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ÁLDOTT KARÁCSONYÜNNEPET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

A nehéz időszakban még inkább 
szükségünk van arra, hogy környe-
zetünket és lelkünket felkészítsük az 
ünnepre.
A Kőrös-Körül Nők Egyesület asszo-
nyai gyönyörűséges adventi koszorút 
készítettek városunk főterére, a Kis-
kőrös Város Alapítvány kuratóriu-
mának tagjai pedig meghitté tették a 
betlehemi házikót. Városközpontunk 
pompázatos díszkivilágításban ra-
gyog, a közös karácsonyfánkon is ki-
gyúltak a fények, hogy méltóképpen 
várjuk a Megváltó földi születését. 
Én is csatlakoztam a Szilveszter 
Társulat „Adventi ablaknyitogató” 
felhívásához és segítőimmel feldíszí-
tettem az íróasztalom mellett lévő 
ablakot. Az 1. számú ablakot sokan 
jöttek megcsodálni. Akik megálltak, 

azokkal kvaterkáztunk, enni és inni-
valóval kínáltam meg a vendégeket. 
Szentestéig minden nap feldíszít va-
laki egy-egy ablakot településünkön.
Karácsonyig négy gyertya lángja lob-
ban fel, együtt várakozunk a Megvál-
tóra. Az utolsó adventi gyertya meg-
gyújtásához kötődően háromnapos 
adventi forgatag részesei lehetünk. 
Az év utolsó napján megemlékezünk 
Petőfi Sándor születéséről is, az új 
esztendőt pedig idén is az újévi kon-
certtel köszöntjük.
Kérem, jöjjenek el, legyenek Önök is 
részesei a programoknak!
Isten áldásával kívánok mindenkinek 
szeretetteljes, bensőséges ünnepvá-
rást és boldog új esztendőt!

Domonyi László
polgármester 

Adventi tér
– Pető� Szilveszter 2021. 

DECEMBER 17. PÉNTEK 
18.00 Mézeskalács készítés a művelődési központban – ingyenes

Evangélikus templom 
17.00 Adventi tér megnyitó 
 „Virágzó Kiskőrös” fotópályázat eredményhirdetése
17.30 KEVI Harangvirág Óvodájának karácsonyi műsora 
17.50 KEVI gimnáziuma diákjainak fúvószenei koncertje
 (vezényel: Gmoser István)
18.15-20.00 Karácsonyi hangulat a templomkertben
           a Soundwitch zenekarral

DECEMBER 18. SZOMBAT
Evangélikus templom 
17.00 Kiskőrösi Evangélikus Fúvószenekar koncertje
17.30 Szokody Anikó zongoraművész koncertje
18.00 Boldoczki Róbert és barátainak koncertje

DECEMBER 19. VASÁRNAP 
16.30 Adventi gyertyagyújtás a „Csigás kútnál”
 A 4. gyertyát Pénzes Péter református lelkipásztor
 és Domonyi László polgármester gyújtják meg

Evangélikus templom 
17.00-17.50 Kertai Éva karácsonyi műsora a templomkertben
18.00 Istentisztelet
19.00-20.00 Kertai Éva karácsonyi műsora a templomkertben

Kísérőprogramok: 
Karácsonyi kuckó – fotósarok, állatsimogató, fényfestés,
toronylátogatás
János Vitéz Látogatóközpont labirintusbejárás,
múzeumpedagógiai foglalkozások 

Kapcsolódó programok
Szombaton 9 órától kézműves foglalkozás a könyvtárban
Vasárnap 9 órától kincskeresés a Pető� téren 

PETŐFI SZILVESZTER – DECEMBER 31.
15.30 Megemlékezés Pető� Sándor szülőháza előtt
 • szavalat: Bánföldi Szilárd (Pető� Sándor „személyesen”)
 • Domonyi László polgármester beszéde
     – serleges fogadalomtétel
 • Hajagos Csaba, a Pető� 200 Bács-Kiskun megyei Emlékév 
    szakmai referense beszéde
16.00 A Szilveszter Társulat versszínházi előadása
16.30 Baráti beszélgetés, kínálás
18.00 Évzáró áldás az evangélikus templomban

ÚJÉVI KONCERT – JANUÁR 1. 
17. 00 Kiskőrös Város Fúvószenekarának és mazsorett csoportjának 
 műsora a művelődési központ színháztermében

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényeket az aktuális járványügyi szabályoknak
megfelelően tartjuk meg. 

HIGGYÜNK A VÁRAKOZÁS EREJÉBEN!

Lapzártánkig két adventi gyertya 
lángja lobbant fel. Az eső miatt a 
HIT gyertyáját nem a főtéri nagy 
adventi koszorún gyújtották meg, 
hanem a művelődési központban, 
a horgolt díszekkel ékesített kará-
csonyfa melletti asztaldíszen. Ünnepi 

beszédet Nikléczi Gábor képviselő 
és Seffer Attila katolikus esperes atya 
mondott. A katolikus egyházközség 
Szent József énekkara szolgálatával 
tette teljessé az ünnepi perceket. 
A Kiskőrös Városért Alapítvány tag-
jai süteménnyel kínálták meg a gyer-
tyagyújtás után a jelenlévőket.
A második adventi gyertyát Győ-
ri Gábor baptista lelkipásztor és 
Csóka Efraim pünkösdi lelkész, 
valamint Szedmák Tamás alpolgár-
mester gyújtották meg lélekemelő 
beszédjüket követően. A REMÉNY 
gyertyalángjának meggyújtása után 
a Kiskőrösi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat tagjai vendégelték meg 
az ottlévőket. Az 1. gyertyagyújtás 
programját Juhász Csenge, a Kiskő-
rös TV főszerkesztője, a másodikat 
Lászlóné Gyuris Réka, a televízió 
munkatársa koordinálta.
(Fotók Kiskőrös város facebook oldalán)

Boda Zsuzsa

SEFFER ATTILA CÍMZETES PRÉPOSTI 
KINEVEZÉSBEN RÉSZESÜLT

Seffer Attilát, a Kiskőrösi Római 
Katolikus Gyülekezet plébánosát a 
Szent Istvánról elnevezett Kői Pré-
postság címzetes prépostjává ne-
vezte ki Dr. Bábel Balázs, kalocsa-
kecskeméti érsek, november 12-ei 
hatállyal.
„Kívánom, hogy a továbbiakban is 
lelkiismeretesen szolgálja Isten szent 
népét az Úr felé vezető úton”
– mondta a metropolita.

Boda Zsuzsa

HORGOLT KARÁCSONYFÁT 
AJÁNDÉKOZTAK A VÁROSNAK

Köszönjük a mesés karácsonyfát a 
Grünwaldé Takács Aranka 
vezette Kiskőrös Rózsája 
Horgolókör asszonya-
inak. Kívánjuk, hogy 
még sok csodás ötle-
tet valósítsanak meg 
a Csányi Ibolya 
vezetésével műkö-
dő Kőrös-Körül Nők 
Egyesület támogatásá-
val. 
A 20 asszony mintegy 200 
óra alatt 438 gyönyörű színes 
négyzetet készített, melyek kö-
zött nem akadt két egyforma. 
A négyzeteket összevarrták, 
majd ráhelyezték a Vida István 
által készített 220 centiméter 
magas fémkúpra.
November 26-án elhívták a 
művelődési központba Seffer 
Attila katolikus esperes atyát, 
aki megszentelte és megál-
dotta a szorgos kezek mun-
káját és a horgolókör min-
den lelkes tagját. Domonyi 
László polgármester meg-
hatottan vette át a város 

nevében az ajándékot és mondott 
köszönetet. Mint mondta, 

Kiskőrösön megint egy 
csodálatos kézműves al-

kotás született. A város 
300. születésnapjára 
300 szál rózsát hor-
goltak az asszonyok, 
de készítettek többek 
között már egyedi ko-

kárdákat, karácsonyi 
gömböket, angyalkákat, 

vagy tojásfára tojásokat is. 
Az asszonyok az atyának és a 

polgármesternek a horgolt négyze-
tekből még egy-egy stólát is aján-
dékoztak. 
A polgármester nem érkezett 

üres kézzel, finom szaloncukor-
ral köszönte meg a gyönyörűsé-
ges ajándékot. Az ünnepi per-
cek után szeretetvendégséggel 
zárult a program.
Nézzék meg Önök is a Petőfi 
Sándor Művelődési Központ 
földszinti aulájában a párat-
lan szépségű, egyedi kará-
csonyfát!

Boda Zsuzsa

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK: 
FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
HONLAP: WWW.KISKOROS.HU   

  FELHÍVÁS KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉRE!

Az Enrawell Consulting Kft. megkéri a kiskőrösi lakosokat,
hogy egy egyszerű, öt perc alatt kitölthető kérdőívet töltsenek
ki, amely a lakosság energia- és klímatudatosságát, valamint
a település épületállományának energetikai állapotát
hivatott felmérni. A minél szélesebb körű adatgyűjtés
hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legpontosabb eredményeket
kapjuk vizsgálatunk során.
A kérdőív elérési linkje:
https://www.survio.com/survey/d/O1D4O4K1J6P5U0Q2K
A kérdőívre érkezett válaszokat december végéig várjuk!
Köszönjük segítségüket!

Rónavölgyi Márton,
az Enrawell Consulting Kft. junior szakértője
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FÜL-ORR-GÉGE
HÁRS PATIKA Dr. Neuwirth Tamás

fül-orr-gégész szakorvos
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RENDELÉSI IDŐ:
Kedd: 15:00-19:00

Előzetes időpont-egyeztetés alapján
+36-30/449-3494

FÓKUSZBAN

FONT SÁNDOR SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT 
TARTOTT A KORMÁNY DÖNTÉSEIRŐL

BÉRHÁZTÖRTÉNETEK A KÖNYVTÁRBAN

FEJLESZTÉS

EGYÜTT EGY SZEBB JÖVŐÉRT
Száznál többen indultak a Libafutamon

„Fuss az egészségedért – Libafutam” címmel Kiskőrös Város Önkormány-
zata futóversenyt szervezett november 13-án, szombaton az EFOP-1.5.3-
16-2017-00102-es azonosítószámú, „Együtt egy szebb jövőért” projekt 
részeként.

A versenyre online és helyszíni re-
gisztráció során összesen 118 ver-
senyző jelentkezett.
Reggel 9 órától kezdődött a helyszíni 
regisztráció a Petőfi téren, a művelő-
dési központ mellett. A versenyzők 
átvették a kifejezetten erre az alak-
lomra készített pólót, bokachipet, 
rajtszámot, majd közös bemelegíté-
sen vettek részt az EFI Iroda munka-
társa, Ferenczy Éva vezetésével. 
11 órakor Schäffer Tamás, a 
Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyveze-
tője elindította a versenyt. 
A mezőny Akasztó felé indult, a ver-
senyzők 5, 10 és 21 km-es távokon 
mérették meg magukat. 
A 2,5 és az 5, valamint a 10,5 km-es 
frissítő pontokon víz, cola, müzli és 
banán várta a résztvevőket. 
A befutóban ludaskásával, meleg teá-
val, zsíroskenyérrel, és ajándék befutó 
csomaggal várták a résztvevőket. 14 
órakor tartották az eredményhirdetést.
Mindhárom távon férfi és női kate-
góriában díjazták értékes ajándék-
csomagokkal az első három helyezett 
versenyzőt.

Az érmeket és az ajándékcsomagokat 
Domonyi László, Kiskőrös város 
polgármestere és Süli András, a Bács 
Sport Egyesület elnöke adták át.

HELYEZETTEK:

• 5 kilométer:
1. Szabó Gréta, 2. Nagy Nikoletta, 
3. Sinkovicz Csilla
1. Bartha Bendegúz Károly, 2. 
Bartha Károly, 3. Szentgyörgyi 
Roland
• 10 kilométer:
1. Korpás Rita, 2. Viszkók Niko-
lett, 3. Kromholczné Kriskó Zsa-
nett
1. Rózsa Sándor, 2. Csóka István, 
3. Matisz Gergely
• 21 kilométer
1. Guttengéberné Ince Ildikó 
Emma, 2. Gubánné Ágnes, 3. 
Kuncz Izabella
1. Trója Tibor, 2. Veres Szilárd, 3. 
Lukács Sándor

Különdíjban a legidősebb és a legfia-
talabb futókat részesítették.

ÁTADTÁK A REKORTÁN FUTÓPÁLYÁT

„Az Országos Futópálya Program 
Megvalósítása Kiskőrösön” projekt 
záró ünnepsége november 13-án reg-
gel volt a záportározónál. A projekt 
keretén belül egy 800 méter hosszú 
rekortán borítású futópálya készült a 
záportározó körül. Az átadást jelké-
pező nemzetiszín szalagot dr. Szélpál 
Tamás, a Szabadidősport Szervezők 
Országos Szövetségének főtitkára, 
Révész Máriusz, az Aktív Magyar-
országért felelős kormánybiztos, Do-
monyi László polgármester, Nagy 
László, a Kunságszesz-Kft. ügyve-
zetője, mint támogató, valamint a 

kivitelezést megvalósító Kőröskom 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 
Schäffer Tamás vágták át.
A bemelegítést követően a városve-
zetés futotta le a vendégekkel az ava-
tókört, majd mintegy száz óvodás és 
szüleik az óvó nénikkel rugaszkodtak 
neki a közel egy kilométeres távnak. 
Mint azt Révész Máriusz kormány-
biztos elmondta, reméli, hogy az 
ovisok ezután is gyakran járnak ki 
futni, és mozgásra csábítják szüleiket 
is, hetente legalább 2-3 alkalommal.

Boda Zsuzsa

KÓSTOLD MEG AZ ÚJ BOROMAT!
A Kiskőrösi „Gondűző” Borlovag-
rend, Kiskőrös Város Hegyközsége 
és a Kiskőrösi Kadarka Kör idén is 
megszervezte a hagyományos Már-
ton-napi újbor kóstolót a dr. Kuti 
Szőlészeti és Borászati Kft. Mediter-
rán Pincészetében.
Az újbor mustrára 66 borminta ér-
kezett címke nélküli palackokban.
Béleczki Mihály, a borlovagrend 
nagymestere köszöntötte a borászo-
kat és a meghívott borrendek képvi-
selőit, majd Kecskeméti Pál evangé-
likus igazgató lelkész, Csóka Efraim 
pünkösdi lelkész és Győri Gábor 
baptista lelkipásztor az Úr áldását 
kérte az újborokra.

A kóstolás után Font Magdolna 
borászati laborvezető, és dr. Filus 
János, borlovagrendi tag, a Kaskan-
tyúi Hegyközség elnöke értékelték a 
borokat. Kiemelték, hogy összességé-
ben egy jó évjárat a 2021-es, az idő-
ben leszüretelt szőlőkből, a megfelelő 
technológiával kiváló borok kerülhet-
nek a fogyasztókhoz. Hangsúlyozták, 
hogy ebben az évben sok negatív 
természeti hatás érte a szőlőterülete-
ket. Az idei esztendőben kevés volt a 
mustrára benevezett Cserszegi fűsze-
res bor, viszont sok szép Kövidinka, 
Ezerjó, Irsai Olivér, valamint Kék-
frankos rozé mintát kóstolhattak. 

Boda Zsuzsa

Térségünk országgyűlési képviselője 
sajtótájékoztatót tartott Kiskőrösön 
a helyi médiumok számára a kor-
mány legújabb döntéseiről decem-
ber 2-án.
Font Sándor: Magyarországnak elő-
re kell mennie, nem pedig hátra! Ép-
pen ezért a kormány döntései értel-
mében négy fontos területen is előre 
lép Magyarország.
 
1. A 80 ezer forintos nyugdíjpré-
mium mellé újabb jó hírünk van az 
időseknek. A teljes 13. havi nyugdí-
jat biztosítja a kormány jövő febru-
árban. Tavaly áprilisban döntött úgy 
a kormány, hogy a járvány miatt a 
családokat és a gazdaságot segítő 

mentőcsomag részeként az időseket 
is támogatni szeretné és visszaépíti a 
13. havi nyugdíjat.

2. Januártól 200 ezer forintra nő a 
minimálbér és 260 ezer forintra a 
szakmunkás minimálbér. A mini-
málbér így magasabb lesz a 2010-es 
átlagbérnél. 

3. A családi adóvisszatérítés csaknem 
2 millió szülőt érint, és összesen több 
mint 600 milliárd forintos támogatást 
jelent. A magyar gazdasági növekedés 
mára az egyik leggyorsabb Európá-
ban, ami lehetővé teszi, hogy a kor-
mány visszafizesse a befizetett szja-t.

4. A gyermekes családok, a nyugdíja-
sok mellett a kormány a fiatalokat is 
célzottan segíti a járvány alatt. Janu-
ártól nem kell jövedelemadót fizetni 
a 25 év alattiaknak, ezzel havi több 
tízezer forinttal emelkedik a kerese-
tük. A fiatalok adócsökkentését is a 
gazdasági növekedés teszi lehetővé. 
A felsorolt intézkedések jól mutatják 
a kormány célkitűzését, miszerint 
Magyarországot előre kell vinni, 
nem pedig hátra.

B.Zs.

ÚJJÁSZERVEZŐDÖTT A VÁLLALKOZÓI KLUB
Újra ülésezett a Kiskőrösi Vállalko-
zói Klub Egyesület november 16-án. 
Három évvel ezelőtt Kiskőrös Város 
Önkormányzata vállalta fel a ko-
ordináló szerepet és a jogi- 
valamint a háttérmunkák 
szervezését, lebonyolí-
tását. Az új elnök, az 
ötletgazda, klubalapító 
Major József, majd 
a klubot ujjászervező 
Csányi József után, 
most Ribárszki Zsolt 
vállalkozó. 
A megjelenteket Domonyi 
László polgármester köszöntötte, 
aki röviden felvázolta a nonprofit 
klub történetét, kiemelve az előző el-
nökök pozitív törekvéseit. Megemlí-
tette az egyesület céljait, az új elnök, 
valamint az újonnan felállt vezető-
ség elképzeléseit. Mint mondta, a 
pártpolitika mentes klub egy olyan 
vállalkozói fórum, ahol a helyi vál-
lalkozók találkozhatnak egymással, 
megismerhetik egymás tevékenysé-
gét, megoszthatják egymással tapasz-
talataikat. A munkában szervesen 

részt vesz az önkormányzat, például 
a gyűlések helyének biztosításával, a 
könyvelés elvégzésével, pályázatok 

ügyintézésével. 
Az egyesület alapító tagjai: az 

önkormányzatot Domo-
nyi László polgármester 
képviseli, további tagok 
még Dulai János Atti-
la, Turancsik László, 
dr. Hauk Gábor, Ung-
vári Ákos, Ribárszki 

Zsolt elnök (fotó), Nagy 
László, Nagy Tamás el-

nökhelyettes, Belák Zoltán 
elnökségi tag, valamint a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft. részéről Schäffer Ta-
más ügyvezető.    
A fórumon ott volt Font Sándor 
országgyűlési képviselő, aki támo-
gatásáról biztosította az egyesületet, 
olyan miniszteriális szintű, illetve 
vezető szakemberek bevonásával, 
akiktől pontos és naprakész tájékoz-
tatást kapnak egy-egy interaktív elő-
adáson a vállalkozók, így biztosab-
ban tudják majd tervezni jövőjüket.

Boda Zsuzsa

Szívszorító, mégis szívmelengető fo-
tókiállítással egybekötött verses-ze-
nés előadást láthattunk-hallhattunk a 
városi könyvtár szervezésében nemré-
giben. Sólyom Tamás és Tábi Tamás 
„Bérháztörténetek” címmel mutatta 
be a régi, körfolyosós „nyóckeres” 
bérházakban élők mindennapjait. 
Műsorukkal és Lantos P. István fo-
tóival a kamaraterembe varázsolták 
ennek a különös világnak, az ott élő 
lakóközösségeknek a nosztalgiáját, 
szegényes, de mégis boldog életét. 

Málladozó vakolatú falak, sötét ka-
pualjak, bérházak belső, zárt udvara, 
kopott lépcsők… szinte éreztük a do-
hos szagot, a tűzhelyen rotyogó étel 
illatát. Az ő életük, ami akár a miénk 
is lehetne. A kiállítás papír és vetí-
tett fotói nézése közben prózai, vagy 
megzenésített verseket hallhattunk, 
vagy egy hegedű-, illetve gitárjátékot.
Így egységben kaphattunk egy olyan 
érzelmi töltést, amely napokra meg-
határozta hangulatunkat. Köszönjük.

Boda Zsuzsa 

PÁL FERI ATYA JÓTANÁCSAI
Kiskőrös Város Önkor-
mányzatának meghí-
vására, a TOP-5.1.2-
16-BK1-2017-00001 
azonosító számú „Együtt-
működés a helyben foglal-
koztatásért Kiskőrös Járás-
ban” című pályázat keretén 
belül tartott ingyenes előadást 
„Pál Feri atya” a művelődési központ-
ban „Az egyensúlyvesztéstől az új 
egyensúlyig” címmel.
Pál Ferenc papi pályafutásának kez-
detétől tart hittanórákat, előadásokat 
pszichológia teológia mentálhigiéné 
témakörben. A közösségi és családi 

konfliktusoktól, a személyes 
lelki egyensúly kérdésein és 
a párkapcsolati házassági 
problémákon át a transz-
cendenciához fűződő kap-
csolat problematikájáig.

Boda Zsuzsa
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NEM MINDENNAPI

KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 

AKTUÁLIS

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

BEFEJEZŐDTEK AZ ŐSZI IDŐSZAK 
ÚTBURKOLAT-JAVÍTÁSAI

Az éves útfelület-javítás eléri a mint-
egy 650 négyzetméteres összfelületet 
városunkban. Ezeket a munkálatokat 
minden évben elvégzik. Az őszi út-
karbantartási munkálatokat igyekez-
nek minden évben október végére, 
november elejére befejezni. Ez idén is 
sikerült. „Innentől kezdve cégünk át-
áll, az úgynevezett „téli üzemmódra”. 
Az útkarbantartások, illetve az útburko-
lat-javítások most már ennek megfele-
lően fognak zajlani, ha erre szükség van. 

A tél beálltával már nem a „meleg asz-
falt-technológiával dolgozunk. Nem 
csak kátyúkat, vagyis útburkolati hi-
ányokat javítunk, hanem útburkolat 
süllyedéseket, vagy éppen útburkola-
ti kiemelkedéseket szüntetünk meg. 
Ez azt jelenti, hogy felbontjuk a teljes 
aszfaltburkolatot, kijavítjuk az aszfalt-
burkolat alatti alapot megfelelő réteg-
vastagságra tömörítve és utána meleg 
aszfalttal visszatömörítve, azt megfelelő 
bedolgozással, kijavítjuk az út hibáját. 
A téli időszakban két lehetőség áll ren-
delkezésünkre az útjavításra, de egyik 
sem olyan tartós, mint a meleg aszfalt-
tal való javítás. Ezek ideiglenes műszaki 
megoldások. Vagy zsákos kiszerelésű hi-
deg aszfalttal dolgozzuk be a keletkezett 
lyukakat, vagy a meleg aszfaltozáshoz 
hasonlóan megvágjuk ezeket, viszont 
nem aszfalttal, hanem többrétegű be-
tonnal ideiglenesen javítjuk ezeket a 
felületeket. Majd a tavasz folyamán a 
felső betonréteg eltávolításával fog ez is 
egy végleges melegaszfalt zárást kapni. 
Innentől kezdve tehát majd csak egy 
balesetelhárítási „ad hoc” munka fog 
zajlani egészen tavaszig” – adott tájé-
koztatást Schäffer Tamás, a kivitelezést 
végző Kőröskom Kft. ügyvezetője.

Boda Zsuzsa     

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS

Martin Ferenc
városüzemeltetési referens

06-78/513-120/209-es mellék
email: kommunalis.ref@kiskoros.hu

Markó Réka és Madácsi Dávid Haskó Zsuzsanna és Balázs István

KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOKAT 
VÉGEZTEK A RÓNASZÉKI FÜRDŐBEN

A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő egy évben kétszer is bezár pár napra, hogy 
el tudják végezni az állagmegóvó karbantartási munkálatokat. Tavasszal 
a nyári főszezon előtt, illetve ősszel. Idén az őszi munkálatokat novem-
ber elején végeztük el- adott tájékoztatást a fürdőt üzemeltető Kőrösszolg 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Schäffer Tamás.

Schäffer Tamás: A karbantartás idő-
pontját sok minden tényező befo-
lyásolja, például, hogy valamilyen 
nagyszabású rendezvényt tartanak-e a 
fürdő, illetve a kemping területén, de 
az időjárás is meghatározó a szabad-
ban végzett munkálatokhoz. Idén az 
eddigiekhez képest később kezdődtek 
a munkálatok, mivel október hónap-
ban még sok vendégünk volt. Igye-
keztünk a karbantartást a lehető leg-
rövidebb idő alatt elvégezni. Sikerült 
az időintervallumot 5 napra lerövidí-
teni. Ebben az időszakban elsősorban 
azokat a látogatók által igénybe vett 
helyiségeket, illetve különböző épü-
letrészeket újítottuk meg, amelyek 
kiemelten meghatározzák az arcula-
tát. Nagyon fontos, hogy ezek mindig 
tiszták, rendezettek és első osztályú 
állapotúak legyenek. De érintették 
a karbantartási munkák a gépészeti 
rendszereket – fürdőgépészet, fűtés-
illetve vízgépészeti rendszerek – a 
fürdőn belül. A munkálatok során 
a kiszolgáló létesítmények általános 
karbantartása is megtörtént, de sok 
munkát adott a kertészeti terület is. 
Minőségi javulást eredményezett, 
hogy az összes tükröt kicseréltük az 
öltözőkben, valamint a fürdő- és zu-

hanyzó blokkokban. Ez több mint 
30 tükröt jelentett. Az előírás szerint 
használt vegyszerek, illetve a napi ta-
karítási munkálatok, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy a fürdőben mindig 
tökéletes legyen a tisztaság, tönkrete-
szik a tükrök minőségét. Sok apró 
hiba merül fel az üzemeltetés során, 
amit észlelünk és rendezünk, ilyen 
például a tükrök cseréje is. Konst-
rukciós problémája az épületnek 
a tanuszodában lévő szauna blokk 
mennyezete, amely az elszívó beren-
dezések működése ellenére hatalmas 
páraterhelést kap. Ezért szinte állandó 
jelleggel javításra szorul. Itt megpró-
báltunk egy teljesen új megoldással, 
kültérben alkalmazott, elviekben pá-
ratűrő felületképzéssel kiküszöbölni 
a problémát. Reményeink szerint 
hosszabb távon működőképes és esz-
tétikus lesz így a helyiség. Ez nagyobb 
arányú munka volt, mint amit ebben 
a tisztasági - karbantartási időszakban 
máskor el szoktunk végezni. A szau-
na-blokk karbantartását tavasszal is 
megtettük, de a fürdő rendeltetéssze-
rű használata indokolttá teszi, hogy 
három, négy, esetlegesen hat havonta 
újra és újra elvégezzük a korrekciót.

Boda Zsuzsa     

Értesítjük hirdetőinket, hogy ha
a KÉPÚJSÁGBAN szeretnének 

hirdetést feladni, azt a
művelődési központban tehetik meg.

nyitva tartás: 8.00-16.00
ebédszünet: 12.00-12.30

telefon: 78/312-315

Détári Ferencné, a Kiskőrös és Kör-
nyéke Mozgáskorlátozottak Egyesü-
lete elnöke közgyűlést hívott össze a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ-
ba, amelyen Domonyi László polgár-
mester is megjelent. Az elnökasszony 
elmondta, hogy a jelenlegi vezetés tag-
jai különféle okok miatt nem tudják 
tovább vállalni megbízatásukat, ezért 
a következő közgyűlésükön választást 
kell tartaniuk. Az egyesület könyvelőt 
is keres. Domonyi László polgármes-
ter felhívta a figyelmet az egyre foko-
zódó pandémiás helyzet veszélyeire. 
Az egyesület nemrégen költözött be 
a városvezetéstől használatba kapott, 

a Hagyományok háza udvarán lévő 
épületbe, ahol még kisebb átalakí-
tásokat, javításokat kell elvégezni. 
A polgármester kiemelte, hogy a moz-
gáskorlátozottak egyesületének mű-
ködését azzal is támogatja az önkor-
mányzat, hogy ezévi rezsiköltségeiket 
átvállalja.
Hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat 
folytat annak érdekében, hogy a régi 
Hunyadi utcai óvoda épületében egy 
mozgáskorlátozottakat foglalkoztató 
cég biztosíthasson majd munkalehe-
tőséget a féléves időtartamra tervezett 
felújítási időszak után.

Boda Zsuzsa

DÖNTŐS LETT TURÁN BALÁZS AZ 
ORSZÁGOS KLARINÉT VERSENYEN

A XV. Országos Klarinétverseny 
döntőjébe jutott Turán Balázs, a 
Szó-La-M Alapfokú Művészeti Is-
kola növendéke. Felkészítő tanára 
Varga Péter, zongorakísérője Ma-
gyarné Szenáky Tünde. A döntőt 
lapzártánkkal egyidőben, december 
elején rendezik meg a budapesti 
Szent István Király Zeneművészeti 
Szakgimnázium és AMI-ban.
Balázs 2012-ben, 8 esztendősen lett 
a zeneiskola növendéke, akkor furu-
lyán kezdett el játszani. Ezt követően 
már a kezébe vette a klarinétot, ki-
próbálta és annyira megtetszett neki, 

hogy azóta is kedvelt hangszere. Ta-
nára Albert József volt. A következő 
évben bekerült a kis zenekarba, rá 
egy évre pedig 11 esztendősen már 
Kiskőrös Város Fúvószenekarában 
játszott, ami kiváló zenei készségét 
és tudását bizonyítja. Tavaly alapfo-
kú vizsgát is tett. Nem csak a klari-
néthoz vonzódik, második éve már 
zongorázik is.
Gratulálunk Balázs a szép eredmény-
hez, a döntőben eredményes szerep-
lést, a zenei pályádon pedig további 
sikereket kívánunk!

Boda Zsuzsa

KITTI ÉS ÁRON BEJUTOTTAK 
A VIRTUÓZOK V4+ NYÍLT MŰSORÁBA
A kiskőrösi Szó-La-M AMI tanárai 
sok tehetséges növendékkel büsz-
kélkedhetnek. Nemrégiben két mű-
vészpalánta is bejutott az iskolából a 
Virtuózok V4+ versenyébe. Juhász 
Áron trombita – (felkészítő tanára 
Gmoser István, zongorán kísérte 
Magyarné Szenáky Tünde) Pszota 
Kitti klarinétjátékával bűvölte el a 
szakmai zsűrit. Őt Markóné Csányi 
Gabriella készítette fel, zongorán kí-
sérte Pelsőciné Barna Mária. 

Áron Joaquín Rodrigo: Aranjuez 
Concerto II. tételét játszotta el, 
Kitti, James Collis – Festival solo-
ját adta elő. A többszáz jelentkező 
közül mindössze ötvenen jutottak 
be – köztük a két kiskőrösi növen-
dék – a nyílt meghallgatásra, ahol 
a hazai zsűri és a televízió nyilvá-
nossága előtt mutathatták be tehet-
ségüket. 

Boda Zsuzsa
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KARÁCSONYRA HANGOLÓDVA – MADONNA A GYERMEK JÉZUSSAL

RENDKÍVÜLI

Karácsonyhoz közel egy talányos 
tűzzománc képet szeretnék bemu-
tatni az olvasóknak. Azért választot-
tam Stekly Zsuzsa bonyhádi művész 
Madonnáját a kisgyermekével, mert 
az íróasztalom fölött található alko-
tásból mindig érzem gondoskodó 
figyelmüket, annak ellenére, hogy 
nem tekintenek rám. Különleges ez a 
tűzzománc falikép. Megszokhattuk, 
hogy a Megváltó édesanyját gyakran 
a csecsemő Jézussal örökítik meg a 
művészek. A képen lévő gyermek ta-

lán már 5-6 éves lehet, Mária viszont 
gyermeklányként lett ábrázolva. Mi 
lehet ennek a titka? Talán azt akarta 
az alkotó, hogy képzeletünkben az 
örökifjú Szűz képe maradjon meg, s 
a nézőnek szóló áldás ne egy újszü-
lött csecsemőtől érkezzen. Jézus ujjai 
miért begörbítettek, Mária bal kezé-
nek ujjai miért írnak egy jól kivehe-
tő X betűt? A teológiai képzettségű 
embereknek és a katolikus hívőknek 
valószínű, hogy egyértelmű a válasz. 
Mégis mire gondoljon a képre néz-
ve az az ember, aki nem rendelkezik 
ikonográfiai ás ikonológiai ismere-
tekkel? Az ókeresztény krisztogram 
körében is X betűnek értelmezzük 
a P betűt átszelő két vonalat. A P és 
az X Khrisztosznak a görög nyelvű 
írásmódjából vált jelképpé és mo-
nogrammá. Mária a nevében világ-
megváltó kisfiút, Krisztust karolja át, 
és a keresztbe rakott ujjak a megváltó 
kereszthalálát is előre vetítik. A képet 
nézegetve elveszhetnénk a jelképek 
között. Ezért arról írok inkább, amit 
a kép felém sugároz. Mária ruhájá-
nak és kendőjének kékje a végtelen 
világegyetemet idézi fel számomra, 

amelyet csak a tudományos ismeret-
terjesztő filmekben láthattam úgy, 
ahogy az űrhajósok láthatták. Ez a 
kék nyugalmat, békét áraszt rám. 
Olyan nyugalmat és békét, amelyet 
csak kivételes alkalmakkor élhet meg 
az ember. Ez nem az éjszakai alvás 
nyugalma, s nem is a pálmafák alatt 
pihenő ember tengert néző nyugal-
ma. Ez a nyugalom az örök élet nyu-
galma, amit nem tudok elképzelni, 
csak sejteni tudok, ha a képre nézek. 
Jézus ruhájának fehérje, amely életé-
nek tisztaságát idézi fel, szintén kék 
színekkel árnyalt. Anya és gyermeke 
egyenrangú félként tekint ki a kép-
ből. Összenőtek, de nem kapaszkod-
nak egymásba, egymás kiegészítői, de 

nem kisajátítói. Külön utakon járnak 
életük egy részében, amely utak a 
Golgotán kereszteződnek majd. Ka-
rácsonyhoz közelítve, a világmegvál-
tó születését ünnepelve, szeretném, 
ha ez a kép mindenkinek olyan meg-
hitt békét és nyugalmat adna, mint 
nekem ad, aki hiába várom, hogy az 
íróasztalom felett lógó képről egyszer 
csak rám tekintsen anya és gyermeke! 
Áldásukat viszont hittel remélem! 
Ezzel a savas maratással, karcolással 
és festéssel készült tűzzománc képpel 
kívánok mindenkinek boldog, békés, 
szeretetben teljes karácsonyt!

Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna, 
művészettörténész

• Levesek 
• Főzelékek 
• Húsételek hideg salátakörettel 
• Főételek 
• Bundázott ételek 
• Kontroll/vega/fitness 
• Házias magyar konyha 
• Édességek 
• A séf ajánlata 

RENDELJE
MEG EBÉDJÉT

Rendelését leadhatja telefonon +36 76 506 006
A megrendelőszelvény kitöltésével és leadásával a későbbiekben

megrendelheti ebédjét területi képviselőnknél akár előre egy hétre is. 

KEDVEZMÉNYES MENÜK!

További információ és étlap: www.izfaktor.hu

N Á L U N K ! www.izfaktor.hu

Lehoczki Lotti
édesanyja: Pivarcsi Edina
édesapja: Lehoczki Zsolt
születési hely: Kecskemét
születési idő: 2021. november 11. 
születési súly: 2800 g
születési hossz: 50 cm

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

Krahulecz Hanna
édesanyja: Birkás Judit
édesapja: Krahulecz Zsolt
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2021. szeptember 26. 
születési súly: 3300 g
születési hossz: 49 cm

Domonyi Áron
édesanyja: Flaisz Viktória 
édesapja: Domonyi Gábor
születési hely: Kiskunhalas
születési idő: 2021. október 29.
születési súly: 3240 g
születési hossz: 51 cm

Bende Márton
édesanyja: Mokrickij Ottilia
édesapja: Bende Adrián
születési hely: Kalocsa 
születési idő: 2021. szeptember 16.
születési súly: 3800 g
születési hossz: 52 cm

GŐGH BÉLA BÁCSI 90 ÉVES
1931. november 8-án született 
Gútán. Az egykor magyar település 
ma Szlovákiához tartozik Kolorávó 
néven. Édesapja szabó mester volt, 
Édesanyja háztartásbeli, 7 gyermeket 
neveltek fel.
Polgári iskoláit 
Gútán végezte, majd 
jött a háborús idő-
szak és az akkor már 
Kiskőrösön élő báty-
ja, János maga mellé 
vette asztalos tanuló-
nak.
Így – a háború utáni 
nehéz időszak mi-
att – többedmagával 
1947. február 22-én, 
a Duna jegén jött át 
Magyarországra és jutott el Kiskő-
rösre.
1951-ben vonult be katonának Ka-
posvárra, itt szerzett gépjárműve-
zetői jogosítványt, mellyel azóta is 
balesetmentesen vezet. Leszerelés 
után az akkor épülő kiskőrösi lak-
tanyánál rövid ideig, majd 1954-től 
a Kiskőrösi Vegyesipari KTSZ-ben 
asztalosként dolgozott nyugdíjba vo-
nulásáig.

Nagyon szerette a munkáját, bútoro-
kat, berendezéseket alkotni, többször 
kapott kiváló dolgozó kitüntetést, 
asztalosipari tanulókat is oktatott.
1963-ban kötött házasságot Balázs 

Eszterrel, itt építet-
tek saját otthont.
Házasságukból két 
leányuk született 
Marianna és Eszter, 
akik 2 leány és 1 fiú 
unokával ajándékoz-
ták meg és már 1, 
de hamarosan 2 déd-
unokának is örven-
dezhet. Ők is szeret-
nek Kiskőrösön élni 
és nyaralni.
Szavaival visszate-

kintve életére: „Mindez nem jöhe-
tett volna létre, ha nincs egy felet-
tünk lévő, reánk tekintő és segítő 
Hatalom, melyet Istenek nevezünk 
és áldjuk Őt mindezért!”
Domonyi László polgármester is 
felkereste otthonában a jeles szüle-
tésnapon és kívánta, hogy Isten él-
tesse Béla bácsit még sokáig szerető 
családja körében!

Boda Zsuzsa

Köszönet az évekért

A kilencvenet kimondani is sok, hát még években, napokban megélni, de tevékenyen, 
egészségesen talán még kevés is. 
Köszönet a mindenhatónak, hogy megélhettem ezt a bűvös kilencvenet. Elmélked-
ve a múltamról – immár kilencven éves fejjel – köszönettel, vagy inkább hálával 
gondolok mindazokra a kiskőrösiekre, akik körülvettek, barátkoztak velem, tanítot-
tak a szakmára, vagy a szőlőművelésre, a házépítésben segítettek, vagy barátként, 
jó szomszédként annak idején befogadtak.  
A 90 évből 74 évet éltem le Kiskőrösön. Itt tanultam az asztalos szakmát, itt dol-
goztam, szőlőt telepítettem, házat építettem. Itt alapítottam családot is és mindig 
otthonomnak tekintettem a várost. 
Köszönöm mindenkinek, hogy szeretettel vettek körül. Köszönet orvosaimnak, akik 
figyelemmel kísérték egészségi állapotomat, főleg dr. Szepesvári igazgató főorvos úrnak.
Köszönet a város vezetőinek és kiemelten Domonyi László polgármesterünknek, hogy 
különös gonddal figyel városunk idős polgáraira.
Köszönet országunk vezetőjének, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy nagy 
figyelemmel gondoskodik a magyar idősekről. 

 „...történjen bármi, amíg élünk s meghalunk,
Mi egy vérből valók vagyunk...”

Tisztelettel: Gőgh Béla 90 éves nyugdíjas 

EZ ÁM A VALÓDI KARAJSÁG: ÚJ HÚSBOLT NYÍLT KISKŐRÖSÖN
Kiskőrösön is megnyitotta kapuit a FeleKarajság Húsbolt, a József Attila 
út 20. szám alatt. Bárki, aki betér, megtalálja a kedvére valót: a sertés-, 
marha- és baromfihús mellett többek között saját gyártású sütő kolbászt 
és „atomdurvánjó” hamburger pogácsát is vásárolhatunk.

Tóth Csaba ügyvezető neve már 
6 éve, hogy teljesen összeforrott a 
húsiparral. Eleinte csak nagykeres-
kedelemmel foglalkozott, így kiváló 
minőségű áruval látta el a környék 
húsboltjait és éttermeit. Kollégá-
jával, Dénes Istvánnal közel 4 éve 
döntöttek úgy, hogy megnyitják az 
első kiskereskedelmi üzletüket – a 
FeleKarajság húsboltot Soltvadker-
ten, majd azt követően Kecelen. 
A kiskőrösi üzlet megnyitásakor 
is ugyanaz a cél lebegett a szemük 
előtt: nem átlagos, hanem egyenesen 
kiváló minőségű termékeket adjanak 
ki a pultból. Nagy előnyük, hogy a 
megmaradt nagykereskedelmi te-
vékenység miatt, rendkívül gyorsan 
tudják forgatni az árut, így a vevők-
höz, mindig csak friss hús kerül. 
Az üzletvezető elmondása szerint 
nem találta fel a spanyolviaszt, ha-
nem alkalmazkodott a korunk új-
donságaihoz: az utóbbi években 
rendkívül elszaporodtak a főzőmű-

sorok itthon is, és keményen nyomul 
például a smokerezés és a barbecue-
zás is. Tehát ha valaki betér a hús-
boltba egy hangzatos angol szóval, 
akkor nem fogják elküldeni, mivel 
pontosan tudják, hogy miről beszél. 
A húspaletta közül külön kieme-
lendő a marhahús: Tóth Csaba el-
mondása szerint kevés az olyan be-
szállító, amely valóban csökkenti az 
ökológiai lábnyomát. Ilyen például 
a Szomor Farm, amely vállalkozás-
sal évekre visszanyúló jó kapcsolatot 
tartanak fent. Ők teljesen ridegtar-
tású szürkemarhákkal dolgoznak, 
melyből 3500- 4000 példányt nevel-
nek. Saját takarmány, saját vágóhíd, 
saját utaztatás egymás melletti terü-
leteken, valahol ez a húsipar jövője, 
mondta el lapunknak Tóth Csaba. 
A marhahús mellett természetesen 
vásárolhatunk még birka- és ba-
romfihúsokat is. Csirke-, kacsa- és 
pulykahús mindig megtalálható, de 
hétvégékre folyamatosan érkeznek 

házi kakasok és tyúkok is. A kész-
termékek között megtalálható még a 
füstölt csülök, a kolozsvári, a füstölt 
nyúlja és tarja, a házi disznósajt, a 
hurka vagy éppen a májas. Termé-
szetesen bedobhatunk még a kosa-
runkba mangalica zsírt és tepertőt 
is. A grillezéshez és barbecue-záshoz 
elengedhetetlen fűszereket és szószo-
kat is beszerezhetjük,
Az üzletvezető arról tájékoztatott, 
hogy a rendeléseket akár telefonon, 
akár személyesen is fel tudják venni, 

így senkinek sem kell izgulnia, hogy 
lesz-e még szombaton reggel az, amit 
kitervelt a főzéshez. 

A FELEKARAJSAG
József Attila út 20.

telefon: 06-30-095-1101
Nyitva tartás: 
hétfő: zárva 

kedd, szerda, csütörtök, péntek 
7:00 - 17:30

szombat, vasárnap:
7:00 - 11:00  
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NAPJAINK MÚLT ÉS JELEN

KREATÍV SALÁTANAPOT TARTOTTAK IN MEMORIAM DR. SZILÁGYI SÁNDOR
November 7-én, alig pár hónappal 
szerető felesége elhunyta után tra-
gikus hirtelenséggel elveszítettük dr. 
Szilágyi Sándor fogorvos urat is, vá-
rosunk köztiszteletben álló polgárát, 
a közösség egyik meghatározó tagját. 
Talán nem túlzás kijelenteni, hogy 
gyermekei és családja mellett egész 
Kiskőrös gyászolja őt, hiszen élete 
során munkásságát mindig áthatotta 
a szülőföld és az itt élők szeretete, te-
vékenysége valóban a köz szolgálatán 
alapult, ezt pedig hatalmas dolognak 
minősül nemcsak a mai, de a régi vi-
lágban is.
Dr. Szilágyi Sándor megbecsült és 
gazdag múltú helyi értelmiségi csa-
ládba született 1949-ben. Nagyapja, 
Szilágyi Frigyes majd’ negyven éven 
keresztül vezette a vásártéri állami 
elemi iskolát, édesapja id. Szilágyi 
Sándor szintén a pedagóguspályát 
választva hosszú időn át volt a gim-
názium sokak által szeretett tanára. 
Az ifjabb Sándor 1955 és 1963 kö-
zött Kiskőrösön a Petőfi Általános 
Iskola tanulója, ezt követően 1967-
ben a gimnáziumban szerzett érett-
ségi vizsgát, majd Budapestre került. 
Elmondása szerint a természet szere-
tete egész életében meghatározó volt 
számára, fiatalon még az is megfor-
dult a fejében, hogy erdész szeretne 
lenni. Végül mégis egy merőben más 
pályát, a fogorvosi hivatást választot-
ta, a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen diplomázott. 1973-ban 
előbb Kecelen, majd 1974-től már 
Kiskőrösön dolgozott, ugyaneb-
ben az évben vette feleségül Viczai 
Erzsébet tanárnőt, aki egész életé-
ben hűséges társa maradt. Erzsike 
tanulmányait a Budapesti Műszaki 
Egyetemen végezte okleveles építész-
mérnökként. Az Állami Gazdaság fő-
építésze volt, majd a Wattay középis-
kolában dolgozott 1987-től 2009-ig. 
Ez idő alatt több száz tanulót okta-
tott kőműves, ács, festő és burkoló 
szakmára. Számára a tanítás nem 
csak az elméleti tudás átadása volt, 

szeretettel nevelte is közben a rábí-
zottakat. 2021. május 8-án hunyt el. 
Házasságukból három gyermek szü-
letett, Réka, Gergely és Miklós. Dr. 
Szilágyi Sándor az önkormányzattal 
kötött szerződés alapján 1997 óta 
látta el a fogorvosi alapellátási fel-
adatokat. Munkája során mindig a 
segítségnyújtás volt számára az első, 
példaértékű (sokszor emberfeletti) 
munkabírása, alázata és kedves, meg-
értő szavai pedig nemcsak a fogakat, 
de a páciensek lelkét is gyógyították. 
Tevékenységéért a város képviselő-
testülete 2007-ben „Kiskőrös Város 
Egészségügyi és Szociális Ellátásért” 
díjban részesítette, majd 2020-ban 
az alapellátásban végzett húszéves 
tevékenysége okán címzetes főorvosi 
címet kapott.
Ahogyan egyik kedves barátja halál-
híre kapcsán fogalmazott: „Család-
ját, városát nagyon szerető, humá-
nus és nagy tudású, orvosi munkáját 
odaadással végző, mindenki által 
tisztelt ember ment el közülünk. Hi-
ánya óriási.” 
Részvétünk a családnak, Fogorvos 
Úr, nyugodjon békében!

Turán István 

dr. Szilágyi Sándor
1949-2021

dr. Szilágyiné Viczai Erzsébet
1949-2021

A Pedagógus Nyugdíjas Klub nevében fájó szívvel búcsúzunk
dr. Szilágyi Sándortól, aki több évig előbb tiszteletbeli,

majd rendes tagja volt csoportunknak. Halála fájdalmas
veszteség számunkra.Emlékét örökre megőrizzük.

Búcsú

Megdöbbentett a hír. Elmentél. Az nem lehet!
Nem beszéltél a halálról. Nem adtál semmi jelet.

Mikor köztünk voltál, jókedvűen beszéltél,
igaz, Erzsikéről valamit mindig meséltél.

Aki eddig nem ismert, az is megszeretett téged.
Biztosan nem fogja feledni emléked.
EMBER voltál. Csupa nagy betűvel.
Nem törődtél semmilyen előítélettel.

Még sok idő kell, hogy megértsük: ennyi volt.
Hogy itt hagytál minket, ez csupán rossz álom volt.
Most döbbent a csend. Szívünkben ott a fájdalom.
Mindenki szeretett téged, ezt bátran mondhatom.

Gyermekeid, unokáid, rokonok, barátok,
a téged ismerő kőrösi családok.

Ám akit ennyien szeretnek, az nem lehet halott,
csak Istenhez költözött, és lelket adott
egy éppen megszülető új emberkének,

egy nagyon-nagyon szerencsésnek.
Mindenki őriz rólad néhány szép történetet,

ez majd megkönnyíti az átélt veszteséget.
Tebenned nem volt más, csak jóság és szeretet.
Mindannyian fájó szívvel őrizzük emlékedet.

Búcsúzunk tőled. Nyugodj békében.
Légy boldog a mennyben. Ezt kérem.

Szabadszállási Jánosné, a klub elnöke

Halálának 1. évfordulóján,
soha el nem múló

szeretettel emlékezünk.
Szerető családja

Lucza Pál
1957-2020

„Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott,
 De Jóságod és Szereteted szívünkben örökké élni fog!”

GYÖNGYÖSNEK VETTÉK AZ ÚTIRÁNYT 
A NYUGÁLLOMÁNYÚ KLUB TAGJAI

A Kiskőrösi Nyugállományúak 
Klubja ismét emlékezetes kirándu-
lást tervezett tagjainak, kihasználva 
a még kínálkozó szép időt. Október 
15-én reggel igaz, hogy még csípős 
volt a levegő és deres a fű, de mire 
az autóbusz Gyöngyösre ért, kisütött 
a nap és igazi kellemes kirándulóidő 
lett. Gyöngyösön a Mátrai Kisvasút 
szerelvényével tettek meg néhány 
kilométert a festői tájban gyönyör-
ködve.
Gyöngyös-Sástón az Oxigén Adrena-
lin Parkban gazdag programválasz-
tékkal kényeztették a nyugdíjasokat. 
Gyönyörű környezetben lehetett sé-

tálni, a bátrabbak bobozhattak vagy 
libegőn magasból csodálhatták a pa-
norámát.
Délután a hatvani Grassalkovich 
Kastélyban szakszerű idegenvezetés-
sel egy vadászati és halászati kiállítást 
tekintettek meg Magyarország állatai, 
rengeteg vadásztrófea, vadászfegyve-
rek gazdag múzeumi elrendezésben.
Hazafelé a jókedvű csoport – szinte 
már hagyományosan – útba ejtette a 
Nádas Vendéglőt, és finom vacsora 
mellett osztották meg egymással a 
nap élményeit- mesélte a kirándulá-
sukról Schiller Katalin klubtag.

Boda Zsuzsa
A Kiskőrösi Bem József Általános Iskolában több évtizedes hagyomány a 
Salátanap, amikor az egészséges életmódra neveléssel együtt felidézzük a 
vitaminokban gazdag nyár ízeit is. Ezen a napon az egészséges életmódé, 
az egészséges ételeké a főszerep és természetesen a gyerekeké. 

A felsősök egy tesztet töltenek ki az 
egészség témaköréhez kapcsolódóan. 
Ezután mindenki elkészíti a saját 
osztálya által megálmodott salátákat. 
Sósakat és édeseket, zöldségekből és 
gyümölcsökből. A gyerekek hozzák az 
otthoni, jól bevált recepteket, de az is 
előfordul, hogy spontán készülnek a 
különleges finomságok. Az idén min-
den osztály 3 alapanyagot húzott ki, 
melyeknek feltétlen szerepelniük kell 
a zsűrizésre bocsájtott remekművek-
ben. Mindenki legnagyobb örömére 
az elkészített salátákat iskolánk au-
lájában ki is állítjuk. Minden évben 
csodás alkotások születnek, így tör-
tént ez az idén is. A nap fénypontja 
a közös munka utáni közös falatozás. 
Együtt fogyasztjuk el az elkészített 
finomságokat. Osztályközösség építő 
hatása is van ennek a napnak. Együtt 
vagyunk a megszokott környezet-
ben, de mégis valami mást csiná-
lunk, mint a hétköznapokban. Testi 
egészségünk megőrzése mellett a lelki 
egészségünknek is nagy szüksége volt 
idén erre a napra. Annyi minden jó 
kimaradt mostanában az életünkből. 
Az idei Salátanap hiánypótló nap is 
volt a lelki egészségünk érdekében.
Az alsó tagozatos osztályok is aktívan 
kivették a részüket az egészséges élet-
mód, saláta nap keretében, az osztály-
főnökök kreativitásukra volt bízva. 
Minden osztályban alkottak a tanu-
lók, egy-egy gyümölcsből, zöldségből, 
láttunk pálmafát banánból, kiviből, 
sünikéket narancsból, almából, szőlő-
szemekből, vonatot uborkából, pávát 
körtéből, gyümölcstálakat, zöldség-
tálakat stb. a sokszínűség mindenhol 
megjelent. De hasznosnak bizonyult 
az egészséges életmódról, testi-lelki 
egészségünkről, a sport fontosságáról 

vetített kisfilmek, majd arról való be-
szélgetés is. Felmerült a környezetünk 
védelme, a víz megóvása, a fenntart-
hatóság a jövőjük biztosítása. Nagyon 
jó érzés töltött el bennünket, hogy 
milyen jól látják a gyerekek ezt a fon-
tos témát, igyekeznek ők is kevesebb 
szemetet termelni, védik környeze-
tüket, szelektív gyűjtéssel, sokan el-
mondták, hogy hogyan alakították 
ki otthon a komposztáló helyeket.  
Készítettek a gyerekek táplálék pira-
mist, egészséges életmóddal kapcsola-
tos versenyfeladatokat végeztek. Volt 
olyan osztály, ahol érdekes, kevésbé 
ismert gyümölcsöt, zöldséget kellett 
hozni, arról kiselőadást tartani, hon-
nan származik, milyen vitaminokat 
tartalmaz, mit lehet belőle készíteni. 
Tartalmas napunk volt, mindenki jó-
ízűen elfogyasztotta a finom gyümöl-
csöket, zöldségeket, tájékozottabb lett 
egészsége védelmében, környezetének 
megóvásában, hiszen a jövőt maguk-
nak építik. Sok mosolygós gyerektől 
köszöntünk el 16 órakor, akik a szü-
leiknek már az iskola előtt áradoztak 
a saláta napi élményeikről.
Testi egészségünk megőrzése mellett a 
lelki egészségünknek is nagy szüksége 
volt idén erre a napra. Annyi minden 
jó kimaradt mostanában az életünk-
ből. Az idei Salátanap hiánypótló nap 
is volt a lelki egészségünk érdekében.
Köszönet érte minden osztályfőnök-
nek, pedagógusnak! Külön köszönet 
a szülőknek, hiszen az ő támogatásuk 
nélkül ez a nap nem jöhetett volna 
létre.

Péli Andrea,
az 5.c. osztály osztályfőnöke

Horváth A. Gézáné,
a 2.c osztály osztályfőnöke
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KISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

„Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már,
  és veled fogok lakni-így szól az Úr.” 
                       (Zakariás próféta könyve 2,14)

A közeledés örömét tárja elénk a 
hónap igéje. Ádvent nem csak a 
várakozás, hanem a mozgás ünne-
pe is. Ádvent eljövetelt jelent. Arra 
mutat rá, hogyan, s miként közele-
dik hozzánk az Isten, illetve rámu-
tat arra is, miként közeledünk mi 
Őhozzá. Decemberi igénk a Mes-
siás várását és érkezésének ígéretét 
írja le, ami örvendezésre és ujjon-
gásra kellene hogy buzdítsa mind-
annyiunk szívét. Vajon így van ez? 
Kapi Béla evangélikus püspök sza-
vai szerint nem az Isten felé való el-
mozdulás, közeledés határozza meg 
mindennapjainkat, ünnepeinket, 
hanem inkább az Istentől eltávolo-
dás. „Ez a Krisztustól való messze-
ség meglátszik a mai ember egész 
életén. Elhelyezkedését, munkáját, 
életcélját, tehervállalását, szóra-
kozását földi életének kapcsolatai 
szerint állapítja meg. Erőt a világ-
ból merít. Egészségét, fizikai erejét, 
idegeit védi, lelkével azonban nem 
törődik. Az élet különböző értékei-
nek felbecsülésénél a világ szemével 
néz, saját érdekei szerint ítél s nem 
emelkedik mulandó igényei fölé. 
Kapcsolatait az emberekkel szintén 
önmagából származó érzései szerint 
alakítja ki. Parancsoló hatalommá 
teszi az önérdeket, önzése szerint 
változtatja érzelmeit, hangulatához 
igazítja rokonérzését vagy ellen-
szenvét. Életfelfogásából kikap-
csolja az örökkévaló, elmúlhatatlan 
világot, melynek középpontja Jé-
zus. A mai ember távol él Jézustól, 
akit holt vallási fogalomnak tekint 
csupán, nem pedig élő személynek. 
Nincs vele állandó, mindennapi 
kapcsolata.” 
Lehet, hogy így élünk, s talán ép-
pen ezért van szükségünk idén is 

ádvent ünnepére, a közeledés, a ta-
lálkozás csodájára. Milyen jó lenne, 
ha felismernénk annak az örömnek 
és ujjongásnak az alapját, amelyre 
ádvent és karácsony egyaránt rá-
mutat. 
Hiszen akit várunk, aki eljött, aki 
odaadta önmagát értünk, Ő a mi 
reménységünk. 
Milyen jó lenne, ha a reménység 
hitvallásának szavait együtt zeng-
hetnénk: Hiszem, hogy a remény 
élet-útitársunk. Hiszem, hogy segít 
túllátni a kétségeken, szűk élet-lá-
tóhatárunkon. Hiszem, hogy a re-
mény: Jézus. Velünk, bennünk él, 
és gyógyítja gyengeségünket, erősít 
csüggedéseinkben és nyugtalansá-
gunkban. Hiszem, hogy reménysé-
günk őbenne nem szégyenít meg, 
mert hitet ajándékoz a holnap 
vállalásához, az élet vállalásához. 
Hiszem, hogy a remény elnyűhe-
tetlen, kiolthatatlan, mint a sze-
retet. Erősebb hatalom a halálnál 
is. Hiszem, hogy a szálak, amelyek 
szeretteinkkel összefűznek minket, 
azért szakadnak el, hogy Istenhez 
kössenek. Tudom, hogy azokért, 
akikre emlékezünk, érdemes to-
vább élni a hétköznapokat. Tovább 
vállalni emberlétünk fájdalmasan 
szép küzdelmeit, helyettük és értük 
is tenni azt, amit tennünk adatik. 
Tudom, hogy az a dolgunk, hogy 
továbbadjuk a reményt másoknak: 
tiszta és szép mozdulatokkal, hi-
teles szavakkal, bátor tettekkel. És 
végül tudom, hogy Ő él, és mi is 
élhetünk mind: mi, földi életünket 
járók, és azok, akik az odaát világá-
ban vannak – Jézus Krisztus által, a 
reménység erejében. Mindörökké.

Arató J. Lóránd

MERT ÖRÖMRE, HÁLÁRA
ÉS DALRA MÉLTÓ AZ ÉLET 

November 19-én az öröm és hála szólalt meg minden egyes hangjegyben a 
sokasággal megtöltött evangélikus templomban. Gmoser István ének-ze-
netanár kezdeményezésére a KEVI Gimnáziumának diákjai, valamint ven-
dég muzsikusok jótékonysági koncertet tartottak Kiss Tamás diáktársuk 
megsegítésére, aki hosszas megpróbáltatások után, személyesen lehetett 
jelen a neki szervezett alkalmon. Több fórumon is követni lehetett az alka-
lomról való tudósításokat. Éppen ezért, nem szeretném „ugyanazt” leírni, 
inkább egy pillanatképet ragadnék ki az alkalomból. 

Amikor röviden köszöntöttem a 
megjelent sokaságot, bátorkodtam 
a jerikói vak meggyógyításának tör-
ténetéből felolvasni néhány verset. 
Ezek között szerepelt az a kérdés, 
amit Jézus tett fel a gyógyulás után kí-
vánkozó vak embernek: „Mit kívánsz, 
mit tegyek veled?” Természetesen a 
vak ember azt kívánta, ami a legfon-
tosabb volt neki, hogy lásson. Velem 
szemben ült Tomi, akire rátekintve 
elmondtam, hogy ha Jézus feltenné 
neki ezt a kérdést, valószínű azonnal 
tudná milyen választ adjon. Ebben a 
pillanatban Tomi hangosan válaszolt: 
„azt, hogy éljek! Élni szeretnék!” 

Juhász Gyula szavai hasítottak be-
lém:
És mindig küldesz új bánatokat
És új reményt is, ami dalra méltó
És szemeket, amelyek, mint a mély tó,
Balzsamot adnak nékem s titkokat. 
És nem fáradok el téged szeretni
S téged gyűlölni, lázas csoda, élet,
Naponta vággyal járulok elébed.
Miért fogtak hangszert kezükbe diák-
jaink, s miért bátorkodtak éneklésre 
nyitni remegő ajkukat? Mert örömre, 
hálára és dalra méltó az ÉLET. 

Arató J. Lóránd
fotók: Oros Sándor

GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT
Karitatív pályázat kreatív 

alkotásaival jótékonykodtak
Olyan sokféleképpen lehet jótékonykodni. Adományozhatunk, utalhatunk, 
csomagot küldhetünk… Hajnal-Kovács Boglárka és Weiszhauptné Fodor 
Ágnes egy egészen új módját választották a segítségnyújtásnak. Az ő 
akciójukban az adományozó is értékes ajándékot kapott. A jótékonysági 
liciten 325 ezer forint gyűlt össze, amit a szervezők az Együtt a Daganatos 
Gyermekekért Alapítványnak utaltak át, segítve a több mint két évtizede 
működő alapítvány munkáját. 

„Gyermekek a gyermekekért” mot-
tóval jótékonysági licitet indított a 
kiskőrösi DIEGO áruház és a HL-
Otthon Építőipari Kft. egy, a gyer-
mekeknek meghirdetett, kreatív 
rajzpályázat díjazott alkotásaiból. 
A liciten befolyt összeget az Együtt 
a Daganatos Gyermekekért Ala-
pítványnak ajánlották fel. Az ün-
nepélyes díjkiosztást az alapítvány 
„Mindenjó” házában tartották, ahol 
Takácsné Stalter Judit elnök jelké-
pesen is átvette a támogatást és kö-
szönetet mondott a támogatóknak, 
valamint a gyermekrajzok készítői-
nek. 
Hajnal-Kovács Boglárka, a kft ügy-
vezetője két évvel ezelőtt már hirde-
tett óvodások számára rajzpályázatot. 
Most karitatív céllal döntött az „Én 
színes otthonom” alkotói pályázat 
meghirdetése mellett Weiszhauptné 
Fodor Ágnessel, az áruház tulajdo-
nosával. A másik ok, amiért kiírták a 
rajzpályázatot, hogy a pandémia mi-
att szünetelő jelenléti oktatás alatt a 
gyermekeket a kreativitásukra alapo-
zó, hasznos elfoglaltságra buzdítsák.
Weiszthauptné Fodor Ágnes: „A cé-

lunk az volt, hogy a gyermekek egy 
kicsit kimozduljanak az online ok-
tatásból. Rajzpályázatunkkal színt 
szerettünk volna vinni a minden-
napjaikba, ezért arra kértük őket, 
hogy rajzolják le színes otthonukat 
a saját látásmódjuk szerint. A fel-
hívásra összesen 86 rendkívül szép 
pályamű érkezett, melyeken látszik, 
hogy a gyermekek mennyire krea-
tívak, ugyanakkor nagyon másként 
gondolkodnak, mint mi felnőttek.”  
Ebben az évben a szervezők már az 
általános és a középiskolás korosz-
tály számára is meghirdették a rajz-
pályázatot. A beérkezett alkotásokat 
Furák Attila, a KEVI rajztanára 
zsűrizte. 7 fődíjas alkotás született, 
amelyeket vászonra is kinyomtattak 
és meghirdették a licitet. Az internet 
segítségével a helyi kezdeményezés-
ből országos akció lett és az összes 
pályamű „tulajdonosra lelt”.

Mint azt Stalter Judit elmondta, 
minden forintnak megtalálják a he-
lyét, hiszen az alapítvány szerteágazó 
segítő munkát végez, mind a beteg 
gyermekek és családtagjaik segítése, 
mind pedig a rehabilitációs időszak-
ban. Gyógytornászokkal, foglalko-
zásokkal, táborokkal gondoskodnak 
a mielőbbi felépülésről. A kiskőrösi 
„Mindenjó” ház is a gyógyulást szol-
gálja, ide a fenntartható kezelésekre 
utaznak a gyógyuló gyermekek és a 
családok.

Boda Zsuzsa

Kiss Tamás, a KEVI gimnáziuma 8. A osztályos tanulója nyár közepén min-
den előjel nélkül rosszul lett. Az igazán örökmozgó fiú mindennapjait a ta-
nulás, zeneiskolai tanulmányai, a néptánc és a kerékpározás töltötték ki. 
Édesanyja meghatódva mesélte el, hogy mi történt azon a majdnem vég-
zetes napon és az azóta eltelt hónapok mindennapjaiban. Mint mondta, Ta-
más hihetetlen kitartással, akarattal rendelkezik, hatalmas életerő inspirál-
ja a fejlődésre, arra, hogy visszaszerezze régi életét. Édesapja Kiss Tamás, 
édesanyja Petróczi-Kiss Márta, valamint testvérei Gréta és Ábel mellett 
oktatói, tanárai, barátai és iskolatársai is segítik teljes gyógyulása útján.

Az édesanya így mesél a történtekről: 
„Idén július 30-án délelőtt, minden 
előjel nélkül Tamás erős fejfájás-
ra panaszkodott. Édesapja kihívta 
a mentőket, akik megállapították, 
hogy agyvérzése van. Azonnal he-
likoptert hívtak, amivel Szegedre 
szállították. Egy orvoscsapat várta 
ott, akik elállították a vérzést. Más-
nap mesterséges kómába helyezték 
5 napig, majd mélyaltatásban volt. 
Augusztus 8-án egy újabb életmen-
tő műtéten esett át, ahol Prof. Dr. 
Barzó Pál helyreállította azt a rosz-
szul fejlődött eret, ami a tragédiát 
okozta azzal, hogy megrepedt. Ez-
után 5 hétig mélyaltatásban volt. 
Átvitték a szegedi Gyermekintenzív 
Osztályra, ahol lassan vették le az 
altatóról. Ekkor kezdte nyitogatni 
a szemét, úgy kommunikált velünk, 
hogy csukott szemét összehúzta, ke-
zünket megszorította. Szépen, lassan 
kaptuk vissza!
Szeptember 6-án átszállították Bu-
dapestre, a Bethesda Gyermekkórház 
Gyermekrehabilitációs Osztályára. 
Itt már mutogatással kommunikált 
és szépen lassan suttogni is elkez-
dett úgy, hogy még benne volt a 
gégekanül, amivel az orvosok elmon-
dása alapján, a betegek nem tudnak 
beszélni.
Budapesten 5 hét alatt lábra állt és 
mára már minden segédeszköz nél-
kül sétál, tornázik és néptáncra jár, 
ahol a bemelegítésben részt vesz. 
Hálásak vagyunk a Jóistennek, mert 
nélküle nem itt és nem így lennénk! 

Párommal hittük, hogy csak ő segít-
het és mindig velünk volt a nagyon 
nehéz és az örömteli pillanatokban 
is. Legbelül végig tudtuk, hogy Ta-
más, Isten kegyelméből velünk ma-
rad és minden rendben lesz!
Hálásan köszönjük a családunknak, 
akik végig, mint egy bástya, ott vol-
tak mellettünk!
A barátoknak és munkatársaknak 
a sok lelki támogatást! Az isme- 
rősöknek, az egyháznak a közös 
imát!
A mentősöknek a gyors és erős lélek-
jelenlétet! Az intenzív osztály összes 
orvosának és ápolójának az ember-
feletti munkát! Prof. Dr. Barzó Pál 
hihetetlen műtétjét!
Köszönjük a rehabilitációs osztály 
dolgozóinak a munkáját!
Hálásak vagyunk a Jóisten kegyel-
méért, mert velünk csodát tett!
Páromnak, Kiss Tamásnak a sok 
erőt, kitartást, ezt csak együtt lehe-
tett végig csinálni!
Hálásan köszönjük a gyűjtéseket és 
adományokat!
Tamás fiunknak pedig az erőt, kitar-
tást, mert egy igazi harcos! Soha nem 
adta fel, csak gőzerővel megy előre!
Hisszük, tudjuk, hogy teljesen fel-
épül.
Tamás céljai: néptáncolni, bicikliz-
ni és az iskolába minél hamarabb 
visszamenni! Bízunk benne, hogy 
minden kitűzött célja mihamarabb 
valóra válik!”

Boda Zsuzsa

KISS TAMÁS CSODÁJA

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség
az interneten: kiskoros.lutheran.hu
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HUZAVONÁK PETŐFI SÁNDOR SZÜLŐHÁZA KÖRÜL – 11. RÉSZ

Az előző részben a szülőház átvételével kapcsolatos 1880. okt. 17-i ün-
nepségeket mutattuk be, ide térünk vissza. Jókai formálisan is birtokba 
veszi a házat. Intézkedik a vendégkönyvről, amit Neugebauer László ajánl 
fel. Utasításokkal látja el az épület gondozásával megbízott egykori tulaj-
donost, Martinovics kötélverő mestert, akiről több újság tudni véli, hogy 
Martinovics apát fivérének a leszármazottja. Ígéretét veszi a kiskőrösi elöl-
járóknak, hogy megóvják az épületet.

Innen az ország első köztéri Petőfi-
szobrához mennek, amit több újság 
tévesen Izsó Miklósnak tulajdonít. 
Valójában Gerenday Antal műhelyé-
ben készült, és 1862-ben állították. 
A szobron nagy vörös selyemkoszorú 
volt e felirattal: „A kőrösi hölgyek 
Petőfi emlékének.” A szobor előtt a 
közönség magától indíttatva elénekli 
a Szózatot.

Százfős bankett zárja az ünnepsé-
get az evangélikus iskolában, ahol 
nem vendéglői koszttal kell be-
érnie az íróknak, hanem a város 
intelligenciája maga gondoskodik 
a fejedelmi lakomáról. A környék 
legjobb szakácsnéját fogadják fel, 
maguk a kiskőrösi úrinők segíte-
nek neki, és ellátják a háziasszonyi 
teendőket is. 

Azon legfeljebb csak mai ésszel cso-
dálkozhatunk, hogy a királyokat 
akasztófára küldő költő szülővá-
rosában az első pohárköszöntő az 
uralkodó, a „szeretett fejedelem” 
tiszteletére hangzik el, akit felállva 
háromszoros éljennel köszöntenek. 
A kiegyezés után a szabadságharcot 
vérbe fojtó Ferenc József, Kossuth La-
jos és a még nála is radikálisabb Petőfi 
Sándor jól megfértek egymás mellett 
a közgondolkodásban, olykor képeik 
is egymás mellett függtek a szobák fa-
lán. Ahogy emelkedik a hangulat, itt 
is lesz majd politikai tüntetésszámba 
menő tószt Kossuth Lajosra is, csak 
előbb megadták a királynak, ami a ki-
rályé. Végig cigánybanda húzza mu-
zsikát, főképp Petőfi népdalait.
Jó magyar módra vége-hossza nincs 
a beszédeknek. Csak Jókai három-
szor emelkedik szólásra, őt magát 
heten köszöntik. A legszellemesebb 
Mihályfi Lajos tanító lehetett, aki a 
nagy író regénycímeiből állította ösz-
sze üdvözlését. Komócsy József (fotó) 
a társaság tréfamestere, aki már a ha-
jóúton bűvész trükkökkel szórakoz-
tatta társait, a banketten kifogyha-
tatlannak bizonyul az élcekből, tréfás 
felköszöntőkből és dalokból, és még 
azt is megtudjuk róla, hogy a haza-
úton a szakácstudományát is meg-
mutatta. Öt csirkéből egy óra alatt 
paprikást főz útitársai számára.

A helyi távírdában munkaidőn túl is 
dolgoznak. Folyamatosan adják fel 
a tudósítók sürgönyeit a nagy ese-
ményről, de a Kossuthra mondott 
tószt lelkesítő hatására az ünneplők 
is üdvözlő táviratot küldenek Ma-
rosvásárhelyre, ahol ugyanaznap 
Bem szobrot avatnak. De érkezik is 
sürgöny: „A legnagyobb nemzeti köl-
tő emlékét kegyelettel ünneplőkkel 
együtt érezek s a születési ház átvé-
telére leutazott bizottságot melegen 
üdvözlöm. Földváry Mihály alispán. 
(Pesti Hírlap, 1880. okt. 18. 3. o.)

Nem tudjuk, Földváry alispánnak 
milyen bokros teendője akadt ezen 
a vasárnapon. Talán kínos lett volna 
megjelennie azok után, hogy a me-
gye, de ő maga is elutasította a ház 
megvásárlását. Az összegyűjtött, alig 
több mint kétszáz forinttal sem igen 
dicsekedhetett. Ez még a jócskán le-
szállított vételár harmadát sem tette 
ki.
A bankett délután négykor ér véget. 
A vendégek ötkor indulnak haza. 
Petőfi szülőháza ettől a naptól válik 
igazán nemzeti zarándokhellyé.
A tervbe vett múzeum számára 
1881-ben Palóczy Géza gazdag föld-
birtokos életnagyságú olajfestményt 
ajánl fel a költőről. Ugyanebben a 
tudósításban merül fel egy feltehető-
leg gyorsan elvetélt terv, hogy a város 
gyermekkertészeti intézetet (óvodát) 
alakítana ki a szülőházban.(Ellenzék, 
1881. szept. 30. 3. o.)

Újabb talányos kérdés is felmerül a 
ház tulajdonjogával kapcsolatban. 
A szerződés szerint az Írók és Mű-
vészek Társasága vette meg, mégis 
Szana Tamás, aki a Petőfi Társaság 
titkára is, éves jelentésében beszámol 
a ház átvételéről.(A Petőfi-Társaság 
közülése. Fővárosi Lapok, 1881. jan. 
8. 26. o.) A magyarázatra korábban 
már utaltam. A két társaság tagsá-
ga részben átfedte egymást. Az Írók 
és Művészek Társasága egyre inkább 
eljelentéktelenedik, míg a Petőfi Tár-
saság dinamikusan fejlődik.
1882. május 6-án, a Budapest-Zi-
mony vonalon bepöfög Kiskőrös-
re az első tehervonat Szabadkáról. 
Mozsárágyúk dörgése, népünnepély, 
bankett és táncvigalom kíséri a nagy 
eseményt. Az előkelő vendégek Petőfi 
szülőházát is meglátogatják, ami im-
már sokkal könnyebben elérhető Bu-
dapestről, mint annak idején az ava-
táskor.(A Hon, 1882. máj. 10. 3. o.)

Fodor Tamás

4 órás munkaidőben takarítónőt keresek! 
Tel.: 06-30/452-1739
Családi ház eladó! Segesvári u. 38. 
Tel.: 06-30/324-9444
Matematika különórát vállalok általános 
és középiskolások részére.  
Tel.: +36-30/961-2623
A városközpontban 2 szobás II. emeleti 
lakás kiadó! 
Tel.: 06-70/935-4138
Kiadó üzlethelyiséget keresek Kiskőrösön 
25- 40 m2-ig kozmetikai tevékenységre. 
Tel.: +36 70 941-2538
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GÉPI SZŐLŐ
ELŐMETSZÉST

vállalok Kiskőrös
és környékén.

Nem csak moser művelésűt.

Pecznyik György
+36-20/9-240-302

TEHETSÉGGONDOZÓ, HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM A BEM ISKOLÁBAN
A Kiskőrösi Bem József Általános 
Iskola nagy hangsúlyt fektet a te-
hetséggondozásra. Éppen ezért, 
mint az előző tanévekben, így a 
2020-2021-es tanévben is éltünk a 
lehetőséggel és pályázatot nyújtot-
tunk be az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából az Em-
beri Erőforrások Támogatáskezelő 
által meghirdetett Nemzeti Tehet-
ség Program keretében.  A Nemzeti 
Tehetség Program alapvető célja a 
Magyarországon és a külhoni ma-
gyarlakta területeken a tehetség-
segítés fejlesztése. A Nemzeti Te-
hetség Program elfogadásával az 
Országgyűlés 2008-2028 között, 20 
évre kiemelt lehetőséget ad a tehet-
séges fiatalok hosszú távú, folya-
matos és biztonságos segítésére. 

A meghirdetett pályázatokra általá-
ban a köznevelésben és felsőoktatás-
ban részt vevők széles köre nyújthat 
be támogatási igényt, többek között 
köznevelési intézmények, felsőokta-
tási intézmények, illetve azok karai, 
egyesületek, alapítványok, közala-
pítványok. A program 2009-2020 
között több mint 15.700 nyertes 
pályázatot támogatott. A megítélt tá-
mogatások együttes összege az elmúlt 
években meghaladta a 24.3 milliárd 
forintot. Az iskola által benyújtott 
projekt címe: „A hagyomány nem a 
hamu őrzése, hanem a láng tovább-
adása” volt, mely NTP-KNI-20-0094 
azonosító számmal lett nyertes. 
Az elbírálás után iskolánk 1. 200 000 
forintot nyert 24 diák tehetséggon-
dozására.  A programban 24 fő 11-
12 éves kreatív - produktív tanuló 
vett részt (heterogén csoport), míg 
a megvalósításban a projekt vezető-
je Szkenderovits Lajosné volt. To-
vábbi együttműködő pedagógusok 
Gauszné Szabados Eszter és Budai 
Adrienn voltak. A pályázatban külső 
előadóként Filus Erika, a Petőfi Sán-
dor Szülőház és Emlékmúzeum veze-
tője csatlakozott.  A műhelymunkák-
ban részt vett Fodor Zoltán vésnök. 

Fodor Zoltán Magyarországon az 
első, aki meghonosította a fegyver-
vésnökséget. Hungarikum törvény-
előkészítő konferencián előadó volt, 
mint Hungarikum jelölt. Olyan népi 
motívumokat vés, mely során a ma-
gyar flóra elemeit alkalmazza (halasi 
csipke, kalocsai minta, szlovák motí-
vumok ötvözete gyógynövényekkel, 
fűszernövényekkel.) A pedagógusok 
munkájában két szülő is segített.
A kiskőrösi embereknek szlovák gyö-
kereik vannak. Ezzel a tehetséggon-
dozó, hagyományőrző programmal 
felhívtuk gyermekeink figyelmét 
hagyományaink szellemi és tárgyi 
értékeire. Ezekre építettük válto-
zatos tevékenységeinket a program 
során, kialakítva bennük a tudatos 
hagyományápolásra való hajlamot. 
A program fő célja volt a honismeret 
iránt érdeklődő tanulókkal való fog-
lalkozás, tehetséggondozás, városunk 
helytörténeti és néprajzi emlékeinek 
megismerése. A foglalkozásokon 
felidéztük a múlt történéseit is. 
Alapvető célunk volt megismertetni 
a diákokkal lakóhelyük, mikrokör-
nyezetük történelmi, népművészeti 
értékeit. Megmutatni, hogy a múlt 
velünk él, csak észre kell azt venni. 
Csoportalakításnál kiemelkedő sze-
repet kaptak a kooperációs, szemé-
lyiségfejlesztő játékok.
A projekt tartalmazott 60 órás szak-
köri tevékenységet, műhelymunkát, 
egynapos kirándulást és 3 napos 
tehetséggondozó, bentlakásos szak-
tábort. A program során a tanulók 
tudása bővült, rögzült, mélyült a 
szakköri tevékenységek, az alkotótá-
bor, a kirándulás által. A közösségi 
kapcsolatok erősebbé váltak a kö-
zös programok során. A közösségi 
együttéléshez szükséges magatartás 
és viselkedés pozitív irányba alakult. 
Kompetenciák fejlődtek a tanulók-
nál. A kézműves játékok, tárgyak 

alkotása által anyagismeretük és esz-
közhasználatuk bővült. Képzelő ere-
jük gazdagodott, szókincsük bővült. 
A munka során megtanulták a ter-
vezést, az előrelátást, és nem utolsó 
sorban a kitartást. Készítettek Csa-
ládfa-, Kiskőrös várostörténeti tab-
lót.  Viselettörténeti rajzokból és a 
kézműves alkotásokból kiállítás ren-
deztünk be. A szakköri tevékenysé-
gek, műhelymunkák során készültek 
agyagtárgyak, edények, szütyők, ne-
mezjátékok, gyöngyékszerek, szövött 
övek, tárgyak, zsinórok, csuhé virá-
gok). Bemutató előadás, prezentáció 
készült a szűkebb és tágabb közönség 
részére a szlovák népviselet, öltözet és 
használati tárgyak darabjairól.  A te-
hetséggondozó 3 napos bentlakásos 
szaktáborban megtanulták a gyógy-
növények fontosságát, szerepét a 
mindennapi életünkben. Megismer-
ték a gyógynövényeket, azok feldol-
gozási folyamatát, hatásait. Elkészí-
tették, megkóstolták, elfogyasztották 
a szlovák nemzeti ételeket (heróka, 
hólabda, sztrapacska) melyek el-
készítésében 2 szülő segített. A há-
romnapos szaktáborban folytattuk a 
műhelyben elkezdett feladatok meg-
valósítását. E gyakorlati feladatok 
befejezésére is sor került a táborban. 
Természetesen itt jobban elmélyül-
hettünk a témában. Kiegészítettük 
újabb feladatokkal, élményszerűbbé 
tettük azt. Sportjátékokkal, népi já-

tékokkal gazdagítottuk a táborban 
résztvevő gyermekek programját 
(népi játékok, kártyázás, társasjá-
tékok, focizás). A  népi  praktikák  
megismerése  és  a  gyakorlatban  
történő alkalmazása segítette a prob-
lémamegoldások leegyszerűsítését, 
egy gyakorlatiasabb életvezetés kiala-
kítását és nagymértékben fejlesztette 
a kreativitást, a találékonyságot. 
Az egynapos kiránduláson a társmű-
vészetekbe – színház, drámába – is 
belekóstolhattak és megismerhették 
Budapest neves, történelmi épületeit. 
Budapesten az Operett Színházban 
az István a király rockopera előadást 
tekinthették meg. Megismerték a 
diákok lakóhelyük, mikro és makro 
környezetük történelmi, művészeti 
értékeit. Felfigyeltek rá, hogy a múlt 
itt él közöttünk.  A tehetséggondo-
zás szerepe a pedagógiában megkér-
dőjelezhetetlen. A tehetség kincs.  
A gyerekek a projekt keretein belül 
megtapasztalhatták, hogy az iskola 
falain kívül is tanulás az élet, de a kö-
telezőn felüli feladatokkal az ember 
gazdagodik. Hogy az elme pallérozá-
sa és a kreativitás megélése jellemet és 
személyiséget épít szinte észrevétlen. 
Hisszük, hogy tanulóink megértet-
ték a hagyományápolás fontosságát, 
értékét a gyermekközpontú élményt 
adó ismeretelsajátítás, cselekvő tevé-
kenység során.

Szkenderovits Lajosné
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NAPJAINKÜNNEPI

A KEVI KISLABDADOBÓI 132 ISKOLA KÖZÖTT KIEMELKEDŐEK

FIATALODTAK

TÖBBSZÖR IS DOBOGÓRA ÁLLHATTAK A JP TEAM SE SPORTLÖVŐI

Az NB II-ben szereplő Kiskőrösi KSK 
férfi kézilabda csapatának ifjúsági gár-
dája megfiatalodott. Az együttes az 
országos ifjúsági bajnokság III. osz-
tályának „E” csoportjában szerepel, 
amelyben 11 gárda küzd.
Harangozó Péter csapatvezető el-
mondta, hogy a járványhelyzet je-
lentősen kihatott az ifjúsági keretük 
kialakítására is, mivel többen nem 
vállalták az edzésre járásokat és a 
mérkőzéseken való szerepléseket. 
Ebben a helyzetben arra kényszerül-
tek, hogy több olyan játékos lépjen 
pályára az ifjúságiaknál, akik az et-
től fiatalabb csapataik kézilabdázói. 
Ifjúsági korosztályos játékosuk négy 
van keretben, akik közül Torgyik 
Roland és Laki Gábor kapusok, 
valamint a mezőnyjátékosok közül 
maradt Patai Denisz és Baranyai 
Zoltán. A fiatalabb korosztályt kép-
viselő játékosok nagyon jól felvették 
a magasabb tempót, próbának minél 
jobb teljesítményt nyújtani. 

-ft-

A kiskőrösi KEVI tanulói nagy-
szerű eredményt értek el a Diák-
olimpia Ügyességi Csapatverseny 
kislabdadobó számában. Az általá-
nos iskolai tanulókból álló csapat a 
megyei döntőt megnyerve jutott be 
a kecskeméti országos döntőbe.
A csapat edzője és a fiatalok felké-
szítője Czinkóczki Tibor testneve-
lő elmondta, hogy a kislabdadobó 
számban, az országban összesen 132 
iskola csapata indult el a versenyen. 
A benevezett csapatok közül nem a 
megyei bajnokok jutottak tovább 
alanyi jogon, hanem az elért ered-

mények alapján a legjobb 12 került 
be az országos döntőbe, amit Kecs-
keméten rendeztek. A KEVI fiatal-
jai a 8. legjobb eredménnyel szerez-
tek jogot az országos döntőben való 
részvételre. A fiúk a megmérettetés-
re a kiskőrösi gimnázium sportud-
varában gyakoroltak. Az országos 
döntőben az 5. helyen végzett Fábi-
án Roland, Gombár Gergő, Dicsa 
Márk, Harangozó Andor, Farkas 
Krisztián, Szentgyörgyi Zsombor 
és Döme Csanád alkotta csapat. 
A gárda négy legjobb dobójának 
átlagát veszik számításba egy adott 

versenyen, ami alapján a gárda a 
megyei döntőt 56 méterrel nyerte 
meg. Az országos döntőben a hideg, 
hűvös, párás időben 53 méteres 
eredményt értek el, de meg kell em-
líteni, hogy két évvel ezelőtt a KEVI 
csapata 60 méteres teljesítménnyel 
ezüstérmes volt. A csapatból Fábián 
Roland számít a legnagyobb dobó-
nak, aki jó körülmények között akár 
70 méteres teljesítményre is képes, 
ami országos viszonylatban is ki-
emelkedőnek számít.

Filus Tibor

Felsőtárkányban rendezték meg a 
Steel Challenge Országos Bajnoksá-
got, ami egyben Central European 
Open Level III. nemzetközi verseny-
ként lett jegyezve. A városunkban 
működő egyesületet  hatan képvisel-
ték a mezőnyben és Maglódi Attila, 
aki a felkészülésben és a versenyen 
is biztosította a szakmai hátteret a 
junior sportlövők számára. Szinte 
mindannyian dobogós helyezésekkel 
zárhatták a napot. 
Maglódi Attila: Az egy nap alatt le-
bonyolított megmérettetésen nyolc 
pályát kellett teljesíteni minden di-
vízióban. Ez komoly próbára tette a 
nevezők fizikai és mentális felkészült-
ségét, valamint a technikai eszközö-
ket egyaránt. Maglódi Norbert lett 
a legeredményesebb kiskőrösi lövő 
a JP Team SE tagjai közül. A teljes-

ség igénye nélkül, juniorok közt két 
divízióban Országos Bajnoki címet 
szerzett, de a felnőttek mezőnyében 
is háromszor dobogóra állhatott... 
Kiemelendő még Tóth-Zsámboki 
Dávid teljesítménye, aki bár nem 
szerzett érmet, viszont az idei évben 
nagy fejlődést mutatott. Összesze-
detten versenyzett és közvetlenül a 
dobogó közelébe is került a juniorok 
versenyében. Mindannyian kiváló 
formában, remekül teljesítettek ez-
által öregbítve klubunk, városunk jó 
hírnevét. 
Folyamatosan nagyon szép eredmé-
nyeket hoz a Lechner Péter elnök 
által vezetett egyesület, amely 2013-
ban nyitott ki újra. Gratulálunk az 
országos és nemzetközi szintű helyt-
álláshoz!

Boda Zsuzsa 

EREDMÉNYEK:

Drexler Christine Országos Bajnokság-
Central European Open (Lady): 2. hely. 
Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék

Maglódiné Tóth Szilvia Országos 
Bajnokság-Central European Open (Lady): 
2. hely Kiskaliberű puska optikai irányzék

Barna Hanna Országos Bajnokság-
Central European Open (Junior): 3. hely. 
Kiskaliberű puska nyílt irányzék

Maglódi Norbert Országos Bajnokság-
Central Europen Open (Junior):
1. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
1. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
2. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék

Országos Bajnokság Felnőttek közt:
2. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
3. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
8. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék

Central European Open Felnőttek közt:
2. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
5. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
8. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék

Kohut Zalán Országos Bajnokság- 
Central European Open (Junior):
2. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
3. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
5. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék

Tóth-Zsámboki Dávid Országos Baj-
nokság - Central Europen Open (Junior):
4. hely. Kiskaliberű puska nyílt irányzék
4. hely. Kiskaliberű puska optikai irányzék
6. hely. Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék

Kohut Zalán Tóth-Zsámboki Dávid Drexler Christine Maglódiné Tóth Szilvia Maglódi Norbert
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SPORT

KEVI KUPAGYŐZELEM 
AZ ECKERLE SZAKI KUPÁN

TESTI-LELKI

A Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi 
Wattay Technikum és Kollégium 
intézményének szervezésében 29. al-
kalommal került megrendezésre nov-
ember 19-én az Eckerle Szaki Kupa 
Labdarúgó Torna. A kiskőrösi városi 
sportcsarnokban hat középiskola csa-
pata mérte össze erejét körmérkőzéses 
formában. 
A csapatok 2 x10 perces játékidőt töl-
töttek a pályán egy mérkőzés során, 
amikor döntetlen végeredménynél 
büntetőkkel dőlt el, hogy ki kap több 
pontot. A találkozókat nagy küzde-
lem jellemezte, melyek során sajnos 
két súlyos sérülés is történt. A kiskun-
halasi Vári csapatából az egyik játékos 
bokasérülést szenvedett, ami után az 
edzője elvitte a kiskunhalasi kórház-
ba, de röntgenfelvételek szerint törést 
nem történt. A másik esetnél sokkal 
súlyosabb volt a sérülés, amelyhez 
mentőt kellett hívnia a szervezőknek. 
A kiskunfélegyházi Közgáz csapatá-
ból sérült le az egyik játékos. 
A kiskőrösiek eredményei: KEVI 
(Téglás H., Hajas Sz., Pecznyik G., 
Horváth G. - 2) – VÁRI 5-1 WATTAY 

– PIÁR 0-2 KÖZGÉ - KEVI (Téglás 
H., Karf A., Dörmő Á., Horváth G., 
Móczár P.) 0-5 WATTAY (Albert Á., 
Sztraka M.) – KOSSUTH 2-2 (bün-
tetőkkel: 2-1)
KEVI (Téglás H., Karf. A.) - 
WATTAY (Sztraka M.) 2-1 KÖZGÉ 
- WATTAY (Szabó D. – 2, Várszegi 
D. – 2) 1-4 PIÁR - KEVI (Torgyik 
M., Téglás H., Dörmö G. - 2,Kecske-
méti Kr., Horváth G. - 2) 1-7 PIÁR 
– KÖZGÉ 2-0 VÁRI - WATTAY 
(Albert Á., Szabó D., Sztraka M.) 1-3
KOSSUTH - KEVI (Téglás H., Ha-
jas Sz.) 2-2 (büntetőkkel 2-3)

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangéli-
kus Óvoda, Általános Iskola, Gimná-
zium és Technikum kupagyőztes lett, 
a másik kiskőrösi csapat, a Kiskun-
halasi SZC Kiskőrösi Wattay Techni-
kum és Kollégium a harmadik helyen 
végzett.
Hazai különdíjak:
Gólkirály: Téglás Hunor (5) KEVI
Legjobb hazai játékos: Szlovák Dá-
vid Wattay

F.T.  

KÖZÉPPONTBAN AZ OTTHONI ÉTELEK AZ EFI NAGY FŐZŐSULIJÁBAN

Az új bajnoki szezonban első alkalommal szerepel az U18-as korosztály-
ban az országos bajnokság küzdelmeiben a HC Kiskőrös - Spartak egye-
sületének jégkorong csapata. A gárda minden tagja helyi nevelésű fiatal, 
akik a 3 x 3-as bajnokság küzdelmeiben vesznek részt. A bajnokság első 
fordulójára Kiskőrösön került sor október elején, amikor a hazai gárda 
mellett a Tatabánya, a Várpalota (Lizards) és a Pécs csapatai léptek jégre. 
A kiskőrösiek jó teljesítményt nyújtottak, hiszen egy vereség mellett két 
mérkőzésen nagy gólarányú győzelmet arattak.

A HC Kiskőrös-Spartak csapatának 
eredményei:
HC Kiskőrös - Lizards: 2-7 
HC Kiskőrös - Pécsi Sportiskola: 18-0 
HC Kiskőrös - Tatabányai Polipok: 
12-2

A csapat november 13-án ismét egy 
hazai rendezésű tornán vett részt. 
Ezen a napon a kiskőrösi Rajz At-
tila Jégcsarnokban az U18-as gárda 
három mérkőzést játszott. A fiatalok 
11 órai kezdettel a Pécsi Sportisko-
la csapatával mérkőztek meg, akiket 
24-2-re győztek le. A fiatalok 14 órai 
kezdettel a várpalotai Lizards csapata 
ellen léptek jégre, akiktől nagy csatá-
ban kaptak ki 7-5-re. 

Az együttes 15 órai kezdettel a Tata-
bányai Polipok csapata ellen tudott 
javítani, akiket 16-2-re győztek le. 
A kiskőrösi jégkorong csapatnak ez 
az első idénye ebben a bajnokságban 
az U18-as mezőnyben. A fiatalok 
újoncként nagyon szépen helytáll-
nak, hiszen harcban vannak még 
a dobogós helyekért, sőt a bajnoki 
első helyért is. Ennek a korosztály-
nak az idei szezonban volt már egy 
kiskőrösi rendezésű tornája és most 
a pécsiek kérésre adtak otthont az 
eseménynek.
Az együttesről a HC-Kiskőrös 
Spartak elnöke Szekeres Károly 
(a fotón álló sor középen, fekete 

mezben) elmondta, hogy jelentős 
részben azokból a fiatalokból áll, 
akik kiöregedtek a fiatalabb kor-
osztályokból és szerettek volna a 
továbbiakban is jégkorongozni. 
Az U18-as gárda első alkalommal 
szerepel a klub keretein belül valami-
lyen bajnokságban, amivel a legfiata-
labbaktól a felnőttekig az összes kor-
osztályban képviselteti magát a klub 
valamilyen küzdelemsorozatban.
A 3 x 3-as bajnokság szlogenje, hogy 
a „jó hoki kis helyen is elfér”, aminek 
a kiskőrösi jégcsarnok méretei miatt 
rendezőként is meg tudnak felelni. 
A fiatalokat Sándor Zsolt edző irá-
nyítja, akik 3 x 15 perces játékidő 
alatt mérik össze erejüket az ellenfe-
lekkel. A nagyon pörgős játék során 
minden csapatban három mezőnyjá-
tékos és egy kapus lehet egyszerre a 
játéktéren, akik percenként sorokat 
cserélnek, nincs időmegszakítás és 
folyamatos a játék. A szabályokról 
tudni kell, hogy nincs büntetés, csak 
figyelmeztetés szabálytalanság esetén 
és egy adott játékos harmadonként 
legfeljebb két gól lőhet. Utóbbival 
azt kívánták előtérbe helyezni, hogy 
egyetlen ügyes játékos ne döntse le 
a találkozók sorsát. A bajnokság tor-
na rendszerben kerül lebonyolításra, 
mely során a csapatok mindegyike 
házigazdája lesz az egyik fordulónak.

Filus Tibor

AZ U18-AS JÉGHOKISOK AZ ELSŐ 
IDÉNYÜKNEK VÁGTAK NEKI

ELSŐ HELYEN A LABDARÚGÓK
A Kiskőrösi LC megyei I. osztályban 
szereplő labdarúgó csapata kiváló tel-
jesítményt nyújtott az őszi szezonban. 
A fiúk az első helyen állnak a bajnok-
ság felénél, 12 mérkőzésen szerzett 27 
ponttal. Az elért eredmények értékét 
növeli, hogy a pályabezárás miatt a 
gárda egyetlen találkozót sem vívha-
tott meg hazai környezetben.
A csapat teljesítményét nézve ki kell 
emelni, hogy mindhárom szomszéd-
vári rangadójukat megnyerték, a Kecel 
FC ellen 5-0-ra, a soltvadkertiekkel 
szemben 1-0-ra és az akasztóiakat 
2-1-re legyőzve. Az utóbbi rangadó 

megnyerésének igen nagy értéke volt, 
mivel a kiskőrösi gárda 11 éve nem 
győzött Akasztón. A fiúk 0-1-ről for-
dítva nyertek Salami Eugene fejesével 
és Nagy Attila 11-es góljával 2-1-re. 
A Kiskőrös 2010. március 26-án nyert 
utoljára Akasztón. Azon a mérkőzésen 
Kósa Krisztián góljával vezettek az 
akasztóiak, majd Aszódi egyenlített 
és éppen egy akasztói, Judák Zoltán 
döntötte el azt a meccset a Kiskőrös 
javára. Talán sorsszerű, hogy a régi 
„Stadlerkockás” mezben nyert most a 
csapat, az akasztóiak pedig zöld szere-
lésben léptek pályára...            Filus T.

Újra megrendezésre került Kiskő-
rösön az egyik legismertebb futással 
kapcsolatos program, a Libafutam. 
A rendezvény napján a Kiskőrösi 
Egészségfejlesztési Iroda közreműkö-
désével a délelőtti órákban a Kiskő-
rösi Mentő Alapítvány munkatársai 
kitelepültek, akiknél vércukorszint, 
vérnyomás és szaturációs méréseket 
lehetett végezni. Az érdeklődők-
nek az elsősegélynyújtás elméleti 
hátteréről is tartottak tájékoztatást, 
valamint az újraélesztés mellett 
megvitatták a különböző sérülések 

ellátását. A gyakorlatban is kipró-
bálhatták az újraélesztéssel és légúti 
idegentest eltávolításával kapcsolatos 
fogásokat és mozdulatokat. Ez a tu-
dás mindenki számára hatalmas se-
gítséget jelenthet, hiszen vészhelyzet 
esetén akár életet is menthetünk!
Dietetikus partnerünk, Szlávik-Ku-
pán Emese szintén részt vett a ren-
dezvényen. Táplálkozási tanácsok-
kal, étmódváltással és ehhez szorosan 
kapcsolódó testmozgási szokások ki-
alakításával kapcsolatban fordulhat-
tak hozzá az érdeklődők.

A Libafutam rajtjelzésének elhang-
zása előtt Ferenczy Éva sportedző 
tartott egy jó hangulatú, zenés be-
melegítést a versenyen résztvevők 
számára, így az időjárás ellenére 
megfelelően bemelegedve indul-
hattak neki a futók az előttük álló 
távnak.
Az idei évre véget ért Nagy Főzősuli 
című programsorozatunk, mely-
nek célja, hogy a résztvevők elsajá-
títhassák azokat az ismereteket és 
fortélyokat, melyek hozzájárulnak, 
hogy önállóan – egy kis energia be-
fektetésével – előállítsák azokat az 
ételeket, élelmiszereket, melyek nap 
mint nap, bekerülnek a bevásárló 
kosárba. Egy kis energia befekteté-
sével hosszútávon rengeteget spó-
rolhatunk, finomabbnál finomabb 
ételeket ehetünk, hiszen össze sem 
lehet hasonlítani pl. a frissen gyúrt 
házi tésztát a boltival, és emellett 
egészségünket is támogatjuk, hiszen 
tudjuk, mit viszünk be a szerveze-
tünkbe.
A programsorozat első alkalmán dr. 
Nagy Miklós az EFI iroda szakmai 

vezetője és felesége Lőke Gabi be-
mutatták, hogy készíthetünk ott-
hon joghurtot, sajtot, sajtkrémet, 
margarint, körözöttet, fagylaltot, 
májkrémet, húspástétomokat és 
tepertőt. A második alkalommal a 
liszt és a burgonya került a főszerep-
be, ahol készült friss kenyér, kalács, 
ropogós kifli, pizzatészta, tortilla, 
Naan kenyér, valamint frissen gyúrt 
házitészta, nokedli, gnocchi, sztra-
pacska és dödölle. A harmadik al-
kalommal a zöldségek sokszínűségét 
használtuk ki, így készültek saláta-
alapok, mint a házi mustár és majo-
néz, tartármártás, különböző ismert 
salátaöntetek, ecetes saláták, görög-
saláta, burgonya- és franciasaláta, 
tabbouleh saláta, tésztasaláta, orosz 
hússaláta és narancsos céklasaláta.
Az utolsó két elmaradt alkalmat, 
melyek témája a téli kamra és a 20 
perces melegételek, a tavasszal ter-
vezzük megtartani, ahova várjuk a 
további érdeklődők jelentkezését.

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

MINDEN PERC AZ EGÉSZSÉGRŐL SZÓLT A BEMBEN
Az egészséges életmódra nevelés ki-
emelt szerepet kap a Kiskőrösi Bem 
József Általános Iskolában, ezt tük-
rözi az október 20-án, az 5. évfolyam 
számára megtartott Egészségnap is, 
melyet Kovácsné Pszota Orsolya 
koordinált.
Azért volt különleges ez a nap, mert 
az „EGYÜTT EGY SZEBB JÖVŐ-
ÉRT” projekt keretében változatos, 
az egészség megőrzését segítő prog-
ramokon vehettek részt a tanulók és 
szüleik. Ezt a napot gyümölcssaláta 
készítéssel kezdték a diákok, de a csa-

patok egyik nagy feladata volt az is, 
hogy gyümölcsszobrot készítsenek. 
A diákok fantáziájának és kreativitá-
suknak köszönhetően nagyon látvá-
nyos, különleges alkotások születtek.
A táplálkozás után a mozgásé volt 
a főszerep. A csapatok játékos sor-
versenyen vehettek részt, miközben 
élvezhették a mozgás és versenyzés 
örömét. Ezután megismerhették és 
kipróbálhatták az udvaron a régi népi 
játékokat: a gólyalábon járást, falo-
vacskázást, páros síelést, célbadobást 
karikával, rongylabdával. A legna-

gyobb sikernek a fakarddal vívás ör-
vendett a fiúk körében. Különleges 
feladat volt még az ördöglakat kinyi-
tása, melyhez nem kevés ügyesség, 
gondolkodás és türelem kellett.
A testi egészségen kívül fontos a lelki 
egészség is. A szülők számára lehető-
ség nyílt a nap folyamán pszicholó-
giai tanácsadásra, segítségnyújtásra. 
Többen éltek ezzel a lehetőséggel is. 
Mindenki számára hasznos volt ez a 
nap. A csapatok az élményeken kívül 
gazdag jutalomban részesültek.

Általános karbantartó
munkatársat keresünk

fa-, fémipari vagy
épületgépész szakmunkás 

végzettséggel. 

korosszolg@gmail.com
06-20/436-8090
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