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Wattays sikerek az országos Boldoczki Gábor trombitaművész
nemzetközi díjat nyert
tanulmányi versenyeken

Az áprilisi időszak mindig meghatározó eleme a szakközépiskolai, szakgimnáziumi képzéseknek, hiszen ekkor zárul le a szorgalmi időszak a végzős évfolyamokon, illetve ekkor történnek meg az előkészületek a ballagásra, a szakmai vizsgákra. Ugyanakkor ebben az időszakban zárulnak az
országos szakmai tanulmányi versenyek is, melyeken a Kiskunhalasi SzC
Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának
diákjai kimagaslóan szerepeltek.

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

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

A Príma-díjas zenetanár
Horváth Adrián ismert tősgyökeres
kiskőrösi családból származik. Édesanyja, Horváthné Harcos Gitta a
Petőfi Általános Iskola tanítójaként oktatott, nagyszülei, Harcos Károly
és Bella Margit lelkes
lokálpatrióták voltak.
Adrián az általános
iskolában ének-zene
tagozatra járt, a zeneiskolában Filus Lajos
tanította baritonozni,
majd Boldoczki Sándor
tanítványa is volt. A középiskolát a Zalka Máté Katonai Zenei
Szakközép Iskolában végezte, tuba
szakon. Ezután Veszprémbe került a
Légierők Zenekarához. A konzerva4

tóriumban a harsona szakot, később
szociálpedagógusi,
harsonatanári
és karnagyi diplomát is szerzett.
2007-ben kinevezték a Légierő Zenekar karmesterhelyettesének. A Pápai
Református Kollégium
Gimnáziumának és
Művészeti Szakgimnáziumának
énektanára. Pápa Város
Fúvószenekarának karmestere, beválasztották
a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség elnökségébe. Szakkönyveket ír, zenét szerez,
hangszerel.
Munkásságát Veszprém megye Príma-díjjal ismerte el.

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

Reinhold Friedrich karlsruhei kurzusán. 2010-ben, DLA-diplomája
megvédése után, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadója lett
Budapesten.
1987 óta vesz részt hazai és nemzetközi zenei versenyeken, ahol
számtalan díjat, első helyezést ért
el. Repertoárja a barokktól a kortárs
zenéig terjed. Több ősbemutató fűződik nevéhez. A kritikák kiemelik
makulátlan technikáját és karizmatikus személyiségét. 2010-ben DLA
fokozatot szerzett, és a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem docense
lett. Kiemelkedő zenei és művészeti
tevékenységének elismeréséül a magyar állam 2013-ban Liszt Ferenc
díjjal, a Magyar Művészeti Akadémia 2014-ben az „Év zeneművésze”
díjjal tüntette ki.

Gratulálunk az újabb elismeréshez,
büszkék vagyunk a tehetséges kiskőrösi trombitaművészre!

Nándi nagydíjas akvarellben
Szabó Nándor, a Szó-La-M AMI
grafika tanszakának növendéke országos első helyezést ért el a IV.
Krutilla József Országos Akvarellfestő Versenyen a 3. korcsoportban.
A zsűri elnöke, Székhelyi Edith
festőművész az április 1-jén, Tiszavasváriban megtartott díjkiosztón
kiemelte, hogy a tehetséges gyermekek „kétlábon járó csodák”, akiknek
keze nyomán életre kel a hófehér papír. A művészpalántáknak Kányádi
Sándor: „Édes málna kásás vackor”
című versét kellett akvarell technikával papírra vetniük. Nándit egy
beküldött képe alapján zsűrizték be
a döntőbe. Grafika tanszakra 6 éve
jár, tanárai Furák Attila, valamint
Vlcskó János, de néha Babucsikné
Zeikfalvy Anna művésztanár is „besegít” a képzésébe. Az országos versenyre több ezren neveztek be Nándi
korcsoportjában.
Mint a győztes akvarellista növendék elmondta, a későbbiekben is

szeretne festeni, középiskolába valószínűleg Kecskemétre művészeti
szakra jelentkezik majd. Szereti a
gafit-, valamint a tűfilc technikát is.
Kitűnő tanuló az akasztói általános
iskolában, szeret horgászni, olvasni,
bicajozni a barátaival. Gratulálunk a
szép eredményhez, további sikereket
kívánunk!

emlékezetes
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Nem tett jót az áprilisi havazás az ültetvényeknek
Már megjelentek a fagy tünetei
Nem tett jót a szőlő- és gyümölcsültetvényekben a terméskezdeményeknek az áprilisi hó és a fagy. Ahogy azóta telnek a napok, a tavaszi tél pusztítása egyre szembeötlőbb, a hajtásvégek elszürkülnek, feketednek. Már
a téli mínusz 20-25 fokos hőmérséklet is megtizedelte a várható termést,
akkor a növények szállítószövetei fagyhattak meg – adott tájékoztatást
Kisné Csővári Andrea vezető falugazdász.

Az áprilisi hideg stresszként érte a
növényeket és szinte azonnal megjelentek a fagy tünetei a zsenge leveleken, a terméskezdeményezéseken.
Várható, hogy rengeteg gyümölcs
fog lepotyogni és a téli fagykár tovább növekszik, annak ellenére, hogy
stresszoldó szerek használatával igyekeznek enyhíteni a gondot a gazdák
– mondja a szakember.
 Mekkora a várható kár?
A kemény téli fagyok valószínűsíthetően nagy kárt tettek a szőlő- és gyümölcsültetvényekben. A kecskeméti
Szőlészeti Kutatóintézet által végzett
szőlő rügyvizsgálatok eredményei
átlagosan 50% feletti kárt mutattak.
Káresemény bejelentésére április 15-ig
volt lehetősége a termelőknek. Ezt a
Magyar Államkincstár (volt MVH)
elektronikus felületén lehetett megtenni. A bejelentéssel azonban nem
ér véget a folyamat, mindenkinek,
aki a kárigényét jelentette, a termés
betakarítása után, legkésőbb november 30-ig, egy úgynevezett „hozamérték számítást” is be kell nyújtani
szintén elektronikusan a MÁK felé.
Itt már a ténylegesen megtermett
termésmennyiségeket kell megadni
és a rendszer ez alapján fogja számolni, hogy mekkora a kár az elmúlt 5 év
átlagához képest. Aki ezt a november
végi elszámolást elmulasztja, az nem
lesz jogosult az ez évi kárenyhítésre.
A kárenyhítési díj megfizetésének
határideje 2017. szeptember 15., de
erről, illetve a befizetés összegéről a
MÁK értesítést küld.
 A belvízzel kell-e küzdenünk az
idén?
A belvíz mértéke az elmúlt hetek csapadékmentes időjárása miatt nagymértékben lecsökkent, jelentős kárt
nem okozott semmilyen kultúrában.
 Milyen határidőkre kell még figyelniük a gazdáknak?
A területalapú támogatások igénylésének szankciómentes beadási határideje ebben az évben is május 15.
Aki a falugazdász segítségével szeretné a területalapú támogatását beadni, azoknak előtte személyesen időpontot kell egyeztetni a falugazdász
irodában.

A 2017. évi egységes kérelem igényléséhez a falugazdász által kért szükséges dokumentumok:
1. Őstermelői igazolvány (kártya)
2. MVH-s jelszó (ennek hiányában
igénylés szükséges, nyomtatvány
a falugazdász irodában)
3. Mobil telefonszám (a későbbi
elérhetőség miatt)
4. A 2016. évi területalapú
támogatás nyomtatott példánya;
5. Földhasználati lap az összes
területről (aktuális)
6. Állattartás támogatás esetén
a jogszabály szerinti mellékletek
csatolása		
7. 2016. évi termésadatok
(kárenyhítés miatt) növényenként összesen
8. AKG esetén a támogatói okirat
Fontos! Ügyfélkapun az idén nem
adhat be a falugazdász területalapú
támogatást!
Idén is bevallást kell készítenie a mezőgazdasági őstermelőnek a 2016-os
évi bevételeiről. Bár a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) készíti el a magánszemélyek bevallástervezetét, ez
sajnos nem érvényes a mezőgazdasá-

(fotó: illusztráció, agroinform.hu)

gi őstermelőre, Annak, aki őstermelőként nyújtja be a bevallását, a 12es lapot is ki kell töltenie. A bevallás
benyújtható elektronikus úton az
ügyfélkapun keresztül, illetve
kinyomtatva papíralapon
is, akár ügyfélszolgálaton, akár postai úton
is. A bevallás papíralapon történő benyújtása során fontos arra odafigyelni,
hogy az őstermelő azt
aláírja, egyéb esetben
a bevallás érvénytelen
lesz, olyan, mintha nem
nyújtotta volna be. A bevallás benyújtásának a határideje főszabály szerint május 20-a, kivétel ez
alól, ha ez az időpont munkaszüneti
napra esik, mert abban az esetben a
következő munkanap a benyújtási
határidő. Ez az idei évben: május 22.
 És ami még fontos?
A jövőben a megyei kormányhivatal
a megye területén működő piaco-

kon, vásárokban, mozgó standokon,
útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői
igazolvány jogszerű használatának
és az abban foglalt adatok
valódiságának ellenőrzése érdekében hatósági
ellenőrzéseket
fog
végezni. Az ellenőrzéseket végrehajtó
állami tisztviselők
hatósági ellenőri
igazolvány, illetve
megbízólevél bemutatásával végzik munkájukat.
A piacokon, vásárokban,
mozgó standokon, útszéli, illetve
a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az árusítás során az alábbi
okiratok megléte szükséges: érvényes
őstermelői igazolvány, adatnyilvántartó lap vagy annak másolati
példánya, értékesítési betétlap, személyazonosító igazolvány, lakcímet
igazoló hatósági igazolvány.

In memoriam Takácsné Gyöngyösi Katalin

1939 - 2017
Kati néni 1939. március 21-én született, gyermekéveit Gátéren töltötte
1952-ig. Általános iskolai tanulmányait Kecskeméten végezte. 1957ben érettségizett a debreceni Svetits

Római Katolikus Leánygimnáziumban. Ezt követően a Kecskeméti
Konzervgyárban helyezkedett el,
kitanulta a munkaügyi és időelemző
szakmát. 1965 óta él Kiskőrösön, s
kezdett dolgozni az itteni konzervgyárban munkaügyes – normás
munkakörben. Unokabátyja a kiskőrösi gimnázium tanára volt. A konzervgyári munka után 18 esztendeig
dolgozott az IGV-ben középvezetőként, közben hitoktatói végzettséget
szerzett a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem levelező tagozatán.
1986-tól a csengődi Família Családsegítő Szolgálat dolgozója, majd
az Egyesített Szociális Intézmény
vezetője volt nyugdíjba vonulásáig.

1977 óta vezette a kiskőrösi római
katolikus gyülekezet egyházi kórusát. A kántorkodás mellett lelkesen
szervezte a gyülekezeti tagok kirándulásait, zarándokútjait.
Hitvallása végigkísérte egész életútját: Nem teszek mást, segítek, ahogy
tőlem telik.
Most búcsúzunk tőle, a mindig vidám, másoknak erőt sugárzó, „csupa
szív” asszonytól. Április 27-én, Váchartyánban kísérték utolsó földi útjára családtagjai, barátai, ismerősei.
Június 3-án, szombaton este 18 órakor megemlékező szentmisét tartanak érte a kiskőrösi katolikus templomban.
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