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Kellemes húsvéti
ünnepet kívánunk
Olvasóinknak!
A Győztesek Versenye támogatói:

A díszeket a „Kiskőrös rózsája” horgolókör tagjai készítették.
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Győztesek Versenye Kiskőrösön – először hazánkban
62 gyermek mérte össze erejét

Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány április 5-6- 7-én első
alkalommal rendezte meg a Győztesek Versenyét Kiskőrösön. Pénteken
10 órakor érkeztek meg az ország 5
onkológiai központjából a gyermekek Kiskőrösre, a Vinum Hotelbe.
Egy kis eligazítás után a gyermekek
az önkéntesek segítségével elfoglalhatták a szobájukat. 11 órakor
kezdődött a Győztesek Versenye
hivatalos megnyitója, ahol beszédet
mondott Domonyi László, Kiskőrös polgármestere, Polgár Judit
sakknagymester és Takácsné Stalter
Judit, az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány elnöke. A megnyitó után kezdetét vette az úszóverseny és a sakk szimultán, amit 13
gyermek Polgár Judittal játszhatott.
A csapat 2 felé szakadt, az egyik
fele a kiskőrösi városi uszodában, az
úszás versenyszámban induló gyermekeknek szurkolt, a másik fele pedig a sakk szimultánt izgulta végig.
Az úszóversenyen minden gyerek abban az úszásnemben indult, amiben
szeretett volna, és amiben a legjobb-
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nak érezte magát. Nagy buzdítások és
hajrázások közepette zajlott a verseny,
amit Pásztor Gyula vezetett. Délután 1 órára befejeződött az úszóverseny és a sakk szimultán is, majd egy
finom ebéd várt mindenkit a Vinum
Hotel ebédlőjében. Ebéd után pedig elkezdődött a sakkverseny, amit
Domokos Gábor sakkmester bonyolított le. Azok a gyermekek, aki
nem indultak sakkból és úszásból különböző szabadidős tevékenységeken
vehettek részt. A „Mindenjó” Házban kézműveskedéssel várták őket a
császártöltési önkéntesek, a Kiskőrösi Lőtéren pedig kipróbálhatták a
lövészetet az érdeklődők, valamint
egész nap Pintácsi Viki szórakoztatta a gyerekeket tánccal, énekléssel,
játékkal. Vacsora után este 7 órakor
az Alma együttes koncertje következett. A koncertet a gyerekek mellett a felnőttek is nagyon élvezték,
az együttes frontembere mindenkit
megmozgatott, megénekeltetett.
A csapat együtt énekelt, együtt táncolt, nagyon jó lezárása volt az eseménydús pénteki napnak.

Nem mindennapi
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Az Együtt a Daganatos Gyermekekért
Alapítvány szervezésében
A szombati napon a 7 órai ébresztő
után levonultak a szálloda éttermébe, ahol svédasztalos reggeli fogadta
az álmos, de annál lelkesebb csapatot. Mindenki kedvére válogathatott
a finomabbnál finomabb ételek és
italok közül. A bőséges reggeli után
átmentek a KEVI sportcsarnokába, ahol 9 órakor kezdődött a futás
versenyszám, sok lelkesítő önkéntes
szurkolásával. A futás után pedig az
asztalitenisz vette kezdetét. Az asztalitenisz versenyt Mátyus Zoltán,
a Soltvadkerti FC vezetője és lánya,
Mátyus Eszter vezette le. Két korcsoportban indultak a gyerekek,
nagy küzdelemben, hosszú mérkőzések után alakult ki a végeredmény.
A Magyar Asztalitenisz Szövetség a
2 korcsoport első 3 helyezettjét Asztalitenisz Világbajnokság belépőjegyekkel jutalmazta. A sportcsarnokban a gyermekek szendvicsebédet
kaptak, illetve rengeteg sütemény,
gyümölcs és finom üdítőital közül
válogathattak. A versenyek között a
sportcsarnokban helyi önkéntesek
biztosították a kézműves foglalkozást, valamint 3 testnevelő tanár
sorversenyekkel, pontszerző kosárra
dobással és játékos testmozgással

színesítette a délutánt. Az asztalitenisz után a lövészet versenyszám
következett a Kiskőrösi Lőtéren.
A versenyt Maglódi Attila és Maglódiné Tóth Szilvia vezette le.
A hosszú versenynap után következett a sportcsarnokban az eredményhirdetés, amit a gyerekek nagy
izgalommal vártak. Az érmeket és
okleveleket sportolók, orvosok, támogatók és önkéntesek adták át a
gyermekeknek. A hangulat leírhatatlan volt, mindenki tapsolt, dübögött, éljenzett a győzteseknek.
Az eredményhirdetés után minden
gyermek ajándékokat és emléklapot kapott. A Vinum Hotelben este
7órakor várta az éhes csapatot a finom vacsora, majd az estét a nagyteremben a gyerekek karaokee partija
és táncmulatság zárta.
Takácsné Stalter Judit: A vasárnap
a hazautazás napja volt. A gyermekek sok élménnyel és ajándékkal
térhettek haza. Sok új barátság született a rendezvényen és ezután is
szívesen látjuk őket minden alapítványunk által szervezett programon!
Reméljük, hogy mindenki felejthetetlen hétvégét töltött a Győztesek
Versenyén.
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felelősen

01. számú szavazókör – Árpád u. 4. (Petőfi gimnázium)
Árpád utca, Attila utca, Kálvin János utca, Liget utca (páros házszámok), Martini utca, Petőfi Sándor tér,
Safári József utca, Szent István utca (páros házszámok), Tomori Pál utca, Víztorony köz
02. számú szavazókör – Petőfi u. 7. (Petőfi általános iskola)
Alkotmány utca, Báthori István utca, Batthyány Lajos utca, Bem József utca, Csányi utca, Dankó Pista utca,
Dobozi utca, Dózsa György út, Kapisztrán János utca, Kiss Ernő utca, Lenkei utca, Luther Márton tér, Március 15. utca, Nagy Imre tér, Okolicsányi utca, Petőfi Sándor út, Petrovics István utca, Pozsonyi utca,Szarvas
utca, Szent László utca, Táncsics Mihály utca
03. számú szavazókör – Thököly utca 21. (Thököly utcai óvoda)
Bajtárs utca, Bajza József utca, Balassi Bálint utca, Budai Nagy Antal utca, Deák Ferenc utca, Gyöngy
utca,Határ utca, Nap utca, Pillangó utca, Thököly Imre utca, Tüskös utca
04. számú szavazókör – Thököly utca 21. (Thököly utcai óvoda)
Akácfa utca, Arany János utca, Bánk utca, Béke utca, Bocskai István utca, Esze Tamás utca, Ifjúság utca
páratlan házszámok, Katona József utca páratlan házszámok, Mező utca, Mohácsi utca, Paál László utca,
Remerenció tanya, Szegfű utca, Szép utca, Úttörő utca
05. számú szavazókör – Mohácsi u. 41. (Mohácsi utcai Óvoda)
Bacsó Béla utca, Csokonai Mihály utca, Esze Tamás utca, Gorkij utca, Ifjúság utca, József Attila utca,Katona
József utca, Mező utca, Mohácsi utca, Mohácsi utca, Móricz Zsigmond utca, Pajtás utca
06. számú szavazókör – Batthyány u. 2. (Batthyány utcai Óvoda)
Alkotmány utca, Batthyány Lajos utca, Deák Ferenc utca, Kodály Zoltán utca, Komáromi utca, Liszt Ferenc
utca, Okolicsányi utca, Pozsonyi utca, Radnóti Miklós utca, Rét utca páratlan házszámok, Vattay János utca
07. számú szavazókör – Hrúz Mária utca 2/1 (Speciális iskola)
Batthyány Lajos utca, Borostyán lakópark, Dózsa György út, Erdőtelki út, Hrúz Mária utca, Kisfaludy Sándor
utca, Komáromi utca, Május 1. utca, Rét utca páros házszámok, Tavasz utca, Tompa Mihály utca, Vadvirág
utca, Vízmű utca
08. számú szavazókör – Nyárfa u. 35. (Erdőtelki Óvoda)
Agárhalom tanya, Bokor utca, Diófa utca, Erdő utca, Erdőtelek tanya, Fenyves utca, Malom utca,
Nyárfa utca, Ökördi tanya, Siványdűlő tanya, Sövény utca, Venyige utca
09. számú szavazókör – Vasvári u. 2. (Bem József Általános Iskola)
Berzsenyi Dániel utca, Hatvani Lajos utca, Kacsóh Pongrác utca, Kassai utca, Kölcsey Ferenc utca,
Kurucz Zsuzsanna utca, Lehel utca, Mester utca, Rákóczi Ferenc utca, Szendrey Júlia utca
10. számú szavazókör – Vasvári u. 2. (Bem József Általános Iskola)
Ady Endre utca, Erkel Ferenc utca, Kossuth Lajos út, Liget utca, Mészáros Lőrinc utca, Mikszáth Kálmán
utca, Soós utca, Széchenyi István utca páros házszámok, Szent István utca páratlan házszámok,Vasvári Pál
utca,Virág utca
11. számú szavazókör – Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda)
Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Bethlen Gábor utca, Kolozsvári utca, Kun utca, Madách Imre utca,
Rákóczi Ferenc utca, Szigligeti utca, Temesvári utca, Vörösmarty Mihály utca
12. számú szavazókör – Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda)
Délibáb utca, Honvéd utca, Meggyes utca, Nagyatádi Szabó S. utca, Nyíl utca, Pásztor utca, Róna utca,
Uzsoki utca
13. számú szavazókör – Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Központ)
Alsócebe tanya, Alsókommaszáció tanya, Bánffy utca, Dinnyésdűlő tanya, Drégely utca, Feketehalom
tanya, Felsőcebe tanya, Felsőkommaszáció tanya, Izsáki út, Középcebe tanya, Masina dűlő, Öregszőlő
tanya,Szűcs József utca, Szücsi-dűlő tanya, vasútállomás, vasúti őrház
14. számú szavazókör - Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Központ)
Damjanich János utca, Hunyadi János utca, Jókai Mór utca, Kilián György utca, Kolozsvári utca, Kossuth
Lajos út, Mátyás király utca, Mészáros Lőrinc utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Sárkány József
utca, Soós utca páros házszámok, Széchenyi István utca páratlan házszámok
15. számú szavazókör - Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola)
Béke utca, Gábor Áron utca, Gagarin utca, József Attila utca, Kinizsi Pál utca, Klapka György utca,
Kőrisfa utca, Petőfi Sándor út, Szabadkai utca, Szőlő utca, Toldi Miklós utca
16. számú szavazókör - Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola)
Aradi utca, Árpád utca páros házszámok, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balogh Ádám Laktanya, Damjanich János
utca, Gárdonyi Géza utca, Hársfa utca, Kertész utca, Korvin utca, Nádasdy utca, Petőfi Sándor lakt., Piac tér,
Segesvári utca, Szondy György utca, Wesselényi Miklós utca, Zrínyi Miklós utca
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A jövődről döntesz!
EP választás: május 26.

Ahogyan minden választáson, úgy az
Európai Parlament tagjainak megválasztásán való szavazás célja is az,
hogy aktívan alakítsuk jövőnket.
• Az Európai Parlament olyan nagy
kérdésekben dönt, mint például:
hogy miképpen fejlesszük a gazdaságot, hogyan szorítsuk vissza az
energiafelhasználást, vagy hogyan
gondoskodjunk arról, hogy élelmiszereink biztonságos forrásból kerüljenek az asztalunkra. Szavazatunkkal
meghatározzuk, hogy ki hozza meg
ezeket a döntéseket, és hogy ezek a
döntések hogyan alakítsák az általunk élni kívánt világot. Ha nem
szavazunk, beleszólásunk sincs.
• Számos kihívással néz szembe a világ, de ha a gondokat megbeszéljük,
könnyebben találunk megoldást. Az
Európai Unió élen jár például a klímaváltozás leküzdéséhez szükséges
innovációban és beruházásokban.

Azért is sokat tesz, hogy megőrizhessük európai életmódunkat és fennmaradjon magánéletünk sérthetetlensége. Szavazatunkkal Uniónak azt
az erőt adjuk, amely ehhez a munkához szükséges.
• Körülöttünk láthatjuk, hogy meg
nem kérdőjelezett „igazságok” a sokszínűséget megosztottsággá változtathatják, és hogy milyen töréken�nyé válhat a demokrácia. Uniónk az
alapvető jogok és demokratikus elvek
közös tiszteletén alapul. Szavazatunk
egyben annak kinyilvánítása, hogy
élni kívánunk ezekkel a jogainkkal,
saját magunk és mások érdekében is.
Ezúttal mindnyájunknak, egyenként felelősséget kell vállalnunk: el
kell döntenünk, milyen jövő mellett voksolunk. Ezért most arra
kérjük: fogadja meg, hogy elmegy
szavazni, és családját és barátait is
győzze meg arról, hogy így tegyen.
(forrás:europai-valasztasok.eu)

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 rendelkezik2019. 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
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Önkormányzati ügyek
mindenkinek

A sorban állás a múlté, intézze
ügyeit mostantól online!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait.
Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus
ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól
kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy
egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni.
Szerencsére manapság erre már nincs
feltétlenül szükség, hiszen van olyan
digitális tér, amelyre belépve egyre
több helyi hivatali ügy elintézhető.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.
A portál segítségével a papír alapú,
személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely
pontjáról, bármikor, kényelmesen,
online is intézhetők akár a magán
és vállalkozói helyi adóügyek is.
Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint
helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód.
A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól,
hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül
a helyi adóbevallásra fordított idő.

A lakosság mellett a gazdálkodó
szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik
helyi adóegyenlegüket. Az online
rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt
takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok
már automatikusan kitöltve jelennek
meg az űrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható,
többek között ipari és kereskedelmi,
hagyatéki, birtokvédelmi, valamint
szociális, sőt az Önkormányzati
Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír
szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy
is benyújtható elektronikus úton.
A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket,
így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az
előzetesen már kitöltött űrlapjaikat
is könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál
az https://e-onkormanyzat.gov.hu
weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.

Tizenegyen honosultak
Tizenegyen mondták el a honosítási
eskütételt március 28-án a Városháza dísztermében, Domonyi László
polgármester és Baranyainé Szabó Katalin anyakönyvvezető előtt.
A román állampolgárságú Berki
László, Eremias Andrea Ildikó, Fülöp Tímea Hajnalka, Máté Sámuel
és kiskorú gyermekei: Máté Márk és
Máté Sámuel, Nilesan Sándor Manuel és felesége Nilesan Edit, valamint gyermekük, Nilesan Krisztián
Csaba. Egy szerb állampolgár is esküt tett Savkovic Jasmina szemé-

lyében. Az ünnepélyes alkalmon a
polgármester köszöntötte hazánk új
állampolgárait, akik városunkat választották lakóhelyül.

illusztráció: pixabay

Intézze önkormányzati
ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a
bárhonnan elérhető Önkormányzati
Hivatali Portál.
Házasságkötés,
gyermekszületés,
építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események.
Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető
az Önkormányzati Hivatali Portál
szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is
kényelmesen és gyorsan intézhetők
az önkormányzati hivatali ügyek
a hét minden napján. Így életünk
kisebb-nagyobb eseményei és azok
adminisztrációs feladatai is sokkal
könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot,
a hivatali látogatások száma pedig
tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása,
gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba
vétel, iparűzési adó bevallás és még
sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes
ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás
jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban
2019-től teljesen megváltozik, mert
az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet
elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi
ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és ahogy a
személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális
térben is végig vezet minket
a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját
magunk beazonosítása
történik, majd a lakossági és vállalkozási
ügyintézés kiválasztá-

sa, ezt követően pedig a szükséges
adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb
módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági,
ipari, kereskedelmi, szociális vagy
adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén
pedig az e-Papír szolgáltatást lehet
igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer
és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik
az általuk elektronikusan indított
helyi önkormányzati ügyeket, így
pár kattintás után megismerhetik
a folyamatok aktuális állapotát és
megnyithatják a lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja,
hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik
adóbevallással kapcsolatos ügyeiket
és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik
státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.
hu weboldalon érhető el, melyet
településünk weboldalán is megtalálnak.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

5

napjaink

2019. május

Bővülhet a bölcsődei férőhelyek száma, felújítják a padokat

Bár csak egy lakos, Szemkeő Péter (fotónkon) jött el az előre több
platformon is meghirdetett közmeghallgatásra a településről, Domonyi
László polgármester megtartotta
beszámolóját a folyamatban lévő
beruházásokról, valamint az elkövetkezendő gazdasági év tervezett
beruházásairól, fejlesztéseiről a városháza dísztermében, április 17-én.

Az aznapi testületi ülést követően az
intézményvezetők és a polgármesteri hivatal osztályvezetői, valamint a
városvezetés tagjai várták a lakossági
kérdéseket.
Mint azt a város első embere elmondta, a Kormány által tervezett bölcsődefejlesztési projektből remélhetőleg Kiskőrös sem marad ki, sikeres
pályázat esetén ugyanis mintegy 12
férőhellyel bővülhet a helyi bölcsőde.
A lakossági észrevétel is érintette a
fürdőfejlesztés szükségességét, mel�lyel kapcsolatban Domonyi László
kiemelte: az elmúlt években sajnos
nem adtak közzé pályázati kiírást, viszont a felújítások, a régi, beomlott,
elkorrodálódott kút helyett fúrt új
kút üzembe helyezése alaposan megterhelte mind az üzemeltető költségvetését, mind a városi büdzsét.

Évente mintegy 44 millió forintos
veszteséggel működik a kiskőrösi
strand. Hangsúlyozta: át kell gondolni annak szükségességét, hogy a város
visszavegye a fürdő üzemeltetését.
Mint az Szemkeő Péter részéről elhangzott, más városokban vállalkozók üzemeltetik a fürdőket, ő maga
is megfontolandónak tartja a magántőke bevonását erre a területre,
így lehet, hogy tudnának fejleszteni,
ami kedvezően befolyásolná a fürdő
bevételének növekedését.
A lakossági fórumokon is felvetődött
a főtéri faburkolat cseréje, a közmeghallgatáson pedig elhangzott, hogy
az ülőpadok is felújításra szorulnak.
A polgármester örömmel újságolta, hogy a faburkolatot nemsokára
a főtéri burkolattól színében eltérő
burkolatra cserélik majd ki, a Wattay

iskolavezetése pedig felvállalta, hogy
az asztalos tanulókkal a gyakorlati
munkavégzés keretében elvégzik a
padok felületkezelését.
Szemkeő Péter többek között a
szakrendelő vérvételi részlegén tapasztalt anomáliák megoldását is
kérte, a Szilveszter Társulat számára
pedig egy olyan állandó helyiséget,
ahol jelmezeiket, díszleteiket tárolni
tudnák.
Domonyi László kiemelte, hogy a
labor új működtetője, illetve a halasi kórház vezetősége már tárgyalnak
azon, hogy a bevezetett rendszer hibáit minél előbb kiküszöböljék és a
szakrendelés a betegek érdekeit szolgálja. A Szilveszter Társulat problémájára pedig meg fogják találni a
megoldást.

VÉRADÁS

• Május 26-án, vasárnap
a Tesco-ban 10.00-15.00 között
• 27-én, hétfőn a művelődési központban
9.00-13.00 között

„Megérkeztél, de jó...”

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:

Karbantartó (MECHANIKUS / ELEKTROMOS)
Feladatok

Balázs Bella

született: 2019. január 28-án
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 3200g, 48cm
édesanyja: Mihók Tímea
édesapja: Balázs Viktor

Godzsa Zenko

született: 2019. március 21-én
születési helye: Székesfehérvár
születési súly, hossz: 3800 g, 53 cm
édesanyja: Godzsa Anikó
édesapja: Kirtyán Tamás

Újvári Nátán

született: 2019.január 01-jén
születési helye: Szeged
születési súly, hossz: 2090 g, 44 cm
édesanyja: Rohoska Katalin
édesapja: Újvári Gábor

Kudron Lia

született: 2019. február 23-án
születési hely: Kalocsa
születési súly, hossz: 3050 g, 46 cm
édesanyja: Kecskés Lilla
édesapja: Kudron Tamás

Elvárások

• A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / eszközeinek karbantartása, javítása, a munkaterületre vonatkozó
követelményeknek, az elvégzett képzéseknek és tanfolyamoknak megfelelően vizuális ellenőrzés
• Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések,
ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasítások
betartása
• A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek
állagmegóvása, tisztán tartatása

• Középfokú végzettség
(automatizálás/mechatronikai technikus,
villanyszerelő stb.)
• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

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 légkondícionált buszjáratok 60 km-es körzetből
(23 buszjárat, 5 megyéből),
• kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
• ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Jelentkezés: munka@hankooktire.com | 06-25/556-036
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Kiskőrösre figyelt a világ
Okosváros konferencia Genfben

Kiskőrös város delegációja Domonyi László polgármester vezetésével –
Pohankovics András alpolgármester és dr. Bakonyi Péter, a műszaki egyetem professzora – április 8-án Genfbe utazott, mivel meghívást kaptak a
Nemzetek Palotájában megtartott „Városok Napjára” az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságától, a Smart City – okosvárosokkal
kapcsolatos innovatív megoldások, stratégiák témában. Magyarországot
– mint egyedüli város – Kiskőrös képviselte. A konferencia másnapján a
kiskőrösi delegációt fogadta dr. Horváth Zsuzsanna, Magyarország genfi
nagykövete, Magyarország állandó ENSZ és WTO gazdasági vezetőségének állandó képviselője. A konferenciáról és a tanácskozás tapasztalatairól Domonyi László polgármestert kérdeztük.

– Hollandiai testvérvárosunk,
Krimpen aan den IJsselben tett látogatásunk során mutattuk be egy
konferencián nemrégiben Kiskőröst, ahol az előadássorozat végén
dr. Horváth Zsuzsanna beszédéből
kiderült, hogy az ENSZ közreműködésével testvérvárosunk az első
holland település, ahol kidolgozzák
az „okosváros stratégiát” – mesélte Domonyi László a genfi utazás
előzményeit. Előadásának végén
szót kértem és elmondtam, hogy
mi már a képviselő-testület által is
elfogadott, kidolgozott stratégiával
rendelkezünk. Ekkor kért fel minket
a nagykövetasszony, hogy egy nemzetközi konferencián mondjam el
tapasztalatainkat.
 Kik vettek részt a genfi konferencián?
– Több mint 400 fő, köztük 50 polgármester, összesen 33 országból. A
jelenlévő városok között volt Moszkva, New York, Bonn, Kijev, Malaga,
Baku, Milánó… különösen sokan
voltak a volt szovjet tagállamokból.
Óriási volt az érdeklődés irányunkba
és jó érzéssel töltött el minket, hogy
míg ők az „okosváros” szegmensein
belül csak egy-egy kidolgozott rész-

lettel rendelkeznek, mi már egy kész
prezentációval állhattunk eléjük. Az
amerikaiak például az okos házakról,
az okos energetikáról beszéltek, de
nincs komplex városfejlesztési stratégiájuk. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy konferencián résztvevő
legkisebb településként a többmilliós lakosú nagyvárosok delegációinak
tarthattunk előadást stratégiánkról.
 Mi a konferencia tapasztalata?
– Ezek a megoldások és ezek a fejlesztések akkor fognak igazán értékelhetővé válni, ha a lakosok a saját, a városuk, illetve a környezetük
érdekében elfogadják és támogatják
azokat. Másnap a nagykövetasszony
meghívott bennünket egy beszélgetésre, ahol ígéretet tett, hogy a
Kormány megfelelő plénumain támogatni fogja elképzeléseinket, így
általa is megtudhatják a különböző
fórumokon, hogy egy magyarországi
kisváros milyen előremutató gondolkodással kívánja modernizálni a
mindennapi életet.
 Milyen területeken lehetünk
„okosak”?
– Hogy csak néhányat említsek,
például az energetika, az idősgondozás, a biztonság, a mezőgazdaság

területén, de a környezetvédelem, a
környezeti-infrastruktúra fejlesztés,
illetve a városvezetés, a kormányhivatali ügyintézés, a közlekedés, vagy
a parkolás modernizálása területén is
lehet „okosmegoldásokat” bevezetni.
 Ragadjunk ki egy példát a fentiekből.
– Legelső fejlesztésünk lehetne például egy „okos közvilágítás”. Ha az
oszlopon lévő LED lámpa rendelkezik egy wi-fi adóvevővel, kommunikál a másik oszlopon lévő lámpával
és egy központtal… Ha egy izzó
kiég, a rendszer azonnal jelzi, hogy
gond van. Éjjel kisebb, vagy egyáltalán nincs forgalom és mégis égnek
a lámpák. Az „okoslámpa” csökkentett üzemmódba „kapcsolja magát”
ha nem érzékel mozgást egy-egy
utcában, így a közvilágítás költségét
drasztikusan lehet csökkenteni. Ha
viszont mozgást érzékel, felerősödik
az izzó teljesítménye és világosabb

lesz. Az oszlopokra épített mozgásérzékelős kamerarendszer növeli a
közbiztonságot, és az sem baj, ha a
telefonunkon látjuk, hogy a városban hol van szabad parkolóhely…
 Honnan tudnánk pénzt szerezni mindezek megvalósítására?
– Jelen pillanatban sajnos erre a célra
nincs támogatás, talán a 2020-2027es időszakban. El kell kezdenünk a
rendszer kiépítését és önfenntartóvá
tenni magunkat. Például az „okos
közvilágítás” bevezetésével a jelenlegi éves 38 millió forintos közvilágítási költséget 20 millió forinttal
tudnánk csökkenteni és ezt a megtakarítást egy másik „okos területre”
fordíthatnánk. Ehhez azonban kell
a lakosság és a vállalkozói szféra támogatása is, akik felismernék ennek
a jelentőségét és igénybe vennék a
szolgáltatásokat és „okosváros csapat” tagként szívesen áldoznának a
fejlesztésekre.

Lakossági fórumokon is beszélték
Sok a kóbor eb a városban. Pedig településünkön a „Közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló rendelet”
pontosan meghatározza az állattartás
szabályait erre vonatkozólag. A rendelet egyik célja: Kiskőrös város közigazgatási területére vonatkozó kötelező érvényű magatartási szabályok
megállapításával elősegíteni a város
területén, az állattartáshoz fűződő
lakossági érdekek érvényesülését,
biztosítsa a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi előírások
betartását, valamint azt, hogy az állattartás mások nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne veszélyeztesse.
Az ebtartás szabályai
Az állattartó köteles ebét az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi,
a szabálysértési, a veszélyes ebekre
vonatkozó, továbbá a polgári jogi
szomszédjogra vonatkozó és az állattartó felelősségét szabályozó jogszabályok keretei között úgy tartani,
hogy az eb anyagi kárt ne okozzon,
testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.

Az állatvédelmi törvény kimondja, hogy 2013. január 1-jétől minden 4 hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel – bőr alá ültetett
mikrochippel – megjelölve tartható.
Belterület közterületén – kivéve az
ebek futtatására kijelölt területet –
ebet csak pórázon lehet vezetni.
Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról.
(A fotón látható ebek május 5-én 17 órakor a Rákóczi útról a Soós utca irányába
tartottak. Ugyanekkor egy puli a katolikus templom mellett kószált. A témát
következő lapszámunkban folytatjuk)

7

aktuális

2019. május

Te szedd! szemétszedő akciók
Áprilisban két alkalommal is csatlakozott egy - egy csapat az országos
„Te szedd!” szemétgyűjtő akcióhoz.
Első alkalommal Pohankovics András alpolgármester vezetésével indultak a hivatal udvarából.
Pohankovics András: Kiskőrös harmadik éve kapcsolódott az Innovációs és Technológiai Minisztérium
által meghirdetett hulladékgyűjtési
akcióhoz. Az összegyűjtött szemetet a minisztérium el is szállíttatta. Az előző két évben is többszáz
zsák szeméttől szabadítottuk
meg külterületinket. Bár
Kiskőrösnek van egy
ingyenesen igénybe
vehető hulladékudvara, mégis egyesek úgy döntenek,
hogy a természetben borítják
le hulladékaikat.
A csapat a vasútvonal
mentén,
„Öregszőlőben”, a
Szűcsi dűlőben lévő
„gócpontokat” szabadította meg a szeméttől. Idén a
Kiskőrösi Polgárőr Egyesület is csatlakozott hozzánk, a Kőröskom Kft.
pedig telephelyén tárolta az összegyűjtött hulladékot az elszállításig.
Arra bíztatok mindenkit, ha ilyen
szemétgócpontokat talál, jelentse azt
az önkormányzatnál és a közmun-
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ka-programban gondoskodunk az
elszállításról. Gyökeres szemléletváltozásra van szükség, de addig sem
adjuk fel és rendszeresen megtisztítjuk a természetet a felelőtlen emberek által szétdobált szeméttől.
Másodszorra Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint a Kiskőrös
Városért Alapítvány közös szervezésében meghirdetett „szemétszedő akcióra” indultak a lelkes
aktivisták Domonyi László polgármester és Supka Éva alapítványi elnök koordinálásával a
főtérről. A Seregélyesi út
TV torony utáni szakaszát tisztították
meg a szeméttől.
Sajnos sok dolguk
akadt még ezen a
rövid szakaszon
is, az ömlesztett
háztartási hulladéktól a műanyagpalackokon
át az alumínium
dobozokig, vagy a
használt
pelenkákig,
építési törmelékig mindent
találtak és természetesen összeszedtek. Egy teherautónyi szeméttől szabadították meg a területet.
Az illegális szemételhelyezést a
törvény igen szigorúan bünteti.
A szemétlerakóban viszont INGYEN elhelyezhető a szemét.

2019. május

Megyei konferenciát tartottak
a gazdaság fejlesztéséről

Rajzpályázattal zárult
a „Forgószínpad” projekt

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a megye gazdasági fejlődése élénkítésének érdekében az „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért –
Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt keretében vizsgálta a megyében működő gazdálkodó
szervezetek munkaerő-keresletének várható alakulását és képzési igényeiket. Tapasztalataikról Kiskőrösön tartottak neves szakmai előadókkal konferenciát a Szarvas Fogadó nagytermében nemrégiben. A tanácskozást
Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg, (kis kép) valamint
köszöntötte a megjelenteket Domonyi László polgármester is.

Másfél évig tartott a dr. Kállayné Major Marina igazgató asszony (jobb
oldali kis kép) vezette kiskőrösi Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény EFOP -3.2.9-16-2016-00031 azonosítószámú, Forgószínpad –
a nevelés színterei elnevezésű nagy projektje. A 2017. szeptember 17-én
kezdődött és 2019. március 12-én zárult, „Az óvodai és iskolai segítő tevékenység fejlesztése” céllal megvalósuló, mintegy 40 milliós projekt záró
rendezvényét a művelődési központban tartották, a gyermekeknek kiírt
rajzpályázat eredményhirdetésével egybekötve.

A konferencián részt vettek a megye településeinek polgármesterei,
vezető gazdasági szakemberei, több
vállalkozás tulajdonosa. A tartalmas
előadásokon hallott értékes információkról – például a gazdálkodó
szervezetek munkaerő keresletének
és képzési igényeinek várható alakulása, HR trendek, jó megoldások,
a munkavállalói élmény szerepe a
munkaerő megtartásában – Ungvári
Ferenc kiskőrösi vállalkozót, az Ungvári Works Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatóját kérdeztük. (nagy kép
jobb szélén)
Ungvári Ferenc: Harminc éve vezetem cégem, így nyilvánvaló, hogy
a humán erőforrással való gazdálkodás nem újkeltű számomra. Ez idő
alatt rengeteg változáson mentünk
keresztül. Mi elsősorban CNC gépi
forgácsolással foglalkozunk, eddig
mintegy 20-21 ezer féle alkatrészt
gyártottunk, termékeinkkel a hazai
piacon kívül hat országban vagyunk
jelen. Alkalmazott technológiáink
korszerűsödtek, épp emiatt sokat
változott a munkavállalóink iránt
támasztott
követelményrendszer
is, például a gyártási folyamatban
inkább szakképzett munkaerőre
van szükség, kevesebb betanított
munkára. Vállalkozásunkban magasan kvalifikált, mintegy negyven
fős kollektíva dolgozik. Jól képzett
munkaerőcsapatunk átlagéletkora
33-35 év. Az előadásokon elhangzott, hogy cégspecifikus, hogy hol
milyen humán erőforrás eszközöket
kell „bevetni” ahhoz, hogy egy vállalkozás jól működjön. Nálunk ezek
közül rendszeresek például a csapat-

építő tréningek, hiszen két műszakban dolgozunk és fontosnak tartom,
hogy a kollégák találkozzanak egymással, ismerjék egymást. Oktatásokat, tanfolyamokat is szervezünk.
A megfelelő munkakörülményekre,
a munkahelyi környezetünkre, a
közösségépítésre – kakasfőző fesztiválon való részvétel, különböző
összejövetelek, tervezzük egy horgászverseny lebonyolítását is – nagy
gondot fordítunk, bár mindezek
nagy kihívások egy vezető részére.
Az előadásokon sok érdekes, figyelemre méltó információval is gazdagodtunk, mint például a különböző
– x, y, z – generációk zökkenőmentes „együttdolgozásának” folyamata.
Míg régen az idősebbek tapasztalataikat átadva tanították a fiatalokat,
ma már sok területen képzettebbek
az iskolapadból frissen kikerült
szakemberek, így az újdonságokat
ők osztják meg több éve dolgozó
kollégáikkal. Úgy érzem, a mi cégünk kiegyensúlyozottan működik,
az előadásokon hallottak megerősítettek abban, hogy jó úton járunk.
A harminc esztendő „jó tanítómester” volt.

Dr. Kállayné Major Marina, a projekt
szakmai vezetője: Nagyon mozgalmas, de sok örömmel járó projektet
zártunk le, melybe három települést
vontunk be. A kollégák számtalan
ötletét igyekeztünk megvalósítani,
annak érdekében, hogy minél több
gyermeket tudjunk bevonni a programokba, akiknek reményeink szerint sok örömöt tudtunk szerezni.
Elsődleges célunk az volt, hogy a
gyermekek számára sokszínű programokat szervezzünk és megismertessük velük azoknak a kollégáinknak
– szociális segítőknek – a jövőbeni
tevékenységét, akik majd szeptember elsejétől intézményi keretek
között „segítenek kezelni” a szociális problémákat, tehermentesítve a
pedagógusokat, akik így teljes mértékben tudnak koncentrálni szakmai
munkájukra. A feladat elvégzésére 7
szociális segítőt tudtunk alkalmazni,
akik a járás összes nevelési intézményében végzik majd munkájukat.
A másfél esztendő alatt a projekt részeként több közösségi programot is

tartottak, például az óvodákban „Kéz
a kézben családi nap”, az iskolákban
„Petőfi Sándor útjain-János vitéz”,
„Példakép Suba Róbert”, „Egyenlőség minden nap-mindenhol”,
„Tiszta játék-tiszta tér”, „Értékeinkrajzpályázat” címmel, illetve mindkét intézménytípusban három alkalommal szerveztek színházlátogatást
is. A csoportos foglalkozásokon a
legkisebbek bábelőadáson vehettek
részt, de a rendőrséggel karöltve is
szerveztek számukra programot.
Az iskolások kreatív foglalkozásokon
vehettek részt, előadásokat hallhattak, személyiségfejlesztő tréningek
részesei lehettek, illetve segítséget
kaptak a pályaválasztáshoz. A projekt megvalósítói a szülőket is bevonták a programba. A rajzpályázat
alkotásain a programokkal, illetve a
segítő kollégák munkájával kapcsolatos pozitív élményeiket jelenítették
meg a gyermekek.
Gratulálunk a projektben résztvevőknek, ez igazi csapatmunka volt!

A költészet napját ünnepeltük
A Magyar Költészet Napját városunkban több programmal is ünnepeltük József Attila születésnapjának
évfordulóján. Sokan megtalálták a
Kiskőrös Városért Alapítvány összefogásában megvalósuló verskereső
játékban városszerte elrejtett versek
egyikét a közel 1000 verstekercsből.
A Petőfi múzeum földszinti aulájában versmondó, versolvasó maraton
zajlott egész nap. Este 17 órai kezdettel pedig a művelődési központ
színháztermében Koltai Róbert
színművész előadói estjén vehettünk
részt.
Verselj Kiskőrös! elnevezéssel, már
harmadszorra hirdette meg verskereső játékát az alapítvány. A kuratórium tagjai április 11. előtt összegyűjtik a játékban résztvevők kézzel írt,
vagy nyomtatott kedvenc verseit és
piros szalaggal átkötve a város különböző pontjain, a költészet napján
elhelyezik a feltekercselt lapokat.
A papírokon a verseken kívül annak
küldőjének neve is szerepel, így aki
megtalálja, tudja, hogy kitől kapta a
napindító meglepetésajándékot.
Boldoczki Sándorné Tünde, a
KEVI gimnáziumának nyugállományú pedagógusa hívta életre egy évtizeddel ezelőtt a Petőfi múzeumban
a versolvasó, versmondó maratont,
melynek lényege, hogy a verskedvelők reggeltől késő estéig betérhetnek
a múzeumba és megoszthatják a többiekkel kedvelt költeményüket. Idén
mintegy háromszázan mentek el a
programra. A legtöbben Petőfi Sándortól mondtak el egy-egy verset, de
Ady Endre és József Attila költeményi is elől végeztek a népszerűségi
listán. A legfiatalabb versmondó
5, a legidősebb 75 esztendős volt.
Hagyomány, hogy a nap folyamán

költőinkre emlékezve egy gyertya
ég az asztalon, jelképezve világosságával az életet. Este Koltai Róbert
érdemes művész, Jászay Mari-díjas
színművész, rendező, filmrendező
adott önálló estet a kiskőrösi Petőfi
Sándor Művelődési Központ színháztermében. Benyik Norbert és felesége, Csilla már több alkalommal
vendégül látta az íróként is kiváló,
országos és nemzetközi szinten is
ismert, valamint elismert színművészt, filmszínészt, aki a kiskőrösi
Villa Medici Vendégház nyugodt
légkörében írta meg a tavaly novemberben napvilágot látott „Sose halok
meg? Az első 75” című önéletrajzi
könyvének egyes részeit. A 75 éves
Koltai Róbert, akit többek között
a Sose halunk meg, a Szamba, a
Csocsó, avagy éljen május elseje!, a
Miniszter félrelép című filmekből és
számtalan színházi előadásból ismerünk, vallott a maga szokott humorával és öniróniájával, de mégis komolyan színházról, emberi-szakmai
kapcsolatokról, filmekről és szenvedélyről. Az elmúlt 75 esztendő legmeghatározóbb személyes pillanatait
tolmácsolta számunkra a kiskőrösi
színpadról.
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Kiválasztották a város borait
Fehér bor kategóriában: a Vass-Bor Kft. Generosa bora (2018), rozé bor
kategóriában: a Szentpéteri Borpince Kft. Néró rozé bora (2018), vörös bor
kategóriában: a Szentpéteri Borpince Kft. Cabernet Franc bora (2017) érdemelte ki a „Kiskőrös Város Bora 2019” megtisztelő címet az április 11-én
megtartott városi borversenyen. Ezek a borok fogják városunk bortermelőit képviselni a következő egy esztendőben.

„Fehéren Feketén”
Roma szociofotó kiállítás

A Szentpéteri Borházban, Kiskőrös
Város Hegyközsége, Kiskőrös Város
Önkormányzata, valamint a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend szervezésében megtartott XXIII. Kiskőrös Városi Borversenyre 84 bort (52
fehér, 15 rozé, 1 siller, 16 vörösbor)
– köztük 6 biobor – neveztek be. A
megnyitón Csengődi Éva, a rendezvény háziasszonya üdvözölte a
megjelenteket, majd a borversenyt
Domonyi László polgármester
nyitotta meg. Köszöntőt mondott
Járvás Mónika, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa Duna Borrégiójának regionális titkára, a csúcsbizottság elnöke és Béleczki Mihály,
a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend nagymestere, valamint a házigazda, Szentpéteri Attila borász.

Április 24-én 17 órakor egy rendhagyó szociofotó kiállítás nyílt meg a művelődési központ kamaratermében. Az Egyesült Államokban élő, ám kiskőrösi felmenőkkel bíró Irányi Judit 1974-ben és 1976-ban hazalátogatott,
és felvételeivel megörökítette az akkor élő helyi cigányság mindennapjait
az utókornak. A művészi módon fényképezett képek évtizedeken át rejtve
voltak a kiskőrösiek szeme elől, ám a tavalyi évben Kunhegyesi Nikolett és
Dimovics Szilveszter jóvoltából sor kerülhetett a művésznővel való kapcsolatfelvételre, aki örömmel bocsájtotta rendelkezésre a fényképeket a
kiállítás megrendezése céljából.

A tárlatot ifj. Kunhegyesi Ferenc
(jobb oldali kép) rendezte be, mint
Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke. A nívós
kiállításmegnyitón megjelenteket
Sutus Etelka, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd Kvalla Gábor kisfilmjét követően a cigányság
eredetéről szóló mesét hallhatták a
jelenlévők Sinkó Natália és Supka
Éva előadásában. Budapestről érkezett Kiskőrösre két előadóművész,
hogy ízelítőt adjanak a tradicionális
roma zenéből: Farkas Zsolt gitáron,
Rinkó Gábor nagybőgőn játszott.
Megnyitó beszédében Domonyi
László polgármester kiemelte: „Kiskőrös szerencsés helyzetben van, a
cigányság integrálódott a város közösségébe, részt vesznek nagyrendezvényeinken, évente több alkalommal
is ízelítőt adnak kulturális hagyományaikból.” – emelte ki a város első
embere, aki méltatta a cigányság
érdekében végzett munkáját néhai,
idősebb Kunhegyesi Ferencnek, aki
több cikluson keresztül volt a cigány
nemzetiségi önkormányzat elnöke.
Turán István helytörténész képekkel illusztrált előadással igyekezett
bemutatni a településen élő cigány
lakosság múltját, hiszen majd’ ötven
esztendővel az újratelepítés időszakát
követően már vannak adataink lete-

lepült családokról, a 300 éves kiskőrösi történetnek ők is teljes jogú
részesei. Egészen különleges színezetet adott az eseménynek, amikor a
huszadik század 30-as, 40-es és 50-es
éveiben készült fényképeket látva néhányan felismerték rajtuk felmenőiket, szeretteiket.
Ezt követően Király Csaba gitáron,
ifj. Király Csaba pedig hegedűn játszott fergeteges sikerrel, a fiatalember énektudását is megcsillogtatta.
A Szilveszter Társulat néhány tagja –
Csővári Zsombor, Supka Éva, Sinkó Natália, Subáné Kiss Krisztina,
és Szemkeő Péter – cigány versekkel
lepték meg a közönséget.
Vastapsot kapott Farkas Krisztián
(kis Cseti) tánca, majd Horváth
Tibor és Nagy István gitárjátéka
után kötetlen beszélgetéssel zárult a
megnyitó hivatalos része, melynek
keretében Horváth Mária kecskeméti rajzfilmrendező is elmondta,
hogy cigánymese sorozatot készítenek a stúdiójukban. Senki nem
sietett haza, hiszen néha felcsendült
egy-egy dallam, felhangzott egy-egy
vers is. Elmondható, hogy jól érezte
magát együtt a közösség, miközben
végignézték a képeket és felidézték az
„egykor volt” emlékeit.
Turán István

Új helyen,
a piac melletti parkoló előtti kis épületben tartja ügyfélszolgálatát
a Nemzeti Közművek.
Változás az is, hogy most már egy időben vannak nyitva.
Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az NKM Áramszolgáltató Zrt.
nyitva tartása: kedd: 14.00-18.00 | csütörtök: 8.00-12.00
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A technikai tudnivalókat Pszota
István hegybíró ismertette. A borversenyen a KEVI gimnáziumának
5/13/Sz., élelmiszeripari technikus
tanulói segítettek a szervezőknek.
A „Kiskőrös Város Bora” címért,
melynek odaítéléséről a csúcsbizottság döntött, 31 bor „szállt ringbe”.
További versenyeredmények: 4
nagyarany érem (mindet a Szentpéteri Borpince Kft. borai kapták), 38
aranyérem, 36 ezüstérem, 6 bronzérem. A borászatoknak, termelőknek, diákoknak boraikhoz és szép
eredményeikhez gratulálunk.
Az ünnepélyes díjkiosztó és eredményhirdetés a városi napok rendezvénysorozat keretében, május 19-én,
vasárnap 16 órakor lesz a főtéri szabadtéri színpadon!

Jól szerepeltek a kiskőrösi borok

Remekeltek mazsijaink
Kiskőrös Város Mazsorett Együttese
országos fesztiválon szerepelt nemrégiben Hevesen. A lányok hetek óta
minden nap edzettek erre a versenyre. A nagyok minden reggel 7-től a
Sportcsarnokban a „Napfény” (rózsaszín ruhában) a Bem iskola tornatermében is a heti 2 edzés mellett.
A fesztiválon 18 csoport mutatta be
tudását 4 korosztályban. Városunkat
az 1. korcsoportban az „Orchidea”
csoport (zöld ruhában) képviselte,
Dulai Petra irányításával, akik ezüst

oklevelet kaptak. A „Napfény”csoport
show és pom-pom kategóriában Kelemen Annamarie vezetésével arany
oklevelet érdemelt ki. A „Csillagfény”
csoport (kék ruhában) 3. és felnőtt
korosztályban show és pom-pom
kategóriában kiemelt arany oklevelet
kapott a szakmai zsűritől. Gubacsi
Zsófia a legjobb tamburmajor címet
és show kategóriában a legjobb koreográfia címet is megkapta. A csoportok művészeti vezetője Gmoser
György.

Termény felvásárlás már Páhin is!
A Döme-Trans Kft. telephelyén
6075 Páhi, III. körzet 51.
Jó árak, gyors fizetés Önhöz igazodva
Kovács Imre: +36-30/32-88-911
Csáki Katalin: +36-70/492-89-57
fabergabonakft@gmail.com
Búza, kukorica, árpa, rozs, tritikálé,
olajos és apró magvak.

Nikléczi Gábor fiatalgazda, bortermelő, a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend tagja is részt vett az egyik
bíráló bizottság munkájában. Jómaga 10 és fél hektáron termeszt több
szőlőfajtát is. Tagja a Kiskőrösi Kossuth Pinceszövetkezetnek, ahol termésének
97 százalékát értékesíti. A tapasztalatainak
bővítése érdekében
azonban a többi
szőlőterméséből
bort készít. Tavaly
februárban szerezte
meg másoddiplomáját szőlész-borász szakon, elengedhetetlennek
tartja, hogy tudjon szép, minőségi borokat készíteni. Életcélja:
jó borászként, kimagasló borokkal
érvényesülni, létrehozni egy szép borászatot. Ez az, ami a szőlőtermesztésben is motiválja.
Nikléczi Gábor: A városi borversenyen magas arányban szerepeltek
aranyérmes borok. Ez mutatja a kiskőrösi borok kiválóságát. A jó bor
készítése a jó szőlő termesztésénél
kezdődik. Tavaly jelentek meg először hangsúlyosan a szőlőtermesztésben a klímaváltozás hatásai. Az idei
borversenyen az első húsz, legtöbb
pontot elért bormintát nézve, a fele

kései szüretelésű szőlőből készült, 7
közepes és csak 3 volt korai fajta. Ez
is azt mutatja, hogy az elmúlt két évben a feltűnően korán indult szüret
nem kedvezett a korai szőlőknek, a
késői fajtákból készült jobb
minőségű bor. Annak ellenére, hogy nem csak a
szüret kezdése, hanem
a befejezése is „előrébb
jött” szeptemberre.
Régen ilyentájt kezdtük szedni a korai fajtákat. Természetesen
a forró, mindent elégető nyár nagy feladat
elé állította a borászokat. A kései fajták viszont
jobb feltételek között tudtak
beérni. Szerintem hosszú távon a
kései fajtákban kell gondolkodnunk,
illetve a nyári fajtáknál nagyon meg
kell választani a megfelelő technológiát. Egy-egy borverseny a szűkebb
arányban jelenlévő minőségi borokat képviseli, de szükség van az ipari
bortermelésre is, hiszen a gazdáknak
ez biztosítja a megélhetést. 10-20 év
múlva már úgy gondolom, lesznek
olyan ipari minőségű fajták, amelyek
felveszik a versenyt a mostani csúcsfajtákkal és akkor már egy-egy városi
borversenyen arányaiban is jobban
fogják érvényesíteni magukat.

Szövetségben
a magyar gazdákért!

Fórumot tartottak a Pátriában
Fórumra hívta a gazdákat április 8-án Győrffy Balázs, parlamenti képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, valamint Font Sándor,
térségünk országgyűlési képviselője, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke. Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít a hazai
agrárgazdaság fejlesztésére és a hazai gazdálkodók támogatására, ezért
a fórum fő témája, a május 26-ára kitűzött uniós parlamenti választás, a
gazdákra, valamint – az általuk megtermelt élelmiszerek fogyasztása által
– a lakosságra is közvetlenül ható jelentősége volt.

Mint azt Győrffy Balázs elmondta,
az elmúlt közel tíz esztendő eredményeire büszkék lehetünk, hiszen
Magyarország Kormánya sok mindent megtett a gazdálkodók érdekeit
szem előtt tartva az agrárgazdaság
terén, viszont arról sem feledkeznek
meg, hogy még nagyon sok feladat
áll előttük.
Győrffy Balázs: Az európai parlamenti választás most egy olyan időszakban történik meg, amikor a Közös Agrárpolitika (KAP) és általában
a teljes európai hétéves tervezési időszak büdzséje is kidolgozás alatt van.
Ilyen szempontból izgalmas időszakot élünk meg. Azt látjuk, hogy a
KAP vonatkozásában rossz irányvonal kezd kibontakozni. A most regnáló bizottság egy olyan javaslatot
tett le az asztalra, ami számunkra
elfogadhatatlan, több pontjával nem
tudunk egyetérteni. A KAP büdzséje
jelentős mértékben csökkenhet. Úgy
gondoljuk, hogy a folyamatosan erősödő kötelezettségek mellett egyre
kevesebb pénzt biztosítani az így ke-

letkező költségek kompenzálására, ez
semmiképpen nem helyes irány. Ennek két következménye lehet: vagy
az élelmiszerárak fognak emelkedni
az Európai Unióban, vagy pedig kétes eredetű, az unión kívülről származó élelmiszerek fogják felváltani
az európai élelmiszereket a boltok
polcain és így a családok asztalán.
A NAK elnöke kiemelte, hogy ez
nem lenne biztonságos, hiszen jelenleg az Európai Unióban igen
szigorú feltételeknek kell megfelelni a gazdáknak, élelmiszer előállítóknak.
Győrffy Balázs: „Bízunk benne, hogy
egy olyan Közös Agrárpolitikát fogadnak majd el, egy másik bizottság
és egy másik Európai Parlament által
szentesítve, amely a magyar vidék érdekeit szolgálja.”
Mint azt Font Sándor is hangsúlyozta: „Arra bíztatok mindenkit,
hogy vegyen részt a választáson, éljen a szavazás lehetőségével, és felelős
döntést hozzon.”
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Peszachi széder vacsora
Tavasztündér és virágmanói
Szavaltak és táncoltak az ovisok

Április 8-án versmondó napot rendeztek a KEVI Óvodája – Tiriczné
Szabó Szilvia tagintézmény vezető
és a Kiskőrösi Óvodák – Vlcskóné
Csatlós Erzsébet intézményvezető
közös szervezésével. A tavaszi hangulatot varázsló dekoráció színvonalát
emelte az a 86 tavaszt idéző óvodás
gyermekrajz, melyekből a kamarateremben rendeztek be tárlatot.
A rajzokat ifj. Kunhegyesi Ferenc
és Sinkó Natália értékelte. Minden
gyermek egyéni díjazásban részesült.
A tavaszváró versek magyar, német
és szlovák nyelven szólaltak meg, a
gyerekek teljes átéléssel, a tavasztündérrel azonosulva, egy pici szorongással, de vidáman mondták el
verseiket. Az idegen nyelvvel való játékos ismerkedés lehetőségét mindkét intézmény kínálja a gyermekek
részére. A zsűri tagjai – Domonyiné
Borbényi Katlalin, Turán Istvánné, Bajusznácsné László Tünde,
Horváth János, Dénes Istvánné – a

gyermekeket további versmondásra
ösztönző, személyre szóló értékeléssel is díjazták. Április 26-án a művelődési központ színházterme zsúfolásig megtelt nézőkkel, akik a Tánc
és a dal napja alkalmából megrendezett programra érkeztek. A megjelenteket Vlcskóné Csatlós Erzsébet
igazgató asszonyon kívül Domonyi
László polgármester is köszöntötte.
A színpadon daloltak a Thököly úti
óvodások, fellépett a Mohácsi úti
óvoda Fantázia elnevezésű aerobik
csoportja, a Batthyány óvoda Körtemuzsika néptánccsoportja, népi
játékokkal az Erdőtelki óvoda apróságai, a Mohácsi ovi Bagoly csoportja, a KEVI Harangvirág óvodájának
Alma csoportja, a Szűcsi és a Thököly ovi néptánccsoportjai, szlovákul
énekeltek a Szűcsi óvodások, majd
zárásként ismét a mohácsisok léptek
színpadra, a Fantázia aerobik csoport
produkcióját láthattuk. (Fotók: Kiskőrös város facebook oldalán)

Budapestről
érkezett
hozzánk
Lupták György evangélikus esperes
meghívására Hajdú Ildikó és Pover
Ildikó, a Zsidók Jézusért Alapítvány
képviseletében
nagycsütörtökön,
hogy a Fortuna étteremben részt
vehessünk egy peszachi széder vacsorán. A megjelenteket és az előadókat az esperes köszöntötte, aki mint
mondta, ez az este alkalmas arra,
hogy együtt átéljük a pászka vacsorát, majdnem úgy, ahogy azt a választott nép évezredek óta átéli, majd Isten áldását kérte a napra, melyen igei
lelki útravalóval is ellátott minket.
A „vacsoravendégek” sok értékes információt megtudtak az alapítványról, küldetésükről, a zsidó szokásokról, vallási hagyományaikról.
Hajdú Ildikó: Miért is olyan különleges a peszach éjszakája? A szabadulást
ünnepeljük ekkor. Népünk Egyiptomban borzalmas szolgaságban élt,
és a teljes megsemmisülés fenyege-

tett minket. Jesua (ismertebb nevén
Jézus) megünnepelte a peszachot, a
kivonulás ünnepét. Utolsó vacsorája
valójában egy peszachi széder vacsora
volt! Sőt éppen a széder szertartásába
illesztve mondta el halála előtti utolsó tanítását.
A szédertál elemei: Kárpász: petrezselyem, vagy salátalevél – amelynek zöld
színe az életet jelképezi. Chazeret:
hagyma – a keserű élet jelképe.
Máror: keserűfű, reszelt torma – a
keserű szolgaság jelképe. Charoszet:
alma, dió, méz, mazsola keveréke – a
megváltás igérete. Chagiga: sült tojás
sós vízzel – a leégett Templom gyásza, az újjáéledés reménysége. Zróá:
bárány lábszárcsont – megemlékezés
az áldozatokról.
Aki szeretne még több ismeretet szerezni, keresse az alapítványt az interneten, ahol a kapcsolatot is felveheti
velük.
Elérhetőségük: zsidokjezusert.org

„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.”

Fájó szívvel emlékezünk

Digner Józsefné
Kis-Tóth Erzsébet

halálának 6. évfordulóján
Lányai, vejei, unokái

KÖSZÖnETnYILVÁnÍTÁS

* A PRÓ *
Angol, német és orosz nyelvoktatást
vállalok kezdőtől a felsőfokig.
Érdeklődni lehet: 06-78/311-039
06-20/383-5212
Kiskőrösön exkluzív földszinti lakás eladó.
érdeklődni:06-20/5926682
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Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

CSŐVÁRI PÁLT

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
Felesége, gyermekei, menye, veje és unokái

talita.hu

májusi ÚTMUTATÓ
„Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs
is rajtad kívül isten…” (2Sám 7,22)
Igen így, kisbetűvel! Mert ebben a
mondatban az isten nem az élő és
egy igaz Isten, az Úr! A nagybetűs
Isten, az élő Úr az, akihez Dávid
király éppen imádkozik, helyesebben szólva, beszélget Vele. Mert az
imént mondta neki Isten, felidézve
a múltat, felidézve, hogy tette Dávidot királlyá, hogyan hívta el őt, a
pásztorfiút a nyáj mellől és hogyan
áldja meg majd és teszi naggyá Dávid
királyi házát. Dávid, a hívő király,
mély hálával fordul Istenhez és nem
tud mást tenni, mint magasztalni a
Hatalmast azért, hogy kiválasztotta
őt és elhívta egy nép vezetésére.
Mert ez az az élmény, ami, ha átéli
az ember, alapból megváltoztat mindent. Az ember, aki egyrészt tudatában van annak, hogy ő csak egy kis
porszem, egy a sok milliárd közül.

Másrészt rádöbben, hogy Isten őt
is számon tartja, tud róla és ismeri
őt kívül-belül. Sőt, terve van vele,
használni akarja őt, számít rá a küldetésben, hogy üdvtervét az emberek
megmentésére véghez vigye.
Szükségem van rád – üzeni nekünk
is Isten. Akinek élő hite van, aki az
Úrra bízta életét, terveit, önmagát,
azt tudja használni Isten. Mert az az
ember látja úgy önmagát, ahogyan
Isten is látja őt. Gyengének, esendő gyarló embernek, aki Isten kegyelmes szeretetéből lehet valamivé,
más esélye nincsen. Az ilyen ember
ugyanis nem önmagában, nem vált
vagy akár valós érdemeiben bízik,
hanem teljes egészében Istenre hagyatkozik.
Dávid sem volt szent, ő is botlott,
néha egészen nagyokat is. De Istenéhez bűnbánó szívvel mindig visszatalált. Ez a hívó ember útja, nincs más.
Lupták György

„Kövess engem!”

II. Ökumenikus Családi Nap
Június 16-án, vasárnap 10 órától
megrendezésre kerül a II. Ökumenikus Családi nap. 2018-ban lélekápoló, feltöltő, elgondolkodtató,
közösséget gazdagító napot tudhattunk magunkénak, ahol nem csak a
gyülekezetekhez tartozók, hanem az
esetleg még kívülállók is jól érezték
magukat. Ahogy előző évben idén is
elmaradnak a délelőtti istentiszteletek
és a baptista, evangélikus, pünkösdi,
református és a római katolikus gyülekezetek együtt tartanak istentiszteletet a főtéren, ahol igét hirdet Mike
József kecskeméti baptista lelkipásztor. 2018-ban Jézus hívása volt központban, amikor így szólt: „Jöjjetek
énhozzám mindnyájan”, 2019-ben a
fókusz Jézus hívásán lesz „Kövess en-

gem!”. Az éneklés, igehirdetés után
bizonyságtételt is meghallgathatunk.
A közös ebéd után az evangélikus
imaházban és a művelődési központban felnőtteknek szóló előadások,
beszélgetések, műhelymunkák lesznek, illetve a Bim-Bam előtti utcán
a gyerekek találhatnak programokra.
A nap zárásaként koncertet hallhatunk. Részletes programot szórólapokon, plakátokon és a gyülekezetek
honlapjain találhatnak hamarosan.
A nap költségeire az evangélikus gyülekezetben céladományt lehet leadni,
illetve, aki szívesen segítene ételosztásban, előkészítésekben-elpakolásban, vagy más kétkezi munkákban,
jelezze azt lelkészénél.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Május 26-án, vasárnap 10 órakor
családi istentiszteletre hívjuk az
evangélikus családokat az evangélikus templomba. Kicsik és nagyok
együtt tanulunk Isten igéjéből, sokat
énekelünk, közösen imádkozunk, és
játékos feladatokkal kapcsolódunk az
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Családi
Istentisztelet
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alkalom témájához. Az istentisztelet
után a templom körül szeretetvendégségre marasztalunk mindenkit,
melyhez ki-ki lehetőségeihez mérten
némi süteménnyel, gyümölccsel, innivalóval hozzájárulhat. Szeretettel
várjuk gyülekezetünk családjait!

Húsvéttől - pünkösdig
Keresztény hitünk három nagy ünnepe (karácsony, húsvét, pünkösd)
– közül talán pünkösd az, ami leginkább ismeretlen a mai ember számára. Karácsonykor Jézus születését
még a nem keresztény világ is ünnepli. Húsvétkor a néphagyományok talán már kikopnak, ám ezzel együtt a
húsvét eredeti üzenete Jézus feltámadásnak csodája nem vált ismertebbé a
világban. Pünkösd, a maga titokzatos
üzenetével: a Szentlélek megérkezik
és ma is a szívünkben él – még inkább megfoghatatlan korunkban.
Húsvét után 40 nappal Mennybemenetel ünnepe – ismertebb nevén Áldozócsütörtök – érkezik el, amiről a
protestáns egyházakban egyre inkább
megfeledkeznek. Ezen a napon, bár
még sok helyen van istentisztelet, de
gyakran a legközelebbi vasárnapon
emlékeznek meg arról, hogy Jézus
egy hegyre hívja tanítványait. Itt
utoljára megjelenik nekik, elmondja
küldetésüket, miszerint: „Menjetek
el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet, megkeresztelve őket az Atyának,
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam nektek; és íme,
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28, 19-20.)
Megáldotta tanítványait, majd felemelkedett és eltűnt. Erre az eseményre 10 nappal ünnepeljük
pünkösd ünnepét, aminek jelentése
ötvenedik, hiszen húsvéttól 50. napra történt meg, hogy a tanítványok
imádkozva együtt vannak és a ház körül, amiben voltak, viharhoz hasonló
hang hallatszott, kettős lángnyelvek
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jelentek meg az ott levők feje fölött
és mindenki olyan nyelven kezdett
el beszélni, amit sohasem tanult. Az
utcán ezen a nyelven dicsérték Istent
és meséltek Isten dolgairól, ámulatba ejtve az embereket. A Szentlélek
eljövetele és megérkezése ad a mai
hívő embernek erőt és hitet, hiszen
Ő az, aki felismerteti velünk Isten
jelenlétét az életünkben, Ő erősít,
bátorít bennünket, hogy amire Isten
elhív, arra az útra rálépjünk, és azon
megmaradjunk. A Szentlélek segít elhinni azokat a dolgokat is, amit ésszel
nem tudunk felfogni, és aki bepillantást enged Isten országába csodáival,
megjelenésével itt földi életünkben.
Erről beszél Péter apostol is, amikor
így szól: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus
nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (ApCsel 2, 38)
Ezeket az ajándékokat így foglalja össze
Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után című
versében:
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
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Húsvéti programok az EGYMIBEN

Átbicajoztak Kecskemétről
Kőrösre ünnepelni
A Kecskeméti Református Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói négy pedagógus társaságában
kerékpárral érkeztek Kiskőrösre
Kecskemétről, hogy az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc évfordulóját velünk ünnepeljék. A 15
diák és tanáraik részt vettek a városi
ünnepségen a Petőfi Sándor Művelődési Központban, illetve Komádi
Róbert, az iskola intézményi lelkésze, valamint Hörcsök Petra nyolcadik osztályos tanuló megkoszorúzták
Petőfi szobrát.

Ezzel a kezdeményezéssel hagyományt szeretnének teremteni iskolájukban, azaz minden évben, ahogyan
most is, a három nyolcadik osztályból öt tanulót fognak kiválasztani,
akik kerékpárral, tanáraik kíséretben
eljönnek Kiskőrösre ünnepelni.
Megtisztelő számunkra ez a kezdeményezés, köszönjük szépen, hogy
itt voltak és velünk ünnepeltek. Sok
szeretettel várjuk a diákokat és kísérőiket jövőre is.
Tóth Anett

Ismét díszlik a tojásfánk
Az eső sem tántorította el a lelkes tojásfa díszítőket, hozták hímes tojásaikat és felékesítették a város Tojásfáját
április 14-én. A főtéren immáron
harmadik alkalommal. Volt, aki bátran felmászott a fára, volt, ki létráról,
volt, aki a tojásfüzéreket adogatta a
magasban lévőknek. A programot
szervező Kiskőrös Városért Alapít-

vány kuratóriumának tagjai piros
csoki tojással lepték meg a kicsiket,
de volt nyuszisimogató, és még a felnőtteknek is jutott a finom falatokból. A tojásfa díszítők között kisorsolt
januári születésű nyeremény báránykákat Kálmándy Hunor és Szabóné
Juhász Edit nyerték meg, akik azóta
már felelős állattartókká váltak.

Rekordlétszámú jelentkezés
a szavalóversenyre
A kiskőrösi EGYMI néhai igazgatónőjének, Radicsné Szerencsés
Teréziának élete ma is példaként
lebeg kollégái előtt. A tehetséggondozás kiemelten fontos volt számára.
A Kiskőrösi EGYMI Utazótanári intézményegysége harmadik alkalommal szervezte meg a Szerencsés Teri
Emlékversenyt. A szavalóverseny
– melynek idei témája a „Csodálatos
állatvilág” volt, az integráltan nevelt
sajátos nevelési igényű tanulók számára jelentett megmérettetési lehetőséget. A programra rekord számú
jelentkezés érkezett, mintegy 120
gyermek szavalt szebbnél szebben.
A verseny célja az emlékezés mellett
az is volt, hogy a diákok jól érezzék

magukat, tanuljanak egymástól, sikerélményhez jussanak. Hiszen mindenki nyertes, aki megtanul egy verset. Fejleszti memóriáját, gyarapszik
elméje, lelke.
Ezúton is köszönet a zsűri tagjainak: Elek Jánosné, a Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum Vári Szabó
István Szakképző Iskolája és Kollégiumának pedagógusa, Szálas Márta
logopédus, gyógypedagógus, Nagy
István gyógypedagógus.
A zsűri díjait az Ágnes Galéria ajánlotta fel, a gyermekek díjait az óvodai
korcsoporttól a középiskoláig a Kiskőrösi Tankerület biztosította.

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy
gyermekeink, megismerve a húsvét
történetét és elsajátítva a húsvéti hagyományokat, tovább vigyék majd
a szokásokat. Így a tavaszi szünetet
megelőző napokban a nebulókat
rengeteg húsvéti programmal, tevékenységgel örvendeztettünk meg.
Április 16-án, kedden, a napközis
munkaközösség Húsvétváró klubnapközit szervezett számtalan érdekes, színes kézműves programmal.
Szerdán minden osztály elkészítette a maga kis húsvéti asztalát,
terítékkel, virágokkal, bőséges tálakkal, melyeken kalács, sonka,
tojás és sok-sok zöldség díszelgett.

A lányok sorba álltak, és a fiúk a
locsolóvers elmondása után meglocsolták őket, majd kézműves
foglalkozásokon vehettek részt.
Természetesen ez a nap sem telhetett el tojáskeresés nélkül. Délután
a szakiskolás tanulók ünnepeltek
szépen megterített asztalokkal, falatozással és kézműveskedéssel.
Mindegyik rendezvény vidáman, jó
hangulatban telt. A gyerekek önfeledten tevékenykedtek, jól el is fáradtak a nap végére. Úgy gondoljuk
sikerült visszacsempészni szívükbe
a húsvét hangulatát, és ez volt az
igazi cél.
Krafcsik-Pataki Katalin

Viedner Mónika

A „SZÓ-LA-M” Alapfokú Művészeti Iskola

felvételi meghallgatást
tart

új növendékek számára
2019. június 5-én szerdán 15-18 óráig
és 6-án csütörtökön 15-18 óráig a
Művészeti Iskolában.
Jelentkezni lehet a következő hangszerekre:
Fafúvó: furulya, fuvola, oboa, klarinét
Rézfúvó: trombita, kürt, harsona, tuba
Zongora, magánének

Kérjük, hogy a gyermekek oktatási azonosító számát hozzák
magukkal!
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Emlékezés Kiss Sándor karnagyra

Korcsolyákat kaptak a Tescotól
A Sorsfordító Szolgáltató Központ
közreműködésével a Bem József Általános Iskola közel 100 pár korcsolyát kapott ajándékba április 24-én
a kiskunhalasi Tescotól. Az ünnepélyes átadáson a diákokon kívül
jelen volt Budai László, a kiskunhalasi Tesco Hipermarket vezetője,
Pribelszki Péter, a kiskőrösi Tesco
Hipermarket vezetője, valamint
Hajdú Júlianna, a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ igazgatója. Az iskola nevében Horváth A.
Gézáné igazgatóhelyettes vette át a
korcsolyákat és köszönte meg a nemes gesztust.

Horváth A. Gézáné: Iskolánk „Pedagógiai Programjában” szerepel a
mindennapos testnevelés keretében
egy téli sport elsajátítása is az úszás
mellett. A 3 - 4. osztályosok vették
át a korcsolyákat, amelyek méretei
különbözőek, így a felsős gyerekek
is igénybe vehetik. A szülők anyagi
terheit csökkentjük ezzel, nem kell
bérelni, vagy saját korcsolyát venni
a tanulóknak, mindemellett kiváló
lehetőség nyílt arra, hogy mindenki
megtanulhat korcsolyázni, szakoktató segítségével. 4. osztálytól járnak a
gyerekek, heti két órában a kiskőrösi
Rajz Attila jégpályára.

kiskőrös város hírei,
fontos napi infomációk:

facebook: kiskőrös város
www.kiskoros.hu
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Bizony már harmincegy esztendeje,
hogy eltávozott közülünk Kiss Sándor, a kiskőrösi zenei élet meghatározó alakja. Munkássága korszakokon
és zenei műfajokon átívelő volt, éppen ezért eredményei máig hatnak,
számos generáció őrzi a szívében „Sanyi bácsit” és a tőle tanultakat.
A karnagy úr 1918. május 20-án látta
meg a napvilágot a közeli Császártöltésen, parasztcsalád gyermekeként.
Az elemi iskola után Kiskőrösön
1932-ben elvégezte a Petőfi Polgári
Iskolát, azonban továbbtaníttatását szülei már nem tudták vállalni,
a nagy világválság súlyos terhet rótt
mindennapjaikra. A fiatalember zenei érdeklődése a polgári iskolai évek
alatt már egyre inkább meghatározta
gondolkodásmódját a jövőt illetően.
A harmincas évek első felében tagja
lett Fóti Ferenc levente fúvószenekarának, valamint a Keresztény Iparos
Olvasó Egylet vonószenekarának is.
Igen hamar bebizonyosodott róla,
hogy abszolút zenei hallással rendelkezik, továbbá, bár a kedvence mindig is a hegedű maradt, a legtöbb
hangszeren megtanult játszani. A
későbbiekben úgy mondták, hogy ha
meghallott egy zeneművet, vagy dalt,
ami tetszett neki, azonnal le is kottázta, zenekarra hangszerelte.
1935-ben önként jelentkezőként felvételt nyert Budapestre az I. honvéd
gyalogezred katonazenekarába, ahol
ismereteit és képességeit is fejleszthette. A híres Fodor Zeneiskolában

hegedű tanszakon képezte magát.
A háború alatt megfordult a visszacsatolt Felvidéken, majd 1943-ban
Kiskőrösön előbb leszerelték, majd
újra behívták. 1944 októberében
Alsóvereckén szovjet fogságba esett,
hadifogságba került, ahonnan csak
1945 decemberében térhetett haza.
Igen hamar belevetette magát a kiskőrösi zenei életbe, 1946-ban előbb
a MADISZ Kulturális Osztályának
élére nevezték ki, majd az ötvenes
évek elején már karnagyként irányította a MÁV Szakszervezet Zene- és
Énekkarát, egészen 1957-ig: ebben
az évben pozícióját átadta barátjának,
Filus Lajosnak, aki gyermek fúvószenekarrá alakította azt.
1957-ben ugyanis a Kiskőrösi Földművesszövetkezet (később
ÁFÉSZ) keretein belül lehetősége
nyílott régóta dédelgetett álmának
megvalósítására: létrejöhetett a 12
tagú esztrád, majd 1958-tól szimfonikus zenekar, amelyet évtizedeken
át sikeresen irányított, nem csekély
hírnevet szerezve a városnak. 1977-re
már túl voltak 216 fellépésen és 208
zenemű betanulásán. A létszám folyamatosan bővült, Sanyi bácsi maga is
oktatta a fiatalságot. Amíg nem volt
zeneiskola, általában a saját lakásán
tartott órákat, ám ha kellett, a kerékpárjával szívesen „házhoz ment.”
Habár életművének legjelentősebb
eredménye a szimfonikus zenekar
volt, fontos kiemelnünk még, hogy
zenei képzettsége és műveltsége okán
más területen is képes volt jelentőset
alkotni. Az ötvenes években vezette
a Tiszti Klub Szalonzenekarát, ahol
együtt zenélt többek között Balogh
Zoltánnal, Filus Lajossal és Grábics
Istvánnal is. Emellett pedig a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség is számíthatott rá, mint énekkar vezetőre,
illetve a későbbiekben a kántori feladatokat is ellátta. Számos hivatalos
kitüntetés és elismerés birtokosa volt,
és munkáját mindig is szeretetből
végezte, pontosan ezért emlékeznek
még rá most is egykori tanítványai
olyan jó szívvel. 1988-ban, 70 éves
korában hunyt el.
Turán István

Amatőr alkotók profi szinten
Csomák Lászlóné Cserzsi (jobb oldali kép) két évvel ezelőtt talán nem
is gondolta volna, hogy Kiskőrösön
ennyi lelkes tanítványra talál. Egy
interaktív előadást jött városunkba
tartani a művelődési központ vezetőjének, Sutus Etelka meghívására
a paverpol textilszobrászat kézműves
technikáról, aztán havonta tartott
foglalkozásokat, először városunkban, majd saját műhelyében. Követőinek – Lechnerné Lugossy Gyöngyi (bal oldali kép), Litauszkiné
Madácsi Márta, Takáts-Tóth Ilona,

Jeszenszki Anikó, Huszti Ildikó –
alkotásait nemrégiben megcsodálhattuk a kamarateremben. Mint
láthattuk a csodálatos alkotásokon
keresztül, ez a kreatív műfaj rengeteg
lehetőséget ad a képzelőerő kifejtésére. Készültek ízléses, színeiben harmonizáló képkeretek, képek, szobrok, domborművek. Mind - mind
önmagában is szépséges alkotás, így
tárlatba rendezve a közönség pedig
nem győzött gyönyörködni az amatőr kiskőrösi lányok-asszonyok profi
kétkezi művészi munkájában.

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI
MÁJUS
11. szombat
14. kedd 16.30

Három Határ Teljesítménytúra
Modern kor gyermekei – Török Zsuzsa klinikai
szakpszichológus előadása (Bócsa, könyvtár)
15. szerda 10.00
Családi életciklusok – Török Zsuzsa
klinikai szakpszichológus előadása
(Humán Szolgáltató Központ)
25. szombat 10.00 Fitt lesz Csengőd! (Csengőd, Béke tér)
25. szombat 14.00 Tavasszal is fitten! (Kiskőrös, Petőfi tér)
29. szerda 16.15
Csiri-biri torna
(Petőfi Sándor művelődési központ)
30. csütörtök 10.00 Életmódváltó klub – Szlávik-Kupán Emese
dietetikus előadása (Kecel, művelődési ház)
31. péntek 10.00
Életmódváltó klub – Szlávik-Kupán Emese
dietetikus előadása (Bócsa, könyvtár)
JÚNIUS
1. szombat
7. péntek 16.00

Települési egészségnap – Elsősegélynyújtó
tanfolyam (Tabdi sportpálya)
Elsősegélynyújtó tanfolyam
(Csengőd, művelődési ház)

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.

Mozdulj, ússz, kerékpározz!
Az elmúlt időszakban számos alkalommal mozgatták meg a családokat
Pásztorné Molnár Judit és Pásztor
Gyula testnevelők a Családi vízi csatán és a Mozdulj! Családi vetélkedőn.
A szárazföldi és a vízi programok is
nagyon népszerűnek bizonyultak,
ahol különböző játékos feladatok
vártak az érdeklődőkre.
A XV. Bringabarátság bringatúrán pedig egy lelkes csapat gyűlt össze Kuti
Zoltán szervezésében, akiket a rossz
idő sem tántorított el a biciklizéstől.
Klinikai szakpszichológusaink változatos előadásokkal várták az érdeklődőket a Kiskőrösi Járásban. Török
Zsuzsa az óvodás gyermeket nevelő
szülőket látta el tanácsokkal az iskolaérettséggel kapcsolatban. Beszélt az
érzelmi intelligencia fejlesztésének
lehetőségéről, az új környezet miatt
kialakuló alkalmazkodási nehézségekről és az iskolában előforduló
pszichés rendellenességekről. Máskor
a női szerepekre fektette a hangsúlyt,
ahol megtudhattuk, hogy a szülőktől
„hozott” viselkedésformák, hogyan
befolyásolják felnőttkorban a személyiséget, a párválasztást és a gyermeknevelésben hozott döntéseket.
Továbbá a terhesség alatt átélt stressz
mértéke miként hat a gyermek személyiségére.
Mezőfi-Horváth Antónia egy nagyon gyakori jelenségről, a dackorszakról tartott előadást. Beszélt a
probléma kialakulásának okairól, a
konfliktushelyzetekről, és segítséget
nyújtott a szülőknek, hogyan kezeljék eredményesen a vitákat. E mellett
a testvérkonfliktusokról és a testvérek
közti féltékenység mérsékléséről is
volt szó. Másik alkalommal a gyermekre és a családra ható virtuális
világ kihívásairól tartott előadást. Az
előadások után a résztvevőknek lehetőségük volt a tapasztalataik megvitatására is, ahol bátran kérhettek
segítséget.
Szlávik-Kupán Emese dietetikus
betegklubjain az egészséges táplálko-

zásról, folyadékpótlás fontosságáról
és különböző betegségekről volt szó;
kiemelve a cukorbetegséget, valamint
a keringési rendszer megbetegedéseit,
melyek napjaink legjelentősebb civilizációs betegségei és vezető halálokai.
Szó esett a vitaminok természetes
úton való beviteléről. Ezek közül kiemelt hangsúlyt kapott a D-vitamin
pótlása, mely immunrendszerünk
erősítése és csontjaink védelme érdekében nélkülözhetetlen. A csontritkulás, során mely a menopauzát
követően nagyon sok nőt érint, ám a
férfiak körében is gyakran előfordul,
fontos egyéb ásványi anyagok mellett
a megfelelő kalcium bevitel, mely a
természetes táplálkozás során is kön�nyedén pótolható.
Életmódváltó klubokon a kismamák hallhattak a terhesség idejére
vonatkozó étkezési irányelvekről, az
anyatej fontosságáról, a baba hozzátáplálásáról és kicsi korban kialakuló
ételérzékenységekről, ételallergiákról.
4-6 hónapos korig ajánlott a baba
kizárólagos anyatejes táplálása, utána
érdemes elkezdeni a hozzátáplálást.
A dietetikus kiemelt hangsúlyt fektetett az elfogyasztott ételek mennyiségére. Ha a pici megfelelően fejlődik és
egészséges, akkor nem szabad erőltetni neki, hogy az utolsó falatig megegye az általunk megfelelőnek gondolt
mennyiséget, mert ez komoly pszichés zavart okozhat, és érzelmi evés
alakulhat ki. Az iskolás gyermeket nevelő szülők figyelmét az egészségtelen
rágcsálnivalók, cukrozott üdítőitalok
és energiaitalok veszélyeire hívta fel.
Emese a változatos és mértékletes
étkezést javasolja, napi több alkalommal, kisebb adagokban. Irányelvei
egy kis odafigyeléssel könnyen tarthatók. A táplálkozás mellett azonban
a mozgásnak is kiemelt szerepe van.
Napi fél óra intenzív séta vagy biciklizés jótékony hatással van egészségünk
megőrzésére.
Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátor
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Hullámzó teljesítmények
a női kézi fronton

Rendkívül mozgalmas volt az április a Wattayban
A tanév első neki rugaszkodásai után, az első félévet követően, most már
bizony a tanév végére kell megtenni az előkészületeket. Így van ez a kiskőrösi Wattayban is, ahol az áprilisi hónap igen mozgalmasra sikeredett.
A hónap elején fejeződtek be a szakközépiskola kilencedik évfolyamán
megszervezett szintvizsgák, melyek sikeres megléte a feltétele annak,
hogy a gazdálkodó szervezetek a nyári időszakban gyakorlatra tudják fogadni a leendő szakembereket.

A tavaszi időszakban mintegy 65
tanuló tett eredményes szintvizsgát
asztalos, épület- és szerkezetlakatos,
hegesztő, karosszérialakatos, pincér
(alsó kis kép) és eladó szakmákban. A szintvizsgák megszervezése
kapcsán tovább épült a Wattay és a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara közötti partneri kapcsolat is, hiszen a jogszabályi előírás
alapján a szintvizsgákat a kamara a
szakképző iskolákkal együttműködésben szervezi meg.
A szintvizsga időszakot követően több
olyan eseményt szerveztek, melyeket
a „GINOP-6.2.3-17-2017-00004 A
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
fejlesztése „A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért” pályázat
keretében valósítottak meg. Ilyen
volt többek között a szilvásváradi
tanulmányi kirándulás, (jobb oldali
nagy kép) melyen mindhárom évfolyam asztalos tanulói részt vettek,
megtekintve a Szalajka-völgy szépségeit, a Szabadtéri Erdei Múzeum és
Erdei Iskola, valamit a Zilahy Ala-

dár Természeti Múzeum látnivalóit.
A kirándulás hetében még egy országos szintű rendezvény is megvalósult
a Wattayban: a „Szakmák Éjszakája
2019” elnevezésű pályaválasztást
elősegítő este, melyen Papp Gyula
főigazgató, Vikker József szakmai
főigazgató-helyettes, Szedmák Tamás önkormányzati képviselő és
Franczia László, az iskola igazgatója
köszöntötte a résztvevőket. Az est folyamán a Wattay három telephelyén
tekinthették meg, illetve próbálhatták ki az egyes szakmákat a résztvevők. Már azokon az esztergagépeken
láthatták a forgácsoló szakma alapjait, amelyek beszerzését a Hankook
Középiskolai Pályázat keretéből sikerült megvalósítani.
Április végéhez közeledve a programok továbbra is mozgalmassá tették
az iskola életét. Húsvét előtt a kilencedikes tanulók részére Kunhegyesi
Feró tartott foglalkozásokat a romakultúra témában, bemutatta a roma
szokásokat, hitvilágot és kihangsúlyozva egymás értékeinek tisztelet-

ben tartását. A programmal párhuzamosan drogprevenció témakörben
Kuti Erika címzetes rendőrőrnagy,
bűnmegelőzési főelőadó tartott előadásokat több osztály részére, melyre
a koronát a művelődési központban
a Zacher Gábor (ovális fotó) által
megtartott előadás tette fel, melyen
jóformán a Wattay összes tanulója
részt vett.
A fejlesztéseknek, a szabadidős
programoknak, a szakmabemutató
napoknak nem titkolt szándéka az,
hogy a tanulók és szüleik számára
ismertebbé, elfogadhatóbbá váljon
a szakképzés világa. Éppen ezért a
programsorozatok egészen a tanév
végéig tovább folytatódnak. Többek
között tanulmányi kirándulások-

kal, kerékpáros túrákkal és további
prevenciós, ismeretterjesztő előadásokkal törekszik a kiskőrösi Wattay
motiválni a tanulásra, a szakma szeretetére, jelenlegi és leendő diákjait.

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

A TARR Kft. pályázatot hirdet

MŰSZERÉSZ állás betöltésére.
Munkavégzés helye: Kiskőrös telephely
Részletes információ: https://tarr.hu/rolunk/karrier
Jelentkezési határidő: 2019. május 31.
Fényképes önéletrajzokat az allas@tarr.hu e-mail
címre várjuk „Műszerész” tárggyal.
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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!

Jól zajlanak az események a Kiskőrösi NKSZSE háza táján a tavaszi start
után. A Bács-megyei Női bajnokságban az első mérkőzésre hazai pályán került sor, rögtön a Kecskeméti
NKSZSE csapatával mérkőztek meg
lányaink. A végeredmény egy nyolc
gólos vereség lett, (22-30) mely nem
mutatott reális képet a mérkőzésről, hiszen a feljutni szándékozó az
NBI/B-ből erősíteni tudó vendégek
igencsak megizzadtak a mérkőzésen.
Ezen az estén a jobb csapat győzött,
ez nem volt kérdés. Javításra a következő hétvégén Tiszakécske együttese
ellenében nyílt lehetőség. Ez a meccs
egy nagyon magabiztos tízgólos győzelemmel zárult együttesünk számára 32-22 arányban.
Az ifjúságiak háza táján is van feladat
bőven, a lapzárta idején három magabiztos győzelemmel és egy 1 gólos
hazai fájó vereséggel várják lányaink
a rájuk zúduló nehéz feladatokat.
Több fronton is helyt kell állniuk
ebben az idei évben, mert a serdülő, ifjúsági és felnőtt mezőnyben is
szerepet vállaló játékosok mindenütt
küzdenek az érmekért. Az ifjúsági
mezőny legjobb góltermelői közé
büszkén soroljuk Borbényi Lucát,
aki 118 góljával verseng a gólkirálynői címért a Női ifjúsági III. osztály
mezőnyében. A serdülő bajnokság a
kis létszám miatt csak március 8-án
indult meg. Czérna János csapata így felkészülési mérkőzésekkel és
tornákkal „hangolt” a bajnokságra.
Egy magabiztos győzelemmel és egy
igencsak fájó vereséggel kezdték meg
szereplésüket az idei tavaszon, hiszen
Kecskemét csapatát legyőzték hazai
pályán a KNKSZSE fiataljai, majd
Kalocsával megmérkőzve alulmaradtak. Az U 14-es korcsoportban is

remekelnek lányaink Fenyvesi Éva
vezérletével az összevont Badó László régió A - C ágán. Idén az egész
bajnokságot tekintve is csak az eddig
veretlen Kiskunhalas együttesétől
szenvedtek vereséget. Ezzel a teljesítménnyel már biztosan bekerülnek
a III. osztályú bajnokságok legjobb
csapatai közé, s küzdhetnek meg a
másodosztályba jutásért.
U13. Az idén kettő meccsből kettő győzelem. Biztató kezdet, javuló
forma és még nagyon sok mérkőzés
vár Fenyvesi Éva lányaira a gyermekbajnokságban. Hiszen az idén még
csak egy tornán vettek részt, ahol két
csapatot is legyőztek.
U 12. Hasonló sportcipőben járnak
Czérna János fiataljai, hiszen ők is
csak egy tornán vettek részt 2019.
tavaszán. Szeghalomra utaztak a gyerekek, ahol is nagyon szoros vereséget szenvedtek Kistelek csapatátók,
és egy pontot raboltak Kiskunhalas
együttesétől.
Szivacskézilabda. U10. László Zsolt
gyermekei egy hazai rendezésű szivacstornán mérték össze tudásukat
a környék csapataival, (Kecskemét,
Csongrád) s mutatták meg, hogy jó
úton haladnak a nagyobb kihívások
megvalósításainak rögös útján.
U8-9 Dózsa Tamás serege is megmérettette magát az idén először, de
nem utoljára. Kecskemétre utaztak
megízlelni, hogy milyen is mérkőzést
játszani más egyesületekben nevelkedő játékostársaikkal. Tornarendszerben két mérkőzés várt a lányokra az
esti órákban, ahol remekül helytálltak.
A bajnokságok eredményeit a
keziszovetseg.hu internetes oldalon
lehet követni. Hajrá Kőrös!
Szabó Tamás

Aranyérmesek lettek a selejtezőn
Ezüstöt kaptak a megyei döntőben

A Wattay labdarúgó csapata az amatőr kispályás labdarúgó diákolimpia
selejtezőjén aranyérmes lett Kecskeméten. Az 5 csapatosra tervezett
selejtezőn 3 csapat küzdött a helyezésekért, mert egy iskola előzetesen
visszalépett, egy pedig nem tudott
kiállni, miután az NB III-as játékosait törölték. Már az első két mérkőzésen eldőlt a megyei döntőbe jutás,
hiszen csapatunk mindkét ellenfelét
legyőzte.
A fekete szalagot viselő játékosaink
4:3-ra nyertek a piarista gimnázium
ellen. Góllövők: Dulai M., Farkas
B., Györgye A., és Patai D. Szép
összjátéknak köszönhetően 6:3-ra
vertük a Gáspár A. Szakgimnázium
csapatát. Góllövőink: Deák D., Dulai M., Farkas B., Györgye A., Patai
D. (2)
Az aranyéremmel, a megyei döntőbe
jutással a napokban elhunyt osztály,
és iskolatársuk emlékének adózott a
csapat.
A csapat tagjai: Deák Dániel, Dulai Máté, Farkas Bence, Györgye
Adrián, Gyurján Dominik, Lendvai Adrián, Márkó Bence, Patai
Denisz, Szeg Bence, Sztraka Mi-

hály, Vincze Márton Milán. (fotó)
Amatőr kispályás labdarúgó csapatunk csak kevéssel maradt le az országos döntőbe jutásról.
Kiskunmajsán 4 csapat részvételével
zajlott a megyei döntő.
Eredményeink: Constantinum Wattay 2:1 (Dulai M.), Wattay –
Tomori 2:1 (Dulai M. 2), MNÁMK
– Wattay 3:5 (Györgye A.(2), Farkas
B, Vincze M., Dulai M.)
A Constantinum elleni mérkőzés
döntötte el az országos döntőbe
jutást. Sajnos a rosszabb helyzetkihasználásunk, és egy-két védekezési
hiba az ellenfélnek kedvezett. Mivel mindkét csapat nyerte a további
mérkőzéseit, így az első mérkőzéssel
eldőlt a továbbjutás sorsa. Dicséret a
csapat tagjainak a lelkes játékért, és
Németh Márk kapusnak a jó teljesítményért.
A csapat tagjai: Németh Márk, Farkas Bence, Deák Dániel, Dulai
Máté, Györgye Adrián, Gyurján
Dominik, Lendvai Adrián, Patai
Denisz, Szeg Bence, Sztraka Mihály, Vincze Márton Milán.
Csatai Gáborné edző

Sikeres a Kiskőrösi Lövészklub
Gratulálunk Gaál Mártonnak, aki
az Általános és Középiskolák Bajnoksága Bács-Kiskun Megyei
Döntőben Kalocsán képviselte a Kiskőrösi Lövészklubot.
Nyílt irányzékú légpuska 20 lövés általános iskola fiú versenyszámban 3. helyezést
ért el, amivel bejutott
az országos döntőbe!
Köszönjük, hogy általad megemlítették váro-

sunk, és a klub nevét! Lezajlott az
Együtt a Daganatos Gyermekekért
Alapítvány által szervezett
Győztesek Versenye is.
A Lechner Péter lőtérvezető és Maglódi
Attila lövészetvezető
koordinálásával
működő lövészklub
is kivette a részét a
sporttalálkozóból.
A lőtéren majdnem 50
gyermek ismerkedhetett
meg a lövészettel.
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Petőfi fesztivál hatodszorra is jó programokkal
Egy rendezvényszervezőnek nem szégyen elismerni, ha hibázik

Hatodik alkalommal hirdették meg a Petőfi Kulturális Fesztivált a város főterén. Ismét nagyszámú 1848-as katonai hagyományőrző látogatott el városunkba, színházi előadások és koncertek várták a vendégeket. A hirtelen
jött rossz idő mellett azonban egy szervezési hiba is „becsúszott” a rendezvénybe. Szedmák Tamással beszélgettünk a fesztiválon történtekről

 Mi a fesztivál célja?
Hat évvel ezelőtt a Kiskőrösért
Egyesület tagjai egy olyan nagyrendezvényt hívtak életre Petőfi szülővárosában, amely programjaiban
illeszkedik a költő munkásságához
és történelmi korához. A kultúra
legtöbb irányzatából válogattunk
programelemeket: élőzenés koncertek, színházi előadások, irodalmi
műsorok, kiállítások és közönségtalálkozók várták az érdeklődőket a
Petőfi fesztiválokon. Fontos szerepet
szántunk az 1848-as katonai hagyományőrzőknek, akik az ország minden sarkából jöttek el nagy számban
mindig a közönség szórakoztatására,
de kiemelt figyelmet fordítottunk a
kisgyermekes családokra is. Így épült
fel minden évben a Levendula Gyermekpark, ahol színvonalas foglalkozások várták a legkisebbeket. A több
mint fél évtized alatt az egyes programok már nagyszámú közönséget
hoztak a városközpontba.
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 Hogyan válogattátok össze az
idei programokat?
Igyekeztünk a már megszokott vonalon szervezni az egyes programelemeket. Ismét nagy számban voltak
jelen a katonai hagyományőrzők,
akiket óriási tömeg kísért végig a
felvonuláson a Piactérre. A gyermekpark programjait ezúttal egy
délvidéki partnerszervezetünk bonyolította le, több mint ötven közreműködő önkéntessel. Az irodalmi
színpadon pedig fellépett Kamarás
Iván, valamint a Sinatra és Társai
Duó. Élőzenés koncertnek a Kiskőrösi Szürkeverebek mellett ezúttal
egy olyan zenekart választottunk,
amelyik elsősorban a tinédzser korosztály nagy kedvence, ők a Follow
the Flow nevű, feltörekvő sikerzenekar. Úgy gondolom, hogy jó választás volt valamennyi program, némelyiken meglepően sokan vettek részt,
de persze azért volt olyan, amelyre
több érdeklődőt vártunk.

 Nem minden sikerült tökéletesen vasárnap. Mi történt?
A zord időjárás sok akadályt gördített
a Levendula Gyermekpark működésébe. A foglalkoztatók nagy része ki
sem tudott pakolni az asztalokra,
mert mindent lesodort az orkánerejű szél. Emiatt meg sem közelítette
az eddig megszokott színvonalat a
gyermekpark, hiába voltak sokan az
érdeklődők. Úgy gondolom, erről
senki nem tehet. Rossz döntés volt
viszont egy időpontra tenni a vasárnapi Follow the Flow koncertet és
az Indul a bakterház című színházi
előadást. A Follow the Flow zenekar
kérésére az általunk eredetileg korábbra tervezett kezdést egy későbbi
időpontra tettük át. Sajnos az előző
évek pozitív tapasztalatait figyelembe véve döntöttem úgy, hogy elfogadom ezt a kérést. Nem számolva
azzal, hogy ez a zenekar nagyobb
teljesítményű hangrendszerrel érkezik, mint a tavalyi, melynek hangerejét „levédte” az áruház épülete.
A kezdés után percekkel már érezni
lehetett, hogy ezt így nem lehet folytatni, mert a színházi előadás élvezhetetlenné vált a koncert hangereje
miatt. A színházi előadásra több
mint hatszázan váltottak jegyet, a koncert ingyenes volt.
A kialakult helyzetben meg
kellett hoznunk egy súlyos
döntést, ez pedig az ingyenes
koncert félbeszakítása lett,
hogy a belépőjegyes színházi előadás folytatódhasson.
Rendkívül fájdalmas döntés
volt, mert óriási tömeg jött
el a zenekar koncertjére és a
koncert megszervezése is hatalmas munka volt.
Ezúton is elnézést szeretnénk
kérni azoktól, akik eljöttek
az esti programokra, közülük
sokan messzi településekről

érkeztek. A színház stábjától, akiknek kicsit várniuk kellett, amíg véget
ér a koncert, a koncertrajongóktól
pedig, hogy a műsor felét hallgathatták csak meg. És természetesen a fellépőktől is! Külön szeretném megköszönni a színházi közönségnek, hogy
türelmesen vártak, amíg megoldjuk
a kialakult helyzetet és a koncertezőknek, hogy tudomásul vették a
döntést… még ha rossz szájízzel is.
 Tanulságok?
A Petőfi fesztiválok szinte mindegyikénél gondunk volt az évszakra
jellemző kiszámíthatatlan időjárással. Április végénél hamarabb
nem lehet szabadtéri rendezvény
szervezni, mert hideg van, májusban viszont minden hétvégén van
olyan rendezvény vagy emléknap,
amelyet figyelembe kell vennünk.
Ballagások, konfirmációk, anyák
napja, húsvét, Városalapítók Napja,
stb… Ezekhez mind igazodnunk
kell, hogy az érdeklődők el tudjanak jönni a rendezvényre. Emellett
a fellépők időbeosztásához is alkalmazkodnunk kell. A vasárnap esti
baki rávilágított arra is, hogy nem
fér el egymással párhuzamosan egy
színházi előadás és egy nagykoncert
Kiskőrös főterén.
Elemezve az évek során történteket,
arra az elhatározásra jutottunk, hogy
nem szabad ebben az időszakban a
fesztivált megrendezni. A gondunk
csak az, hogy a nyári országos fesztiválok miatt úgyszintén esélytelen
a siker, ősszel pedig egymást váltják
a települési fesztiválok a térségben,
ezt követően pedig ismét jön a hidegebb időszak. Egyelőre nincs döntés
a fesztivál jövőjét illetően, de az biztos, hogy ebben az évszakban nem
lesz több ilyen fesztivál, mert számunkra a közönség a legfontosabb
és semmiképpen sem szeretnénk
újra csalódást okozni.

