a Győztes Kör Sport Egye-
sület tagjai közül a középmezőnyben 
is. Gratulálunk! Reméljük, június 
9-én kiskőrösi versenyzőt is látha-
tunk a dobogón!
A Győztes Kör Sport Egyesület 
2014. óta létezik. Elsősorban a darts 
népszerűsítését, helyi-, országos- és 
nemzetközi versenyzési lehetőség 
biztosítását tűzték ki célul. Nem 
csak részt vesznek, hanem rendeznek 
is régiós és országos versenyeket.
Tagja bárki lehet, aki megfelelő ver-
senyszellemmel és sportszeretettel 
rendelkezik. Az egyesületnek jelen-
leg 38 tagja van, melyek közül 12 
igazolt versenyzőként van jelen a 
darts világában.
Elérhetőség:
Facebook: Győztes Kör Sport Egyesület,
email: gyozteskor@gmail.com,
telefon: +36 (70) 331-9638

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság Baleset-megelőzési 
Bizottsága a Kiskőrösi Rendőrka-
pitányság közreműködésével április 
19-én rendezte meg a „Kerékpáros 
Iskola Kupa” (KIK), valamint a „Ki 
a mester két keréken?” elnevezésű, 
felmenő rendszerű versenyek megyei 
döntőjét városunkban.
A közlekedésismereti vetélkedők cél-
ja az általános iskolás diákok közle-
kedésbiztonsági, baleset-megelőzési 
ismereteinek felmérése, ezek további 
oktatásának, nevelésének módszer-
tani segítése, valamint a tanulók 
részére megyei szintű megmérettetés 
lehetőségének biztosítása volt.
A megnyitón Csizovszki László 
rendőrkapitány és Pohankovics 
András alpolgármester köszöntötte 
a versenyző diákokat és kísérőiket. A 
gyerekek KRESZ-teszt lapot töltöt-
tek ki és kerékpáros akadálypályán is 
összemérték ügyességüket.
A KIK versenyben Tóth Balázs kis-
kőrösi diák az első helyen végzett, 
Czinkóczki Vivien pedig harma-
dik lett. A Ki a mester két keréken 
megmérettetésben a mieink közül 
Gubacsi Kornél a második he-
lyen, a kiskőrösi csapatban induló 
soltszentimrei Kupsza Dorina (fel-
készítő tanára Tóth Sándor) pedig a 
harmadik helyen végzett.  
Kiskőrösieket Bácsi Csaba, a Bem 
iskola pedagógusa készítette fel, már 
mindhárman évek óta tagjai az isko-
lai KRESZ szakkörnek.

sport
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elbúcsúztatták
a Wattays sportolókat

apróhirdetések
Rakodó-közterületfenntartó munkaerőt 
keresünk Kiskőrösre a Kőrösszolg Kft-hez. 
Érdeklődni a 06-20/417-9392-es telefon-
számon lehet.

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

Festő-mázoló szakmunkást keresünk a 
Kőröskom Kft-hez. Bővebb információ: 
20/3207-817, illetve 78/415-680/1. mellék.

5. Trizoli Jótifuti Jótékonysági 
futás és bringázás 

június 18-án vasárnap
gyülekező: Kecskemét - Főtér (0 km kőnél) 7.30-tól 

rajt: 9.00 Kecskemét belvárosi rövid távú futás gyerekekkel, 
kerekes-székesekkel (kb. 2 km)

rajt a teljes távhoz: 9.30 órakor

minden résztvevőnek regisztrálnia kell!

további információk, regisztráció: www.trizolijotifuti.hu, illetve 
facebook: 5. Trizoli Jótifuti Jótékonysági futás és bringázás - esemény

Szeretnénk, ha részese lennél velünk ennek a nagyszerű napnak! 
Várunk szeretettel!

Kerékpáros kupa Kiskőrösön

A felső képen balról jobbra: Kupsza 
Dorina, Czinkóczki Vivien, Tóth Ba-
lázs, Gubacsi Kornél, valamint Tóth 
Sándor pedagógus.
Alsó kép: Csizovszki László kapitány, 
Pohankovics András alpolgármester, 
valamint Baltás Adrienn c. r. zászlós 
főszervező.

már harmadik alkalommal rendeztek Kiskőrösön régiós darts ligaversenyt, 
amelyen a 38 versenyzőn túl számos néző is megjelent, így közel 70 ember 
zsúfolódott be a Holdfényes Biliárd Klubba. a győztes Kör sport egyesü-
let tagjainak hála, sikerült még kényelmesebb, szebb hellyé varázsolni a 
helyiségeket.

boGnár erika maGyar bajnok
Pestszentimrén rendezték meg nem-
régiben a 2017-es női utánpótlás  
Magyar Birkózó Bajnokságot.
Bognár Erika kadet korcsoportban  
60 kilogrammban nevezett be. A  
kitűzött cél nem kevesebb, mint a  
Magyar Bajnoki cím elnyerése volt. 
Erika már a verseny előtt két hét-
tel Országos Válogató Bajnokságot  
nyert junior korcsoportban.
A szakemberek figyelme Erikára  sze-
geződött: Vajon formában maradt-e  

a tehetséges birkózó lány? Erika  fel-
készültségét bizonyítva egymásután  
hét  ellenfelét is legyőzte, így méltán 
nyerte meg az aranyérmet, ezzel ka-
det 60 kilogrammban ő lett a Ma-
gyar bajnok.
Gratulálunk a nagyszerű teljesít-
ményhez és a jövőben további szép 
sportsikereket kívánunk!

Tóth Mátyás – Kiskőrösi Petőfi 
Birkózó Klub
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2017. májusdiCsőséges

A megnyitó ünnepségen Domonyi 
László polgármester köszöntötte a 
vendégeket, őt követte a Hétszínvirág 
Alapítvány Kis-Csicsergők nép-
tánccsoportjának bemutatója, majd 
Rideg László, a megyei közgyűlés 
elnöke nyitotta meg a fesztivált.
Ezt követően egy szakmai konferen-
cia kezdődött a művelődési központ-
ban, ahol teltház előtt folyt a be-
szélgetés a három hazai legnagyobb 
kulturális és hagyományőrző fesztivál 
szervezőivel, múltjukról, jelenükről 
és tervezett jövőjükről. A kerekasz-
tal-beszélgetésen részt vett Csapláros 
Andrea, a Savaria Történelmi Kar-
nevál, Varga Zoltán, a Kurultaj, 
és Fülöp Tibor Zoltán, a Tavaszi 
Emlékhadjárat szervezőcsapatából. 
A konferenciára a Civil Informáci-
ós Centrum által, sokan szervezet-
ten érkeztek a régió településeiről. 
A konferencia közben, a főtéren fel-
lépett a Százszorszép Óvónői Báb-
csoport, akik a Három Kismalac 
című előadásukkal örvendeztették 
meg a kisgyermekes családokat.
A délután már a zenéről és a kikap-
csolódásról szólt. Fellépett a kisteleki 
Good Company zenekar, valamint 
sokak örömére Ferenczi György és 

a Rackajam is ellátogatott Kiskőrös-
re egy fellépés erejéig, akiket szép 
számú és lelkes közönség fogadott a 
Petőfi szobornál felállított második 
színpadon.
Délután irodalmi előadások is vol-
tak, mivel a fesztivál vendégeiként 
Varró Dániel és Benkő László 
írók is megjelentek, akikkel Turán 
Istvánné, a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár igazgatója beszélgetett, sok 
érdeklődő előtt.
Ismét nagy sikere volt a Levendula 
Gyermekparknak, az 1848-as huszár 
és honvéd hagyományőrzőknek, va-
lamint a Művészparknak is. Az új-
donságnak szánt Filmcsarnok is sike-
res volt a Szarvas előtti filmsátorban, 
folyamatosan érkeztek a rövidfilmek 
iránt érdeklődők, elsősorban a fiata-
lok köréből. A fesztivál záróműsorá-
nak szánt színházi előadásra minden 
jegy elkelt az utolsó pillanatra, így 
teltház előtt játszotta el a kecskemé-
ti Katona József Színház társulata a 
nemrégiben még műsorukon lévő 
János Vitéz daljáték felfrissített vál-
tozatát.
A fesztiválra igen sokan érkeztek más 
településekről, amely fontos lehet a 
rendezvény jövője szempontjából is.

soKan eljötteK KisKőrösre a PetőFi Kulturális Fesztiválra
április 30-án újra megrendezték Kiskőrösön a Petőfi Kulturális Fesztivált, 
ezúttal a város új főterén. már a délelőtti ünnepélyes megnyitóra igen 
sokan eljöttek, hála a csodaszép időnek, amely végül megkegyelmezett 
a fesztivál szervezőinek, a Kiskőrös Kultúrájáért egyesület csapatának.


