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Kellemes húsvéti 
ünnepet kívánunk 
Olvasóinknak!

A díszeket a „Kiskőrös rózsája” horgolókör tagjai készítették.
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Bella Tibor 
a Bem József Általános Iskola pedagógusa
„Kiskőrös Város kultúrájáért” díj

Mészáros Valéria
a Bem József Általános Iskola pedagógusa
„Kiskőrös Város ifjúságának oktatásáért és neveléséért” díj 

dr. Gyarmati Ágnes
belgyógyász háziorvos 
„Kiskőrös Város egészségügyi és szociális ellátásáért” díj

Lucza János
hivatalvezető Naszvad
„Kiskőrös Város nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztéséért” díj 

Pecznyik Gábor
a Kiskőrös LC labdarúgója
„Kiskőrös Város sportjáért” díj 

Kothencz Lajos
vendéglátós vállalkozó, énekes 
„Kiskőrös Város közéletéért” díj

Dr. Ambrus András, egyetemi do-
cens, az ELTE Matematikatanítási és 
Módszertani Központjának egykori 
tanszékvezetője 1942. decemberé-
ben született Kiskőrösön. A helyi Pe-
tőfi gimnáziumban érettségizett, ott, 
ahol később maga is matematika-fi-
zika szakos tanára volt sok diáknak. 
Pedagógiai munkája elismeréseként 
32 évesen megkapta az „Oktatásügy 
Kiváló Dolgozója” kitüntetést. 
1979-ben fogadta el az ELTE állás-
ajánlatát. Nemzetközi tudományos 
konferenciákon tartott előadásokat, 
mellette magyar, illetve idegen nyel-
vű matematikai publikációkat adott 
ki. Mindemellett vendégprofesszor-
ként Helsinkiben és Salzburg egye-

temi katedráin is szólhatott hallgató-
ihoz. Ma is változatlanul és mélyen 
ragaszkodik ősei, a kiskőrösi evan-
gélikus tótok hitéhez, a gyülekezeti 
életből aktív szerepvállalással veszi ki 
részét, 2006-ban elfogadta a jelölést 
a Déli Evangélikus Egyházkerület, 
Bács-Kiskun Evangélikus Egyház-
megye felügyelői posztjára, ahol egy 
cikluson, vagyis 6 éven keresztül 
szolgált. Pedagógusi és egyházme-
gyei felügyelői munkáját legnagyobb 
igyekezetével végezte.

Nem miNdeNNapi

3d-s JáNos vitéz JeleNetek

GratuláluNk a díJazottakNak!

„ezerNyolcszázNeGyveNNyolc, 
te csillaG,

Te a népek hajnalcsillaga!…”

elismerték a városért véGzett 
kiemelkedő tevékenységüket

Az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc 171. évfordulóján rendezett 
városi megemlékezés március 15-én 
reggel 8 órakor a ’48-as emlékmű és a 
Batthyány emléktábla koszorúzásával 
kezdődött. Kiskőrösön ehhez a nap-
hoz kötődik a városi elismerések át-
adása, melyet a koszorúzást követően 
tartottak a Városháza dísztermében. 
Kiskőrös Város Képviselő-testüle-
te által adományozott elismeréseket  
Domonyi László polgármester 
adta át. Előtte a „Kiskőrös rózsája” 
horgolókör néhány tagja feltűzte a 
maguk készítette nemzetiszín kokár-
dát a kitüntetetteknek. 
A művelődési központban megtartott 
ünnepi megemlékezés Kiskőrös Város 
Fúvószenekara térzenéjével kezdődött. 

Ünnepi beszédet mondott Domonyi 
László polgármester. 
A műsort a KT Bem József Általános 
Iskola diákjai adták elő. 
A Szózat közös eléneklése után a 
delegációk megkoszorúzták Petőfi 
Sándor, Kossuth Lajos, Jókai Mór, 
valamint Bem József szobrát és Petőfi 
Sándor szülőházát. 
Kísérőprogramként a szülőház 
udvarán egész nap Petőfi Sán-
dor 1848 márciusa és júliusa kö-
zött született verseit tolmácsolták 
neves művészek hangfelvételről,  
a János Vitéz Látogatóközpontban 
pedig az előzetesen meghirdetett 
„Dobozkép” pályázatra beérkezett 
művek díjazása és a kiállítás megnyi-
tása történt.

dr. Ambrus András
„Kiskőrös Város Díszpolgára” cím 

ifj. Kunhegyesi 
Ferenc

„Kiskőrösért” díj 

Ifj. Kunhegyesi Ferenc egy 
négygyermekes, tradicionális 
lovári nyelvet beszélő család első 
gyermeke.1970-ben született. Az 
általános iskolát és az ipari iskolát 
Kiskőrösön végezte. Fiatal korától 
kezdve érdekelte a tánc és a képző-
művészet, a grafika és a festészeti 
ismeretek. Ifj. Kunhegyesi Ferenc 
festőművész képein legtöbbször 
portrékat jelenít meg.
2001-ben a Kiskőrösi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézményben kezdett dolgozni.
Édesapja halála után átvette a roma 

kisebbségi önkormányzat vezetését.
2006-ban az Országos Roma Ki-
sebbségi Önkormányzat a „Roma 
Kultúráért” kitüntetéssel ismerte el 
munkásságát.
Kimagasló művészi munkásságáért 
és példamutató társadalmi szerep-
vállalásáért a VOSZ 2018-ban Bács 
Kiskun megyei Prima - díjjal tün-
tette ki, közösségépítő munkájáért 
pedig megkapta az országos „Nem-
zetiségekért” díjat.
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Harmadik alkalommal hirdette meg 
a János Vitéz Látogatóközpont már-
cius 15-höz kötődően a dobozkép 
pályázatot, melynek témája termé-
szetesen ismét Petőfi Sándor: János 
vitéz című elbeszélő költeménye volt. 
Az elmúlt két évben kizárólag a kis-
kőrösi általános iskolások pályázhat-
tak, idén azonban már a környékbeli 
iskolákba járó diákoknak is lehető-
ségük volt megmutatni művészi ké-
pességeiket. A feladat ugyanaz volt, 
mint korábban, elsősorban termé-
szetes alapanyagok felhasználásával, 
„dobozba zárva” kellett bemutatniuk 
a diákoknak a kedvenc jelenetüket a 
műből.  Körülbelül száz dobozkép 
érkezett hozzánk Bócsáról, Csen-
gődről, Fülöpszállásról, Kiskőrösről, 
Páhiról, Tabdiról és Soltvadkert-
ről, ahonnan nemcsak az iskolából, 
hanem  az Arany János utcai óvo-
dából is kaptunk két pályaművet.  
Az alkotásokat ifj. Kunhegyesi Fe-
renc megyei Príma-díjas festőművész 
értékelte. A kiállítást március 15-én 
nyitottuk meg, ahol Pohankovics 
András alpolgármester köszöntöt-
te a diákokat és hozzátartozóikat, 
majd átadta az ajándékcsomagokat 
a nyerteseknek. Az ünnepre való te-
kintettel a jelenlévők meghallgatták 

Supka Attila, a kiskőrösi EGYMI 
6. osztályos tanulójának az előadásá-
ban Petőfi Sándor: Nemzeti dal című 
versét.

Tóth Anett

Kiskőrösi díjazottak:
3-4. osztály

Hugyi Gréta 3. osztályos különdí-
jas szÓ-la-m ami
Bakács Bettina és Flaisz Dóra  
3. osztályos különdíjas szÓ-la-m 
ami

5-6. osztály
Kürti Alexa 6.a. osztályos  
1.helyezett Bem József általános 
iskola
Szentgyörgyi Anna 6.a. osztályos 
2.helyezett kevi Petőfi sándor ál-
talános iskolája
Eke Vivien 6.a. osztályos 
3.helyezett Bem iskola

7-8. osztály
Fekete Milán 7.c. osztályos 
1. helyezett Bem József általános iskola
Valach Fanni 7.b. osztályos 
2. helyezett Bem iskola
Meskó Márk 7.c. osztályos 
3. helyezett Bem József iskola
Hadnagy Csenge 7.b. osztályos 
különdíjas Bem iskola

A Hockey Club néhány játékosa is eljött a díjátadóra

Kelemen Ildikó 
a KEVI gimnáziumának pedagógusa

„Kiskőrös Város ifjúságának oktatásáért és neveléséért” díj

Kissné Volák Ildikó
az Evangélikus Jó Pásztor Szeretetotthon igazgatója 

„Kiskőrös Város egészségügyi és szociális ellátásáért” díj

Szenohradszki János 
földmérő mérnök, vállalkozó  

„Kiskőrös Város településfejlesztéséért” díj

Hockey Club Kiskőrös Alapítvány
„Kiskőrös Város sportjáért” díj 

(A díjat átvette Szekeres Károly elnök)

Somogyi Zoltán
a Kiskőrösi Gazdakör Egyesület tagja 

„Kiskőrös Város közéletéért” díj

Turancsik László
húsipari-húsfeldolgozó vállalkozó

„Kiskőrös Város gazdaságáért” díj 
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közösségi összefogással fásított az ültess fát egyesület

Belföldi díszveNdéGek voltuNk 
az utazás kiállításoN

A kiskunfélegyházi Rocktárban 
gyűltek össze március negyedikén 
az Utazás Kiállításon részt vevő te-
lepülések és szervezetek képviselői a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
és a Bács-Kiskun Megyei Turizmus-
fejlesztési és Marketing Nonprofit 
Kft. meghívására, hogy kiértékeljék 
a kiállításon végzett közös munkát. 
A találkozót Rideg László, a megyei 
közgyűlés elnöke nyitotta meg és 
beszédében megköszönte a résztvevő 
települések és szervezetek munkáját. 
Szintén köszönetét fejezte ki Csáki 
Béla, a Bács-Kiskun Megyei Turiz-
musfejlesztési és Nonprofit Kft. ügy-
vezetője, valamint Feldmájer Máté, 
az Utazás Kiállítás igazgatója, aki az 
expo sikerességéről, hatásairól is be-

szélt a vendégeknek. Kárpáti Rita, a 
Turizmusfejlesztési Kft. munkatársa 
előadásában felvázolta a sikeres me-
gyei turisztikai marketing további 
megvalósítása érdekében a jövőbeni 
együttműködés lehetőségeit. Rideg 
László megyei elnök emléklapot 
adott át a települések, szervezetek 
képviselőinek; Kiskőrös város képvi-
seletében Domonyi László polgár-
mester vette át a belföldi díszvendég 
részére kiállított oklevelet. A finom 
ebédet és koccintást követően a szer-
vezők egy tortával is kedveskedtek a 
vendégeknek. A rendezvény végén 
Piskóti István professzor, a megyei 
marketingstratégia megálmodója be-
szélt a vendégeknek a borturizmus-
ról.                                  Tóth Anett

kitüntetést kaPtak BudaPesten
A „Honvédelemért Érdemérem I. 
fokozata” kitüntetést vette át Do-
monyi László polgármester, „A 
Honvédelemért Kitüntető Cím III. 
fokozatát” kapta Dr. Kuti László 
borász-vállalkozó, „A Honvédele-
mért Kitüntető Cím II. Fokozatát” 
pedig Kovács Imre nyugállományú 
rendőr főtörzszászlós, március 12-
én, Budapesten a Stefánia Palotá-
ban, (Honvéd Kulturális Központ) 
az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékünnepségén.
A Benkő Tibor honvédelmi minisz-
ter által adományozott elismeréseket 
Kádár Pál, a Honvédelmi Minisz-
térium közigazgatási államtitkára 
nyújtotta át beszéde után a kitünte-
tetteknek. Mint azt Fadgyas István, 
ny.á. őrnagy, a Kiskőrösi Helyőrségi 

Nyugállományúak Klubja elnöke (a 
képen középen) elmondta, Domo-
nyi László polgármester a civil szer-
vezetek huzamosabb időn át történő 
támogatásáért, együttműködéséért a 
honvédelmi nevelés területén, illet-
ve a katonai hagyományok ápolása 
terén végzett áldozatos munkája 
elismeréséül érdemelte ki a kitünte-
tést. Kovács Imrének a hagyomány-
ápolás terén huzamos időn keresztül 
kifejtett munkáját ismerték el, Dr. 
Kuti László pedig a honvédelem 
ügye, valamint a nyugállományú 
katonák szervezetei érdekében több 
éven keresztül végzett áldozatos 
munkája elismerésekén kapta a ki-
tüntetést.
Az elismerésekhez mindhárom ki-
tüntetettnek gratulálunk! 

A Tesco „Ön választ mi segítünk!” 
kiskőrösi és kalocsai akcióját a Kis-
kőrösi Mentő Alapítvány nyerte 
meg, így mentési eszközök vásárlá-
sára az áruházlánctól 400 ezer forint 
támogatásban részesültek Természe-
tesen ez a vásárlók nélkül nem si-
kerülhetett volna az alapítványnak, 
ezért Farkas Gyula (a fotó bal szé-
lén) elnök ezúton is mindannyiuk 
nevében köszöni a megtisztelő 26 

ezer 366 szavazatot. Az elnyert pénzt 
életmentő és a betegek biztonságos 
szállítását szolgáló eszközök – vá-
kuum matrac, vákuum végtagrög-
zítő készlet, húzósín – vásárlására 
fogják fordítani.
A Tesco által szervezett akcióban el-
nyert támogatást a kiskőrösi Tesco 
hipermarket vezetője, Pribelszki 
Péter adta át az alapítványnak.
(a képen balról a második)

az ültess fát mozgalom egyesület sikeres pályázatának, az önkormányzat 
támogatásának, valamint lakossági összefogásnak köszönhetően újulhat 
meg kiskőrösön az esze tamás – katona –tüskös - arany János utcák 
által határolt terület. a mintegy másfél labdarúgó pályányi területen „kö-
zösségi park kialakítását” tervezik.

A városvezetés többször is egyezte-
tett az említett területen élőkkel és 
ezt követően született meg a döntés: 
a régi kiöregedett fákat kivágják, a 
talajt előkészítik, a Kőrösszolg Kft. 
kivitelezésében automata vezérlésű 
öntözőberendezést fektetnek le, ki-
építik az ivóvíz és villanyáram-vételi 
lehetőséget is. 
A Filus Tibor elnök, valamint 
Ba Irén alelnök vezette Ültess 
Fát Mozgalom Egyesület pályá-
zati támogatást nyert a Nemzeti 

Együttműködési Alap NEA-MA-
18-M-0291-es számú pályázatán, 
aminek köszönhetően elvégezték a 
területrendezési munkálatokat, több 
mint 60 fát és a terület füvesítésé-
hez szükséges fűmagot vásároltak. 
A szil, kései végzetfa, vérbükk, fekete 
dió, ezüstlevelű hárs, díszcseresznye, 
amerikai ámbrafa, díszes perzsafa, 
éger, tölgy, valamint a parkot kö-
rülölelve „raywood” – magyar kőris 
facsemeték elültetését március 2-án 
valósították meg. A felhívásra több 

mint ötvenen jelentek meg a meg-
hirdetett időpontban. 
Filus Tibor: Az az idei évben pályáz-
tunk a park második ütemére, a tervek 
szerint a terület középső részén egy 
tanösvényként is funkcionáló sétányt 
szeretnénk kialakítani, az ott található 
fák fajtaismertetőinek kihelyezésével. 
A park közepén a tervek szerint épül-
ne egy tetővel védett, de oldalról 
nyitott pihenő, ahol mintegy ötve-
nen elférnének. Mindezek mellett 
padokat, szemetes tárolókat és a to-
vábbiakban évelő virágokat, cserjéket 
szeretnénk még elhelyezni a parkban. 
Köszönet mindenkinek, aki társadal-
mi munkájával vagy egyéb módon 
segített a park megújításában és a fák 
elültetésében. 

Támogatók: Kiskőrös Város Önkor-
mányzata, Kőröszolg Kft., Domonyi 
László, dr. Nagy Gabriella, Balázs 
Mihály, Kecskés Tamás, Aszódi Pál, 
Schneider Zsolt, Fuchs Tibor, Adójel 
Könyvelőiroda, Boldoczki Sándorné, 
Pohankovics András, Szántai Gábor, 
Gyurján Róbert, Pethő Attila, Dénes 
István, Aszódiné Markó Teréz, Kiskő-
rös Helyőrség Nyugállományúak Klub-
ja, Somogyi Zoltán, Kiskőrösi Gazda-
kör Egyesület.

A XVIII. Országos Syngenta Bor-
versenyen a 21 borvidék 559 bene-
vezett bora között három aranyér-
met is kaptak a Szentpéteri borok. 
A Kunsági Borvidékről benevezett 
borok számára 7 aranyat osztottak 
ki az ítészek és ebből 3 a Szenpéteri 
Borászaté. 2018-as Olaszrizling vá-
logatás boruk, 2017-es Chardon-
nay válogatás boruk és a 2018-as 
Kékfrankos rose boruk érte el ezt a 
kimagasló eredményt a népes me-
zőnyben.
A Szentpéteri borpince többi be-
nevezett bora is szép eredménnyel 
zárta a versenyt. 2018-as Titok-
bor Kékfrankos gyöngyöző boruk, 
2018-as Néro rose válogatás boruk, 
valamint 2017-es Cabernet Franc 
válogatás boruk ezüstérmet kapott.

Gratulálunk a szép eredményért a 
Szentpéteri Borászatnak! 

Három araNyat is elHozott 
a szeNtpéteri Borászat

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

szakmunkásokat keres felvételre.
Tel.: 06-20/9443-541

Kiskőrösön 24 hektár szántó, legelő 
eladó. Akasztón 120 hektár szántó, 
legelő eladó. Tel.: 06-20/539-3999

a kiskőrösi mentőállomás 
Nyerte meG a tesco akciÓJát
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döntünkfelelősen

Tisztelt Választópolgárok!

magyarország köztársasági elnöke 
a 93/2019. (iii.1.) ke határozatával 

az európai Parlament tagja-
inak 2019. évi választása 

időpontját 
2019. május 26. (vasárnap)

napjára tűzte ki 

Az Európai Unió tagállamainak 
polgárai 1979 óta közvetlenül 
választják meg az Európai Parla-
ment tagjait, Magyarország 21 
képviselőt küldhet a 751 tagú 
brüsszeli törvényhozásba. 
A választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény tar-
talmazza azokat a garanciális 
elemeket, amelyek biztosítják 
választások tisztaságát.

I. VÁLASZTÓJOG

Minden nagykorú magyar ál-
lampolgárnak, valamint – ha 
kérte – az Európai Unió más 
tagállama Magyarországon 
élő nagykorú állampolgárának 
joga van ahhoz, hogy az EP-vá-
lasztáson választó és választ-
ható legyen [Alaptörvény XXIII. 
cikk (1) és (2) bekezdés].
Az Alaptörvény XXIII. cikk (4) 
bekezdése szerint „sarkalatos 
törvény a választójogot vagy 
annak teljességét magyaror-
szági lakóhelyhez, a választha-
tóságot további feltételekhez 
kötheti”. Az Európai Parlament 
tagjainak 2019. évi választásá-
tól kezdve az EP tv. biztosítja a 
választójogot azon magyar ál-
lampolgárok részére is, akik
a) az EU területén kívül élnek,
b) Magyarországon élnek, de 
nem rendelkeznek lakcímmel.

A választójogot az ún. termé-
szetes kizáró okok korlátozzák. 
Nem rendelkezik választójog-
gal az, akit bűncselekmény el-
követése vagy belátási képes-
ségének korlátozottsága miatt 
a bíróság a választójogból  
kizárt.

Nem szavazhat és nem választ-
ható (azaz nem rendelkezik sem 
aktív, sem passzív választójog-
gal) az,
• aki közügyektől eltiltás hatálya 
alatt áll,
• akit a bíróság kizárt a választó-
jogból, mert a választójog gya-

korlásához szükséges belátási 
képessége
– pszichés állapota, szellemi 
fogyatkozása vagy szenvedély-
betegsége miatt tartósan vagy 
időszakonként visszatérően 
nagymértékben csökkent, vagy
– pszichés állapota vagy szellemi 
fogyatkozása miatt tartósan tel-
jes mértékben hiányzik 
   (Ve. 13/A. § (2) bekezdés).

Szavazati joggal ugyan ren-
delkezik, ám nem választha-
tó, aki jogerős ítélet alapján 
szabadságvesztés büntetését 
tölti (feltéve, hogy nincs eltilt-
va a közügyek gyakorlásától) 
vagy büntetőeljárásban elren-
delt intézeti kényszergyógyke-
zelés alatt áll (EPtv. 2/A. § (2)  
bekezdés). 

Nem választható továbbá az 
Európai Unió más tagállamá-
nak magyarországi lakóhellyel 
rendelkező állampolgára, ha az 
állampolgársága szerinti állam 
jogszabálya, bírósági vagy ha-
tósági döntése alapján hazájá-
ban kizárták e jog gyakorlásából 
(Alaptörvény XXIII. cikk (6) bekez-
dés).
Nem szavazhat az a magyar vá-
lasztópolgár, aki az Európai Unió 
más tagállamában kérte név-
jegyzékbe vételét az EP-válasz-
tásra.

II. SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 
órától 19.00 óráig, kizárólag 
személyesen, a választópolgár 
lakóhelye szerinti kijelölt sza-
vazókörben lehet. A szavazókör 
sorszáma és címe a névjegyzék-
be történő felvételről szóló érte-
sítőn szerepel.

A mozgásban gátolt választó-
polgárt szavazásának lehetővé 
tétele érdekében – kérelmére – a 
szavazatszámláló bizottság leg-
alább két tagja mozgóurnával 
felkeresi. Mozgóurnát a választó-
polgár írásban kérhet, 2019. má-
jus 24. napján 16.00 óráig a Helyi 
Választási Iroda (HVI) vezetőjétől, 
a szavazás napján 12.00 óráig a 
szavazatszámláló bizottságtól.  
(erről részletesen III.1. pontban)
Szavazni a következő érvényes 
igazolvány(ok) bemutatásával le-
het:

- lakcímet tartalmazó (régi típu-
sú) személyazonosító igazolvány 
vagy
- lakcímigazolvány ÉS személy-
azonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- 2001. január 1. napját követően 
kiállított vezetői engedély.

III. VÁLASZTÓK 
NYILVÁNTARTÁSA 

A központi névjegyzék az aktív 
választójog gyakorlásának alapdo-
kumentuma: aki a névjegyzékben 
szerepel, az szavazhat, aki a név-
jegyzékben nem szerepel, az nem 
szavazhat. A választópolgárok a 
névjegyzékbe történt felvételükről 
szóló értesítést 2019. április 05. 
napjáig kapják meg a Nemzeti Vá-
lasztási Irodától (NVI). 

III.1.  Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, aki a szavazó-
köri névjegyzékben szerepel, de 
egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogva tartása (ide-
értve a házi vagy reintegrációs őri-
zetben lévő személyeket is) miatt 
nem tud elmenni a szavazóhelyi-
ségbe, hogy ott adja le a szavazatát, 
mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok 
(például munkavégzési kötelezett-
ség teljesítése) alapján nincs lehe-
tőség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurnát a választópolgár
• kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme 
szerinti szavazókörben lévő bár-
mely címre,
• ha előzőleg átjelentkezett, akkor 
kérheti a település területén talál-
ható bármely címre,
• ha előzőleg nem jelentkezett 
át, május 22-én 16 óráig akkor 
is kérheti bármely település te-
rületén található bármely címre. 
Ebben az esetben a mozgóurna 
iránti igényt egyben átjelentkezési 
kérelemnek is kell tekinteni. A két 
kérelemről egyidejűleg dönt akár 
a választópolgár lakcíme szerint, 
akár a mozgóurnázás helye szerint  
illetékes HVI.
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a HVI-hez
aa) levélben vagy ügyfélkapus azo-
nosítás nélkül interneten legké-
sőbb május 22-én 16 óráig,
ab) személyesen vagy ügyfélka-
pus azonosítással interneten má-
jus 24-én 16 óráig, vagy
ac) május 24-én 16 órát követően 

ügyfélkapus azonosítással inter-
neten május 26-án 12 óráig,
b) az illetékes Szavazatszámláló 
bizottsághoz (továbbiakban: 
SZSZB) meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbe-
sítéssel a szavazás napján, május 
26-án, legkésőbb 12 óráig kell 
benyújtani.
A választópolgár – május 24-én 
16 óráig – kérheti, hogy
• a korábbi kérelmében megjelölt 
cím helyett másik címre kapjon 
mozgóurnát, vagy
• a korábban igényelt mozgóurna 
helyett mégis a szavazóhelyiség-
ben szavazhasson.

III.2. Szavazás átjelentkezés 
alapján 

Átjelentkezéssel az a választópol-
gár szavazhat, aki a szavazás nap-
ján Magyarország területén, de 
a magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörtől eltérő helyen tartóz-
kodik. Tipikus esetben ez azt jelen-
ti, hogy egy másik településen tar-
tózkodó választópolgárnak nem 
kell hazautaznia a választójoga 
gyakorlásának érdekében. Emel-
lett annak lehetőségét is biztosítja 
az átjelentkezés, hogy egy mozgá-
sában gátolt választópolgár akkor 
is szavazhasson, ha nem otthon, 
hanem például kórházban, bör-
tönben tartózkodik, amely akár 
ugyanazon településen, de a lakcí-
métől eltérő szavazókör területén 
fekszik.
A HVI – a választópolgár május 22-
én 16 óráig benyújtott átjelentke-
zési vagy olyan mozgóurna iránti 
kérelme alapján, melyben a kérel-
mező a lakcímétől eltérő szavazó-
körbe kér mozgóurnát, s így azt 
egyben átjelentkezési kérelemnek 
is kell kezelni – a választópolgárt 
felveszi azon településnek (bu-
dapesti kerületnek) a települési 
szintű lakóhellyel rendelkező vá-
lasztópolgárok számára kijelölt 
szavazókörének névjegyzéké-
be, ahol a választópolgár szavazni 
kíván (ezzel egyidejűleg törlésre 
kerül a lakcíme szerinti szavazókör 
névjegyzékéből). 
A választópolgár – május 22-én 
16 óráig – kérheti, hogy a korábbi 
kérelmében megjelölt település 
helyett másik településen szavaz-
hasson (azaz módosíthatja kérel-
mét).

A választópolgár
• levélben vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten 
május 22-én 16 óráig,
• személyesen vagy ügyfélka-
pus azonosítással interneten 
május 24-én 16 óráig
kérheti visszavételét a lakcí-
me szerinti szavazóköri név-
jegyzékbe.

III.3. Külképviseleti névjegyzék

Az a választópolgár, aki a szava-
zóköri névjegyzékben szerepel, 
de a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, Magyarország nagy-
követségén vagy főkonzulátusán 
szavazhat. A szavazás feltétele, 
hogy kérelme alapján a választó-
polgárt a HVI felvegye a külképvi-
seleti névjegyzékbe.
A HVI – a választópolgár május 
17-én 16 óráig benyújtott kérel-
me alapján – a választópolgárt 
felveszi azon külképviselet név-
jegyzékébe, ahol a választópol-
gár szavazni kíván, egyidejűleg 
feltünteti a lakcíme szerinti sza-
vazókör névjegyzékén, hogy a 
választópolgár a külképviseleti 
névjegyzékben szerepel. A sza-
vazóköri névjegyzék kinyomta-
tott példányán a külképviseleti 
névjegyzékbe felvett választó-
polgárok nem jelennek meg, így 
biztosítható, hogy egy választó-
polgár ne szavazhasson a külkép-
viseleten és a lakóhelye szerinti 
szavazókörben is.
A választópolgár – május 17-én 
16 óráig – módosíthatja, hogy 
melyik külképviseleten kíván 
szavazni.
Aki mégis Magyarországon kíván 
szavazni, az május 22-én 16 órá-
ig kérheti törlését a külképvisele-
ti névjegyzékből, így visszakerül 
a lakcíme szerinti szavazókör 
névjegyzékébe.

III.4. Európai Unió más tag-
állama állampolgárának 

névjegyzékbe vétele iránti 
kérelem 

Az Európai Unió más tagállamá-
nak állampolgára 2019. május 
10. napján 16:00 óráig kérhe-
ti, hogy központi névjegyzékbe 
vétele az Európai Parlament tag-
jainak választására is kiterjed-
jen.  A névjegyzékből való törlés 
iránti kérelmet legkésőbb 2019. 
május 16. napján 16:00 óráig  
nyújthatja be.   

III.5. A központi és a szavazó-
köri névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmek benyújtására vonat-

kozó közös szabályok

A központi és a szavazóköri 
névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmet a választópolgár be-
nyújthatja
- személyesen,
- levélben,
- a választások hivatalos honlap-
ján (www.valasztas.hu).
A kérelmet maga a választópol-
gár személyesen akár lakóhelye, 
akár a bejelentett tartózkodási 
helye szerinti illetékes HVI-hez 
benyújthatja. 
Levélben a kérelem csak a vá-
lasztópolgár lakóhelye szerint 
illetékes HVI-hez nyújtható be 
(akinek nincs lakóhelye, az a be-
jelentett tartózkodási helye sze-
rint illetékes HVI-hez nyújthatja 
be a kérelmet). A levél kézbesí-
tése történhet postai úton, de 

a választópolgár bármilyen más 
módon is eljuttathatja a kérel-
met az illetékes HVI-hez: futárral, 
rokona, ismerőse útján stb. Ez 
utóbbi esetben csak akkor tekint-
hető szabályosan benyújtottnak 
a kérelem, ha az borítékba van 
zárva (azaz levélnek minősíthe-
tő). Ha egy személy több válasz-
tópolgár kérelmét kívánja leadni 
a HVI-ben, indokolt személyazo-
nosságát ellenőrizni és adatait 
feltüntetni a kérelmeken.

Helyi Választási Iroda

A helyi választási iroda a válasz-
tások előkészítésével, szervezé-
sével, lebonyolításával, a válasz-
tópolgárok, a jelöltek és a jelölő 
szervezetek tájékoztatásával, a 
választási adatok kezelésével és 
a választás technikai feltételeinek 
biztosításával összefüggő felada-
tokat ellátó választási szerv.

Kiskőrös 
Helyi Választási Iroda

Címe:  
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Telefon: 
+36-78-513-120 / 235 mellék 
+36-78-513-120 / 237 mellék
e-mail:
valasztasi.iroda@korosnet.hu

HVI vezetője: 
dr. Turán Csaba jegyző
HVI vezető általános helyettes: 
Fődi János

A központi és a szavazóköri név-
jegyzékkel kapcsolatos kérelmek 
személyesen a Helyi Választási 
Irodában igényelhetők, illetve 
letölthetők a www.valasztas.hu  
és www.kiskoros.hu weboldalról.

HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

A szavazás napja:

2019. MÁJUS 26.
A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,

valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

Az európai Unió más tagállamának választópolgára
- Ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik-

2019. május 10 -ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző).

Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár

személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.
A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon
a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,

vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

 Nemzeti választási Iroda

az eurÓpai parlameNt taGJaiNak választása 2019
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Gazos udvarok, száGuldÓ autÓsok 
aszódi Pál választókerületéBen

a 2019-es lakossági fórumok sorát a 2. számú, Aszódi Pál képviselő vá-
lasztókerületében nyitották március 5-én. a rendőrséget Szarvas József 
alezredes képviselte a thököly utcai óvodában összehívott fórumon.

A választókerületet több városi be-
ruházás is érinti, így érdeklődéssel 
hallgatták Domonyi László pol-
gármester beszámolóját a 150 ezer 
köbméter vizet befogadó, közel 2 
hektáros nagyságú záportározó tó 
kialakításáról, illetve az épülő új 
óvodáról is. Ugyancsak sokakat érint 
az épülő piaccsarnok, melynek felső 
részében is egy egybefüggő nagy üz-
letnek alakítanak ki helyet. 
A lakosok felvetették, hogy több in-
gatlant elhanyagol a tulajdonosa és 
a hatalmas gaz zavarja a szomszédo-
kat. A polgármester elmondta, hogy 
a „Közösségi együttélés szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet”-ben 
pontosan meghatározták az ingat-
lantulajdonosok felelősségét. A köz-
terület felügyelő pedig járja a várost 
és feljegyzi ezeket az ingatlanokat. 
A tulajdonosokat felszólítják az in-
gatlan rendbetételére és ha ez nem 
történik meg, akkor következik a 
szankcionálás. Amennyiben a terület 
tulajdonosa nem fizeti be a bünte-
tést, átadják az ügyet a NAV-nak, 
és a hatóság behajtja azt a renitens 
ingatlantulajdonoson. 
Felvetették, hogy ideje lenne ren-
dezni a házak számozását, illet-
ve az utcanévtáblák kihelyezését. 
A polgármester válaszában elmond-
ta, hogy a Belügyminisztérium szá-
mára helyrajzi számokkal elküldték a 
város utcáinak, házainak feltérképe-
zését az egységes rendezés érdekében, 

de még nem érkezett visszajelzés. 
A városvezetés viszont tárgyal már 
vállalkozókkal, akik elkészítenék az 
egységes utcanévtáblákat. Ennek 
kihelyezése az önkormányzat, a ház-
számoké viszont a lakosság feladata. 
Felvetették, hogy a járdákat újítsa 
fel az önkormányzat, főleg a Deák 
Ferenc utcai járda állapota rossz a 
kerületben. Domonyi László hang-
súlyozta, hogy pályázati támogatás 
nincs, amit el tudnak végezni, azt 
önerőből megteszik, de sok a felújí-
tandó járdaszakasz a városban.
Panaszolták, hogy a városközpontban 
balesetveszélyesek a térkőburkolatba 
ágyazott, a Petőfi emlékhelyekhez ve-
zető, töredezett, elkorhadt faburko-
latú „utak”. A polgármester minden-
kit megnyugtatott, hogy a kivitelező 
még garanciálisan felszedi a fabur-
kolatot és helyette térkőburkolatot 
fognak lerakni, amely sárgás színével 
elüt a főtéri burkolattól és kicsit ki is 
emelkedik abból, így funkciója meg-
marad, de jó állapotú lesz.
Az is érdekelte a lakosokat, hogy akik 
jogosultak a fa tüzelőanyag támoga-
tásra, mikor kapják majd meg? Erre 
azt válaszolta a polgármester, hogy 
pár héten belül házhoz szállítják 
minden jogosult számára a tüzelő-
anyagot.
A rendőrség képviselőjéhez is intéz-
tek kérdést. Elhangzott, hogy a Béke 
utcán többet lehetne mérni a sebes-
séget, mert sokan száguldoznak rajta.  

kiskőrös város hírei,
foNtos Napi iNfomáciÓk:
FACEBooK: KISKőröS VároS
www.KISKoroS.Hu   

legyen mindenütt 
„tiszta udvar, rendes ház!”

A „közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól szóló rendelet” meghatá-
rozza a lakosok kötelességét a köz-és 
magántulajdonú ingatlanok tisztán-
tartásával kapcsolatban:
„Az egyes ingatlanok tisztántartásá-
ról és karbantartásáról az ingatlan 
használója a felelős. (A meghatá-
rozott személyek közül, elsősorban 
a polgári jog szerinti birtokossal 
szemben kell eljárni, a többi személy 
egyetemleges felelőssége mellett.) 
A használónak az ingatlan tisztántar-
tásával és karbantartásával kapcsola-
tos feladatai: az ingatlan folyamatos 
gyommentesítése, az ingatlanon 
növő lágy-és fás szárú növények ápo-
lása, a fű folyamatos kaszálása, az 
ingatlan rovar- és rágcsálómentesíté-
se, az ingatlanról az úttest vagy gya-
logjáró terébe kinyúló ágak, bokrok 
nyesése és a nyesedék elszállíttatása, 
az ingatlan rendeltetésének megfe-
lelő karbantartása és használata, a 
közösségi együttélési szabályok tisz-
teletben tartása mellett.
A használónak a közterületek tisz-
tántartásával és a zöldterületek 
ápolásával kapcsolatos feladatai: az 
ingatlan előtti járda, kerékpárút –
amennyiben a kerékpárút nyomvo-

nala egybeesik a járdával-, úszótelek 
esetén az épület körüli járda, vala-
mint a járda – kiépített járda hiányá-
ban a közterület – melletti zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területének 
gondozása, tisztántartása, hulladék- 
és gyommentesítése. Amennyiben 
az ingatlant két közút is határolja, 
úgy ezek a feladatok mindkét közút 
irányában kötelezőek; az ingatlan 
előtti, melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, 
hulladék- és gyommentesítése, vala-
mint a csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását akadályozó anyagok és hulla-
dékok eltávolítása; az ingatlan előtti, 
melletti fák, növények, bokrok és sö-
vény folyamatos karbantartása, hogy 
az a közlekedést és a láthatóságot ne 
akadályozza.
A több épület elhelyezésére szolgá-
ló beépített vagy beépítetlen építési 
teleknél (társasházak körüli tömbte-
lek, úszótelek) az épület körüli járdát 
vagy az épület körüljárására szolgá-
ló területet és a közterületi járdával 
összekötő járdaszakaszát, továbbá az 
ott lakók által használt parkolóhelye-
ket az épület vagy telek használója 
vagy használói egyetemlegesen köte-
lesek tisztán tartani.”

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

ÁPRILIS
14. vasárnap Bringabarátság bringatúra (Kiskőrös, Pető� tér)
16. kedd 16.30 Dac és hiszti – Török Zsuzsa klinikai
   szakpszichológus előadása (Bócsa, Könyvtár)
17. szerda 10.00 Szorongás és depresszió – Török Zsuzsa klinikai 
   szakpszichológus előadása
   (Kiskőrös, Humán Szolgáltató Központ)
24. szerda 16.15 Csiri-biri torna (Pető� Sándor Művelődési Központ)
30. kedd 16.30 Veszteségeink – gyász, gyászfeldolgozás
   – Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus
   előadása (Bócsa, Könyvtár)

MÁJUS
14. kedd 16.30 A modern kor gyermekei –
   nevelés a XXI. században – Török Zsuzsa klinikai
   szakpszichológus előadása (Bócsa, Könyvtár)
15. szerda 10.00 Családi életciklusok – Török Zsuzsa klinikai 
   szakpszichológus előadása (Kiskőrös, Humán 
   Szolgáltató Központ)

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

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

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

Rengeteg városinkban a tilos helyen 
parkoló gépjármű. A képviselő-tes-
tület tavaly megalkotta a „Közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 
rendeletét”, melyben pontosan lesza-
bályozzák, hogy hol parkolhatunk 
járműveinkkel.
„Parkolás szabályai: A nem kijelölt 
parkolóhelyen járművel való megállás, 
parkolás tilos. Zöldterületnek minő-
sülő közterületre, parkra gépjárművel 
való ráhajtás, továbbá a zöldterületen 
való megállás, várakozás tilos. Zöldte-

rületre való ráhajtásnak, megállásnak, 
várakozásnak minősül, ha a gépjármű 
legalább egy kerékkel a zöldterületre 
hajt, megáll vagy várakozik. 
Parkolóhelyek kizárólagos haszná-
lata: A forgalomtól elzárt területen – 
kijelölt parkolóhely hiányában – par-
kolni és várakozni egyaránt tilos.
A közutaktól elkülönített közterületi 
parkolók kizárólagos használatot biz-
tosító táblával és egyéb útburkolati 
jelzéssel ellátott és fenntartott férőhe-
lyeire az ott megjelölt és feltüntetett 

gépjárművek parkolhatnak és vára-
kozhatnak.
Járművek tárolása: A város közi-
gazgatási területén lévő közutakon, 
közterületeken és közterületi vára-
kozóhelyeken tilos a teher-, személy- 
és áruszállításra szolgáló járművek, 
valamint a mezőgazdasági vontatók, 
munkagépek, pótkocsik, lassú jármű-
vek, továbbá járműszerelvények 24 
órát meghaladó tárolása.”
Mint azt Domonyi László polgár-
mester és a rendőrségi képviselők a la-

kossági fórumokon megerősítették, a 
jövőben fokozottan fogják ellenőrizni 
a szabálytalankodókat.
A közterület felügyelő első alkalom-
mal elhelyezi a figyelmeztetést a gép-
jármű szélvédőjén, de rögzíti az ada-
tokat és a következő alkalommal már 
csekk is jár a figyelmeztetés mellé. 
A rendőrség például a mozgáskorlá-
tozottak számára fenntartott helyen 
való tilos parkolásért 50 ezres bünte-
tést szab ki. Érdemes tehát betartani a 
szabályokat!   

Jövőnk

Jövőre a feJlesztések BefeJezéséről szeretnék Beszámolni
A lakossági fórumokon Domonyi László polgármester ismertette a beruházásokat

idén is megtartották a lakossági fórumokat az egyes választási kerületek-
ben, melyeken domonyi lászló polgármester, a választási kerület képvise-
lője, valamint a rendőrség képviselője várta a lakosság kérdéseit. a fóru-
mokon Domonyi László beszámolt a városi büdzsé alakulásáról, a jövőben 
kezdődő beruházásokról, fejlesztésekről, valamint ismertette a „közösségi 
együttélés alapvető szabályairól” tavaly életbe lépett rendelet legfontosabb 
kritériumait.

Mint azt a polgármester beszámo-
lóiban hangsúlyozta, a város mű-
ködését, a fejlesztési elképzelések 
megvalósítását nagymértékben segíti 
a vállalkozók és a lakosság igen jó-
nak mondható adófizetési morálja, 
amiért minden fórumon köszönetet 
mondott. Mint elhangzott, a város 
9 és fél milliárd forintból gazdálko-
dik éves szinten, amelyből mintegy 
1 milliárd forint a vállalkozói adó-
bevétel. A kiskőrösi vállalkozások 
nagyarányú fejlődésének köszönhe-
tően a munkanélküliség gyakorla-
tilag megszűnt a városban, hiszen a 
munkanélküliségi ráta mindössze 4,2 
százalék. A közmunkaprogramban 
regisztrált résztvevők csökkenő száma 
is ezt mutatja. Az egység és az össze-
fogás rendkívül jellemző a városra. 
A civil szervezeteink aktívak, szinte 
egy emberként mozdul a város lakos-
sága, ha egy-egy közös feladat elvég-
zéséről van szó. 

A polgármester látványtervekkel il-
lusztrálva mutatta be a közeljövőben 
várható legnagyobb beruházásokat. 
Első helyen említette a Kőrisfa-
Nagyatádi utcák által közbezárt te-
rületre tervezett, 968 millió forintos 
beruházásként megvalósuló új óvoda 
megépítését. Mint mondta, a kivite-
lezési közbeszerzés lezárult és a hat 
csoportszobás, konyhával, tornate-
remmel, kisegítő helyiségekkel, iro-
dákkal rendelkező nagy óvoda építése 
nemsokára megkezdődhet. Hangsú-
lyozta, hogy az összességében közel 
kétezer négyzetméter alapterületű, 
180 gyermek befogadására alkalmas 
óvoda csoportszobáinak alapterü-
lete 70 négyzetméter, ami minden 
szempontból megfelel a szakmai el-
várásoknak. Régóta dédelgetett álma 
a városvezetésnek az új, 2000 négy-
zetméteres piaccsarnok megépítése és 
a nyitott nyári piac kialakítása. Ki-
emelte, hogy a csarnok belső oldalán 

nyolc, 40-45 négyzetméteres üzlethe-
lyiséget alakítanak ki, komoly áram-
kapacitással, raktározási lehetőséggel, 
az utcai oldalon nyolc kisebb, körül-
belül 20-23 négyzetméteres, zárható 
elárusító helyiség lesz. Középen a két 
üzletsor között az őstermelői árusí-
tó asztalokat helyezik el. A csarnok 
mellett 800 méteres területen fedett, 
szabadtéri árusító standokat alakíta-
nak ki. Az árusoknak lehetővé teszik 
a piactér területén a belső parkolást. 
A régi piaccsarnokot lebontják, a he-
lyére parkolót építenek. 
Mintegy 2 hektáros záportározó ta-
vat szeretnének építeni a Segesvári 
utca és a Vinum mögött közbezárt, 
mélyfekvésű területen. Ennek a tó-
nak a feladata lenne a város felé ér-
kező víz felfogása, hogy egy-egy nagy 
esőzés idején, a település utcáira le-
zúduló, hatalmas mennyiségű víz a 
kitisztított Sáhor csatornán és a csa-
padékvíz-elvezető rendszeren akadály 
nélkül, gyorsan át tudjon haladni. 
A záportározó tó köré egy szép pi-
henőparkot is szeretnének kiépíteni, 
futókörrel, pihenési lehetőséggel. 
A terv megvalósítása még a nyár vé-
gén elkezdődhet. Erre a három beru-
házásra rendelkezésre áll a városnak 
az az összeg, amivel a tervezés óta 
eltelt időszakban bekövetkezett épí-
tőanyagár emelkedést kompenzálni 
tudják. Az Esély Otthon (EFOP) 
pályázaton nyert a város a 194 millió 
forintos összegű beruházáshoz 186 
millió forintos támogatást, melyből 
14 önkormányzati lakást tudnak tel-
jes mértékben felújítani. A pályázatot 
az önkormányzat kollektívája írta, 
külsős pályázatíró iroda segítségét 
nem vették igénybe. A felújítás során 
elvégzik a lakások energetikai felújí-
tását, a nyílászáró cserét. Szigetelik 
az épületet, kicserélik a padlózatot, 
a konyhabútorokat. Egy kikötése 

volt a pályázat kiírójának, hogy a 
felújított lakásokat fiatal, 35 év alatti 
szakemberek vehessék majd igény-
be, ezzel is segítve a „pályakezdők”, 
fiatal munkavállalók letelepedését, 
„itthon-maradását”. Ekkora mérté-
kű önkormányzati tulajdonú lakás-
felújítási támogatásra még nem volt 
példa – mondta Domonyi László 
polgármester. A támogatás segítsé-
gével szinte vadonatújjá válnak ezek 
a lakások, amelyek így Kiskőrös va-
gyongyarapodását is elősegítik.
Felújítják a Petőfi múzeum, jelenleg 
tárolóhelyiségnek használt épületét 
a szülőház mögött. Megújul a teljes 
homlokzat, szigetelik az épületet, 
megtörténik az ablakcsere is. Ennek 
a projektnek a része a Thököly utcai 
óvodaépület felújítása is. Bár az óvo-
da „kiköltözik” a Mohácsi úti óvodá-
val majd az új óvodaépületbe, a he-
lyén bővítik az épület másik felében 
működő küzdősportok házát. Így a 
birkózó, a cselgáncs, a boksz, a karate 
sport egyesületek kényelmesen elfér-
nek a számukra biztosított külön-kü-
lön helyiségekben. A kerékpárút-há-
lózat tovább bővül a városban az Izsáki 
út mellett. Az István Borház oldalán 
fog végigmenni egészen a tabdi leága-
zásig. A sűrűn lakott terület a kerék-
párút megépítésével balesetmentessé, 
biztonságossá válik. Két és fél év után 
pozitív visszajelzést kapott a város és 
az Izsáki útról leágazó főközlekedé-
si földút, az úgynevezett „széles út” 
aszfaltozása is megtörténhet. A leasz-
faltozott utca a Madács utcába fog 
becsatlakozni. Arra is jut pénz, hogy 
a szintén sűrűn lakott Seregélyesi út 
végét is leaszfaltozzák.
Domonyi László hangsúlyozta, 
mindezeket a beruházásokat idén, 
illetve jövőre elkezdik és szeretne a 
2020-as lakossági fórumokon már a 
befejezési stádiumokról beszámolni.  

csak az arra kiJelölt HelyeN parkolHatuNk a városBaN
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X. duNa-tisza közi aGrár eXpo és GasztroNÓmiai fesztivál 
„A saját, megbízható termékeink mögé büszkén állunk!”

múlt és Jövő

lezaJlott az idei kadarka 
Nemzetközi NaGydíJ BorverseNy 

kiskőrösön március 23-24-én tartották a régió legjelentősebb és legláto-
gatottabb agráreseményét, a X. duna-tisza közi agrár expot és gasztro-
nómiai fesztivált. érdemes volt a naptárban előjegyezni a 2019. évi expot, 
amely az eltelt évek alatt vitathatatlanul kiérdemelte a régió agráripari 
csúcsrendezvénye címet. sokan osztották azt a véleményt, hogy a mások 
mellett kiskőrösi, kalocsai, kecskeméti járások nemcsak a bemutatott, ki-
tűnőbbnél kitűnőbb termékeikkel, de a szervezők és Font Sándor meghívá-
sának eleget téve a polgármesterek számát tekintve is felülreprezentálták 
magukat. a kitűnő, tavaszias időjárásnak is szerepe volt abban, hogy a 
jubileumi vásáron a látogatók száma csúcsot döntött, a kézműves élelmi-
szerek, borok, pálinkák, minden egyéb földi jó iránt nagy volt az érdeklő-
dés. a „magyar élelmiszert magyar termelőtől” szlogent leginkább annak 
a termelőnek a szavai adták vissza, aki azt mondta: itt mindenki bátran és 
büszkén áll a saját terméke mögé!

A sportcsarnokban 10 órakor kezdő-
dő expo ünnepélyes megnyitását a fel-
harsanó vadászkürtök jelezték, majd 
Kis Miklós agrár-vidékfejlesztésért 
felelős államtitkárt, Font Sándor  
országgyűlési képviselőt, az esemény 
fővédnökét, és Nagy Tamást, az 
expo ötletgazdáját és főszervezőjét 
Domonyi László, Kiskőrös város 
polgármestere köszöntötte. A házi-
gazda városvezető a kiskőrösieket egy 
hírrel is megörvendeztette: egy év 
múlva már a kiskőrösi megújult pi-
accsarnokban is helyet kapnak azok 
az expon kiállított kézműves élelmi-
szerek, amelyeket korszerű körülmé-
nyek között lehet majd megvásárol-
ni. Az újjáépített piaccal nem csak a 
vásárlókat, de a helyi kistermelőket 
is támogatni kívánják.
Font Sándor köszöntőjében emlé-
keztetett arra, hogy Bács-Kiskun 
és a környező megyék itt bemuta-
tott „kincseivel” a vásárlók a nagy 
áruházak polcain nem találkoznak, 
hiszen a mennyiséget tekintve nem 
abba a kategóriába tartoznak. Ám 
a kézműves, minőségi élelmiszerek 
iránt megnőtt az érdeklődés. Egy-
re többen keresik, mert az egészsé-
ges élelmiszerek egyik jellemzője, 
hogy annak előállítói a személyes 
jelenlétükkel is garanciát vállalnak 
a minőségéért. Kis Miklós, agrár- és 
vidékfejlesztési államtitkár (fent kis 
kép) köszöntő beszédét követő elő-

adásában elmondta: a hazai lakos-
ság körében egyre hangsúlyosabban 
jelenik meg a helyi termékek iránti 
igény, az élelmiszerek eredetének 
ismerete. Mindez a termelőkkel ki-
alakított személyes kapcsolatban is 
megmutatkozik. 
Az Agrárminisztérium ennek a 
folyamatnak az erősödését a vi-
dékfejlesztésre szánt forrásokkal is 
biztosítja. Az államtitkár kiemel-
te: a programot 74 pályázattal, 
1300 milliárd forinttal támogatják. 
A tavalyi keretet már teljes egészé-
ben kimerítették, de az erre szánt 
összeget megemelik. Jelenleg az 
országban 184 ezer nyertes pályá-
zó valósíthatja meg elképzeléseit.  

A kis- és közepes családi gazdálkodá-
sok a fejlesztés 20 százalékát önerő-
ből, vagy banki hitelből fedezik, míg 
a fennmaradó 80 százalék a támoga-
tás. A nagyüzemi vállalkozások en-
nek a keretösszegnek legfeljebb 20 
százalékához juthatnak hozzá. 
Nagy Tamás, az expo főszervezője 
lapunknak elmondta: a kiskőrö-
si agrár expo elsősorban a térség 
termelőit felvonultató seregszem-
le, de érkeztek kiállítók Egerből, 
Nyíregyházáról és Tapolcáról is. 
A rendezvény fő célja az elmúlt 10 
évben nem változott: a minőségi 
alapanyagokból készült kézműves 
magyar élelmiszerek népszerűsítése, 
értékesítése, lehetőségeik bővítése. 
Nagy Tamás felhívta a figyelmet, 
hogy az exponak a nagyon komoly 
mezőgazdasági gépbemutató és vá-
sár is a része. 

A rendezvényen szinte mindenkiben 
szimpátiát keltett, hogy a családok 
legkülönbözőbb generációi együtt 
érkeztek, sok apuka, anyuka, nagy-
papa, nagymama magyarázta a ki-
sebbeknek, hogy egyes élelmiszerek 
minősége miből adódik, vásárlásuk-
nál mire kell figyelni, és persze, hogy 
ez az én gyermekkoromban is így 
készült…
A szervezők ügyeltek arra, hogy va-
lamennyi korosztály megtalálja a 
számára vonzó programot, A szóra-
koztatás nagyágyúit is felvonultató 
eseményen szombaton a Bon-bon 
együttes lépett fel nagy sikerrel. 
Vasárnap délelőtt az Apacuka szó-
rakoztatta a kicsiket. Az esemény 
záróakkordjaként pedig Csepregi 
Éva énekelt, a vásár talán ebben az 
időpontban legnagyobb számú kö-
zönségének. 
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Bemutatta díJNyertes 
Borait a vass Borászat

Vassné Pivarcsi Mária családi borászata, a vass Bor kft. 14 fajta egyedi 
címkével ellátott, saját palackozású borral volt jelen az agrár expon. faj-
taválasztékukban jelen vannak kiskőrös jellemző borfajtái. az 1998 óta 
működő, korszerű technológiával rendelkező kiskőrösi vállalkozás évente 
mintegy 3000 hektoliter minőségi bort készít. széles palettát kínálnak a 
száraztól az édesig, a fehértől a vörösig.

– Minden évben jelen vagyunk kiál-
lítóként az Agrár Expon. A rendez-
vény egyre színvonalasabb, időről 
időre többen látogatják, jók a prog-
ramok és mind szélesebb az a kör, 
aki nem csak szereti a bort, de ért is 
hozzá – mondta a cégvezető.
A Vass Bor Kft. ezúttal is elhozta 
díjnyertes borait, közöttük az orszá-
gos rozé borverseny aranyérmesét, a 
Néró rosét, és a Magyarország újbora 
verseny aranyérmesét, a Generosát. 
Mindkettő méltó képviselője a mi-
nőségi alföldi boroknak. Abban 
pedig, hogy ez a kategória létrejö-
hetett, nagy szerepe van a Vass Bor-
féle borászatoknak, és a borszerető 
közönséget megszólító programok-
nak. Vassné Pivarcsi Mária szerint a 
termékek rendszeres megmérettetése 
minden szinten elengedhetetlen. 
A szakma véleményét a versenyeken 
ismerik meg, míg a fogyasztó visz-
szajelzése az Agrár Expohoz hasonló 
rendezvényeken érhet el a borászat-
hoz. Ezek a tapasztalatok a termék-
fejlesztés mozgatórugói. 

A Vass Bor Kft. számára a következő 
időszak egyik legfontosabb felada-
ta az értékesítés bővítése – tudtuk 
meg Marikától. Ahogy az ügyvezető 
fogalmaz: szaküzletekkel, vendég-
házzal, marketingépítéssel, gasztro-
nómiai rendezvényekkel szeretnének 
„felülni” arra a trendre, amely ki van 
jelölve a minőségi alföldi borok szá-
mára.
– Meggyőződésem, hogy az alföldi 
borok számára is egyetlen út létezik, 
és az a jól átgondolt marketingen 
keresztül vezet. Szerencsés lenne, ha 
a térség borászatai összefognának, és 
erőforrásaikat vállvetve próbálnák 
kiaknázni. Ez a jelenleg zászlósha-
jóként jelenlévő borászatok számára 
éppúgy előnyös lehetne, mint a kis 
bortermelőknek. A különböző ren-
dezvények, gasztroestek, borkósto-
lók, a visszajelzések tolmácsolására 
alkalmas borszaküzletek megannyi 
lehetőséget kínálnak boraink meg-
ismertetésére, és ezáltal a vásárló 
megnyerésére – mondta el Vassné 
Pivarcsi Mária.

a város idén ünnepli 300 éves évfordulóját. az egy éves ünnepségsoro-
zat részeként március 22-én rendezték meg az istván Borházban a XXiv. 
kadarka nemzetközi nagydíj Borversenyt, ahol magyarországi, szerbiai, 
erdélyi és bulgáriai kadarka borok (fehér, rozé, siller, vörös és cuvée) ta-
lálkoznak a neves grémiummal, hogy kiválasszák a nagydíjas kadarkát.
a borverseny szakmai fővédnöke, professzor Dr. habil Kállay Miklós emeri-
tus, a magyar Borakadémia tiszteletbeli elnöke, társadalmi fővédnöke Ihos 
József, előadóművész volt.

A vendégeket Csengődi Éva, a ren-
dezvény háziasszonya üdvözölte, 
majd Domonyi László polgármes-
ter nyitotta meg a programot. Font 
Sándor országgyűlési képviselő, a 
Parlament Mezőgazdasági Bizottsá-
ga elnöke, valamint Rideg László, a 
megyei közgyűlés elnöke köszöntötte 
a megjelenteket. Frittmann János, a 
Kunsági Borvidék Hegyközségi Ta-
nácsa elnöke adott iránymutatást a 
borbírálóknak, Csengődi István, a 
rendezvény házigazdája is üdvözölte 
a borbarátokat.
A megnyitó után az ítészek 
megkezdték munkájukat. A 3 bí-
ráló bizottság összesen 101 mintát 
bírált el, melyből 75 önálló önálló 
Kadarka, 26 pedig Kadarka cuvée 
volt.
A szervezők köszönetüket fejezik ki a 
Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Iskola igazgatónőjének, Szentgyör-
gyiné Szlovák Máriának, valamint 
az igazgatóság elnökének, Lupták 
Györgynek, hogy a borversenyen 
Biácsiné Lucza Erika és Filus Já-
nos oktatók által koordinált 11/E és 
13/SZ osztályos Közgazdász és Élel-
miszeripari Technikus tanulók köz-
reműködésével kerülhettek a minták 
a bírálók elé.
A nagyteremben „Szőlőtermelők in-
tegrációja” címmel szakmai beszélge-
tés zajlott, melynek moderátora Ke-
resztes József volt, miközben több 
külföldi és magyar borvidék Kadarka 
borait kóstolhatták meg.
A beszélgetés után Ihos József szóra-
koztatta a vendégeket. 

A nap folyamán, a rendezvény terü-
letén a vendégek a támogató kiállí-
tók termékeit, ajánlatait, az udvaron 
többféle Dutra traktort, veterán és új 
autót is megtekinthettek. 
A borverseny eredményeit Módos 
Péter, a Magyar Borakadémia tagja 
összegezte, majd elkezdődött az ün-
nepélyes eredményhirdetés és díját-
adás.
A Kadarka Nagydíjat ebben az évben 
a Jekl Pincészet 2015-ös évjáratú Ka-
darkájával nyerte el.
Kiskőrösi eredmények: Domonyi 
László, Kiskőrös polgármestere 
„A legszebb kiskőrösi Kadarka” cí-
met a Szentpéteri Borpince 2017-
es borának adta, Kiskőrös Város 
Hegyközsége „A legeredményesebb 
kiskőrösi termelő” elismeréssel 
Pohankovics Andrást jutalmazta 
2018-as Kadarka boráért, a Kiskő-
rösi Gondűző Borlovagrend „A leg-
eredményesebb borlovag” címmel, 
Turú Gábort (Akker-Plus Kft.) 
2017-es Kadarka boráért díjazta.
Hetényi József szaporító anyag elő-
állító 500 db Kadarka klón gyökeres 
dugvány vesszőt ajánlott fel az István 
Borház számára, 2017-es Kadarka 
rosé bora szerepléséért.
A HP-CORK Kft. által felajánlott 
1000 db, agglomerált parafa dugót 
az organikus gazdálkodás mellett el-
kötelezett KEVI érdemelte ki, 2018-
as Kadarka siller borával.
Az eredményhirdetés után a vendé-
gek is lehetőséget kaptak a nevezett 
borok szabad kóstolására és a bírák 
értékelésének megvitatására.

10
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a kiskőrösi evangélikus egyházközség az interneten:
kiskoros.lutheran.hu

a kiskőrösi Petőfi sándor evangélikus óvoda,
általános iskola gimnázium és szakgimnázium

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu

eva N G é l i k u s o k  o l d a l a

fiGyelemre méltÓ
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JÓ pásztor szeretetottHoN 
egy evangélikus lehetőség, 

mindenkinek!
Immáron huszonegy éve működik a 
Rákóczi út végén evangélikus gyüle-
kezetünk intézménye, a „Jó Pásztor”, 
mert röviden csak így nevezzük.  
A két évtized a kitartó munka mel-
lett folyamatos bővülést is hozott – 
ma már négy lábon áll, avagy négyfé-
le szolgáltatást nyújt az intézmény a 
rászorulóknak. Igen, mindenkinek, 
tekintet nélkül vallásra, világnézetre. 
Bentlakás: Harminckilenc lakónk 
van, itt bizony hosszú a várakozók 
sora. Lakóink teljes ellátást és szak-
szerű gondoskodást kapnak egészsé-
gi állapotuknak megfelelően. A lelki 
egészség gondozása is biztosított a 
naponkénti reggeli áhítatokkal és a 
vasárnap délutáni istentisztelettel. 
De a más vallásúak is rendszeresen 
részesülnek a saját felekezetük sze-
rinti lelkigondozásban. 
Házi segítségnyújtás: Nővéreink 
rendszeresen végeznek igény szerint 
házi gondozást is, ily módon is odafi-
gyelünk azokra, akiknek ez az ellátási 
forma felel meg inkább.
Működik az idősek napközi ott-
hona is: Ennek annyi a feltétele, 
hogy aki erre igényt tart, nyugdíjas 
kell legyen, vagy az ellátást indo-
kolja egészségi állapota. A napközi 
otthonba járók reggel az intézmény 
kisbuszával jönnek be, délután pe-
dig ugyanígy haza is visszük őket.  
Az estét és az éjszakát tehát saját ott-
honukban, saját ágyukban tölthetik. 
A Jó Pásztorban viszont reggelit és 
ebédet kapnak, egészségügyi fel-

ügyeletet biztosítunk a számukra és 
különböző programokban is része-
sülnek. Leginkább azonban annak 
örülnek, hogy nincsenek egyedül, 
van kivel beszélgetni. Ennek az el-
látásnak az igénybe vevő részéről a 
költsége a jövedelemtől függően 600 
és 1000 forint között van naponta.
Étkeztetés: Pár éve már korszerű 
konyhánk is működik. Itt elsősor-
ban saját magunknak, vagyis az in-
tézményben lakóknak főzünk. De 
bárki kívülálló is igényelheti a na-
ponkénti meleg ebéd szolgáltatást. 
Ennek feltételei, hogy az igénybe 
vevő minimum 62 éves legyen 
vagy mozgáskorlátozott, esetleg 
fogyatékos, netán hajléktalan le-
gyen. Lényeges szempont azonban, 
hogy e feltételek közül elegendő, 
ha csupán csak egy teljesül – akkor 
a szolgáltatás máris igénybe ve-
hető. Tehát ha valaki nyugdíjas 
már, máris beadhatja a kérelmét.  
Az így megrendelt ebédet mi ma-
gunk szállítjuk ki, s annak az ára 
600 és 780 forint között van. En-
nek kiszámítása is tehát jövedelem-
függő, de sosem drágább ebben az 
évben 780 forintnál.
Mindemellett a konyha vállal egyé-
ni megrendeléseket is, akár komp-
lett ünnepi ebédek elkészítését is, a 
megrendelő kívánsága szerint.
Célunk, hogy segítsünk! A Jó Pász-
tor Otthon – egy evangélikus lehe-
tőség, mindenkinek!

Lupták György

mulattak a leGkiseBBek is
Farsangfarka egyik napján a bölcső-
de is mulatozástól volt hangos, hi-
szen a legapróbbak is farsangi mu-
latságot rendeztek, ezzel is őrizve a 
hagyományokat, s elűzve a telet.
Már reggel, a reggeli után elkezdő-
dött a mulatság. Jelmezbe öltözve 
táncoltak, énekeltek, játszottak a 
gyerekek. A délelőtti fárasztó mula-
tozás után következett a pihentető 
alvás. Ébredés után megérkeztek 
a szülők, testvérek, nagyszülők és 
együtt búcsúztatták tovább a telet. 
Volt nagy eszem-iszom, hiszen a 

szülők rengetek süteményt, szend-
vicset, üdítőt hoztak, amit együtt 
fogyasztottak el a gyerekekkel. Ezt 
követte a késő délutánig tartó közös 
tánc, mulatság.
Aczél-Németh Angéla bölcsőde-
vezető a dolgozói kollektíva nevé-
ben ezúton is köszönetét fejezi ki 
a szülőknek a rengeteg hozzájá-
rulásért, tombolatárgyakért, amit 
erre a napra szántak. A bevételből 
napvitorlát szeretnének vásárolni, 
amit a vízpermetező fölé fognak 
elhelyezni.

toJásfadíszeket HorGoltak
A Grünwaldné Takács 
Aranka vezette, a 
Kőrös-Körül Nők 
Egyesület által tá-
mogatott „Kiskőrös 
rózsája” horgolókör 
ismét csodálatosat 
alkotott. Ők már 
húsvét ünnepére 
hangolódtak és a 
művelődési központ 
földszinti aulájában 
Csányi Ibolya egyesü-
leti elnök koordinálásával 
felállítottak egy gyönyörűséges hor-
golt tojásaikkal díszített Tojásfát. 
Az autentikus hangulathoz a fonott 
szakajtókba ültetett kotlósok és a 
vidám kis horgolt nyuszikák is hoz-
zájárulnak. A hölgyek horgoltak már 

300 szál rózsát városunk 
születésnapjára, horgolt 

díszekkel karácsony-
fát állítottak, 300 
nemzetiszín kokár-
dát ajándékoztak 
sokunknak, a ki-
tüntetetteknek ők 
maguk tűzték fel 

az ünnepségen... és 
most ez a csodálatos 

húsvéti Tojásfa! Egy 
kis időre most pihenő-

re vonulnak, véget értek a 
hosszú téli esték. De gyűjtik az ötle-
teket, és ha ismét „őszbe csavarodott 
a természet feje” újra előkerülnek a 
horgolótűk és a fonalak, megtartják 
értékteremtő összejöveteleiket a mű-
velődési központban.

áprilisi ÚtmutatÓ
NEM VAGY EGYEDÜL

köNyvaJáNlÓ
Raana Raas: Csodaidők

Jézus mondja: Íme, én veletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig. 

(Máté 28,20)

Otthon ülsz a konyhaasztalnál, és 
már nincs veled életed párja. Hiá-
nyoznak a megszokott mozdulatok, 
a közös étkezés, a zsörtölődés és a 
mosoly. Egyedül vagy a gondolataid-
dal és a könnyeiddel. Fájóan.
Fejed támasztod az iskolapadban. 
Szanaszét szakítanak az érzéseid. 
Félsz a feleléstől. Magányos vagy az 
osztályodban. Kibambulsz az abla-
kon, és merengsz a madárcsicsergés 
hangján – még ő is a párját hívja, én 
meg itt vagyok egyedül.
Vezetsz az úton. Viszed a rakományt 
messzire, miközben küszködsz az 
elalvás ellen. Otthon egész héten 
várnak a gyermekeid és a feleséged, 
te meg jó, ha szombat éjjel hazaérsz, 
hogy aztán hétfő hajnalban már 
megint útnak indulj. Egyedül.

A munkahelyeden benne vagytok 
egy nagy projektben. Volt néhány 
meeting a teammel, de végül szinte 
mindent rád bíztak. Amikor csinál-
ni kéne a dolgokat, akkorra egyedül 
maradtál. A többiek a körmüket fes-
tik, vagy cigiznek, Te meg megsza-
kadsz. „Fogjuk meg, … és vigyétek!” 
Vigyed. Egyedül.
Én veled vagyok – mondja Jézus. 
Veled vagyok a gyászodban, a kire-
kesztettségedben, a messzeségben, a 
felelősségben. Veled vagyok a szíved 
mélyén, a megfeszített élettempód-
ban, az élet monoton lüktetésében, 
a szétzilált magánéletedben. És ott 
vagyok a megragadott örömökben, a 
fényképekbe rögzített pillanatokban 
is, amelyeket kiteszel az asztalodra és 
a mobilod háttérképének. Veled va-
gyok. Mindennap. Mindenben. 
Nem vagy egyedül. 

Farkas Sándor

joportal.hu

Szeretettel ajánlok egy négy kötetből 
álló családtörténetet, amely a jövő-
ben, a 3900-as években játszódik. 
Az emberiség meghódította és kolo-
nizálta a galaxist, de szétszakadozott-
sága megmaradt. Különböző vallá-
sok, politikai irányzatok küzdenek 
egymással, de most már közel száz 
bolygón. A Raas-család egy olyan 
népcsoporthoz tartozik (niesi), akik 
az emberiség által elsőként gyarma-
tosított bolygón éltek, az Új Földön 
(New Earth – Nies), és sokáig külön 
fejlődtek tovább. Emiatt mások let-
tek, tovább élnek, húst nem esznek, 
és nagycsaládokban élnek egy közös 
nagy házban (akár százan is), és külö-
nös, zárt társadalmuk, öltözködésük 
és vallásuk van. Egyes politikusok 
háborús birodalmi álmainak útjá-
ban állnak, miközben saját merev 
szokásaik belső feszültségeiben is 
sok niesi család szétszakad. A Raas-
család három tagja – Giin, Yaan és 
Judy – szemszögéből tekinthetünk 
rá az emberiség mindig jelenlévő 
problémáira, a kapcsolatokra, az 
emberi becsvágyra, a szeretet és a 
gyűlölet erejére és harcára, a család  
fontosságára.
Ennek a népnek jelmondata ez: 
Nem vagy egyedül! Veled van Isten 

mindenütt, mindig. Ezt imádkozzák 
halotti imaként: Köszönöm neked, 
Isten, élő és éltető, a világ világossá-
ga, szülő és úr mindannyiunk fölött, 
hogy velem vagy fényben és sötét-
ben, életben és halálban, induláskor 
és érkezéskor, örömben és bánatban, 
békességben és félelemben. Te perel-
ted peremet, megváltottad életemet, 
kimentettél a sírból, gyermekeddé 
fogadtál, örökségedből részt adtál. 
Legyél velem most is, amikor egye-
dül vagyok, és segíts, hogy legyen 
erőm az előttem álló úthoz, és sze-
reteted ne hagyjon helyet a félelem-
nek. Atyám, a te kezedbe teszem le 
életemet. Így legyen.

A regényt egy református lelkésznő, 
Görgey Etelka írta. A regényfolyam 
kölcsönözhető a városi könyvtárban, 
illetve megvásárolható ezen a címen: 
www.csodaidok.hu                     F.S.

Nagyhét és húsvét az evangélikusoknál

ápr. 15, nagyhétfő, 9 órakor úrvacsorás istentisztelet a Szociális Otthonban  
(Sárkány József u.)

ápr. 16, nagykedd, 11-17 óráig Paraklétosz könyvvásár a Petőfi Általános  
Iskolában

	 •	15	órakor	konfirmációi	vizsga	az	imaházban	
	 •	19	órakor	gyülekezeti	bibliaóra
ápr. 18, nagycsütörtök, 10:30-kor úrvacsorás istentisztelet a Humán Idősek  

Napközi Otthonában
	 •	17	órakor	széder	este	a	Fortuna	Étteremben	(előzetes	bejelentkezés	szükséges!)
	 •	19	órakor	úrvacsorai	istentisztelet	az	imaházban
ápr. 19, nagypénteken, 8 órakor gyónás és úrvacsora a templomban, 
	 •	9	órakor	istentisztelet	Tabdiban,	
	 •	10	órakor	passióolvasás	a	templomban,	
	 •	11	órakor	istentisztelet	Erdőtelken,	
	 •	16	órakor	passióolvasás	a	Jó	Pásztor	Otthonban,	
	 •	19	órakor	istentisztelet	az	imaházban
ápr. 21, húsvét ünnepén, 6 órakor feltámadási istentisztelet a temetőben  

a ravatalozónál, 
	 •	8	órakor	istentisztelet	a	templomban,	
	 •	9	órakor	úrvacsorás	istentisztelet	Tabdiban,	
	 •	10	órakor	úrvacsorás	istentisztelet	a	templomban,	
	 •	11	órakor	úrvacsorás	istentisztelet	Erdőtelken,	
	 •	15	órakor	úrvacsorás	istentisztelet	Kecelen,	
	 •	16	órakor	úrvacsorás	istentisztelet	a	Jó	Pásztor	Otthonban,	
	 •	19	órakor	istentisztelet	az	imaházban
ápr. 22-én, húsvét másnapján, 8 órakor úrvacsorás istentisztelet a templomban 

•	9	órakor	istentisztelet	Tabdiban
	 •	10	órakor	istentisztelet	a	templomban
	 •	11	órakor	istentisztelet	Erdőtelken
	 •	16	órakor	istentisztelet	a	Jó	Pásztor	Otthonban
	 •	19	órakor	istentisztelet	az	imaházban

Zorán: Ezer alakban
Leejtett szemüveg szilánkjában
Novembert ölelő félhomályban
Égre mutató kiszáradt ágban
Szavakat rejtő némaságban
Gazdátlan kutyák tekintetében
Síró ablakot ringató szélben
Könyvembe préselt naplementében
Biciklin bolyongó csengetésben
Ahogy az időn átrohantam
Elkísértél ezer alakban
Amikor majdnem magam maradtam
Visszatértél ezer alakban
Behunyt szememen átsütő napban
Virrasztó csendet vigyázó falban
Egymásba fonódó félszavakban
Titokban intő kézmozdulatban
Amikor majdnem, majdnem feladtam
Velem voltál ezer alakban
A reményt már-már veszni hagytam
S megtaláltalak önmagamban
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1985- ben Araczki László, a gim-
názium akkori igazgatóhelyettese 
kezdeményezésére gyűltek össze 
városunkban először a Petőfi nevét 
viselő középiskolák. Ez az első talál-
kozó olyan sikerrel zárult, hogy az 
egyszerinek induló rendezvény soro-
zattá nőtte ki magát. Minden évben 
másik iskola vállalta a rendezést.  
A kör többször is bezárult, Kiskőrös 
az elsővel együtt már háromszor látta 
vendégül a „névrokonokat”.
Pár éve úgy tűnt, hogy ez szép sorozat 
megszakad, de tavaly Kiskunfélegy-
háza újraindította a mozgalmat, és 
idén a Kiskőrösi Evangélikus Iskola 
vállalta, hogy negyedszer is vendégül 
látja a Petőfi nevét viselő középisko-
lákat. Nyolc település kilenc iskolája 
fogadta el meghívásunkat: Aszódról 
két középiskola is, Bonyhád, Fehér-
gyarmat, Kiskunfélegyháza, Mezőbe-
rény, Pápa, Sárbogárd és Szolnok.
A rendezvényt Kiskőrös Város Ön-
kormányzata, az Országos Pető-
fi Sándor Társaság és a Kiskőrösi 
Evangélikus Iskola karöltve szer-
vezte. Március nyolcadikán, az 
idén ötvenéves SZÓ-LA-M AMI-
ban tartott ünnepélyes megnyitón  
Domonyi László polgármester kö-
szöntötte a résztvevőket, és ismertette 
a Petőfi-kultusz helyi hagyományait, 
majd Prőhle Gergely, az evangélikus 
egyház országos főfelügyelője nyitot-
ta meg a rendezvényt. Rögtönzött 
beszédében kapcsolódott az ünnep-
ség kezdetén elhangzott szavalathoz. 
Martin Péter kiváló előadásában 
Petőfi „Magyar vagyok” című versét 
hallhattuk. Prőhle Gergely külön ki-
fejezte az örömét, hogy nagy költőnk 
e szerinte emblematikus jelentőségű 
költeménye vezette be a megnyitót, 
hiszen ez a vers egyszerre szól a ha-
zaszeretetről, de ugyanakkor Petőfi 
nem vesztette el objektivitását sem, 
őszintén szembenézett nemzete hi-
báival is. Szentgyörgyiné Szlovák 
Mária, a KEVI igazgatója vetített ké-
pekkel idézte fel a korábbi kiskőrösi 
találkozókat. A megnyitó ünnepség a 
sárospataki 8kor Színház nagy sikerű, 
hazafias szemléletű zenés összeállítá-
sával zárult.
A program a tanterületen folytató-
dott, ahol a vacsora és a borkóstolás 
előtt Praznovszky Mihály irodalom-
történész, a másnapi szavalóverseny 
zsűrijének elnöke tartott egy köny-
nyed hangvételű, sok humorral fű-
szerezett előadást Petőfi bordalairól. 
Bort természetesen csak a felnőtt kí-
sérők kóstolhattak, Filus János tanár 
úr szakavatott útmutatása mellett.  

A terített asztalnál mindenkinek 
módja adódott baráti beszélgetésre, 
ismerkedésre is.
Másnap a múzeum adott otthont a 
hagyományos versmondó verseny-
nek. A versenyzők kötelező versként 
Petőfi „Világosságot!” című költemé-
nyét adták elő, majd egy szabadon 
választott magyar költő verse követ-
kezett. 
A verseny után Kispálné dr. 
Lucza Ilona, a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum igazgatója mutatta be  
kiállításaikat.
Délután a gimnáziumban háromfős 
csapatok irodalmi vetélkedőn mérték 
össze tudásukat. Komolyabb és játé-
kosabb feladatok során arról tehettek 
tanúbizonyságot, mennyire ismerik 
Petőfi leghíresebb verseit. A legna-
gyobb izgalmat az a feladat okozta, de 
a legtöbbet is az árulta el a versenyzők 
felkészültségéről, amikor a csapatok-
nak Petőfi egy-egy verséről kellett 
rögtönzött „kiselemzés”-t tartaniuk.
A Kispálné dr. Lucza Ilona vezette 
zsűri az Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium csapatának ítélte az első 
díjat. Az irodalmi verseny díjkiosztója 
egyben kiállításmegnyitó is volt. Fu-
rák Attila tanár úr értékelte a Petőfi 
– versek illusztrálására kiírt képzőmű-
vészeti pályázatra beérkezett alkotáso-
kat, amelyek közül Németh Eszter 
szolnoki tanuló műve érdemelte ki az 
első helyet.
„Miért szeretem Petőfit?” címmel iro-
dalmi pályázatot is kiírtunk. A gim-
názium magyartanárai a fehérgyar-
mati Pál Ákos dolgozatának ítélték 
az első díjat.
A kategóriák eredményeit összegez-
ve a legeredményesebb iskolának a 
Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor 
Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája bizonyult.
Az eredményhirdetést Turek Miklós 
színművész előadása követte az evan-
gélikus imaházban. Csaknem két 
órán keresztül negyven Petőfi-vers 
hangzott el. A kiváló összeállítás, az 
árnyalt színészi játék valóságos mono-
drámává fűzte össze a költeményeket. 
Petőfi számos arcát megismerhettük, 
és megelevenedtek leghíresebb zsá-

nerfigurái is, akik közül a legnagyobb 
sikert a „magyar nemes” aratta.
Vacsora után a Közúti Múzeumban 
fergeteges táncház várt a résztvevőkre, 
akik késő estig együtt ropták a kiskő-
rösi táncosokkal A talpalávalót töb-
bek közt Németh Mihály, a KEVI 
biológia-kémia szakos tanára húzta.
Akinek még vasárnapra is ma-
radt energiája, bemerészkedhetett 
a János Vitéz Látogatóközpont  
labirintusába.
Úgy tűnik, a találkozó jövője biztosít-
va van. Prőhle Gergely a megnyitón 
megígérte, hogy a rendezvény fölött 
az evangélikus egyház védnökséget 
gyakorol a jövőben. A fehérgyarmati-
ak pedig már meg is hívták a résztve-
vőket a következő évre.

Fodor Tamás
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vaJta – egy táBor, egy lelkigyakorlat

történelemBől 
Jeleskedtek

a szakma 
kiválÓ taNulÓJa

hűen Petőfi sándor költőóriásunk nevéhez kitüntették 
Boldoczki GáBort

iskolánk hetedik éve evangélikus fenntartású intézmény. a keresztény ér-
tékek beépültek a pedagógiai programba, az iskolai programokba. vannak 
áhítatok, csendesnapok, hittanórák. a gimnázium hitoktatói munkaközössé-
ge idén mégis valami újat szeretett volna megvalósítani. valami olyat, ami 
átvezeti a végzős, 12-dikes diákokat az élmény, a megtapasztalás területére, 
amit nemcsak fejben, de szívben is magukkal vihetnek az életbe. ez lett vajta. 
egy tábor, egy lelkigyakorlat. három nap csúcsélmény egy kastélyban, amely 
fölött ott van isten áldása. egy beimádkozott tér, ahol számtalan keresztény 
konferencia és tábor valósult már meg.

Az iskola vezetése teljes támogatá-
sáról biztosított minket a program 
megvalósulásában – mind anyagilag, 
mind szakmailag, mind bizalom-
ban. A heti két hittanóra közül csak 
az egyiket tartjuk meg órarendben, 
a másikat tömbösítettük a lelkigya-
korlat idejére. Már az előkészületek 
idején módosítottuk a pedagógi-
ai programot a következő 
évfolyamok számára.  
A tábor a diákok szá-
mára teljesen ingye-
nes, hiszen iskolai 
tanóráról van szó. 
Ezért a lelkigyakor-
lat teljes költségve-
tését az iskola finan-
szírozza pályázatokból és 
iskolai költségvetésből. Sőt, a 
februári gimis bál bevételének egy 
részével a szülői munkaközösség is 
támogatja a tábort, egy egész évfo-
lyam lelki közösségét. Mindezt há-
lásan köszönjük az SZMK-nak és az 
iskolának! 
Mi, evangélikus, katolikus, refor-
mátus, baptista és pünkösdi hitok-
tatók, a köztünk eddig is meglévő 
baráti ökumenikus körben fél éven 
át készültünk erre a három napra 
lelkesedéssel és kitartó imaháttér-
rel. A diákok és az osztályfőnökök 
némi félelemmel, bizonytalansággal 
és nyűggel várták a lelkigyakorla-
tot, amiben ott volt a „kötelező”  
érzése is.
És akkor ott Vajtán 2019. márci-
us 21-23. között … valami csoda 
történt. A félelmek falai ledőltek. 
A hely szellemisége átölelt minket. 

Megtapinthatóvá vált Isten – a kö-
zösségben, a beszélgetésekben, az 
előadásokban, a dicsőítésben, az 
örömtáncban, a kiscsoportos fog-
lalkozások bizalmi légkörében, 
a kastély tetőtéri kávéházában, a 
biliárdozásban és csocsózásban, a 
kastélyparki reggeli futásban és sé-
tákban, közös focizásban, röplab-

dázásban, a szabadulószoba 
izgalmában, a gyertya-

fényes csendszoba 
Taizé-dallamaiban, az 
éjszakába nyúló osz-
tálybeszélgetésekben, 
a mély hitkérdéseket 

feszegető „Szólj be a 
papnak!” alkalomban, 

a filmklubban, a tábor  
pólójában…

Amire vágytunk, az kibontakozott. 
A témát nem pusztán feldolgoztuk, 
hanem megszólított minket – di-
ákot, tanárt, szolgáló hitoktatót 
egyaránt. A három nap alatt kap-
csolataink három területére néztünk 
rá naponta három programban 
(előadás, kiscsoportos beszélgetés és 
áhítat). 
1. nap: kapcsolat önmagunkkal, 
HIVATÁS - TŐLE. Csókay András 
professzor beszélt a munkájáról, a 
hivatásáról és az Istenhit átformáló 
erejéről. Az esti áhítatban Szirmai 
Gergely vlogger után szabadon 
(Hogyan találd meg az álommelód?) 
rövid interjúk keretében kérdezték 
az osztályfőnököket, tanárokat a 
hivatásukról (miben vagy jó, miben 
nem vagy jó, dolgozz ingyé’, nézz 
szét, „dögölj bele”)

2. nap: párkapcsolat, HÁZASSÁG 
– VELE. Madarász Isti filmrendező 
és felesége, Kerekes Monika, a Há-
zasság Hete 2017-es arcai beszéltek 
szerelmükről, a kommunikáció fon-
tosságáról, a megbocsátásról és bo-
csánatkérésről, egyszóval arról, hogy 
hogyan lehet jól csinálni. Ne a Nagy 
Őt keressem, hanem én váljak Nagy 
Ővé, ezért dolgozzak magamon. Ha 
pedig a kapcsolatban élek, akkor sem-
mit ne tegyek önzésből, hanem alá-
zattal különbnek tartsam a társamat 
magamnál (Fil 2,3) Az esti áhítaton a 
hitoktatót tettek bizonyságot saját há-
zasságukról, küzdelmeikről és a meg-
bocsátás fontosságáról, arról hogy oda 
kell menni, megölelni, esélyt adni és 
elengedni minden tartozást, bűnt… 
(Pintér Béla: Homokba kell írni)
3. nap: az Istenkapcsolat, HIT – 
BENNE. Csiszér László mindhárom 
nap vezette a dicsőítéseket, ezen a 
reggelen pedig bizonyságot tett arról, 
hogy becsapott, átvert minket a go-
nosz hazugságaival, az én-központú 
gondolkodással, de van egy mennyei 
Atyánk, aki ölelve vár minket, hogy 
darabokra szakadt szívünket újra cse-
rélje, és megossza velünk szeretetét.  
A záró áhítat pedig az Istennel való 
kapcsolatunknak azt az egyszerű di-
menzióját mutatta meg, hogy aki 
tud gyönyörködni a pillanatban, a 
jelenben, az valójában Istenben gyö-
nyörködik (Zsoltár 37,4) akinek a 
neve is azt jelenti: JAHVE = Vagyok = 
Örökkévaló = A Létezés. BENNE van 
a múltunk, jelenünk, jövőnk. BEN-
NE van a születésünk, a gimis évek, 
a most pillanata, az érettségi, a leendő 
hivatásunk és házasságunk is. 
Így vált érthetővé a karszalagunk há-
rom szava. TŐLE, VELE, BENNE. 
Tőle kérhetünk, Vele járhatunk, Ben-
ne élhetünk - hivatásban, házasságban 
és hitben.
Isten kísérje végzős diákjainkat az 
érettségi nehézségeiben és kibontako-
zó életükben!

Farkas Sándor
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iskolás

Március 22-én, Bonyhádon rendez-
ték meg az evangélikus iskolák or-
szágos történelem versenyét, ahol a 
KEVI Petőfi Sándor általános iskolá-
ja csapata harmadik helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Weiszhaupt Lili, 
Markó Levente, Boros Júlia 7.a 
osztályos tanulók. Felkészítő taná-
ruk: Pohankovics Ágnes és Grausza 
Jánosné. Gratulálunk!

Szarvas Boglárka, a Wattay 3/11/3 
osztályos végzős eladó tanulója az 
Országos Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen, megyei szinten 1., orszá-
gos szinten pedig 5. helyezést ért el. 
Felkészítői Kovács Ilona és Liszkai 
Magdolna. Gratulálunk!

A kiskőrösi Boldoczki Gábor trom-
bitaművész is átvette az idei Bartók 
Béla–Pásztory Ditta-díjat a zeneszer-
ző születésének 138. évfordulóján.  
A rangos magyar zenei elismeréseket 
Dr. Vigh Andrea, a Zeneakadémia 
rektora, a kuratórium elnöke adta át.
 „Boldoczki Gábor trombitaművész 
generációjának kiemelkedő tagja, 
nagyszerű tanár, munkáját növendé-
keinek nemzetközi versenyeken elért 
eredményei is igazolják” – méltatta 
a díjazottat Hőna Gusztáv harso-
naművész, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Fúvós Tanszékének 
professor emeritusa. „Játéka köny-
nyed, igazi tiszta hang bármit is szó-
laltat meg, csodálatosan muzikális 
szólista” – tette hozzá.
(bővebben: zeneakademia.hu/hirek)

maradaNdÓ
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„Legyen a zene mindenkié” – Boldog 
Ivánné Mácsai Katalin (1942-2019), 
mindig ebben a Kodály Zoltán által 
megfogalmazott gondolat szelle-
mében élt. A magyar, történelem, 
ének-zene szakos tanárnő itt hagyott 
bennünket.
Kedves kolléganőm és barátnőm 
volt. Közel laktunk egymáshoz. 
Gyermekeink együtt jártak iskolába, 
mindig együtt játszottak.
Gyakran rendeztünk családi és baráti 
összejövetelt, ahol mi énekeltünk, ő 
pedig zongorán kísérte a dalainkat. 
Nagyon szép volt, örömünket leltük 
benne.
Ősszel volt egy osztálytalálkozó, 
ahová már nem tudott eljönni. 
A tanítványok úgy döntöttek, hogy 
kimennek hozzá és az ablak alatt el-
énekelnek olyan dalokat, amit tőle 
tanultak. Nagyon örült a különleges 
meglepetésnek, a tanítványok gyö-
nyörűen énekeltek, több szólamra. 
Az mondta, hogy sok örömteli per-
cet töltött a tanítványokkal, de ez 
volt a legszebb ajándék, amit tőlük 
kaphatott. Sajnos most már csak a 
temetésén énekelhettek.
„Régi mesékre emlékszel-e még, volt 
egyszer rég, egyszer rég”
vagy „Vándor csalogányként szálltak 
el az évek”
Gyönyörű és megható volt a külön-
böző évfolyamokból eljött tanítvá-
nyok éneke.
Katika! Te Kiskőrös büszkesége vol-
tál, mert az ország legnívósabb be-
mutatóin szerepeltél a gyerekekkel. 
Több tanítvány reagált a szomorú 

hírre, amikor megtudta távozásodat.
Szomorné Szepcsik Éva írta: Régi 
kedves énektanárom… Sokat jelen-
tett nekem… Kovács Kata: A mi osz-
tályunk! Annyira emlékszem hogyan 
bátorított minket, amikor izgultunk 
egy-egy fellépés előtt. Mosolygott, 
kacsintott, és mindig olyan ünnepé-
lyes volt.
Legszebben adtátok elő Kodály Zol-
tán, Bárdos Lajos és más külföldi ze-
neszerzők kórusszámait is.
Nem volt egyszerű dolog. Nagy él-
mény volt, hogy engem hívtál kísérő 
nevelőnek a sok gyermek mellé és 
hallhattam a sikeres fellépéseiteket 
és a legtekintélyesebb zeneszerzők 
dicsérő szavait.
Mindig a legjobbak voltatok a be-
mutatókon és a versenyeken is!
Egész pályafutásod alatt csak első he-
lyezést értetek el.
Nem sok ilyen általános iskolai kar-
mester volt az egész országban.
Kedves Katika barátnőm majd foly-
tatjuk a közös éneklést. Isten Veled!

Gmoser Györgyné Zsuzsa

NapJaiNk

a JuBileumi év ÚJaBB eseméNye 
a művészeti iskoláBan

lőrinc kiváló matekBól

iN memoriam BoldoG iváNNé

kiskőrös 300
– kiemelkedő értékeink

NapJaiNk

Az elnéptelenedett környékre 300 
évvel ezelőtt szlovák családokat te-
lepítettek be a Felvidékről a Wattay 
testvérek. Településünket szorgalmas 
emberek népesítették be, akik meg-
őrizték vallásukat, nyelvüket, visele-
tüket és kultúrájukat. Természetes, 
hogy az évek során a valláson kívül 
mindez megfakult, ma már inkább 
a múlt kulturális értékeit befogadó 
és megőrző közgyűjteményi intéz-
mények és a hagyományőrzők bizto-
sítják, hogy mindez elérhető legyen. 
Városunk a szlovák hagyományok 
mellett Petőfi Sándorhoz kapcsol-
ható értékekkel is rendelkezik, és 
a múzeum a civil szervezetekkel és 
más intézményekkel is összefogva e 
két témára építette a Kiskőrös 300 
programját. Számos rendezvény va-
lósult meg, amelyeken országos, sőt 
nemzetközi körből voltak résztvevők. 
Minden esetben a programok komp-
lexitására törekedtünk, ami egyaránt 
jelenti a résztvevők életkorát és ér-
deklődését is. A Múzeumok Éjsza-
kájára terveztük a szlovák betelepítés 
történetének előadását, népdalkö-
rösök citerások fellépését, kézműves 
programokat, várostörténeti vetélke-
dőt és a hagyományos szlovák ételek 

készítését. Petőfi Sándor halálának 
évfordulójára összehangoltuk a leg-
fontosabb emlékhelyek rendezvénye-
in való részvételt, így Fehéregyházán, 
Kiskunfélegyházán és Kiskőrösön is 
együtt emlékeztünk a költő halálára. 
Kiskőrösön a költő külföldi ismertsé-
gét bemutató kiállítás, ahhoz idegen 
nyelvű Petőfi-versek előadása valósult 
meg. 2018-ban szinte minden Petőfi 
családtagnak kerek évfordulója volt, 
ezt kapcsoltuk össze a 35 éve műkö-
dő Petőfi képzőművészeti pályázatok 
megünneplésével, és megszerveztük 
azon képzőművészek találkozóját, 
akik adományaikkal létrehozták Ma-
gyarország legnagyobb Petőfi témájú 
kortárs képzőművészeti gyűjtemé-
nyét Kiskőrösön. A találkozóra szep-
tember 6-án került sor, hetvennél 
több művész vett részt, Kolozsvárról 
is érkeztek. A hagyományos Petőfi-
szilveszter is a Kiskőrös 300 jegyében 
telt. Petőfi költészete miatt fontos, 
hogy a fiatalok is találkozzanak vele, 
ezért is nagyon értékes az emlékév ke-
retében megtartott Petőfi nevét vise-
lő középiskolák országos találkozója.  
A rendezvény házigazdája a kiskőrö-
si Petőfi gimnázium volt. Ezen ren-
dezvények a múzeum és/vagy a civil 

szervezetek köré csopor-
tosultak, mindegyikében 
szervező vagy társszervező 
volt az Országos Petőfi 
Sándor Társaság és a Petőfi 
Szülőház Múzeumi és Mű-
vészeti Alapítvány. A ren-
dezvények visszajelzések 
szerint igényesek, jól szer-
vezettek voltak, ezt a Nem-
zeti Együttműködési Alap 
az említett civil szervezetek 
pályázati támogatásaival 
tette lehetővé. Ezek a ren-
dezvények további len-
dületet adnak a közösségi 
gondolkodásnak és a Pető-
fi-kultusznak egyaránt.

Kispálné dr. Lucza Ilona

www.kozlekedikacsalad.hu

VIGYÁZZ, KRESZ, RAJT!
Jelentkezzen családjával a Közlekedik 
a család közlekedésbiztonsági 
vetélkedőre, és nyerjen egy 
ŠKODA FABIA AMBITIONT!

KECSKEMÉT, Megyei Rendőr-főkapitányság, Batthyány utca 14.
2019. május 18. 09:00–15:00 

1%

Kérjük adójának 1%-ával támogasson minket!
Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja

Adószám: 19042099-1-03
Elnök: Fadgyas István  06-78/413-343

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!

Kérjük adójának 1%-ával támogasson minket!
Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja

Adószám: 19042099-1-03
Elnök: Fadgyas István  06-78/413-343

Köszönjük,
ha támogatásával segíti működésünket!

Március 14-én rendeztük meg a VII. 
Delley József Zongoraetűd – ver-
senyt. Az 50 éves jubileumát ünnep-
lő iskola 18 évvel ezelőtt teremtett 
hagyományt a verseny életre hívásá-
val. Egy országosan egyedülálló kez-
deményezés valósult meg azzal, hogy 
a hangszeres oktatás egyik speciális 
területe – az etűdjáték – került a kö-
zéppontba. 
A verseny egyben tisztelgés is Delley 
József zongoraművész emléke előtt, 
aki a szegedi és a délvidéki zenei 
élet meghatározó személyisége volt. 
Tanítványai sokszor hallhatták tőle: 
„Mosolyogj zongorázás közben!”  
A varázsmondat ma is működik, hi-
szen szebb lesz tőle a zene és az élet. 
Koncertező művészi tevékenysége 
mellett sok olyan tehetséges főiskolai 
hallgatónak adott szakmai útmuta-
tást, akik már tanítványaikat hozták 
a versenyre. 
A megmérettetésre Bács-Kiskun, 
Békés és Csongrád megye ifjú zon-
goristáit várta a kiskőrösi „SZÓ-
LA-M” Alapfokú Művészeti Iskola 
és a Hang-Szín Művészeti Egyesület. 
22 művészeti iskola 81 növendéke  
4 korcsoportban mutatta be tudását. 
Az elhangzott produkciókat 3 tagú 
szakmai zsűri értékelte. 
Megyimóreczné Schmidt Ildikó 
zongora-művésztanár, a Pécsi Mű-
vészeti Szakgimnázium és a Liszt 
Ferenc AMI tanára, valamint a Pécsi 

Tudományegyetem gyakorlatvezető 
tanára, Hargitai Imre zongoramű-
vész, a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakgimnázium tanára, valamint a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
docense és Farkas Berta, a keszthe-
lyi Festetics György AMI tanára, a 
„SZÓ-LA-M” AMI volt növendéke. 
Tiszteletbeli zsűritagként Delleyné 
Halama Piroska karnagy, zenepeda-
gógus, a Szegedi Tudományegyetem 
Művészeti Karának nyugalmazott 
főiskolai docense is részt vett a ver-
senyen.

A kiskőrösi „SZÓ-LA-M” Alapfokú 
Művészeti Iskola 7 növendékkel kép-
viseltette magát az eseményen. 
Az első korcsoportban versenyző 
Aszódi Gergő Nívódíjat kapott 
(tanára: Pusztai Virág). Ugyancsak 
Nívódíjas lett a negyedik korcso-
portban Aszódi Zsombor (tanára: 
Pusztai Virág). A második korcso-
portban versenyző Maglódi Tamara 
(tanára: Vikorné Hajas Matild) já-
tékát Dicsérettel jutalmazta a zsűri. 
Disztl Gréta (tanára: Vikorné Ha-
jas Matild), Flórián Henrietta és 
Gyalog Lilla (tanáruk: Magyarné 
Szenáky Tünde), valamint Veréb 
Ramóna (tanára: Pelsőciné Barna 
Mária) egy-egy Emléklappal térhe-
tett haza a versenyről.

Soltiné Samu Zsuzsanna

Halálának 1. évfordulóján soha el nem múló szeretettel,
Emlékezünk! 

Felesége Zsuzsi, gyerekei, menye, veje és unokái 

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
 Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
 Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, 
 de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz! 
 Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk. 
 Nem tudtuk megmenteni, pedig próbáltunk. 
 Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled, 
 helyettünk angyalok simogassák a fejed.
 Olyan drága voltál nekünk, 
 hogy azt nem pótolja senki, 
 lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.” 

Bánszki János
(1939 – 2018)

A KT Bem József Általános Iskola 
tanulói között hagyomány, hogy a 
házi, járási, és tankerületi versenyek 
mellett, minden évben készülnek 
pedagógusaikkal a Zrínyi Ilona Ma-
tematikaversenyre is. A megmérette-
tésre idén több mint 200 második 
évfolyamos tanuló jelentkezett a 
megye számos településéről. Eb-
ben a tanévben az iskola rendkívüli 
eredménnyel büszkélkedhet, hiszen 
Molnár Lőrinc 2. c osztályos tanuló 
a megyei versenyen korosztályában 
az előkelő 5. helyezést érte el. Fel-
készítője Vidók-Pál Erika, aki már 
első osztályban felfigyelt tanítványa 
kiemelkedő tehetségére. Lőrinc szí-
vesen old meg különböző típusú 
szorgalmi feladatokat, kitartóan 
gyakorol, problémamegoldó képes-
ségével is kitűnik társai közül. Nem 
retten meg versenyhelyzetben sem.  

A tavalyi házi, majd járási versenye-
ken több kategóriában is dobogós 
helyezést ért el: matematikából a 
járási verseny első helyezettje volt.  
Az idei iskolai tanulmányi versenye-
ken magyarból és környezetismeret-
ből is az első helyen végzett. Lőrinc 
szabadidejében sportol, szívesen ját-
szik társaival, kedveli a judo foglal-
kozásokat.

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

Gépkezelő

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

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

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

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

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

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

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

Előnyt
jelent
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Március 9-10-én rendezték meg 
Győrben az Úszó Diákolimpia Or-
szágos Döntőjét. 
Kimagasló teljesítményével a IV. 
korcsoportban Boldoczki Róbert 
(a képen középen) (2004) 100 méter 
gyorson 1. helyezést ért el, valamint 
100 méter mellúszásban a 2. helyen 
ért célba. 
A III. korcsoportban úsznak a 2006-
2007-ben születettek. Itt Antal 
Mirjam 100 méter háton az 5. lett 
egyéni csúccsal. Őt csak a 2006-ban 
születettek tudták legyőzni.
A IV. korcsoportban Tóth Eszter 
100 méteres távon mellúszásban a 
12. helyen ért célba egy nagyon erős 
mezőnyben. 
A IV. korcsoport fiú váltója a 4. he-
lyen végzett egy szoros és izgalmas 
versenyen, csupán század másod-
percekkel lemaradva a dobogóról.  
A váltó tagjai: Szikszai Soma, Fülöp 
Marcel, Belán Gergő, Boldoczki 
Róbert. Szintén a IV. korcsoportban 
indult a lány váltó, ők az 5. helyen 

értek célba. Sajnos szabálytalan váltás 
miatt az eredményüket törölték. Vál-
tótagok: Pszota Réka, Seidel Car-
men, Bolemányi Lídia, Tóth Eszter.
A gyermekeket felkészítették: Misz-
lai Orsolya, Czérna János és Pász-
tor Gyula.
Ferenczi Anna, aki kiskőrösi, de 
Kecskeméten tanul, az V-VI. kor-
csoportban, 100 méter háton első 
lett, 100 méter gyorsúszásban pedig 
harmadik.
A Kalocsán megrendezett Környe-
zetvédelmi Kiskunvíz Kupán is re-
mekeltek úszóink. Antal Mirjam, 
Boldoczki Róbert és Simon Jázmin 
vett részt a versenyen. Mindhárman 
Miszlai Orsolyánál úsznak. A há-
rom versenyző 4 aranyérmet és 4 
ezüstérmet „úszott”.

Kiskőrösi hírek

kiskőrös város ingyenes havilapja
megjelenik 5800 példányban kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: kiskőrös város

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

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

Felelős szerkesztő:
turán istvánné

Hirdetésfelvétel:
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!

kiemelkedő

Petőfi kuPa tizenötödszörre

kitűnően szavaltak diákJaink
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Boldoczki rÓBert százoN 
diákolimpiai BaJNok

2004 óta 15. alkalommal rendezték 
meg a sportcsarnokban a „Petőfi 
Kupa” elnevezésű asztalitenisz baj-
nokságot a kiskőrösi asztalitenisz 
csapat szervezésében március 15-
én. A versenyre 13 település – Baja, 
Csengőd, Dunaegyháza, Dunapa-
taj, Homokmégy, Kalocsa, Kere-
kegyháza, Kiskőrös, Kiskunhalas, 
Kunbaja, Lajosmizse, Soltvadkert, 
Tázlár – 28 csapata 56 játékossal 
nevezett be. A mérkőzéseket három 
osztályban, körmérkőzés, csoport-
mérkőzés, rájátszás rendszerben ját-
szották le. A kiskőrösiek 1. számú 
csapata – Kelemen Sándor és Nagy 
Attila – az „A” csoportban a 7. he-
lyen, a 2. számú csapat – Matusik 
Ferenc és Sebestyén Gábor az „A” 
csoportban a 6., míg a 3. számú csa-
pat – Ficsor József és Károlyi Ti-
bor – a „B” csoportban a 2. helyen 
végzett.  
Mint azt Atkári Árpád főszervező 
elmondta, sajnálatos módon kevés-
bé preferált sportág lett napjainkra 
az asztalitenisz, de önerőből igye-

keznek fenntartani a versenyeket. 
A senior korosztályú kiskőrösiek a 
„B”osztályos megyei asztalitenisz 
bajnokságot tavaly megnyerték, így 
bekerültek az „A” osztályba. Az őszi 
szezont sok tapasztalattal zárták és 
bizakodva tekintenek a tavaszi sze-
zon elé. Edzéseiket a Tek-Szol Kft. 
telephelyén hetente kétszer tartják, 
de ezen kívül bármikor ütőt ragad-
hatnak azok a csapattagok, akik 
gyakorolni/játszani szeretnének.  
A „Petőfi Kupa” közös ebéddel 
zárult. Mint azt Matusik Ferenc 
szervező kiemelte, Atkári Árpád 
vállalkozónak köszönhetően tudott 
ez a kupasorozat másfél évtizeden 
keresztül fennmaradni, amit a részt-
vevők ezúton is köszönnek neki. 
Támogatók: Joola Asztalitenisz Kft., 
Protosel Gyártó és Kereskedő Kft., Vá-
rosi Sportigazgatóság, Dr. Kuti Szőlé-
szeti és Borászati Kft.  
A képen a kiskőrösiek: Sebestyén 
Gábor, Károlyi Tibor, Nagy At-
tila, Atkári Árpád, Kelemen Sán-
dor, Ficsor József, Matusik Ferenc 

„Kitűnően szerepelt” minősítést ka-
pott négy kiskőrösi diák, a kecske-
méti Katona József Megyei Könyv-
tárban március 2-án megrendezett 
XXIII. Nagy Attila Középiskolai 
Szavalóversenyen. A verseny névadó-
ja, a kétszeres Jászai Mari-díjas néhai 
magyar színművész, rendező, érde-
mes művész a kecskeméti Katona 
József Színház színésze és rendezője, 
majd művészeti vezetője volt. (fotó) 

Téglás Vajk és Lehoczki Tamara a 
9-10. évfolyamosok, Szappanos Ta-
más és Farkas Viktor, a 11-12. évfo-
lyamosok kategóriájában érte el ezt a 
kiemelkedő eredményt. Mindannyi-
an a KEVI Petőfi Sándor Gimnáziu-
mának tanulói. Vajk választott verse: 
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnél 
című költeménye volt, Tamara, Ady 
Endre: Még egyszer című versét 
adta elő. Tamás, Szilágyi Domokos: 
Héjjasfalva felé című versét szavalta 
el, Viktor pedig Ady Endre: Forrada-
lom című versét. Mind a négy tanu-
lót Kaposvári Éva tanárnő készítette 
fel a versenyre. Gratulálunk!
A megmérettetésre, melyre a megye 
6 településéről 27 diák jelentkezett, 
részt vett a verseny névadójának öz-
vegye, dr. Radeczky Ágota is, aki 

a család nevében két különdíjat is  
átadott. 
A zsűri tagjai voltak: Ramháb  
Mária, a Katona József Megyei 
Könyvtár igazgatója, főtanácsos, 
Bohner Ferencné magyar szakos 
tanár, Komáromi Attila magyar-
történelem szakos tanár, a Katona 
József Társaság elnöke, volt színház-
igazgató, Sárosi Gábor színművész-
rendező, a Kecskeméti Színjátszó 
Műhely vezetője, az Országos Diák-
színjátszó Egyesület elnöke.

Keceli Vágóhíd 
hentest és segédmunkást 

keres!
Érdeklődni: 

06/20/392-94-29

NémetH réka az íJászsport 
töBBszörös orszáGos BaJNoka
Németh réka Anna, az íjász országos Bajnokság részeként Békéscsabán 
nemrégiben megrendezett történelmi teremíjász Bajnokságon arany mi-
nősítéssel megszerezte az országos Bajnok címet, ezzel a dobogó legfelső 
fokára állhatott. a 3d teremíjász országos Bajnokságon szintén minden-
kit maga mögé utasított, és országos Bajnokként ugyancsak győzedel-
meskedett. a sportoló a kétszeres bravúrt, az alisca nyilai íjász egyesület 
színeiben érte el.

Dr. Szilágyi Sándor fogorvos hívta 
fel a figyelmemet a kiskőrösi sporto-
lóra. Mint mondta, Réka még több 

kimagasló eredményt is elért, me-
lyeknek mindenféleképpen az újság-
ban a helye. 
Réka elmesélte, hogy már négy éve 
elkötelezte magát az íjászsport mel-
lett, egy kiskunhalasi tanyán próbál-

ta először megfeszíteni a húrt. A kez-
detekben édesapja foglalkozott vele, 
aki maga is lovasíjász, aztán az íjász 
egyesületben Horváth Tamás és 
Barinkai Zsuzsanna edzők hetente 
két alkalommal tanították meg szá-
mára az íjászat mesterfogásait. Télen 
a Wattay középiskola Sárkány utcai 
tornatermében, nyáron pedig a sza-
badban edzenek.
Németh Réka: Először a történelmi 
Teremíjász Bajnokságot rendezték 
meg, itt korhű ruházatba öltözve 
ügyességi mozgó, felfüggesztett célra 
és lőlapokra kell lőni. A 3D-s ver-
seny 28 állatot megjelenítő célpont-
ból áll, célonként egy vessző kilövése 
a megengedett, és a pontgyűjtésben 
az sem mindegy, hogy hol találja el a 
versenyző célpontot. Szeretem ezt a 
sportot, már a kezdetektől magával 
ragadott, sok mindenre kell kon-

centrálni, de számtalan szépsége is 
van. A legnagyobb álmom egy világ-
bajnoki első hely és nagyon szeret-
nék az olimpián is részt venni. 
Réka egyébként az edzések mellett is 
rengeteget gyakorol, erőnléti edzése-
ket is szokott végezni, és lovagolni 
is nagyon szeret, de a Wattay kö-
zépiskola diákjaként a tanulást sem 
hanyagolja el, a biológia és a testne-
velés a kedvenc tantárgya. Osztályfő-
nöke, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna 
mindig gratulál neki, ha jól szerepel 
egy-egy versenyen. Az eddig össze-
gyűjtött „trófeák” száma is említésre 
méltó, 62 érem, több mint 10 kupa, 
többszörös terem és szabadtéri or-
szágos bajnoki cím, egy világbajno-
ki második – 2018. Gyula – és egy 
Európa-bajnoki harmadik – 2017. 
Kecskemét - helyezés is bizonyítja 
tehetségét.

Gratulálunk a csodás eredmények-
hez és további kiemelkedő íjászsike-
reket kívánunk. Váljon minden ál-
mod valóra Réka! Köszönjük, hogy 
hozzájárulsz városunk jó híréhez!

Boda Zsuzsa   

foGyNi vaGy HízNi, ezt itt az (eGyik) kérdés
a hetednapi adventista egyház kiskőrösi gyülekezetének életmóddal az 
egészségért sorozatának márciusi alkalmain Juhász Zsolt dietetikus „tej-
termék-mizéria” címmel a tejtermékekkel kapcsolatos, egymásnak ellent-
mondó nézetek kapcsán öntött tiszta vizet a pohárba. arról is tájékoztatta 
az érdeklődőket előadásán, hogy: „miért nem tudok tartósan lefogyni?”

A modern kori állattartás abszolút 
különbözik felmenőink tanyasi ál-
lattenyésztéstől. Köztudott, hogy 
sok gyógyszer és hormon segítségével 
idézik elő egyes tenyésztők, hogy egy 
szarvasmarha képes legyen napi 30-
40 l tejet adni. A dietetikus szakem-
ber nem támogatja a tejfogyasztást, 
hiszen a sok segédanyag, az állatok-
ban levő betegségek, méreganyagok 
a tejbe is átkerülnek, s így mi ma-
gunk is részesülünk belőlük.
A tejtermékeket manapság legin-
kább a bennük levő kalciumtartalom 
miatt fogyasztjuk, ám nem igazolt a 
csonterősítésre való hatása.
A daganatok kifejlődésének és növe-
kedésének hátterében is ott találha-
tóak a tejtermékek. Minden emlős-
állat a maga fajának megfelelő tejet 
ad kicsinyének, ami ennek megfele-
lően tud fejlődni. Szemmel látható, 
hogy a kisbabák növekedése sokkal 

nagyobb ütemű, ha anyatej helyett 
tehéntejjel tápláljuk őket. A daga-
natok növekedéséért is ugyanezen 
hatása miatt felelős az állati eredetű 
tejfogyasztás. 
A 21. század embere évi minimum 
1 kg-ot hízik. Ennek oka többek 
között a tejfogyasztás, valamint a 
túlzott cukorfogyasztás (évente át-
lagban 40kg! a cukorbevitel/fő), a 
mozgásszegény életmód, a nem meg-
felelő ételek nem megfelelő időben 
való elfogyasztása, esetleg hormo-
nális problémák, valamint az olyan 
„családi örökség” – mottók, mint 
a: szüleim is túlsúlyosak voltak, az 
egész életemben kövér voltam.
Juhász Zsolt dietetikus azt javasol-
ja, táplálkozásunkban azon igye-
kezzünk, hogy naponta háromszor 
étkezzünk, minden étkezésünk fele 
nyers zöldség vagy gyümölcs legyen, 
fogyasszunk olajos magvakat, teljes 

kiőrlésű gabonából készült kenyérfé-
léket. Arra bátorította a jelenlevőket, 
igyekezzenek minél inkább húsmen-
tesen táplálkozni, fehérjeszükségle-
tüket inkább növényi alkotórészek-
ből (hüvelyesek, szója) pótolják, 
állati eredetű tejtermékek helyett 
növényi tejeket, növényi sajtokat fo-
gyasszanak. 
Amennyiben fogyni szeretnénk, 
hagyjuk el a cukor, a cukros ételek 
és a kenyér mindenféle formáját. Il-
letve a vacsorát. Folyadékbevitelünk 
kizárólag víz legyen, minimum 2 li-
ter naponta.
A klubtevékenység a jövőben havi 
rendszerességgel kerül megszerve-
zésre, „Táplálékunk és szellemi tevé-

kenységeink” kapcsolata címmel. 
Minden hónap utolsó hétfőjén 
18.00-kor várjuk önt is szeretettel a 
Zsinagógában. Az első alkalom ápri-
lis 29-én lesz.                 Kertai Nóra

Petôfi Túra – Kiskôrös

2019. április 27. szombat
7.00-19.00 között

További információk:
facebook: Petôfi túra – Kiskôrös; Eltájolók TSE; 

www.eltajolok.hu
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2019. április

a hc kiskőrös nyert a classic 
Winter „a” csoPortBan

miNdörökké mazsorett
Félévzáró ABBA show

RÉTESFESZTIVÁL
Kiskőrös, 2019. május 17-19.

PROGRAMOK
Május 17. péntek

17:00  Szellőrózsa Foltvarrókör kiállítása
   Petőfi Sándor Művelődési Központ
19:00  Színpadbeállás 
20:00  Margaret Island Koncert
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
23:00  Spakli Caffee & Madeira Cafe Party sátor 
   Petőfi út - Posta előt

Május 18. szombat
08:00  Ökumenikus istentisztelet
   Evangélikus templom
09:00  Főzőverseny megnyitó Kató Nénivel
   KÁPOSZTÁRA HANGOLVA!
   Pozsonyi utca   
10:00  A Városalapítók Napja hivatalos megnyitója
   Köszöntő: Domonyi László polgármester
   Poklady kincseinek szlovák hagyományőrző csokor - 
   Szűcsi óvodások műsora
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
10:30  Wattay-dombormű koszorúzása
   Városháza bejárata
11:00  Helyőrségi Emlékpark avatása
   Pozsonyi utca
11:30  A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 
   Dél-Alföldi Régió XXIII. Kistérségi találkozója
   A fejlődés útja 1944-től napjainkig - Honvédelmi eszközök 
   kiállítása
   Petőfi Sándor Művelődési Központ
12:00  Jó ebédhez szól a nóta Csocsesszel
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
14:30  Főzőverseny eredményhirdetése
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
18:30  „Ketten” Ardey Edina és Gyémánt László 
   festőművészek kiállítása
   Köszöntő: Domonyi László polgármester
   Megnyitja: Dr. Feledy Balázs művészeti író, közreműködnek: 
   a SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai
   „Ihletőnk: Petőfi” Könyvbemutató
   A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum képzőművészeti 
   gyűjteményének katalógusa
   Ismerteti: Kispálné dr. Lucza Ilona múzeumigazgató
   Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
18:30  Vastag Tamás
   Petőfi tér, kisszínpad
18:30  Színpadbeállás – szabadtéri színpad 

A programváltozás jogát fenntartjuk!  |  facebook.com/retesfesztivalkiskoros

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

Szervezők:

20:00  Caramel koncert
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
23:00  Spakli Caffee & Madeira Cafe Party sátor 
   Petőfi út - Posta előt

Május 19. vasárnap
08:00  Az Országos Rétesfesztivál megnyitója 
   Réteskészítés és -kóstoltatás a magyarországi szlovák és a 
   szomszéd települések részvételével
   Petőfi tér
09:00-  Szomszédolás
13:00  Szlovák és szomszédos települések népdalköreinek, néptánc-
   csoportjainak műsora
   Petőfi tér, szabadtéri színpad   
10:00  Polgármester kupa – kispályás labdarúgó torna
   Városi sporttelep
10:00  Holdfű Színház 
   Petőfi tér, kisszínpad
11:00  „A sárga kicsi kígyó”  - A „Százszorszép” Óvónői 
   Bábcsoport előadása
   Petőfi tér, kisszínpad
11:30  A Kiskőrösi Taiji Egyesület bemutatója
   Petőfi tér, kisszínpad
13:00  Az Országos Rétesfesztivál értékelése
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
13:30  T-DANCE csoport műsora
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
14:00  Mazsorett-parádé 
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
15:00  Dr. Rónaszéki Aladár szobrának felavatása
   Fürdő és kemping
16:00  A Kiskőrös Városi Borverseny díjátadó ünnepsége
   Petőfi tér, kisszínpad
16:00  Színpadbeállás - ABBA
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
17:00  „ABBA Show”
   Solti Ádám és Ress Hajnalka művészek előadásában kísér 
   Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunhalas Pápa Város Fúvószenekara
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
18:30  Rakonczai Piano
   Petőfi tér, kisszínpad
18:30  Színpadbeállás - Bikini
   Petőfi tér, szabadtéri színpad
20:00  Bikini koncert
   Petőfi tér, szabadtéri színpad

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
LÉGVÁRVILÁG, VIDÁMPARK
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