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TiszTelT kiskőrösiek!

Az újesztendő küszöbén általában 
számvetést készítenek az emberek, s tet-
tem ezt én is immár sok-sok éven keresz-
tül, hogy mi az, amit a mögöttünk álló 
hónapokban elértünk, teljesítettünk. 
rengeteg fejlődésen, változáson ment át 
városunk az elmúlt években, ami pozi-
tívan fog kihatni a jövőre nézve is. 
két sikeres választáson is túlvagyunk, 
ahol megmutatta a város lakossága, 
hogy igaz a mondás: egységben az erő. 
A városvezetés egy célt tart szem előtt: 
minden döntésünk, minden határoza-
tunk kiskőrös érdekeit szolgálja, maxi-
málisan ki- és felhasználva a rendelke-
zésünkre álló forrásokat, lehetőségeket.
ezúton is szeretném megköszönni a vá-
roslakóknak, hogy bizalmat szavaztak 
nekem és képviselőtársaimnak, ezzel 
is lehetőséget adva arra, hogy önökért 
dolgozhassunk.
A négy adventi vasárnap és a köréjük 
szerveződő programok alatt egyre töb-
ben látogattak ki ünnepi fényárban 
megszépült főterünkre, hogy együtt 
részesüljünk egyházi vezetőink áldá-
sában. örömmel tölt el, hogy nagyon 
sokan fontosnak tartják, hogy jelen le-
gyenek, amikor fellobban a város ad-
venti koszorúján egy-egy gyertya láng-
ja, majd utána az adventi téren együtt 
hallgathassuk a karácsonyra hangoló 
muzsikát és mindeközben a faházaknál 
a civil szerveződéseinket, egyesületein-
ket támogathassuk adományainkkal. 
Az utolsó képviselő-testületi ülésen mi 
is meggyújtottunk egy-egy gyertyát a 
városháza adventi koszorúján. ezzel 
is jelképezve, hogy hisszük és reméljük, 
hogy mindaz, amit megálmodtunk, 
valóra válik, megtaláljuk azokat a 
forrásokat, amelyek segítik a városunk 
továbbfejlődését. Hatalmas apparátus 
áll mögöttünk, a polgármesteri hiva-
tal, valamint intézményeink dolgozói, 
akikkel együttgondolkodunk. Óriási 
lendülettel épül új tűzoltólaktanyánk, 
nemsokára megkezdődik a Wattay új 
sportcsarnokának építése, a Járásbí-

róság új épületének kivitelezése, már 
javában folynak a záportározó tó ki-
alakításának munkálatai is. örömmel 
számolok be önöknek arról is, hogy 
aláírtam a szerződést az új óvoda építé-
séről, amelynek munkálatai januárban 
elkezdődnek. 2020-ban ezen kívül vár 
még ránk a piaccsarnok, és az izsáki út 
melletti kerékpárút megvalósítása is. 
Jelentős mérföldkőnek említeném azt 
is, hogy napjainkban már a kiskőrösi 
fürdőt is az önkormányzat üzemelteti, 
így már most gondolkodunk a fejlesztési 
lehetőségeken.
A sok-sok tennivaló mellett a közös-
séget formáló ünneplésre is volt bő-
ven lehetőségünk az elmúlt évben, 
hiszen egy álló esztendőn keresztül 
ünnepeltük kiskőrös újratelepíté-
sének háromszázadik évfordulóját. 
A színes, tartalmas programokat intéz-
ményeinknek, egyesületeinknek, civil 
szerveződéseinknek ezúton is köszönöm. 
ezek szintén az egység erejét hirdetik. 
A szlovákság hagyományainak megőr-
zése, valamint országosan is egyedülálló 
termálvizünkben rejlő lehetőségek ki-
használása mellett fontos küldetésünk, 
városunk lánglelkű költőjének, Petőfi 
sándor kultuszának ápolása. Újabb je-
les esemény előtt állunk, ugyanis a világ-
szerte ismert költőnk születésének 200. 
évfordulóját ünnepeljük 2023-ban. 
Mindent megteszünk majd a méltó 
megemlékezés érdekében, már most 
tervezzük a rendezvénysorozatot, 
szeretnénk, ha Petőfi sándor szü-
lővárosát megismerné a nagyvilág. 
Mindezt együtt önökkel kívánjuk 
megvalósítani.
engedjék meg, hogy az elmúlt évre visz-
szatekintve, köszönetet mondjak mind-
azoknak, akik segítették kiskőrös fejlő-
dését és az önkormányzat munkáját. 
Így ezúton köszönöm intézményeink 
dolgozóinak, hogy egész évben helyt áll-
tak, és színvonalasan látták el feladata-
ikat. köszönöm a lakosságnak a külön-
böző társadalmi munkákban nyújtott 
segítségét és aktív részvételét, az egy-
házak közösségépítő és fenntartó erejét. 
A helyi vállalkozóknak pedig azt, hogy 
kitartó munkájukkal, szorgalmukkal és 
tehetségükkel stabil működést biztosí-
tottak városunknak és több alkalommal 
is támogatták rendezvényeinket.

kívánom mindenkinek, hogy a szere-
tet és a vele járó békesség tegye széppé a 
2020-as esztendőt is.

Domonyi lászló
polgármester

békés, boldog új esztendőt 
kívánok mindenkinek!

mert együtt lenni jó!
Adventi gyertyagyújtások a főtéren

Az adventi vasárnapokon sokan jöt-
tek be a főtérre, hogy meghallgassák 
Isten igéjét, illetve a városvezetés 
képviselőjének ünnepi beszédét. 
A főtéri faházaknál a Kiskőrösi Ad-
vent idején egyesületek, civil szer-
veződések működését segíthettük 
adományainkkal, gyönyörködhet-
tünk a fellépők karácsonyra hangoló 
műsoraiban.
A Kőrös-Körül Nők Egyesület és a 
Kiskőrös Rózsája Horgolókör tagjai 
Csányi Ibolya koordinálásával készí-
tették a város adventi koszorúját.
A HIT gyertyájának meggyújtásakor 
Kecskeméti Pál evangélikus lelkész 
hirdetett igét és Szlovák Pál ön-
kormányzati képviselő osztotta meg 
gondolatait. Az Evangélikus Fúvós-
zenekar szolgálatát hallhattuk. 

A REMÉNY gyertyalángja fellob-
bantásakor Filus Tibor képvise-
lő mondott ünnepi beszédet, igét 
hirdetett és prédikált Seffer Attila 
esperes atya. Az estén a katolikus 
gyülekezet Szent József énekkara 
szolgált. 
Az ÖRÖM gyertyalángját Győri 
Gábor baptista lelkipásztor, Csóka 
Efraim, a pünkösdi gyülekezet lel-
késze, valamint Szedmák Tamás al-
polgármester gyújtották meg a főtéri 
adventi koszorún. 
A SZERETET gyertyáját advent 
utolsó vasárnapján Domonyi László 
polgármester és Pénzes Péter refor-
mátus lelkipásztor gyújtották meg. 
A meghitt perceket a Kiskőrösi Re-
formátus Egyházközség énekkarának 
szolgálata tette teljessé.

Aláírták december 20-án, a TOP-
1.4.1-15-BK1-2016-00027 azo-
nosítószámú „Kiskőrösön új, hat 
csoportszobás óvoda építése” című 
pályázat keretében megvalósuló 
projekt kivitelezési szerződését.
A hivatalos dokumentumot kéz-
jegyével ellátta Domonyi László 
polgármester, a kivitelező cég, a 
Schlosser-Bau Kft. képviseletében 
Polgár Zalán ügyvezető igazgató, 
dr. Turán Csaba jegyző, dr. Nagy 
Gabriella aljegyző, Szlanka Pálné, 
a polgármesteri hivatal pénzügyi 
osztályvezetője, valamint a Kis-
kőrösi Óvodák igazgató asszo-
nya, Vlcskóné Csatlós Erzsébet. 
A Kőrisfa-Nagyatádi utcák által 
közbezárt területre terveztek hat 
csoportszobás, konyhával, torna-
teremmel, kisegítő helyiségekkel, 
irodákkal rendelkező nagy óvo-
dát, mely a Mohácsi és a Thököly 

óvodák 5 csoportját is „kiváltja”. 
Az összességében közel kétezer 
négyzetméter alapterületű, 180 
gyermek befogadására alkalmas 
óvoda csoportszobáinak alapterü-
lete 70 négyzetméter, ami minden 
szempontból megfelel a szakmai el-
várásoknak. Örvendetes, hogy egyre 
több gyermek születik városunkban 
is évente, ami a pozitív jövőképet 
formáló, nagymértékű kormány-
támogatásoknak is köszönhető. 
Kiskőrösön tavaly több mint 140 
gyermek született, amely az előző 
évekhez képest növekvő tendenciát 
mutat. A városvezetés ezért évek óta 
arra törekszik, hogy a bölcsődei és 
az óvodai férőhelyek számát növel-
jék, megkeresve ehhez a szükséges 
pályázati támogatásokat is.
A munkálatokat máris megkezdik, 
a teljesítési határidő: ezen szerződés 
aláírásától számított 15 hónap.

kezdődik az új óvoda építése

ELADÓ
ÉRETT SZERVES TRÁGYA

KISZÁLLÍTVA,
IGÉNY ESETÉN BESZÓRVA.

06-20/4787-082

elkészültek a járásbíróság 
leendő épületének tervei

Lebontják a régi Staud – féle házat, 
amely legutoljára szakrendelőként 
működött és helyére új, modern 
épületet fog építeni a tulajdonos. 
Az Országos Bírósági Hivatal 
(OBH) épületfejlesztési projektje 
keretében új helyre költözik a Kis-
kőrösi Járásbíróság. A beruházásnak 
köszönhetően a jelenleg bérlemény-
ben működő bíróság a jövőben egy 
korszerű, a dolgozók és az ügyfelek 
igényeire szabott épületben folytat-
hatja munkáját. Az új környezetben 
akadálymentesített ügyfélközpon-
tot, a dolgozók számára közösségi 
teret és könyvtárat is kialakítanak. 
Az OBH 2018 szeptemberében írta 
alá az épület tervezésére vonatkozó 
szerződést.  A beruházás az OBH ál-
tal meghirdetett Wagner Gyula terv 
részeként valósul meg. (birosag.hu) 
A decemberi képviselő-testületi ülé-
sen Hajós Tibor tervezőmérnök, a 
Hajós Építész Iroda Kft. tulajdonosa 
részletesen ismertette az épület fő he-
lyiségeinek funkcióit. Mint mondta, 
először megvizsgálták a régi épületet, 
hogyan tudnák megmenteni és új 
rendeltetésének megfeleltetni, de a 

statikai, valamint egyéb vizsgálatok 
tükrében úgy döntöttek, hogy le-
bontják és Kiskőrös városközpontjá-
ban egy korszerű, modern, kívül-be-
lül a törvényi előírásoknak megfelelő 
épület készül. A főbejárat a tér felé 
néz majd, a hátsó fronton lévő be-
járaton a tárgyalásra szállított előze-
tesben lévő vádlottakat szállító autó 
is be tud hajtani egy zárt udvarra. 
A tervek készen vannak, az Országos 
Bírósági Hivatalnál várnak engedé-
lyeztetésre. Ezt követően készül el a 
kivitelezési terv és indítják el a köz-
beszerzési eljárást. Ha mindezeken 
túl vannak, várhatóan még ebben az 
évben elkezdődik az építkezés.

adományokat gyűjtöttek 
karácsonyra

Karácsony előtt a Vöröskereszt szer-
vezet helyi aktivistái Sutus Etelka 
régiós területi titkár koordinálásával 
tartós élelmiszereket gyűjtöttek a kis-
kőrösi Tesco hipermarket áruházban. 
Az aktivisták az adományokból aján-
dékcsomagokat készítettek, ame-
lyeket a Kiskőrösi Óvodákba járó 
nagycsaládos gyermekekhez jutattak 
el Vlcskóné Csatlós Erzsébet óvo-
davezető segítségével.
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beköltöztek az „esély-otthon 
Fészekrakó program” pályázói

Még 2019 novemberében döntött 
Kiskőrös Város Képviselő-testülete 
az „Esély-Otthon Fészekrakó Prog-
ram Kiskőrösön” pályázat keretében 
nyújtandó ösztönző támogatások-
ról szóló rendelet megalkotásáról. 
A fiatal munkavállalók a felújított 
önkormányzati lakások ingyenes 
használatára, vagy rezsitámogatás 
igénybevételére pályázhattak 2019. 
december 9-ig.
Az önkormányzat megbízásából 
teljesen felújított 14 bérlakásba az 
elmúlt napokban már be is költöz-
hettek az első bérlők. A beérkezett 
pályázatokat a Képviselő-testület 
Társadalompolitikai Bizottságának 
tagjai bírálták el. Mint arról már 
korábban írtunk, a felújított ön-

kormányzati bérlakások ingyenes 
használatára a 18-35 év közötti, kis-
kőrösi illetőségű és munkaviszony-
nyal rendelkező fiatal szakemberek 
jelentkezhettek. A pályázati eljárás 
I. fordulójában a nyertes pályázók 
1,5 év időtartamra vehetik birtokba 
a lakásokat. A használatba kapott 
lakások közüzemi (rezsi) költségét 
azonban a bérlőknek kell meg-
fizetni.
A szerződések aláírásával a sikeres 
pályázók azt is vállalták, hogy ese-
tenként önkéntes munkát végeznek 
a városi rendezvényeken, esemé-
nyeken, melyekről az érintettekkel 
személyesen egyeztet majd az ön-
kormányzat.

Kutyifa Icu

ifj. Molnár Gábor is átvette bérlakása kulcsait Domonyi lászló polgármestertől

Alma eladó 
termelőtől!

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

Idared, Jonagored,
Jonagold, Golden, Starking

facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös

+36 70 619 3910

központi
orvosi ügyeleti 

ellátás
SzaKorVoSi

rendelőintézet,
KoSSuth lajoS út 6.

telefon: 78/311-260
• hétfőtől péntekig 16 órától 

másnap reggel 8 óráig

• hétvégén és munkaszüneti 
napokon 8 órától másnap reggel 

8 óráig

kész a Wattay sportcsarnokának 
az építési tervcsomagja is

Nagy projektbe fogott a Kiskunha-
lasi Szakképzési Centrum Wattay 
Szakgimnáziuma. Már tavaly lebon-
tották a régi, az 1980-as évek elején 
épült sportcsarnokot és a hozzá tar-
tozó melléképületeket, hogy azok 
helyére egy új tornacsarnokot épít-
senek. A decemberi testületi ülésen 
Babud László tervezőmérnök, a ter-
veket készítő Babud Bt. ügyvezetője 
bemutatta a látványterveket és rész-
leteiben is elmondta az épületegyüt-
tes egyes részeinek funkcióit. Mint 
hallhattuk, a küzdőtér nagysága 
meghaladja az 1300 négyzetmétert, 
de többek között a kiszolgáló helyi-
ségeken kívül modern lelátótérrel is 
rendelkezni fog, ami rendezvények 
megtartására is alkalmassá teszi majd. 
Az új tornacsarnok az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium közel 
félmilliárdos támogatásával épül, a 
beruházás mintegy többtíz milliós 

egyéb költségeit a szakképzési cent-
rum biztosítja. Az eddigi elhelyezés-
től eltérően az új épület bejárati fő 
homlokzati része az Árpád utcára fog 
nézni, beépítve ezzel a középiskola és 
a kollégium közötti szabad területet. 
Franczia László igazgató elmondása 
szerint az iskolai testnevelés órák és 
a saját sportköreik edzése mellett a 
sportcsarnok szabad kapacitását fel-
ajánlják a kiskőrösi sportegyesületek 
számára.

már szervezik a iv. kiskőrösi városi disznótort
Somogyi zoltán és id. Kecskeméti jános, a kiskőrösi gazdakör egyesület 
tagjai pár évvel ezelőtt kvaterkázás közben megbeszélték, milyen jó is len-
ne városunkban bemutatni egy látványdisznóvágást. az elgondolást tett 
követte, zoli kezébe vette az irányítást és azóta idén február 8-án, már ne-
gyedik alkalommal szervezi meg a programot.

– Sok településen rendeznek a disz-
nóvágáshoz kötődő fesztiválokat, de 
a teljes folyamatát sehol sem mutat-
ják be a disznóvágásnak, a tornak. 
Ezért is gondoltuk úgy, hogy mi 
másképp szervezzük, a pörköléstől 
kezdve a toros vacsoráig megmutat-
juk, hogyan is zajlott régen a hagyo-
mányos disznóvágás.

 � Megint egyre többen vágnak 
disznót?
– Szerencsére igen. A sok mester-
séges adalékot, színezőanyagot, 
tartósítószert tartalmazó élelmi-
szerekkel szemben elmondhatjuk, 
hogy a házisertésből készült ételek, 
zsírtartalmuk ellenére, még mindig 
egészségesebbek, mint a boltokban 
kapható félkész, vagy kész termékek.

 � Mi a célja még a gazdaköri 
programnak?
– Megdöbbenéssel hallottam már 
több alkalommal is gyerekektől, 
hogy ők még nyers húst nem lát-
tak, csak a belőle elkészített ételt a 
tányérjukban. Nem voltak disznóvá-
gáson, nem tudják, hogy nagyszüleik 
nemrégiben még maguk nevelték a 
család egész éves hústartalékát adó 
állatokat a földjükön megtermelt 
takarmányból. Ezért is várjuk a kis-
bölléreket, akik már tavaly is nézték 
a hagyományos fatüzelésű eszközzel 
való perzselést, darabolták, darálták, 
ízesítették a kolbásznak való húst, 
sőt be is töltötték azt. A disznótoros 
ebédnél büszkén mondták is, hogy 
ezt a sült kolbászt ők készítették.

 � Lesz-e valamilyen változás az 
előző évekhez képest?
– Első alkalommal kizárólag a gaz-
daköri tagok vezényelték le a napot, 
akkor még kevesebben is voltunk. 

A második évben csatlakozott a 
szervezéshez Kiskőrös Város Ön-
kormányzata, majd a Kőrösszolg 
Kft., akiktől rengeteg segítséget ka-
punk, a sátrak felállításától kezdve, 
a sütőkemencék üzemeltetésén át a 
kétkezi munkáig. A Petőfi Sándor 
Művelődési Központ a gyermekek 
foglalkoztatását vállalta fel. Magunk 
már nem is győznénk, hiszen akkora 
az érdeklődés. A látványdisznóvágás 
bevált menetén nem akarunk vál-
toztatni.

 � Egyre többen vannak a vacso-
rán is?
– Tavaly mintegy másfélszázan vol-
tunk, így kinőttük a művelődési 
központ földszinti nagytermét, az 
idén fent terítünk az emeleti galéri-
án. Ebben az évben is a Szivárvány 
Néptáncegyüttes lelkes tagjai szerví-
rozzák a toros vacsora fogásait, majd 
a Szamba zenekar szolgáltatja a mu-
latsághoz a talpalávalót. Ja és persze 
tombola is lesz, értékes nyeremé-
nyekkel. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt egész nap!

somogyi zoltán, Domonyi lászló 
polgármester és Nikléczi Gábor, a 
kiskőrösi gazdakör elnöke tavaly is 

áldomást ittak a disznótor hajnalán.
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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:

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

● 10 órától kézműves foglalkozás keretében 3-10 éves gyerekekkel 

   „malackodunk” a Pátriában (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

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

● Petőfi Sándor Művelődési Központban

● János Vitéz Látogatóközpontban
Vacsora jegyek a lakoma napján a helyszínen 17 óráig válthatók.

A hideg időjárás se riasszon el senkit, a Pozsonyi utcai program teljes 

időtartama alatt lehetőséget biztosítunk pálinka, valamint forralt bor 

fogyasztására térítés ellenében

Társszervezők:

Főszervező:
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fejlesztés

család ellen nincs orvosság

emlékezetes

petőFi szilveszter anno…
amikor sárkány jános evangélikus lelkész 1857-ben a vasárnapi újság 
hasábjain közölte az ország népével, hogy petőfi sándor igazolhatóan itt, 
kiskőrösön született szilveszter éjjelén, valami elkezdődött… egy lokálpat-
riotizmusból táplálkozó büszke életérzés, mi szerint az 1848–49-es sza-
badságharc hősi halált halt lánglelkű költője itt, egy falusias alföldi mező-
város nádfedeles házikójában látta meg a napvilágot, s innen indult – nem 
túlzás – világhódító útjára. ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, ez 
határozza meg a mi petőfi-kultuszunk alapjait.

Azonban önmagában a gondolat 
nem elegendő, a kultuszt életben is 
kell tartani, erről pedig felmenőink 
az elmúlt évszázadokban mindig 
gondoskodtak. Petőfi születésének 
éjjele a huszadik század első évtizede 
óta már megemlékezések időpontja-
ként volt jelen a kiskőrösiek életé-
ben, majd az 1922-től a Szilveszteri 
Petőfi Ünnepek jelentették a kultusz 
egyik fénypontját. A hagyomány 
megteremtésében nem kevés szerep 
jutott Zoltán Jánosnak, Tepliczky 
Aladárnak és az általuk vezetett Pe-
tőfi Irodalmi Körnek.
Az ünnepségek közül hármat min-
denképpen ki kell emelnünk: 1922 
szilveszterén volt száz esztendeje, 
hogy Petőfi megszületett, ekkor 
került sor az első jelentősebb meg-
emlékezésre. Bár a kortársak visz-
szaemlékezéseikben az ünnepség 
hiányosságait is kiemelik, a világ-
háborút követő elszegényedés miatt 
ez a tényező érthető. A fáklyafényes 
felvonulás mellett majd minden há-
zacska ablakában egy-egy szál gyer-
tyával emlékezett a költőre a község 
lakossága.
1948-ban, a forradalom centená-
riumán Kiskőrös valóban országos 

hírnévre tett szert. Január 1-jén a tel-
jes kormánydelegáció különvonata 
futott be az állomásra, olyan közjogi 
méltóságokkal, mint a miniszter-
elnök, illetve a köztársasági elnök. 
A szülőház megtekintése és az em-
lékmű felavatása után a Szarvas 
szálló színháztermében került sor 
a centenáriumi emlékév országos 
megnyitóünnepségére. A harmadik 
nevezetes esemény 1972 szilveszteré-
nek előestéjén volt: Petőfi születésé-
nek 150. évfordulóját Kiskőrös már 
városként ünnepelhette. (alsó fotó) 
December 30-án, az új művelődési 
központ színháztermében maga Lo-
sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke 
adta át a város kulcsát és a várossá 
nyilvánító oklevelet dr. Oláh Pál ta-
nácselnöknek.
A régi hagyomány napjainkban is él, 
köszönhetően a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeumnak, amely 1997 óta 
szervezi a ma már hagyományosnak 
mondható Petőfi Szilvesztert. A szín-
vonalas rendezvény igen hamar vá-
rosunk egyik védjegyé vált, amelyet 
minden évben bizonyít a résztvevő 
vendégek nagy száma is.

Turán István

ray conney, az egyik leghíresebb angol bulvárszerző darabja nagy sikerrel 
futott már többek között budapesten, kecskeméten és zalaegerszegen, de 
a londoni ősbemutatón is alaposan megdolgoztatta a közönség rekesziz-
mait. a petőfi szilveszter keretein belül december 31-én a petőfi sándor 
művelődési központ színpadán a szilveszter társulat előadásában láthat-
tuk a két felvonásos bohózatot.

A helyszín London egyik elegáns 
kórháza, ahol a világ minden tájáról 
odasereglett neurológusok konferen-
cián vesznek részt. A nyitó előadást 
dr. Mortimore tartja, akihez várat-
lanul betoppan tizennyolc évvel ez-
előtti szeretője Tate nővér, ráadásul 
ennek a titkos viszonynak a „gyü-
mölcse”, Leslie is. A főorvos szorult 
helyzetbe kerül, s nem lévén más vá-
lasztása kollégáját, a kissé kétbalke-
zes dr. Bonneyt kéri meg arra, hogy 
ideiglenesen vállalja az apaságot... 
Innentől kezdve aztán az események 
szédítő tempóban követik egymást.
Ez a történet bizony távol áll a 
Társulat eddig előadott darabjai-
tól. Korban és témában is egy jóval 
modernebb előadással rukkolt elő 
most a csapat, melynek tagja volt: 
Medveczki János, Répási Imre, 
Hunyadi Edit, Szappanos Tamás, 
Györk Ernő, Szemkeő Péter, Sin-
kó Natália, Bobek Tamás, Supka 
Éva, Bácsi Csaba, Bácsiné Raffay 
Melinda és Kovács Márti. A dara-
bot ezúttal is Supka Éva rendezte. 

A díszletet Gyalog Attila készítette. 
A hang- és fénytechnikát Polgár Ta-
más kezelte.
A Szilveszter Társulat már 15 éve lép 
fel minden év utolsó napján a Petőfi 
Szilveszter keretében. Az első évek-
ben Jónásné Farkas Ágnes irányításá-
val, akinek örökségét 10 évvel ezelőtt 
vette át Éva. Az eddigi 19. századi, 
kosztümös darabokat most ugyan 
20. századi komédiára cserélték, de a 
jövőben még biztosan láthatunk tő-
lük Petőfi korabeli művet is, tekin-
tettel a költő születésének közelgő 
bicentenáriumára.
A szilveszteri két előadás pótszékes 
teltház előtt óriási sikert aratott, 
majd januárban még kétszer töltöt-
ték meg a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ színháztermét. A következő 
hónapokban még számos településen 
lépnek a közönség elé megyeszerte. 
Februárban Soltvadkerten kezdik, 
majd Páhin folytatják a tájolást. 

szöveg és fotó:
Subáné Kiss Krisztina

a Petőfi Szilveszter fotóit, Kiskőrös város facebook oldalán,
albumokba rendezve, megtekinthetik olvasóink!

Kiskőrös Város Önkormányzata és 
kulturális intézményei szeretettel 

meghívják Önt, családját és barátait a
MAGYAR KULTÚRA NAPJA

alkalmából rendezett programjaikra.

PeTőfi SáNdoR
MűVeLődéSi KÖzPoNT

XIX. Nemzetközti Magyar Fotószalon kiállí-
tás. Megnyitó: január 21. (kedd) 17 óra, 
megnyitja: Domonyi László polgármester

Megtekinthető: február 10-ig

„SzÓ-LA-M” AMi
január 21. 18.00 óra

Ünnepi hangverseny magyar szerzők mű-
veiből a Tarnówi téri hangversenyteremben

Közreműködnek: az iskola növendékei és 

tanárai, a KEVI gimnáziumának tanulói
A rendezvény-sorozatot megnyitja:

Dr. Filus Erika múzeumigazgató

PeTőfi SzüLőház éS eMLéKMÚzeUM
január 22. (szerda) 11.00 óra

„Cimbalomtól Pönögéig” - Magyar dalköl-
tészet 1800 és 1840 között Csörsz Rumen 

István előadása

PeTőfi SáNdoR VáRoSi KÖNYVTáR
január 23. (csütörtök) 17.00 óra

TARICS PÉTER író, újságíró
„Tanúságtétel, (i)gazság, végítélet”

című 1956-os könyvének bemutatója

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

petőFi szilveszter a költő 197. születésnapja köszöntésére
a 2019. évet is a petőfi-kultusz jegyében búcsúztattuk, nagy költőnk 197. 
születésnapját is ünnepelve. a XXiii. petőfi szilveszter az országos petőfi 
sándor társaság, a petőfi szülőház és emlékmúzeum, valamint kiskőrös 
város önkormányzata szervezésében kicsit más volt, mint az eddigi ünne-
pek, hiszen a kulturális programok mellett a szülőház előtti megemlékezés 
és a polgármester serleges fogadalomtétele is a délután folyamán zajlott. 

A múzeum emeleti galériájában 
Sáfár Andrea fuvolaművész hangsze-
res játéka, Téglás Vajk, a KEVI gim-
náziumának diákja szavalata, majd 
dr. Filus Erika múzeumigazgató, va-
lamint Domonyi László polgármes-
ter beszéde után idén öt kisgyermek 
vette át szüleivel a sorszámozott Pe-
tőfi kötetet, amit azok napnak, akik 
Petőfi Sándorral egy napon születtek 
egy esztendővel ezelőtt. Mint azt Do-
monyi László elmondta, 2019-ben 

169 gyermek született január 1-jén, 
közel százan jelezték szüleik közül, 
hogy szeretnék megkapni, a névre 
szóló, sorszámozott, egyedi kiadású 
verseskötetet, s közülük öt kisgyer-
mek – Újvári Nátán, Faragó Zoé 
Regina, Ferencz Ferdinánd, Né-
meth Dominik Dávid, Rádi Benett 
Tibor – jelen volt családjukkal az 
ünnepi kötetátadón. Aki nem tudott 
eljönni, azoknak postai úton küldik 
el az örök emlékű könyvet.

A kötetátadót követően a galériá-
ban berendezett, Petőfivel kapcso-
latos időszaki grafikai tárlatot „Jelet 
hagyni…” címmel a nemzetközi 
képzőművészeti alkotótáborban ké-
szült alkotásokból Babucsikné 
Zeikfalvy Anna grafikusművész 
nyitotta meg, majd Feledy Balázs 
művészettörténész, író mutatta be az 
alkalomra 600 példányban kiadott, 
Petőfi Sándorral kapcsolatos kortárs 
képzőművészeti alkotásokat egybe-
gyűjtő, az „Ihletőnk: Petőfi” című 
katalógust. 
A Petőfi szülőház előtti megemléke-
zés a Himnusz után Kovács Karina 
szavalatával kezdődött, majd emlék-
beszédet mondott dr. Székely Gá-
bor kormányfőtanácsos, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma múzeu-
mi főosztályának munkatársa. Fel-
elevenítette az elmúlt korok Petőfi 
megemlékezéseit, s mint kiemelte: 
a kulturális kormányzat törekvése is 
az, hogy értékeink, minél szélesebb 
körhöz jussanak el, váljanak ismert-
té és megbecsültté, kulturális örök-
ségünk, hagyományaink minél töb-
bek számára váljanak átélhetőbbé.
Domonyi László polgármester ser-
leges fogadalomtétele előtt méltatta 
az elmúlt közel két évszázad Pető-
fi-kultuszának ápolóit, kiknek kö-
szönhető többek között az is, hogy 
napjainkban is áll még a nádfedeles 
kis házikó.
Domonyi László: 2019 szilveszterén 
azt fogadom, hogy felújítjuk a mű-
emlék-épület járdáját és megoldjuk az 
esővíz elvezetését az épület falazatának 
megóvása érdekében. 
Az ünnepet az emlékezés és a tisztelet 
koszorúinak elhelyezése zárta.
A Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban a Szilveszter Társulat elő-
adásaival csatlakozott a Petőfi Szil-
veszter programsorozatához. 
Az éjféli pezsgős koccintást kö-
vetően pedig a hagyományokhoz 
hűen, Lupták György evangélikus 
püspökhelyettes kért újévkezdő ál-
dást és mutatta meg a jelenlévőknek 
Petőfi Sándor eredeti keresztelési 
anyakönyvi bejegyzését.

a kiskőrös városért 
alapítvány tagjai 

készítették a betlehemet
Minden évben gyönyörű betlehe-
mi jászol készül városunk főterén. 
Ebben az évben a Kiskőrös Város 
Alapítvány kuratóriumának tagjai, 
dr. Ba Mariann elnök vezetésével 
díszítették fel a faházat és rendezték 
be a szent család betlehemi jelenetét. 
Segítségükre voltak a Kiskőrös rózsá-
ja horgolókör és a Kőrös-Körül Nők 
Egyesület tagjai közül is néhányan. 
Köszönjük a szép főtéri kompozíci-

ót, mely az adventi időszakban éke-
sítette a Petőfi szülőház előtt váro-
sunkat.
Az első betlehemi jászol egyébként 
Assisi Szent Ferenc nevéhez fűző-
dik, aki az itáliai Grecció városban 
1223-ban arra kérte egy barátját, 
hogy rendezzen be egy barlangot, 
készítsen jászolt, hozzon szalmát, 
szamarat és ökröt, majd elevenítse 
fel Jézus születésének történetét.  
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példamutató

jövőre veletek ugyanekkor!
Átütő sikert aratott az Újévi Koncert

lehet, hogy jövőre más helyszínt kell keresni a már évek óta hagyományos 
újévi koncertnek, mert idén a petőfi sándor művelődési központ színház-
terme bizony szűkösnek bizonyult. az egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vendő műsoron január elsején nem csak a széksorok mellett álltak, hanem 
még az emeleti galériára is sokan kiszorultak, annyian voltak kíváncsiak a 
felemelő közös évkezdetre. a zenei program a fő gerincét kiskőrös város 
Fúvószenekara adta Sipos Béla diplomás karnagy dirigálásával, de több 
produkcióval is színesítette a zenei estet a csillagfény mazsorett csoport, 
Kelemen annamarie és Gubacsi zsófia által betanított koreográfiára. 

Domonyi László polgármester, mint 
minden évben, idén is elmondta új-
évköszöntő beszédét, s olyan fellépő 
művészek is társultak az egyébként 
is újszerű, kiváló műsorhoz, mint a 
kiskőrösi illetőségű Breznyán István 
trombitaművész, illetve a miskolci 
származású Blaga Krisztina opera-
ének-művész. Kedves hagyománya 
az estnek, hogy ilyenkor köszönnek 
el azoktól a zenekari tagoktól, akik ta-
nulmányaik, vagy más ok miatt, már 
csak vendégként lépnek fel időnként 
a fúvószenekarral. Idén búcsúserle-
get adott át Domonyi László polgár-
mester, Soltiné Samu Zsuzsanna, 
a Szó-La-M AMI igazgatója, vala-
mint Sipos Béla karnagy: Kvacska 
Rebeka (fuvola), Néző Nikolett 
(piccolo), Dicsa Dávid (trombita), 
Szabó Balázs (trombita), Csipak 
István (trombita), Breznyán Ger-
gő (trombita), Szentgyörgyi Ábel 

(harsona), valamint Kudron Máté 
(tuba) számára. 
A jubilánsokat is serleggel köszön-
tötték. Csepedi Bálint (15 év, 
klarinét), Csvila Johanna (10 év, 
szaxofon), Király Dóra (15 év, sza-
xofon), Szabó Dávid (10 év, tenor-
kürt), Opauszki Eszter (5 év, ütő) 
és Breznyán Bence (15 év, ütő). 
Az „Év zenésze” díjat Mlinkó Nel-
li dobos, az „Év tanára” díjat pedig 
Tóth Ferenc vette át. Gratulálunk! 
Az estét Supka Éva, a Kiskőrös 
Város Fúvószenekarát és Mazso-
rett Csoportját Támogató Egyesü-
let elnöke moderálta. Köszönjük 
a felejthetetlen estét, melyen még 
Domonyi László polgármester is 
kezébe vette a karmesteri pálcát. Kö-
szönjük a gyönyörűséges évkezdést, 
a közös élményt. Ahogy az egyik 
zenekari tag mondta: Jövőre veletek 
ugyanekkor! Úgy legyen!

a hl-otthon kft. építőipari cég rajzpályázatot hirdetett „az én házam, az én 
váram – hogyan díszítenéd fel az otthonod karácsonyra?” – címmel óvodás 
korú gyermekeknek. 104 rajz érkezett be a pályázatra, melyeket Babucsikné 
zeikfalvy anna grafikusművész és tóth Szivák erika, a Fantáziaház tulajdo-
nosa zsűriztek. három korcsoportban hirdettek eredményt, az ünnepélyes 
eredményhirdetést és a rajzokból berendezett kiállítás megnyitóját a petőfi 
sándor művelődési központ emeleti galériájában tartották december 2-án. 
a megjelenteket a kiskőrösi óvodák igazgató asszonya, Vlcskóné Csatlós 
erzsébet köszöntötte, majd a díjakat Pohankovics andrás önkormányzati 
képviselő és a pályázat kiírója, hajnal lászló, építési vállalkozó adták át.

A fődíjakat a HL-Otthon Kft. bizto-
sította, viszont sok helyi vállalkozó is 
csatlakozott ehhez a kezdeményezés-
hez, 40 különdíj felajánlás érkezett. 
A négyéves korcsoport 1. helyezett: 
Kurdi Ráhel (Harangvirág óvoda), 
2. helyezett: Kukel Nóra (Erdőtelki 
óvoda, 3. helyezett: Dulai Gergely 
Bertalan (Thököly óvoda). Öt-
éves korcsoport 1. helyezett: Csvila 
Csenge (Thököly óvoda), 2. helye-
zett: Turancsik Dorka, (Harang-

virág óvoda), 3. helyezett: Takács 
Dávid (Batthyány óvoda). Hatéves 
korcsoport 1. helyezett: Horváth 
Dominik (Mohácsi óvoda), 2. he-
lyezett: Vári Anita (Szűcsi óvoda), 
3. helyezett: Aszódi Kitti (Thököly 
óvoda). 
Sok kedvenc rajz született még, sokan 
kaptak különdíjat, ajándék nélkül 
senki nem ment haza. A szervezők a 
díjkiosztás után megvendégelték az 
apróságokat és hozzátartozóikat.

az én házam, az én váram

közmeghallgatást tartottak 
a nemzetiségi önkormányzatok

Kiskőrösön mindhárom nemzetiségi 
önkormányzat megtartotta közmeg-
hallgatását, ahol elnökeik: Kincses 
Mihályné (német), Kunhegyesi 
Nikolett (cigány), Györk Ernőné 
(szlovák) elemezték eddigi munká-
jukat, illetve felvázolták jövőbeni 
terveiket. A közmeghallgatásokon je-
len volt dr. Turán Csaba jegyző, va-
lamint a rendőrkapitányság részéről 

Csizovszki László kapitányságveze-
tő és Kothencz Zoltán, a közlekedés-
rendészeti osztály vezetője is. Mind-
három nemzetiségi önkormányzat 
vezetősége arra törekszik, hogy minél 
jobban összetartsák a tagságot, nagy 
hangsúlyt fektetnek hagyományaik 
továbbörökítésére a fiatalabb nemze-
dék körében, illetve programjaikkal 
színesítsék a városi rendezvényeket.

szlovák Nemzetiségi önkormányzat

Német Nemzetiségi önkormányzat

Cigány Nemzetiségi önkormányzat

várják a jelentkezőket 
a kiskőrösi vállalkozói klubba

Közel 40 vállalkozó részvételével 
Domonyi László polgármester (bal 
oldali kis kép) kezdeményezésére az 
önkormányzat szervezésében újrain-
dult városunkban a Kiskőrösi Vállal-
kozói Klub. Gyűléseiknek ezentúl a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ 
ad helyet. December 4-én, az első 
összejövetelen Szabadi-Maglódi 
Kitti, az intézmény igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket. Domonyi 
László részletezte az újraindítással 
kapcsolatos gondolatait. A vállal-
kozókat először 1987-ben Major 
József (középső kis kép) fogta ösz-
sze, aki beszélt a kezdetekről, majd 
Csányi József (jobb szélső kis kép) 
vette át a klub vezetését, aki szintén 
tájékoztatót adott a jelenlévőknek 
az akkori klubéletről. A megjelent 
vállalkozók úgy döntöttek, hogy 

jobbnak tartják az egyesületi formát, 
mert így a későbbiekben lehetőségük 
nyílik majd elképzeléseik megvalósí-
tásához pályázati támogatásokat is 
igényelni. Az első gyűlésen döntöt-
tek is erről, így ezentúl a nevük Kis-
kőrösi Vállalkozói Klub Egyesület 
lesz. Önkormányzati összekötő dr. 
Nagy Gabriella aljegyző asszony, aki 
a következő összejövetelre elkészíti a 
klub alapszabályát. A későbbiekben 
meg kell választaniuk a vezetőséget 
és több fontos dologban is konszen-
zusra kell jutniuk. 
Ezúton is kérik azokat a vállalko-
zókat, akik most nem jöttek el, de 
szeretnének az egyesülethez tartozni, 
hogy keressék dr. Nagy Gabriella al-
jegyzőt. Elérhetősége: dr. Nagy Gab-
riella aljegyző, e-mail: aljegyzo@kis-
koros.hu, telefon: 06-70/453-2517.

Kiskőrös Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkánkat segítették, 
egyesületünket anyagi támogatásban részesítették, aminek köszönhetően 
a 2019-es évben a kiskőrösi önkéntes tűzoltók 102 esetben tudtak segíteni. 
A Szja 1%-ból az egyesületünk részére 444 ezer 575 forint támogatást 
ajánlottak fel. ezt az összeget működési költségeink fedezésére és az eszkö-
zeink karbantartására, korszerűsítésére fordítottuk.

ha Ön is támogatni szeretne minket:
Adószámunk: 18365696-1-03
Bankszámlaszámunk: 12062003-00157824-00100000
Köszönjük!

középen a pályázat kiírója Hajnal lászló vállalkozó, mellette családja
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litauszki tibor kategóriagyőztes 

TELEPÍTSEN ERDŐT

az új támogatási rendszer adta 
kedvező feltételek mellett!

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

e-mail: silvicola.kft@gmail.com

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

„ERDŐ A KEZDETEKTŐL”

litauszki tibor több rangos hazai, illetve nemzetközi versenyen ért már el 
kiváló helyezést, idén pedig magyarország legnagyobb fotópályázatán, „az 
év természetfotósa” pályázaton a „Fullánkosok tánca” fotóját érdemesítet-
te a zsűri a „napkeltétől napnyugtáig” kategória első helyére, „az esthajnal 
csillaga” (felső kép) című képe pedig 3. helyezett lett a „növények és gom-
bák” kategóriában.

A versenyre 196 fotós 3319 képpel 
nevezett be. A többfordulós zsűrizés 
után 103 kép került a döntőbe. Eze-
ket a képeket kiállították a Magyar 
Természettudományi Múzeumban.
Tibor Németországban is benevezett 
a „Fotofórum” fotós újság által meg-
hirdetett versenyre, ahol az „Állatok” 
kategóriában két, számára legked-
vesebb fotója – a „Fullánkosok tán-
ca”, valamint a „Hattyú hada” – is 
maximális pontszámot kapott (alsó 
képen kisfiával ezt a képet nézik a ki-
állításon) ezzel megosztott első hely-
re kerültek. A „Növények”, illetve a 

„Tájképek” kategóriában benevezett 
képei is elnyerték a zsűri tetszését, 
így az összesítésben Tibor az előkelő 
első helyen végzett, megelőzve a ne-
ves németországi fotósokat is.
Litauszki Tibor: „Úgy érzem ez egy 
nagy mérföldkő az életemben, hogy 
a jobbnál jobb fotósok fölé tudtam 
emelkedni. Külön büszkeség még 
számomra, hogy a legtöbb pontot 
kapott darazsas képemet a Szücsi 
erdőben készítettem. „Az esthajnal 
csillaga” című fotóm pedig egy tava-
szi alkonyatkor készült. 

ismét csodákat alkottak a 
kiskőrös rózsája horgolókörben

Földszinti lakás árában eladó 
Kiskőrös, Luther tér 6. 
Tel.: 06-20/886-4434

A Fed-Em Építőipari Kft. kőművest 
és burkoló szakmunkásokat keres. 
Tel.: 06-20/9443-541

*  APRÓ  *  APRÓ  *  APRÓ  *

A Grünwaldné Takács Aranka ve-
zette Kiskőrös Rózsája Horgolókör 
tagjai fáradhatatlanul készítik szebb-
nél szebb horgolt csodáikat mind-
annyiunk örömére. Karácsonyra 
gondolva ismét gyönyörű díszeket, 
adventi koszorúkat horgoltak, be-
rendeztek egy betlehemi jászolt, egy 
horgolt kiegészítőkkel felékesített 
ünnepi asztalt és a gyermekeknek 
a Bogyó és Babóca mesefiguráit is 
megformázták színes fonalakból 
horgolótűikkel. December 18-án 

Seffer Attila esperes atya felszentel-
te és megáldotta a Kiskőrös rózsája 
horgolókör tagjait és „kezük mun-
káit”. A Petőfi Sándor Művelődési 
Központ bejáratánál pedig több 
héten keresztül megcsodálhattuk 
a horgolókör lelkes tagjainak sze-
met gyönyörködtető alkotásait. 
A horgolókör munkáját ismét 
a Csányi Ibolya vezette Kőrös-Körül 
Nők Egyesület támogatta.
Az elmúlt két év munkái megvásá-
rolhatók a művelődési központban.

Kecskeméti István művész 
grafikáiból rendeztek be kiállítást 

a szó-la-M AMi galériáján. 

A tárlat január végéig, a tanítási 
időszakban látogatható.

szalagot kaptak a kevi végzősei
Már második éve hagyomány a Kis-
kőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakgimnázium középisko-
lájában, hogy a végzős tanulók ke-
ringőjével zárul a szalagavató műsor. 
Így volt ez december 14-én szomba-
ton is, amikor a fanfár és a 11. évfo-
lyam irodalmi műsora, majd Farkas 
Sándor iskolalelkész búcsúbeszéde 
után az osztályfőnökök feltűzték a 
98 végzős diáknak a felnőttkor kü-
szöbét jelző szalagot. A kivetítőn 
megjelenő osztályvideók felidézték 
a közösen átélt pillanatokat, esemé-
nyeket, éveket.
Elköszönt az alma matertől a 12./A, 
Döme Géza osztálya, a 12./C, 
Pivarcsiné Raffai Enikő osztálya, 
a 12./D, Szemerey Anna osztálya, 
a 12./E, Kissné Zsikla Edit osztá-
lya, valamint a 15./T, Filus János 
osztálya.

Farkas Sándor iskolalelkész lelki út-
ravalóval látta el a diákokat. Beszé-
dében az ünnep jelentőségét emelte 
ki. „Az időfolyamban ez a pillanat 
most ünnep. Amikor a múló időben 
kitapinthatóvá válik az időnek egy 
más, isteni dimenziója: a teljességé. 
A 11. évfolyam műsorában azt akar-
ta nektek elmondani, hogy mennyire 
fontos az ünnep, melynek része a ho-
vatartozás kifejezése is. Az ünnep az 
élet szerves része, melyet Isten azért 
adott, hogy erőt merítsünk belőle a 
hétköznapokra. Most ma itt ünnep 
van. Isten előtt álltok és betelhettek 
az ő szeretetével” – mondta.
A szalagot kapott diákok nevében 
Rohoska Réka 12./A osztályos 
tanuló osztotta meg ünnepi gon-
dolatait. Az ünnepség végén a ha-
gyományokhoz hűen a végzősök a 
táncparkettre invitálták szüleiket, 
hozzátartozóikat. 

jövő
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„áldjon isten szép új évet!”
Irodalmi rovatunk: Bella László

mi is a házasság hete?

három év múlva 2023 január elsején ünnepeljük világhírű költőóriásunk, 
petőfi sándor születésének 200. évfordulóját. ennek tiszteletére indítjuk el 
már most újságunkban a kiskőrösi költőket, írókat bemutató sorozatunkat. 
olvassuk hát januári lapszámukban, az újesztendő küszöbén, Bella lászló 
nyugdíjas pedagógus, egykori képviselő, a bem iskola volt igazgatója hit-
vallását és újévköszöntő versét.

Bella László: Mivel itt születtem Kis-
kőrösön és a központban laktunk a 
„csöngős” iskola mellett, minden 
utam Petőfi szobrok mellett vezetett. 
Kérdezősködtem és versekkel kap-
tam választ. Szüleim sok verset tud-
tak és elmondtak nekem, valamint 
a kötet is ott volt a polcon. Magát 
a versek írását Csernyi bácsitól, a 
könyvtárban szerettem meg. Általá-
nos iskolás koromban sokat szaval-
tam, versenyeztem és írogattam. Bu-
dapesten jártam technikumba. Igaz 
reál iskola volt, de remek tanárokkal. 
Tanított Móricz Virág, Dömötör 
László /ő József Attila csoporttársa 
volt/. Itt jött az irodalmi színpad. 
Egyik osztálytársam édesapja, Fábián 
Zoltán, az Írószövetség alelnöke volt. 
Jártam hozzájuk és biztatott. 
Miért írok? Nehéz megfogalmazni: 
saját kedvtelésből, mások örömé-
re, gondolataim formába öntésére, 
pihentetésül, figyelmen lekötésére. 
Úgy gondolom, hogy a versben le-
het legszebben visszaadni az érzel-
meket, a boldogságot, a fájdalmat, a 

szeretetet és a hitet. Az adott hely-
zettől függ az mit és hogyan írok. 
Elsőnek a téma ugrik be valamilyen 
benyomás miatt, majd a forma, és 
a vers általában éjszaka alakul ki. 
Ágyam mellett ott a füzet és gyakran 
reggelre kész a vers. Sok mindent 
írok: mesét, regét, haikuban tömör 
gondolatot. Hagyományos, de néha 
szabad formátumú írásokat is. A fő 
témám a szeretet, az idősíkok ösz-
szeolvadása, a társadalom kritikája, 
a természet kedvtelése- védelme, és 
így korosodva az élet, a halál és a hit 
kérdése.

Áldjon Isten szép Új Évet
 
Áldjon Isten szép Új Évet,
szabadságot, bölcsességet,
vidám szívet, boldogságot,
bűn nélküli nagyvilágot.
 
Áldjon Isten mindent mi jó,
mi hitben él, nem csalfa szó.
Áldjon tiszta akaratot,
mely igaznak megadatott.
 
Áldjon Isten bátorságot,
és jó látást, ne „vakságot”,
a munkákhoz illő erőt,
szeretethez mindig időt.
 
Áldjon Isten igazságot,
döntésekben józanságot,
teremtménynek eleséget,
az életben tisztességet.
 
Áldjon Isten csók-szerelmet,
sírig tartó érzelmeket,
gyermekeket, unokákat,
összetartó családokat.

Áldjon Isten kitárt lelket,
segítséghez dolgos kezet,
szeretethez humánumot,
a beszédhez gondolatot.

Áldjon Isten csorgó könnyet,
ha öntözhet szeretetet.
Áldjon békét, ne háborút,
virágcsokrot, ne koszorút.
 
Áldjon Isten csodás tettet,
de sohasem fegyvereket.
Áldja azt, aki mást ölel,
de nem hazug gyűlölettel.
 
Áldjon Isten tehetséget,
megalkotott sok értéket,
arcon derűt, kedvességet,
esti elégedettséget.
 
Áldjon Isten szép álmokat,
támaszt nyújtó mosolyokat,
azt, ki ápol egészséget,
vagy elvisel betegséget.

 

Áldjon Isten termő földet,
szomjat oltó üde vizet,
munka után verítéket.
az asztalra terítéket,
 
 Áldjon Isten leélt évet,
ezt a „rongyos” földi létet,
a lelkeknek igaz üdvét,
a jövőnket védők ügyét.

Áldjon Isten adakozót,
mások miatt hadakozót,
szegényekkel jót megosztót
nem más bőrén gazdagodót.
 
Áldjon Isten átkot törlőt,
bánatunkat széjjel őrlőt,
azt, aki a fényhez vezet
begyógyítva minden sebet.
 
Áldjon Isten békességet,
félelemtől mentességet,
megújuló természetet,
bennünk élő szeretetet.

„a házasság isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számá-
ra, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség 
és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes 
társon keresztül. a házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásá-
ból elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére 
törekszik egész életében. ilyen módon a házasság felelősségteljes, bizton-
ságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük 
minden más területén is.” (hazassaghete.hu)

Közel két évtizede Angliából indult el 
ez a kezdeményezés, amely Valentin-
nap környékén minden évben egy 
hétig a házasság és a család fontos-
ságára kívánja irányítani a figyelmet. 
A házasság hetét – amelyhez hazai és 
nemzetközi szinten is számos ismert 
közéleti személyiség csatlakozott ki-
fejezve elköteleződését a házasság, a 
család ügye iránt – mára 4 kontinens 
21 országában ünneplik. Hazánkban 
az országos eseménysorozatot 2008 
óta rendezik meg a keresztény egy-
házak és civil szervezetek széles körű 
összefogásával, számtalan nagyváros, 
település, közösség részvételével. 
A Házasság Hete Szervezőbizottsága 
által koordinált központi programok 
fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, 
a köztársasági elnök felesége. 
„Megteremtette isten az embert a maga 
képmására, isten képmására teremtet-

te, férfivá és nővé teremtette őket. isten 
megáldotta őket…” 1Móz 1, 27-28
A házasság hete programhoz kap-
csolódóan a kiskőrösi evangélikus 
gyülekezetben szokássá vált, hogy 
felolvassunk az előző évben gyüle-
kezetünkben házasságot kötött pá-
rok nevét és megáldjuk mindazokat, 
akik szeretnék megerősíteni egykori 
elköteleződésüket egymás iránt és 
Isten szerint kívánják folytatni kap-
csolatukat, legyen bár egy éve, vagy 
több évtizede köttetett házasság. 
Hívunk és várunk minden házaspárt, 
aki az áldásban kíván részesülni feb-
ruár 16-án, a 10 órási istentiszteletre. 
Hívogassunk bátran más házaspáro-
kat is, hiszen Isten a vele való kap-
csolat után a házassági kapcsolatot 
tartotta a legfontosabbnak, ápoljuk, 
védjük, tápláljuk azt az ő áldásával.  

Pethő-Szűcs Mária

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan,
 akik megfáradtatok és megterheltettetek,
 és én megnyugosztlak titeket.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik velünk együtt kísérték el 

utolsó földi útjára, fájdalmunkban velünk voltak,
a szeretet virágával Tőle elbúcsúztak.

                                                     Gyászoló családja

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

LOMJÁNSZKI SÁNDORNÉ
FÁBIÁN ERZSÉBETET

Gyülekezetünkben január elején az énekkaroknak, illetve a presbitériumnak
és gyülekezeti képviselőinknek, munkatársainknak tartottunk tea esteket. 

A hónap utolsó hetében főként a családokat invitáljuk meg egy kötetlen, ám tartalmas estére. 
A dátumokról facebook oldalunkon és honlapunkon lehet tájékozódni. 

Minden alkalom 17 órakor kezdődik, teát kínálunk, süteményeket, szendvicseket
pedig ki-ki kedve szerint hozhat, hiszen szeretetvendégséggel zárul az este. 

Evangélikus tea estek ökumenikus imahetek

családi istentiszteletre hívunk

januári útmutató

vízkereszt, túl a 
karácsonyFa bontáson

Városunkban a felekezetek közötti 
jó kapcsolat egyik jele, hogy a világ-
ban egy hétig megtartott ökumeni-
kus imahetet két héten át tartjuk, 
mert összekötjük azt az Evangéliumi 
Alliansz Imahetével. A 2020-as év-
ben az imahetek január 12-26 kö-
zött lesznek megtartva. Január 12-én 
mindenki a maga felekezeténél kezdi 
meg az idei év igei üzenetét „…nem 
mindennapi kedvességet tanúsítot-
tak irántunk” (ApCsel 28,2) címmel. 
Január 14-16 között a pünkösdi 
imaházban, január 17-19 között a 
baptista imaházban, január 19-én, 
vasárnap mindenki a saját felekeze-
ténél ünnepel. Január 20-22 között 
a római katolikus templomban, ja-
nuár 23-25 között az evangélikus 
imaházban hallgatjuk együtt Isten 
igéjét, majd énekelünk, imádkozunk 
egységben. 

Január 18-án szombaton ökumeni-
kus Ifjúsági alkalmat tartunk, ahova 
szeretettel várunk általános iskolás, 
középiskolás valamint felsőfokú ta-
nulmányukat végző fiatalokat.  Min-
den alkalom 18 órakor kezdődik, 
kivéve a záró istentiszteletet január 
26-án vasárnap, ami 17 órakor kez-
dődik majd. Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit ezekre az alkal-
makra!

„Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” 
          (Márk evangéliuma 9,24)

Egy kétségbeesett apa viszi súlyos 
beteg gyermekét Jézushoz. Már 
megpróbáltak mindent, a megszál-
lott fiún még Jézus tanítványai sem 
tudtak segíteni. S ilyenkor olyan 
nehéz hinni a gyógyulásban…! Ami-
kor már az orvosok is megmondták, 
hogy nincs megoldás, amikor már 
kipróbáltunk minden szóba jöhető 
kezelést és gyógyszert…, igen, az 
ember lassacskán föladja.
De van még esély, egy utolsó: Jézus. 
Ez az apa talán így viszi Jézus elé a 
gyermekét, talán ő tud tenni valamit. 
Hisz annyi mindent beszélnek Jézus-
ról az országban, hogy mennyi nyo-
morúságon segített. De túl sok már a 
kudarc, az újra éledő reménységeket 
oly sokszor oltotta már ki a sikerte-
lenség. Ez a kételkedő reménység, a 
hinni akaró hitetlenség süt át az apa 
kiáltásán. Mert ez egy paradoxon. 
Ugyanaz, mint Ady Endre versében  
(Hiszek hitetlenül Istenben):

„Hiszek hitetlenül istenben,
 Mert hinni akarok,
 Mert sohse volt úgy rászorulva
 sem élő, sem halott.”

Az újesztendő küszöbén biztatást 
kaptunk – nekünk is szabad így ki-
áltani Istenhez! Széthulló, feszültsé-
gektől terhes világunkban erre van 
a leginkább szükségünk: Istenhez 
kiáltani! Mert minden bajunk oka, 
gyökere éppen a hitetlenségünk, az 
istennélküliségünk. Kudarcot ku-
darca halmozunk, mert csupán csak 
magunk akarjuk megoldani a prob-
lémákat. Istent pedig mindenből 
kihagyjuk, a teremtmény a Teremtő 
nélkül akar boldogulni. 
Az a nagyszerű, hogy még hinni 
is Isten tanít, a hit, a benne való 
megkapaszkodás is az Ő ajándéka. 
Nem furcsa, bizalmat ébreszt ben-
nünk önmagával szemben, hogy 
hittel tudjunk megkapaszkodni 
benne… És ezért kiálthatunk hi-
tetlenül is, Uram Istenem, segíts  
hitetlenségemen!  LGy

Január 6-án, vízkereszt ünnepén 
több eseményt is ünneplünk. Ha-
bár ez az ünnep lassan feledésbe 
merül és a hétköznapi istentiszte-
letre kevesen járnak, talán annyi 
mindenki eszébe jut, hogy ekkor 
kell leszedni a karácsonyfát és el-
búcsúztatni. Legalábbis nálunk.  
Az ortodox keresztyéneknél épp 
aznap kezdődik a karácsonyi idő-
szak, így amikor mi levetkőztetjük 
ünnepi ruhájából a karácsonyfákat, 
néhány száz kilométerrel arrébb 
ünnepi fényekbe és csillogásba öl-
töztetik azokat. Ám vízkereszt ün-
nepének nem ez a lényege, ez csak 
a hozzá kapcsolódó népszokás. Mit 
is ünneplünk vízkeresztkor? Három 
bibliai eseményt kötnek vízkereszt-
hez a keresztyén közösségek. 
Az első a napkeleti bölcsek látogatá-
sa (Mt 2,1-11). Jézus születése után 
jó néhány hónappal a napkeletről 
érkezett természettudósok észre-
vettek egy ritka csillagegyüttállást, 
amiben két bolygó egy bizonyos 
csillagképben együtt álltak s így egy 
igen ritka konstellációt alkottak.  
A fényes csillag felkeltette érdeklő-
désüket és irataikból kiderült, hogy 
a két bolygó jelentése a király és 
a zsidók országa és az ahol együtt 
láthatók, az egy új korszak kezdetét 
jelezte számukra. 
Vízkeresztkor mindemellett Jézus 
keresztelésére is emlékezünk, mint 
amikor az Atya először nyilatkoz-
tatja ki mindenki számára látható-
an és hallhatóan, hogy Jézus a Meg-
váltó: „Ez az én szeretett Fiam, őt 
hallgassátok!” (Mk 9,7). 
Végül pedig ugyancsak ehhez az 
ünnephez kötődik Jézus első cso-
datétele, ami Kánában, egy lako-
dalmon történt (Jn 2, 1.11). Mert 
ezzel a tettével veszi kezdetét a cso-
dás gyógyítások, természetfeletti 
események hosszú sora, ami egyre 
nyilvánvalóbbá teszi az emberek 

számára, hogy Jézus maga az Isten 
Fia. Ezért is nevezzük ezt az ün-
nepet latin néven Epiphániának, 
azaz Jézus megjelenésének, magát 
megmutatásának, hiszen innentől 
kezdve egyre többet mutat meg Jé-
zus abból a titokból, ami így szól: 
Isten testté lett közöttünk (Jn 1,1).
Számos gyülekezetben vízkereszt-
kor saját keresztségünkre is emlé-
kezünk. Kisebb gyülekezetekben 
a keresztelőkancsót körbeadva 
rajzolnak a benne lévő vízzel (ez 
nem szentelt víz, hiszen nem ma-
gában van ereje, hanem a víz és 
Isten igéje együtt emlékeztet ben-
nünket Isten erejére) keresztet a 
homlokukra a gyülekezet tagjai s 
mondják ki hangosan: meg vagyok 
keresztelve, mint tette azt Luther 
Márton, nem csak kimondva, ha-
nem bele is vésve a történet szerint 
íróasztalába. Így amikor nehéz 
idők törtek rá, próbák voltak az 
életében ránézett a feliratra, s az-
zal erősítette magát, ha őt Isten a 
keresztségben gyermekévé fogadta,  
Mennyei Édesatyja, aki egyben a 
világot kezében tartó Úr, akkor 
biztonságban van. S valljuk be, mi 
ugyanígy vágyunk erre a megerő-
sítő érzésre életünk nehezebb idő-
szakaiban. Ezért várunk szeretettel 
mindenkit a templomba, 2020. 
január 19-én, a keresztség vasár-
napjára.

Január 19-én vasárnap 10 órára 
várjuk szeretettel a kicsiket és na-
gyokat családi istentiszteletünkre, 
ahol – bár már elhagyva vízkereszt 
ünnepét – saját keresztségünkre 
emlékezünk, és ebben erősítjük 
meg magunkat. Ezen az ünnepen 
gyülekezeti szokás szerint szere-
tettel várjuk azokat, akiket 2019. 
január 6-a után kereszteltek meg, 
hiszen az ő neveiket hangosan is 

felolvassuk ezen az istentiszteleten. 
Hívogassunk másokat is, vegyük 
elő keresztelői fényképeinket s 
elevenítsük fel mennyei örökbe-
fogadásunkat. 
Az istentisztelet végén meleg teával 
és némi süteménnyel várunk min-
denkit, aki teheti, hozzon egy tálka 
süteményt, hogy minél több em-
bert meg tudjunk vendégelni egy 
jóízű beszélgetés mellett.

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

Gépkezelő

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

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

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

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

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

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

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

Előnyt
jelent

1892. március 20-án reggel, könnyű 
pongyolában, véres arccal és kezek-
kel rohant ki egy asszony a Vasút 
utca (ma Kossuth utca) egyik úri 
házából. A közelben lakó orvos ba-
rátjuk nyakába borulva csak annyit 
tud mondani: „Megölte magát az 
uram!” Önkívületi állapotában egy 
közeli kútba akar ugrani, úgy fogják 
vissza az összesereglő szomszédok.
Házuk vendégszobájában, az ágyon 
valóban ott feküdt vérben fagyva 
férje, Eötvös Géza, volt kiskőrösi 
főszolgabíró, a keceli kerület alig két 
hónapja megválasztott függetlensé-
gi párti, azaz ellenzéki képviselője. 
A szerencsétlen asszony továbbra 
is feldúltan csókolgatja halott férje 
ruháján a vért, és szaggatott hangon 
jajveszékel:
Ha csak gondoltam volna rá! … 
Ezért emlegette: „Soha senkinek 
tudva nem vétettem, és mindenki 
üldöz.” Beleüldözték a halálba sze-
gény Gézámat.
Vajon mi vihette az éppen pályafu-
tása csúcsára érkezett jól szituált úri-
embert, a kiskőrösi Kaszinó elnökét 
végzetes tettére?
A sajtótudósítások szerint az öngyil-
kosság híre ugyan megdöbbentette 
a kiskőrösieket, de meg nem lepte. 
A képviselő ellen hetek óta vizsgálat 
folyt. Sikkasztással, hivatali vissza-
éléssel, okmányhamisítással vádol-
ták. A kalocsai törvényszéki bíró, 
több mint egy héten át kutakodott 
évekre visszamenőleg a szolgabíró-
ság iratai között, tanúkat hallgatott 
ki, akik közül többen azt vallották, 
hogy nem az ő aláírásuk szerepel a 
közmunkákra (útépítésre) felvett 
összegek utalványain. A bíró nem is 
csinál belőle titkot: szerinte Eötvös 
már nem kerülheti el a börtönt. 
A hatóságok álláspontjával szemben 
a sajtó nagy része mégis áldozatot lát 
Eötvös Gézában. Mert hát az ügyek 
elég régiek, (Eötvöst először 1883-
ban választották főszolgabírónak), 
a gyanú már korábban is felmerült 
ellene, föl is jelentették, de érdekes 
módon sem a vármegyei hatóságok, 
sem a kalocsai törvényszék semmi 
kivetnivalót nem talált eddigi tevé-
kenységében. Most viszont, amikor 

elindult ellenzéki képviselőnek, 
megsokasodnak a „véletlen” egybe-
esések. Éppen a kampányidőszakra 
a főispán elvezényeli a helyettesét, 
ne nagyon legyen ideje kimozdulni 
Kiskőrösről. A fajszi bírót felfüggesz-
tik, mert részt vesz Eötvös kampány-
gyűlésén. Éppen aznapra idézik be a 
kalocsai bíróságra, amikor választási 
nagygyűlését tartaná. Orvosi igazo-
lást szerez egy barátjától, emiatt már 
okmányhamisítással is vádolják, a 
doktor is fegyelmit kap. 1892. janu-
ár 28-án nyeri meg a keceli választá-
sokat, és mit ad Isten, ezen a napon 
hozzák ellene a vádhatározatot.
Február 4-én ugyanaz a vármegyei 
Közigazgatási Bizottság, amely még 
néhány hete minden vádpontban 
ártatlannak ítélte, most beigazolt-
nak látja azokat, és felfüggesztik fő-
szolgabírói állásából. Ez persze egy 
Mikszáth tollára való ítélet, hiszen 
Eötvös Géza képviselővé választása 
után, február 1-jén – az összeférhe-
tetlenség miatt – annak rendje-mód-
ja szerint írásban lemondott. Mégis, 
hogy megbélyegezzék, nem veszik 
tudomásul a lemondását, hogy fel-
függeszthessék már be nem töltött 
állásából, és harmadára csökkentsék 
már nem létező fizetését.
A becsületére különösen érzékeny 
úri társadalomban még újabb meg-
aláztatás is éri. Amikor kihívja pár-
bajra Földváry Mihály alispánt, aki 
egy kijelentésével megsértette, ő a 
folyamatban lévő eljárásra hivatkoz-
va megtagadja a lovagias elégtételt. 
Eötvös Géza tehát nem párbajképes, 
csak felmentése esetén lesz jogosult 
megsértett becsülete úriemberhez 
méltó megvédésére.
Ha Eötvös Géza főszolgabíró ma-
rad, akkor becsületben őszülhet és 
halhat meg. Minő kacagás lett volna 
abból, ha valaki akkor szemére veti, 
hogy egy fuvar kavicsot hordatott 
udvarára, a vármegye kavicsából. 
Hogy nevetett volna a megye, ha azt 
mondták volna, hogy a megye embe-
rei dolgoztak neki, és minő szorgo-
san elsimították volna azt a kis hibát, 
amit a főszolgabíró még elkövetett. 
De amit megbocsátanak a szolga-
bírónak, azt nem bocsátják meg a 
képviselőnek.   (Ország-Világ, 1892. 
márc. 26.)
A főszolgabíró a járás első emberé-
nek számított. A vármegyét, illetve 
a kormányt képviselte viszonylag 
széles jogkörrel az alárendelt önkor-
mányzati hatóságok felett. Főszol-
gabíróként Eötvös Géza szigorú, 
erélyes, olykor erőszakos főhiva-

talnoknak számított, aki mielőtt 
„megtért” volna függetlenséginek, 
a korábbi választásokkor inkább az 
ellenzék elnyomásában jeleskedett.  
A „nyílt” (nem titkos) választási 
rendszer ugyanis tág teret nyitott a 
hatósági nyomásgyakorlásnak. Ezt 
utóbb maga is megtapasztalja. 
Állítólag különösebb politikai 
meggyőződéssel nem rendelkezett.  
A keceli körzetben volt üresedés, ez 
pedig egy ellenzéki körzet volt, ő 
pedig mindenképp képviselő akart 
lenni. Ezzel maga ellen fordította a 
kormánypárti vármegyei hatóságo-
kat, de hogy fogást is találjanak rajta, 
kellett egy engesztelhetetlen haragos 
is, Borsay Sándor járásorvos, az al-
ispán, Földváry rokona, akit Eötvös 
függesztett fel állásából. A sértett 
doktor utánajárt Eötvös gyanús ügy-
leteinek. Minden fórumon feljelen-
tette a főszolgabírót, még arra is volt 
pénze és energiája, hogy Kiskőrös és 
környéke összes számba jöhető sze-
mélyiségének nyomtatott formában 

kipostázza az Eötvös elleni vizsgála-
tot elrendelő ügyiratot. Kiskőrös leg-
főbb előkelőségei erre nyílt levélben 
álltak ki Eötvös Géza mellett, és ép-
pen a feljelentő tisztességét kérdője-
lezték meg az ügyben, például hamis 
tanúk beszervezésével vádolták.
A képviselő öngyilkossága ugyan fel-
fogható egy beismerő vallomásként, 
de éppen úgy egy tisztességes, de 
érzékeny karakter összeomlásaként 
is a hatalom túlerejével szemben.  
A vármegye a bűnösséget bizonyí-
tottnak találja, a hagyatékára 21 000 
Ft (nagy összeg volt) erejéig szerez-
nek biztosítékot. Valószínűleg az 
egész nem ért annyit. 
Eötvös Géza öngyilkossága – amiről 
Mikszáth Kálmán is megemlékezett 
- az egyén tragédiája. Mindaz, ami 
körülötte zajlott a korabeli politikai 
erkölcsökről árulkodik.

Fodor Tamás
(A fotón eötvös Géza feleségével, 

szauter erzsébettel, 1878-80 körül. 
forrás: darabanth.com)

megdöbbentő tragédia történt kiskőrösön a vasút utcában

a FiladelFia idősek klubjában 
ünnepelte 90. születésnapját

erzsike néni is elmúlt már 90

Bodonyi-Kovács Istvánné Balázs 
Erzsébet 1929. november 20-án 
született Kiskőrösön, 10 évvel egyet-
len testvére halála után, aki összesen 
2 esztendőt élt. Szülei: Balázs Pál és 
Dulai Ilona, földműveléssel foglal-
koztak. Erzsike néni jó tanuló volt. 
Az orosz megszállók is felfigyeltek 
a tehetséges lányra, és lehetőséget 
akartak adni neki, hogy továbblép-
hessen általános iskolai tanulmányai 
után, de szülei ellenezték. 
Erzsike néni 1948-ban férjhez ment 
B. Kovács István futballistához, aki 
20 éven keresztül űzte nagy odaadás-
sal ezt a sportot a kétkezi kemény 
munka mellett. István bácsi 2013-
ban hunyt el, házasságuk 65. évében.
Három gyermekük született, István, 

Pál és Erzsébet, akik sajnos szintén 
elhunytak már.
Erzsike néni egyedül él ugyan, de 
nem magányos. Hét macska boldog 
gazdája.
Két éve már, hogy bejár a Kiskőrösi 
Filadelfia Intézmény Idősek Nappa-
li Klubjába. Ő ott a legidősebb tag, 
nagy tisztelettel és szeretettel veszik 
körül. A sok szomorúság és gyász 
sem törte meg. Vidám személyisége 
és jó humorérzéke is megmaradt. 
Remekül érzi magát a klubban. Sze-
reti a gondozókat, kedveli a társasá-
got. Itt köszöntötte meg 90. születés-
napja alkalmából Domonyi László 
polgármester is.
Az ünnepelt egyik kedvenc kikap-
csolódása a kártyázás. Mindig jó 
hangulatban ül be a foglalkoztató 
szoba puha karosszékébe. Megnyug-
vással tölti el, hogy nem kell gondos-
kodnia a mindennapi reggelijéről és 
ebédjéről, hanem megkapja frissen 
elkészítve, melegen. 
Jó egészséget kívánunk Erzsike né-
ninek, és kívánjuk, hogy legyen még 
sokáig ilyen jó kedvűen az idősek 
klubjának tagja, megvidámítva a 
többiek mindennapjait is!

Ocskai Sándorné Czinkóczki  
Erzsébet 1929. november 24-én 
született Kiskőrösön. Tősgyöke-
res kiskőrösiek voltak a szülők is, 
evangélikus szlovák nemzetiségű 
család volt az övék, ahová Erzsike 
néni egyedüli lányként született. A 
90 esztendős, szépkorú néni a mai 
napig megtartotta a szlovák hagyo-
mányokat, többek között ruháza-
tában is, hiszen azon kevesek közé 
tartozik, akik még mindig a hagyo-
mányos kiskőrösi viseletben járnak.
A családja szőlő és földműveléssel 
foglalkozott, leánygyermekként so-
kat segített a szülőknek a háztartás-
vezetésében is, férjhezmenetele után 

is szőlőműveléssel, barack- és alma-
termeléssel foglalkoztak. Házasságot 
1949-ben kötött Ocskai Sándorral, 
akivel közel 64 éven keresztül él-
tek együtt. Erzsike néni 2013-ban 
özvegyült meg. Házasságukból két 
gyermek született, 1950-ben Erzsi-
ke (Csvila Pálné), akit sajnos egy 
súlyos betegség miatt már elvesz-
tett. 1955-ben pedig megszületett 
Sándor fiuk is. Napjainkban négy 
fiú unokája örvendezteti nyugdíjas 
éveit. Fia Hollandiában él és dolgo-
zik, három unokája viszont itthon él 
Kiskőrösön.
Szerencsére a mai napig jó egész-
ségnek örvend, szorgalmas, dolgos 
asszony még ma is, az őszi falevelek 
sok munkát adnak neki, naponta 
kétszer is felsepregeti az udvart. 
Domonyi László polgármester a 
jeles nap alkalmából az ünnepeltet 
annak erdőtelki otthonában kö-
szöntötte, s kívánta neki, hogy: Kí-
sérje Isten áldása a továbbiakban is, 
tartsa meg Erzsike nénit még sokáig 
egészségben, boldogságban, hozzon 
az életébe minél több örömöt és  
derűt!

megszülettél, megérkeztél, de jó!
Szeretettel köszöntünk, hahó!

Lechner Zoé Hanna
születési idő: 2019. október 12.
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 
3850 gramm, 53 cm
édesanyja: Vujkov Alexandra
édesapja: Lechner Péter

Hirsch Arabella
születési idő: 2019. október 13.
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 
3800 gramm, 52 cm 
édesanyja: Leca Mónika
édesapja: Hirsch Richárd

Gerendi Zsombor
születési idő: 2019. szeptember 16. 
születési hely: Budapest
születési súly, hossz: 
3460 gramm, 54 cm
édesanyja: Birkás Ildiko
édesapja: Gerendi Gábor

Farkas Márton Dávid
születési idő: 2019. december 06. 
születési hely: Kecskemét 
születési súly, hossz: 
3500 gramm, 50 cm
édesanyja: Gombár Ildikó
édesapja: Farkas Sándor 

ifj. Zsember Gábor
születési idő: 2019. november 22. 
születési hely: Kecskemét
születési súly, hossz: 
3350 gramm, 48 cm
édesanyja: Breznyán Erzsébet
édesapja: Zsember Gábor

Milánkovics Mia
születési idő: 2019. november 19.
születési hely: Kalocsa
születési súly, hossz:
3670 gramm, 50 cm  
édesanyja: Csire Erzsébet
édesapja: Milánkovics Mirkó
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A Erdőtelki Tagóvoda, Répásiné Lo-
vász Márta óvodapedagógus (alsó 
kép) vezette csoportja megnyerte 
a keceli Flora virágkiállítás „Én kis 
kertet kerteltem…” mottóval meg-
hirdetett kiskertépítő versenyét kö-
zös alkotásukkal. A munkában nagy 
segítségükre volt Lengyelné Barabás 
Erika szülő, akinek két kisfia is jár az 
ovis csoportba. A téma: „Karácsony 
régen és most” volt. A cseréptálba 

elkészített kiskertben a betlehemet 
és egy karácsonyfát jelenítettek meg 
gyerekekkel (toboz emberekkel) az 
óvodás alkotók. A zsűrinek nagyon 
tetszettek az ötletes megoldások, kü-
lönösen a „masni- és csillagtészta” dí-
szek. Egyébként az erdőtelki csoport 
minden aprósága szeret kertészkedni, 
tavaly már többször is ültettek kö-
zösen virágokat, a szülőkkel együtt 
pedig csemetefákat az ovi kertjében.

elsők lettek az erdőtelki ovisok

sikeres volt városunk kiskőrösön járt a mikulás

életmentő eszközt vásároltak 
a kiskőrösi mentősök

megajándékozta a gyermekeket 
a máltai lovagrend karácsonykor

jókedvű gyermekkarácsony

sun yong lányai kiskőrösön
Különleges vendégeink voltak de-
cemberben a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeumban. Sun Yong, a 
költő kínai fordítójának két lánya, 
Sun Xiaofen és Sun Yifen látoga-
tott el Kiskőrösre, hogy megnézzék 
az édesapjukról készített alkotást a 
Petőfi Műfordítói Szoborparkban.    
A találkozóra Dr. Buslig Szonja, 
Magyarország Pekingi Nagykövet-

ségének kulturális és oktatási ügye-
kért felelős tanácsosa, a Pekingi 
Magyar Kulturális Intézet igazgató-
ja közreműködésével és segítségével  
került sor.
Nagyra értékelték, hogy a város és a 
múzeum ilyen nagy becsben tartja a 
Kínában is népszerű költő-műfordí-
tó édesapát, és elmondták, hogy ha-
zájukban Petőfi szerepel a tananyag-
ban, és minden iskolásnak meg kell 
tanulnia a Szabadság, szerelem! című 
rövid verset.
A két hölgy jelenléte összekötötte 
múltat és a jelent, mintegy jelképez-
ve a kultúra átadásának láncolatát, 
amit nekünk is folytatni kell.
Látogatásuk is világossá tette, hogy a 
szoborpark kiváló kulturális kapcso-
lódási pontot jelenthet a különböző 
országokkal, így bővítése rendkívül 
fontos.

dr. Filus Erika

a nagy kérdés: mit hoz az új év?
Az új esztendő küszöbén mindany-
nyian megállunk, elcsendesedünk, 
és leltárt készítünk. Átgondoljuk az 
elmúlt évünket: örömeit, bánatait, 
sikereit és kudarcait is. És tanulni 
próbálunk belőlük.
A naptárforduló azonban nem csak a 
visszatekintés ideje, hanem a tervké-
szítésé is. Új elhatározások születnek. 
Talán szeretnénk az új évben céltu-
datosabbak, eredményesebbek, és 
kiegyensúlyozottabbak lenni. 
A nagy kérdés: Honnan kaphatunk 
elegendő erőt a változáshoz? Mitől 
lehet jobb az előttünk álló év?
Vajon a belső változás kikényszerít-
hető-e? Vagy külső tényezőktől füg-
getlen folyamat? 

A személyes síkon túl, a horizont 
szélesedésével azonban mindannyi-
an láthatjuk, hogy a körülöttünk 
lévő világ rohamléptekkel változik. 
Újabb kérdések jelennek meg ben-
nünk: Vajon mi vár ránk? Van-e még 
jövője bolygónknak? Ha így halad a 
világ, hol lesz a valódi otthonunk?
Valószínű mindannyian keressük a 
válaszokat.
A legfontosabb kérdés azonban, 
hogy van-e olyan biztos pont, amely 
erős horgonyként szolgálhat a ben-
nünk, és körülöttünk végbemenő 
változások közepette? 
Keressük közösen a válaszokat 2020-
ban is A nagy kérdés előadássorozat 
következő alkalmain!

Kiskőrös város rendhagyó módon, 
Hajóssal és Kiskunfélegyházával kö-
zös standon, közös programokkal  
mutatkozott  be  december 6-án és 
7-én, a  11. alkalommal megrende-
zett Seniorplus Expo-n Budapesten, 
a BOK Konferencia- és Rendezvény-
központban. A program a nyugdíja-
soknak, a nyugdíj mellett dolgozók-
nak, az aktív életet élő nyugdíjas 
embereknek kínált kedvező  üdülési 

és programajánlatokat.  Az érdeklő-
dők számára  a színpadon Beleznay 
Endre, a rendezvény műsorvezetője  
mutatta be a János Vitéz Látogató-
központot. A standon a látogatók 
megismerkedhettek továbbá a Petőfi 
szülőházzal, a Kiskőrösi Rónaszéki 
Fürdővel, borászatainkkal, népszerű 
városi rendezvényeinkkel, valamint 
megkóstolhatták a Mátyás Pálinka-
ház kiváló termékeit is. 

A Kiskőrös Városért Alapítvány köz-
reműködésével érkezett meg hozzánk 
december 8-án, vasárnap délután 
a Mikulás. A várakozás izgalmas 
perceit a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ színháztermében tölthette 
az aprónép, ahol Rózsás Viki ze-
nés műsorába kapcsolódhattak be. 
Amikor a hangulat már a tetőfokára 
hágott, és a főtérről messze hangzott 
a Mikulás-váró közös énekszó, egy-
szer csak megérkezett a várva várt 
piros ruhás vendég, manóival és a 
Hótündérrel, hogy kiossza ajándé-
kait a gyermekeknek. Azonban hiába 

énekelték a gyermekek, hogy „Hull 
a pelyhes fehér hó...” a fehér hólepel 
nem borította be városunkat, így Ru-
dolf a rénszavas és társai helyett, tüzes 
paripák fogatán utazott el hozzánk a 
nagyszakállú. Aki pedig a nagy izga-
lomban megszomjazott, vagy meg-
éhezett, az alapítvány tagjai és segí-
tőik finom kaláccsal, teával, kakaóval 
kínálták a főtéri faházban. Sajnos 
egyszer minden jónak vége szakad, 
így a Mikulás kísérőivel visszaindult 
otthonába, de reméljük, jövőre ismét 
meglátogat bennünket! Köszönjük az 
élményt minden szervezőnek!

A Grim - Busz színház művészei is-
mét előcsalogatták a gyermekkacajt 
az Egészségügyi Gyermekjóleti és 
Szociális Intézmény Család és Gyer-
mekjóléti Központ szervezésében 
megtartott Városi Gyermekkará-
csonyon. Az ünnepváró karácsonyi 
rendezvénynek többéves hagyomá-
nya van már. A Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ zsúfolásig megtelt 
színházterme visszhangzott a ne-
vetéstől december 12-én délután. 

A gyermekek szüleikkel, pedagó-
gusaikkal együtt izgulhatták végig 
a cseppet sem unalmas karácsonyi 
történetet. A színészek profi módon 
a gyermekeket is bevonták a játékba. 
Az aprónépet és hozzátartozóikat a 
szervezők a jókedvű szórakozás után 
meg is vendégelték és a gyermekek 
csokiajándékot is kaptak. Az előadás 
végén senki nem sietett haza, még 
sokáig folyt a jókedvű beszélgetés az 
épület emeleti aulájában.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén 
Máltai Lovagrend Autonóm Perjel-
ségek Szövetsége több éve már, hogy 
karácsony közeledtével megajándé-
koz néhány kiskőrösi gyermeket. 
Idén 25 diák részesült adományban 
a város iskoláiból. A Városháza dísz-
termében zajlott bensőséges hangu-
latú kis ünnepséget Lady Török Er-
zsébet, a lovagrend tagja szervezte.  
Nem csak a lovagrend és ő maga, 
hanem több kiskőrösi vállalkozó is 
a jó ügy mellé állt és hozzájárult a 
gyermekek és családjuk boldogabb 
karácsonyához. Budapestről a lovag-

rendet képviselve megtisztelte jelen-
létével a programot Lady Popper 
Anna, valamint jelen volt Kiskőrös 
lovagváros polgármestere, Sir Do-
monyi László is, aki szintén a szö-
vetségi lovagrend tagja.
Egy közösen elénekelt karácsonyi 
dal volt a nyitánya a jótékonysági 
rendezvénynek, majd a lovagrendi 
tagok szóltak pár kedves, ünnepre 
hangoló, jó szót a fiataloknak, akik 
ezt követően megkapták karácsonyi 
ajándékukat. A diákokat pedagógu-
saik kísérték el a lélekemelő és meg-
ható eseményre.(alsó kép)

Az önzetlen adományozók jóvol-
tából a Kiskőrösi Mentőalapítvány 
megvásárolhatott egy újabb, több 
mint 4 millió forint értékű Lucas 3 
újraélesztést segítő készüléket. Így 
már mind a három kiskőrösi mentő-
autóban megtalálható ez az életmen-
tő eszköz- mondta Farkas Gyula, a 
mentőállomás és az alapítvány veze-
tője. Ezúton is köszönik a felajánlá-
sokat!
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Kiskőrösi hírek

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

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

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

Felelős szerkesztő:
turán istvánné

hirdetésfelvétel:
hétfő:   17.00-19.00
szerda: 17.00-19.00
péntek: 14.30-18.00
hirdetésszervező: kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: kiskoros.hirdetes@gmail.com

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

a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

lendületesen Foci

8. forduló  január  26.
 14.00  MATÉZA -  KURZ PLAST
 15.00  NÉRÓ SC. -  AGROLINE
 16.00  BL METÁL -  BÉKORONA
 17.00  PROTOKON -  PÉNZÜGYŐR
 18.00  SRÁCZOK -  V.I.PLAST
 19.00  KISKUNVÍZ -  FALÁBÚAK

9. forduló  február  02.
 14.00  BÉKORONA -  KISKUNVÍZ
 15.00  KURZ-PLAST -  V.I.PLAST
 16.00  PÉNZÜGYŐR -  FALÁBÚAK
 17.00  NÉRÓ SC. -  BL METÁL
 18.00  AGROLINE -  SRÁCZOK
 19.00  MATÉZA  -  PROTOKON

10. forduló  február 09.
 14.00  AGROLINE -  BL METÁL
 15.00  MATÉZA -  NÉRÓ SC.
 16.00  V.I.PLAST -  KISKUNVÍZ
 17.00  PÉNZÜGYŐR -  SRÁCZOK
 18.00  BÉKORONA -  PROTOKON
 19.00  KURZ PLAST -  FALÁBÚAK

11. forduló  február 23.
 14.00  BÉKORONA -  NÉRÓ SC.
 15.00  PÉNZÜGYŐR -  BL METÁL
 16.00  AGROLINE -  MATÉZA
 17.00  V.I.PLAST -  PROTOKON
 18.00  FALÁBÚAK -  SRÁCZOK
 19.00  KURZ PLAST -   KISKUNVÍZ

 20.00  EREDMÉNYHÍRDETÉS - DÍJÁTADÁS

KiSKőRÖSi AMATőR
TeReMLABdARÚGÓ BAJNoKSáG

kiskőrösi csillagFény ragyogta 
be a lengyel krakkót

a kiskőrös mazsorett együttes meghívást kapott krakkóba. a lengyel - 
magyar baráti társaság és testvérvárosunk, tarnów ajánlására és meghí-
vására év vége felé a „csillagfény” csoport elutazhatott a nemzetközi zene- 
és táncfesztiválra. a sok lengyel szereplő mellett románia, szlovákia  és 
magyarország csoportjai vettek részt a rendezvényen, amit a krakkói szín-
házban tartottak meg. 

Az odautazás során kis pihenőre 
Besztercebányán és a lengyel Tát-
rában, Zakopanéban álltunk meg- 
mondta Gmoser György művészeti 
vezető. A csoportunkat szállodában 
látták vendégül. Minden nap ide-
genvezetővel városnézésen vettünk 
részt. Bejártuk a Wavelt, a királyi 
palotát, a „sárkány barlangját” és 
megnéztük a „tűzokádó sárkányt”. 
A gyönyörű főtér karácsonyi han-
gulatban pompázott. Megnéztük 
a városházát, a posztócsarnokot, a 
híres Mária templomot, a magyar 
címeres székesegyházat a várban. 
Itt van eltemetve Báthori István 
lengyel király, erdélyi fejedelem. 
A város annyira hangulatos volt, 

hogy a szereplések után még egy 
éjszakai nézelődést is beiktattunk. 
A lányok, mint mindig, most is pa-
rádésan jól szerepeltek. Az egyik nap 
kétszer is felléptek a színházban. 
A zsűri döntése alapján és a nagy 
siker hatására a „Csillagfény” adta 
a finálét is, ami a versenyműsor 
mellett egy, a kiskőrösi közönség 
által már jól ismert „világító botos” 
szám volt. A műsor után felkérték 
a csoportot, hogy tavasszal a kö-
zépiskolák fesztiválján is vegyünk 
részt, így áprilisban újra elutazunk 
Krakkóba. 
Köszönjük Kiskőrös Város és 
Domonyi László polgármester tá-
mogatását.

A kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 
az év utolsó hónapjában is előadá-
sokkal és mozgásos programokkal 
várta az érdeklődőket. 
Mezőfi-Horváth Antónia klinikai 
szakpszichológus által tartott, társas 
kapcsolatainkat érintő Esti mesék 
felnőtteknek című előadássorozatá-
nak utolsó alkalmát nagy érdeklődés 
övezte. Az „Igen, akarom! – De med-
dig?!” című előadáson a résztvevők 
megismerhették a szerelem, mint 
érzés kialakulásának pszichológiai 
és biokémiai folyamatait, hallhattak 
az úgynevezett szeretetnyelvekről és 
megtudhatták, hogy milyen jelentő-
sége van a szülőktől hozott minták-
nak párkapcsolatukban.
Török Zsuzsa klinikai szakpszicho-
lógus előadása is népszerű volt, mely 
a depresszió témakörét járta körbe. 
Emellett a helyi fiatalok egészségé-
nek megőrzése céljából dohányzás 
prevenciós foglalkozássorozatot in-
dított, ahol szó volt a dohányzás ve-
szélyeiről, segítséget nyújtott abban, 
hogy tudjanak nemet mondani a do-
hányzásra és saját meggyőződésüket 
tudják képviselni a fiatalok. Emellett 
az aktív szabadidő eltöltés jelentő-
ségével és a feszültség levezetésének 
lehetséges módjaival is foglalkoztak 
a résztvevők.
Szlávik-Kupán Emese dietetikus 
előadásain pedig az egészséges táp-
lálkozás jelentőségéről hallhattak a 
résztvevők és annak kialakításában 
nyújtott szakmai segítséget. 
A felnőtteknek szervezett úszótan-
folyamunkon már a negyedik, kö-
zel húszfős csoport barátkozhatott 
meg a vízzel és sajátíthatta el az 
úszás alapjait. Pásztor Gyula test-
nevelő segítségével többféle úszás-
nemet is megtanulhattak a lelkes 
és kitartó résztvevők, így mindenki 
megtalálhatta az alkatához és adott-
ságaihoz a leginkább illő úszás-
nemet. A 15 alkalmas tanfolyam 
zárásakor emléklapot is kaptak a 
résztvevők.

Az évet a Szilveszter Kupával zártuk, 
mely 25. alkalommal került megren-
dezésre az EFI közreműködésével. 
A karácsonyi készülődés után kivá-
ló szabadidős lehetőséget nyújtott a 
program, a játékosoknak és a néző-
közönségnek egyaránt. A kispályás 
teremlabdarúgó tornán 16 csapat 
mérte össze tudását négy napon 
keresztül. Az eseményt ünnepélyes 
eredményhirdetéssel zárták.
Az Egészségfejlesztési Iroda 2020-ban 
is számos városi rendezvénnyel, elő-
adással és tornával várja a Kiskőrösi 
Járás lakosait. Aktuális programja-
inkról a kihelyezett plakátokon és az 
iroda Facebook oldalán folyamato-
san tájékozódhatnak.

Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátor

a negyedik úszótanFolyamot 
szervezték az eFiben

labdarúgó 
bajnokságok 

a klc csapatai 2019-ben is „hozták a Formát”
a dulai jános elnökletével működő 
kiskőrösi labdarúgó club csapatai 
egyre jobb eredményeket érnek el, 
a különböző korosztályos csapatok 
létszáma is növekszik és a női csa-
pat, valamint annak utánpótlása is 
újra pályán van. a klub vezetősége 
az infrastrukturális fejlesztésekre, 
eszközbeszerzésekre is törekszik, 
ami az edzési körülményeket javítja. 
a részletekről Somlyai Pétert, a 
klc egyik alelnökét, a megye iii. 
játékosát kérdeztük. (a fotón közé-
pen a kupa mögött) 

A KLC  csapatai közt a legkiseb-
bek az óvodások és U-7 korosztály, 
akiknek Pásztor Gyula az edzőjük. 
Torna jellegű egyesületi Bozsik Fesz-
tiválokon vesznek részt 2-3 hetente, 
ahol a játék öröméért küzdenek. 
Az U-9 korosztály edzői: ifj. Pász-
tor Gyula és Biácsi Gábor. Ők is az 
Egyesületi Bozsik programban sze-
repelnek. Az U-7, U-8, U-9 korosz-
tályok párhuzamosan a Bozsik fesz-
tiválokkal beneveztek a Déli-Régió 
Gyermekliga küzdelmeibe is, ahol 
korosztályonként 5-5 csapat havonta 
egyszer játszik.
Az U-7-es csapat a 3. helyen vég-
zett. Legeredményesebb gólszerző: 
Polereczki Márk 48 góllal.
Az U-8: Az előkelő 1. helyen fejez-
te be az évet, legjobb gólszerzőjük 
Trepák Péter (21).
Az U-9 is megszerezte az első helyet, 
legeredményesebb gólszerző Kriskó 
Zente (32).
Az U-11 korosztály edzői Makó 
Zsolt és Agócs Zoltán, a csapat az 
Egyesületi Bozsik Tornákon szerepel.
Az U-13 korosztályt Kovács József 
és Bárány Mihály edzi, ők szin-
tén a Bozsik tornákon szerepelnek. 
Az U-11 és U-13 korosztály párhu-
zamosan a Kiemelt Bozsik Tornákra 
is benevezett.
Az U-14 csapatának (bemes és pető-
fis diákok) edzője Szlovák László. 
Felmenőben az első olyan korosz-

tály, amely az MLSZ által szervezett 
Bács-Kiskun Megyei U-14 Közép 
Csoport bajnokságban szerepelnek. 
A csapat 9 meccsből 9 győzelemmel, 
55-8 gólaránnyal első. Legjobb gól-
szerző Dörmő Ádám (19).
Az U-16 korosztály edzője Füleki 
Antal. A Bács-Kiskun Megyei U-16 
Északi Csoport bajnokságban jelen-
leg elsők.
Legeredményesebb gólszerző: Karf 
Alex (27).
Az U-19 korosztály edzője Mokrickij 
Viktor. Ők a Bács-Kiskun Megyei I 
U-19 Bajnokságban 2. helyen áll-
nak, 3 pontra az elsőtől. A legtöbb 
gól szerzője: Gémesi János (11).
A Megye I. csapatát Miskovicz Bá-
lint edző készíti fel. A csapat jelen-
leg 14 meccsből 4 győzelemmel 4 
döntetlennel és 6 vereséggel, 21-25 
gólaránnyal a 8. helyen áll.
A nyáron jelentős változás volt a já-
tékos keretben: a tavalyi bronzérmes 
csapatból 11 játékos távozott, vagy 
abbahagyta az aktív játékot, illetve 
a Megye III. csapatban folytatta. 
A létszámbeli gondokat az ifjúsági 
csapatból, az ügyesebb játékosok be-
építésével próbálták áthidalni. Leg-
eredményesebb gólszerző: Salami 
Eugene 9 góllal.
A csapatból Pintyi Roland játékos 
meghívást kapott a Bács-Kiskun 

Megyei Amatőr Válogatottba, akik 
az amatőr válogatottaknak kiírt ma-
gyarországi versenysorozatban 4. he-
lyezést értek el. Roland 5 meccsen is 
szerepelt.
A Megye III. csapat (fotó) edzője 
Rácz János. A KLC keretén belül 
önszerveződésű csapat játékoskerete 
1-1 játékos kivételével teljesen füg-
getlen a játékoskerete a Megye I. 
csapattól. Az egyesület legsikeresebb 
csapata, 3 évvel ezelőtti megalakulá-
suk évében ezüstérmesek lettek, utá-
na kétszer is bajnokok. A mostani 
szezonban is az első helyen állnak.
A legeredményesebb gólszerző: Fü-
leki Antal (20).
Az U-15 lány korosztály edzője Sin-
kó Dorián. A csapat tavaly alakult. 
Az első év az ismerkedés éve volt, 
mely során a csapategység és a mun-
kának köszönhetően eredményes já-
ték is kialakult. Jelenleg a második 
helyen állnak.
A legeredményesebb gólszerző: Se-
bők Viktória (17).
A Női Megye I. csapat (fotó) edzője 
Makó Zsolt.
A szintén tavaly alakult csapat mind-
járt aranyéremmel kezdett. Jelenleg 
a bajnokságban a második helyen 
állnak. A csapat legeredményesebb 
gólszerzője: Fenyvesi Laura (4).
Somlyai Péter: Büszkeséggel tölt el 
minket, hogy mind a lány U-15 csa-
patból, mid a Megye I. Női csapat-
ból NBI-es utánpótlás bajnokságban 
szereplő egyesülethez is igazolt játé-
kosunk!
Egyesületünk segítői még: Torgyik 
Tibor alelnök, Kovács László ka-
pusedző, illetve Hímer István – 
szakmai vezető.
Csapataink napi munkája elképzel-
hetetlen lenne: Tóth Irma, Miklós 
Ferenc, Weiszhaupt János önzetlen 
segítsége és a szülők háttérmunkája 
nélkül. Köszönjük nekik! 

December 13-án a Wattay labdarúgó 
csapata Kiskunhalason a VI. Dékáni 
Krampusz Kupán vett részt. 
A fiúk ugyan nem babonásak, de 
ez a péntek 13 nem hozott szeren-
csét a csapatnak. A két vereség és a 
döntetlen a csoport 4. helyhez volt 
elég, majd a helyosztón is kikaptunk. 
Bár szoros mérkőzéseket játszottunk, 
a mezőnyfölény, a sok kihagyott 
helyzet miatt nem látszódott meg az 
eredményben.
Két napra rá, Kecskeméten a XII. 
Patrocínium Kupán a 8 fős csapatot 
mintha kicserélték volna. (Ketten 
betegség, sérülés miatt nem tudtak 
jönni.) A fiúk felszabadultan, ötle-
tesen és főleg gólerősen játszottak. 
A kiskunmajsai Tomorit 4:0-ra ver-
ték, Deák D. Dulai M. és Patai D. 
góljaival. A rendező Piarista Gim-
názium „B” csapatán 6:0 arányban 
kerekedtek felül Góllövők: Patai D. 
3, Dulai M., Sztraka M. és Soós Z. 
A kiskunhalasi II. Rákóczitól utolsó 
percben kapott góllal csoport máso-
dikként végeztünk. Rájátszásban az 
„A” csoport (az Eckerle- Szaki Kupa) 
győztesét a Piaristák „A” csapatát 
kaptuk. Rögtön az elején szereztünk 
két gólt, és végig vezetve nyertünk 
5:2-re, Dulai Máté 3, Soós Zoli 1 
gólt szerzett. Patai Denisz sérülése 
és Deák Dani piros lapos kiállítása 
miatt 6 fővel kellett játszanunk a 
döntőt a tavalyi győztessel, a kiskun-
félegyházi Constantinum csapatával. 
Dulai Máté és Sztraka Misi találatá-
val nyertünk 2:0 arányban. 
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
a 6 gólos Dulai Máté, aki a legjobb 
mezőnyjátékos lett. (fotó) Márkó 
Bence magabiztos védései, a fegyel-
mezett védőjáték, és az, hogy a csa-
pat szinte minden játékosa lőtt gólt 
kellett ehhez a szép eredményhez. 
Dicséret a csapat minden tagjának!

Csatai Gáborné edző
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a néró sc győzelmével zárult 
az idei szilveszter kupa

Hatalmas hajrával vívta ki magának 
a Néró SC csapata az idei, 25. alka-
lommal megtartott Szilveszter Kupa 
aranyserlegét. A tornára 16 csapat 
jelentkezett, amelyeket a szervezők 
4 csoportba osztottak. December 
27-28-án a csoportmérkőzéseket 
játszották le. A csoportok 1. és 2. 
helyezett csapatai a felső, a 3. és 4. 
helyezett csapatai pedig az alsó ágra 
kerültek. December 29-én játszották 
le a gárdák a selejtezőket és az elő-
döntőket, december 30-án pedig a 
helyosztó meccseket. A döntő mecs-
cset a Néró SC a Sráczok FC csapa-
tával vívta, melyben a kupagyőztes 
csapat 2:1 arányú győzelmet aratott. 
A helyezetteknek Domonyi László 
polgármester, Filus Tibor képvise-
lő, a Kulturális Turisztikai és Sport 

Bizottság elnöke, valamint a szer-
vezők nevében, Schäffer Tamás, a 
Kőrösszolg Kft. ügyvezető igazgatója 
adta át a jól megérdemelt érmeket.
További helyezések: 
2. Sráczok FC, 3. Agroline, 
4. Protokon, 5. Matéza, 6. Mátyás 
Keserű, 7. Sport Fröccs, 8. István 
Lovastanya, 9. B.L. Metál, 10. Tem-
pó, 11. Kurz Plast, 12. Kiskunvíz, 
13. Best Sprint, 14. V.I. Plast, 15. 
Korona Pizzéria, 16. Falábúak.
• Gólkirály: Szabó Szabolcs 11 gól 
(Mátyás Keserű)
• Legjobb Kapus: 
Csernák Gábor (Néró SC)
• Legjobb mezőnyjátékos: 
Sinkó Dorián (Sráczok FC)
• A torna legidősebb játékosa: 
Varga Mihály (Kiskunvíz)   
  

ötödszörre szervezték meg az imperial Futást és bringázást
A Trizoli Jótifuti Egyesület a fu-
tók számára 5, 10, 21, a brin-
gásoknak 21 kilométeres távon 
hirdetett jótékonysági futást. 
A mezőny az Imperial gyógy-
szálló bejáratától indult délelőtt 
10 órakor, a visszaérkezés pedig 
időben eltérően a választott táv-
tól függően ugyanoda történt. 
A jótifutisok már összeállították 
idei programjukat, többek között 
február 1-jén egy romániai gya-
logtúrát szerveznek. Bővebb info: 
facebook Trizoli Jótifuti Egyesület

a kecskeméti kisvasútra 
emlékeztek

Országos gyalogtúrát szervezett kö-
zel 120 résztvevővel a Döme Géza 
elnökletével működő Eltájolók TSE 
a tíz évvel ezelőtt megszüntetett 
Kecskemét – Kiskőrös vasútvonal 
nyomvonalán. Az öt megállóból álló 
emléktúra – Kecskemét vasútállo-
más – Halasi úti kertek – Törökfái 
vasúti megálló – Helvécia – Orgo-
vány – Kispáhi – Páhi – Kaskantyú 
– Felsőcebe – Kiskőrös vasútállomás 
– Kecskeméttől indult és bárhol le-
hetett csatlakozni. A túrázók ötféle 
táv közül választhattak: 57 km (teljes 
táv), 31 km, 29 km, 17 km és 12 km. 

Az időjárás a túrázók számára szinte 
ideális volt, de az ellenőrző pontokon 
lévőket az erős szél bizony átfújta.
A túrán ellenőrző pontokat helyez-
tek el, illetve minden induló útle-
írást és térképvázlatot is kapott. Akik 
csak emlékezni akartak, de gyalo-
golni nem, azok számára különbusz 
járatot indítottak a szervezők. Társ-
szervezőként csatlakozott hozzájuk 
a Vasúttörténeti Alapítvány, amelyet 
Nagy József képviselt. Egy korabeli 
fotókat, dokumentumokat tartal-
mazó, valamint a kisvasút nyom-
vonalában régi megállókat megje-
lenítő makettel egy vasúttörténeti 
kiállítást is berendeztek a kiskőrösi 
vasútállomás épületében. A célban 
az Eltájolók TSE más rendezvényé-
hez hasonlóan frissítővel és kalória-
pótló finomságokkal várta a megfá-
radt túrázókat. Aki még bírta erővel, 
az kipróbálhatta a kézi működtetésű 
vasúti hajtányozást is, amit a szer-
vezők ezúton is köszönnek a kiállí-
tással együtt Nagy Józsefnek. Erre 
a két programra egyébként sokan 
eljöttek olyanok is, akik nem vettek 
részt a túrán.
A programot a Vasúttörténeti Alapít-
vány és a Vinotrep Kft. támogatta.


