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Lesen macht spaß!
OLvasni öröm!

napjaInK

A KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskola diákjainak számára min-
denképp. Ezt az is bizonyítja, hogy 
igen kiválóan szerepeltek a nem-
régiben megrendezett versenyen, 
melyre rajtuk kívül Császártöltés-
ről, Bócsáról, Kecelről, Soltvadkert-
ről is érkeztek csapatok. Mint azt 
Szabóné Tereánszki Nóra nyelvta-
nár elmondta, a megmérettetést igen 
komoly felkészülés előzte meg. A kü-
lönböző korcsoportokban versenyző 
tanulók egy-egy német nyelvű „kö-
telező” könyvet olvastak ki, ehhez 
a tanév kezdetétől havonta kaptak 
a háromfős csapatok a soltvadkerti 

szervezőktől feladatlapokat. A szö-
vegértési feladatokon kívül helyt 
kellett állniuk nyelvtani gyakorlatok-
ban, valamint szövegalkotásban is. 
A három korcsoportban – 3-4. osz-
tály, 5-6. osztály, valamint 7-8. osz-
tály – három különböző dobogós 
kiskőrösi eredmény született. Nagy 
dicsőség, hogy a 3-4. osztályos kor-
csoportban első helyen végzett a 
KEVI csapata, úgy, hogy az elérhető 
95 pontot mind megszerezték.

Gratulálunk a németes diákoknak a 
szép eredményhez és további sikeres 
nyelvtanulást, versenyzést kívánunk!

3-4. osztályos korcsoport: Nagy Levente, Nagy Marcell, Volák Vencel.
Felkészítő pedagógus: Szabóné Tereánszki Nóra

5-6. osztályos korcsoport harmadik hely: Lomjánszki Anett, Szebellédi Gréta, 
Verebélyi Liza. Felkészítő: Tüske Bernadett

7-8. osztályos korcsoport második hely: Csermák Fanni, Kovács Vivien,
Krahulecz Viktória. Felkészítő: Harsányi Zoltánné

Több mint egy évtizedes múltja 
van annak Kiskőrösön, hogy már-
cius 8-án, városi szinten köszöntik, 
ünneplik a nőket. Valamikor Bella 
László nyugalmazott iskolaigaz-
gató, önkormányzati képviselő in-
dította útjára ezt a nemes gesztust, 
napjainkban Hirsch Imre képviselő 
gondoskodik arról, hogy ne szakad-
jon meg a hagyomány. A Szarvas 
Fogadó nagytermében megrende-
zett ünnepségen Hirsch Imre kö-
szöntötte a megjelenteket, majd 

a Szó-La-M Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény pedagógusa, 
Boldoczki Róbert és növendékei 
rézfúvós előadásában gyönyörköd-
hettek a szebbik nem jelenlévő képvi-
selői, valamint kísérőik. A műsorban 
ezután versek, beszédek hangzottak 
el, majd az ünnepi perceket Szappa-
nos Emese, a KEVI gimnáziumának 
diákja szavalata zárta. A szervezők 
még egy finom édességgel is kedves-
kedtek a hölgyeknek a nőnapi virág 
mellé. Köszönjük!

„Éljen mInden bájos szÉp nő…!”

Az „Értékőrzők Bács-Kiskunban” 
középiskolai verseny megyei dön-
tőjén kiválóan szerepeltek a KEVI 
gimnáziumának csapatai. A febru-
ár elején a Lakiteleki Népfőiskolán 
megrendezett versenyen, a 10.A 
osztályos – Pufókák névvel induló 
– csapat (fotó) – Bognár Balázs, 
Kaposvári Vajk, Mészáros Dávid, 
Mizsei András – harmadik helyezést 
ért el. Felkészítő tanáruk Horváth 
János. A Tudálékosok csapatnévvel 
induló 11.D-s csapat – Herczeg 

Teréz, Verba Hanna, Pap Gergő, 
Tóth Marcell – pedig a negyedik 
helyen végzett. A csapatot Fodor 
Tamás pedagógus készítette fel. Tel-
jesítményükhöz gratulálunk!
A képen a „Pufókák” és Szakáli 
István Loránd, agrárfejlesztésért 
és hungarikumokért felelős helyet-
tes államtitkár, Szántó István, a 
megyei értéktár bizottság elnöke, 
Dr. Bankó Ágnes megyei aljegyző, 
Imre Károly, a Nemzeti Művelődési 
Intézet nyugalmazott igazgatója.

ÉrtÉKőrzÉsből jelesKedteKFaragó Imre „Kiskőrös Város Díszpolgára”
1937-ben született Kiskunlacházán egyszerű, paraszti csa-
ládban. Kitanulta a géplakatos szakmát, majd Budapesten 
helyezkedett el a Lámpagyárban. Részt vett az 1956 október 
23-i tüntetésen, majd a forradalom bukása után a Népköz-
társaság rendje elleni fegyveres szervezkedéssel vádolták, és 

másodfokon hat év börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. Házassága 
révén 1966-ban költözött Kiskőrösre. Két leányt nevelt fel és segített pedagó-
gusdiplomához. Nagyapaként három unokája neveléséből is aktívan kiveszi 
a részét.
A szakmájában dolgozott a KTSZ-ben, az IGV-ben, majd újra a KTSZ-ben. 
Tagja lett az ’56-os, jelenleg történelmi Vitézi Rendnek, aktív tagja, jelenleg 
elnöke a helyi ’56-os Szövetségnek. Ugyanennek a szervezetnek a területi el-
nöke, és az országos elnökségben a Szociális Bizottság vezetője. Számos kitün-
tetésben részesült, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét személyesen 
vehette át a köztársasági elnöktől a Sándor-palotában.

Czérna János
1976. óta van a pedagóguspályán. A Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskolán szerezte meg földrajz-testnevelés szakos diplo-
máját. Húsz évig vezette Kiskőrös Város Sportigazgatóságát. 
2011 óta a Bem József Általános Iskola igazgatóhelyette-
se. Egész életét végigkísérte a sport szeretete Kiemelkedő 

eredményeket ért el a női kézilabdacsapattal, jelenleg az utánpótlás-neve-
lés területén folytatja munkáját. A Kiskőrös Térségi Bem József Általános 
Iskola Székhely és Tagintézményeinek sporttevékenységét is koordinálja. 
A Bem DSE egyik alapítója, valamint tagja a Megyei Diáksport Szövetségnek is. 

„a magyaroK IstenÉre esKüszünK, esKüszünK…!
méltó megemlékezés és városi kitüntetések átadása

az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ün-
nepség az 1848-as emlékmű és a batthyány – emléktábla koszorúzásá-
val vette kezdetét. ezt követően önkormányzati elismeréseket adott át 
Domonyi László polgármester a városvezetés nevében a polgármesteri hi-
vatal dísztermében. Faragó Imre „Kiskőrös Város díszpolgára” kitüntető 
címet kapott, Czérna János „Kiskőrösért” díjat vett át. Czeffer István „Kis-
kőrös Város Ifjúságának oktatásáért és neveléséért”, dr. Gregus Ferenc 
„Kiskőrös Város sportjáért”, Fadgyas István és Gottfried Béla „Kiskőrös 
Város Közéletéért”, Markó Péter „Kiskőrös Város gazdaságáért”, Szabóné 
dr. Kováts Borbála „Kiskőrös Város egészségügyi és szociális ellátásáért”, 
Szomorné Szepcsik Éva „Kiskőrös Város Kultúrájáért”, Varga Ferenc „Kis-
kőrös Város településfejlesztéséért”, a tarnówi magyarbarátok társasága 
pedig „Kiskőrös Város nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért” elisme-
résben részesült.

Czeffer István 
„Kiskőrös Város Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért”
39 évig dolgozott a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiumában, mint szakoktató. 

dr. Gregus Ferenc
„Kiskőrös Város Sportjáért”
Ügyvédi hivatásán kívül a sport teljesíti ki mindennapjait. 
A Kiskőrösi Tenisz Egyesület egyik alapítója.

Fadgyas István
„Kiskőrös Város Közéletéért”
Hadtápfőnökként dolgozott a laktanya bezárásáig. 2001. 
január 22 óta a Helyőrségi Nyugállományúak Klubjának 
vezetője.

Gottfried Béla
„Kiskőrös Város Közéletéért”
A kiskőrösi vegyvédelmi laktanya hadműveleti osztályveze-
tőjeként ment nyugdíjba. A Helyőrségi Nyugállományúak 
Klubjának elnökhelyettese.

Markó Péter
„Kiskőrös Város Gazdaságáért”
A Druk-Ker Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatója. Édesapja, Markó János által átadott nyomda 
dolgozóinak létszáma eléri a 80 főt.

Szabóné dr. Kováts Borbála
„Kiskőrös Város Egészségügyi és Szociális Ellátásáért”
1971-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemen. A pszicho- és mentálterápia terén végzett 
kiemelkedő munkát.

Szomorné Szepcsik Éva
„Kiskőrös Város Kultúrájáért”
A Bem iskola pedagógusa a Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskola magyar – ének szakán 1983-ban szerzett tanári dip-
lomát.

Varga Ferenc
„Kiskőrös Város Településfejlesztéséért”
Autószereléssel, autókereskedéssel foglalkozott, jelenleg az 
ingatlanfejlesztés, -beruházás, generálkivitelezés területén 
fejti ki tevékenységét.

A művelődési ház színháztermében Domonyi László polgármester mondott 
ünnepi beszédet, melyben méltatta 1848 hőseit, akik szembeszálltak az el-
nyomó hatalommal, s akiknek nevét nem sodorta el az azóta eltelt másfél 
évszázad sem. A város első embere hangsúlyozta az összetartó közösség érték-
teremtő erejét, amellyel Kiskőrös városa követendő példával jár elöl. 
A KT Bem József Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsorát követően a 
megemlékezés Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Jókai Mór, Bem József szobrá-
nak, valamint Petőfi szülőházának megkoszorúzásával ért véget.

a méltatások teljes szövege Kiskőrös város honlapján, 
facebook oldalán olvasható még több fotóval.
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Március 6-án hétfőn, az 500 ezre-
dik legyártott gépet ünnepelték a 
dolgozók. Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével Domonyi László pol-
gármester is.
Az elmúlt 35 évben több mint 60 
ezer postai, banki és közlekedés-
technikai eszköz gyártásával és te-

lepítésével járultak hozzá a hazai és 
a szomszédos országok készpénzke-
zelő rendszereinek működéséhez. 
2003-tól pedig 15-szörösére nőtt 
a Protokon termelése a fitneszgép 
gyártás eredményeképpen.
Az elért eredmények mögött egy 
mára 400 fősre bővült összetartó és 

elhivatott közösség áll, akik elkötele-
zettek a további fejlődés érdekében. 
Soraikba folyamatosan várnak dol-
gozni akaró fiatalokat.
Az elmúlt 15 évben mutatott teljesít-
ményükkel kivívták és élvezik a Life 
Fitness tulajdonosi bizalmát, mely 
révén ez év első felében közel 1 mil-
liárd forintos beruházással fejlődik 
tovább a cég.
Kurucz András ügyvezető (kis kép) 
rövid beszédében megköszönte a 
dolgozók munkáját és a városveze-
tés mindenkori támogatását is, majd 
ajándékokat adott át az 5, illetve 10 
éve a cégnél dolgozóknak, valamint 
okleveleket a Lean Six Sigma Green 
Belt képzést sikeresen elvégzőknek. 

Az esemény végén pedig az 500 ezre-
dik legyártott gépet körbeállva örö-
kítették meg a pillanatot, és minden 
dolgozó átvehetett egy, a jeles napra 
emlékeztető pólót is.

Subáné Kiss Krisztina

5

az ötszázezredIK gÉpet ünnepeltÉK a protoKonnál
a cég töretlenül fejlődik tovább

2017 több szempontból is fontos a protokon Kft. életében. Éppen 35 évvel 
ezelőtt, 1982-ben alapították a protokon-t, mely történetének első 20 évé-
ben a közlekedés- és a banktechnika területén ért el szép eredményeket. 
15 éve, vagyis 2003 szeptemberétől pedig a brunswick vegyesvállalata-
ként fitneszgépekkel bővítette ki gyártási palettáját. Világhírű fitneszgé-
peiket öt kontinensre szállítják, life Fitness márkanévvel.

tetőKonFerencIát tartott a HuFbau-aKKer KecsKemÉten
országos hálózatot építenek ki 

Endrődi Ferenc, a 27 éves Akker-
Plus Kft. tulajdonos-ügyvezetője 
köszöntőjében elmondta, hogy a 
Hufbau csoport (melynek Hufbau-
Akker néven oszlopos tagja az 
Akker-Plus Kft. is) jelenlegi bővü-
lése során, a következő 3-5 évben 
országos hálózatot kíván felépíteni. 
Az ehhez szükséges üzleti modell 
már megvan, melynek négy fontos 
eleme van: az áruházak, a régióköz-
pontok, a kiskereskedések és a szak-
kereskedések. – Csoportunk számára 
igen lényeges, hogy mindig a vevők 
mellett álljunk a lehető leggyorsabb 
és legprofibb kiszolgálással – mondta 
az ügyvezető.
Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 
Kecskemét alpolgármestere köszön-
tőjében kiemelte, hogy a következő 
években 5-8 ezer ember érkezik majd 

Kecskemétre, akik miatt a tetőépítők 
is új megrendelőkre számíthatnak a 
jövőben. A konferencia első előadá-
sát Varga Dénes közgazdász tartot-
ta, aki az Építési Piaci Prognózisról 
tartott előadásában kiemelte: a nö-
vekedés motorjaként az elkövetkező 
években a lakásépítést emeli ki, de 
előrejelzése szerint a konjunktúra a 
korábbihoz képest fele olyan hosszú 
és fele olyan erős lesz.
A Knauf Insulation Cégcsoport 
előadásában a hőszigetelési előírá-
sok változására hívta fel a figyel-
met. A Velux Cégcsoport térnyerő 
kategóriájának legújabb tagjával, a 
manzárdablakkal is megismerked-
hettek a konferencián résztvevők. 
Néha egymásnak ellentmondó fel-
tételeknek kell megfelelni a hő- és 
hangszigetelés során – derült ki a 
Bachl Hőszigetelőanyag-Gyártó 

Kft. előadásából. A Bramac Kft. 
energiahatékony rendszerelemeket 
mutatott be, melyek elsősorban 
azért időszerűek, mert szigorodnak 
az épületek energetikai jellemzőit 
meghatározó jogszabályok.
A Ratscheck Scheifer Kft. egy érde-
kes videót hozott a konferenciára. „A 
föld mélyéről a világ tetejére” című 
anyagban betekintést adtak a termé-
szetes pala bányászatának és meg-
munkálásának munkafolyamataiba. 
A Leier Hungária Kft. egy gyakorlati 

bemutatóval egybekötött előadást 
tartott a legnépszerűbb Lsk kémé-
nyükről, mely fokozott hőszigetelé-
sével bármely házhoz jól illeszkedik. 
A 133 éves Creaton Cégcsoport 
komplett rendszereinek bemutatá-
sával készült a konferenciára, ahol 
termékkínálatuk széles palettáját is-
mertették a jelenlévőkkel a hódfarkú 
cserepektől a húzott falcos cserepe-
ken és tetőfóliákon át a fényáteresztő 
kristály üvegcserepekig.

a tetőépítésről tartott kivitelezői konferenciát február elején az akker-
plus Kft. Kecskeméten. az eseményen a szakma meghatározó képviselői 
mutatták be az idei év legfontosabb aktualitásait, valamint az üzletileg új 
sikerekkel kecsegtető újdonságokat.

tűzgyújtásI tIlalmat 
rendelteK el

A Földművelésügyi Minisztérium az 
ország teljes területén lévő erdőkre 
és fásításokra, valamint az erdők és 
fásítások határától számított kétszáz 
méteren belüli területre, átmeneti 
időre 2017. március 3-tól általános 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A határozat értelmében tilos a tűz-
gyújtás még a kijelölt tűzrakó he-
lyeken is, valamint a közút és va-
sút menti fásításokban, beleértve a 

parlag- és gazégetést is. Az erdőben 
kirándulók, a mezőgazdasági terü-
leteken dolgozók, a közúton és va-
súton utazók fokozottan figyeljenek 
arra, hogy égő cigarettacsikket és 
dohányneműt ne dobjanak el, azt 
minden esetben oltsák el. Aki a tűz-
védelmi rendelkezéseket megszegi, 
szabálysértést követ el.
(forrás: bacs.katasztrofavedelem.hu,
fotó: Ádám Miklós)

Köszönet az együttÉrzÉsÉrt

A szerető férj, édesapa, nagypapa, 
a „Kiskőrös Településfejlesztéséért- 
díjjal” elismert szakember, február 
27-én, örökre megpihent...
Utolsó útjára nagyon sokan elkísér-
ték, elbúcsúztak tőle, sírját beborí-
tották a tisztelet és a szeretet koszo-
rúi, virágcsokrai.
Köszönjük a rokonoknak, a bará-
toknak, volt kollégáknak, az ismerő-
söknek hogy a református szertartás 
szerinti búcsúztatáson velünk voltak, 
kifejezték együttérzésüket.

Őt soha el nem feledő családja

Nagy Árpád
okleveles építészmérnök

1938-2017

„Köszönjük, hogy éltél, hogy bennünket szerettél,
nem hagytál itt minket, csak álmodni mentél…”

A kiskőrösi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó
munkatársat keres 4 illetve 8 órában, azonnali kezdéssel.
A munkakör az alábbi képesítésekkel tölthető be:
szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus, okleveles pszicholó-
gus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles 
szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser, viselkedéselemző, gyermek- 
és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazga-
tásszervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, 
pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igaz-
gatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő
 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel
az alábbi címen lehet: hajdujuli0213@gmail.com
továbbá az alábbi telefonszámon: 06-20/886-3496

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kertészeti Szakgimnázium

A KÖLTÉSZET NAPJA
alkalmából

2017. április 11-én kedden 10-24 óráig

PETŐFI SÁNDOR  és  ARANY JÁNOS      
műveiből versmondást és felolvasást szervez

 a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban.

Barátságról szóló verseket más költőktől is szívesen meghallgatunk.
 Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit. 
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HonosítottaK a VárosHázán
Öt felnőtt és két fiatal tett honosítá-
si esküt a városházán február 9-én. 
Grancsa Katalin (Kaca), Sinka 
Annamária (Marosvásárhely), Bol-
dizsár Gizella, Boldizsár Nikita 
(Kaca, Kiskunhalas), valamint 

Kovácsev Igor, Kovácsev Jasenka 
és Kovácsev Viktor (Szabadka) tett 
honosítási esküt Domonyi László 
polgármester, valamint Baranyai-
né Szabó Katalin anyakönyvvezető 
előtt.

Kézírásunk folyamatosan változik életkorunk előrehaladtával, alakul sze-
mélyiségünkkel együtt. mindez jól megfigyelhető az idei szépíróverseny 
elkészült szebbnél szebb gyermekmunkáin. a sajátos nevelési igényű va-
lamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával rendelkező 
gyermekek az idén megyei verseny keretében versenyezhetnek. a megyé-
ből 229 gyermeket regisztráltak a felkészítő pedagógusok, így a sok jelent-
kezőre való tekintettel járási fordulókat szerveztünk.

A járási versenyekre Kiskőrösön kí-
vül még három helyszínen került sor, 
Kalocsán, Kecskeméten, Kiskunfél-
egyházán. Ezúton is köszönjük az 
intézményeknek a versenyek meg-
szervezését.
A Kiskőrösi EGYMI-ben február 
13-án tartottuk a járási fordulót, 
amelyen két járás /Kiskőrös, Kiskun-
halas/ öt korosztályában 61 tanuló 
vett részt.
A tanulók feladata korosztályuknak 
megfelelő szöveg másolása volt.
A munkákat a Kiskőrösi EGYMI pe-
dagógusai zsűrizték.
A zsűri döntése alapján a két járásból 
a következő kiskőrösi tanulók jutot-
tak tovább a verseny megyei fordu-
lójára:
• I. korosztály
2. helyezett: Bajkó Szabolcs
KT Bem József Ált. Iskola
• II. korosztály
1. helyezett: Pap Máté Zsolt
KT Bem József Általános Iskola Páhi 
Általános Iskolája

• IV. korosztály
1. helyezett: Rácz Klaudia
KT Bem József Általános Iskola Páhi 
Általános Iskola/
2. helyezett: Balogh Tímea
Kiskőrösi EGYMI/
3. helyezett: Pohankovics Kira
KT Bem József Ált. Iskola. Kiskőrös
• V. korosztály
1. helyezett: Bóna Ádám
Kiskőrösi  EGYMI/
2. helyezett: Heródek Stefánia 
Wattay Szakgimnázium Kiskőrös
3. helyezett: Kancsár Liliána
Wattay Szakgimnázium Kiskőrös

Támogatóinknak köszönhetően a 
verseny résztvevői ajándékban is ré-
szesültek. 
Köszönjük a támogatást Bognárné 
Gajár Katalin szülőnek, Tanár úr 
kérem én készültem! papírboltnak, 
és a Bubee Hungary Kt.-nek.
A továbbjutóknak gratulálunk.

Bódog Erika

több KIsKőrösI dIáK Is toVábbjutott 
a megyeI szÉpíró Versenyre

a Házasság olyan, mInt a tánc
Mi kell ahhoz, hogy konflik-
tusainkat jól tudjuk meg-
oldani? Hogy azok ne 
szétforgácsolják a kap-
csolatunkat, hanem 
közelebb hozzanak 
bennünket egymás-
hoz? E kérdésekkel 
foglalkozott Theisz 
Dóra pszichológusnő: 
„A szerelem táplálása 
és a konfliktuskezelés” 
című előadásában február 
28-án a Szabadidő presszóban.
Rendkívül fontos, hogy kapcsola-
tunk elejétől kezdve érzelmi bank-
betétet halmozzunk fel, melyekhez 
vissza tudunk nyúlni konfliktusa-
inkban. Gyűjtsük csokorba közös él-
ményeinket, tapasztalatainkat, közös 
jó érzéseinket. 
Időről-időre bővítsük szerelemtérké-
pünket a másikról: nyitott kérdések 
segítségével fedezzük fel egymást 
újra és újra. Érdeklődjünk őszintén 
társunk mindennapi élete és belső 
világa iránt. Gyűjtsünk róla infor-
mációkat; de ne értékeljük, ítéljük 
meg azokat, csupán hallgassuk meg. 
Tápláljuk a szeretetünket és csodá-
latunkat a társunk iránt olyan elis-
merésekkel, mint pl. „Nagyon jó 
volt sétálni veled!” „Hű, de jó illatod 
van!” „Köszönöm a finom vacsorát!” 
Akkor is, ha épp krízishelyzet áll 
fenn köztünk.
Ne elforduljunk egymástól, hanem 
egymás felé forduljunk! Különböző-
ek vagyunk, különböző igényekkel, 
így az a feladatunk, hogy megtanul-
junk a kapcsolatunk „tánclépéseit”. 
Hiszen a tánc során is hol közele-
dünk, hol távolodunk egymástól, 
hol megegyeznek a lépéseink, hol 
eltérőek. De a táncot együtt járjuk, s 
ez is, akárcsak a házasság, csak akkor 
működik, ha mindketten egymásra 
figyelünk.

Mi a vágy fennmaradásának 
titka egy hosszú párkap-

csolatban? Egyensúlyt 
találni a végletek kö-
zött. Tudjuk egymás-
nak az állandóságot 
és az ismeretlent, a 
biztonságot és a ka-
landot, a megbízha-
tóságot és a rejtelmet, 

valamint a kiszámítha-
tóságot és a kockázatot 

egy időben biztosítani. 
(Esther Peller)

Megoldható konfliktusainkat fel-
használhatjuk kapcsolatunk építésé-
re: Nyugodt hangnemben kedvesen 
tárjuk fel a problémát! Panaszkodva, 
de nem vádaskodva. Ha felismer-
jük, hogy hibáztunk, merjünk javí-
tani. Kérjünk bátran elnézést, vagy 
fogalmazzuk meg újra a mondani-
valónkat. Kérjünk tűzszünetet, ha 
szükséges. Kössünk kompromisz-
szumot! Minden veszekedésben két 
nézőpont van, s mindkettőnek igaza 
van. A cél ne az legyen, hogy meg-
változtassuk a másikat, hanem hogy 
mindkét fél számára megfelelő meg-
oldást találjunk.
Megoldhatatlan konfliktusainkat 
próbáljuk megszelídíteni azáltal, 
hogy szeretettel és csodálattal erő-
sítjük a kötődést kettőnk között. 
Ismerjük meg a másik szempontja 
mögött álló élettörténetet. Fedezzük 
fel a társunk álmait, s támogassuk őt 
annak megvalósításában.
John Gottman pszichológus, há-
zasságkutató és párterapeuta szerint 
„Jövőtök lehet akkor is boldog, ha 
nézeteltéréseitek rendszerint nagyon 
súlyosak. Csak meg kell tanulni 
a kármegelőzés és a rendbe hozás 
módját.” Hajrá, kedves Olvasók!

Kertai Nóra

rendKíVülI
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templomÉpítÉs,  
tempLOmrOmbOLás

Kaszás, baltás hitvédőkről, gyilkosságig fajuló indulatokról, halálos – bár 
nem végrehajtott – ítéletekről, megbotozott férfiakról, megkorbácsolt 
asszonyokról és egy lerombolt evangélikus templomról szólt a feltűnően 
nagyszámú érdeklődő előtt február 22-én Turán István újabb helytörté-
neti előadása. Hitvalló őseink sebeket osztottak és kaptak. mégis józsef 
attila sorai idéződtek fel bennem, amikor Lupták György evangélikus 
püspökhelyettes urat és Seffer Attila plébános urat pillantottam meg bé-
kés egyetértésben a közönség sorai között. bevezetésében az előadó is 
utalt a nemrég befejeződött ökumenikus imahétre, mint a mára megvaló-
sult felekezeti béke szép és követendő példájára.

Az előadás apropóját a refor-
máció kezdetének közelgő 
500. évfordulója adta. 
A lutheri tanítások már 
1526 előtt el kezdtek 
terjedni a királynéi udvar-
ban és a német polgárság 
körében, de az igazi áttörés 
a mohácsi csata után történt. 

A XVI. század végére csak-
nem egész Magyarország 
protestánssá vált. Ez a fo-
lyamatot fordította vissza 
a XVII. században az el-
lenreformáció. 
A reformáció alapjában 

egy vallási megújulási moz-
galom, de elválaszthatatlan a 

politikai, társadalmi és kulturális tö-
rekvésektől. A minket is uraló Habs-
burgok megmaradtak katolikusnak, 
központosító törekvéseik legfőbb 
támaszát látták a hatalmas római 
egyházban. Ebből logikusan követ-
kezik, hogy a velük szemben álló 
rendi-nemzeti erők az „ellenzéki” 
protestantizmus híveivé szegődtek.
A török kiűzése majd a katolikus Rá-
kóczi zömmel protestáns kurucok-
ból álló felkelésének leverése után, 
ha nem is a XVII. századi elánnal, de 
a megszilárduló Habsburg hatalom 
erőszakos ellenreformációs politikát 
folytatott. Az 1681-es törvények ér-
telmében újabb protestáns templo-
mokat nem lehetett építeni.
Nem tudni pontosan, miért vette a 
bátorságot Kiskőrös frissen betelepí-
tett szlovák lakossága, hogy megszeg-
je ezt a tilalmat. Atyáik hitéhez való 
ragaszkodásuk mellett feltehetően 
bíztak a környék földesurai, a szintén 
evangélikus Wattay család befolyásá-
ban. Bizonyára hittek igazukban, 
hiszen 1728-ban bátran protestáltak 
a Helytartótanácsnál a lerombolási 
határozat ellen.
A tiltakozást elutasították, és ekkor 
került sor az országos méretekben is 
szokatlan atrocitásokra. 500-600 fős 

kaszákkal, baltákkal felfegyverzett 
tömeg veri vissza a vármegye kato-
náit. Az eset súlyosságát bizonyít-
ja a zavargások vezetőire kiszabott 
négy halálos ítélet. Feltehetőleg a 
hatóságok sem kívánták túlfeszíteni 
a húrt, ezért végül ezeket nem haj-
tották végre. A bírót azért 150 bot-
ütésre ítélték, mert nem tartotta be 
a törvényt, és a hangoskodó asszo-
nyokat is megkorbácsolták. A temp-
lomot (inkább csak imaházat) végül 
1730-ban lerombolták. Ma már 
azt sem tudjuk, hogy pontosan hol 
állhatott. Ellentétben a közhiede-
lemmel az első templomot nem a 
Kalocsai Érsekség, hanem a Hely-
tartótanács romboltatta le. Az érseki 
vikárius csak kezdeményező szerepet 
játszott az ügyben. A kiskőrösi evan-
gélikusok évtizedekig csak Apostagra 
vagy Dunaegyházára járhattak is-
tentiszteletre. A gyerekeket Kecelen 
keresztelték. A katolikus térítési kí-
sérletek ennek ellenére eredmény-
telenek maradtak, plébánost is csak 
1769-ben tudtak Kőrösre hozni. 
Ennek a késedelemnek okára fényt 
derít egy Bella Tibor tanár úr által 
talált adat. Megpróbáltak korábban 
is ideküldeni két kalocsai szerzetest, 
de a népharag elkergette őket, egyi-
ket halálosan meg is sebesítették.
A konfliktusok végére csak II. József 
türelmi rendelete tesz pontot, ami le-
hetővé teszi újra a templomépítést is.
A szokatlanul nagy érdeklődést jelzi, 
hogy az előadás végeztével a közön-
ség nem széledt el azonnal, hanem 
még számos kérdést tett fel az elő-
adónak.

Fodor Tamás

„A harcot, amelyet őseink vívtak,
  békévé oldja az emlékezés”

turán István helytörténeti előadása

a legKIsebbeK Is mulattaK
Február 15-én a bölcsőde is mulato-
zástól volt hangos, hiszen mi is őriz-
zük a hagyományokat. A gyermekek 
jelmezbe öltözve táncoltak, énekel-
tek, játszottak. A délelőtti mulatozás 
után következett a pihentető alvás. 
Ébredés után megérkeztek a szülők, 
testvérek, nagyszülők és együtt far-
sangoltunk tovább. Volt nagy eszem-

iszom, hiszen a szülők rengetek sü-
teményt, szendvicset, üdítőt hoztak. 
Ezt követte a késő délutánig tartó 
közös tánc.
A dolgozói kollektíva nevében sze-
retném megköszönni a szülőknek 
a rengeteg segítséget, hozzájárulást. 
Aczél-Németh Angéla, bölcsődeve-
zető.

Cica csoport: Balogh Dávid, Czirok Áron, Csányi Márton, Dulai Gergely Bertalan, Fehér Villő, Mikus 
Kinga, Pecznyik Anabell, Pintér Péter, Rozsnyai Hanna, Szvetnyik Vivien, Takács Emma, Vass Lara
Maci csoport: Káplár Dalma, Kárász Vince, Kiss Kincső, Kovács Ádám, Lomjánszki Marcell István, 
Markó Áron, Muszka Zalán, Szentgyörgyi Hunor, Turán Róza, Vass Zora, Vincze Ferenc, Zöld Noé 
Benjámin
Katica csoport: Erdélyi Adél, Füleki Panni, Kóczián Anna Sára, Kromholcz Csenge, Lucza Hanna, 
Nagy Olívia, Suhajda Gréta, Torgyik Olivér, Tóth Máté
Süni csoport: Aczél Benett, Czobor Sári, Csóka Benjámin, Endrődi Lea, Fekete Dorka, Kromholcz 
Mihály, Kurdi Ráhel, Pivarcsi Gergő, Sinkovicz Kende, Szász Hédi, Tar Viktória, Zsíros Tamás

a tarKabarKában Is állt a bál
A Tarkabarka Játszóház kis bölcsisei 
is elbúcsúztatták a telet február 
28-án. A várva várt rendezvényen 
a szülők gyermekeikkel együtt vidám 
játékkal tölthették el a délutánt.

A gondozónők bohóclányoknak öl-
tözve fokozták a hangulatot és sok 
finomsággal vendégelték meg a jel-
mezbe bújt kicsiket és szüleiket.

általános IsKolaI 
FarsangI KaValKád

a gImIseK sem maradtaK KI

MÉG TöBB FArSAnGI FoTó
kiskőrös város facebook oldalán

fotó: Kaposi Nóra

Bem alsós Bem felsős

Petőfi alsós Petőfi felsős
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a szerelemről ÉneKelteK, rajzoltaK És szaValtaK

A jubileumi rendezvény a „szerelem” 
jegyében zajlott. Erről énekeltek, raj-
zoltak és szavaltak a környék kis- és 
nagydiákjai.
A népdaléneklési versenynek ha-
gyományosan a zeneiskola adott 
otthont. A Soltiné Samu Zsuzsan-
na igazgatónő, Magyarné Szenáki 
Tünde és Németh Mihály alkotta 
zsűri közel nyolcvan gyermek pro-
dukcióját értékelte. Huszonketten 
szólóban indultak, tizenhárom cso-
port pedig egy-egy népdalcsokorral 
versengett. A helyezéseken kívül a 
zsűri arany-, ezüst- és bronzminősí-
téssel is értékelte a teljesítményeket. 

Bár a népdal általában a lányok mű-
faja, egy teljesen fiúkból álló csoport 
is kifejezte az emancipáció iránti 
igényét.
Népdaléneklési verseny
eredménye: 
• Alsós egyéni:
1. helyezett: Szabó Nóra, KT Bem 
József Általános Iskola Herpai Vil-
mos Általános Iskolája Fülöpszállás, 
felkészítő: Barkaszi Szilvia
• Felsős egyéni:
1. Koczkás Mirjam, Kiskőrö-
si Evangélikus Középiskola Pető-
fi S. Általános Iskolája, felkészítő: 
Romfáné Flaisz Anita

• Csoport:
1. Bús Laura, Gyalogh Lilla, Kiss 
Tamara, Monostori Zsófi, Winter 
Vivien, Zsíros Hanna, Kiskőrösi 
Evangélikus Középiskola Petőfi S. 
Általános Iskolája, felkészítő: Petrá-
nyi Ilona
A szavaló verseny tizennyolc részt-
vevőjét a Petőfi Emlékmúzeum látta 
vendégül. Kispálné dr. Lucza Ilona 
igazgató asszony elnökölt a zsűriben, 
Turán Istvánné és Kurucz Jánosné 
segítették elbírálni a versenyzőket. 
Mindenki két költeményt adott elő. 
A kötelező vers Petőfi Sándor „Mi 
volt nekem a szerelem?”című műve 
volt, majd ki-ki megmutathatta te-
hetségét egy szabadon választott Pe-
tőfi-verssel is. A zsűri elnöke alapos 
értékelésében kiemelte a versenyzők 
csaknem pontos szövegtudását és 
sokoldalúságukat a versválasztás-
ban. Egyetlen szabadon választott 
vers sem ismétlődött. Legfeljebb az 
egyéniségükhöz jobban illő versvá-
lasztásra kellene jobban ügyelnie né-
hányuknak.
• 5-6-os kategória:
1. Kubas Panna Eleonóra, Kossuth 
Lajos Evangélikus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Soltvad-
kert, felkészítő: Szegediné Huczek 
Katalin
• 7-8-os kategória:
1. Turú Tamás, KEVI Petőfi Sándor 
Gimnázium és Szakgimnázium, fel-
készítő: Fodor Tamás
Február 24-én a Petőfi Emlékmúze-
um galériájában nyílt meg a legjobb 
képző- és iparművészeti alkotá-
sokból egy kiállítás. Ez az esemény 
szolgált a többi verseny díjkiosztó 
gálájaként is, amelyen a legjobb éne-
kesek és szavalók újra előadhatták 
produkcióikat.
Szentgyörgyiné Szlovák Mária, 
a KEVI igazgatója méltatta a ver-
senyzők és felkészítők teljesítmé-
nyét. Külön kiemelte, hogy a mai 
„számítógépes világ”-ban is vannak 
lelkes pedagógusok, akik képesek 
motiválni a művészetekre fogékony 
gyerekeket.

A képzőművészeti pályázat több 
mint kétszáz munkáját Babucsikné 
Zeikfalvi Anna, Cserményi Bog-
lárka és Lengváriné Bárány Mária 
rajztanárok bírálták el. A kiállítás 
megnyitón Babucsikné Zeikfalvi 
Anna művésztanár értékelte a tel-
jesítményeket. Elmondta, hogy a 
divatos japán rajzfilmstílus helyett 
nagyobbra értékelték az eredeti kom-
pozíciókat, és különösen kiemelte 
azokat a pályázatokat, amelyekben a 
szerelem érzése magyar népi motívu-
mok társaságában jelent meg.
A képzőművészeti pályázat
díjazottjai:
• Alsós: 
1. Kurcz Maja, Kossuth Lajos Evan-
gélikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, felkészítő: Hollós 
Ágnes
• Felsős:
1. Vizi Dóra, Kossuth Lajos Evan-
gélikus Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola, felkészítő: 
Furákné Tóth Ildikó
Középiskolás:
1. Temesvári Réka, KEVI Petőfi 
Sándor Gimnázium és Szakgimná-
zium, felkészítő: Imre-Szilágyi Ka-
talin
Iparművészet:
Megosztott első díj: Tápai Máté és 
Font Anikó, Kossuth Lajos Evan-
gélikus Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, felkészítőjük: 
Furákné Tóth Ildikó

Haladó, és idén is betartott hagyo-
mánya ennek a rendezvénynek, hogy 
a felkészítő tanárok sem csak erkölcsi 
elismerésben részesülnek. Bár nem 
hiszem, hogy lenne olyan könyvutal-
vány, amely többet érne a csillogó és 
hálás gyermektekinteteknél!
Köszönet a KEVI vezetésének, a 
főszervezőknek a múzeum és a ze-
neiskola igazgatójának és összes dol-
gozójának, hogy megteremtették a 
megfelelő feltételeket a rendezvény-
hez. Jövőre kezdődhet a második 
évtized...

Fodor Tamás

KözlemÉny
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a világ és vele az iskolák neve és fenntartója szüntelen változik. a művé-
szet viszont örök, és a KeVI „művészetek” munkaközössége által szerve-
zett verseny is nagy lépést tett az örökkévalóság irányába. Idén tizedszer 
szervezte meg Bartháné Szalai Ildikó és Fodorné Faragó Krisztina a kistér-
ség általános- és középiskolásai számára ezt a vetélkedőt.

a 2017/2018. neVelÉsI ÉVre VonatKozó 
óVodaI beIratKozás rendjÉről

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017.02.21. 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
KISKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS 
SZAKGIMNÁZIUM 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
OKTATÁSI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK A KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLÁNÁL 
 
 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással valósul meg a Kiskőrösi Evangélikus 
Középiskola infrastrukturális fejlesztése. Az iskola fenntartójaként a Magyarországi Evangélikus 
Egyház a Széchenyi 2020, Emberi Erőforrás Operatív Program keretében 355,83 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert sportudvar kialakítására, a tornacsarnok felújítására, valamint az 
épület belső, részleges felújítására, eszközbeszerzésre. A projekt lehetővé teszi, hogy az intézmény 
megújult, vonzó környezettel, a minőségi oktatás feltételeinek biztosításával várja a térség diákjait, 
hozzájárulva a Széchenyi 2020 program kitűzött céljainak eléréséhez is. 
 
Kiskőrösön 2012 óta áll egyházi fenntartásban a Kiskőrösi Evangélikus Középiskola. Az egyház által átvett 

köznevelési intézményben a minőségi oktatás tárgyi feltételei jelenleg még nem teljesülnek maradéktalanul.  

 

A fejlesztés célja, összhangban az EFOP-4.1.1-15 pályázati kiírással, a mindennapos testnevelés feltételeinek 

biztosítása, az oktatási-nevelési környezet minőségének javítása, taneszközök beszerzése, továbbá 

napelemes rendszer telepítésével megújuló energiaforrás bevonása az épületegyüttes energiaellátó 

rendszerébe. A sportudvar kialakítása, a tornacsarnok belső felújítása mellett megvalósul az iskolaépület 

részleges akadálymentesítése is, az öltözők és vizes helyiségek korszerűsítésével együtt. 

 

A kivitelezési munkálatok várhatóan a 2017-es nyári tanidei szünetben kerülnek elvégzésre, jelenleg a projekt 

műszaki és szakmai előkészítése zajlik.  

 
A projekt összegző adatai: 

Projekt címe: Oktatási infrastrukturális fejlesztések a Kiskőrösi Evangélikus Középiskolánál 

Kedvezményezett: Magyarországi Evangélikus Egyház 

Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Elnyert támogatás: 355,83 millió forint 

Bővebb információ: www.kevi.hu , vagy Sepler Gábor projektmenedzser (telefon: 06-20-310-2511).  

a KeVI X. „művészetek” versenye

Kiskőrös Város Önkormányzata a 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ alapján a 
2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony 
létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi 
közleményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvodába a gyermek harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. Az óvodába be kell 
íratni minden olyan gyermeket, aki 2017. 
augusztus 31. napjáig betölti a harma-
dik életévét. 
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda fel-
veheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 
éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózkodási hely-
lyel rendelkező három éves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét a nevelési év folyamán bármikor kér-
heti, a folyamatos felvételre vonatkozó előírá-
soknak megfelelően az óvoda vezetője dönt. 
Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a kö-
vetkező év augusztus 31. napjáig tart. A gyer-
mek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az 
egyházi és magán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és 
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetér-
tésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. nap-
jáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét 
betölti felmentést adhat a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képességeinek kibonta-
koztatása, sajátos helyzete indokolja.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatá-
ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
20. § (2) bekezdése alapján a napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek 
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni a gyermek la-
kóhelye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában 

óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jog-
viszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke 
az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt.

Jelentkezni elsősorban abba az óvodába kell, 
amelynek körzetében a gyermek lakik, vagy 
ahol szülője dolgozik. Az integráltan nevel-
hető sajátos nevelési igényű gyermekek felvé-
tele és speciális ellátásuk a Kiskőrösi Óvodák 
valamennyi tagintézményében biztosított

Az óvodai beiratkozáskor
be kell mutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
• a gyermek társadalombiztosítási igazolvá-
nyát
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványát

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője írás-
ban értesíti a szülőket legkésőbb 2017. május 
25-éig. Az óvodavezető felvétellel kapcsolatos 
döntése ellen a közléstől számított 15 napon 
belül eljárás indítható. Az eljárást megindító 
kérelmet Kiskőrös Város Jegyzőjéhez (6200 
Kiskőrös, Petőfi tér 1.) kell benyújtani. 

Az óvodáztatási kötelezettség nem 
teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezmények
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának 
elmulasztását a szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
(továbbiakban: Szabs. tv.) 247. § (1) bekezdés 
a) pontja az alábbiak szerint szankcionálja:
„az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szü-
lői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyer-
meket kellő időben az óvodába nem íratja be, 
szabálysértést követ el.”

 A szabálysértést elkövető a Szabs. tv. 11. § 
(1) bekezdése alapján pénzbírsággal sújtható, 
amely legalacsonyabb összege ötezer forint, 

legmagasabb összege százötvenezer forint, 
szabálysértési elzárással is büntethető sza-
bálysértések esetén háromszázezer forint.

A Képviselő-testület a 2017/2018. nevelési évre a Kiskőrösi Óvodák 
tagóvodáinak felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:

Batthyány Óvoda (6200 Kiskőrös, Batthyány u. 2.)
Ady Endre utca, Agárhalom tanya, Alsócebe tanya, Alsókommaszáció tanya, Aradi utca, Árpád utca, 
Attila utca, Batthyány Lajos utca, Bem József utca, Berzsenyi Dániel utca, Csányi utca, Damjanich 
János utca, Dankó Pista utca, Dózsa György út, Erdőtelki út, Erkel Ferenc utca, Felsőcebe tanya, 
Felsőkommaszáció tanya, Gárdonyi Géza utca, Hársfa utca, Holló János utca, Hrúz Mária utca, Kál-
vin János utca, Kassai utca, Kertész utca, Kisfaludy Sándor utca, Kiss Ernő utca, Klapka György utca, 
Komáromi utca, Korvin utca, Kölcsey Ferenc utca, Középcebe tanya, Liget utca, Luther Márton tér, 
Masina dűlő, Május 1.utca, Március 15.utca, Martini utca, Mészáros Lőrinc utca, Mikszáth Kálmán 
utca, Nagy Imre tér, Öregszőlő tanya, Petőfi Sándor tér, Petrovics István utca,  Rákóczi Ferenc utca, 
Remerenció dűlő, Safári József utca,  Szarvas utca, Széchenyi István utca, Szent István utca, Szent 
László utca, Tavasz utca, Tomori Pál utca, Tompa Mihály utca, Vadvirág utca, Vízmű utca, Vasvári Pál 
utca, Víztorony köz, Wattay János utca

Mohácsi Óvoda (6200 Kiskőrös, Mohácsi u. 41.)
Akácfa utca, Alkotmány utca, Arany János utca, Bacsó Béla utca, Bajza József utca, Balassi Bálint 
utca, Bánk utca, Bocskai István utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Esze Tamás utca, Gorkij utca, Határ 
utca, Ifjúság utca, József Attila utca, Katona József utca, Kodály Zoltán utca, Liszt Ferenc utca, Mező 
utca, Mohácsi utca, Móricz Zsigmond utca, Okolicsányi utca, Paál László utca, Pajtás utca, Pozsonyi 
utca, Radnóti Miklós utca, Rét utca, Szegfű utca, Tüskös utca, Úttörő utca 

Szűcsi Óvoda (6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 146.)
Bánffy Endre utca, Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Bethlen Gábor utca, Délibáb utca, Drégely 
utca, Hatvany Lajos utca, Honvéd utca, Hunyadi János, Izsáki út, Jókai Mór utca, Kacsóh Pongrác 
utca, Kilián György utca, Kolozsvári György utca, Kossuth Lajos utca, Középcebe tanya, Kun utca, 
Kurucz Zsuzsanna utca, Lehel utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Meggyes utca, Mester 
utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Nagyatádi Szabó István utca, Nyíl utca, Öregszőlő 
tanya, Pásztor utca, Rákóczi Ferenc utca, Róna utca, Sárkány József utca, Soós utca, Szendrey Júlia 
utca, Szigligeti utca, Szilágyi Frigyes köz, Szűcs József utca, Temesvári utca, Uzsoki utca, Virág utca, 
Vörösmarty Mihály utca 

Thököly Óvoda (6200 Kiskőrös, Thököly u. 15.)
Bajcsy-Zsilinszky utca, Bajtárs utca, Báthory utca,  Béke utca, Budai Nagy Antal utca, Deák Ferenc 
utca, Dobozi utca,  Feketehalom tanya, Gábor Áron utca, Gagarin utca, Gyöngy utca, József Attila 
utca, Kapisztrán János utca, Kinizsi Pál utca, Klapka György utca, Kőrisfa utca, Nádasdy utca, Nap 
utca, Petőfi Sándor út, Pillangó utca, Segesvári utca, Szabadkai utca, Szép utca, Szondi György utca, 
Szőlő utca, Táncsics Mihály utca, Temető tér, Thököly Imre utca, Toldi Miklós utca, Wesselényi Miklós 
utca, Zrínyi Miklós utca 

Erdőtelki Óvoda (6200 Kiskőrös, Nyárfa u. 35.)
Agárhalom tanya, Bokor utca, Diófa utca, Erdő utca, Fenyves utca, Malom utca, Nyárfa utca, Ökördi 
tanya, Remerenció dűlő, Sivány dűlő, Sövény utca, Venyige utca

A Kiskőrösi Óvodákban a 2017/2018-as 
nevelési évre a felvételi jelentkezés 
időpontja: 2017. április 24. (hétfő) 8 
és 17 óra között és 2017. április 25. 
(kedd) 8 és 17 óra között tart.
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lutHer mondja…
             …a szentírásról

Mit tanít a Biblia a böjtről? Azt, 
hogy ez az istenfélő ember egészen 
természetes életmegnyilvánulása. 
Nem szorítkozik csupán az étkezésre, 
hanem kiterjed és gyakorolható az 
élet minden területén. Nem parancs, 
amit teljesíteni kell, hanem önként 
vállalja az, aki ezt fontosnak tartja. 
Nem kötelesség, amit előírnak, ha-
nem egy nagy lehetőség, amivel lehet 
és érdemes élni.

Először: böjt az, ha Isten fontosabb 
lesz számunkra, mint mi magunk, és 
Őérte bármiről készek vagyunk le-
mondani. Mit jelent ez? Egészen egy-
szerűen azt, hogy tudatosan előtérbe 
helyezem a lelkieket. Biztosítok ma-
gamnak olyan időt, amikor csak Is-
tenre figyelek. Sötét marad egy időre 
minden képernyő, és világítani kezd 
Isten igéje, mert belefeledkezem a 
Bibliába. Rászánom az időt. Boldog 
ember az, aki ezt kipróbálja. Az ta-
pasztalni fogja, hogy: utána egészen 
másként zajlanak a leghétköznapibb 
dolgok is. Azt mondja Jézus: hiába az 
embernek, ha az egész világot meg-
nyeri is, de a lelkében kárt vall. Nos, 
ettől a károsodástól óv meg a böjt 
bennünket.

Másodszor: böjt az is, amikor a má-
sik ember lesz fontosabb a számom-
ra, mint én magam, és adott esetben 
kész vagyok lemondani valamiről, 
ami nekem jó lenne, a másiknak az 
érdekében. 
Mindig az a döntő, hogy mi a fonto-
sabb és ki a fontosabb a számunkra. 
Éppen ezért böjt min-den ki nem 
mondott bántó szó, minden meg 
nem torolt sérelem, – és böjt az, ha 
holnaptól kezdve otthon mi végez-
zük el azt, amit senki nem végez el 
szívesen. Mégpedig örömmel.

Harmadszor: böjt az is, ha valaki 
előtt valami nemes cél lebeg, és a cél 
elérése érdekében kész lemondani 
bármiről. Itt derül ki az, hogy a böjt 
végső soron egyetemes törvénysze-
rűség. Ugyanis lemondás, áldozat 
nélkül nem lehet elérni, legalábbis 
az átlagosnál többet, nagyobb ered-

ményt. A művészek és élsportolók 
ezt nagyon jól tudják. Mi most olyan 
világban élünk, amikor az egész em-
beriségnek meg kell gondolnia, hogy 
hajlandó-e böjtölni, – vagy ha nem, 
elpusztítja magát.

Fritz Baade német közgazdásznak 
könyve a „Versenyfutás a kétezredik 
évig”. Ebben többek között azt fejte-
geti, hogy ha az emberiség nem sze-
lídül meg, nem tanul meg böjtölni, 
vagyis lemondani a profit, a haszon 
egy részéről, akkor nem fogja örököl-
ni a földet.
Egészen idáig terjed tehát a böjt, és 
annak az áldásai.

Ami pedig a legfontosabb: az igazi 
böjtre a mi Urunk Jézus Krisztus ad 
nekünk példát, és Ő tesz képesekké 
is. Azt olvastuk ebben a szép Krisz-
tus-himnuszban a Filippibeliekhez 
írt levélben, hogy Ő Istennel egyen-
lő, és mégis magára vette a mi em-
beri testünket, szolgává (sőt az a szó 
van ott: rabszolgává) lett, lemondott 
mindenről, és az egész földi élete 
egyetlen nagy böjt volt. Otthagyta a 
mennyei dicsőséget, vállalta az em-
berlétet, azt a sok ellenségeskedést, 
gonoszságot, értetlenséget, hitetlen-
séget, ami körülvette, azért, hogy se-
gítsen azokon is, akik így viselkedtek 
vele szemben.

Aki ezt igazán megérti, és felragyog 
előtte Jézus böjtje: hogy mit jelentett 
az, hogy az egyetlen bűn nélküli ma-
gára vállalta mindannyiunk összes 
hazugságát, képmutatását, parázna-
ságát, minden bűnét és azoknak a 
büntetését, azért, hogy mi megkap-
hassuk az Ő igazságát és tisztaságát 
– aki ezt hittel elfogadja, annak nem 
lesz kérdés, hogy ki a fontosabb. An-
nak Ő, az Isten egyszülött Fia lesz 
az első, meg az Ő akarata. Annak a 
számára másik ember is fontosabb 
lesz, és tud önmagáról megfeledkez-
ve élni, szolgálni, segíteni. Az megta-
pasztalja, hogy a böjt a lelki meggaz-
dagodás legbiztosabb útja.

Luptákné Hanvay Mária

eva n g é L i K u s O K  O L d a L a

böjtI útmutató

„Közismerten a földkerekség egyik rák-
fenéje, hogy a Szentírást annyira meg-
vetik, még azok is, akiknek hivatalból 
kellene foglalkozniuk vele. Minden 
más dolgot, mesterséget és könyvet éjjel-
nappal űznek és forgatnak szakadat-
lan igyekezettel és fáradozással. Csak 
a Szentírást hagyják a sutban heverni, 
mintha nem volna rá szükségük. És 
akik nagy kegyesen egyszer elolvassák, 

azok is csak sebtében lapozzák végig: 
soha egyetlen mesterség vagy könyv 
nem támadt a földön, amit mindenki 
olyan egyhamar kitanult volna, mint 
a Szentírást. Pedig ez nem olvasniva-
ló, mint sokan hiszik, hanem élnivaló 
könyv! Nem azért kaptuk, hogy spe-
kuláljunk, vagy magasröptű vitákat 
folytassunk róla, hanem hogy éljük és 
megcselekedjük! De hiába is panaszko-
dunk, a füle botját sem mozgatja senki! 
Krisztus, a mi Urunk segítsen minket 
Szentlelkével az ő szent igéjét szívből 
szeretni és megbecsülni, ámen.”

(A szép Confitemini, 1530)

„Akik tagadják a Szentírás világossá-
gát és meggyőző erejét, sötétségnél egye-
bet nem hagyhatnak maguk után.”

(A szolgai akarat, 1525)

„Az az indulat legyen bennetek,
ami Krisztus Jézusban is megvolt.”
                                       Fil 2,5 

FIgyelemremÉltó
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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

hmmm...gyerteK, ünnepeljünK!

Idén a reformáció 500. évfordulójá-
ra készülve az ünneplésé volt a szó 
a gyülekezeti Tea estek sorozatában. 
Szokásunkhoz híven 5 estén át, mint-
egy 500 főt mozgatott meg az óvodás 
korosztálytól a konfirmandusokig 
az idei tea est sorozat. Az igei rész 
előtt korosztályoknak megfelelően 
énekekkel, tánccal, a Zákeus Média 
Centrum Családi ünnepek című 
filmének egy részletével és egy to-
tóval hangolódhattunk a témára 
Farkas Sándor lelkész, Farkasné 
Gombár Ildikó kántor-hitoktató és 
Bolemányi Judit hitoktató vezeté-
sével. 

Az idei év témája a reformációi évhez 
igazodva a Reformáció és ünneplés 
volt, így az igei részt erre fűzte fel 
Szűcs Mária lelkésznő. A Művésze-
tek Palotájában megrendezett refor-
mációi év megnyitója az egy asztal 
körüli ünneplést emelte ki központi 
szimbólumként így ezt továbbvíve 
gondolkodhattak a családok közösen 
saját családi ünnepeikről, az Istennel 
megélt ünnepi pillanataikról. Az ün-
nepeket Isten már a teremtés törté-
netében meghatározza és kijelenti, 
hogy az ember élete úgy maradhat 
egyensúlyban, ha a dolgos hétközna-
poknak és az ünnepnapoknak Isten 
szerinti ritmusát felveszi az ember. 
Az ünneplés erejét az Ószövetségben 
az emlékezés és a továbbadás adja 
meg, hiszen az ünnepek akkor ma-
radnak jelentőségteljesek számunk-
ra, ha emlékszünk azok gyökerére 
és továbbadjuk gyermekeinknek, 
unokáinknak. Amikor az emlékezés 
elmarad, akkor kiüresednek ezek az 
ünnepek, mert érzelmi, személyes 
kötődés nem kapcsolódik hozzá. 
Nem csak Istennel való ünnepeink, 
hanem saját személyes ünnepek, 
mint születésnap, keresztelő is for-
málissá válhat, ha az emlékek ki-

kopnak belőlük. Az Újszövetségben 
Jézus visszamutat az ünneplés erede-
tére és saját személyével, jelenlétével 
hozza létre az ünnepi pillanatokat 
akár sátoros ünnepről, akár egy hét-
köznapi pillanatról van szó. Amikor 
vele találkozunk, amikor egy asztal-
hoz ülünk vele – legyen ez családi 
vagy az úrvacsorai asztal – akkor ün-
nepi pillanatokat élhetünk át, mert 
a vele való találkozás kitörölhetetlen 
emlékként megmarad azok számára, 
akik átélik. Ennek egyik rendszeres 
alkalma lehet a vasárnap, a heti pi-
henő vagy ünnepnap, amit Isten ren-
delt el, hogy megpihenjünk, feltöl-
tődjünk, énekkel, igével, közösséggel 
megünnepeljünk. 
Az igei üzenet alatt a kisebbek az 
Imaház kistermében a témához 
kapcsolódó kézműves foglalkozáson 
vettek részt Aszódi Pálné Éva néni 
és Illés Ferencné Emi néni a Ha-
rangvirág Evangélikus Óvoda nyug-
díjas óvónői vezetésével, akiknek 
ezúton is köszönjük szolgálatukat. 
Az est nem csak a léleknek, hanem 
a testnek is táplálékot adott, hiszen 
a megterített asztal, a sütemény és 
szendvicsestálcák körbejárva igazi 
ünneppé varázsolták ezeket az es-
teket, amelyek mellett jóhangulatú 
beszélgetések zaja töltötte meg a ter-
met. 
A reformáció 500. évfordulóját ün-
nepelve tea estjeink jubileumi év-
kezdő alkalmak voltak, hiszen ezek 
folytatódnak például egy új családi 
istentisztelettel, amit minden hó 
első vasárnapján 18. órától tartunk 
az Imaházban, az istentiszteleten Lu-
ther Kiskátéjának felolvasásával, az 
istentiszteleti-gyülekezeti élet meg-
újításával. További információkat 
találhatnak ezekről a programok-
ról a gyülekezet honlapján illetve 
facebook oldalán (Kiskőrösi Evangé-
likus Gyülekezet).

jubileumi tea estek a gyülekezetben olimpia

Így indult el a kiskőrösi Európai Ten 
Sing Fesztivál, melyre végül is 1997 
július végén került sor. Idén lesz húsz 
éve, ugye, még sokan emlékeznek rá?
Röviden a számok: öt napon át 
mindösszesen 1850 fiatal volt a vá-
ros vendége, 21 európai országból. 
Csak egyedül Norvégiából több, 
mint hatszázan jöttek, buszokkal. 
A költségvetés meghaladta a ma 
sem kevés, 22 millió forintot. A 
szállást (padlón polifómon és háló-
zsákban) a város összes iskolájában 
és tornatermében szerveztük meg. 
Az akkor még működő kiskőrösi 
laktanya vegyvédelmis katonái se-
gítettek megoldani a zuhanyzást, 
vegymentesítő sátrakkal. Ennyi em-
ber étkezését az akkori Diákkonyha 
és vezetője, Tóthné Eta szervezte 
meg példásan úgy, hogy naponta 
mintegy 300 vegetáriánus igényeit is 
ki kellett elégíteni. A bösztörpusztai 
programra 19 kocsiból álló különvo-
nat vitte s hozta a fesztiválozókat (a 
bösztöri állomásra be se fért a hosszú 
szerelvény).
A város orvosai és mentősei folyama-
tos ügyeletben álltak készen a segít-
ségre, külön ki kell emelnem Ginál 
Judit doktornőt, akinek volt is egy-
néhány komoly „bevetése”. A feszti-
vál helyszíne a Városi Sportcsarnok 
volt és persze, a gimnázium. Öt na-
pon át nyüzsgés költözött Kiskőrös 
utcáira, iskoláiba és vendéglátó he-
lyeibe. Az utolsó napon volt a mos-
tanára kissé megkopott híd avatása 
egy látványos szabadtéri program 

keretében. A fesztivál mottója Eric 
Clapton dala volt, „A szeretet hida-
kat épít – Love can build a bridge”.
A költségek fedezete a részvételi dí-
jakból jött össze. A nyugat-európa-
iak többet, a közép-európaiak egy 
kedvezményes díjat fizettek, míg a 
keletiek (románok, ukránok, oro-
szok, lettek, észtek, litvánok, grúzok 
és örmények) ingyen élvezhették az 
eseményeket. S miután kifizettünk 
mindent, az étkezést, az iskolákat, 
a különböző programok költségeit, 
még maradt is valamennyi pénzünk, 
amelyből a nemzetközi KIE szövet-
ség javaslatára a magyarországi KIE 
munkát erősítettük. 

S hogy miért jutott mindez eszembe? 
Mert akkor azt éltem meg, hogyha 
egy közösség, egy város akar valamit 
és összefog, akkor azt meg is tudja 
valósítani. Mert akkor a város veze-
tése, az összes intézmény, a vendég-
látósok, az üzletvezetők, egyszóval 
mindenki lelkesedett az ügyért. – 
„Végre történik valami Kiskőrösön!” 
– hányszor hallottam ezt a mondatot 
akkor. Ahogyan a fesztivál elmúltá-
val ezt a kérdést is: – „Mikor lesz a 
következő?”
De ha túl hangosak lesznek a fanyal-
gó, sipákoló hangok, könnyen elbi-
zonytalanítanak. Ha csak azt halljuk, 
ez nekünk úgysem fog sikerülni, ak-
kor úgy is lesz. Így jártunk a buda-
pesti olimpia esélyével is. Feltörekvő 
ifjú politikus önjelöltek fölerősítet-
ték a negatív hangokat és maguknak 
politikai tőkét kovácsolva, – némi el-
lenzéki segítséggel megtorpedózták a 
nagy lehetőséget. Győzött a kicsiny-
hitűség, a szűkkeblűség – csak azért, 
hogy ilyen áron páran elindíthassák 
a karrierjüket. 

Ők nyertek (de nyertek egyáltalán 
valamit?) Egy ország viszont hosszú 
időre lemondhat egy nagyszerű lehe-
tőségről.

Lupták György

1995 nyarán történt, hogy egy csapatnyi kiskőrösi fiatallal, tensingesekkel 
(a ten sing egy zenés – színjátszós – táncos művészeti munkaág volt a Ke-
resztyén Ifjúsági egyesületen belül), ültünk a gyepen valahol norvégiában, 
Haugesund városában, ahol éppen egy európai ten sing fesztivál résztve-
vői voltunk. Hallgattuk a zenét, élveztük a színes nemzetközi kavalkádot. 
És egyszer csak valaki bedobta: „mi lenne, ha a következő fesztivált mi ren-
deznénk, Kiskőrösön?” először jót nevettünk, hogy juthat ez bárkinek is az 
eszébe. majd egyre jobban gyökeret vert bennünk a gondolat, miért is ne? 
miért ne tudnánk megszervezni egy ilyen nemzetközi seregszemlét Kiskő-
rösön? nosza, megbeszéltük az európai felelősökkel, akik áldásukat adták 
az ötletre s megígérték, a szükséges szakmai segítségre számíthatunk!

„Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, 
 hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek 
 az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek.” 1 Móz 1,14

nem csaK a HúszÉVeseKÉ a VIlág
Farsangi mulatság a szeretetotthonban

régi egyházi hagyomány, hogy az év eleji vidám farsangi időszak után jön 
a böjti időszak. ez mindig a húsvét előtti hat és fél hét, aminek az eredeti 
rendeltetése az volt, hogy úgy készüljön a hívő nép az úr jézus keresztha-
lálának és feltámadásának az ünnepére, hogy lecsendesedik, visszafogot-
tabb lesz, ki-ki magába száll, és többet törődünk a lelkünkkel, a lelkiekkel, 
mint egyébként.
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a nÉptánc szeretetÉt sugározzáK

Soltiné Samu Zsuzsanna, a zeneis-
kola igazgatója is üdvözölte a meg-
jelenteket, majd Horváth Katalin 
köszönetet mondott mindazoknak, 
akik sokat tettek a néptánccsopor-
tok – a Töpörtyűk, a Palánták, a 
Tökmagok, a Kis-Csicsergők, vala-
mint a Csicsergők – működéséért.
A fellépők minden mozdulata a 
néptánc szeretetét sugározta. A ki-
csik ugyan lesik még tánctanáraikat, 
akik a színfalak mögött izgulnak 
növendékeikért, de a nagyobbakból 
álló csoportok önfeledten adják át 
magukat a játék, a tánc örömének. 
A táncosokat kísérő zenekar tagjai 
– Fazekas Bálint – nagybőgő (Szek-
szárd), Balogh András – brácsa 
(Pécs), Pogrányi Miklós – hegedű 
(a Kalocsai Liszt Ferenc Művésze-
ti Iskola népzenésze) – ugyancsak 
kitettek magukért, mint ahogyan 

taVaszt VarázsoltaK a lányoK a színHázterembe

A bemutatón Dulai Petra (jobbra 
lent bal kis kép) és Gubacsi Zsófia 
(jobbra lent jobb kis kép) szólószá-
mában is gyönyörködhettünk. Az 
idén sem maradt el a „világító botos 
szám” mely mindig nagy sikert arat. 
Az estet Domonyi László polgár-
mester nyitotta meg, aki köszönetet 
mondott Gmoser Györgynek, a több 
évtizedes művészeti vezetői munká-
jáért, a lányoknak a szívet – lelket 
melengető produkciókért, melyek-
kel országosan, sőt, határainkon túl 
is öregbítik városunk jó hírnevét, va-
lamint a szülőknek, akik jelentősen 
hozzájárulnak a „háttérmunkához”. 
A „pörgős”, vidám és rendkívül lát-
ványos est végén a művészeti vezető 

is kifejezte köszönetét mindenkinek, 
aki hozzájárul a lányok hazai és kül-
földi fellépéseihez, többek között 
a Gmoser István vezette Kiskőrös 
Város Fúvószenekarának, akik a ma-
zsorett csoportokat gyakran kísérik 
fellépéseiken, valamint a Kiskőrös 
Város Fúvószenakarát és Mazsorett 
Csoportját Támogató Egyesületnek 
és Szenohradszki Adél műsorveze-
tőnek (balra lent kis kép), aki több 
éven keresztül szintén forgatta a bo-
tot a fesztiválokon, bemutatókon.

Mi nézők pedig mit is mondhat-
nánk? Köszönjük szépen lányok, 
ismét nagyon jól éreztük magunkat, 
csak így tovább!

Vidám, pörgős mazsorett estIsmét brillíroztak a Gmoser György művészeti vezető (balra lent kis kép) ál-
tal koordinált mazsorett csoportjaink a már hagyományos, tavaszköszön-
tő mazsorett esten március 10-én. a művelődési ház színháztermében 
nem maradt üres egy szék sem, annyian voltak kíváncsiak a csillagfény, 
a Vadmacskák, a gyöngyszem, valamint a napfény csoportok – bot, pom-
pom, zászlós – produkcióira.

a szó-la-m amI és a Hétszínvirág alapítvány kiskőrösi néptánc ta-
gozatának félévzáró műsorán Horváth Katalin és Kaponya László 
néptáncpedagógusok csoportjai megmutatták tudásukat.
Február 24-én a színházteremben egy gombostűt sem lehetett leejteni, 
olyan sokan jöttek el a néptáncestre, annak ellenére, hogy a „Kultúrházak 
éjjel-nappal” rendezvénysorozat keretében a próbák a nyilvánosság előtt 
zajlottak.

az est háziasszonya, Turán Fanni, 
a Kis-Csicsergő csoport szólótán-
cosa is. Köszönjük a felejthetetlen 
élményt!

KIsKőrös Város HíreI, Fontos napI InFomácIóK:
FacebooK: KIsKőrös Város  |  www.KIsKoros.Hu   
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Értesítjük a tisztelt felhasználóinkat, 
hogy információnk szerint Kiskőrös 
településen idegenek azzal próbálják 
szolgáltatásukat eladni, hogy a Kis-
kunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
megbízásából, engedélyével vízmi-
nőség ellenőrző vizsgálatot végeznek.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, 

hogy ilyen munkákra sem megbí-
zást, sem engedélyt nem adtunk.
Amennyiben önhöz is becsengetnek, 
ne engedjék be őket, minden esetben 
kérjenek igazolványt és értesítsék a 
rendőrséget.

Köszönettel: Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft.

FIgyelmünKbe

VIgyázat! adatrablóK!
Illetéktelenek küldenek a NAV ne-
vében hamis értesítéseket abban a 
reményben, hogy bizalmas ügyfél-
adatokat szerezzenek meg. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ne-
vében illetéktelenek küldenek olyan 
elektronikus értesítéseket, amelyben 
azt közlik, hogy túlfizetésük kelet-
kezett. Ezután egy online elérhető 
oldalra irányítják át az ügyfelet, azt a 
látszatot keltve, hogy annak kitölté-
sével visszaigényelhetik – a valójában 
egyáltalán nem létező – többletet. 
Az oldal bár hasonlít a hatóság hon-
lapjára, ez pusztán a megtévesztést 
szolgálja, ráadásul bankszámlákra, 
bankkártyákra vonatkozó bizalmas 
adatokat is kér. 

A NAV ilyen módon soha nem küld 
értesítést és soha nem kér bankszám-
lára, vagy bankkártyára vonatkozó 
bizalmas adatot! 

Kérjük, hogy ha ilyet tapasztal, hala-
déktalanul tegyen bejelentést a NAV 
bármelyik igazgatóságán, ügyfélszol-
gálatán és semmiképpen se adja meg 
adatait a csalóknak, mert az ebből 
eredő kellemetlenségekért a NAV 
nem vállal felelősséget! 
A NAV kizárólag ügyfélkapun, pos-
tai úton, illetve folyószámla-kivona-
ton értesíti az adózókat a túlfizeté-
sekről. 

(Forrás: Nemzeti
Adó- és Vámhivatal)

csalóK járjáK KIsKőröst

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

MÁRCIUS
20. hétfő 17.00 Éltető ételek: fáradékonyság helyett vitalitás
 – Havasiné bánfi ibolya életmód-tanácsadó előadása 
22. szerda 16.30 labdás torna 
23. csütörtök 17.00 női torna 
24. péntek 15.00 labdás torna 
27. hétfő 16.15 labdás torna 
28. kedd 18.00 jóga (budai nagy a. u. 43.)
29. szerda 16.30 labdás torna 
30. csütörtök 17.00 női torna 
31. péntek 15.00 labdás torna 

ÁPRILIS
3. hétfő 17.00 egészségeset, finomat! oviba, iskolába, munkahelyre 
 – Havasiné bánfi ibolya életmód-tanácsadó előadása 
5. szerda 16.30 labdás torna 
7. péntek 15.00 labdás torna 
11. kedd 17.00 óvodaérett? – Török Zsuzsa pszichológus előadása 
12. szerda 16.30 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.

a Kőrösszolg Kft.
gyakorlott asztalost keres

Érdeklődni lehet: 20/944-3127, 78/415-680/2 mellék

a zsuzsannáKat ünnepeltÉK
1972 óta minden évben megtartják 
a szlovákok a Zsuzsanna-napi bált. 
Idén a Pátria épületében tartották a 
mulatságot. Domonyi László pol-
gármester, valamint Pohankovics 
András alpolgármester virágcsokor-
ral köszöntötte a Zsuzsannákat, ki-
emelten Gmoser Györgyné Zsuzsa 
nénit, a Szlovák Szervezet vezetőjét, 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökét. A barátok, elnökségi ta-
gok, és a szlovák szervezet képviselői 
is kifejezték vezetőjüknek névnapi 
jókívánságaikat. A vacsorára sem 
akármi készült, pacal- és tyúkpörköl-
tet főzött krumplival, tésztával Fűz 

Imre és felesége. A tálalást a szervezet 
asszonyai vállalták fel, a sütemények 
és a finom innivalók, a kosarakból, 
batyukból kerültek elő. Persze far-
sang lévén, nem hiányozhatott a kü-
lönféle lekvárokkal ízesített szalagos 
fánk sem a tálakról. Szűcsné Marcsi 
koordinálásával még a „Nyanyicska” 
konyháját is berendezték, az auten-
tikus környezetben jólesett koccin-
tani a jóféle kiskőrösi Kadarkával. 
Gmoser András képviselő és unoka-
öccse, Gmoser István pedig vacsora 
után azonnal gondoskodtak a talp-
alávaló kiváló muzsikáról.

95. születÉsnapján KöszöntöttÉK 
dóra györgynÉ Ica nÉnIt

Ica néni – vagy, ahogy mindenki is-
meri a Jó Pásztor Evangélikus Szere-
tetotthonban – Dóra mama 1922. 
február 21-én született. Nehéz gyer-
mekkora volt, hiszen édesanyját ha-
mar elvesztette és 5 testvérével együtt 
osztoztak a ház körüli teendőkben. 
Neki férjhezmenetele után 5 gyer-
meke született, akik közül már csak 
Éva és Ica lánya gondoskodnak róla. 
Nagyon megörült, hogy Domonyi 
László polgármester személyesen 
kereste fel és kívánt neki boldog szü-
letésnapot, az ajándékba kapott tor-
tát a lányai által hozott süteménnyel 
együtt pedig megosztotta az otthon 
lakóival és gondozóival.

95 éves vagyok, és a mai napig bol-
dogsággal tölt el, hogy vasárnapon-
ként el tudok menni a templomba. 
Többször voltam súlyos beteg, ezért 
hálás vagyok Istennek, hogy még 
itt vagyok, mert tudta, sok felada-
tom van még az életben. Szívem 
mindig tele volt szeretettel, sze-
gény voltam ugyan, de akin tudtam 
segítettem. 
Mindenkinek jutott hely az aszta-
lomnál és a házamban – mondta az 
ünnepelt, akinek ezúton kívánunk 
még sok, egészségben töltött, boldog 
évet.

segített a KÉpVIselő
Jótékonysági akcióban segített a Kis-
kőrös környéki tanyavilágban és a vá-
rosban élő szegénysorsú embereken 
Hirsch Imre önkormányzati kép-
viselő. Egy mázsa húst osztott szét 
saját finanszírozásával nemrégiben a 
kecskeméti Gallfood Kft. jóvoltából 
méltányos áron beszerzett pulykahús 
termékekből. Mint azt a képviselő 
elmondta, sok család ugyan megkap-
ja az alanyi jogon járó támogatáso-
kat, és sok gyermek étkezik ingyene-
sen az intézményekben hét közben, 
de ez kevés a megélhetésükhöz. Sok 
az egyedülálló idős ember, akinek 
nincs családja, aki gondját viselné, 
így sokszor a napi élelem beszerzé-

se is gondot okoz, de számottevő a 
rászoruló nagycsaládosok száma is. 
A képviselő kiemelte, hogy támoga-
tók, vállalkozók jelentkezését várja, 
hogy még több embernek tudjanak 
segíteni, és akikkel ezentúl havonta, 
térítés ellenében megoldanák a ked-
vezményes áru beszerzését és kiszál-
lítását.
A nyári meleg beköszönte után a 
húsféleségeket fagyasztott állapot-
ban szállítanák ki. Mint azt Hirsch 
Imre hangsúlyozta, a jótékonysági 
akcióval hozzájárulhatnának a ki-
sebbségi társadalom felkarolásához, 
a gyermekek hétvégi élelmezésének 
megoldásához.

KIsKőrös Is ott Volt az 
utazás KIállításon

Kiskőrösi is standot állított az idén 
27. alkalommal megrendezett 
Tourex Idegenforgalmi Szakkiál-
lítás és Vásáron, február 24-25-én 
Kecskeméten, melynek ünnepélyes 
megnyitóján Domonyi László, vá-
rosunk polgármestere is részt vett. 
A rendezvénynek a Hírös Agóra 
– Kecskeméti Kulturális és Kon-
ferencia Központ adott otthont. 
A kiállításon a hagyományoknak 
megfelelően üdülési, turisztikai és 
idegenforgalmi látnivalókkal, szol-

gáltatásaikkal mutatkozhattak be a 
kiállítók. Ugyancsak jelen volt váro-
sunk a budapesti Hungexpo terüle-
tén megrendezett Utazás Kiállításon 
március elején, ahol mintegy 30 ezer 
látogató fordult meg. Bács-Kiskun 
megye több társkiállítóval közösen 
– Kiskőrös, Baja, Tiszakécske, Kis-
kunhalas, Kiskunmajsa, Kalocsai 
érsekség, valamint Bócsa – 72 négy-
zetméteren állított standot a nagy-
szabású országos rendezvényen, ahol 
az egyes települések az adott térséget, 
járásukat képviselték. 
Mindez jól fémjelzi azt a komoly, 
megyei szintű összefogást, mely az 
önkormányzati turizmus terén tett 
erőfeszítéseket is jellemzi. Az egyik 
alapvető cél ugyanis, hogy az eddigi 
pontszerű fejlesztések helyett a jö-
vőben térségi szemlélet irányítsa az 
idegenforgalom fellendítését. 
Komoly célt tűztünk ki magunk elé: 
szeretnénk, ha a Duna-Tisza köze ki-
emelt turisztikai térséggé válhatna, s 
mindent meg is fogunk tenni ennek 
elérése érdekében – mondta el Rideg 
László, a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés elnöke sajtótájékoztatóján.fotó: Takáts Géza
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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!

HC Kiskőrös: felső sor, balról jobbra: Zoran Jaramazovics, Olti Zoltán,
Tanko Károly, Darvas Csaba, Biró László, Opauszki Gábor

alsó sor: Szekeres Károly, Vlcsko Balázs, Dobszai Csaba, Gyurus Szabolcs

V. classIc wInter torna
az a-csoportban a Hargitai Farkasok, a b-csoportban pedig az old boys 
liptószentmiklós csapata lett a győztes a jégkorong tornán, melynek a kis-
kőrösi rajz Attila jégpálya adott otthont február végén. szoros küzdelem 
eredményeként állhattak a csoportelsők a dobogók legfelső fokára.

- Kíváncsisággal, várakozással kezdő-
dött az idei Classic Winter, ugyanis 
két új belépő is érkezett a tornára 
idén, akiknek a játéktudását bár 
ismertem, mégis meglepett, hogy 
igen szoros, egy-két gólos különb-
séggel dőltek el a meccsek – mondja 
Szekeres Károly, a HC Kiskőrös el-
nöke, a torna főszervezője.
A szoros, három hosszabbítást is 
megkívánó mérkőzéseken a HC Kis-
kőrös is jó eredménnyel, csoportjá-
ban a második legjobbként zárt, egy 
góllal lemaradva a győz-
testől, amire különösen 
büszkék a rendezvény 
szervezői. – Komolyan 
odatettük magunkat, 
meg is lett az eredménye 
– mondja Szeki, hozzáté-
ve, hogy ettől még a dip-
lomáciai és sportbaráti 
szeretet is megmaradt.
A torna záróakkord-
ja maga az eredmény-
hirdetés volt, melyen 
Pohankovics András 
alpolgármester is részt 
vett. – Kiskőrös város 
önkormányzata büszke arra, hogy 
immár az ötödik, jubileumi alka-
lommal is megszervezte e tornát a 
HC Kiskőrös. Bízunk abban, hogy 
még sokszor köszönthetjük a jégko-
rongszerető vendégeket városunk-
ban, akik Kiskőrös jó hírét viszik 
azokba az országokba is, ahonnan 
érkeztek – mondta köszöntőjében az 
alpolgármester, aki minden csapatot 
meglepett egy, a város borait tartal-
mazó ajándékcsomaggal.
A rendezés szempontjából is sike-
res, komolyabb sérülés nélkül zá-
rult torna résztvevői a kiskőrösiek 

vendégszeretetét élvezve pénteken 
este az Imperiál Hotelben Nuszpel 
Józsefnek köszönhetően kaptak 
igazi gasztronómiai finomságokat. 
Szombaton este pedig a Bognár-
Vin borkóstolójával alapoztak meg 
a Kothencz Attila és Kosóczki 
Tibor által biztosított vacsorának 
a csapatok. A szervezők mindezek 
mellett a sok önkéntes munkát végző 
segítőnek is köszönetet mondanak. 
Ahogyan a torna fő támogatójának 
a Szerencsejáték Zrt.-nek is.

dobogós FocIstalányoK
Gratulálunk a KEVI gimnáziu-
ma focista lányainak és edzőjük-
nek, Kromholcz Jánosnak, akik 
a Kiskunhalason megrendezett X. 
Szilády-Joma kupán a 2. helyen vé-
geztek.

A csapat tagjai: Barkóczi Bernadett 
8.A, Csehi Leila 10.E, Dollinger 
Beáta 10.E, Fenyvesi Laura 10.A, 
Fenyvesi Loretta 10.A, Jarjabka 
Éva 11.A, Mihály Boglárka 10.D 
osztályos tanulók.

Az idei Wattay kupa kézilabda tornán 
5 középiskolás fiú csapat vett részt, 
akik körmérkőzéses rendszerben 2 
x15 perces mérkőzéseken csaptak 
össze. Izgalmas sportszerű és fárasz-
tó napot zártak a szervezők február 
10-én pénteken délután. Ezúton is 
köszönet mondanak a segítségért a 
Wattay középiskola vezetőségének, 
a kollégáknak, a Sportigazgatóság-
nak, a két játékvezetőnek – Herceg 
Udónak és Szvétek Sándornak, va-
lamint a segítő tanulóknak.
A tornát a Kiskőrösi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium és Szak-
gimnázium csapata – Horváth 
András edző vezetésével Harangozó 
Gergő, Polereczki Pál, Bezsenyi 
Márk, Ruskó Balázs, Csvila Pé-
ter, Fejes Arnold, Tóth Norbert, 
Bezsenyi Ákos, Torgyik Roland, 
Vlocskó Balázs, Bartha Bende-
gúz és Pelsőci Barnabás – nyerte, a 
Kiskunhalasi SzC Kiskőrösi Wattay 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma csapata a 3. helyen 
végzett.
Kiskőrösi különdíjasok: „Legjobb 
mezőnyjátékos”: Harangozó Gergő 
(Petőfi Kiskőrös), „Legjobb kapus”: 
Vizi Valentin (Wattay Kiskőrös), 
Legjobb hazai játékos: Lavati Zol-
tán (Wattay Kiskőrös)

apróHIrde tÉseK
Családi házak építése, felújítása kőműves 
munkák végzése 30/389-1534,

Kőművest és segédmunkást felveszek 
30/389-1534

Kiskertek szántását,tárcsázását vállaljuk! 
20/992-5216

Kozmetikus mester tanuló jelentkezését 
várja az ősztől kezdődő tanévre. 
06-76/374-759

Venyige zúzást vállalok! 
Kolozsvári Gábor 30/364-5009

Agárhalomban lakóépületnek használható 
tanyával közel 1 ha szántó eladó. 
Érdeklődni: 70/9530580.

Kiskőrös központjában 56 m2-es földszinti 
lakás nem dohányzóknak kiadó. 
Tel: 06-78/411-753,06-70/326-4196

8140 m2-es belterületi föld eladó 
Tel: 06-78/411-753,06-70/326-4196

Liget utcában első emeleti lakás hosszú-
távra kiadó Tel: 70/331-0798

Árpád utca 12-ben II. emeleti bútorozott 
garzonlakás kiadó. Tel: 30/708-3542

másFÉl ÉVtIzedes a wattay Kupa

1. sor: Sörös Zsófia, Kun-Szabó Viktória, Zsubori Réka. 2. sor: Szabó Bettina, Kollár 
Fanni, állnak: Pavlovics Misell, Markó Dóra, Torgyik Dóra, Bálint Zorka, Czérna 

János edző, Schiszler Hanna, Tösmagi Nikolett, Hell Krisztina, Lukács Kata.

dobogós HelyÉrt KüzdeneK
jól szerepel a Kiskőrösi nKszse u 13-as korosztályban versenyző után-
pótlás csapata a másodosztályú régiós bajnokság – bács-csongrád, bé-
kés megyék – felsőházában. a Czérna János edző által koordinált csapat 
30 gárda közül jutott be a legjobb 9 közé. az alapszakaszból olyan csa-
patokkal jutottak tovább, mint a 27 ponttal első kecskeméti sportiskola 
csapata, vagy a 25 pontos lajosmizsei csapat. a mieinknek 25 pontja volt.

Lajosmizse és Kecskemét komoly 
ellenfél. Kecskeméttel az első fordu-
lóban játszottak a lányok és csupán 
egyetlen góllal kaptak ki, úgy, hogy 
döntetlen állás után az utolsó 5 má-
sodpercben egy rosszul indított lab-
dát visszakaptak a hálóba. A kiskőrö-
si fordulóban egy hatalmas mérkőzés 
után döntetlennel zárták a meccset.
A Lajosmizse csapatát mindkétszer 
meg tudták verni, az egyik meccsen 
3, a másikon 2 góllal. Az U 13 alap-
szakaszában egyébként a kiskőrösi 
kézilabdás lányok lőtték a legtöbb 
gólt, 14 meccsen 359 alkalommal 
végződött góllal a támadásuk. A ki-
váló védekezésnek és kapusmunká-
nak köszönhetően viszont ők kapták 
a legkevesebbet, csupán 130-at. Így 
övék a bajnokság legjobb gólkü-
lönbsége 229-cel és ezzel még az 
első helyezett Kecskemétet is lever-
ték. Büszkék arra, hogy a góllövő 
listán az első 15 helyen 5 játékosuk 
is előkelő helyen áll. Minden esélyük 
megvan tehát arra, hogy dobogós he-
lyen végezzenek.

Mint azt Czérna János hangsúlyoz-
ta, a lányok minden szereplésükön 
„odateszik magukat”, bármilyen 
bajnokságon indulnak, a legjobbak 
között végeznek. Például elmúlt 
nyáron a balatonfonyódi nemzetközi 
Balaton Kupán is másodikak lettek a 
kassaiak mögött.
Az edző kiemelte, hogy a többi 
korosztály is kiválóan helyt áll. A 
diákolimpia U 12-es korosztályá-
ban László Zsolt edző növendékei 
Kalocsán megnyerték a körzeti ver-
senyt és bejutottak a döntőbe, amit 
március 28-án rendeznek meg majd 
a kiskőrösi sportcsarnokban. Az U 
14-es lányok pedig Kunszentmiklós 
csapata ellen nyerték meg a körzeti 
döntőt imponáló gólkülönbséggel 
és fergeteges játékkal. Az eddig leját-
szott három meccsen 123 gólt lőttek 
és csupán 21-et kaptak. Most készül-
nek a megyei döntőre, amit április 
4-én rendeznek meg Kiskunmajsán.
Czérna János: Jó úton járunk ez a 
lényeg.
Hajrá lányok! Hajrá Kőrös!

Befejeződött a Kiskőrösi Amatőr Teremlabdarúgó Bajnokság
A „felsőház” végeredménye:
 mérkőzésszám
1. AGROLINE 2 12 pont 21:9 
2. SRÁCZOK 2   3 pont   9:13
3. NÉRÓ  SC 2   3 pont 11:19
4. JONA-DRINK 2 8 pont 10:6
5. PROTOKON 2 5 pont 11:11
6. MATÉZA  ÉTTEREM 2 3 pont   5:9

Gólkirály: 12 gól Font Norbert (Agroline), Gyurián Gábor (Sráczok),
Legjobb kapus: Csatai Krisztián (Sráczok),
Legjobb játékos: Kósa Krisztián (Agroline), 
Legsportszerűbb csapat: Matéza Étterem csapata

Az „alsóház” végeredménye:
 mérkőzésszám
1. PÉNZÜGYŐR 8 17 pont 32:12
2. MAXX-TEAM 8 16 pont 29:15
3. KORONA-PIZZÉRIA 8 13 pont 25:16
4. OÁZIS ITALDISZKONT 8 11 pont 22:20
5. KISKUNVÍZ 8   8 pont 19:27
6. K.K.V. 8   7 pont 16:20
7. FALÁBÚAK 8   6 pont 17:31
8. RETRO  2 8   4 pont 15:31
9. YOUNG-BOYZ’12 Kétszeri ki nem állás miatt kizárva.

Gólkirály: 14 gól Farkas Dávid (K.K.V.),
Legjobb kapus: Németh Zsolt (Maxx-Team)
Legjobb játékos: Trója Tamás (Pénzügyőr),
Legsportszerűbb csapat: Kiskunvíz csapata

XV. Petőfi túra
április 29.
előnevezés: április 21-ig
a nevezési díj befizetésével
jelentkezés, felvilágosítás:
döme Géza  •  20/340-9807
eltajolo@gmail.com, vagy személyesen.
bővebb információ: www.eltajolok.hu

Áprilisi sportprogramok a sportcsarnokban

22-én szombaton
8.00-15.00 utánpótlás futballtorna (pásztor gy.)
15.00-18.00 junior mérkőzés
18.00-20.00 nb-II-es férfi kézilabda
 bajnoki mérkőzés: Kiskőrös-Kalocsa

23-án vasárnap
8.00-16.00 u-12 leány kézilabdatorna (czérna j.)

elűztÉK a telet!
Az Eltájolók Turista és Szabadidő-
sport Egyesület szervezésében, az 
Egészségfejlesztési Iroda támogatá-
sával idén második alkalommal va-
lósult meg a „Télűző” futó és kerék-
páros találkozó. A telet közel félszáz 

résztvevő 3,5 km-en át, a kerékpáro-
sok 7 km-t tekerve kergette el vidám 
és ijesztő jelmezeket és álarcokat 
viselve. A lelkes télűzők az egészsé-
ges életmód jegyében gyümölccsel 
pótolhatták az elvesztett kalóriákat.
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Szalagot kaptak a 11/1 osztály he-
gesztő és gépi forgácsoló tanulói 
– osztályfőnökük Ujvári Csaba, a 
11/2, épület- és szerkezetlakatos, va-
lamint vendéglátó eladó képzésben 
részt vevő diákok – osztályfőnökük 
Francziáné Miks Éva, a Ksz/12 gépi 
forgácsoló osztály – osztályfőnökük 
Franczia Gyula, Szé/12/2/1 szakkö-
zépiskola érettségi vizsgára felkészítő 
évfolyama – osztályfőnökük Csatai 
Gáborné, a 12.A közgazdaság és gé-

pészet ágazati szakgimnáziumi osz-
tály – osztályfőnökük Kecskeméti 
Sándor és Szeitert Gábor, a 12.B 
ügyvitel és informatika ágazati szak-
gimnáziumi osztály – osztályfőnö-
kük Franczia-Takács Edit.
A szalagtűzés előtt Litauszki Fanni 
11/A osztályos diák köszönt el a vég-
zősöktől az iskola diákjait és nevelőit 
képviselve. A 123 végzős diák nevé-
ben pedig Kubicsek Martin 12/B 
osztályos tanuló mondott búcsúzó 
beszédet.
Az alsóbb évfolyamosok jelmezes 
táncműsorai a világ számos országá-
ba – Oroszország, Egyiptom, Ame-
rika, Franciaország, Németország 
– elröpítették a nézőket. A sorból 
természetesen Magyarország sem 
maradhatott ki. Sallai Krisztina, 
11/A és Opauszki László 10/B osz-
tályos tanulók ének, Tamaskó Zalán 
és Király Lilla pedig társastánc pro-
dukciójukkal színesítették a műsort.
A szalagavató ünnepségre, mint 
minden évben, idén is a végzősök 
bécsi keringője tette fel a koronát, 
melyet UV lámpa megvilágításban is 
megcsodálhattunk.

elIndultaK a wattay VÉgzőseI az Élet rögös útján
Földkörüli utazásra invitálták a Kiskunhalasi szakképzési centrum Kis-
kőrösi wattay szakgimnáziuma, szakközépiskolája és Kollégiuma diákjai 
a szalagavató résztvevőit március 4-én, szombaton. az ünnepséget jelző 
fanfár és a 10. évfolyam diákjainak palotás tánca után a végzős diákok 
megkapták azt a kis kék szalagot, amely szimbolikus értelemben véve át-
vezeti őket a gyermekkorból a felnőttkorba a gondtalan diákévek után. 

nagy utazás... térben és időben


