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Engedjék meg, hogy újévi köszöntő-
met Wass Albert egyik írásából idéz-
ve kezdjem:

„Télen a kőrisfa számvetést készített magáról.
Megmérte a földet, amit a gyökereivel 
átölelve tartott.
Megmérte magát, hogy az évek hosszú sorain át
mit gyűjtött évgyűrűi közé,
Mennyi vihart és mennyi fagyos éjszakát,
Mennyi napsugarat és mennyi madárdalt és 
mennyi virágillatot.
És végül megmérte feje fölött a magasságos eget,
Kereken, amit csak képes volt belátni, 
s ami örökké mozdulatlanul őrködött fölötte, 
Mintegy gazdag, jóságos apa.”

Azért tetszett ez az idézet, mert a kő-
risfáról szól, arról a fáról, amiről vá-
rosunk is a nevét kapta és talán most 
ennek különös jelentősége van, ami-
kor városunk újratelepítésének 300. 
évfordulóját tartjuk, és az emlékév 
közepén vagyunk. Nagyon sok szín-
vonalas rendezvénnyel, magas rangú 
vendégekkel és nagy szeretettel, vala-
mint tisztelettel emlékezünk őseink-
re, akiknek köszönhetjük városun-
kat, lakhelyünket. És természetesen 
feladatunk ezt az örökséget nekünk 
is megtartani, fejleszteni ugyanúgy, 
ahogyan azt őseink is tették.
2018-ban is ezt tettük. 
Sajáterős fejlesztéseink közül ta-
lán a legnagyobbként említhetem, 
hogy új kutat fúrattunk a fürdő 
területén, ugyanis a 30 éves nagy-
teljesítményű kutunk beomlott. 
Továbbá megépítettük a Kassai utca  
teljes hosszában a járdát. 

Elkezdtük az Attila és a Tüskös ut-
cákban a parkok építését, és ezeket 
2019-ben szeretnénk befejezni. 
Folytatnunk kell a járdaépítéseket, 
útfelújításokat és különös gonddal 
odafigyelni városunk rendjére és 
tisztaságára. 
Természetesen az európai uniós pro-
jekteken is sokat dolgoztunk 2018-
ban és ezeknek a projektek az előké-
szítési munkálatai lezárultak. 
Szinte biztos, hogy 2019-ben elkez-
dődik az új óvoda építése, valamint a 
piaccsarnok kialakítása és az új piac 
áthelyezése. 
Engedélyt kaptunk a piactól nem 
messze a víztározó kialakítására és 
itt is már csak a közbeszerzési eljárás 
van hátra, hogy megkezdődhessen 
a kivitelezés. Szintén készen van az 
Izsáki út melletti kerékpárút terve, 
amely jelen pillanatban engedélyez-
tetés alatt áll. Reményeink szerint a 
kerékpárút kivitelezése is megindul 
2019-ben. 
Kisebb energetikai projektjeink 
megvalósítása is erre az évre várható. 
Amint látják, 2019. a megvalósítá-
sok éve lesz. Bízom benne, hogy ezek 
az elképzelések elnyerik az Önök 
tetszését és még komfortosabbá és 
élhetőbbé tesszük ezzel városunkat 
mindannyiunk számára. 
Nagyon sok munka áll mindez mö-
gött. Köszönetet mondok a kiskőrösi 
vállalkozóknak, civil szervezeteink-
nek, a polgármesteri hivatal dolgo-
zóinak, kollegáimnak és természete-
sen minden kiskőrösi lakosnak azért, 
hogy városunk ilyen szépen fejlődik. 
Ez közös munka, ezt mi együtt te-
remtettük meg. 
Kívánok Önöknek sikerekben gaz-
dag Boldog Új Évet!

Az előttünk álló 2019-es esztendő-
ben is törekedjünk arra, hogy váro-
sunkban szeretetben, nyugalomban 
és békességben élhessünk.

Boldog Új Évet Kiskőrös!
Domonyi László polgármester

hírek2019

Több minT 20 éve szervezik 
az advenTi kórusTalálkozóT

Vérpezsdítő fúVós koncerttel indult az újesztendő

Boldog új éVet kiskőrös!

az advenTi programok 
összekoVácsolták az emBereket
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Varga József, a Kiskőrös Városért 
Alapítvány egykori elnöke már több 
mint húsz évvel ezelőtt szervezte 
meg az első Adventi kórustalálko-
zót, melyez azóta is minden évben 
megtartanak. Mindig más-más egy-
házi helyszínen, idén a katolikus 
templomban jöttek össze december 
20-án a kóruszene elkötelezettjei.  
A program kezdetén Supka Éva, az 
alapítvány jelenlegi elnöke köszön-
tötte a zsúfolásig telt templomban 
megjelenteket, majd közel két órán 
át gyönyörködhettünk a leginkább 
karácsonyhoz kötődő ének- és zenei 
számokban. Fellépők: Király Csaba 
(hegedű), Kicsinyek kórusa – vezé-
nyelt Petrányi Ilona (KEVI Petőfi 

Sándor általános iskolája), Reformá-
tus kórus – karvezető Pusztai Virág, 
Ambrosius énekegyüttes – vezető 
Farkasné Gombár Ildikó, Gospel 
Sasok énekegyüttes – karvezető 
Lupták György, Exaudi kamarakó-
rus – vezényelt Farkasné Gombár 
Ildikó, valamint a Baptista vegyeskar 
– vezetője Szomorné Szepcsik Éva.
Az ünnepélyes alkalmon igét hirde-
tett Czele József atya, az összkart pe-
dig Farkasné Gombár Ildikó vezé-
nyelte. A lélekig hatoló zenei élmény 
ebben az évben is jótékonysági céllal 
párosult, az egyébként ingyenes ren-
dezvényen összegyűlt adományokat 
Hatvani Adél beteg kislány család-
jának aján lották fel.

Kiskőrös Város Fúvószenekarát és 
Mazsorett Csoportját Támogatók 
Egyesülete idén 12. alkalommal 
szervezte meg az esztendő első 
napján az Újévi Koncertet a mű-
velődési központ zsúfolásig meg-
telt színháztermében. A Gmoser 
István vezényelte Kiskőrös Város 
Fúvószenekara tagjai mellett ott 
ültek és együtt játszottak velük 
egykori és mostani tanáraik, Solti
né Samu Zsuzsanna, a zeneiskola 
igazgatója, valamint régi növendé-
kek és az Evangélikus Fúvószenekar 
tagjai Kecskeméti Pál vezetésével. 
Gmoser György, a Gyöngyszem és 

a Csillagfény mazsorett csoport lá-
nyait készítette fel az estre, a szólis-
ták mellett vendégművészek – Vác
zi Wachsmann Ildikó, Kothencz 
Lali és Baranyai János is fellépett.  
A megjelenteket Supka Éva, az 
egyesület elnöke köszöntötte, aki 
frappáns kis versikékkel konferál-
ta fel mindig a következő műsor-
számot. A hagyományokhoz hűen 
Domonyi László polgármester 
a koncerten mondta el újévi kö-
szöntőjét. Igazán tartalmas két órát 
tölthetett el együtt a közönség! Kö-
szönjük a zenészeknek, valamint a 
szervezőknek és a háttérmunkákat 

végzőknek a hatalmas élményt. Az 
egyesület nevében Gmoser István 
zenekarvezető ajándékot adott át 
a zenekartól elköszönő tagoknak. 
(Maska Mirella, Szabó Dávid, 
Kubas Bence, Markó Balázs, 
Maska Alexa) 
Külön köszönetet mondtak Bol
doczki Sándor zenepedagógusnak, 
aki újraszervezte és hosszú éveken 
át dirigálta Kiskőrös Város Fúvós-
zenekarát. Az est végén a már szin-
tén hagyományos pezsgős koccintás 
sem maradhatott el újév alkalmá-
ból. (fotók és a polgármester beszé-
de: Kiskőrös város facebook oldal)
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néVre szóló petőfi kötetet kaptak ajándékBa

jótékony karácsony a loVagVárosBan

mintegy másfél ezerre tehető azoknak a száma, akik az elmúlt évtizedek-
ben születésnapi ajándékul kaptak kiskőrös városától egy névre szóló 
petőfi kötetet. egy 2002-es polgármesteri fogadalomtétel alapján azok az 
egyéves kisgyermekek, akik petőfivel azonos napon, január elsején szü-
lettek, szellemi és irodalmi társként egész életükre megkaphatják petőfi 
sándor költészetét. (akik személyesen nem tudnak részt venni az ünnep-
ségen, azok számára postai úton juttatják el a könyvet) 

Ez az év rendhagyó volt, mivel 
városunk 2018/2019-ben ün-
nepli újratelepítésének 300. szü-
letésnapját, ezért a Kiskőrös 300 
Emlékbizottság úgy döntött, hogy 
a tricentenáriumi emlékév kereté-
ben azokat a felnőtteket is meg-
ajándékozza a kötettel – ameny-
nyiben személyesen eljönnek az 

átadó ünnepségre – akik a nagy 
költővel 2002 előtt egyazon napon  
születtek.
Domonyi László polgármester: 
„Köszönjük Önöknek, hogy ha-
sonlóan gondolkodnak, és útra 
keltek ezen a téli napon azért, 
hogy ezt a jó szándékkal megfo-
galmazott nemes eseményt a kellő 

örömmel és tisztelettel fogadják, 
hogy gyermekük, és Önök kedves 
felnőttek ezt az ajándékot szemé-
lyesen átvegyék, amely névre szó-
ló. Ezzel bizonyára Önök is úgy 
lesznek, hogy értéke nő az idő 
múlásával. Gyermekükben teljék 
minden nap örömük, és hozzák el  
Kiskőrösre őt később is, hogy majd 
sok-sok év múlva a saját családjával 
ő is megkeresse Petőfi szülővárosát 
és szülőházát.”
2018-ban 200 gyermek született 
a költővel azonos napon, január 
1-jén. Az ünnepségen 6 gyermek 
és 11 felnőtt vette át a polgármes-
tertől a személyre szóló könyvet. 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén 
Máltai Lovagrend Autonóm Per-
jelségek Szövetsége már több éve, 
hogy karácsony előtt szebbé teszi 
néhány gyermeknek az ünnepet 
adományával. Lady Török Erzsébet 
kezdeményezésére és szervezésében 
az idén is örömet szereztek 24 gyer-
meknek. Sir Bánó István, a magyar 
nagyperjel helyettese Kecskemétről 

utazott Kiskőrös lovagvárosba, hogy 
részt vegyen az ünnepségen és ked-
ves szavakkal köszöntse a diákokat.  
Sir Domonyi László, Kiskőrös pol-
gármestere, aki szintén tagja a Mál-
tai Lovagrendnek, elismerően szólt a 
nemes hagyományról, mindemellett 
megdicsérte a szorgalmas, jól tanuló 
gyermekeket, fiatalokat. A támoga-
tóknak is köszönetet mondtak, akik 

nélkül ez az esemény nem jöhetett 
volna létre. 
Adományozók: Domonyi László, 
Erman Kft., Lavati Ker Zrt., 
Kunságszesz Zrt., Petőfi Corso Ká-
véház, Ázsia áruház, Turák Gábor, 
Nuszpel József, Akker-Plus Kft., Dóc-
zi Tamás, Kukucska Sándor, Bognár 
Zsolt, Barkóczi László, Barkóczi Já-
nos, Túrú Gábor.

az FBH-nP nonprofit Kft. 
díjmentes 

fenyőfaBegyűjtést 
szervez.

a fenyőfákat az ingatlan előtti 
közterületre kell kihelyezni reggel 
7 óráig és az elszállítás időpont-
jáig kint kell hagyni, úgy, hogy a 

gépjármű meg tudja közelíteni és 
kézi erővel mozgatható legyen.

időpontok: 
január 28-tól február 01-ig, illetve 

február 25-től március 01-ig.

Hízó eladó
Telefon: 06-20/368-4839

A FED-EM Építőipari Kft.
kőművest és burkoló

szakmunkásokat keres felvételre.
Érdeklődjön a 06-20/9443-541-es 

telefonszámon!

SzőlőültEtvÉnyEK
gÉpi ElőMEtSzÉSÉt vállAloM 

Kiskőrös és vonzáskörzetében,
új modern gépemmel!

Nem csak moser művelést! 
Érdeklődni: 06-20/9-240-302

Alma eladó 
termelőtől!

tel.: +36-70/619-3910

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

TÓTH KITTI

INGATLANT ADNA EL?

06 70 591 10 95

kaviár is szerepelT
a szilveszTeri menüben

1882. március 24-én láthatta először a nemzeti színház közönsége pesten 
csiky gergely: a kaviár című bohózatát, mely egy mulatni vágyó vidéki pa-
tikus és egy házasuló dunai hajóskapitány kalandjainak mókás története. 
2018 utolsó napján kiskőrösre is eljutott a darab, mely a szilveszter társu-
lat előadásában kétszer is megnevettette a nagyérdeműt.

Óriási várakozás előzi meg minden 
évben városunk amatőr színjátszói-
nak év végi előadását, akik ezúttal is 
nagy fába vágták fejszéjüket. Csiky 
Gergely klasszikus bohózata közel 3 
órányi felhőtlen kikapcsolódást ígért 
a közönségnek. A jegyek ezúttal is 
már hetekkel ezelőtt gazdára találtak, 
hiszen az eredetileg a Petőfi Szilvesz-
ter vendégeinek meghirdetett színhá-
zi előadás mára a kiskőrösiek óévbú-
csúztató programjának szerves, szinte 
kihagyhatatlan része lett. A Társulat 
most sem okozott csalódást közön-
ségének. A szerző által papírra vetett 
komikus helyzetekben, helyenként 
a profikat megszégyenítő alakítással 
brillíroztak amatőr színészeink, akik 
között jól ismert arcokat és a világot 
jelentő deszkákon most debütálókat 
is láthattunk. A vidéki patikáriust 
Répási Imre, a dunai hajóskapitányt 
Suba Sándor alakította. A Barlangi 
kisasszonyok bőrébe Bácsiné Raffai 
Melinda, Sutus Anna és Hunya
di Edit bújt, pártfogoltjuk Mariska 
szerepét Kovács Márti, az ő titkos 
hódolóját Csővári Zsombor játszot-
ta. A gyógyszerész nejét Supka Éva, 
segédjét Györk Tamás keltette életre. 
Lili a léghajósnő szerepében Sinkó 
Natália remekelt. Színpadra lépett 

Szemkeő Péter és Györk Ernő is, 
mint sokat látott tengeri „medvék”, 
valamint Csatai Gábor és Kiss Gá
bor, mint matrózok. Bácsi Csaba a 
vendéglőst, Györk Ernőné a szakács-
nőt, Bolemányi Ágnes pedig a szo-
balányt személyesítette meg. Látvá-
nyos díszletet varázsoltak a színpadra 
segítőik közreműködésével ifj. Kun
hegyesi Ferenc és Gyalog Attila. 
A fény és hangtechnikát Polgár Ta
más kezelte. Mindkét szilveszteri 
előadás végén zúgott a vastaps, me-
lyet végtelen hálával fogadott az el-
múlt hónapokat rengeteg próbával 
töltő csapat. Az esti előadás után a 
Társulat megköszönte a Petőfi Szü-
lőház és Emlékmúzeum nyugdíj-
ba készülő igazgatónője, Kispálné  
dr. Lucza Ilona mindenkori támoga-
tását, majd Domonyi László polgár-
mester ismerte el egy-egy virágcsokor-
ral az igazgató asszonynak és Supka 
Évának, a darab rendezőjének a város 
kulturális életében végzett tevékeny-
ségét. Januárban ezt követően még 
háromszor láthatta a nagyérdemű 
A kaviárt, hiszen január 12-én és 
13-án Kiskőrösön, majd 18-án Solt-
vadkerten is színpadra lépett a Szil-
veszter Társulat.

Subáné Kiss Krisztina

múló legyen a fájdalom,
TarTós vendég az öröm

a petőfi kötetek átadásával kezdődött december 31-én a városi óévbú-
csúztató program. a művelődési központ színházterme ezt követően sem 
maradt üres, hiszen a szilveszter társulat kétszer is előadta új darabját. 
az előadások között a petőfi sándor szülőház és emlékmúzeum emeleti 
galériájában kiállítás nyílt az idei petőfi-pályázat alkotóinak műveiből. az 
újesztendő első napján folytatódtak városunkban a programok a petőfi-
kultusz jegyében. fél egykor a szülőház előtt nagy zoltán szavalt, majd 
prof. dr. Csikány tamás mondott emlékbeszédet. a hagyományokat foly-
tatva domonyi lászló polgármester serleges fogadalomtétele következett.

Domonyi László: Egy 1998. de-
cember 21-én kelt okirat alapján, 
szilveszter éjszakáján Kiskőrös város 
mindenkori polgármestere serleges 
fogadalmat tesz, és teljesítéséről egy 
év múlva be is számol.
Az elmúlt szilveszteren azt fogadtam 
meg, hogy a múzeum dologi kiadá-
sait fél millió forinttal megemelem. 
Az ígért összeget a januári költségve-
tési egyeztetéskor beépítették. Most 
azt fogadom, hogy a múzeum és így 
a város közel 600 alkotásból álló 
képzőművészeti gyűjteményéből egy 
elegáns képzőművészeti katalógust, 
vagy albumot jelentetünk meg a mú-
zeummal közösen.

Erre a fogadalomra emelem a ser-
leget, és ezzel a jelképpel, valamint 
már hagyományosan Jókait felidézve 
kívánom, hogy „Isten keze Önöket 
is takarja be minden vétek elől, ve-
zessen küszöbükre minden boldog-
ságot, múló szava legyen a fájdalom-
nak, tartós az örömnek, futó vendég 
legyen önöknél a baj, rendes szálló 
az áldás.” A serleges fogadalomtételt 
követően a fáklyákkal megvilágított 
úton átzarándokoltak a jelenlévők 
az evangélikus templomba, ahol 
Lupták György püspökhelyettes 
évkezdő áldása után megtekinthet-
ték Petőfi Sándor eredeti keresztelési 
anyakönyvét.

kiskőrös Város hírei,
fontos napi infomációk:
FaCeBooK: KIsKőRös VáRos
www.KIsKoRos.Hu   
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legyünk Büszkék rá! 
a VíziBicikli kiskőrösi ötlet

tehetségek délutánja

karácsony az egymiBen

akik mindig segíTenekgyőztesek Versenye 
kiskőrösön

Vízi velocipéd, avagy mai szóhasz-
nálattal egyszerűen csak vízibicikli. 
1896. április 22-én a kiskőrösi Fe-
renczi Antal molnármester, valamint 
a szintén kiskőrösi Lányi György 
kovácsmester egy érdekes találmány 
szabadalmát jelentették be a Ma-
gyar Királyi Szabadalmi Hivatalnál.  
Az egykorú megfogalmazás sze-
rint ez „[…] egy vízi jármű, mely 
a szárazföldi veloczipédekhez [ti. a 
kerékpár elődje] hasonlóan lábbal 
hajtható.” A leírás részletesen tár-
gyalja a szerkezet ismertetőjegyeit 
és működési elvét, ebből pedig az 
is látszik, hogy nem valamiféle „pri-
mitív” kísérletről volt szó, hanem 

egy utolsó részletig kidolgozott mű-
ről. Sőt, a mellékelt tervrajz alapján 
bizony igen könnyen ráismerhe-
tünk a ma is használatos eszközök 
egykori „felmenőjére”. Habár az 
azóta eltelt évszázadban számos, 
főként vízparti helyen gyártottak 
és fejlesztettek vízibicikliket, azért 
igenis büszke érzéssel töltheti el az 
embert, hogy annak idején az egyik 
első szabadalmat pont a mi telepü-
lésünk mesterembereinek a nevére 
jegyezték be. A dokumentumo-
kat Lányi György leszármazottja, 
Czinder Judit bocsátotta rendelke-
zésünkre. Köszönjük.

Turán István

Az alsós munkaközösség szervezésé-
ben egy szeretetteljes, gyönyörű ka-
rácsonyi történetet adtak elő az alsós 
tanulók Hófehér karácsony címmel. 
Időközben az óvoda is bekapcsoló-
dott, kedves harangjátékot gyakorol-
tak be. A felső tagozatosok is kedvet 
kaptak csatlakozni, Csondor Kata: 
Add tovább című dalával. A kész-
ségfejlesztő szakiskolából furulyajá-
tékkal és hópehelytánccal készültek 
a diákok. Mindez példázza az intéz-
ményen belüli összetartozást.

A műsort követően köszönetet 
mondott az igazgató asszony és 
felkérte az osztályokat, hogy ve-
gyék át ajándékaikat. Mert volt 
ajándék. Nem is kevés. Az osztá-
lyokban aztán hatalmas örömmel 
és izgatottsággal bontogatták a 
gyerekek a dobozokat. Az alsós 
munkaközösség egy igazi karácso-
nyi hangulatú előadást szeretett 
volna színpadra vinni, ami végül 
egy varázslatos, megható műsorrá 
nőtte ki magát. 

####################################

A kiskőrösi EGYMI-ben a nevelő-
oktató munka, a fejlesztés és habi-
litáció mellett kiemelten fontosnak 
tartjuk a tehetségek gondozását. 
A gyerekeknek folyamatosan lehe-
tőséget biztosítunk arra, hogy ér-
deklődésüknek, irányultságuknak 
megfelelően kibontakoztathassák 
tehetségüket. Ennek jegyében a nap-
közis munkaközösség egy Ki Mit 
Tud? vetélkedőt szervezett. Több 
területről is akadtak jelentkezők: 
voltak versmondók, énekesek, tán-
cosok, mazsorettek, angolul mon-
dókázók, színészek, focisták, rajz- és 
puzzleművészek. Szívmelengető volt 
látni a sok mosolyt, a gyermekek iz-

galmat és boldogságot tükröző arcát. 
Olyannyira motiváló és felemelő volt 
a sok tehetséges tanuló műsora, hogy 
még a bemutatók alatt is volt, aki 
kedvet kapott a szerepléshez. Termé-
szetesen lehetőséget biztosítottunk 
számukra is. Ezúton is köszönjük 
Kövicsné Szrenkó Erika, Szlovák
né Persányi Zsuzsanna és Nagy 
István zsűriben végzett munkáját.  
A műsorszámok végeztével a tanulók 
táncos mulatságon vehettek részt. 
Minden fellépő oklevelet kapott és 
tárgyjutalomban részesült. Ezután 
minden évben megszervezzük ezt a 
programot.

Krafcsik-Pataki Katalin
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az együtt a daganatos gyermekekért alapítvány támogatói révén 2018-ban 
is folytatni tudta azt a munkáját, mellyel a daganatos gyermekek gyógyulását 
segíti. tevékenységük nagy része a tűzoltó utcai gyermekklinikán történik, hi-
szen itt kezelik a daganatos betegséggel küzdő gyermekek 53 %-át. fontosnak 
tartják, hogy a sokszor évekig tartó kórházi kezelések idején közvetlenül a be-
tegágyak mellett segítsék a daganatos és leukémiás gyermekek testi erőnlété-
nek javítását – mondta takácsné stalter Judit, alapítványi elnök.

 � Milyen segítséget tud adni az  
alapítvány?
2003-ban vásároltuk első kisbuszun-
kat az szja 1%-ából – mondja az 
elnök. Piros autónkkal térítésmente-
sen jutnak el a daganatos és leukémi-
ás gyermekek kórházba, vizsgálatok-
ra, kezelésekre és haza. A kezelések 
végén, amikor a gyermeknek amúgy 
is rossz közérzete van, rendkívül ér-
zékeny a fertőzésekre, nem kell vára-
koznia, más betegekkel együtt utaz-
nia, mert alapítványunk kisbusza 
szállítja őket. 2005-ben megnyitott 
Mama-lakásunkban térítésmentesen 
biztosítunk a vidéki beteg gyerme-
kek és az egyik kísérő szülőnek szál-
láslehetőséget a kezelések idejére. A 
szállás mellett a mosási és a főzési le-
hetőség is adott. A sugárkezelések 30 
napos idején a gyermekek is itt lehet-
nek, nekik is jobban telik itt az idő, 
az otthon melegét érezhetik lakása-
inkban, melyek közvetlenül a Tűzol-
tó utcai klinikával szemben vannak, 
ezzel is biztosítjuk a gyógyítók közel-
ségét. A hosszú kórházi tartózkodás 
alatt kevesebb idő jut a játékra, a ta-
nulásra, a sportolásra, mivel sokszor 
sem lehetősége, sem energiája nincs 
a kis betegnek. Pektor Gabriella 
gyógytestnevelő 1999 óta tartja a 
Tűzoltó utcai Gyermekklinika On-
kológiai és Hematológiai Osztályán 
kezelt kis betegek számára a Játékos 
tornaórák elnevezésű programot.

 � Milyen munka folyik a kiskőrö
si rehabilitációs központban?
A kiskőrösi rehabilitációs közpon-
tunk a kórházon kívüli rendszeres 
helyreállítási, utókezelési (oktatási, 
mozgásfejlesztő és szabadidős) prog-
ramok helyszínéül szolgál. Célunk, 
hogy a daganatos, leukémiás meg-
betegedéssel küzdő gyermekeknek 

lehetőséget biztosítsunk a kórházon 
kívüli komplex testi-lelki rehabilitá-
cióra, a mielőbbi felépülésre, életmi-
nőségük javítására. A rehabilitációs 
központban alapítványunk lehetősé-
get biztosít arra, hogy a beteg gyer-
mekek és családjuk, térítésmentesen 
5 napos programokon vehessenek 
részt, amelyek mozgás-, tánc-, művé-
szet-, lovas és 2011 őszétől az ország-
ban egyedülálló módon vízi terápiát 
tartalmaznak. Szeretném kiemelni 
és külön is megköszönni a Szöllősi 
Lovastanya tulajdonosa, Szöllősiné 
Baranyai Kata rendszeres segítségét 
azzal, hogy fogadja gyermekeinket és 
a lovaglással teszi felejthetetlenné a 
kiskőrösi tartózkodásukat.

 � A nyári táborok állandóak?
Minden év júliusában szervezünk 
nyári tábort két turnusban a dagana-
tos és leukémiás betegségből gyógy-
ult gyermekek számára a kiskőrösi 
rehabilitációs központban. Színes, 
vidám és nem utolsó sorban, életre 
szóló programokkal várjuk kicsiket 
és nagyokat.
Minden szolgáltatásunk térítés-
mentes a daganatos és leukémiás 
betegségben szenvedő gyermekek-
nek és családjaiknak. Tizenkilenc 
éves munkánk során nagy erőt és 
hitet adott a meggyógyult gyerme-
kek mosolya, és hitet ad az össze-
fogás, amit megtapasztalunk nap, 
mint nap, törekvéseinket támogató 
embertársaink révén. Fontosnak 
tartom kihangsúlyozni, hogy min-
den szolgáltatásunk egyaránt térí-
tésmentes a beteg gyermekeknek  
és családjuknak.
Ezt Önöknek is köszönhetjük és 
továbbra is köszönettel várjuk 
a támogatásokat, a felajánlott  
adójuk 1%át!

legyetek jók!

az adód 1%-ával varázsoljunk 
együtt mosolyt

a beteg gyermekek arcára!

adószám: 18356076-1-03

Április 5-6-7-én rendezik meg  
Domonyi László polgármester véd-
nökségével Kiskőrösön a Győztesek 
Versenyét, amely a daganatos beteg-
ségből gyógyult gyermekek orszá-
gos sporttalálkozója. A versenyen 
6 sportágban mérhetik össze majd 
erejüket a gyermekek: sakk, aszta-
litenisz, úszás, lövészet, futás, foci.  
A verseny központi helyszíne a Vá-
rosi Sportcsarnok lesz, valamint az 
uszoda és a lőtér. 
Takácsné Stalter Judit, az Együtt 
a Daganatos Gyermekekért Alapít-
vány elnöke: Már most köszönöm a 
helyszínek vezetőinek, munkatársai-
nak hozzáállását és segítségét, melyet 
az előkészületekhez és majd a verseny 
lebonyolításához nyújtanak. A há-

rom nap alatt a gyermekek a Vinum 
Hotelben lesznek elszállásolva. Nagy 
öröm lenne alapítványunk és a ver-
senyző gyermekek számára, ha len-
ne szurkoló közönség, így ezúton is 
meghívjuk az érdeklődő kiskőrösi-
eket a verseny központi helyszíné-
re, a Városi Sportcsarnokba április 
6-án, szombaton 9.00 és 17.00 óra 
között. A rendezvényt teljes egé-
szében támogatásokból valósítjuk 
meg. Támogatóinkat meghívjuk az 
eredményhirdetésre. Köszönettel 
fogadunk anyagi és a nem anyagi 
támogatásokat (üdítőt, ásványvizet, 
gyümölcsöt), mellyel bárki hozzájá-
rulhat, hogy a legsúlyosabb beteg-
séggel küzdő gyermekeknek három 
felejthetetlen napot szerezzünk.

KisKőrös Városi 
Polgárőr EgyEsülEt

Kérjük, segítse munkánkat, 

adója 1% -ával 
támogasson minket!

adószámunk: 18366721-1-03

Köszönjük bizalmát!

201
9.02

.09.

KISKŐRÖS

DISZNÓTOROS

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

●

●
●

●

●

●
●

●

AMIT KÍNÁLUNK:
Reggel 7:00-kor disznópörkölés és bontás böllérek irányításával.

A HELYSZÍNEN LEHETŐSÉG NYÍLIK:
Reggelire sült vér
Ebédre hurka, kolbász, pecsenye, töltött káposzta támogatói jegy  

ellenében, helyben fogyasztásra és elvitelre is

A FELDOLGOZÁS FOLYAMATOSAN MEGTEKINTHETŐ:

07:00-15:00: A disznó feldolgozása, kolbász-és hurkakészítés 

fortélyainak bemutatása, hagyományos zsírsütés látható

A látványkonyhán az ebéd és a vacsora a hagyományokhoz híven 

készül

KÍSÉRŐ PROGRAM GYEREKEKNEK:

10 órától kézműves foglalkozás keretében 3-10 éves gyerekekkel 

„malackodunk” a Pátriában

9.00: "kis böllérek" munkálkodása /húsdarálás,kolbászgyúrás, töltés/

(előzetes bejelentkezés szükséges Művelődési Központban)

ZENÉS-TÁNCOS TOROS LAKOMA A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

18:00-tól kezdetét veszi egy igazán jó hangulatú, bőséges lakoma 

helyben készült disznótoros ételekkel, élőzenével, nótázgatás a

Szamba zenekarral

 
 

●

●

AMIT KÍNÁLUNK:
orjaleves, főtt hús zmácsenkával, töltött káposzta, sült hurka, 

kolbász, disznótoros pecsenye, szilvalekváros hájas sütemény

A vacsora ideje alatt büfé üzemel

VACSORA TÁMOGATÓI JEGYEK MEGVÁSÁROLHATÓK 

ELŐVÉTELBEN: 4.000,-FT/FŐ ÁRON

● a Szentpéteri Borházban
● Rákóczi úti dohányboltban (6200 Kiskőrös, Rákóczi út 68.)

● Petőfi Sándor Művelődési Központban
● János Vitéz Látogatóközpontban

A hideg időjárás se riasszon el senkit, a Pozsonyi utcai program 
Vacsora jegyek a lakoma napján a helyszínen 17 óráig válthatók. 

teljes időtartama alatt lehetőséget biztosítunk pálinka, valamint 

forralt bor fogyasztására térítés ellenében
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hoVá tűnt 
a kiskőrös tV?

húsz éVe tudósít életünkről a kiskőrös tV

a kiskőrösi fotókluB
első kiállítását láthattuk 

két évvel ezelőtt indult el a petőfi sándor művelődési központban a Márki 
levente által vezetett fotóklub, melynek 11 aktív tagja november 30-án a 
nyilvánosságnak is bemutatta alkotásait. a kamaraterem falán január 5-ig 
37 képet csodálhatott meg a közönség, melyek között természet- és táj-
fotókat, portrékat, életképeket, makro és absztrakt felvételeket egyaránt 
találhattunk. 

A megnyitón Sutus Eta, a művelő-
dési központ igazgatója köszöntötte 
a szép számú érdeklődőt, majd Márki 
Levente beszélt a klub működéséről, 
és a kiállítás születéséről. A Kiskőrösi 
Fotóklub továbbra is hívja és várja 
összejöveteleire a fényképezés sze-
relmeseit havonta egyszer a Művelő-
dési Központba. A kiállítók: Csatai 
Ede, Jeszenszki Anikó, Magyar 

Csilla, Márki Domonkos, Nagy 
Ágnes, Orcsik Zalán, Pálfi Tamás, 
PohankovicsJeszenszki Dorka, 
Subáné Kiss Krisztina, Suba Sán
dor, Szentgyörgyi Brigitta. 
A kiállított képekről Csatai Ede vi-
deó – összeállítást készített, amely 
Kiskőrös város facebook oldalán 
megtekinthető.

Subáné Kiss Krisztina

murányi lászló Bemutatta 
nemrégiBen megjelent könyVét
a kiskőrös 300 emlékbizottság Várostörténeti albizottsága és a petőfi 
sándor Városi könyvtár szervezésében halálának 40. évfordulója alkal-
mából emlékelőadással tisztelegtünk dr. murányi györgy egykori kiskőrösi 
evangélikus lelkész és műve előtt.

A teljes életpályát bemutató képes 
vetítés során kronologikus sorrend-
ben érkeztek a felvételek, miközben 
mindegyiknél egy-egy ahhoz kapcso-
lódó történet hangzott el, beszéljünk 
akár a gyóni lelkészévekről, a világ-
háború alatti községmentő tevékeny-
ségéről, az evangélikus imaház építé-
séről, vagy a Rákosi- és a Kádár-idők 
nehézségeiről. A jelenlévő közönség 
reakciója már az előadás közben is 
árulkodó volt, a végére pedig egyér-
telművé vált, hogy bizony még ma is 
igen nagy tisztelet övezi a lelkész urat 
és családját.
Az adventi időszakhoz méltó rendez-
vény keretében vendégünk volt Mu
rányi László, dr. Murányi György 
középső fia, aki számos fényképpel 

és dokumentummal segítette kuta-
tásomat édesapja történetét illetően. 
Az egykori televíziós szerkesztő és 
műsorvezető, később egyetemi ta-
nár természetesen nem érkezett üres 
kézzel, elhozta magával nemrégiben 
megjelent kötetét, melynek címe 
Kiáltó Sorok – 365 kiáltás Magyar-
országért. A köznapi epigrammákat 
tartalmazó kis kiadvány szívhez szóló 
költeményeiből Turán Istvánné igaz-
gató asszony mutatta be a hozzá leg-
közelebb állókat, majd a résztvevők-
nek lehetőségük nyílt dedikáltatásra 
és vásárlásra is. Az est végén kötetlen 
beszélgetésre került sor Murányi úr, 
valamint régi kiskőrösi barátai, isko-
latársai között, felidézve sok szép régi 
emléket.                           Turán István

„Amikor Isten látta,
 hogy az út túl hosszú,
 a domb túl meredek,
 a légzés túl nehéz lett,
 átölelt és mondta: gyere haza.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik velünk együtt kisérték el

BOROS OLÁH GYÖRGYNÉT
utolsó földi útjára, fájdalmunkban velünk voltak,

a szeretet virágával Tőle elbúcsúztak.
Gyászoló család

„Egyetlen titka volt jóságos lelkednek
  Mosoly, hit és tiszta szeretet”

Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak akik:

SIMON TIBOR FERENC
ny.rendőr alezredes

búcsúztatóján részt vettek,
végakarata szerint hamvait a kecskeméti

református temető szóró parcellájához elkísérték
és elhelyezték a kegyelet és az emlékezés virágait.

Fájdalmunkban velünk együtt osztoztak
Gyászoló család

Január elején a tévénézők meglepőd-
ve tapasztalhatták, hogy míg a meg-
szokott tévécsatornáik a régi helyü-
kön vannak, a „Kiskőrös Tv eltűnt a 
készülékből”. Megindult a telefonok 
özöne a tévécsatorna tulajdonosa, 
Csányi József felé, aki a következő-
ket mondta:
Tarr János, a kábeltévét üzemel-
tető Tarr Kft. ügyvezetője tájékoz-
tatása szerint újrahangolták a csa-
tornakiosztásokat. Ezt követően a 
KiskőrösTv „eltűnt” a régi helyéről 
és a 249-es programhelyre került. 
Tárgyalásaink során sikerült az ügy-
vezetővel megegyeznünk, hogy aki 
nem tudja elvégezni az újrahango-
lást, illetve szeretné, ha a KiskőrösTv 
a megszokott helyére kerüljön, an-
nak ingyen elvégzik televíziókészü-
léke újrahangolását, amennyiben ezt 
személyesen bejelenti és kéri a Tarr 
Kft. kábeltelevízió ügyfélszolgálati 
irodájában, amely a Masszív Üzlet-
ház első emeletén található. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 
órától 16 óráig. Ebédszünet: 12 órá-
tól háromnegyed 1 óráig.

Február 13án 
a művelődési központban 
délelőtt 11 órai kezdettel 

a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság bemutatja a 

„Nyugdíjas akták” 
című 

bűnügyi komédiát. 

Közreműködnek 
a Műkedvelő Citerások 

és a Kunplast Szupernagyik.

Az előadást megnyitja 
Csizovszki László rendőr alezredes, 

a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetője.

Az előadás ingyenes!

Kóbor kutyát lát?
értesítse a kecelen található,  

a kiskőrösi többcélú kistérségi 
társulás által működtetett 

ebrendészeti telep 
kiskőrösi kapcsolattartóját. 

Burdán attila: 06-70/313-9235
email: 

kommunalis.ref@kiskoros.hu

1998. december 6-án a Kiskőrösi Ká-
beltelevízió kínálatában új csatorna 
tűnt fel. 20 évvel ezelőtt a Mikulás 
hozta városunk lakóinak a Kiskőrös 
Televíziót, mely azóta is rendületlenül 
tudósít a helyi eseményekről. Novem-
ber 30-án este a Thermál étteremben 
Csányi József, a Kiskőrös Tv tulaj-
donos vezetője invitálására több mint 
harmincan jöttünk össze azok közül, 
akik a két évtized alatt a stábot erő-
sítették. Vannak köztünk, akik csak 
néhány évet dolgoztak a Kiskőrös Tv-
ben, ám a többség 8-10 évnyi emléket 
idézhetett fel ezen az estén, sőt olyan is 
akad, aki kezdetektől közreműködik a 
műsorok készítésben. Nehéz volt kü-
lönválasztani a televíziós és a rádiós 
sztorikat, hiszen 2000-2008 között 
a két médium szoros együttműkö-
désben, szinte összefonódva létezett. 

Jó volt ismét találkozni az egykori 
kollégákkal, hiszen többeket messzire 
sodort az élet. Megtisztelt bennünket 
jelenlétével Domonyi László polgár-
mester is. A vendéglátó Csányi József 
saját készítésű szarvaspörkölttel várta 
a meghívottakat, a menüt az étterem 

levessel és sültekkel, valamint fánkkal 
tette teljessé. Az este folyamán Kot
hencz Lajos dallal kedveskedett  a szü-
linaposoknak, és nem maradt el a jeles 
évfordulót idéző névre szóló ajándék 
sem, melyet mindenki megkapott. 

Subáné Kiss Krisztina 

TiszTelT ingaTlanTulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos műkö
déséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a 
villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. 

Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén 
ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő 
növények találhatók. 

Ezen munkák elvégzésére vegyék figyelembe a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft. gallyazásról kiadott és felhí-
vásunkkal együtt megjelenített tájékoztatóit is. (Közreadva Kiskőrös város facebook oldalán és honlapján)

Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, 
valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az NKM Áramhálózati Kft. – a jogszabályok rendelke
zéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel 2019. január 
hónaptól elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

fókuszBan

Magyar Csilla: Páholy
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emlékező

in memoriam fuchs józsef „magyar lengyel két jó Barát…”
Kirándulás a Wacław Felczak Alapítvánnyal

lelki napoT TarToTTak

maradandó

A Ferences Világi Rend kiskőrösi kö-
zösségének (Szent Pió atyáról és Szent 
Kalkuttai Teréz anyáról nevezett PI-
TE közösség) missziós lelki napot 
rendezett év végén a római katolikus 
plébánián és a Szent József templom-
ban. 
Elsősorban a Páduai Szent Antal régió 
ferences testvéreinek a közös együtt-
léte, lelki feltöltődése volt a cél, de 
egyúttal a ferences lelkiség, életforma 
megismertetése a kiskőrösi hívekkel, s 
érdeklődők bevonása is. 
A lelki nap 9 órakor kezdődött a plé-
bánián, ahol köszöntöttük egymást, 
majd 9.30-tól 10.30-ig szentségimá-
dást tartottunk, melyen elmélkedések, 
fohászok és énekek is elhangzottak. A 
szentségimádással bekapcsolódtunk 
- a 2020-ban megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus kapcsán országosan megren-
dezett szentségimádásba.

Ezt követően szentmisén vet-
tünk részt, melyet Szabó Oszkár 
dunaföldvári és Seffer Attila (fotó) 
kiskőrösi plébánosok koncelebráltak. 
Oszkár atya ezüstmisés áldásban is ré-
szesített minket.
Délben Úrangyalát és zsolozsmát 
imádkoztunk, majd Seffer Attila atya 
tartott előadást a szolgálatról. Elő-
adásában megemlítette, hogy emberi 
beállítottságunk a boldogság keresése. 
Aki a Bibliát olvasva, Jézus tanítását 
megfogadva képes mások szolgála-
tára, annak ellenére, hogy a szeretet 
sokszor fájdalommal jár, mégis a bol-
dogság forrására talál. 
Az elmélkedésben az atya Wayne Rice 
„Fején a szöget” című könyvéből több 
történettel világított rá a keresztény 
szolgálat jellemzőire.
Az előadást követően a kiskőrösi egy-
házközség vendégeként ízletes babgu-
lyást ebédeltünk.
Délután négy asztal körül, kis cso-
portokban beszéltük meg az előadás 
során hallottakat. Megbeszéltük, 
hogy milyen szolgálatokat látunk el, 
és hogy ez milyen hatással van a kör-
nyezetünkre és saját magunkra. Meg-
vizsgáltuk, hogy milyen lelkülettel 
végezzük szolgálatainkat.

Szásziné

A kiskőrösi Egészségfejlesztési iro-
da decemberben is előadásokkal és 
mozgásos programokkal várta az 
érdeklődőket. Az egészségfejlesztés 
egyik kiemelt célcsoportja a nők, 
elsősorban nekik szólt az az előadás, 
amelyet dr. Nagy Miklós, az iroda 
szakmai vezetője tartott a művelő-
dési központban. A Kőrös-Körül 
Nők Egyesülettel közösen szervezett 
rendezvény az egészségmegőrzésre 
és a betegségmegelőzésre fókuszált: 
a szakember hangsúlyozta, hogy ne 
csak akkor foglalkozzunk a testünk-
kel, amikor már baj van. A testünk 
ismerete ugyanis segít megérteni 
a bennünk zajló változásokat, fel-
ismerni, mikor szükséges szakem-
berhez fordulni. A szakmai előadás 
után az egészséges életmód jegyében 
vendégül is látták a résztvevőket, 
ahol kötetlen beszélgetés formájában 
személyes konzultációra is lehetőség 
nyílt. A program a tervek szerint 
ebben az évben folytatódik klub for-
májában.
Idén immár negyedik alkalommal 
kergethették meg a Mikulást kicsik 
és nagyok a város főterén. Az El-
tájolók Turista és Szabadidősport 
Egyesület szervezésében megvaló-
sult programon örömmel futottak,  

kocogtak a résztvevők, a legapróbbak 
babakocsiban teljesítették a távokat. 
A közös bemelegítés után kis és nagy 
kört futottak a gyerekek, és szinte 
mindenki lekörözte a Mikulást, aki 
végül forró teával és finomságokkal 
kedveskedett a sportos csemetéknek.
Decemberben zárult az a tanfolyam, 
amelynek az érzelmi intelligencia 
fejlesztése állt a középpontjában.  
A MezőfiHorváth Antónia klini-
kai szakpszichológus által koordinált 
csoportban a 9-12 éves gyerekek 
megismerkedhettek az érzelmekkel, 
azok kifejezésmódjával, tanulhat-
tak egyebek mellett az empátiáról, 
egyúttal ön- és társismeretük, tár-
sas kapcsolataik, konfliktuskezelési 
készségük is fejlődhetett. 
A felnőtteknek szervezett úszótan-
folyam második csoportjában közel 
húszan barátkozhattak meg a vízzel. 
Pásztor Gyula testnevelő segítségé-
vel többféle úszásnemet sajátíthattak 
el a lelkes, kitartó résztvevők, akik 
a 15 alkalmas tanfolyam zárásakor 
emléklapot is kaptak. 
Az Egészségfejlesztési iroda aktuális 
programjairól a kihelyezett plaká-
tokon és az iroda facebook-oldalán 
folyamatosan tájékozódhatnak.

Kovács Nikoletta 

középponTban az egészség

osztálytali jó hangulatBan
Volt egyszer egy kertészeti techniku-
mos osztály – Angyal Anett, Csa
pi Andrea, Csányi Csaba, Füstös 
Lajos, Gmoser Emőke, Gregus 
Zoltán, Kecskeméti Károly, Kullai 
Sarolta, Lőrincz Krisztián, Mészá
ros Gábor, Mlinkó Csaba, Molnár 
Bence, Molnár Mónika, Nagy Ist
ván, Rideg Zoltán, Suba Beatrix, 
Szlama Tünde, Tóth Krisztina, 
Tóth László, Varga István, Vári 
Csaba, Wolff Tamás – akik 1993-
ban érettségiztek.
A találkozón Lityi Jani lovas kocsijá-
val Szöllősiné Baranyai Kata segít-

ségével elmentünk Gyalogné Márti 
osztályfőnökünkért, Fodor Tamás 
tanár úrért és eljött Szlovák János 
tanár úr is.
Az osztályfőnöki óra után a Holland 
házban folytattuk, ahol Vári Csabi 
jóvoltából Janicsek Csaba ízletes 
vadpörkölttel várt minket. Kecs
keméti Karcsi szerezte a sátrakat, 
Nagy Imi grill ételeket készített.  
Az italok beszerzéséről és támogatá-
sáról Wolff Tamás és Lőrincz Krisz
tián gondoskodott.
Öröm volt veletek lenni: 

Tündi, Saci, Bea 

2018. december 27-én lezárta küz-
delmes földi életét Fuchs József ta-
nár úr, a gimnáziumi oktatás egyik 
megteremtője városunkban. Kettős 
minőségemben búcsúzom tőle: mint 
jóval fiatalabb pályatársa (egy évet 
még együtt tanítottunk), és mint 
a kiskőrösi 56-os Szövetség képvi-
selője. Nem egyszerűen a tagtársra 
emlékezem, hanem városunk forra-
dalmának vezető egyéniségére, aki a 
rendszerváltozásig viselte annak a né-
hány lelkesítő napnak a terhét, hiszen 
ígéretesen induló szakmai karrierjét 
törte meg a kommunista hatalom. 
Állásvesztéssel büntették, mert élére 
állt a kiskőrösi tanárok és diákok füg-
getlenséget és demokráciát követelő 
tüntetésének 1956. október 27-én.
Fuchs József 1929-ben született a 
Nógrád megyei Szendehelyen, egy 
szegény, sváb családban. A második 
világháború idején Németországba 
menekül. Édesanyja kérésére tér haza. 
Két barátjával visszaszökik Németor-
szágba, de keserűen kell tapasztalnia, 
hogy aki itthon „büdös sváb”, az kinn 
lenézett „magyar cigány”. Újból ha-
zatér, és ekkor tudja folytatni a hábo-
rú miatt megszakított tanulmányait. 
Édesapja mellett az ácsmesterséget is 
kitanulta.
Szakérettségit tett, majd felvették 
az akkor még Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemre (ELTE) és ott szer-
zett orosz nyelv- és irodalomból kö-
zépiskolai tanári diplomát.
Kiskőrösre helyezték, rövidesen igaz-
gatóhelyettesnek nevezték ki, amivel 
nyakába szakadt az egész adminiszt-
rációs munka és az újabb évfolyamok 
elhelyezésének gondja. Az ő javaslatá-
ra és vezetésével tették osztályról osz-
tályra „lakhatóvá” az egykori polgári 
iskola leégett, romos épületét. 
1956-ra már egy szakmailag kiváló, 
de az igazgató kivételével egy inkább 
keresztény-nemzeti elkötelezettsé-
gű tanári kar gyűlt a gimnáziumba. 
A diákság nagy része is ugyanezt a 
szellemiséget hozta otthonról. Ez is 
magyarázza, hogy az október 23-i 
pesti események hírére a felsőbb éves 

diákok azonnal latolgatni kezdtek 
egy tüntetést, amivel a tanárok több-
sége is egyetértett. Megint Fuchs ta-
nár urat idézem: „A parasztság nem 
mozdult, a munkásság nem mozdult. 
Ha mi nem indulunk meg, talán Kis-
kőrösön semmi sem történik.”
Október 27-én a tanárok és diá-
kok méltóságteljes felvonulásával 
megkezdődött Kiskőrös forradal-
ma, amihez rövidesen csatlakozott  
a város népe.
Másnap Fuchs Józsefet és a tüntetés 
több szervezőjét letartóztatták, akasz-
tással fenyegették.
Fuchs Józsefet 1957 márciusában 
több hétig preventív őrizetben tar-
tották, megfélemlítették, megaláz-
ták, besúgásra próbálták rávenni.  
A szabadulása után őt is eltávolították 
a gimnáziumból, sőt a városban sem 
kaphatott egy ideig állást. Csak nagy 
nehezen érte el, hogy legalább általá-
nos iskolai tanárként visszajöhessen 
Kiskőrösre, majd apránként, előbb 
kollégiumi nevelőként, majd óraadó-
ként térhetett vissza abba a gimnázi-
umba, amelynek egykor helyettese és 
lényegében egyik megteremtője volt.
Éppen a forradalom előtti időszakból 
maradt fönn a Petőfi Gimnázium 
DISZ-szervezetének naplója. Ebben 
a következő sokatmondó bejegyzést 
találtam: 1955. V. 16. „Fölmerült a 
végén a többször emlegetett kérdés:  
A tanár és diák viszonya. Végre! Fuchs 
tanár elvtárs a diákok pártjára állt.”
Pontosan ez a megértő hozzáállás jel-
lemezte Fuchs tanár úr egész pályáját, 
ez magyarázza azt a szeretetet és tiszte-
letet, amit halálhírére a Facebook-ot 
elárasztó bejegyzések is bizonyítanak. 
Képességeikhez mérhető követel-
ményeket szabott a gyengébbeknek, 
támogatta, versenyekre és a tovább-
tanulásra is felkészítette a jobbakat.
A rendszerváltozás után hősként ün-
nepeltethette volna magát, de ez nem 
illett egyéniségéhez. Kötetlen formá-
ban szívesen beszélt diákok előtt a 
forradalomról. Minden tankönyvnél 
többet ér az ő elbeszélése, ami pótol-
hatatlan forrása is a gimnázium és a 
kiskőrösi forradalom történetének. 
Szerencsére rögzítettük. A tavalyi 
évben Breznyán Gergő részben az ő 
emlékeire alapozva tartott „arany ok-
levelet” kiérdemlő előadást Kiskőrös 
forradalmáról az Evangélikus Iskolák 
Kutató Diákjainak Konferenciáján.
Jóska bácsi, nem felejtünk el, élet-
műved örökre részévé vált a gim-
názium és Kiskőrös történetének.  
Nyugodj békében!

Fodor Tamás

Wacław felczak nemcsak a magyar nép nagy barátja, és a lengyel-magyar 
közös múlt nemzetközi hírű kutatója volt, hanem egyben a diktatúrák el-
leni küzdelem harcos veteránja is. hazája szovjet megszállása után, mint 
antikommunista ellenállót tartóztatták le. Brutálisan megkínozták, előbb 
halálra, majd életfogytiglanra ítélték.

Ilyen előzmények után szinte ter-
mészetes, hogy Wacław Felczak 
nevét viseli az a közelmúltban ala-
kult alapítvány, amelynek fő célja 
a történelmi lengyel-magyar barát-
ság ébren tartása. Az alapítvány egy 
nagyvonalúan finanszírozott, önrészt 
nem igénylő pályázatot hirdetett 
középiskolások számára, hogy job-
ban megismerjék Lengyelországot.  
Az Evangélikus Középiskola három 
osztálya pályázott. Az osztályfőnö-
kök, Baranyi Lászlóné, Maczelka 
Mária és Pivarcsiné Raffai Enikő 
hihetetlen gyorsasággal, két hét alatt 
szerveztek le mindent a négynapos 
kirándulásra, mely úticéljainak ki-
jelölésénél elsődleges szempont a 
lengyel-magyar közös múlt helyszí-
neinek felkeresése volt. A csoport 
első lengyelországi megállója test-
vérvárosunk, Tarnów volt, ahol Bem 
József sírjánál idéztük fel a két nép 
szabadsághősének kalandos életútját.
Krakkóban, a Lengyel Királyság egy-
kori fővárosában szálltunk meg, ahol 
nehéz úgy végigsétálni a középkori 
városközponton, hogy ne ütközzünk 
lépten-nyomon magyar vonatko-
zású emlékekbe. A Mohács előtti 
Magyarország tanulni vágyó ifjúsága 
– honi egyetem híján – itt folytat-
ta felsőfokú tanulmányait. Itt jelent 
meg az első magyar nyelvű nyomta-
tott könyv. Tiszteleghettünk az itt 
bujdosó Balassi Bálint emléktáblája 
előtt is. A Wawelben nyugszik Anjou 
Szent Hedvig, Nagy Lajos leánya, 
Báthory István erdélyi fejedelem és 
lengyel király, és ha jelképesen is I. 
Ulászló magyar és lengyel király, aki 

Hunyadi oldalán esett el a várnai csa-
tában. Büszke öntudattal húzhattuk 
ki magunkat Piłsudski marsall sírjá-
nál, amikor az idegenvezető arról be-
szélt, hogy a modern lengyel állam 
megalapítója a magyar fegyver- és 
lőszerszállítmányoknak is köszönhe-
tően tudta Varsó alatt visszaverni a 
Vörös Hadsereg támadását.
Krakkótól nem messze található a 
wieliczkai sóbánya, melynek alapító 
legendája Szent Kinga (Kunigunda), 
IV. Béla leányának nevéhez fűződik.
A lelkileg felemelő magyar vonatko-
zású helyszínek után egy megrendítő 
következett. Auschwitz vált a holo-
kauszt szimbólumává, konkrétan pe-
dig a Magyarországról (Kiskőrösről 
is) elhurcolt zsidóság nagyobb része 
itt halt mártírhalált. 
Hazaútban még hógolyózhattunk 
egy nagyot Zakopanéban, amely 
kedvelt célpontja a hazai turisták-
nak, és a település 1578-ban éppen 
Báthory Istvántól nyerte el falupri-
vilégiumát.
A Wacław Felczak Alapítvány bőke-
zű támogatása, a magyarul tökélete-
sen beszélő lengyel idegenvezetőink 
tájékozottsága történelmünkről és a 
vendégszerető fogadtatás igazolta a 
régi mondást: „Lengyel, magyar – két 
jó barát, együtt harcol, s issza borát.”

F. Tamás
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unni, a norVég „migráns”

útmutató 
az úrnak 2019. esztendejére

családi istentisztelet

TeaesTek az imaházban

színdaraBot is előadtak 
a gyermekek szenteste

eva n g é l i k u s o k  o l d a l a

Ki ne ismerné gyülekezetünkben 
a teaestek hagyományát? Már-már 
evangélikus sajátosságnak is nevez-
hetjük, hiszen felekezetünkben ha-
gyománya van hol az évkezdő, hol a 
böjti vagy adventi teaesteknek, ahol 
éneklés, igei szolgálat után beszélge-
tések, előadások színesítik az adott 
alkalmat az egyházi évnek megfele-
lően. 
Gyülekezetünkben január elején a 
presbitériumnak illetve énekkarok-
nak tartunk teaesteket, majd január 
végén – február elején főként a csa-
ládokat invitáljuk meg egy kötetlen, 
ám tartalmas estére. 

Január 28-án, hétfőn az óvodás 
korosztályt, 29-én az 1-2. évfolya-
mosokat, 30-án a 3-4. évfolyamo-
sokat, majd 31-én az 5-7. évfo-
lyamosokat hívjuk egy interaktív 
estére. 
A konfirmandusokat és családjai-
kat egy későbbi alkalommal febru-
ár 11-én, hétfőn várjuk szeretettel 
az evangélikus Imaházba. 
Minden alkalom 17 órakor kezdő-
dik, az estre teát kínálunk, sütemé-
nyeket, szendvicseket ki-ki kedve 
szerint hozhat és oszthat meg má-
sokkal, hiszen szeretetvendégséggel 
zárul az este.

..legyetek, Isten hibátlan gyermekei az el-
fordult és elfajult nemzedékben, akik között 
ragyogtok, mint csillagok a világban... 

(Fil 2,15)
Immár negyedik alkalommal volt 
családi istentisztelet december 23-án, 
ahol advent 4. gyertyáját gyújtot-
tuk meg. A családi istentiszteleten 
egészen a karonülő gyermekektől a 
középiskolásokig jelen volt minden-
ki, és igen mozgalmasra sikeredett. 
Isten igéje szólt hozzánk, amiben 
arról tanított Pál apostolon keresz-
tül Isten, hogy a keresztény, Jézust 
követő ember arra van elhívva, hogy 
kitűnjön – Bibliai képpel szólva 
ragyogjon, mint csillagok a sötét 
égen – így mutatva az utat mások 
számára is. Pont úgy, mint Uruk 
és Mesterük, Jézus, akinek szüle-
tését egy ragyogó csillag jelezte, és 
aki egész földi életében kitűnt az 
emberek közül. Volt, akit ez zavart 
és vakított és volt, akit ez vonzott, 
épp úgy, mint ma. A csillag szimbó-
lumra építve készítettek a gyerekek 
Farkasné Gombár Ildikó segítsé-

gével több fázisban egy padlóképet, 
ahol megjelenítették a sötét eget, 
a Betlehemi csillagot, illetve sok 
apró csillaggal jelezve saját magu-
kat, illetve a keresztyén embert... 
úgy általában. Emlékeztetőül egy 
– egy mézeskalács csillagot kapott 
minden gyülekezeti tag – ezúton is 
köszönjük Farkas Sándornak, aki 
közel 300 süticsillagot sütött meg 
erre az alkalomra – és énekeltük: 

Nem lesz egyedül a szívem többé, glóri, 
halleluja!
Velem az én Uram mindörökké, glóri, 
halleluja!
Jézus ,hajnalcsilag, glóri, hallelluja!
Jézus ,hajnalcsilag, glóri, hallelluja! 

Úgy legyen, ámen! Következő csa-
ládi alkalmunk: január 27-én 10 
órakor. Aki szívesen vállalna igeol-
vasást, imádságolvasást, tea-főzést, 
vagy pakolást, keressen bennünket 
a gyülekezetünk facebook oldalán: 
Kiskőrösi Evangélikus Gyülekezet

(fotó: Subáné Kiss Krisztina)

December 24-én, szenteste 14 órától 
karácsonyi gyermek-istentisztele-
tet tartottunk az imaházban, ahova 
vártuk mindazokat, akik kisgyer-
mekesek, és akik számára talán a 
szentesti gyertyafényes istentisztelet 
hosszúnak tűnt. Az istentiszteletet 
Lupták György esperes úr vezet-
te, a gyermekek színdarabját pedig 
Bolemányi Juditnak köszönhetjük, 
aki az adventi programokkal telezsú-
folt karácsony előtti időszakba is ki-
tartatóan összegyűjtötte a színdarab-
ban szereplő gyermekeket, díszletet 
készített és rakott össze. Ezúton is 

köszönjük! A gyermek-istentisztelet 
sok énekléssel, a karácsonyi történet 
felelevenítésével kezdődött, majd 
ki-ki kedve szerint kijöhetett a mik-
rofonhoz szavalhatott, énekelhetett.  
Az istentisztelet végén minden gyer-
mek karácsonyi csomagot kapott, 
így is emlékeztetve magunkat és 
őket: Isten ajándékozott először az 
első karácsonykor önmagát a világ-
nak, és ezt az ajándékozást adjuk to-
vább szeretteinknek a kézzel fogható 
ajándékokkal. 

P-Sz.M.
(fotó: Subáné Kiss Krisztina)

hiTéleTi

Városunkban a felekezetek közötti jó kapcsolat egyik jele, hogy a 
világban egy hétig megtartott ökumenikus imahetet két hétig tartjuk 

összekötve azt az Allianz Imahéttel. 

A 2019-es évben az imahetek január 13-27 között lesznek. 
Január 13-án mindenki a maga felekezeténél kezdi meg 

az idei év igei üzenetét 
„Az igazságra, csakis az igazságra törekedj…!” (5 Móz16-18-20) 

címmel. 

Január 14-16 között a pünkösdi imaházban, 
január 17-19 között a baptista imaházban, 
január 20-án, vasárnap mindenki a saját felekezetnél ünnepel. 
Január 21-23 között a római katolikus templomban, 
január 24-26 között az evangélikus imaházban hallgatjuk együtt Isten 

igéjét, majd énekelünk, imádkozunk egységben. 
Január 19-én szombaton ökumenikus Ifjúsági alkalmat tartunk, ahova 

szeretettel várjuk az általános iskolás, a középiskolás, 
 valamint a felsőfokú tanulmányukat végző fiatalokat.  

Minden alkalom 18 órakor kezdődik kivéve a záróalkalmat
január 27-én vasárnap, ami 17 órától lesz megtartva az evangélikus 

templomban. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Ökumenikus imahét 
2019

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

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

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu

„Törekedj békességre és kövesd azt!” 
(34. zsoltár 15. verse)

Shalom aleichem – békesség né-
ked – így köszöntik egymást ma is 
a világban élő zsidó emberek bárhol 
is éljenek. Milyen érdekes, de ősi 
ellenfelük, az arabok, persze a ma-
guk nyelvén, ugyanígy köszönnek 
egymásnak: as-salāmu 'alaikum. 
Igen, ők is békességet kívánnak a 
másiknak… S milyen ősi a békétlen-
ség közöttük mégis, ne gondoljunk 
másra, csak az izraeli-palesztin konf-
liktus megoldhatatlanságára.
Mi azonban itt élünk, Európában. 
Ahol már egykoron Virág Benedek 
(1754-1830) pálosrendi szerzetesta-
nár, a magyar ódaköltészet megte-
remtője így vágyott a békére Békes-
ség-óhajtás című költeményében:

„Szállj le felséges palotád egéből,
Béke! mennyeknek koronás leánya!
Szállj le, s Európánk mezején jelenj meg
   Már valahára!” 

Igen, errefelé mindannyian tud-
juk, a bőrünkön érezzük naponta, 
mennyire fontos békességben élni. 
Felbolydult világunkban eddig is-
meretlen új félelmek kóstolgatnak 
bennünket, pedig mi a kiszámítha-
tóságot, a tervezhetőséget kedveljük. 
Szeretünk biztosra menni, mert erre 
lehet építeni.
A béke azonban nem valami kívül-
ről, felülről, tőlünk függetlenül vár-
ható adomány. A békét nekünk, ma-
gunknak kell kimunkálnunk, mert 
a lehetőségek is adottak. Először is 

Istennel kell békét kötnünk. Mert 
minden földi bajunk gyökere éppen 
az, hogy engedetlenségeinkkel szó 
szerint hadat üzentünk Istennek. 
Ő ugyanis életadó Teremtőnk – mi 
azonban ezt a tény naponta két-
ségbe vonjuk, s merészségünkben 
odáig megyünk, hogy még a létét is 
megkérdőjelezzük. Mi ez, ha nem 
lázadás?  S ha lázadás, akkor hábo-
rúskodás. – Ezért kell tehát min-
denekelőtt kibékülnünk Istennel, s 
ehhez Ő segít hozzá bennünket, ha 
elfogadjuk Jézus Krisztust megvál-
tónknak. Ebben a folyamatban vi-
szont kikerülhetetlen, hogy elismer-
jük és nevén nevezzük hibáinkat, 
vétkeinket. Mert Isten a megvallott 
bűnöket bocsátja meg! De megéri, 
mert ez a békesség útja!
S miután ez a béke megszületett 
szívünkben, akkor leszünk képesek 
egymással is megbékélni, kibékülni.  
„Békesség néktek!” – feltámadott 
Urunk így köszöntötte tanítványa-
it, és az Ő szeretete valóban a kézzel 
fogható béke valóságát hozta az em-
berek közé. Ha bennünk is békesség 
lakik, akkor tudunk őszintén és fel-
tétel nélkül megbocsátani a nekünk 
ártóknak. Csak az tud szeretni iga-
zán, aki maga is szeretett! És csak az 
tud békét teremteni, akinek a szívé-
ben is békesség lakik.
Isten már lépett – ennek ékes bizo-
nyítéka karácsony, nagypéntek és 
húsvét. Most ránk vár, a döntésün-
ket várja. Őszintén akarjuk-e a bé-
kességet? Egy új esély, a 2019. év a 
béketeremtés éve lehet…

Lupták György

unni, vasárnaponként ott ül a kiskőrösi templomban, 
rendszerint a harmadik padban. kezében az evangéli-
kus élet legfrissebb száma, kinyitva. még az istentisztelet 
előtt átfutja az újság tartalmát. előtte az énekeskönyv, az énekek kikeres-
ve. unni várja, hogy megszólaljanak a harangok, majd az orgona és elkez-
dődjék az istentisztelet. na és? mi ebben az érdekes? 

Hát az, hogy Unni nem magyar,  
ő norvég. Teljes nevén Unni Solvang, 
a keresztnevét helyesen ejtve „Ünni”. 
Nyugdíjasként a férjével együtt itt, 
Kiskőrös központjában vettek egy 
családi házat. Azt apránként felújí-
tották, fél éven át itt laknak, 
a másik fél évet otthon, 
Norvégiában töltik. Na 
és, de még mindig, mi 
ebben az érdekes? Hisz 
Kiskőrös körül egyre 
több német és hol-
land nyugdíjas vesz 
tanyát – megszoktuk 
már, hogy a kemping-
ben és a termálfürdőnk-
ben is egyre több nyugat-
európai nyugdíjas vendégünk 
van. Nos így igaz, de ők szinte sehol 
sem vesznek részt a város életében. 
Velük jóformán csak a boltokban  
futhatunk össze. 
Unni Solvang azonban belépett 
a gyülekezetünkbe. Kitöltöttünk 
számára is egy kartont és fizeti az 
egyházfenntartói járulékot. Három 
énekeskönyve van, a mienk mellett 
vett református és katolikus könyvet 
is. Bár azt is megkérdezi, miért csak 
régi énekeket énekelünk az isten-
tiszteleten? Meg nem gondolunk az 
idegenekre, akik nem ismerik a helyi 
szokásokat. „Nincs minden ének ki-
téve az énekszámtáblára, mert a he-
lyiek fejből is tudják. No de az idege-
nek…, ők honnan tudják, most mit  
kell énekelni?” 
Unni mindenütt felbukkan Kiskő-
rösön, ahol legalább hárman ösz-
szeverődnek. Beül a gospel kórus 
próbájára, hátul ülve csendben kötö-
geti a norvég mintás gyapjúzoknikat 
– és hallgatja a muzsikát. Unni ott 
van a jazzklub minden alkalmán és 
részt vesz minden városi eseményen.  
A szüreti napokon megkóstolja a 
borutca borait és kipróbálja, milyen 
a juhtúrós sztrapacska. Unnit las-
san már mindenki ismeri mifelénk. 
Mert, hogy el ne felejtsem, – Unni 
tanul és egyre jobban beszél magya-
rul is. Sokan mondták neki, ne ta-
nulja, nagyon nehéz a magyar nyelv, 
de Unni szerint „a norvégot csak öt 
millióan beszélik, a magyart meg leg-
alább tizenöt millióan, akkor miért  
ne tanuljam?” 
Unni nagyon messziről jött közénk. 

A férjével és két fiukkal Euró-
pa legészakibb csücskében éltek a 
Varanger félszigeten, Vardøben és 
Kirkenesben, ami még Norvégián 
belül is nagyon messze van, valahol 
a norvég-orosz-finn hármashatár kö-

zelében. Ahol éltek, ott nyáron 
hosszú ideig nem megy le a 

Nap és télen meg hosszú 
hetekig tart a sötétség. 
Unni röntgenasszisz-
tens volt a férje meg 
faházakat épített.
Unnit egy betegség 
hozta Magyarországra. 

Hallott a híres magyar 
gyógyfürdőkről és így ke-

rült orvosi javallatra előbb 
Debrecenbe. De ezt a várost túl 

nagynak és zajosnak találta, Kiskő-
rös számára nyugalmasabbnak tűnt.  
A fürdő azonnal megtetszett, a város 
is – de a férje egy darabig ellenkezett 
a második otthon létesítése miatt. 
Unni nagy szomorúsága, hogy nem-
rég egyik fiát eltemette. „De azt él-
tem át, hogy Isten gyakran megsegí-
tett” – mondja. „Én mindig furcsa 
vagyok, otthon is, itt is, néha a többi-
ek számára furcsa dolgokat csinálok 
– nem vagyok olyan, mint a többi 
emberek.” „Szeretnék kettős állam-
polgárságot, de a norvég törvények 
ezt olyan könnyen nem engedik. 
Jövőre talán már könnyebben megy, 
hogy magyar is lehessek” – mondja 
mosolyogva. 
Majd nem rejti véka alá a vélemé-
nyét sem rólunk. Szerinte mi nagyon 
fáradtak vagyunk, mert biztosan 
mindenkinek több munkahelye is 
van. Ezért sajnál minket. „Szeretem 
a nyelvet, szeretek magyarul olvas-
ni, szeretem a fákat, a fák nagyon jó 
barátaim”. Majd azt fejtegeti, hogy 
a magyarok komfortzónája sokkal 
kisebb, mint a norvég embereké.  
A norvég emberekhez sokkal nehe-
zebb közel kerülni. „Ilyen is csak itt 
történhet meg. A múltkor az utcán 
találkoztam egy asszonnyal, aki a bi-
ciklijén egy kosárban meleg palacsin-
tát tolt valahova. És megkínált belő-
le.” Máskor meg valaki megállította 
az utcán: „láttam a férjed, jó, hogy 
nem vagy egyedül!”.
Ő Unni, a mi norvég egyháztagunk. 
Messziről jött, de már a miénk is, kö-
zénk tartozik.     Lupták György

(evangelikus.hu)
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elsők lettek a darazsak

karácsonyi ünnepségek 
isten dicsőségére

litauszki tibor kiskőrösi fotós csodálatos képeinek kiállítását pár évvel ezelőtt 
már megcsodálhattuk a kamarateremben. 2018-ban „jégvarázs” című fotója 
volt a borítóképe az angliában szervezett fotóversenyre benevezett képekből 
összeállított „a világ legszebb madárfotói” albumnak. a fagyos csipkebokor 
ágon üldögélő jégmadár fotója 2016-ban az „év természetfotója” versenyen 
különdíjat kapott, mindemellett számos hazai és nemzetközi sikernek örvend. 
tibor fotóinak sikerszériája azóta is töretlen, a 2018-as év több elismerést is ho-
zott számára. többek között kiválóan szerepelt egy new york-i pályázaton, ahol  
„a hattyú hada” képe különdíjas lett, az exhibition mystic nemzetközi fotópá-
lyázaton pedig első helyezett lett a „gyémántok viadala” című fotója, amely két 
jégmadár rivalizálását ábrázolja.

Az amatőr és profi fotósok, hazánk 
tájait és élővilágát bemutató legjobb 
képeit felvonultató „Varázslatos Ma-
gyarország” fotópályázatán is hónap-
ról hónapra sikeresen szerepelnek a 
fotói. Legutóbb három képével is a 
dobogóig jutott. Két kategóriában is 
első helyezett lett, az „Egyéb állatok” 
kategóriában a „Fullánkosok tánca”, 
a „Képek a nagyvilágból” kategóri-
ában pedig a „Töredezettség” című 
képével győzött. 
Litauszki Tibor: A „Fullánkosok 
tánca” című fotóm a Szücsi  erdőben 
készült nyáron. Őzeket indultam fo-
tózni,  de pont megfordult a szél, így 
észrevettek én pedig más téma után 
kezdtem kutatni. Figyelmes lettem 
egy darázsfészekre egy korhadt fá-
ban, és elkezdtem gondolkodni, ho-

gyan is lehetne olyan fotót készíteni 
a darazsak viselkedéséről, ami nem 
átlagos. Alkonyatkor visszamentem, 
akkor még aktívak a darazsak. Va-
kus megvilágítást alkalmaztam, és 
egy zseblámpát. Így értem el hosszú 
záridővel hogy látszik a mozgásuk. 
A fotózás nem zajlott zökkenő-
mentesen, ugyanis az egyik darázs 
rászállt a fényképezőgép keresőjére, 
így ahogy belenéztem, megcsípte a 
szemhéjamat, ami négy napig fel volt  
dagadva.
Tibor többi díjazott képeit és a 
hozzájuk fűződő sztorikat megis-
merhetik egy fotóalbumban Kis-
kőrös város facebook oldalán, il-
letve nyomon követhetik sikereit a  
www.instagram.com/tiborlitauszki_
naturphtgrphy/ internetes oldalán.

A Filadelfia Integrált Szociális Intéz-
mény, Humán Szolgáltató Központ 
Idősek Klubjában december 11-én, 
14 órakor vette kezdetét a karácso-
nyi ünnepség, melyen rendhagyó 
módon, az idősek kedveskedtek 
egy műsorral, melyre most először 
hozzátartozóikat, családtagjaikat is 
meghívták. 
Opauszki György intézményveze-
tő nyitotta meg az ünnepi alkalmat 
köszöntő szavaival, majd Radváné 
Ildikó, a telephely vezetője köszön-
tötte a jelenlévőket, és emlékeztetet-
te az egybegyűlteket a karácsony és 
az élet legfontosabb ajándékára: a 
szeretetre.
Ezután az idősek színdarab formá-
jában elevenítették fel számunkra 
Krisztus testet öltésének eseményeit. 
A színdarab után, versek, és énekek 
következtek.
A Nefelejcs-ház Fogyatékos Nappali 
Intézménye szervezésében decem-
ber 17-én tartottak karácsonyi ün-
nepséget, melyet Radváné Ildikó, a 
nappali ellátás vezetője nyitott meg 
köszöntő gondolataival. Ezután az 
intézménybe járó fiatalok adtak 
koncertet, akik harangkórust al-
kottak, szavaltak, énekeltek. Igazán 

szívmelengető volt a fiatalok han-
gulatos karácsonyi műsora.  Szülők 
és dolgozók kitörő tapsviharral kö-
szönték meg a színvonalas előadást.
A Magyarországi Baptista Egyház 
fenntartásában, szociális alapellá-
tásként működő közösségi ellátás 
munkatársai december 19-én, szer-
dán tartották a karácsonyváró ün-
nepséget a Humán Szolgáltató Köz-
pontban. Sokaknak, akik egyébként 
egyedül, vagy magányosan élnek kö-
zöttünk, illetve a tanyavilágban, ez 
az alkalom jelenti a ráhangolódást 
az ünnepre.
Az összejövetelt Ádám Miklós, a 
közösségi ellátás szakmai vezetője 
nyitotta meg köszöntő szavaival, 
majd a Nefelejcs-ház fogyatékos 
személyek nappali intézményének 
ellátottjai és gondozóik adtak elő 
felejthetetlen karácsonyi műsort. 
Harangzenekar, énekek, szavalatok 
hangzottak el. 
Ezt követően, Győri Gábor, a kis-
kőrösi baptista gyülekezet lelkipász-
tora hirdetett igét.
Mindhárom ünnepség végén, terí-
tett asztal várta a vendégeket, ahol 
tovább folytatódhattak a jó hangu-
latú beszélgetések.
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egyeztettek a szakemBerek csillogott a csillagfény 
mazsi csoport tarnóWBan

újra meghódították 
a nézőket

Január 10-én a János Vitéz Láto-
gatóközpont adott otthont az idei 
Utazás Kiállítást megelőző turiszti-
kai megbeszélésnek.  Bács-Kiskun 
megye és Kecskemét lesz a belföldi 
díszvendége a február 21-22-23-24-
én, a Hungexpo Budapesti Vásárköz-
pontban létrejövő kiállításnak, ahol 
az érintett települések és szerveze-
tek két 90 nm-es standon mutatják 
majd be a megye turisztikai értékeit, 
külön erre az alkalomra összeállított 
egészség-, bor- és gasztroturizmus 
kiadványok, különleges szórakoztató 
programok segítségével.    

Domonyi László polgármes-
tere köszöntötte a 24 résztvevő 
önkormányzat és hat szervezet 
megjelent képviselőit, sok si-
kert kívánva a közös munkához. 
A mintegy másfél órás találkozó té-
mái között szerepelt többek között 
az aktuális standterv bemutatása, 
a kiállítás ideje alatt megvalósuló 
programok, ajándékok, kvízjáté-
kok egyeztetése. A megbeszélést 
követően a turisztikai szakemberek 
megkóstolhatták a kiskőrösi házi  
„szaladgálós” rétest.

Tóth Anett

Ismét „fergeteges” produkciót lát-
hattunk az Experidance társulat 
előadásában. Arany János Nagyidai 
cigányok című vígeposzát feldolgozó 
táncprodukción keresztül pillant-
hattunk be január 9-én a színültig 
megtelt sportcsarnokban a Magyar-
országon élő cigányok kultúrájába. 
Álomszerű tánckomédiában bom-
lott ki Európa vándor népe, a cigá-
nyok színes világa. 
Az előadás előtt Domonyi László 
polgármester köszöntötte a megje-
lenteket és méltatta a társulat szín-
vonalas munkáját. 
Patonai Norbert táncművész (Csóri 
vajda): A darab mintegy 6-7 hónap 

alatt készült el, de előtte körülbelül 
egy éven keresztül gyakoroltuk be a 
cigányság vándorlása során kultúrá-
jukba „begyűrűzött” – perzsa, török, 
indiai, egyiptomi, magyar – tánc-
stílusokat Román Sándor táncko-
reográfus vezetésével. A produkció 
vezérfonala a humor, melynek segít-
ségével reményeink szerint a nézők 
úgy tölthették el ezt a közel két óra 
hosszát, hogy kaptak egy feltöltő-
dést, amivel a hétköznapjaikban az 
élet kihívásait könnyedebben tudják 
majd megoldani.
Az előadáson készült fotók, vide-
ók megtekinthetők Kiskőrös város 
facebook oldalán.

Hirsch Imre képviselő vezetésé-
vel látogatott el testvérvárosunkba, 
Tarnówba nemrégiben, a Gmoser 
György művészeti vezető irányítá-
sával működő Csillagfény mazsorett 
csoport. A kiskőrösieket az ottani 
speciális tantervű iskola évente egy 
alkalommal rendezett gálaműsorá-
ra invitálta az intézmény igazgató-
helyettes asszonya, aki a Lengyel 
- Magyar Baráti Társaság tagja. Lá-
nyaink kétszer is megcsillogtatták 
tehetségüket a programon, valamint 
a fináléban is felléptek. Hatalmas 

sikert arattak, még egy különdíjat is 
kaptak. A kiskőrösi önkormányzat 
támogatásával megvalósuló utazás 
alkalmával megtekintették Tarnów 
nevezetességeit, megkoszorúzták 
Petőfi Sándor, valamint Bem József 
szobrát, felmentek a régi városháza 
tornyába.

Az iskola kollégiumában szállásolták 
el őket, szívélyes barátsággal foglal-
koztak a kiskőrösi csoporttal, így 
mindenki nagyon jól érezte magát 
és kellemes élményekkel tértek haza.
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napjaink

szíVem kertje másfélszáz 
elsőBálozó 

a fortunáBan

remekül szerepeltek a női kézisek
válogatás Supka Éva verseiből

a csigaház közhasznú alapítvány kiadásában jelent meg 2018 tavaszán 
supka éva: szívem kertje című verseskötete. éváról mindenki tudja kis-
kőrösön, hogy gyakran ragad tollat. legyen az városi nagyrendezvény, 
emléktábla avató, koncert, mazsorett vagy éppen kakasfőző fesztivál, 
rímeire mindig számíthatunk. a könyv azonban más. több, mint a rímek 
összecsengése, hiszen mások számára is tanulságos tartalmat, üzenetet 
közvetítenek versei.

Élete jeles eseményeiről, fordulói-
ról, meghatározó mérföldköveiről 
is tanúskodik egy-egy költemény, 
melyek szintén helyet kaptak e cso-
dálatos csokorban.
A Kiskőrösi Advent nyitónapján, 
2018. december 15-én estébe haj-
lóan szervezett könyvbemutatót az 
evangélikus imaházban. Hihetetlen 
öröm és megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy én lehettem beszélge-
tő partnere e különleges alkalmon, 
sőt két versét is rám bízta. Merthogy 
ne csak beszéljünk a versekről, de ol-
vassuk, hallgassuk, szavaljuk is őket. 
Ebben a Szilveszter Társulat tagjai, 
Hunyadi Edit, Répási Imre, Suba 
Sándor és Csatai Gábor, valamint 
Virág Liliána voltak segítségünkre.
Meghitt és családias volt ez a prog-
ram. Kérdéseimre őszintén válaszolt. 
Olyan témákat is boncolgattunk, 
melyek időnként könnyeket csaltak 
a szemekbe. Szó esett hitről, hivatás-

ról, gyermekvállalásról, közéletről, 
hazaszeretetről, lokálpatriotizmus-
ról. Megtudhattuk például, hogy 
miért kér bocsánatot egy torokszo-
rító versben Nóra lányától, miként 
indult el 50 évesen fizikai felkészülés 
nélkül a Magyar Zarándokúton, és 
persze azt is, hogy milyen érzés má-
sok szájából visszahallani az általa írt 
verseket.
Az igényes kötetet ifj. Kunhegyesi 
Ferenc festményei teszik teljessé, aki 
teljes életművét Éva rendelkezésére 
bocsájtotta a válogatáshoz.
Az eseményt megtisztelte jelenlété-
vel Domonyi László polgármester, 
aki örömét fejezte ki, hogy ilyen 
tehetséges emberek élnek és alkot-
nak városunkban, és megköszön-
te Éva sokoldalú kultúraszervező  
tevékenységét.
A kötet a Csepi Könyvesboltban 
megvásárolható.

Subáné Kiss Krisztina

Munkavégzés helye:
Bonyhád / Szekszárd / Kiskőrös telephely
Részletes információ: www.tarr.hu/rolunk/karrier
Jelentkezési határidő: 2019. február 15. 

Fényképes önéletrajzokat az allas@tarr.hu
e-mail címre várjuk „Műszerész” tárggyal.

A TARR Kft. pályázatot hirdet

MŰSZERÉSZ állás betöltésére. 

„minden szóBan fény ragyog”
Együtt ünnepeltek a város 

közszolgálati dolgozói
Régi hagyomány városunkban, hogy 
közös karácsonyünnepen látják 
vendégül a nyugdíjas közszolgála-
ti dolgozókat. Idén a KEVI Pető-
fi Sándor Általános Iskolája adott 
otthont a meghitt találkozónak.  
A december 11-én megtartott ün-
nepségen a szervezők nevében 
Szedmák Tamás, a képviselő-tes-
tület Művelődési, Közoktatási és 
Sport Bizottsága elnöke köszöntötte 
a megjelenteket. A műsorban elő-
ször a Kiskőrösi Óvodák Mohácsi 
úti óvodásai táncoltak. Felkészítő 
pedagógusuk Urbánné Szabó Ró
zsa. A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evan-
gélikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium ta-
nulói, óvodásai több műsorszámmal 
is készültek az ünnepségre. Először 
a Napocska csoport óvodásai adták 
elő produkciójukat, akiket Hor
váthné Gyöngyösi Éva és Bengőné 
Nagy Mária készítettek fel, majd 
az általános iskola 8.b osztályos ta-
nulója, Koczkás Mirjam énekelt, 
aki Leonard Cohen: Halleluja című 

számát adta elő. Felkészítő tanára: 
Romfáné Flaisz Anita volt. A KT 
Bem József Általános Iskola 3. a, b 
és c osztályos tanulói jelenítették 
meg a „Karácsonyi csillagok” című 
műsorszámot! Felkészítő nevelők: 
Horváth A. Gézáné, Kecskés Lilla, 
Szigetiné Szabó Ilona. A Kiskun-
halasi Szakképzési Centrum Wattay 
Szakképző Iskolájából a 10. osztályos 
Szabó Anna karácsonyi népdalcsok-
rot énekelt, ő édesanyjával készült fel 
az előadásra. Záró műsorszámként a 
SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulóinak fúvószenei műsora 
hangzott el, Boldoczki Róbert zene-
pedagógus vezetésével. Fellépett vele 
Pelsőci Barnabás, Tóth Ferenc és 
Torgyik Roland. A diákok műsora 
után Domonyi László polgármes-
ter mondta el ünnepi gondolatait, 
majd ezt követően megvendégelték 
a meghívottakat, akik nem siettek 
haza, hanem vidám hangulatban, 
kellemes beszélgetés közben, a fehér 
asztal mellett idézték fel egykori kö-
zös emlékeiket.

laBdajáték

A szezon utolsó mérkőzését köve-
tően – amit megnyertek – szinte a 
buszról leszállva bálozni indultak 
a Kiskőrösi Női Kézilabda egye-
sület tagjai. Első alkalommal, de 
hagyományteremtő szándékkal 
rendezték meg december elsején 
a Fortuna étteremben ez a bált. 
Az összegyűlt, mintegy 160 fős-
re duzzadt vendégsereg remek 
hangulatban mulatott hajnalig  
Markó János „Nani” és Komlósi 
Gyuri által szolgáltatott zenére.
Az est folyamán ízletes étel- ital 
választék, valamint értékes tom-
bolatárgyak vártak a vendégekre, 
sőt az egyesület játékosai és edzői 
fergeteges műsorral fokozták a 
hangulatot és jelmezekbe öltöz-
ve, mazsorett, balett, és futball 
tudásukkal „brillírozva” mesélték 
el az egyesület megalakulásának  
történetét. 

Január 28-29-én

 a Kiskőrösi Termálfürdő 

és Tanuszoda 

technikai okok miatt 

zÁRVa 
lesz.

Megértésüket köszönjük.

Kiskunsági Víziközmű -Szolgáltató Kft.

Kérjük adója 1%-ával,
támogassa egyesületünket,

a Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesületet!
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Kedves Kézilabda Barátok,
Szülők és Szimpatizánsok!
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A kézilabda női vonalán az idei évben 
is 8+1 korcsoportban 10 csapatot 
versenyeztetünk. Az U8-U9-U10-es 
korcsoportokban szivacskézilabda 
oktatása és versenyeztetése zajlik, 
majd U12-U13-U14-es korcsoport-
ban, OSB és ifjúsági csapatok sze-
repeltetése mellett, az idei évben a 
plusz egyet a megyei felnőtt csapat 
jelenti.
A csapatok létszáma a tavalyihoz ha-
sonlóan az idei évben is tíz. Dózsa 
Tamás és László Zsolt edzők „kezei 
alatt”, a szivacsos korcsoportokba 
több mint 40 kisgyermek négy csapa-
ta pattogtatja a labdát, míg Fenyvesi 
Éva U13-14-es lányai is több mint 
30 főt számlálnak, s Czérna János 
U12-es és OSB-s lányai is fölözik a 
30-as létszámot, míg Szabó Tamás 
az ifjúságiakkal és felnőtt játékosok-
kal foglalkozik nap, mint nap. Így az 
NKSZSE aktív játékosainak száma 
meghaladja a 110 főt a 2012-ben 
születettektől kiindulva. Minden 
korosztályt foglalkoztat az egyesület 
2018-19-es versenyszezonban.
Az alsó korcsoportokban (U8-9) 
eredménykényszer nélkül, csak a 
játék élményért játszanak a gyere-
kek, nincs eredménytábla. Az eggyel 
idősebbeknél az eredményt már szá-
molják, viszont eredménytábla nem 
készül a lejátszott mérkőzések után.
Az U12-13-as korcsoportok torna-
rendszerben havonta egy – két al-
kalommal szerepelnek tornánként 
két mérkőzéssel. Mindkét csapat új 
edzőkkel vágott neki az idei évnek és 
indultak el a fejlődés útján, hol több, 
hol kevesebb sikerrel, de töretlen 
szorgalommal és lelkesedéssel.

U14-es korcsoportban és attól felfelé 
már tabella készül az elért eredmé-
nyek után, ahol a kőrösi lányok a 
harmadosztályban szerepelnek, s az 
U14-es csapat a 2. helyen zárta az 
őszi szezont. Serdülő csapatunk is 
remekelt néhány mérkőzésen, s így 
a dobogó 3. fokán várhatják a foly-
tatást tavasszal. Az ifi gárda is kiváló 
teljesítménnyel térhetett pihenőre, 
hiszen ők is a tabella 3. fokát tud-
hatják magukénak a 2018-as szezon 
végén.
A Bács-Kiskun Megyei Bajnokság-
ban szereplő, főként a serdülő és if-
júsági csapatból merítkező, néhány 
rutinos játékossal felálló, a bajnok-
ságban újoncnak számító felnőtt 
csapatunk remek teljesítménnyel az 
5. helyen áll, a még soha ilyen erős-
nek nem látott versenysorozatban. 
(csoportkép)
Az edzések kb. fele-fele arányban a 
korcsoportok függvényében, a KT 
Bem József Általános Iskolában és a 
Városi Sportcsarnokban zajlanak.
Még több infó és fotó: 
http://www.kiskorosinkszse.hu/

Szabó Tamás edző

Czérna János

Dózsa Tamás

Fenyvesi Éva

László Zsolt

Szabó Tamás
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Különös jelenőséggel bírt az idei, 
testvérvárosunkban immár, tizen-
kettedik alkalommal megrendezett 
„Naszvadi Polgármesteri Kupa”, 
amelyen Naszvad testvérvárosainak 
kispályás focicsapatai mérik össze 
erejüket. A kiskőrösiek delegációját 
január első hétvégéjén Domonyi 
László polgármester vezette, aki 
mint mondja, a meccsek alatt és az 
azt követő barátságos találkozón al-
kalma nyílt elbeszélgetni Naszvad 
új polgármesterével, az 57 esztendős 
Molnár Zoltánnal. A hét győztes 
választási ciklusát követően ugyanis 
a legutóbbi választáson az általunk 
is jól ismert, eddigi polgármester, a 
74 esztendős Haris József már nem 
jelöltette magát polgármesternek, így 
más került a polgármesteri székbe. 
Domonyi László polgármester: Örö-
münkre szolgál, hogy bár hatalmas 
küzdelemben, de az elmúlt négy esz-
tendőben is a kiskőrösi csapat hoz-
hatta el a barátságos rangadó kupáját. 
Nagyon jó csapatokkal „harcolt” a  
dr. Turán Csaba jegyző, valamint 
Pethő Attila képviselő szakmai irá-
nyításával pályára állt kiskőrösi, 
egységes, évek óta szinte állandó ösz-

szeállítású gárda. A „Naszvad Kupa” 
minden évben nagy esemény, játéko-
saink örömmel mennek az egynapos, 
késő estig tartó meccssorozatból álló 
rangadóra. Szombaton hajnalban 
keltünk útra, majd vasárnap indul-
tunk haza a kupával és baráti él-
ményekkel feltöltekezve. Jómagam 
mindig nagy szeretettel megyek test-

véreinkhez Naszvadra és ugyancsak 
szeretettel várom a városvezetéssel és 
kollégáimmal együtt a Kiskőrösre lá-
togató naszvadiakat.
Most nem volt protokolláris prog-
ram, a sportvezetők tették a dol-
gukat, mi pedig a pálya széléről 
szurkoltunk a csapatoknak, illetve 
kötetlenül beszélgettünk jövőbeni 

terveinkről, közös elképzeléseinkről. 
Jó baráti körben zajlott tehát ez a 
sikeres találkozó. Rendkívül jól érez-
tük magunkat és májusban vissza-
várjuk a naszvadiakat a városi napok 
alkalmával a Kiskőrösön is már évek 
óta hagyományos, testvérvárosaink 
csapatai között zajló polgármesteri 
kupára. 

Kiskőrösi hírek

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

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

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

Felelős szerkesztő:
turán istvánné

Hirdetésfelvétel:
kiskőrös, petrovics i. u. 4. i/5.
hétfő:   17.00-19.00
szerda: 17.00-19.00
péntek: 14.30-18.00
hirdetésszervező: kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: kiskoros.hirdetes@gmail.com

nyomdai munkák:
druk-ker kft.
6200 kiskőrös, csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: markó jános

a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

aranyéremeső  
a ii. garden kupán

a legjoBB magyarországi úszók lettek

a kiskőrösi páros doBogós helyen Végzett

sport+focisporT

dr. koVács milán az új sportorVos VárosunkBan

a régi és az új naszVadi polgármester is szurkolt a csapatoknak 

December 22-én, szombaton, má-
sodik alkalommal, úgyis mondhat-
juk, hogy Karácsonyváró, Garden 
kupát rendezett a Kiskőrösi Labda-
rúgó Club a legkisebb korosztályá-
nak, az óvodásoknak a Városi Sport-
csarnokban.
Ifj. Pásztor Gyula szakmai vezető: 
Az elmúlt évhez képest annyi válto-
zás volt csak, hogy igaz egy korosz-
tálynak az U7-nek szólt a kiírás, de 
a pályán, két térfélen szétosztottuk 
a 2012. január 1. után és a 2013. 
január 1. után születetteket, hiszen 
nagy különbség van köztük erővi-
szony tekintetében. Vannak köztük 
2012-es születésűek, akik már is-
kolába járnak, illetve a focizást még 
majd csak szeptemberben kezdő 4-5 
évesek. A mintegy 70 gyermek két 
órán keresztül vívta a csatákat, a 
„mindenki mindenki ellen” csapat-

mérkőzés elvén. A hazai KLC csapa-
tai mellett itt voltak még Akasztó, 
a Soltvadkerti Focisuli, a Kalocsai 
Méhecskék, Kecel és az óvodások-
nál a Harangvirág óvoda csapatai is.  
A gyerekek legnagyobb örömére a 
névadó szponzor Garden cégcso-
portnak köszönhetően csokoládé-
val, Garden üdítővel és a legnagyobb 
ovációt, csillogó szemeket kiváltó 
aranyéremmel térhettek haza.

Sajnos tavaly a sportcsarnok felújí-
tása miatt nem tudtuk ezt az óvodás 
kupát megszervezni. Idén az elsők 
között volt a fontossági sorrendben 
ez a torna, hiszen egyesületünk és a 
klub alapját adja, adják a legkisebb 
focista palánták. Az első tornához 
hasonlóan idén sem nem jegyez-
tük az eredményeket és mindenki 
aranyéremben részesült. Hiszen 
ahogy Füleki Antal szakmai veze-

tő is kiemelte beszédében, és amely 
gondolatot az egyesület vezetése is a 
magáénak vall: nem a versenyered-
mény számít a gyerekeknél, hanem 
az, hogy szeressenek focizni és mi-
nél többen minél jobb hangulatban 
legyenek ott a tornákon, edzéseken. 
Örülünk, hogy minden meghívott 
csapat el tudott jönni és jól érezte 
magát. 

December 1-jén Temesváron ren-
dezték meg a 16. „Petre Lovas” 
emlékversenyt. A megmérettetésen 
Szerbia, Magyarország (4 csapat) és 
Románia, 24 úszóiskolájának 381 
versenyzője vett részt. Kiskőrös jó 
hírnevét Antal Mirjam és Boldoczki 
Róbert öregbítette. Mindketten há-
rom egyéni számban indultak. Mir-
jam egy 5. és két 6. helyet szerzett, 

két alkalommal is csupán századmá-
sodpercekkel lemaradva a dobogó-
ról. Robi két 5. és egy 6. helyen vég-
zett. Mirjam 50 m gyorson és 50 m 
háton saját korosztályában első lett 
a magyarországi úszók között.  Robi 
100 m gyorson, 100 m mellen és 
100 m pillangóban is korosztályában 
a hazai versenyzők között első he-
lyen zárt. Kimagasló ez az eredmény 

azért is, mivel ők voltak az egyedüli 
olyan versenyzők, akik mögött nem 
egyesület vagy nagy úszóiskola áll. 
Mirjam és Robi egy kis lelkes csapat 
tagja, akiket Miszlai Orsolya edz a 
kiskőrösi tanuszodában.

fotó: Filus Tibor

Nagyszerű játéksorozat után állha-
tott a kiskőrösi asztaliteniszező pá-
ros – Kelemen Sándor és Tábori 
Zoltán a dobogó második fokára 
csoportjában, a hagyományosan 
újév első szombatján megrendezett 
Weinhardt János Emlékversenyen. 

A 18 évvel ezelőtt első alkalommal 
szervezett soltvadkerti Szilveszter 
„Hardtoil – Speednet” Asztalitenisz 
Kupára idén közel 120 játékos ne-
vezett a vadkertiek felhívására ha-
táron innen és túlról is. A magyar-
országiak 5 megye 21 településéről 
érkeztek a versenyre.
A Tábori – Kelemen páros már 
az első forduló körmérkőzéses 
rendszerében bizonyított, majd 
a második fordulóban – amelyet 
kieséses rendszerben játszottak – 
arattak győzelmet a dunaújvárosi 
és a vadkerti páros felett. Sajnos a 
pesti csapattal játszott páros mecs-
cset elvesztették, így kerültek a 
második helyre, ám az ezüstérem 
is dicséretre méltó, kiváló telje-
sítmény. Annál is inkább, mert 
a versenyen részt vettek NB I  
kategóriás, illetve Szabadkáról  
„extra ligás” párosok is. 

Kiskőrösön már fél évszázada van 
hagyománya az asztalitenisz sport-
nak. 1967 óta játszanak együtt 
szinte mindannyian az alapító ta-
gok – Atkári Árpád, Sebestyén 
Gábor, Matusik Ferenc, Kele
men Sándor, Nagy Attila, Ficsor 
József – akik még a senior kor-
osztályba tartozva is helyt állnak 
a Bács-Kiskun Megyei Csapat-
bajnokság I osztályában. Tavaly 
megnyerték a megyei II. osztályú 
bajnokságot, így kerültek fel a me-
gyei I-be.

Idén lesz másfél évtizede, hogy 
március 15-höz kötődően meg-
szervezik a Petőfi Kupát, melyre 
mindig megtelik a Városi Sport-
csarnok, hiszen tavaly is 12 tele-
pülés 38 csapatának 76 sportolója 
mérte össze erejét és asztalitenisz  
tehetségét.

A tószegi származású – sportoló, 
sportedző, sportorvos, ortopédia és 
traumatológia szakorvos – szegedi 
polgár, háromgyermekes édesapa. 
Mindemellett aktív önvédelem és 
közelharc oktató, kondicionáló 
edzéseket vezet, elsősorban sporto-
lók számára, a sérülések megelőzése 
(prehabilitáció, prevenció) érdeké-
ben. Mozgásszervi problémák fel-
mérésére és megoldására szakosodott 
orvos. 2010-óta a Szegedi Trauma-
tológiai Klinika orvosa, jelenleg kli-
nikai munkáját szünetelteti, sport-
orvosi tevékenység végzése és egyéb 
továbbképzések céljából. December 
1. óta végzi sportorvosi tevékenysé-

gét a kiskőrösi Kossuth utcai Szakor-
vosi Rendelőintézetben, hétfőnként 
9-15 óra között. 
Dr. Kovács Milán: Az általános 
sportorvosi vizsgálat során minden 
sportolónál elvégezzük a szemészeti, 
az alap kardiológiai, valamint a vi-
zeletvizsgálatot, illetve ha szükséges, 
egyéb vizsgálatokat kérünk, mint 
például fül- orr-gégészeti-, ortopédiai 
vizsgálat. A sportolókról online adat-
rögzítés történik a rendelésen. Ezt egy 
egyszerű okostelefonos alkalmazással 
az arra jogosult személyek, pl. játék-
vezetők, a meccsek előtt ellenőrizhe-
tik. Pályára csak az érvényes engedély-
lyel rendelkezőket engedhetik.

Kérem a klubvezetőket, hogy idő-
ben foglalják le csapataik számára az 
időpontokat, hogy elkerüljük a baj-
nokságok beindulása közeledtével a 
torlódást. 
A sportorvosi rendelésen megjelen-
tek számára iskolai, illetve munka-
helyi igazolást adunk. 
Az általános sportorvosi vizsgálat 
készpénzes díja egységesen 2000 
Ft/ fő, 18 év alatt 1000 Ft/ fő, ami-
ről számlát állítunk ki az Országos 
Sportegészségügyi Intézet nevében.

Telefonos időpont egyeztetés: 
78/311-922, 78/311-340, illetve 
78/311-484.

A kiskőrösi csapat – Domonyi László mellett Naszvad új polgármestere
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feltűzték a szalagot a keVi 
gimnáziuma Végzőseinek

idén első alkalommal táncolták végzős tanulók a keringőt a keVi gimná-
ziumának szalagavatóján december 8-án a sportcsarnokban. az őket bú-
csúztató 11. évfolyam diákjai fergeteges műsorral tették az utolsó évfolya-
mosok számára emlékezetessé az életre szóló rendezvényt. egy űrutazás 
keretén belül bemutatták hazánk, városunk, valamint az iskola „kincseit”, 
miközben bőven ellátták útravalóval az alma matertől lassan elbúcsúzó 
társaikat. 

Négy végzős osztály 116 diákjának 
ruhájára került fel a kék emlékszalag 
az iskola nevét és névadóját megje-
lenítő jelvénnyel, jelezve azt, hogy 
ettől a naptól fogva a legnagyobb 
feladatuk az érettségi vizsgára való 
felkészülés lesz. PethőSzűcs Mária 
iskolalelkész is megosztotta gondo-
latait a májusban elballagó tanu-
lókkal. „A boldogság a Jelenések 
Könyvében így hangzik: Boldogok 
azok, akik meghallják Isten szavát, 
és mert tudják követni azt. Amikor 
elköszöntök majd itt az iskolától, 
új utakra indultok és sok embertől 
fogtok tanácsot kapni. A szüleitek-
től, a barátoktól, a szerelmetektől, 
a munkatársaktól, hogyha az első 
munkahelyre fogtok majd érkezni. 
Sok-sok ember kísér benneteket, s 
habár azt mondjátok, most már a 
saját életünket éljük, egészen biz-
tos vagyok benne, hogy a nehezebb 

döntésekben biztos lesz valaki, akit 
megkerestek és veletek lesz, amíg a 
döntések megszületnek. Sok min-
denkire hallgathattok és hallgas-
satok is, hiszen vannak bölcsebb 
emberek. A szívetekre is hallgat-
hattok. De ma az Igével útravalóul 
azt tanácsolom nektek, hallgassatok 
Istenre! És ha úgy érzitek, hogy ő 
indít valamerre benneteket, akkor 
menjetek arra! 
A Szentgyörgyiné Szlovák Mária 
igazgató vezette Kiskőrösi Petőfi 
Sándor Evangélikus Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Szakgim-
názium végzős osztályai: 6 osztályos 
gimnáziumi osztály (27 diák), osz-
tályfőnök Horváth Kinga, 12/C 
(32 diák), osztályfőnök Horváth 
János, 12/D (34 diák), osztályfő-
nök Szabó Zoltán, a szakközépis-
kolai osztály (23 diák), osztályfőnö-
kük Kromholcz János.
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