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A FArKAs csAlád – EnIKő, TIbor és A gyErEKEK: PETrA, VAlAmInT bEnjAmIn – Is már nAgyon VárjA A KArácsonyT. 

Áldott, békés karácsonyünnepet, és boldog új
esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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A Kiskőrösi „Gondűző” Borlovag-
rend és Kiskőrös Város Hegyközsé-
ge szervezésében megvalósuló idei 
Márton-napi újbormustra különle-
ges volt a sorban, hiszen ebben az 
évben a Dr. Kuti Szőlészeti és Borá-
szati Kft. Mediterrán Pincészetében 
megtartott rendezvényen szentelték 
és áldották meg az egyházi vezetők 
az idei újbormustrára beküldött 78 
féle bort. Dr. Kuti László, a pin-
cészet tulajdonos vezetője, Domo-
nyi László polgármester, valamint 
Béleczki Mihály, a borlovagrend 
nagymestere köszöntője után Pén-
zes Péter református lelkész, Kecs-
keméti Pál evangélikus lelkész, 
Győri Gábor baptista lelkipásztor 
mondott áldást a szőlőtermelőkre, a 
borokra és a borfogyasztókra, majd 
Seffer Attila katolikus esperes atya 

áldása után meg is szentelte a borokat. 
A rendezvényen – melyen részt vet-
tek a környékbeli települések borlo-
vagrendjeinek delegációi is – a KEVI 
borásztanulói készítették elő kósto-
lásra a borokat. Az újbormustra még 
délután is folytatódott, hiszen ebéd 
után értékelték ki a tapasztaltakat. 
A nap folyamán a házigazda, 
dr. Kuti László vezetésével megte-
kintették a borászat új, kormányzati 
támogatással elkészített mustsűrítő 
részlegét is. 
Mint az újbormustra értékelésén 
elhangzott, igazán kiváló borok szü-
lettek az idén, a bortermelők büsz-
kék lehetnek, hiszen rendkívül jó 
alapanyagból, kellő hozzáértéssel és 
megfelelő technológiával készült fo-
lyékony arany kerül majd pincéikből 
a palackokba.

Kitűnő boroKat KóstoltaK 
a Márton-napi újborMustrán

a szentpéteri borpince aranyérmes 
néró rozé válogatás bora nyerte a 
XVi. Magyarországi országos újbor-
versenyen „Magyarország legjobb 
újbora 2019” címet. az ítészek elé 
526 beadott minta került, amelyből 
első körön a díjnyertes bor bekerült 
a top 16 közé. Gratulálunk!

2019 / 2020

lelKünKet is öltöztessüK 
ünneplőbe adVent idején!

„Van-e érzés, mely forróbban és sej-
telmesebben megdobogtatja az em-
beri szívet, mint az ünnep és a vára-
kozás izgalma?” Márai Sándor nem 
tévedett, amikor ezt a bölcseletet 
leírta. Kisgyermekként az istentisz-
teletről hazaérve otthonunkban izga-
tottan vártuk a Jézuskát, mert akkor 
még úgy hittük, a szépen feldíszített 
karácsonyfát ő hozza el majd nekünk. 
Ahogy szaporodott éveink száma, 
megértettük, hogy a karácsonyfa ak-
kor a legcsodásabb, ha azt együtt dí-
szíti fel a család. A várakozás izgalma 
azonban megmaradt a szívünkben, s 
továbbadtuk azt gyermekeinknek is. 
A karácsonyt, Jézus születésének, az 
„Úr eljövetelének” napját megelőző 
időszak akkor a legszebb, ha nem 
csak a környezetünket, hanem a 
lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük. 
A napok és az évek gyorsan szágul-
danak velünk, ezért a várakozás hetei 
alatt jobban szeretteink, barátaink 
felé kell fordulnunk. Egyszer azt ol-
vastam Pilinszkytől, hogy „A kará-
csony a szeretet, és az adventi időszak 
pedig a várakozás megszentelése. Aki 
jól várakozik, az időből épp azt váltja 
meg, ami a leggépiesebb és legelvi-
selhetetlenebb: a hetek, órák percek 
kattogó, szenvtelen vonulását. Aki 
valóban tud várni, abban megszü-
letik az a mélységes türelem, amely 
szépségében és jelentésében semmi-
vel se kevesebb annál, amire vár.”

Nem könnyű, sok munkával teli év 
áll a városvezetés mögött 2019-ben. 
Önöknek köszönhetően mondha-
tom el most ünnepi gondolataimat, 
hiszen az önkormányzati választás 
alkalmával újból megtiszteltek azzal, 
hogy megválasztottak polgármes-
ternek, amit ezúton is köszönök. 
Ugyancsak köszönetet mondok a 
képviselő-testület tagjai nevében is, 
akik folytatják azt a munkát, amit az 
előző testület elkezdett.
Kiskőrös láthatóan fejlődik, épül-szé-
pül, beruházások, felújítások teszik 
harmonikussá környezetünket, civil 
közösségeink, egyházaink összetartó 
ereje segít álmaink, terveink valóra 
váltásában. Vállalkozóink folyamatos 
fejlesztései is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy településünk már évek óta a 
megye második legintenzívebben fej-
lődő városa. Az év utolsó napjaiban 
gondoljunk arra, hogy a karácsony 
nem azt jelenti, hogy van az évben 
néhány kivételes nap, amikor szere-
tettel gondolunk egymásra, hanem 
azt, hogy ilyenkor semmi más dol-
gunk nincsen, mint szeretni egymást. 
Mert a felnőtteknek is kell az évben 
néhány nap, amikor újra elhisszük, 
hogy a csodák valóban léteznek, hogy 
nem ismeretlen fogalom a megbocsá-
tás, az elengedés, az elfogadás...
Kívánom, hogy advent csodája vá-
rosunkban mindig érintse meg az itt 
élőket. Legyen mindenkinek nagyon 
boldog és békés a karácsony, s közben 
ne felejtsük el, hogy ez az ünnep nem 
az ajándékokról, hanem szívünk „ki-
nyitásáról” szól. 
2020-ra pedig a városvezetés nevében 
Aranyosi Ervin soraival mindenki-
nek kívánom, hogy
„Legyen ez az újév egy új lehetőség, 
legyen benne öröm, mosoly, jó 
egészség!”

Domonyi László
polgármester
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Font sándor, választókerületünk országgyűlési képviselője minden évben 
beszámol a képviselő-testületnek a parlamentben végzett munkájáról, va-
lamint ismerteti a Kormány jövőbeni terveit, elképzeléseit. a novemberi 
testületi ülésen gratulált az újonnan megválasztott testületnek, valamint 
domonyi lászló polgármesternek, akinek az októberi önkormányzati vá-
lasztáson sem volt kihívója.

Mint azt Font Sándor hangsúlyozta, 
Kiskőrösön megkönnyíti majd a pol-
gármester munkáját a stabil testület, 
hiszen egyetértésben sokkal köny-
nyebben tudják a város érdekeit szol-
gálni. A képviselő elmondta, az év 
első időszaka döntően a költségvetés 
összeállításáról szólt. Ezt megszakí-
totta az Európa parlamenti választás 
ideje, amikor szünetelt a parlamenti 
ülésszak, de a választást követően is-
mét teljes „erőbedobással” dolgoztak. 
Nyugodtan mondhatom, hogy Eu-
rópa egyik legstabilabb költségvetését 
fogadtuk el 2020-ra, olyan paramé-
terekkel, melyekben bízunk, hogy 
tartható is – mondta Font képviselő.
Font Sándor: A következő év költség-
vetése makrogazdasági szinten pon-
tosan tervezhető, ebben közismert, 
hogy igen jelentős az a deficit csökke-
nési mutató, amely most már évről-
évre messze nem haladja meg az Eu-
rópai Unió által kötelezően előírt 3 
százalékot. 2011. óta sikerül ezt tar-
tanunk, sőt, most már 2 százalék alatt 
van. A Kormány további célkitűzése 
arra az esetre, ha a magyar gazdasá-

got nem rázza meg valamilyen előre 
nem látható nagy gazdasági világvál-
ság, akkor ezt a mutatót nullszaldós 
szintre lehet hozni. Azaz nem lesz 
finanszírozási igénye a költségvetés-
nek hiány szempontjából, hanem a 
magyar gazdaság egyensúlyban tudja 
tartani a költségvetést. Ezt pedig nem 
sok ország tudja megtenni. 
Ugyancsak kihangsúlyozta a képvi-
selő a növekedési ütemet, amely to-
vábbra is 4 százalék, vagy afölöttinek 
várható. Mint mondta, 2019-ben is 
sikerült teljesíteni a 2018-ban elfoga-
dott makroszámokat.
Font Sándor: Ehhez tartozik hoz-
zá a munkanélküliségi ráta, amely 
már munkaerőhiányról szól inkább, 
hiszen a fluktuációs mutató is csu-
pán 3 százalék, amely a munkaerő 
„mozgását” jelenti. Az egyik munka-
helyről a másikra való vándorlás át-
meneti időszakában jelentkezik egy 
bizonyos fluktuációs munkanélküli-
ségi mutató. Érdemi munkanélküli-
ségről nem beszélhetünk Magyaror-
szágon. Igyekszünk a fiatalokat arra 
ösztönözni, hogy a jól megfizetett 

szakmákat részesítsék előnyben a 
pályaválasztásnál. A képviselő be-
számolt arról is, hogy az ország igen 
erős gazdasági teljesítő képességének 
függvényében jelentős mértékű tar-
talékot tudtak képezni, azért, hogy a 
ma még nem látható, de esetlegesen 
várható válsághelyzet netán bekö-
vetkezik, a magyar gazdaság akkor 
se omoljon össze, hanem önerőből, 
ellenkompenzálni tudják. Az ország 
tehát jó irányba halad. 
Font Sándor elmondta, hogy jelen 
pillanatban az adó- és egyéb szabá-
lyozó törvények módosításával, illet-
ve új törvények benyújtásával foglal-
koznak az Országgyűlésben. 
Font Sándor: Három olyan kér-
déskör van napirenden, amely a 
mezőgazdasággal kapcsolatos, így 
térségünket is érinti. Az egyik a fúrt 
kutak legalizálásának a kérdésköre, 
amelynek jövő tavasszal kerül pont 
a végére. A másik a mezőgazdasági 
családi vállalkozások kérdése, a har-
madik a földtulajdonosokat érintő 
„osztatlan közös” fogalom jogszabá-
lyi letisztázása alkotmányos keretek 
között. Ebben az évben két területen 
történtek jelentős pozitív változások. 
A családi otthonteremtő, gyermek-
vállalást ösztönző kedvezmények 
köre kibővült. A Kormány álláspont-
ja, hogy a több gyermeket vállalók 
terheit enyhítsük, és ugyanolyan, 
illetve jobb szintre hozzuk a támoga-
tásukat, mint amennyi terhet vállal-
nak. Valamint jövőre nem lesz köte-
lező a nyelvvizsga azok számára, akik 
felsőoktatási intézményben szeret-
nének továbbtanulni, de továbbra is 
plusz pontszámot jelent a nyelvvizsga 

megléte a továbbtanulásnál. További 
támogatás lesz, hogy a diákok tanul-
mányaik során 2 x 2 hétre anyanyelvi 
környezetben tanulhatják az általuk 
választott idegen nyelvet. Ezekre az 
intézkedésekre nincs még példa más 
európai uniós országban. 
A képviselő kitért a szőlőfelvásárlás 
problémáira is, amely szintén érin-
ti térségünket. Mint mondta, igen 
jelentős volt az egy hektár utáni ár-
bevétel-csökkenés. Ez rendkívüli 
megoldásra váró kiemelt szakmai fe-
ladat. Font Sándor, mint a Parlament 
Mezőgazdasági Bizottságának elnöke 
tavasszal összehívja a szakembereket, 
hogy megvizsgálják, hogyan lehetne 
megtalálni az összhangot a borásza-
tok és a gazdálkodók között. 
Többek között az 53-as út felújításá-
ra, illetve a tervezett Budapest-Belg-
rád vasútvonal építésére is rákérdez-
tek a képviselők.
Mint azt Font Sándor elmondta, az 
idén 80 milliárd forintot szán a Kor-
mány az alsóbbrendű utak felújításá-
ra, de ez megyénként csak néhány tíz 
kilométernyi szakaszt jelent. A Belg-
rádi vasútvonal kiépítése a remények 
szerint 2022-re fejeződik be.          

beszáMolt Font sándor: az orszáG jó irányba halad!

A KiSKőröSi SzAKrenDeLőBen A SeBéSzeti
SzAKrenDeLéS renDeLéSi iDeje MeGváLtozott: 

hétfő, kedd, szerda, péntek 8-14-ig
csütörtökön: nincs rendelés

időpont egyeztetés szükséges, háziorvosi beutaló nem kell! 
A betegeket továbbra is dr. Csóti imre főorvos úr látja el.

Ambrus András, a kiskőrösi gimná-
zium egykori pedagógusa, kiemelke-
dő matematikaoktató munkásságá-
ért Varga Tamás Emlékdíjat vett át 
Budapesten, a Magyar Tudományos 
Akadémia Társadalomtudományi 
Kutatóközpontja által novemberben 
szervezett, Varga Tamás módszertani 
napok rendezvény konferenciáján. 
A tanár úrnak gratulálunk az elisme-
résért!

eMléKdíjat Kapott aMbrus andrás



4 5

2019. december2019. december Múltidéző

tóth lászló az „éV VállalKozója”
tóth László, a kiskőrösi Agro Line 
Kft. ügyvezető-tulajdonosának több 
évtizedes tevékenységét, az országos 
jelentőségű „Év vállalkozója” díjjal 
ismerte el a VOSZ Bács-Kiskun Me-
gyei szervezete. A rangos díj odaítélé-
sét a megyei Prima díj átadó ünnep-
ségen november 29-én, a kecskeméti 
Sheraton Hotelben, a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége 
szervezésében rendezett ünnepsé-
gen jelentették be. A jubileumi estet 
Weninger richárd, a VOSZ Bács-
Kiskun megyei szervezetének elnöke 
nyitotta meg. Köszöntőt mondott 
rideg László, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés elnöke, aki beszé-
dében hazánk történeti és emberi 

értékeit méltatta, majd kiemelte, 
hogy megyei elnökként számtalan, a 
jelöltekhez és a díjazottakhoz hason-
ló kiváló embert ismerhetett meg, 
kiknek műve és életútja példaérték-
kel szolgál mindannyiunk számá-
ra. Az 1993-ban alapított kiskőrösi 
Agro Line Gépgyártó, Fejlesztő és 
Kereskedő Kft.-nek rendkívül kiéle-
zett piaci helyzetben kell helyt állnia 
a külföldi versenytársakkal szemben. 
„Ez csak úgy lehetséges, ha az ala-
csony költségszint mellett a lehető 
legmagasabb minőség elérésére tö-
rekszünk” – vallja Tóth László, a száz 
főnél is több alkalmazottat foglal-
koztató cég vezetője. 
Forrás: baon.hu, budapestbank.hu

a szépKorúaKat KöszöntöttéK

A Kiskőrös Helyőrség Nyugállo-
mányúak Klubjában is tartottak 
idősek-napi megemlékezést. A meg-
jelenteket Gottfried Béla alelnök 
köszöntötte, aki elmondta, hogy az 
idei ünnepi találkozó 28. a sorban. 
A köszöntőt kedves műsor követte 
a szépkorúak részéről, mely során 
Duchai józsefné Marika szavalt, 
majd Matusik Sándor harmonika 
kíséretével dalokat adott elő. Az al-
kalmi tánccsoport roma népzenére 
tanult be és adott elő táncszámokat. 
Domonyi László polgármester ki-
emelte beszédében a helyőrségi klub 
aktív részvételét Kiskőrös rendezvé-

nyein és méltatta a klub tagságának 
rendkívüli összetartását. Fadgyas 
istván elnök beszéde után virággal 
mondott köszönetet a szereplőknek, 
majd emléklapot adtak át Idősek 
napja alkalmából több tagtársuknak. 
Emléklapot kapott Gottfried Béla 
nyá. ezredes, Flaisz imre nyá. rend-
őr főtörzszászlós, Dicsa Mihályné és 
Andriska Mária. A betöltött évek 
után emlékplakettet kapott árpa 
Lajos (90 év), Kapus Lajosné (80 
év), Gottfried Béláné, Kárpáti 
Gézáné (70 év), Király józsefné, 
tratter istván, Melher Sándor, 
Szipöcs Péter (65 év). Gratulálunk! 

Központi orVosi üGyeleti ellátás
szAKorVosI rEndElőInTézET, KossuTh lAjos úT 6.
telefon: 78/311-260
• hétfőtől péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig
• hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától másnap reggel 8 óráig

gyógyszErTárI ügyElET/KészEnléT
december 9. hétfő-december 15. (vasárnap) – hárs patika
december 16. hétfő – december 22. vasárnap – zöld Kígyó patika
december 23. hétfő – december 29. vasárnap – Kőris patika
december 30. hétfő – január 5. vasárnap – hargita Gyógyszertár 

napjainK

27 napirend a testületi ülésen
Hosszúra nyúlt az első „rendes” ülé-
se a képviselő-testületnek, hiszen 
27 napirendi pontot tárgyaltak és 
hoztak határozatot. Elsőként Font 
Sándor országgyűlési képviselő 
számolt be a Parlamentben végzett 
munkájáról és beszélt a Kormány 
jövőbeni terveiről. (külön anyag) 
Változott a Kiskőrös Városért Ala-
pítvány elnöksége és kuratóriuma is. 
Az elnöki teendőket december 31-től 
dr. Ba Mariann látja el, elnökhe-
lyettes dr. Kállayné Major Marina, 
új kuratóriumi tag pedig Harango-
zóné Balogh zsóka. (a fotón balról 
jobbra) Domonyi László polgár-
mester megköszönte az eddigi elnök, 
Supka éva munkáját, aki lemondott 
az elnöki tisztségről. 
Ezt követően többek között be-
számolókat fogadott el a testület 
az Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézmény-, a Kiskőrös és 
Térsége Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás, a Kiskőrösi 
Többcélú Kistérségi Társulás-, a 
Kiskőrösi Bem József Általános Isko-
la, a Kiskőrösi Óvodák, a kiskőrösi 

EGYMI, a SZÓ-LA-M Alapfokú 
Művészeti Iskola, valamint a Kiskő-
rösi Hírek 2019. évi tevékenységéről. 
Módosították a városatyák a költség-
vetést, valamint az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló rendeletét is. Ez utóbbi-
ra azért volt szükség, mert az előző 
választási ciklushoz képest most 
változott a képviselő testület bizott-
ságainak elnevezése és összetétele is. 
Ugyanígy érintette az önkormányza-
ti választás a Kőrösszolg Nonprofit 
Kft. és a Kőröskom Nonprofit Kft. 
felügyelő bizottságának tagsági ösz-
szetételét, így ezt is határozatban 
kellett módosítani.  

hálát adtaK időseinKért
Minden évben köszöntik az idő-
seket és hálát adnak a jó termésért 
a kiskőrösi evangélikus Jó Pásztor 
Szeretetotthonban. Lupták György 
esperes ünnepi istentiszteleten kérte 
a Jóisten áldását időseinkre és az idő-
södőkre, valamint mindarra a földi 
jóra, ami már kamráinkat gyarapít-
ja. Az istentiszteletet követő műsor-
ban Hulej Lászlóné, turán ilona 
és Farkas Sándor lelkész szavalata, 
a Harangvirág Evangélikus Óvoda 
apróságainak kedves műsora, a Szó-
La-M AMI növendékeinek fuvolajá-
téka, valamint a szlovák asszonyok 
alkalmi kamarakórusának dalcsokra 
örvendeztette meg a jelenlévőket. 
Domonyi László polgármester mél-
tatta az idősek érdemeit, majd át-

nyújtotta a tisztelet virágcsokrát az 
otthon legidősebb nőlakójának, a 99 
esztendős Csima Mihályné erzsi-
ke néninek. Harangozóné Balogh 
zsóka kedves szavakkal köszöntötte 
az időseket, majd az otthon legidő-
sebb férfi lakójának, a 87 éves Kö-
kény józsefnek adott virágcsokrot. 
Életútjukat Bradáné Szemes Beat-
rix ismertette. Domonyi László pol-
gármester a szép ünnepség megszer-
vezéséért köszönete jeléül az otthon 
vezetőjét, judákné Kothencz erikát 
is megajándékozta egy csokor virág-
gal. A legidősebb ünnepeltek a sze-
retetotthon nevében is kaptak egy-
egy csokor virágot. A jó hangulatú 
megemlékezés szeretetvendégséggel 
zárult.

4

Márton-napi MulatsáGoK
Márton napi táncházat szervez-
tek november 9-én szombaton 
délután kicsiknek és nagyoknak a 
Hétszínvirág Alapítvány rendezésé-
ben és támogatásával a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ emeleti aulájá-
ban. Horváth Katalin és Kaponya 
László tánctanárok alaposan meg-
mozgatták a jelenlévőket. A kalória-
pótlásról a szülők, nagyszülők gon-
doskodtak, akik finom falatokat és 

innivalót hoztak a táncházasoknak. 
Természetesen nem hiányozhatott 
az étlapról a Márton-napi libazsíros 
kenyér sem lilahagymával. A jóked-
vű mulatsághoz Pogrányi Miklós és 
zenészbarátai szolgáltatták a talpalá-
valót. A program a főtéren fejeződött 
be, ahol a résztvevők még Márton-
napi örömtüzet is gyújtottak.
Márton napján a Györk ernőné 
vezette Kiskőrösi Szlovák Nemzeti-

ségi Önkormányzat (alsó nagy fotó) 
is elhívta a szlovákságot, töltsenek 
el együtt egy kellemes estét székhe-
lyükön, a Pátriában. Györkné Ildikó 
köszöntötte a megjelenteket, köztük 
Domonyi László polgármestert és 
Szedmák tamás alpolgármestert, 
aki ebben a pozíciójában először, de 
régebben képviselőként már több al-
kalommal megtisztelte jelenlétével a 
szlovákságot. A jóízű libalakoma el-

fogyasztása után, ahogy azt már meg-
szokhattuk, előkerültek az otthonsü-
tött hagyományos sütemények és azt 
a finom, kemencében sült kalácsot is 
megízlelhettük, amit a nap folyamán 
a város kemencéjében sütöttek ki a 
szlovák asszonyok. Gmoser György-
né, a Kiskőrösi Szlovákok Szerveze-
tének vezetője pedig megénekeltette 
a mindig vidám, így most is jókedvű 
csapatot.

5

TÁJÉKOZTATÁS
Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

18/2015. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Lakosság, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 
előírásai alapján elkészíttette a Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes és munkaközi 
tájékoztatóját.
A Képviselő-testület 147/2019. számú határozata alapján a módosítási eljárás két eljárástípusban 
zajlik:
1.  A Képviselő-testület a Kiskőrös 2560 hrsz-ú ingatlant, mint az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatásával megvalósuló tornacsarnok létesítésének helyszínét, kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította, ezért a területet érintő módosítás a Kormányrendelet 42. §-a 
értelmében tárgyalásos eljárás lefolytatásával történik, így arról munkaközi tájékoztató kerül 
közzétételre.  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkaközi tájékoztató az alábbi linken érhető el:
http://kiskoros.hu/kiskoros-varos-telepulesrendezesi-eszkozeinek-modositasa-targyalasos-
eljaras-2019-december

2.  A Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján teljes eljárás lefolytatása szükséges 
a 147/2019. számú határozat mellékletében meghatározott módosítások végrehajtására, ezért 
arról előzetes tájékoztató kerül közzétételre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előzetes tájékoztató az alábbi linken érhető el:    
http://kiskoros.hu/kiskoros-varos-telepulesrendezesi-eszkozeinek-modositasa-elozetes-
tajekoztato-teljes-eljaras-2019-december

A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük módjára a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet 
az irányadó, ezek szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a 
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során partner:
„a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
b) a kiskőrösi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a kiskőrösi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a kiskőrösi szervezettel vagy intézménnyel rendelkező országgyűlés által elismert egyházak
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés 
c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi 
egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban 
bejelentkező egyéb szervezet.”

Észrevételeiket, javaslataikat 2019. december 31. napjáig várjuk a foepitesz@kiskoros.hu e-mail 
címre megküldve, postai úton a Kiskőrös Város Önkormányzata 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 
1. címre küldve.  

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:
Domonyi László polgármester
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napjainK

téGed is Vár a Wattay!

pályázati táMoGatásból 
VásároltaK deFibrillátort

aKtuális

a FúVószeneKari Kultúra 
toVább él KisKőrösön

Kiskőrös Város Fúvószenekara 1982-ben alakult az akkori zeneiskolában 
fúvós hangszereken tanuló növendékekből. elindítója boldoczki sándor 
rézfúvós tanár volt, aki több mint 20 évig irányította és szervezte a rézfú-
vós együttes munkáját. a zenekar művészeti vezetését Fuchs Attila, majd 
gmoser István folytatta. Kiskőrös Város Fúvószenekarának munkája, tevé-
kenysége, hitvallása 2019 őszétől új alapokra helyeződött. 

A tagságában megújult együttes to-
vábbra is a kiskőrösi „SZÓ-LA-M” 
Alapfokú Művészeti Iskola fúvós nö-
vendékeire alapoz. A zenekar állandó 
tagjai lettek a városban élő, fúvósze-
nét kedvelő és aktívan művelő felnőt-
tek is. Rendszeresen részt vesznek a 
munkában a művészeti iskola immár 
művészeti pályán tevékenykedő volt 
növendékei is, valamint az isko-
la fúvós hangszereket tanító 
tanárai. 
A változást a magasabb 
szakmai színvonalon 
történő muzsikálás igé-
nye hívta életre. Sipos 
Béla diplomás karmes-
ter (kis képen) személye 
garancia a kitűzött célok 
megvalósításához. Szak-
mai instrukciói kulturált, 
igényes hangzást eredményez-
nek, mely lehetővé teszi, hogy fellé-
pésekkor a legmagasabb színvonalon 
szólaljon meg a zenekar. A karmester 
azt a munkamorált, szakmaiságot, 
emberi hozzáállást képviseli, melynek 
eredményeként több sikeres progra-
mot tudhat maga mögött az együttes. 
A minőségi zenélés jegyében, a város 
közönségét kiszolgálva muzsikált a 
zenekar a XXVII. Kiskőrösi Szüret és 
Szlovák Nemzetiségi Napok, valamint 
a X. Kakaspörkölt Főző Fesztivál ke-
retében. A XIV. Kiskőrösi Országos 
Mazsorett Fesztiválon az ország szá-
mos távoli városából érkező érdeklődő 
hallhatta a magas színvonalon bemu-
tatott fúvószenekari művek sokaságát. 
Az október 23-i nemzeti ünnep mél-
tóságát emelve működött közre a ze-
nekar a koszorúzási ceremónia alatt. 
A közeljövő elsődleges feladata a ze-
nekar számára az újévi koncertre 
történő felkészülés, mely számos új-
donságot rejt majd magában. Szólis-
ták közreműködésével fogjuk emelni 
az est fényét, a kiskőrösi születésű 
Breznyán istván trombitaművész és 
Blaga Krisztina operaénekes teszik 
még felejthetetlenebbé a koncertet. 
Szólistáinkon, illetve zenekarunkon 
kívül meghallgathatják Domonyi 
László polgármester hagyomány-
nyá vált ünnepi köszöntőjét is. Újévi 
hangversenyünkön felcsendül többek 

között a Hegedűs a háztetőn, a Ka-
rib-tenger kalózai, a Quimby híres 
slágere a Most múlik pontosan és 
további musical, operett részletek, 
valamint fúvószenekarra komponált 
nyitányok, indulók, és könnyűzene. 
Az esten fellépnek Kiskőrös Város 
Mazsorett Csoportjai is, akikkel min-
den egyes koncerten megosztjuk a 

színpadot, és akikkel egyébként 
remek kapcsolatot ápolunk. 

A koncertre úgy válogat-
tuk össze a darabokat, 
hogy garantálni tudjuk 
minden korosztálynak 
a felhőtlen szórakozást, 
kikapcsolódást. 
10 év után ismét szak-
mai bizottság elé áll a ze-

nekar. A 2020. márciusára 
tervezett minősítés az együt-

tes hosszú távú programjainak 
megvalósítását készíti elő. Minősí-
tésünket a WASBE közép-kelet-eu-
rópai Fúvószenekari Szövetség fogja 
majd zsűrizni. Ez a szövetség az egész 
világon bírálja és rangsorolja a fúvós-
zenekarokat, így igen magasra teszik a 
lécet a zenekarokkal szemben. Köve-
telményeik között található az igényes 
21. századi „Symphonic Band” hang-
zás – ami kvázi szimfonikus zenekari 
minőséget vár el akár a nagyzeneka-
rokban megtalálható hangszerekkel 
kiegészülve –, továbbá az intonációt, 
darabválasztást, és a karmesteri mun-
kát is figyelembe veszik a pontozásnál. 
Nem titkolt szándékunk ezzel a mi-
nősítéssel bekerülni Európa fúvósze-
nekari véráramába. 
Európa, illetve Magyarország veze-
tő zenekaraiban szép számmal ülnek 
kiskőrösi születésű vagy illetőségű 
zeneművészek, ezért koncertjeinkre, 
illetve fellépéseinkre nem csak a nagy-
érdemű közönséget, hanem a Kiskő-
rösről elszármazott zeneművészeket is 
várjuk haza nagy szeretettel. 
A közönség mosolya, tapsa, jókedve 
felbecsülhetetlen számunkra, ezért 
kérjük, fellépéseinken megjelenésük-
kel támogassanak bennünket. 

Sipos Béla karnagy;
Soltiné Samu Zsuzsanna

intézményvezető

a Győztes VlcsKó jános lett
Pályázatra készítettek alkotásokat

Ki vagyok én? címmel hirdetett meg 
pályázatot és rendezett be a legjobb 
pályamunkákból kiállítást a Kőrös-
Körül a Művészetért Egyesület. 
A megnyitót november 
12-én tartották a Pető-
fi Sándor Művelődési 
Központban. A kiállító 
művészeket – Holló 
László Képzőművész 
Kör – Kiskunfélegy-
háza, Kalocsai Kortárs 
Művészeti Klub – Kalo-
csa, Grafikusművészek Ajtósi 
Dürer Egyesület – Debrecen, Kőrös-
Körül a Művészetért Egyesület – Kis-
kőrös – Sutus etelka, a művelődési 
központ igazgatója köszöntötte. 

A pályázati alkotásokat és készítői-
ket Szedmák tamás alpolgármester 
méltatta, majd megnyitotta a kiállí-

tást. Ezt követően Babucsikné 
zeikfalvy Anna művész-

tanár-grafikusművésszel, 
aki a kiállítás fő szerve-
zője volt, átadták a dí-
jakat. Nagy örömünk-
re az első helyezett, 
vlcskó jános kiskőrösi 

képzőművész lett. (kis 
kép)

A pályázatot és a kiállítást 
a Nemzeti Együttműködési Alap, 
a Miniszterelnökség, valamint 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatta.

A Kiskőrösi KSK Egyesülete közel 
félmilliós pályázati támogatásból 
vásárolt egy defibrillátor készüléket. 
Mint azt Harangozó Péter, a férfi 
kézilabda egyesület csapatvezetője el-
mondta, nagy biztonságérzetet jelent 
ez az életmentő készülék, melynek 
használatát november 6-án Brada 
jános mentőápoló mutatta meg az 
edzőknek, testnevelő tanároknak. 
A férfi kézilabda szakosztály edző-
in kívül eljöttek megismerkedni a 
készülék működésével a Kiskőrösi 
NKSZSE edzői, a KEVI és a Wattay 

testnevelői közül is többen, de volt 
edző a Rajz Attila Jégpályáról is. Mint 
a csapatvezető hangsúlyozta, bár soha 
ne kerüljön rá sor, de ez a készülék 
életet menthet akár más típusú ren-
dezvényen is, amelyet a sportcsarnok-
ban tartanak, ezért nem csak a játéko-
sok, hanem bárki számára elérhető, 
akinek szüksége lehet rá. Ameny-
nyiben nincs hozzáértő szakember a 
közelben, akkor sincs baj, hiszen a 
készülék magyarul beszélő navigáci-
ója minden érzékelt funkciót, illetve 
tennivalót közöl a működtetővel.

„SziLveSzter-KUPA”
tereMLABDArÚGÓ tornA

A KEVI Sportcsarnokban, december 27, 28, 29, 30-án a sorsolás 
szerint, naponta 9 és 21 óra között, utolsó napon 9–19 óra között. 
Maximum 16 csapat játszik, kiscsoportos körmérkőzéses 
rendszerben, 2 x 20, illetve a helyosztókon és a döntőkben 2 x 
25 perces játékidővel. Az utolsó csoportmérkőzést követően 
nyilvános sorsolást tartanak a keresztbejátszást illetően.
Fontos: a csoportban már együtt szereplők egymáshoz nem 
sorsolhatók! Döntetlen esetén csak a döntőben van 2 x 5 perc 
hosszabbítás. Amennyiben egy csapat nem áll ki, kizárják, 
helyette a következő csapat jut tovább. A kizárt csapat 
eredményeit törlik. Helyosztókon a vétlen csapat a 
továbbjutó.

Kétnapos pályaválasztási kiállításra invitálta a térség 7-8. osztályos 
korosztályát november közepén a Kszc Wattay szakgimnázium, szakkö-
zépiskola, immáron 17. alkalommal. a sárkány utcai tornateremben beren-
dezett börzén felvonultatták az általuk oktatott szakmák vertikumát, sőt, a 
KeVi gimnáziuma, szakgimnáziuma is fogadta standján az érdeklődőket, 
valamint az iskolákkal kapcsolatban álló cégek is. a rendezvényt szedmák 
Tamás alpolgármester nyitotta meg. a vendégeket a házigazdák nevében 
Francia lászló, a Wattay igazgatója köszöntötte, az eseményt Fülöpné 
horváth mónika, az intézmény gyakorlati oktatásvezetője moderálta. 

Az ünnepélyes meg-
nyitón köszöntőt 
mondott Papp 
Gyula, a Kiskun-
halasi Szakképzési 
Centrum főigazga-
tója. Hangsúlyozta a 
cégek jelenlétének fon-
tosságát a kiállításon, ami 
azért kiváló lehetőség, hogy a 
szakképzés megszerzése közben a 
diákok kapcsolatot építhetnek ki 
a vállalkozásokkal, ott teljesíthetik 
gyakorlati idejüket, amely később 
az elhelyezkedésben is segítségükre 
lesz. 
Szedmák Tamás a munkaerőpiaci 
helyzetet elemezve elmondta, hogy 
a jelenben és a jövőben is nagy szük-
ség van a jól képzett szakemberekre. 

Fontos, hogy megszűnje-
nek a hiányszakmák, 

az egyre inkább fej-
lődési tendenciát 
mutató ipari vállal-

kozásoknak szüksé-
gük van a két kiskőrösi 

középiskolában képzett jó 
szakemberekre. 

A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével vikker józsef, a Kiskunhala-
si Szakképzési Centrum szakmai fő-
igazgató-helyettese, Bársony istván, 
a Kereskedelmi és Iparkamara pálya-
orientációs tanácsadója, dr. nagy 
Gabriella, a kiskőrösi önkormány-
zat aljegyzője, valamint a kiskőrösi 
képviselő-testületből Filus tibor, 
Ungvári Ferenc, Pethő Attila és 
Markó Ferenc képviselők. 

KSzC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Kiskőrös, árpád u. 20.  telefon: +36-78/312-664
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példaMutatóeMléKezetes

zajliK az élet a beM isKolában
A Bem József Általános Iskolában 
idén is megrendezték a hagyományos 
Saláta-napot, amikor az egészséges 
életmóddal, táplálkozással ismerked-
tek. Az alsó tagozatosok a tanterme-
ikben osztályfőnökeik vezetésével 
készítettek salátákat, melyeket el is 
fogyasztottak. Osztályszinten játékos 
vetélkedők segítségével mérték össze, 
s egyben gyarapították is tudásukat 
az egészséges életmód témakörében. 
A felsősök napja a tornateremben 
indult, ahol váltóversenyeken dőlt el, 
kik a legügyesebbek, legsportosab-
bak. Előzetes feladatként figyelemfel-
hívó plakátokat készítettek a diákok, 
majd osztályonként „húztak” egy-egy 
zöldséget vagy gyümölcsöt, amiből el 
kellett készíteniük a salátát. Változa-

tos alkotások készültek, melyeket az 
aulában be is mutattak. Az osztályok 
képviselői elméletben is összemérték 
tudásukat.
A felsősöket kora este az angol nyelvi 
munkaközösség pedagógusai várták 
egy fergeteges Halloween partyra a 
feldíszített aulában. Még mielőtt a jel-
mezesek táncra perdültek volna, ösz-
szemérték ügyességüket a sportvetél-
kedőn, tökfaragásban vagy a rémisztő, 
de mégis ehető ételek készítésében. 
Ekkor már nem csak a Bem iskola di-
ákjai versenyeztek, hanem a tagintéz-
ményekből, Bócsáról és Fülöpszállás-
ról érkező csapatok is. A jó hangulatú 
és izgalmas versenyek után minden-
ki megkóstolhatta a büfében kínált 
étkeket, majd este 9-ig táncoltak. 

KisKőrös Város hírei,
Fontos napi inFoMációK:
FAcEbooK: KIsKőrös Város
www.KIsKoros.hu   

leGyen béKesséG Minden nap, 
ne csaK Karácsony ünnepén

Furia zoltán egykori kiskőrösi evangélikus lelkész alábbi, 1930-ban meg-
jelent írását eredetileg csupán kivonatos formában szerettük volna közre 
adni, azonban olvasása közben rájöttünk, hogy gondolatai ma sem veszí-
tettek semmit aktualitásukból, így jobbnak láttuk nem megcsonkítani. 
boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak és családjuknak!

„A jelenkor tülekedő világában, ami-
kor a kenyérharc hullámai oly ma-
gasra csapnak, hogy nem látni már 
tőlük sem a múlt, sem a jövő látó-
határát, a látszat azt mutatja, hogy 
az emberiség szívéből kiveszőben 
van a békesség, az egymást megbe-
csülő szeretet. Most, hogy a nemze-
tek egymás közötti viszonya, 
csakúgy, mint az egyeseké, 
a képmutatás jegyében az 
önérdeket szolgálja, úgy 
tetszik, hogy valósággá 
lett a latinok közmon-
dása, mely szerint az 
emberek olyanok egy-
mással szemben akár a 
farkasok: közös érdekért 
csapatokba verődnek, de 
éhségükben egymást is fel-
emésztik. Az életjelenségek sok-
szor azt mutatják, hogy az emberiség 
tudományos és technikai fejlődése 
az érzelem rovására történik, s mi-
nél magasabbra hág az emberiség a 
művelődésben, annál alacsonyabbra 
száll ösztöneiben. Bármilyen legyen 
azonban a látszat, az emberiség még-
is megmarad érzelmi lénynek is, s 
ha alkalom adódik rá, kitör belőle a 
nemesebb indulat: a békesség és az 
egymást megbecsülő szeretet érzete.
A karácsonyi ünnep ez az alkalom, 
mely az embert a hétköznapi lét-
fenntartási küzdelemből kiemeli, 
és odavezeti ahhoz a forráshoz, hol 
megpihen és felüdül, hol megbékél 
és imádkozik. Odaborul az Örök 
Szeretet zsámolyához, mely születé-
se pillanatától fogva vezette, védte, 
segítette, vigasztalta, oktatta és bá-
torította mindez ideig. […] Kará-
csony ünnepén testvérekké lesznek 
az emberek, s e testvériségben valami 
kimondhatatlan melegség járja át a 
szíveket, valami ritkán érzett békes-
ség száll a lelkekre. […] Karácsony 
ünnepe az egész világ arculatát meg-
változtatja. Elcsendesednek a zajos 

helyek, megállnak a műhelyek gépei, 
szerszámai, némák lesznek az iroda-
helyiségek.
Ha így végigtekintünk a karácsonyi 
ünnep hangulatváltozásán, és már 
előre is érezzük a békesség ünne-
pének melegét, önkéntelenül is az 
a kérdés tolul ajkunkra, miért tart 

ez csak egy-két napig? Miért 
nem tudja az emberiség az 

év minden napjára állan-
dósítani ezt a békessé-
get? Mert ne mondja 
senki, hogy ez lehetet-
len. […] Azért, mert 
tudatlanságukban azt 
hiszik, hogy vesztesé-

geket fognak szenvedni, 
ha a béke útjára lépnek, 

elszegényednek, ha adako-
zó természetüknek engednek, 

megalázás lesz osztályrészük, ha 
megbocsátóvá lesznek. És mert min-
denki így gondolkodik, nem folytat-
ja senki a karácsonyi érzelmek életét, 
az áldás továbbsugárzását. De azért is 
van ez, mert az emberek nem lépnek 
tartós viszonyba Azzal, akinek szüle-
tése emlékére szentelik ez ünnepet. 
Nem lépnek életközösségbe a Meg-
váltóval, csupán egy nap hangulatára 
szövetkeznek Vele. Nem olvadnak fel 
az isteni szeretetben, csupán egy nap 
melegednek mellette és csupán meg-
torpannak a betlehemi jászol előtt. 
Közeledik a karácsony, pár nap múl-
va ránk virrad már. Gondos szülői 
kezek gyűjtögetik már a díszes és 
egyszerű ajándékokat gyermekeik-
nek, csilingelve közeledik a Jézuska 
szánja ezernyi ezer karácsonyfájá-
val, hogy világosságot, derűt, fényt, 
örömet, boldogságot vigyen a rideg 
életet élő emberek hajlékába legalább 
egy napra. Ragadjuk meg áldó kezét, 
hogy egész életünkön át maradjon 
nálunk. De tegyük meg mindnyá-
jan!” 

Lejegyezte: Turán István

hanGszerVásárlásra nyerteK
Ungvári Pálma, Bárány Dániel, 
Kvacska rebeka, Lakatos tünde 
Piroska, Hubert emese Kata, Mar-
tin Dóra, Martin Péter tanulmányi, 
Slajkó ágnes szociális ösztöndjat 
nyert az evangélikus egyház által 
meghirdetett Sztehlo pályázaton. 
A KEVI gimnáziumának diákjai 
november 13-án, az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen vehették 
át a támogatást ünnepélyes keretek 
között. Az egyház idén összesen 
több mint 20 millió forinttal támo-
gatta a fiatalokat, akik közül 104-
en nyújtottak be sikeres pályázatot. 
Csepregi zoltán rektor köszöntöt-
te az egybegyűlteket. A rektor arra 
kérte a diákokat, hogy mindig leg-
jobb tudásuknak megfelelően telje-
sítsenek és a magukban rejlő kincse-
iket ne rejtsék el. „Azért pályáztatok 
ezekre az ösztöndíjakra, mert nem 
akarjátok parlagon hevertetni a 
nektek adott tehetséget, hanem 

láthatóvá akarjátok tenni azt. Az al-
kalmat kiskőrösi fúvósok fellépése, 
majd közös éneklés és egy népdal is 
színesítette. (evangelikus.hu)
A támogatást elnyert kiskőrösi 
diákok összesen 1,4 millió forin-
tot nyertek a pályázaton, melyet 
többek között hangszervásárlásra, 
könyvek és digitális eszközök be-
szerzésére, nyelvi táborokra, nyelv-
vizsgadíj kifizetésére, tanulmány-
utakra használhatnak majd fel. 
A diákokat Gmoser istván pe-
dagógus késztette fel a díjátadó 
ünnepségen elhangzott műsor-
számra. 
Gmoser tanár úr növendékei 
– Ungvári Pálma, tóth renáta – 
dicsérettel jöttek haza Pomázról, 
a VII. Országos Szaxofon Ver-
senyről. Ez azért is nagy szó, mert 
Kiskőrösről eddig még nem in-
dult szaxofonversenyen növendék. 
Ezúton is gratulálunk nekik! 

hóGolyó boldoGan doroMbolt
A „Megóvlak” Állatbarát Alapítvány 
Ideiglenes Befogadó Telepén tett lá-
togatást a Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Szakgimnázium ta-
nulóinak egy csoportja Szabó Márta 
tanárnő vezetésével, a szakmák hete 
keretében november 13-án.
A kutyusok nevében köszönjük 
szépen az ajándékot és a sok simit. 
A legnagyobb sikere Hógolyónak, 
a cicának volt. A cicaszobába sze-
rintem mindenki bement, Hógolyó 

pedig boldogan dorombolt és ter-
mészetesen azonnal játszani is akart.  
Köszönjük szépen az érdeklődést ön-
kéntes tevékenységünk iránt!
A telepen sok cica és kutyus vár sze-
rető gazdára. Igaz hűséggel hálálják 
meg a szerető gondoskodást. Találja 
meg ön is köztük kis barátját!

Gubik Ibolya,
az alapítvány elnöke

06-30/259-4953

KertészisKoláK találKozója
Iskolánk október 24-25-én kétnapos 
országos rendezvénynek adott hely-
színt a KEVI gimnáziuma. Itt tartotta 
éves közgyűlését a MAKESZISZ, a 
Magyar Kertészeti Szakképző Intéz-
mények Szövetsége. A szervezet 1995-
ben alakult, és az alapítók között ott 
volt a Kiskőrösi Petőfi Sándor Gim-
názium és Kertészeti Szakközépiskola 
is. A szövetségnek jelenleg 22 tagja 
van. Legfontosabb feladata a szakmai 
munkák összehangolása mellett az is-
kolák egységes képviselete magasabb 
fórumokon.
Az országból tizenegy agrárszakkép-
zést folytató iskola igazgatóit és taná-
rait fogadtuk. A vendégek Budapest-
ről (két középiskola), Szombathelyről, 
Nyíregyházáról, Győrből, Szentesről, 
Kecskemétről, Bajáról, Velencéről, 
Halásztelekről és Hajdúböszörmény-
ből érkeztek. Ez a rendezvény lehe-

tőséget biztosított az egyes iskolák 
megismerésére és információcserére. 
Az első napon a vendégek ellátogattak 
a Petőfi emlékmúzeumba, szakmai 
programként a dr. Kuti Szőlészeti és 
Borászati Kft. Mediterrán Pincészeté-
be, majd az iskola tangazdaságába. Ott 
a vendégek megkóstolhatták a bor- és 
pezsgőgyártó szaktechnikus osztály 
vizsgaborait.
A második napon meghallgathattuk 
Dr. orlóci László egyetemi docens, 
a Dísznövény Szövetség és Termékta-
nács elnökének, a Fővárosi Füvészkert 
igazgatójának előadását az új Országos 
Képzési Jegyzékről és a technikuskép-
zésről. Ez különösen érinti iskolánkat, 
mert 2020. szeptemberétől újra a 
jegyzékben szerepel a kertésztechnikus 
szakma, amit a választható képzések 
között iskolánk is meghirdetett.

Forgács Éva

Feszített vászonra készítettek 
patchwork technikával képeket az 
ügyeskedő kedvű lányok és asszonyok 
november 16-án. Az ingyenes progra-
mot a Kiskőrösi Apostoli Gyülekezet 
hirdette meg. Foglalkozásvezetőnek 

Dezső Gergelyné Marianna kép-
zőművészt hívták meg, az apagyi 
Kézművesház vezetőjét. Sokan ízletes 
szendvicsekkel megrakott tálcákkal 
érkeztek, de megvendégelték egymást 
finom kávéval, teával is a kötetlen fog-

lalkozáson. A kézműveskedés 
közben több beszédtéma is fel-
merült, így délután az alkotás 
örömének érzése mellett min-
denki lelkileg feltöltődve ment 
haza.  
Balról jobbra felső sor: Hege-
dűsné ágnes, Boda zsuzsa, 
Szűcsné ilona, Madáchiné 
Acsai Klára, Dezsőné Mari-
ann (foglalkozásvezető), Kővá-
riné judit, Brinkusné erzsé-
bet, Benedekné Kollár ildikó, 
Benedek-Szalma Klaudia.
Alsó sor: Szabadiné Kovács 
edina, oroszi eliza, Kővári 
Bernadett, Balázsné Bencze 
Krisztina, Horváth vivien.
(A képről még négyen hiányoznak.)

szalVétaKépeKet KészítetteK
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szent Márton haGyoMányőrző ünnepe a KisKőrösi óVodáKban Ki Márton napján libát neM esziK, eGész éVben éheziK
a Kiskőrösi óvodák Márton-napi projekthét záró rendezvényein közel 1200 
szülő és gyermek vett részt az öt tagóvodában. a hagyományőrző ünne-
pekre való megemlékezés fontos szerepet kapott az intézményben, ebben 
az évben is. Minden óvoda egyéni arculatát megőrizve a szeretet, az ön-
zetlenség, az egymás segítése és az együttlét öröme jegyében emlékezett 
szent Márton ünnepére.

thöKöly és Mohácsi

A Thököly és a Mohácsi tagóvodák 
november 9-én rendhagyó módon 
a városi Kemenceünnephez csatla-
koztak. A gyerekek kora délutántól 
az „Ügyes kezek” munkaközösség 
szorgos óvodapedagógusai segítsé-
gével lámpásokat, gipsz alapanyagú 
libaformákat és leporellókat készít-
hettek. A délután folyamán közel 
száz kézműves alkotás született. 
A munkaközösség vezetője nagyné 
Lehóczki éva. Később a lámpás fel-
vonuláson több mint 300 gyermek 
szülő és pedagógus vett rész. Ezután 

kedves Márton-napi műsorok voltak 
soron. A játékos bibliaórákra járó 
gyerekek ignácz Péter vezetésével 
mutatták be dalos műsorukat majd a 
Thököly óvoda „Egy kicsi liba” című 
tánca, a Laterne dalos játék és végül 
a Mohácsi óvoda „Kis tökök” című 
tánca zárta a műsort. A felkészítők: 
ősziné Dulai zsuzsa óvoda vezető, 
Szlenicskóné Kapai Beáta, Bajkó-
Albert orsolya óvodapedagógusok, 
Urbánné Szabó rózsa óvodavezető 
és Albert Amina óvodapedagógus. 
Ezután következett a vigasság és az 
eszem iszom, dínom-dánom. A fa-
házaknál és a kemencénél sok-sok 

finomság várta a szülőket, gyere-
keket és a városlakókat egyaránt. 
A körbetáncolt örömtüzet Domo-
nyi László polgármester gyújtotta 
meg. Az este közös tánccal és ének-
léssel lett megkoronázva. 

szűcsi óVoda

„Kiskőrösi legények, libát lopnak 
szegények…”
November 11-én 16.00 órakor a 
Szűcsi tagóvoda udvarán gyüle-
keztek szülők, vendégek és gye-
rekek, hogy ismét egy családias 
délutánt töltsenek együtt.
Litauszki vince vidám verse után, 
Kecskemétiné viczián ilona tag-
óvoda vezető hegedűszólója és kö-
szöntője fogadta a családokat és a 
vendégeket. Ilus óvó néni röviden 
ismertette Szent Márton püspök 
legendáját és a Márton naphoz fű-

ződő népszokásokat. Az óvodások 
és óvodapedagógusok Márton-na-
pi műsorral kedveskedtek, melybe 
bevonták a szülőket is. Az óvoda 
udvarán egy óriási kört alakítva 
dalos játékokat játszottak, zenére 
körtáncot jártak.
A lampionos felvonulás után liba-
zsíros kenyér és tea várta a gyere-
keket, a felnőttek pedig „Márton 
poharával” vagyis az újborból ké-
szült forralt borral koccintottak, 
majd a tábortüzet körbe ülve vi-
dám beszélgetés közben, nyárson 
szalonnát sütöttek.
A jó hangulatú, enyhe, holdvilágos 
este után a búcsúzásnál találgatták, 
hogy a Márton-napi időjóslásnak 
igaza lesz-e?
„Ha Márton fehér lovon jön, eny-
he tél, ha barnán, kemény tél vár-
ható.”

batthyány

A Szent Márton ünnepét a 
Batthyány tagóvodában november 
14-én rendezték meg. Izgatot-
tan készültek a pedagógusok és a 
gyerekek egyaránt. A rendezvény 
koordinátora Bálintné Csuka 
nóra óvodavezető volt. Az óvoda 
meghívta vendégségbe az általános 
iskolák első osztályososait és Kis-
kőrös város képviselőit is.
16 órakor kezdődött a felvonulás 
a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont elől. Az óvoda udvarba érkez-
ve opauszkiné Lakos Henriette 
és Markó Szilárd Gáborné által 
vezetett műsor és táncház követ-
kezett.  Forralt bor, zsíros kenyér, 
pogácsa tea, várta a szülőket, gye-
rekeket. 

erdőtelKi

Az Erdőtelki tagóvodában már több 
éves hagyománya van a Márton-napi 
lámpás felvonulásnak. Csővári And-
rásné óvodavezető koordinálásával a 
gyerekek az óvodapedagógusokkal 
együtt készítették el a lámpásokat. 
Az udvar előkészítése, díszítése a fel-
nőttek feladata volt.
A felvonulás november 11-én az 
erdőtelki hűtőháztól indult vidám 
énekszóval. Az óvoda udvarán tábor-
tűz égett, a gyerekek libás énekekkel 
és novemberi mondókákkal terem-
tettek vidám hangulatot. Egy rövid 
gyermek táncbemutató zárta a ren-
dezvényt. 
Az este további része a beszélgetésé, a 
libazsíros kenyéré és a meleg teáé volt.

Hálás köszönet illet minden tagóvodai dolgozót,
valamint a szülőket a nagy sikerű programok
megvalósításában nyújtott segítségért.
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Vlcskóné Csatlós Erzsébet
óvodaigazgató
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Újra Szentföld 
moSt Izrael éS JordánIa

a megszokott és a legfontosabb bibliai helyek mellett
(jeruzsálem, betlehem, názáret, genezáreti tó és környéke, holt-tenger) 
ez az út is több újdonságot tartalmaz. érinti a Tabor-hegyet, bét sheant, 

az ókori szküthopoliszt, majd a kabbala fővárosát, cfátot és baniászt és a 
golán fennsíkot. átmegyünk jordániába is, ahol megtekinjük az ősi szikla-
várost, Petrát, és madabában a világ egyik legnagyobb épen maradt ókori 

mozaikját. a nebo-hegyről megnézzük, mit láthatott innen Mózes az ígéret 
földjéből. de többet látunk a mai izraelből is. Megkóstolhatjuk

az egyik legnevesebb izraeli borászat, a Golan heights Winery borait.
és megnézhetjük azt is egy olajütő üzemben, hogyan készül az olivaolaj 
és az oliva alapú kozmetikumok. hajókázhatunk a Genezáreti tavon és 

ellátogatunk egy gyémántcsiszoló üzembe is.

luPTáK györgy EsPErEs, már KIlEncEdszEr Vág bElE
Az uTAzás szErVEzésébE, VEzETésébE.

érdeKlődőK híVjáK őt a 06-20/824-4748-as teleFonon, VaGy szeMé-
lyesen érdeKlődjeneK az eVanGéliKus eGyházKözséG GondnoKi 

hiVatalában (78/311-724).

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség újra szentföldi túrát szervez
Izraelbe és jordániába, az út 2020. március 18-tól 26-ig tart.

deceMberi útMutató
„Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá 
fény, bízzon az Úr nevében, és támasz-
kodjon Istenére!”

(Ézsaiás 50,10b)

December, az év legsötétebb hónap-
ja. Későn kel a Nap és korán van 
napnyugta. Ha világítana is, gyakran 
napokon át borús ilyenkor az égbolt.
A világban is egyre mélyebb a sö-
tétség. Nyugtalanság, békétlenség, 
konfliktusok és feszültségek – és 
„hála” a modern technikának, a 
nyomasztó hírek naponta ömlenek 
be a szobánkba, a magánéletünkbe. 
Egyre gyakrabban gondolunk arra, 
vajon, mi lesz velem, mi lesz a sze-
retteimmel, milyen jövő vár a gye-
rekeimre? Mit tehetünk, valamilyen 
kapaszkodót keresünk…
Úgy tűnik, jó megoldás, ha felkapott 
és divatos eszmékbe menekülünk. 
Ázsiai vallások egzotikus gondolatai 
ragadják meg az embert, csakis azért, 
mert szokatlan, különleges – és az 
ember fogékonyabb a megszokottól 
eltérő „megoldások” iránt, még ha 
utólag bebizonyosodik is róluk, hogy 
zsákutcába vittek. 
Vagy sodortatunk az árral… Ma a 
bulizás korát éljük. Bevásárlás köz-
ben elnézem, egy szombat délután 
hogyan sorjáznak be jól öltözött, 

bulizásra kész fiatalok a boltba, hogy 
feltöltekezzenek kellő mennyiségű 
ajzószerekkel – s ki tudja, hajnali 
órán milyen állapotban lesznek már. 
Igen, a homokba kell dugni a fejün-
ket, hogy legalább kis időre ne lássuk 
a problémákat.  
Kétezer éve itt van a világban egy 
olyan megoldás, ami egyszer s min-
denkorra helyre teszi az ember életét! 
A Betlehemben megszületett Meg-
váltó olyan megoldást kínál, amivel 
nem kelhet versenyre senki sem és 
semmilyen más divatos eszme sem! 
A keresztyénség a sötétségben való 
bolyongás helyett Isten világosságát 
kínálja: ebben a fényben olyannak 
ismerem meg magam, amilyennek 
Isten is lát. És ebben a világosságban 
meglátom az egyedül helyes utat is. 
Mi, keresztyének olyan megoldás 
birtokában vagyunk, ami gyógyír a 
világ és benne az ember minden ba-
jára.
Karácsony havában, az év legsöté-
tebb hónapjában ragyogtassuk fel 
Krisztus keresztjét! A téli éjszakában 
világítsanak templomaink és hirdes-
sék: Isten szereti az embert, ezért az 
Ő világosságában van bűnbocsánat 
és élet. Ő az egyetlen esélyünk!

Lupták György

családias

„a jöVő útjai…” az eGyMi-ben
a Kiskőrösi eGyMi kollektívájának és az eGyMi országos egyesülete 
együttműködésének köszönhetően november 20-án, huszonharmadik 
alkalommal országos szakmai konferenciát rendeztek a kiskőrösi intéz-
ményben. a cél naprakész, gyakorlatban is jól alkalmazható ismeretek 
megosztása a gyógypedagógiai és az integrációt felvállaló intézmények-
kel. a már hagyományossá vált rendezvényre országosan 53 köznevelési 
intézményéből 144 fő (intézményvezető, pedagógus) érkezett. 

A konferencia mottója ez alkalom-
mal „Kreativitás-Együttműködés-
Rugalmasság” volt. Ezekre a jövőt 
álló képességekre igen nagy szükség 
van felgyorsult világunkban, hiszen 
a köznevelési intézményekben a vál-
tozások kezelését gyorsan és hatéko-
nyan kell megvalósítani ahhoz, hogy 
hosszú távon eredményes és magas 
színvonalú szakmai munka valósul-
jon meg. A program bemutató órák-
kal/foglalkozásokkal kezdődött. Az 
érdeklődők az óvodától az általános 
iskolán át a készségfejlesztő iskoláig 
tekinthették meg azokat a korszerű 
és hatékony tanulásszervezési eljárá-
sokat, amelyeket a Kiskőrösi EGYMI 
munkatársai pedagógiai munkájuk 
során alkalmaznak. A résztvevőket 
Markó ibolya intézményvezető és 
Schaffer istván intézményvezető-
helyettes, az EGYMI Országos Egye-
sületének titkára köszöntötte. vágó 
Ferencné megnyitó beszédében így 
fogalmazott: „Tanuljunk egymástól, 
hogy minél jobban taníthassunk!”. 
A plenáris előadások sorát Dr. Kiss 
László szakszolgálati és gyógypeda-
gógiai referens indította, aki a gyógy-
pedagógia fejlesztési irányairól be-
szélt. Dr. Szikora ágnes az Oktatási 
Hivatal főosztályvezetője a 2020. évi 
pedagógus minősítés és tanfelügye-
let aktuális kérdéseiről tájékoztatta a 
hallgatóságot. Hajnal Gabriella el-
nök a Klebelsberg Központ kiemelt 
feladatairól és fejlesztéseiről szólt. 
nagy zsuzsa felnőttképzési vezető, 
a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és 
Szociálpolitikai Központ munkatár-
sa az EFOP 3.1.6-os pályázatokhoz 

kapcsolódó képzéseikről számolt be.  
Rendhagyó előadást ez alkalommal 
a Széchenyi Egyetem docense Dr. 
Somogyi Ferenc tartott, aki a jövő 
lehetséges útjairól beszélt társadalmi 
és gazdasági szempontú megközelí-
tésben. A délutáni műhelymunkák 
egyik helyszínén az együttnevelésben 
országosan élenjáró intézmények 
mutatkoztak be: Kaposvári Kodály 
Zoltán Központi Általános Iskola II. 
Rákóczi Ferenc Tagiskola, Kisszállási 
Sallai István Általános Iskola, Kon-
dor Béla Általános Iskola, Szederké-
nyi Általános Iskola. A pedagógus 
mentálhigiéné ápolásával kapcsola-
tos hasznos tanácsokat kaphattak az 
érdeklődők Mezőfi Horváth Antó-
nia klinikai szakpszichológus szek-
ciójában. Az autizmussal élő fiatalok 
munkaerő piaci integrációját meg-
valósító jó gyakorlatát mutatta be 
Szeleczki istván gyógypedagógus. 
Az EFOP 3.1.6-os pályázatot meg-
valósító intézmények oszthatták meg 
tapasztalataikat a Markó ibolya 
projektvezető által vezetett műhely-
ben. Az intézményvezetők ebben az 
időpontban egyesületi közgyűlésen 
vettek részt, ahol a hétköznapi mű-
ködéssel kapcsolatos tapasztalataikat 
osztották meg. A visszajelzések alap-
ján a szakmai nap időszerű tartal-
makkal, gördülékeny szervezésben 
került lebonyolításra. 

A program Miniszterelnökség, a 
Nemzeti Együttműködési Alap és az 
Alapkezelő támogatásával, a NEA-
TF-19-Ö-M-0137 sz. pályázat kere-
tében valósult meg. 

„Távol vagy tőlünk, de néha oly közel,
egy villanás, egy fénysugár, mely gyorsan tűnik el,
ott rejtőzöl mindenben, mosolyban és könnyekben, 
már csak emlék vagy, egy csillag, egy égi jel, 
mégis itt vagy velünk örökre, s szüntelen.”

SIMON TIBOR FERENC
ny. rendőr alezredes

halálának 1. évfordulóján
fájó szívvel emlékezünk

Szerető családod

zöld jöVőt szeretnéneK
A Kiskőrösi EGYMI Utazótanári 
Intézményegysége hónapok óta azon 
töprengett, hogyan tudna a minden-
kit érintő klímaváltozás ellen tevé-
kenyen részt venni, az enyhítésbe 
bekapcsolódni. Hitvallásuk szerint 
nem elég elméletben vagy erkölcsi-
leg támogatni ezeket a programokat, 
hanem a saját arculatra lefordítva 
aktívan be is kell kapcsolódni. Így 
született meg az a faültetési program, 
amely a „Zöld jövő” nevet kapta. 
A megvalósításhoz a Szegedi Kiss 
Ferenc Erdészeti Szakgimnázium 
tett nagylelkű felajánlást Sáfárné 
Csengődi Mariann közbenjárására. 
Az Utazótanári Intézményegység az 
általa ellátott integráló intézmények-
be így boldogan vihette a tölgy, feke-
te dió és fehér fűzfákat, a gyermekek 
nagy örömére. A program a környe-
zettudatos magatartás kialakítása és 
támogatása mellett arra is lehetőséget 
adott, hogy az intézmények közötti 
partneri viszony ápolásra kerüljön, 
hogy a rehabilitációs foglalkozások 

megszervezése mellett a társadalmi 
felelősségvállalás is megvalósuljon.
Ezúton is szeretnének köszönetet 
mondani Máhig józsef igazgatónak 
és az integráló intézményeknek a 
program sikeres megvalósításáért!

A „Zöld jövő” programban részt vevő 
intézmények: KT Bem József Álta-
lános Iskola Tabdi Általános Iskolá-
ja, KT Bem József Általános Iskola 
Csengődi Általános Iskolája, KT 
Bem József Általános Iskola Herpai 
Vilmos Általános Iskolája, Izsáki 
Táncsics Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, KT Bem 
József Általános Iskola Páhi Általá-
nos Iskolája, KT Bem József Általá-
nos Iskola Soltszentimrei Általános 
Iskolája, KEVI Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola, KT Bem József Általá-
nos Iskola,Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Szakgimnázium, 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

TELEPÍTSEN ERDŐT

az új támogatási rendszer adta 
kedvező feltételek mellett!

Keresse bizalommal a Silvicola Erdészeti Kft-t.
tel.: +36 20/ 440 1902

e-mail: silvicola.kft@gmail.com

Csemete-termesztés, teljes körű erdészeti 
szolgáltatások, erdőkezelés, tűzifa.

„ERDŐ A KEZDETEKTŐL”

colorline.hu

a Kiskőrösi evangélikus egyházközség az interneten:
kiskoros.lutheran.hu

Karácsony üzenete
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely
az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az
Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: 
találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”
                                                       (Lukács evangéliuma 2,10-12)

Ha tudta volna Augustus császár, 
hogy Isten adta neki a gondolatot a 
népszámlálás megtartására!! Ha az a 
sok-sok ember, aki úton volt szülővá-
rosa felé, tudta volna, hogy ez mind 
Isten tervének része! Hiszen Isten ezt 
a népszámlálást akarta felhasználni, 
hogy Mária és József a kellő időben 
a megfelelő helyen legyen. Jézusnak 
ugyanis Betlehemben kellett megszü-
letnie. Így jövendölte ezt meg Mikeás 
próféta sok-sok évvel azelőtt: „Te pe-
dig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb 
vagy Júda nemzetségei között, mégis 
belőled származik az, aki uralkodni 
fog Izráelen” (Mik 5,1) 
De most, amikor Mária és József 
végre Betlehembe érnek, úgy látszik, 
nincsen számukra hely! Nincs hely 
a világ Megváltója számára! Nálunk 
azonban ne így legyen! Kérhetjük 
Jézust ezen a karácsonyon: „Úr Jé-
zus, szüless meg az én szívemben is! 
Köszönöm, hogy ott akarsz lenni az 
életemben!”
Mert valóban nagyszerű és felejthe-
tetlen karácsonyi élmény lenne, ha 

átélhetnénk mindazt, ami az első 
karácsony éjszakáján történt. De va-
lamit át is élhetünk mindebből, ha 
engedjük, hogy 
– A karácsonyfa fényei arra a világos-
sága emlékeztessenek, amely azon az 
éjszakán ragyogott fel;
– Ha otthon a családnak felolvassuk a 
karácsonyi történetet (Lukács evangé-
liuma 2. fejezet), azt az üzenetet, amit 
az angyal hirdetett a pásztoroknak;
– Ha engedjük, hogy az ajándé-
kok, amelyeket egymásnak adunk 
és egymástól kapunk, a legszebb és 
legnagyobb ajándékra emlékeztesse-
nek, amelyet Isten adott nekünk: az 
Ő Fiára;
– Ha mi is Istent dicsérő éneket éne-
kelünk, amely ugyanazt mondja el, 
amit az angyalok sokasága zengett a 
pásztorok füle hallatára: "Dicsőség 
a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat."
Ha Jézussal ünnepeljük a karácsonyt, 
akkor a legnagyobb és elmúlhatatlan 
örömben lesz részünk!

LGy

GÉPI ELŐMETSZÉS
SZŐLŐBE!

SZŐLŐÜLTETVÉNYEK GÉPI
ELŐMETSZÉSÉT, ZÚZÁSÁT

VÁLLALOM KISKŐRÖS
ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN!

NEM CSAK MOSER MŰVELÉSŰT!

06-20/9240-302

ERDÉSZETI
SZAKIRÁNYÍTÁS

Erdővel kapcsolatos
teljes körű ügyintézést 

vállalok.

Csányi László erdész
06-30-453-6142
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neVelés

hullott bőVen az aranyeső 
a KisKőrösi csoportoKra

eMléKezés

Saját tapasztalatból tudom, vannak, 
akik a felvételi papírok leadásának 
határideje előtt egy nappal döntik 
el, milyen irányban is akarnak to-
vábbtanulni. Az ilyen idegtépő pilla-
natok elkerülését is célozta a „Szak-
mák hete” projekthét (november 
11-15.) a KEVI-ben, melynek során 
már az ovisok játékos foglalkozások 
keretében ismerkedtek különböző 
szakmákkal, köztük olyan komoly 
hivatásokkal, mint amilyen a rendőr 
és a tűzoltó.
Az alsó tagozatosok is jártak a ren-
dőrségen, tűzoltóságon, mentőknél, 
és különböző vállalkozások mun-
kájába is betekinthettek. A felsősök 
nyílt nap keretében órákat látogat-
hattak a gimnáziumban, megtekint-
hették a tanterületet, palántázhattak, 
és karácsonyi asztaldíszt készíthettek 
ajándékba. A Wattay Szakgimnázi-
umban Benedek tibor igazgatóhe-
lyettes mutatta be, milyen szakmák 
közül választhatnak, és ezeket ho-
gyan oktatják a tanműhelyekben. 
Első alkalommal tekinthették meg az 
Ungvári Works Kft. modern üzemét 
az érdeklődő nyolcadikosok. Ungvá-
ri Ferenc, a tulajdonos kalauzolta a 
látogatókat.
Az általános iskolában csütörtökön 
tanítás nélküli munkanap kereté-
ben az intézmény két pedagógu-
sa, Fodorné Faragó Krisztina és 
Pohankovics ágnes által kidolgo-
zott életpálya-építés innováció fog-
lalkozásait valósították meg a felsős 
osztályok. 
A középiskolában minden napra 
esett valami program, különböző 
intézmények, cégek bemutatkozá-
sa. Hétfőn nagy érdeklődés mellett 
tartottuk meg tehetségkutató sza-
való versenyünket. A középisko-
lás kategóriában Kovács Karina 
győzött, az általános iskolások ver-
senyét Lakatos Fiorella nyerte. 

Kedden szakszerű vezetés mellett 
a Juice Products Zrt. üzemét láto-
gathatták meg az érdeklődők. 
Szerdán dr. Filus erika tartott elő-
adást arról, hogy a néprajz a lakbe-
rendezéstől a divattervezésig hány 
szakmában játszik szerepet. turán 
istván helytörténész sok vetített 
képpel illusztrált előadása pedig a 
régi kiskőrösi szakmákat mutatta be.
A csütörtöki csendesnapon „Emberé 
a munka, Istené az áldás” mottóval 
keresztény vállalkozók és szakem-
berek vallottak több szekcióban 
munkájukról, és arról, hogy Isten 
miként segíti őket hivatásuk kitel-
jesítésében. A délelőtt zárásaként 
Szabó Balázs Gospel-zenész tartott 
közönséget is megmozgató koncertet 
és egyben bizonyságtételt. Délután 
Seidel Alex, a Seidel Educationel 
Services trénere és oktatásszervezője 
tartott előadást a gimnázium peda-
gógusainak a jövő kompetenciáiról, 
és hogy ezek milyen kihívást jelente-
nek a tanároknak.
Pénteken a Wattay pályaválasz-
tási kiállításán iskolánk is bemu-
tatkozott. Ugyanezen a napon 
hirdettünk eredményt a „Milyen 
szakmák lesznek ötven év múlva” 
címmel meghirdetett irodalmi pá-
lyázatunkon. Az általános iskolá-
soknál Suba Marcell lett az első, 
a középiskolások versenyét turú 
tamás nyerte (csoportkép).
A projekthét nem egyszerűen meg-
ismertetett szakmákkal, tovább-
tanulási lehetőségekkel, hanem 
számos lehetőséget nyújtott, hogy 
hiteles, hivatásuknak élő emberek 
valami többről valljanak, mint 
a szakma fogásai vagy a kereseti 
lehetőségek. Aki szakmát választ 
annak legfőképpen ezt a „valami 
többet” kell mérlegre tennie.                                         

F. Tamás

eMberé a MunKa, istené az áldás
Szakmák hete az evangélikus iskolában

MateMatiKa és tájéKozódás?
október 16-án több mint háromszáz különböző korú általános és középis-
kolás gyülekezett a gimnázium udvarán. a beavatatlan kívülálló csak egy-
ben lehetett biztos, ekkora tömeg – tekintettel a tantárgy rettegett voltára 
– feltehetőleg nem matematikaversenyre érkezett, de ha mégis, akkor meg 
mit keresnek az udvaron?

Kérdésünkre Döme Géza, a verseny 
ötletgazdája (felső kép jobb szélen) 
adja meg a választ. A Matek-Tájoló 
bizony immár hatodik éve, egyre na-
gyobb tömegeket megmozgató sajá-
tos matematikai vetélkedő. Ebben a 
tanár úr sikeresen ötvözte szenvedé-
lyeit, a matematikát, a tájékozódási 
túrát és a „túlélő” versenyeket. Itt 
megint elveszítem a fonalat. Mifé-
le szörnyű erőpróba lehet mindez 
együtt, én már a sima matekórát is 
„túlélő” versenyként éltem meg an-
nak idején.
A tanár úr megnyugtat. A matek-
feladatok könnyűek, játékosak, a 
túra sem öldöklő, csak a városon 
belül zajlik. A rendezvénynek éppen 
az a célja, hogy oldja a gátlásokat a 
tantárggyal szemben, legyen min-
denkinek sikerélménye, ha nem a 
matematikában, akkor a városis-
mereti totó kitöltésével, az elrejtett 
bónuszok felfedezésével, vagy éppen 
a szintidő leggyorsabb teljesítésével. 
Az állomások megtalálásához kell 
tudni tájékozódni a térképen, mi-
vel a gyorsaság is számít, nem árt a 
fizikai erőnlét, persze a matektudás 
is jól jöhet, mert furfangos feladatok 
várják az állomásokon a versenyző-
ket. Holtverseny esetén a matekfe-
ladatok pontszáma a döntő, és csak 
ha minden egyenlő, akkor számít a 

gyorsaság. A városismeret sem lexi-
kális tudást, hanem inkább jó megfi-
gyelőképességet igényel. A háromfős 
csapatok igazi baráti közösségként 
együtt egymásért küzdenek. „Jó 
buli” nem matekzseniknek is.
A verseny csak a 6-10. évfolyamig 
van meghirdetve, a tizenegyedikesek 
az állomásokon fogadják a verseny-
zőket, a tizenkettedikesek pedig a 
feladatlapok javításában segítenek. 
Természetesen mindezt az Evangéli-
kus Középiskola és Általános Iskola 
matematikatanárainak irányítása 
mellett teszik, akik a feladatok ösz-
szeállításától a zsíroskenyér-kenésig 
mindenütt helytállnak.
Az eredményhirdetés az evangélikus 
templomban zajlik, ahol a verseny-
zők rendezvény emblémájával ellá-
tott emléktárgyakat kapnak.
Érdekességképpen Döme tanár úr 
még elmondta, hogy annak idején 
tóth árpád tanár úrral együtt kez-
deményezték ezt a versenyt. A tanár 
urat azóta messzire, Ausztráliába ve-
tette a sors, de ennek ellenére állandó 
kapcsolatban vannak, és a tengeren 
túlról is küldi feladatait.
Ilyen siker és „nemzetközi” segítség 
mellett bizonyára a következő évek-
ben is folytatódik a sorozat.

Fodor Tamás

tizennegyedik alkalommal szerveztek nagy sikerű, országos mazsorett 
fesztivált városunkban. a házigazdákon kívül Kiskunfélegyházáról, soltról, 
sárvárról, debrecenből 17 csoport, összesen mintegy 200 mazsorett érke-
zett hozzánk, hogy elkápráztassa a nézőket a sportcsarnokban. Mint azt 
már megszokhattuk, nem csak a produkciók, a díszlet is fergeteges volt. 
az ünnepélyes megnyitón szedmák Tamás alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket és a fellépőket, valamint a zsűritagokat, köztük a zsűri ní-
vódíjas elnökét, Kovácsné bretus évát, az országos Mazsorett szövetség 
elnökségi tagját. a lányok előadásait Kiskőrös Város Fúvószenekara kísér-
te, vezényeltek sipos béla és Tóth Ferenc karnagyok. az esemény fő szer-
vezői a Kiskőrös Város Fúvószenekarát és Mazsorett csoportját támogató 
egyesület kuratóriumának tagjai voltak.

A kiskőrösi lányok most is brillíroz-
tak. A felnőtt korcsoportban a „Leg-
jobb tamburmajor” címet Gubacsi 
zsófia, a II. korcsoportban Baticz 
Laura, a „Mosolydíjat” pedig a Csil-
lagfény csoport nyerte el.
Az Orchideák ezüst, a Csillagfény 
csoport „Kiemelt arany”, pom-
pon kategóriában „Kiemelt arany” 
és a „Legjobb koreográfia díjat”, a 
Napfény csoport „Arany”, pompon 
kategóriában „Kiemelt arany”, a 
Gyöngyszem „Kiemelt arany”, pom-
pon kategóriában „Kiemelt arany és 
a „Legjobb koreográfia díjat” kapta. 
Hatalmas gratuláció mindenkinek!
A fesztivál végén Lasztovicza László, 
a Kiskőrösi Bem József Általános 
Iskola főigazgatója osztotta meg zá-
rógondolatait, majd Soltiné Samu 
zsuzsanna, a Szó-La-M AMI igaz-
gatójával és Atkári árpád vállalko-
zóval átadták a díjakat.  
Gmoser György: „Büszkeség töltött 
el, amikor láttam a fesztivál előtti 
este a sok szülőt sürögni-forogni. 
Mindenkinek volt ötlete, mindenki 
segíteni akart. A lányok kicsiktől a 
nagyokig heteken át szinte minden 
nap készültek. Az elmúlt 29 év alatt, 
mióta a mazsorettel foglalkozom 

nagyon sok minden történt körülöt-
tem, ami megerősített abban, hogy 
érdemes ezért a mozgalomért, a vá-
rosért dolgozni. Gondolom, a szülők 
is ezt érzik, amikor a csillogó szemű 
lányok ragyogó tekintettel mennek 
szerepelni, majd az eredményhir-
detés után egymás nyakába borulva 
sírnak örömükben, átérezték, hogy 
megérte együtt küzdeni. A régi cso-
portok tagjai még ma is tartják egy-
mással a kapcsolatot, bizonyítván, 
hogy örök barátságok, örök élmé-
nyek, emlékek születtek. Voltak sike-
rek és kudarcok egyaránt, de mindig 
sikerült olyan segítőket, szülőket, 
támogatókat találnom, akikkel meg-
valósíthattuk közös elképzeléseinket, 
terveinket. Az, hogy a XIV. Kiskőrö-
si Országos Mazsorett Fesztiválon is 
minden „ment magától” ez azért volt 
lehetséges, mert olyan segítők, szü-
lők és csoportok dolgoztak együtt, 
hogy a kívülállók csak azt látták: ezt 
így kell csinálni! Mindenkinek, aki a 
háttérben dolgozott a megvalósítá-
sért, ezúton is köszönetet mondok, 
mint ahogyan a lányoknak is az 
elért szép eredményekért. Folytassuk 
a közös munkát, amellyel mi is jobbá 
tehetjük városunkat!”
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Orchideák csoport

Napfény csoport

Csillagfény csoport

Gyöngyszemek csoport
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boldoGan élteK, MíG MeG neM haltaK!
a minap jelent meg a világhálón egy cikk „boldog az, aki otthon boldog” 
/kiralyeszter.hu/ címmel. ha őszintén magunkba nézünk, elmondhatjuk, 
hogy otthon boldogok vagyunk? az édes otthonból visszük el magunkkal 
a békét, a boldogságot, a kiegyensúlyozottságot? Vagy inkább elmene-
külünk otthonról, mert több problémával kell ott szembenéznünk, mintha 
kilépünk az ajtón, és a munkába, valamint különböző élvezetekbe vetjük 
bele magunkat? az édes otthon működési alapegysége a család. a család 
pedig állandó változásban van. egyetlen családtag életében végbemenő 
változás kihat a család összes tagjára. 

Mennyi sok kihívással jár, ha bol-
dog párkapcsolatunkba megérkezik 
szerelmünk várva várt gyümölcse. 
Megváltozik a napi és éjjeli rendünk, 
mondhatni, egy csöppség irányítja 
az életünket. Más vágyai lesznek az 
anyának, az apának, a nőnek, a fér-
finak. 
Mennyi sok új feladatot hoz az élet, 
ha gyermekünket támogatni akarjuk, 
amikor iskolába kerül.
Az Anya munkába állása is új hely-
zetet teremt. Segítséget kell találni 
a gyermek(ek) hozás-vivésében, fel-
ügyeletében. Munka mellett kell elvé-
gezni a háztartás feladatait. Új kihívás 
a felelősségek, a döntések megosztá-
sában, mikor a nő újra pénzt hoz a 
házhoz.
Hogy küzdünk meg szülőként kamasz 
gyermekünk határpróbálgatásaival, 
megváltozott viselkedésével? Hogyan 
segítsük őt mindezek megélésében? 
Mit tegyünk, hogy miközben önma-
gát keresi, válik le tőlünk, és kritikus 
szemmel néz ránk, biztosítani tudjuk 
számára, hogy mindig hazavárjuk, és 
itthon megértésre és segítségre talál? 
Kirepülnek gyermekeink, saját csa-
ládot alapítanak. Újra ketten mara-
dunk. Albérlő társakként bolyongunk 
közös otthonunkban, vagy még van 
közünk egymáshoz?
Megoldandó feladatot hozhatnak vá-
ratlan események is: krónikus vagy 
akut betegségek, költözés, munka-
helyváltás, munkanélkülivé válás, 
válás, baleset, természeti katasztrófa, 
közeli családtag halála, stb.
Nem vagyunk felkészülve minden 
helyzetre. Kétségbe esünk, próbálunk 
támadással védekezni; elvárni, hogy 
fizikai és érzelmi szükségleteinket a 
környezetünkben élők elégítsék ki. 
Falat építünk saját frusztráltságunk és 

kétségbeesésünk köré. Eltávolodunk 
szeretetteinktől. Majd őket okoljuk 
magányosságunkért.
Biztosan ezt akarjuk? Kicsi a valószí-
nűsége. 
A pár- és családterápia arra hivatott, 
hogy e nehézségekben segítsen. Nem 
elsősorban azt vizsgálja, miért tör-
ténnek a dolgok, vagy ki az okozója. 
A családtagok együttes működésé-
ben keresi meg azokat a folyamato-
kat és kapcsolati valóságokat, amik a 
problémát kialakítják és fenntartják. 
A párkapcsolati és családi problémá-
kat egyénileg szinte lehetlen megolda-
ni. Mindenki beletette a maga részét 
az krízishelyzetbe, így mindenkinek 
tennie kell a változásért is. Mindenki 
véleménye, nézőpontja, tapasztalatai 
fontosak. Az elakadások, a nehézsé-
gek együttes munkával, az erőforrá-
sok feltérképezésével és hasznosításá-
val oldhatóak fel. 
A terapeuta nem mint külső szakér-
tő vesz részt a terápiás folyamatban, 
aki megmondja, kinek mit kell ten-
nie, hanem a családtagokkal közösen 
munkálják ki az előremutató célokat 
és a továbblépés lépcsőfokait. 
Ahogyan időnként felülvizsgáltatjuk 
egészségi állapotunkat és gyógyírt 
kérünk felmerülő betegségeinkre, 
ugyanúgy nem indulhatunk ki ab-
ból, hogy „boldogan élnek, míg meg 
nem halnak”. Családunk működése 
is igényli időnként, hogy megálljunk, 
felülvizsgáljuk, és szükség esetén kül-
ső segítség igénybe vételével meggyó-
gyítsuk a sérüléseket, fájdalmakat, 
félrekezeléseket. 
Merjünk segítséget kérni kapcsolati és 
családon belüli nehézségeink megol-
dásában is!

Kertai Nóra 
Prepare / Enrich tanácsadó

lőtteK a beM isKolában
A Kiskőrösi Bem József Általános 
Iskola a Honvédelmi Sportszövet-
ség pályázatán elnyert összegből 
november 13-án honvédelmi na-
pot tartott a negyedik és nyolcadik 
évfolyamos diákok bevonásával. 
Előzetes feladatként kapták az osz-
tályok, hogy készítsenek plakátot, 
melynek témája a haza, a hazasze-
retet és a honvédelem. A délelőtt 
folyamán a 8. évfolyamos tanulók a 
kecskeméti toborzó iroda munkatár-
saitól előadást hallhattak a magyar 
honvédségről, majd a Kecskeméti 
Honvéd Sportegyesület biztosított 
lehetőséget, hogy tanulók kipróbál-
ják a légpuska lövészetet. A rendőri 
hivatásról és a rendőrség szervezeti 
felépítéséről Kuti erika c. r. őrnagy 
tartott előadást. Mivel a nyolcadiko-
sok pályaválasztás előtt állnak, na-
gyon hasznos volt számukra mindkét 
előadás. A Kiskőrösi Mentőalapítvá-

nyon keresztül az OMSZ Kiskőrösi 
Mentőállomásának két munkatársa 
oktatott elsősegélynyújtási ismere-
teket elméletben és gyakorlatban is. 
Kipróbálhatták az újraélesztést és 
több elsősegélynyújtási technikát. 
A Magyarország kvíz szellemi vetél-
kedő során a tanulók bebizonyít-
hatták, mennyire ismerik hazájukat. 
A negyedik évfolyamos tanulók aka-
dályversenyen is részt vettek a torna-
csarnokban. A verseny után szintén a 
Kecskeméti Honvéd Sportegyesület 
jóvoltából judo bemutatóra került 
sor, a bemutató végén, akinek volt 
kedve, ki is próbálhatta ezt a spor-
tot. A bemutató után az udvaron 
álló rendőrautónál ismerkedhettek 
meg a diákok közelebbről a ren-
dőrök munkájával, felszereléseivel.  
Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete is kivonult tűzoltóautó-
jával, a gyerekek örömmel ismer-
kedtek meg a tűzoltók munkájával.  
Még a tűzoltófecskendőt is műkö-
désbe hozták. A sok élmény után a 
negyedikes csapatok is kitöltötték a 
Magyarország kvízt. Örültek, hogy 
nem a már megszokott papír alapú 
teszten, hanem tableten dolgozhat-
tak, és a program rögtön ki is érté-
kelte munkájukat. A honvédelmi 
nap elérte célját, a tanulók jól érezték 
magukat, sok új ismeretet szereztek. 
Az előadások, bemutatók segítették 
a nyolcadik évfolyamosokat a pálya-
orientációjuk alakulásában. A verse-
nyek, vetélkedők növelték fizikai és 
szellemi aktivitásukat, a csapatverse-
nyek erősítették a közösségeket.

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@hankooktech.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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Futó és KeréKpáros Verseny a harMadiK libaFutaMon
A harmadik alkalommal megrende-
zett Libafutam futó- és kerékpáros 
versenyen, több távon összesen 147 
versenyző mérettette meg magát. 
A futók 5, 10 és 21 kilométeren, a 
kerékpárosok 21 és 41 kilométeres 
távokon versenyeztek. Október ele-
jétől előzetesen lehetett regisztrálni a 
www.janosvitezlatogatokozpont.hu 
honlapon, ezzel a lehetőséggel 95 
versenyző élt, akik így pólót kaptak 
ajándékba. A helyszíni regisztráció 
után Baltás Adrienn rendőrzász-

lós, a Kiskőrösi Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztály 
Balesetvizsgálója tartott tájékoztatást 
a versenyzőknek a KRESZ szabálya-
iról, ezt követően Sárosi Marikával 
melegítettek be a rajtzónában a részt-
vevők.  11 órakor Domonyi László, 
Kiskőrös Város polgármestere indí-
totta el a versenyt, mely délután 14 
órakor ért véget. A futók Akasztó és 
Kiskőrös között versenyeztek a ke-
rékpárúton, a 21 kilométeren telje-
sítő bringások Kecelig, a 41 kilomé-

teres távon résztvevők pedig Pirtóig 
tekertek. Minden versenyzőt befutó-
érem várt a rajt-cél kapuban, majd 
a város vendégei voltak egy tányér 
ludaskására.
Az eredményhirdetés 14 órakor 
kezdődött, az ajándékcsomagokat 
Domonyi László polgármester és 
Csipak istván maratonfutó adták át.
Csoport kategóriában különdíjat 
kaptak a Gézengúzok, a KEVI Pető-
fi Sándor Általános Iskolájának 3.c 
osztályos tanulói, akik 13 fővel in-
dultak a 21 km-es kerékpáros távon.
A szervezők – Kiskőrös Város Ön-
kormányzata, Kőrösszolg. Nonprofit 
Kft, János Vitéz Látogatóközpont, 
Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő, Trizoli 
Jótifuti Egyesület, Csipak István 
maratonfutó, Egészségfejlesztési 

Iroda – ezúton is szeretnék megkö-
szönni minden résztvevőnek, hogy 
a borús idő ellenére is kitartottak és 
teljesítették a távokat. 
Támogatóink: MAXX Energy Drink, 
CSIPI Union 2008 Kft., Tesco Kiskő-
rös, Hufbau-Akker
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a szervezők nevében a sok segítséget: 
a Kiskőrösi Rendőrkapitányságnak, 
a kiskőrösi és soltvadkerti polgárőrség 
tagjainak a rendezvény biztosítását, 
a Kőrösszolg.Nonprofit Kft. munka-
társainak a rendezvényhelyszín kiala-
kítását és tisztaságát, a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ munkatársainak 
a technikai háttér biztosítását, DJ 
Feelner-nek és DJ Kecsának a remek 
hangulatot.

Tóth Anett   
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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:
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!

MozGásban neM Mindennapi

dicséretet érdeMel az u13 
és a Felnőtt női csapat is

öröKKé eMléKezetes pillanatoK
40 éves találkozót tartottak 

a Petőfi iskola egykori diákjai

több Mint 250 proGraM Volt
Az idei évben november 9-én ren-
dezték meg az Egészségfejlesztési Iro-
da közreműködésével a Libafutamot 
és az Őszi fitt napot a Márton napi 
vigasságok keretein belül. 
A futamon a részvevők egyéni kon-
díciójuknak megfelelően, különbö-
ző távokat teljesíthettek futva vagy 
biciklire szállva. Délután a Petőfi 
Sándor Művelődési Központ emeleti 
auláját töltöttük meg jókedvvel, ahol 
öt különböző mozgásformát próbál-
hattak ki a résztvevők Sárosi Mari-
kával, turúné Letoha Bernadettel, 
Bencze erikával, Király Dórával 
és tagai tímeával. A rendezvény 
folyamán Szlávik-Kupán emese di-
etetikus testösszetétel-mérést végzett 
és készséggel válaszolt az érdeklődők 
táplálkozással és életmóddal kapcso-
latos kérdéseire.
Köszönjük a Libafutam szervezői-
nek, a mozgásórákat tartó trénerek-
nek, dietetikusunknak és a Petőfi 
Sándor Művelődési Központ mun-
katársainak a lelkes munkát.
Az elmúlt hónapban három helyszí-
nen is lehetőséget nyújtott az EFI a 
Kiskőrösi Mentő Alapítvány mun-
katársainak közreműködésével első-
segélynyújtó tanfolyamon való rész-
vételre. A résztvevők elsajátíthatták 
az elsősegélynyújtás alapjait. Az új-
raélesztés gyakorlatát csecsemőknél, 

gyermekeknél és felnőtteknél, stabil 
oldalfekvés technikáját, vérzéscsilla-
pítás és égés elsősegélyét, légúti ide-
gentest eltávolítását, lázcsillapítás és 
lázgörcs kezelését, továbbá csípések 
és mérgezések ellátását. Kiskőrösön, 
Kecelen és Soltvadkerten is nagyon 
nagy volt az érdeklődés, így a jövő-
ben sokkal magabiztosabban és pon-
tosabban nyújthatunk segítséget a 
sürgős helyzetben.
Számos egészségnapot is szervezett 
az EFI az ősz során. Soltvadkerten, 
Csengődön és a kiskőrösi Filadelfia 
Integrált Szociális Intézményben az 
idősek számára egy örömteli napot 
tartottunk, mely során nagy hang-
súlyt kapott az egészséges táplál-
kozás, a mozgás és a lelki egészség 
megőrzése. A kiskőrösi és csengődi 
önkormányzat dolgozói pedig egy 
komplex munkahelyi egészségfej-
lesztő programon vehettek részt.
2019 során több mint 250 alkalom-
mal találkozhattunk Önökkel! Jövő-
re is nagy szeretettel várunk minden-
kit, aki szeretne tenni egészségéért!
Meghitt, békés karácsonyi ünnepe-
ket, sikerben és egészségben gazdag 
újévet kívánunk!

Gulics Valentina
és Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátorok

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

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

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

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

40 éves általános iskolai találko-
zót szervezett Császárné Albert 
Katalin, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola 1975-ben végzett osztálya szá-
mára november 23-án. Az ötéven-
ként megtartott találkozóra mindig 
elhívják szeretett alsós, volt osztály-
főnöküket németh tiborné Szilva 
judit tanítónőt is.
Az egykori osztálytársak ezúton is 
köszönetet mondanak neki, a kedves 
ajándékért, amit tőle kaptak, a sok 
szeretetért, amellyel régen és azóta 
is elhalmozza őket, és hogy minden 

alkalommal elfogadja a meghívásu-
kat, együtt van velük. Az „öregdiá-
kok” – Albert Katalin, Boldoczki 
Márta, Daka ildikó, Domonyi 
erzsébet, Csővári éva, ílendvai 
éva, Kecskés Mária, Lomjánszki 
Katalin, Keresztúri tibor, Slajkó 
Pál, Kothencz imre, Hegedűs Mi-
hály, Papp László, Dudás Gábor, 
oroszi György – nagyon jól érezték 
magukat az együtt töltött órákban. 
A Kurta étteremnek is köszönik a 
figyelmes kiszolgálást és a finom 
falatokat. 

Nézze
ONLINE „élőben”
a KiskőrösTV-t!

www.kiskorostv.hu

Alma eladó 
termelőtől!

tel.: +36-70/619-3910

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

Idared, Jonagored,
Jonagold, Golden, Starking

facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös

XXViii. ecKerle szaKi Kupa
Lassan három évtizede hagyomány a 
Wattayban, hogy megrendezik min-
den év őszén az Eckerle Szaki Kupa 
teremfoci rangadót. Az idei mér-
kőzésnap házigazda főszervezője is 
Csatai Gáborné volt, aki a wattays 
csapat edzője. A vándorkupát eb-
ben az évben a Kecskeméti Piarista 
Gimnázium csapata vihette haza no-
vember 8-án, az egész napot kitöltő 
viaskodás után. Kiskőröst két csapat 
képviselte, a KEVI gimnáziumának 
csapata (alsó fotó) Szabó zoltán 
edző vezetésével, valamint a Wattay 
szakgimnázium és szakközépiskola 
csapata (felső fotó).
További helyezések: Ezüstérmet 
kaptak a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Dékáni Árpád Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája csa-
patának tagjai, harmadik helyen a 

Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Szakgimnázium csa-
pata végzett, negyedik a Bajai Szak-
képzési Centrum Kalocsai Dózsa 
György Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma, ötödik a 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, 
hatodik pedig Kiskunhalasi Szak-
képzési Centrum Vári Szabó István 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
végzett.
Különdíjakat is kiosztottak: a „Gól-
király” Markó renátó (10 gól - 
Kalocsa), a „Legjobb hazai játékos” 
Márkó Bence, a „Legjobb kapus” 
vlcskó Balázs (KEVI gimnázium-
Kiskőrös), a „Legjobb mezőnyjáté-
kos” pedig Palatinusz zalán (Piaris-
ta-Kecskemét) lett.

U13-as lányainknak jó mérkőzéseket 
sikerült játszani. Egyre jobban kere-
sik labdával egymást! (Kalocsa–Kis-
kőrös 19:15, Kiskőrös–Tolna 17:7) 
Ezért megérdemlik a dicséretet a 
lányok! A fotón Vass Lea, Fazekas 
Laura, középen: nagy viktória, 
Karf Dorka, Piszmán Mercédesz, 
tóth Kincső, németh indira, Csó-
ka Larissza, vadászi Dorina és ilia 
Krisztina, hátul: Kecskeméti réka, 
Czérna jános edző, Szekeres Péter 
gyúró.
November 23-án a Megyei I. osztály-
ban kézilabdázó NKSZSE felnőtt 
csapata a bajnokság utolsó meccsén 
a Soltvadkerti TE csapatát látta ven-
dégül hazai pályán. A mérkőzés a 
kiskőrösiek győzelmével végződött.  
Kiskőrösi NKSZSE-Soltvadkerti TE 

31-22 (18-10). Szabó tamás edző: 
Hatalmas játékkal sikerült felül-
múlnunk a soltvadkertiek játékát, 
a nagyon feszes és jó védekezésnek, 
valamint az összehangolt játéknak 
köszönhetően. A cserelehetőségek 
maximálisan rendelkezésre álltak, 
így nem fáradtak le a lányok, nem 
volt technikai hiba sem, végig ki-
válóan tudtak a pályán támadni 
és védekezni. Ez volt a bajnokság 
zárófordulója a mezőnyben, hiszen 
egy mérkőzésünk elmaradt, amit 
majd februárban fogunk lejátsza-
ni Kiskunmajsán. Gólok: Rostás 
(k), Lukács (k), Hell (k), Szabó B. 
2, Kun-Szabó 11, Holczimmer 3, 
Kolonusz 3, László, Zsubori 1, Varga 
2, Tösmagi, Schiszler 3, Polereczki 4, 
Krizsán, Kornóczi 2. 

„A szeretet számára nincs idő és nincs távolság,                            
 mert mint az égő fáklya és lobogó láng, 
 mindent legyőz és áthatol mindenen.”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és tisztelték, hogy

– aki egykor tüzértiszt, az MHSZ járási titkára, a KTSZ dolgozója volt –
életének 90. évében, 2019. november 11-én elhunyt.

Szűk családi körben búcsúztunk Tőle.

SÁRECZKI LÁSZLÓ

A gyászoló család

A HULLADéKUDvAr
téLi nYitvA tArtáSi iDeje

HétFő:  8ºº-16ºº
KeDD:  SzÜnnAP 
SzerDA: 8ºº-16ºº
CSÜtörtöK: 8ºº-16ºº
PénteK: 8ºº-16ºº

SzoMBAt: 8ºº-14ºº
vASárnAP: SzÜnnAP

telepvezető: viczián jános
telefon: +36 20/507 89 18

Kiskőrösön a Béke utcában telek, 
megkezdett építkezéssel áron alul eladó. 
Érdeklődni: 06/30-2998-443

Akasztó, Csatornaköz 9. szám alatt 
1599 m2 területű telek kb. 40 m2 épülettel 
eladó. Érdeklődni: 06/30-2998-443

Földszinti lakás árában eladó Kiskőrös, 
Luther tér 6. alatt. Tel.: 20/886-4434

Sportcikkek, gyári és kisipari 
kondigépek, fekpad, evezőgép, 
lábgép, súlyok kb.120 kg, bordásfal. 
Tel.: 06-30/502-0601

*  APrÓ  *  APrÓ  *  APrÓ  *
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soK boldoGsáGot KíVánunK!

MeGszülettél,
MeGérKeztél, de jó!
Kónya Rebeka
édesanyja: Szecsődi Anikó
édesapja: Kónya Sándor
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2019. október 29.
születési súly: 3000 gramm
születési hossz: 50 cm

Holló Melinda – Tóth Mihály Holló Klaudia – Novák Róbert

DeCeMBer 13. PénteK
• 17.00 A Kiskőrösi Adventi tér megnyitója. 
Megnyitja: Domonyi László polgármester
„varázslatos karácsony” a Szűcsi óvodások előadásában
Gyermek kézműves foglalkozás – arcfestés, csillámtetoválás – a János Vitéz 
Látogatóközpont szervezésében, a Petőfi Sándor Művelődési Központban.

DeCeMBer 14. SzoMBAt
• 17.00 „egyszer volt, hol nem volt egy Betlehem, ahol minden évben 
pont egy Karácsonyi történet terem” Csengődi óvoda apraja – nagyja 
előadásában
Gyermek kézműves foglalkozás – arcfestés, csillámtetoválás – a János Vitéz 
Látogatóközpont szervezésében, a Petőfi Sándor Művelődési Központban.

DeCeMBer 15. vASárnAP 16.30 
• 16.30 Gyertyagyújtás a város adventi koszorúján. 
A 3. gyertyát gyújtják: Győri Gábor lelkipásztor, Csóka efraim lelkész
és Szedmák tamás alpolgármester

• 17.00 Kraierburger Knietanz  (Kraierburgi térdtánc)  
Kiskőrös város német nemzetiségi önkormányzat tagjai előadásában
Maria Carrey: All i want for christmas tánc – a Kevi 10. évfolyamának 
műsora
Tannenbaum: tánc, és ének a KEVI 7.a. osztályos tanulóinak előadásában
Karácsonyi versek németül a KEVI 7.a. osztályos tanulóinak előadásában

DeCeMBer 16. HétFő
Last Christmas tánc a Kevi 10. C osztályos tanulóinak előadásában

DeCeMBer 17. KeDD
• 17.00 „Hóemberek tánca”A Kiskőrösi Bem józsef általános iskola
3. a. osztályos tanulóinak műsora
„téli tánc”A Kiskőrösi Bem józsef általános iskola 3. b, 3c.
osztályos tanulóinak műsora
• 17.00 Angyalváró mézeskalács sütés a Petőfi Sándor Művelődési
Központban.
• 18.30 „Hópihék” Kiskőrös néptáncegyüttes tökmag csoportjának
előadása

DeCeMBer 20. PénteK
• 17.00 „Pingvin tánc” a Battyhány óvodások műsora
Gyermek kézműves foglalkozás – arcfestés, csillámtetoválás – a János Vitéz 
Látogatóközpont szervezésében, a Petőfi Sándor Művelődési Központban.

DeCeMBer 21. SzoMBAt
• 17.00 „Karácsonyi tánc” a Thököly óvodások műsora
Gyermek kézműves foglalkozás – arcfestés, csillámtetoválás - a János Vitéz 
Látogatóközpont szervezésében, a Petőfi Sándor Művelődési Központban.

DeCeMBer 22. vASárnAP 
• 16.30 Gyertyagyújtás a város adventi koszorúján. 
A 4. gyertyát gyújtják: Pénzes Péter lelkész és Domonyi László polgármester

KisKőrösi Adventi tér
deceMber 13-22 Között naponta 16.00-tól 22.00-iG


