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135 sorszámozott Petőfi verseskötetet postáztak
a 2020. január 1-jén született gyermekeknek.
AZ EMLÉKLAPOKAT DOMONYI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER IS ALÁÍRTA.
(cikk a 3. oldalon)
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BIZAKODVA TEKINT A VÁROSVEZETÉS A 2021-ES ESZTENDŐRE

A 2020-as rendhagyó esztendőnek is
elérkeztünk a végére, s bár nagy veszteségeink, kemény csatáink voltak,
reménységgel, bizakodva tekintünk a
2021-es évre.
Az adventi készülődést, a karácsony
csodáját szűk családi körben éltük
meg. A városunkban több évtizede
hagyományos Petőfi Szilveszter programjai is elmaradtak, mint ahogy a
máskor közös szórakozással megünnepelt óévbúcsúztatás is csendesebb volt.
Az elmúlt esztendőre visszatekintve elmondhatjuk, hogy mindannyiunknak
nehéz helyzeteket, új kihívásokat
hozott. Sok minden változott és átalakult, az élet már nem lesz ugyanolyan, mint ezelőtt volt. Viszont
Kiskőrös lakosságának bizalma, valamint a járványhelyzetben tanúsított
fegyelmezett magatartása erőt adott
a városvezetésnek abban, hogy az új
körülményekkel felvegyük a harcot,
és sikeresen megbirkózzunk a feladatokkal.
A nehézségek ellenére 2020-ban is
sokat dolgoztunk, sok segítséget kaptunk és mindez a látványos fejlődési
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pályán tartotta Kiskőröst. Hálás szívvel mondok köszönetet a kormányzatnak, Font Sándor országgyűlési
képviselőnknek, Rideg Lászlónak,
a megyei közgyűlés elnökének azért,
hogy városunkat minden fejlesztési
elképzelésünkben kiemelten támogatják, segítik, és így nemcsak jelenünk,
hanem a jövőnk is biztosnak látszik.
A múlt év elején elfogadott költségvetésünket a pandémiás helyzet alaposan
felülírta, több költségvetési módosítást kellett megtennünk. A tavaszi
rendkívüli jogrend kihirdetésekor első
lépésként létrehoztam egy elkülönített
alapot, amelyet azóta is rendszeresen
bővítünk, és a már többtíz milliós
keretből igyekszünk eredményesen
megoldani a járványhelyzet miatti kiadásaink kifizetését.
Eddigi pályázati projektjeink azonban
a járványhelyzet ellenére is zavartalanul folytatódtak.
A teljesség igénye nélkül szeretném
felsorolni azokat a projekteket, amiket
ebben a nehéz időszakban megvalósítottunk.
Sikeresen lezártuk és átadtuk a belvízelvezető rendszer fejlesztését, amelynek része a záportározó. (fotó)
Hamarosan befejezzük az új
hatcsoportszobás óvoda építését. (fotó)
Városunk egyik legnagyobb büszkesége a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, szintén jelentős fejlesztés alatt áll.
Kívül-belül megújul és remélem, méltó módon várja a Petőfi 200 emlékévre
idelátogatókat. (nagy fotó)
A Batthyány utcai óvoda belső átalakítása, Árpád u. 8. sz. alatti épület teljes
energetikai felújítása, a Hagyományok
háza kialakítás (fotó) a Kossuth Lajos
utcában, az alapítvánnyal közösen a
Roma alkotóház kialakítása a Délibáb
utcában.
Karácsony előtt nagy örömünkre a
Széles út és a Seregélyesi út végének
aszfaltozása tárgyú projekt kivitelezési szerződését sikerült megkötnünk.
A Piaccsarnok átépítésének közbeszerzési eljárása is lezárult.
December 30-án pedig a KiskőrösTabdi kerékpárút megvalósításának
szerződését is aláírtuk.

Sajnos a már megszokott és megszeretett rendezvényeink nagy része elmaradt. A Szüreti mulatságot a borutcával, a Dutra találkozót, valamint az
Agrár expót azonban a járványügyi
szabályok teljes betartása mellett sikeresen meg tudták a szervezők tartani.
Az online tér nyújtotta lehetőségeket
kihasználva, a Kunság Média Kft.
munkatársainak köszönhetően nem
szakadtak meg hagyományaink, így
„Home cooking”, vagyis otthonfőzéssel valósult meg több helyszínen
a Kiskőrösi Kakaspörkölt Főző Fesztiválunk.
Engedjék meg, hogy végezetül, de
nem utolsó sorban köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben
segítették településünk fejlődését és az
önkormányzat tevékenységét.
Köszönöm a polgármesteri hivatal, a
város intézményeiben dolgozók munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil
szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott
segítségét és aktív részvételét, az egyházak és a vállalkozók támogatását.
Természetesen köszönöm a képviselők
és kültagok összehangolt aktivitását,
amellyel a rendkívüli jogrend idején is
segítettek munkámban. Külön köszö-

netet mondok mindazoknak, akik a
veszélyhelyzet frontvonalában álltak és
állnak helyt, megkönnyítve a lakosok
mindennapjait, életét. Azoknak, akik
vigyáznak egészségünkre, továbbá
azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak és civil szerveződéseknek,
akik önzetlenül támogatták a járványhelyzetben a rászorulókat és városunk
szociális intézményeit.
Kívánom, hogy a 2021-es esztendőben is az összefogás, az együttgondolkodás jellemezze Kiskőrös polgárainak
mindennapjait!
Terveink szerint az önkormányzat
2021-ben is további látványos fejlesztések megvalósításán fog dolgozni.
Adja Isten, hogy városunk tovább
gyarapodjon, szépüljön, gazdagodjon. Legyen mindenkinek egészsége,
örömteli családi élete, legyenek békés
hétköznapjaink és emelkedett ünnepeink, tartson bennünket egyben elkötelezettségünk, a város szeretete, a
jobbra való törekvés.
Kívánok mindenkinek jó, boldog,
eredményekben gazdag 2021-es esztendőt.
Domonyi László
polgármester

A SERLEGET EMELVE FOGADOM
Domonyi László polgármester:
A Petőfi-szilveszterek fontos része a
polgármesteri serleges fogadalomtétel. A város vezetője minden évben
ezzel a billikommal tesz olyan
ígéretet, ami a helyi Petőfikultuszt segíti. Az elmúlt
évben azt a fogadalmat
tettem, hogy felújítom
a szülőház melletti járdát és az udvart.
Ebben az évben arra
teszek ígéretet, hogy
a múzeum 2021-ben
elkészülő állandó tárlatának megnyitó ünnepségéhez anyagi forrást biztosítok annak érdekében, hogy ez az
örömteli esemény méltó legyen Petőfi

szellemiségéhez. Erre a fogadalomra
emelem a serleget, és a hagyományokhoz híven Jókai gondolatával kívánok
Önöknek békés, boldog új esztendőt.
„Isten keze takarjon be minden
vétek elől, s vezessen küszöbödre minden boldogságot. Petőfi szülőhajléka
alatt múló szava legyen
a fájdalomnak, tartós
az örömnek, futó vendég legyen benne a baj,
rendes szálló az áldás.”
Az Önök hajlékára,
családjára is ugyanezeket
kívánom. Isten keze Önöket is takarja be minden vétek
elől, és vezessen küszöbükre minden
boldogságot.

NAGY KÖLTŐNK SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTÜK
Nem szakadt meg a Petőfi Szilveszter hagyománya

Kiskőrös nem maradhat Petőfi
Szilveszter nélkül, nem szakadhat
meg a több mint két évtizedes hagyomány. Ha nyilvános programok
idén nem is voltak, de a Kiskőrös
Televízió segítségével a megemlékezést megtartották a szervezők –
Kiskőrös Város Önkormányzata,
valamint a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum – így az a nézők számára elérhetővé vált.
Dr. Filus Erika múzeumigazgató köszöntője után beszélt a Petőfi
kultusz részeként megvalósuló kötetátadásról, majd Turek Miklós
színművész örvendeztetett meg
bennünket verseivel egy versszínház
felelevenítésével. A galériában gra-

fikai kiállítás nyílt Nágel Kornél
grafikusművész munkáiból. A polgármesteri óévbúcsúztató, újévköszöntő után Domonyi László polgármester serleges fogadalomtétele
következett. Az evangélikus templomban Lupták György nyugalmazott esperes mutatta be a keresztelési anyakönyvet, részletesen taglalva
a bizonyítékok hosszú sorát, amelyek mind igazolják, hogy Petőfi
Sándor Kiskőrösön született. Évkezdő áldás nélkül sem maradtunk
Kecskeméti Pál evangélikus igazgató lelkész jóvoltából. A tisztelet és
emlékezés koszorúit a nagy költőnk
szülőháza falán az Országos Petőfi
Sándor Társaság nevében Kispálné

dr. Lucza Ilona elnök és Barkóczi
Ferenc társelnök, Kiskőrös Város
Önkormányzata nevében Domonyi
László polgármester és dr. Turán
Csaba jegyző, a Kiskőrösi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium
nevében Szentgyörgyiné Szlovák
Mária igazgató és Kissné Zsikla
Edit, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum képviseletében pedig Dr.
Filus Erika igazgató és Rajosné Lapid Eszter helyezték el. A Himnusz
után a Szilveszter Társulat 2013-as
előadásának felvétele, a Helység kalapácsa című Petőfi elbeszélő költeménye zárta a megemlékezés sorát.
Köszönjük a szervezőknek!
Boda Zsuzsa

198 gyermek született hazánkban 2020. január 1-jén
Több, mint két évtizede, hogy szilveszter éjjelén együtt ünnepel a város, valamint mindazok, akik szeretik
Petőfit és eljönnek hozzánk a Petőfi
Szilveszter programjaira. Az ünneppel egyidős hagyomány, hogy megajándékozzuk azokat az egy esztendős kisgyermekeket, akik városunk
jeles költőjével egy napon születtek
Magyarországon. 2020-ban 198
kisgyermek született január elsején,
számukra ezen a napon bensőséges
ünnepség keretén belül adtunk volna lehetőséget, hogy személyesen átvegyék a kereskedelmi forgalomban
nem kapható, sorszámozott Petőfi
verseskötetet. Idén a múzeum munkatársai felé 135-en jelezték, hogy
szeretnének részesülni az ajándékból,
számukra postai úton küldték el a
könyvet.
Ugyancsak hagyomány, hogy a Petőfi Szilveszter vacsoráján korhű
ételekből állítják össze a menüsort.
A koccintó, vendégüdvözlő ital a
Petőfi kávélikőr, melyet az eredeti receptúra alapján idén Krámer
Iván amatőr helytörténeti kutató
elkészített és megajándékozta vele a
múzeum munkatársait. Így a köte-

tekhez tartozó emléklapok aláírásakor Domonyi László polgármester,
a múzeum kollektívája, valamint a
médiumok képviselői ezzel a különleges nedűvel koccinthattak a 2021es esztendőre.
Domonyi László polgármester:
„A Petőfi-kultusz nagyon fontos
Kiskőrös városának és ennek rendkívüli karakteres eseménye a Petőfi
Szilveszter. 1880-ban vásárolta meg
Jókai Mór vezetésével a Magyar Írók
és Művészek Társasága a Petőfi házat,
s lett 140 évvel ezelőtt Magyarország első irodalmi emlékháza. A ház

működtetése és fenntartása a fővárosból nehézkes volt, így a társaság
1890-ben felajánlotta a településnek.
Azóta nekünk, a mindenkori településvezetésnek tisztünk és kötelességünk a ház karbantartása és a Petőfikultusz fenntartása, továbbörökítése.
A pandémia sem szakíthatja meg ezt
a kötelezettséget. Ha akkor megígérték elődeink Jókai Mórnak, nekünk
kötelességünk az adott szó betartása
ma is. Az online világ ma már an�nyira fejlett, hogy a nehézségek ellenére is meg tudtuk valósítani, hogy
méltóképpen emlékezzünk meg
városunk költőóriása, Petőfi Sándor
születésnapjáról.”
Véletlen, vagy sorszerű, hogy ebben
az évben, Petőfi Sándor születésének
198. évfordulóján a költővel azonos
napon épp 198 kisgyermek született.
Két év múlva a világ figyelme Kiskőrös felé fordul, hiszen a Petőfi Emlékév programjai kerek egy esztendőn át
tartanak majd, lánglelkű forradalmár
költőnk 200. születésnapja alkalmából. Reméljük abban az évben 200
kisgyermeket is tudunk köszönteni a
jeles napon megtartott ünnepségen.
Boda Zsuzsa
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JANUÁR VÉGÉN ELKEZDŐDIK
AZ ÚJ PIACCSARNOK KIALAKÍTÁSA

ALÁÍRTÁK AZ IZSÁKI ÚTI KERÉKPÁRÚT
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSÉT
December 30-án délelőtt a Városháza dísztermében Domonyi László
polgármester, Kiskőrös Város Önkormányzata részéről, a közbeszerzési eljárás győzteseként pedig a Scorpio-Trans
Szállítási és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Benik József (a fotón középen)
aláírták a „Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi között”projekt
vállalkozási szerződését.
A TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00024
számú projekt összköltsége: 742 millió
700 ezer forint.
Az elnyert támogatás: 430 millió forint.
A tervezett fejlesztés keretében a Kiskőrös Bánffy utcától a Tabdira vezető
bekötő útig valósul meg a több mint
4 és fél kilométer hosszú kerékpárút,

melyből belterületen 710 méter épül
meg. Kialakításának elsődleges célja,
hogy a forgalmas úton megszűnjön
a kerékpáros közlekedés, biztosítva a
balesetmentes kerékpározást az arra
elhelyezkedő vállalkozások dolgozóinak, valamint a nagyszámú tanyás
ingatlanokban lakóknak. A közlekedési feltételek javításával minden
bizonnyal többen vállalkoznak majd
az egészséges életmódhoz hozzájáruló
kerékpározásra.
A szerződés aláírásakor jelen volt
Szedmák Tamás alpolgármester, az
érintett választókerület önkormányzati képviselője is. A munkálatok még
a tavasz folyamán megkezdődnek.
Boda Zsuzsa

ASZFALTBURKOLATOT KAP A SZÉLES ÚT
Aláírta december 14-én délután a
Városháza dísztermében a Széles út
aszfaltozásának kivitelezési vállalkozói szerződését Domonyi László
polgármester, valamint a kivitelező
ÉKISZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság részéről, Tercsi Miklós
ügyvezető.
A 2166 méter hosszú aszfaltozás érinti az Izsáki út - Széles út, a Széles útMadách utca, valamint a Seregélyesi

út meghosszabbításaként a Rácz útig
tartó szakaszt. A jogi formaságok lebonyolítása és a terület előkészítése
után a tényleges munkálatok március 1-jén kezdődnek meg és várhatóan
június végén, július elején fejeződnek
be. Az aszfaltburkolattal ellátandó
utak Szedmák Tamás alpolgármester választókerületébe tartoznak, így
ő is jelen volt a kivitelezési vállalkozói
szerződés aláírásakor.
„A mintegy 200 milliós
projekt megvalósításához
egy vidékfejlesztési pályázati kiíráson nyertünk 100
millió forintos támogatást,
a bekerülési költségek másik felét önerőből fedezi a
város, erről már a pályázat
beadásakor döntöttek a
képviselő-testület tagjai”
– adott tájékoztatást a polgármester.
Boda Zsuzsa
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Az új piaccsarnok kialakítása a volt
Julius Meinl épületében, első üteme
az új piactér létrehozásának. Január
5-én, a Városháza dísztermében Lakatos Gábor vállalkozó, a kivitelező
Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, (fotó bal szélén) valamint Schäffer
Tamás, a Kiskőrösi Önkormányzat
Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetője aláírták a „A kiskőrösi kistermelői piac infrastrukturális
fejlesztése” elnevezésű és TOP-1.1.316-BK1-2017-00009
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok I. ütemének
ellátására” tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejöttt vállalkozási szerződést,
amelyet Domonyi László polgármester jóváhagyott Kiskőrös Város
Önkormányzata nevében.
A TOP-os pályázatra konzorciumi
keretek közt pályázott Kiskőrös Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun
Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Kft., valamint a Kőrösszolg Nonprofit Kft. bevonásával.
A pályázaton Kiskőrös 280 millió forintot nyert a helyi piac infrastrukturális fejlesztésére.

Domonyi László polgármester: Egy
ilyen nagy volumenű járási központot képviselő városnak szüksége van
egy modern kialakítású piacra, amely
városunkban nagyon kedvelt bevásárlási színtér. Régi álmunk válik valóra
a beruházás megvalósításával. Az önkormányzat már régebben saját erőből megvásárolta a csarnoképületet és
a körülötte lévő területet. Az új csarnokban már nem csak heti két napon
árusíthatnak a termelők és a boltok,
üzletek tulajdonosai, hanem a lehetőséget minden nap biztosítjuk.
Schäffer Tamás, a Kőrösszolg Kft.
ügyvezetője: Az új piactér kialakítása több ütemben fog megvalósulni.
A kivitelező cégnek 15 hónap áll a
rendelkezésére, hogy az épület alsó
szintjét a terveknek megfelelően átépítse, kialakítsa a piaccsarnokot a
hozzátartozó, zárható elárusító helyekkel. Összességében 14 üzlethelyiséget alakítanak ki, amelyekben helyet
kapnak a jelenlegi piaccsarnok boltjai
is. Az épület középső terében pedig 40
árusító pultot állítanak majd fel.
A kivitelezői szerződés aláírásán jelen
volt Markó Ferenc, a választókerület
képviselője is.
Boda Zsuzsa
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ÚJ, MULTIFUNKCIÓS GÉPET VETTEK
Gianni Ferrari márkájú településüzemeltető új, multifunkciós,
négyévszakos munkagépet állítottak
üzembe a Kőrösszolg Nonprofit Kftnél a tavalyi esztendő végén.

A város szolgálatába állt új, 12 millió
forint értékű gép jelentős mértékben
hozzájárul ahhoz, hogy az elmúlt
évtizedben véghezvitt közterületi
fejlesztésből adódó megnövekedett
munkafeladatokat maradéktalanul
és gyorsan el tudjuk látni- adott
tájékoztatást Schäffer Tamás, a kft
ügyvezető igazgatója. Mindez nélkülözhetetlenné tette egy mindenre
(is) alkalmas munkagépnek a beszerzését. Mint az ügyvezető kiemelte,

mind a burkolatfelületek, a kiemelt
szegéllyel rendelkező útpadkák,
mind a zöldfelületek nagyobb területet foglalnak el és a minőségük is
maga után vonja a még szakszerűbb
gondozást. Ugyancsak nőtt többek
között a járdák és a kerékpárutak
száma is, amelyek rendben tartása is igényli a gépi munkát
a hagyományos településüzemeltetési feladatellátás
mellett. Illetve a kézi erővel végzett munkavégzés
már gazdaságtalanná
vált sok területen.
A takarékos és költséghatékony működésnek köszönhetően a kft önerőből tudta
megvásárolni gépparkjának új darabját. A hétköznapokban, illetve a rendezvényeken is „csatasorba állítható”
új gép egyaránt alkalmas a zöld- és a
burkolt felületek kezelésére. Így tud
utat seperni, lehullott lombot gyűjteni, télen síkosság-mentesíteni, illetve havat tolni, a kiemelt szegélyek
mellett padkát fenntartani, nagy felületű zöldterületeken füvet nyírni,
gyepet szellőztetni, hogy csak párat
említsünk sokoldalúságából.

22 MILLIÓ FORINTOT
NYERT JÁRDAFELÚJÍTÁSRA
AZ ÖNKORMÁNYZAT
A Belügyminisztérium által kiírt
pályázaton 22 millió forintot nyert
járdafelújításra Kiskőrös Város Önkormányzata, így két forgalmas út
mellett lévő járda is megújulhat.
Mint azt Szedmák Tamás alpolgármester, a 7. számú egyéni választókerület képviselője kiemelte, a Mészáros Lőrinc utcában több mint
600 méter hosszú, közel 1000 négyzetméternyi járdafelület, valamint a
Petrovics utcában a régi aszfalt járda
lesz körülbelül 250 méter hosszú
szakaszon térkő burkolatra cserélve.
A Mészáros Lőrinc utcában lakóknak is régi álma fog valóra válni,
hiszen a lakossági fórumokon is már
évek óta rendszeresen jelezték a járdaburkolat rossz állapotát és kérték
annak javítását, cseréjét.
Mintegy 2 hónappal ezelőtt adódott
egy pályázati lehetőség, amelyet a
képviselő-testület megszavazott és
döntöttek a pályázat beadásáról, s
amely nemrégiben pozitív elbírálásban részesült.

A Mészáros Lőrinc utca városközponti része Pethő Attila, az 5. számú egyéni választókerület képviselőjéhez tartozik. Hangsúlyozta, hogy a
teljes egészében megújuló járdának
nagyon örülnek az itt élők. Több
forgalmas út mellett lévő, már felújított járdaszakasz is kisebb javításra
szorul, melyet tavasszal el fognak végezni. A későbbi célkitűzések között
szerepel, hogy járdát építsenek a Lehel utcában is.
Mint azt Pohankovics András
képviselő a járdafelújítások kapcsán
elmondta, a Petrovics utcában az
evangélikus templom és a Piactér
közötti, mintegy 260 méter hosszú
szakaszt 2 méter szélességben fogják újraburkolni. A munkálatokat
az önkormányzat cége, a Kőröskom
Nonprofit Kft. végzi majd. A járdarekonstrukcióhoz fásítási program is
fog csatlakozni az Ültess fát Mozgalom Egyesülettel karöltve.
Boda Zsuzsa

JÁTSZÓTERET BŐVÍTETTEK,
ÚTBURKOLATI JELEKET FESTETTEK FEL
Az elmúlt hónapokban az 1. számú, Pohankovics András képviselő
választókerületében, több, kisgyermekeket érintő fejlesztés készült el.
Megújult a Petrovics utcai játszótér,
új közlekedési rendet alakítottak ki
a Batthyány utcai óvodánál. Mint
azt a képviselő elmondta, a játszótér
felújítása önkormányzati sajáterős beruházásként valósult meg. Nem csak
rendbe tették a területet, hanem új
játszóeszközöket – hintát, csúszdát,
kosárhintát- is telepítettek. Kiemelte:
bíznak abban, hogy ezzel a beruházással tudták bővíteni a kisgyermekes
családok kellemes időtöltési lehetőségeit, gondolva itt elsőképpen is a tár-

sasházas/tömbházas övezetben élőkre.
A Batthyány utca és a Dózsa György
utca nagy forgalmú kereszteződésében új útburkolati jeleket festettek
fel a biztonságosabb közlekedés érdekében. Pohankovics András hangsúlyozta, hogy az elmúlt években az intézmény épülete és annak környezete
jelentős felújításon ment át. A reggeli
és a délutáni forgalom azonban még
azt is indokolttá tette, hogy a főút, a
járda, a kerékpárút miatti közlekedési
anomáliákat megoldják. Kialakítottak egy forgalmat terelő „öblöt”, felfestették a felezővonalat, mindezekkel
terelve a gépjárműforgalmat.
Boda Zsuzsa

KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK A SZLOVÁKOK
A Gmoser Györgyné vezette Kiskőrösi Szlovákok Szervezete minden
év végén megtartja éves beszámoló
közgyűlését. Idén a járványhelyzetre
való tekintettel kevesebb létszámban
jelentek meg a tagok, mint az előző
években, de akik ott voltak, érdeklődve hallgatták Zsuzsa néni beszámolóját a mögöttük álló esztendőről.
Felsorolni is nehéz volt, hogy men�nyi mindent vállaltak annak ellenére,
hogy pár hónapig korlátozva voltak
rendezvényeikben az előírásoknak
megfelelően. Az ötéves ciklus lejárt,
így tisztújítást is tartottak az összejövetelen. Újabb 5 évre ismét Gmoser
Györgynének szavazott bizalmat a
tagság az elnöki poszt betöltésére. Segítői Farkas Sándorné és Barkóczi
Jánosné lettek. A városvezetés nevében Szedmák Tamás alpolgármester
volt jelen a közgyűlésen és köszönte
meg a Kiskőrösi Szlovákok Szervezete
tagjainak lelkes munkáját. Reményét
fejezte ki, hogy a 2021-es esztendőtől már ismét minden visszatér a régi
kerékvágásba és a kiskőrösi szlovákok

is megvalósíthatják kitűzött terveiket.
Az alpolgármester kiemelte, hogy
nagymértékben számítanak a szlovák
szervezet aktivitására is a Petőfi Emlékév programjainak összeállításában,
megvalósításában. Annál is inkább,
hiszen Petőfi Sándor, aki Petrovicsból magyarosította át a nevét, szlovák
származású volt.
A közgyűlés végén nem maradhatott
el a már hagyományos lilahagymás
zsíroskenyér vacsora sem.
Boda Zs.
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OKOSPAD-KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGÉRT
A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága, mint támogató által 2016.május 09-én kiadott TOP-7.1.1-16
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című
felhívására a Kőrösszolg Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatási kérelmet nyújtott be.

ÁTADTÁK AZ ÚJ TŰZOLTÓLAKTANYÁT

Hivatalosan is birtokba vették tűzoltóink az akasztói úton felépült új tűzoltólaktanyát, december 18-án. Az ünnepélyes átadást megtisztelte jelenlétével dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága igazgatója, Font Sándor, térségünk országgyűlési képviselője, Rideg László, a Bács Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, valamint
jelen volt Domonyi László polgármester, Szedmák Tamás alpolgármester,
valamint a fitnesz terem kialakításához szükséges eszközök beszerzésének támogatója, Koczkásné Dulai Ildikó, a Protokon Kft. ügyvezető igazgatója, és „házigazdaként” Paksi Dénes tű. alezredes, a Kiskőrösi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka.

A Kiskőrös Város Önkormányzatának
területén, a „Tűzoltólaktanyák kialakítása – Kiskőrös tűzoltóság” elnevezésű KEHOP-1.6.0-15-2016-00015
azonosítószámú európai uniós projekt 919 millió 848 ezer forint vissza
nem térítendő támogatást biztosított
arra, hogy a zöldmezős beruházás
megvalósuljon.
Az új épületkomplexum átadásán
elhangzó beszédek után a jelenlévők
a járványügyi szabályokat betartva,
kívülről járták körbe a tűzoltólaktanyát Paksi Dénes parancsnok részletes tájékoztatóját hallgatva.
A megjelenteket Kovács Andrea tű.
főhadnagy, a megyei igazgatóság szóvivője üdvözölte. Mint mondta, az
új létesítmény egy új, több mint ezer
négyzetméteres tűzoltólaktanyát, egy
önálló raktárépületet és egy sportpályát foglal magában. A parancsnoki
épületszárnyban irodák, egy 24 órás
6

szolgálatot ellátó hírközpont és szolgálati helyiségek, valamint raktározást, tárolást szolgáló helyiségek kaptak helyet. A laktanyában összesen
39 tűzoltó lát el készenlétet minden
igényt kielégítő körülmények között, az ingatlanban három szerállást
és egy járműmosó-részleget alakítottak ki. A létesítmény előtt akadálymentesített parkoló épült, az ügyfelek fogadására szolgáló helyiségeket
ugyancsak akadálymentesítették.
A beruházás célja egy olyan épület
kialakítása volt, amely méltó körülményeket biztosít a hivatásos tűzoltó-parancsnokság számára. Az épület helyének kiválasztásakor fontos
szempont volt, hogy az itt szolgáló
állomány a lehető legrövidebb idő
alatt elérje a veszélyeztetett területeket, ezzel is segítve a gyors és hatékony tűzoltói beavatkozást.
Boda Zsuzsa

A Magyar Államkincstár TOP-7.1.116-H-ERFA-2020-00595 számú támogató okirat alapján a Kőrösszolg
Nonprofit Kft a 6200 Kiskőrös,
Martini u. 6. szám alatt lévő János
Vitéz Látogatóközponthoz tartozó
Játszókertben kültéri közösségi tér
kialakítására támogatást nyújtott.
Támogatás összege: 4.123.092,- Ft
Projekt címe: „Okospad – közösen a
közösségért”
Az építési beruházás részeként telepítésre kerül egy Steora Urban
típusú okospad, mely ingyenes wifi
hotspot, 2 db USB porttal és egy
vezeték nélküli töltővel rendelkezik,
így okos-eszközök számára töltőállomásként is szolgál.
A Steora Urban a világon az első
olyan utcai okospad, mely rendelkezik LCD kijelzővel, valamint kezelőfelülettel, melynek segítségével
fényképeket, videókat lehet – akár
időzített formában is – az LCD kijelzőn megjeleníteni.
Az építési beruházás elsődleges célja,
hogy minőségi városi környezetben,
a 21. századi közösségi igényekkel
összhangban egy innovatív külső közösségi tér jöjjön létre, melynek célja
elsősorban a Kiskőrös városban élő
További információ
kérhető a projektről:
Tóth Anett – szakmai megvalósító
6200 Kiskőrös, Martini u. 6.
Telefon: +36 20 230 4442
E-mail: janosvitezlk@gmail.com

tinédzserek, fiatal felnőttek, a város
életében való részvételre történő aktivizálása, részükre modern pihenőhely kialakítása.
Az okospad ingyenes wifi hotspot
fejlesztésnek köszönhetően a helyi
közösség minden tagja – civil és nemzetiségi szervezetek tagjai, helyi vállalkozások, helyi lakosság, a településre
érkező turisták – térítésmenetesen
jut hozzá a számára fontos hírekhez,
programlehetőségekhez, ezáltal lehetővé válik a lakosság és a helyi közösségek tagjainak aktivizálása.
A projekt célja, hogy ingyenes hozzáférést biztosít mindenki számára
környezetkímélő módon, a 21. századi technológia alkalmazásával Kiskőrös város látnivalóihoz, programjaihoz, turisztikai filmjeihez.
Az információk az Urban típusú
okospad LCD kijelzőjén jelennek
meg. Az ingyenes wifi hotspot használatával, okostelefon segítségével
bárki hozzáférhet a számára érdekes
és fontos információkhoz, ezáltal
csökken az igény a papíralapú kiadványok nyomtatására, így megvalósul a környezeti terhelés csökkentése.
A projekt befejezése: 2021. május
31.
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DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY 50 LITERIG ADÓMENTES AZ OTTHONI,
Pályázati pénzből újult
VAGY BÉRFŐZETETT PÁLINKA
meg a Wattay Izsáki úti tanműhelye

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3-17-2017-00004 azonosító számú projektje 550 millió, vissza nem térítendő, 100 százalékos
támogatást nyert fejlesztésre, melyből megújult a szakképzési centrumhoz tartozó Wattay középiskola Izsáki úti tanműhelye. Január 8-án online
átadó ünnepségen mutatták be a fejlesztésnek köszönhetően létrejött, a
térségben egyedülálló Digitális Közösségi Alkotóműhelyt.

A szakképzési centrum a Magyar Állam és az Európai Unió által biztosított támogatásból valósította meg a
„A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztése a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentéséért” elnevezésű projektet.
Mint azt Papp Gyula főigazgató,
a Kiskőrösi Televízió segítségével
megvalósuló online projektnyitón
elmondta, 2017-ben indult a több
mint félmilliárdos pályázat. Az elnyert összeget szétosztották a hozzájuk tartozó öt tagintézmény között,
így a kiskőrösi Wattay középiskola
mintegy 170 millió forintos támogatásban részesült. A támogatásból pedagógusoknak és diákoknak programokat szerveztek, eszközbeszerzésre
is fordítottak, valamint ebből valósult meg a tanulók számára csúcstechnológiákat biztosító kiskőrösi
Digitális Közösségi Alkotóműhely is.
Franczia László igazgató kiemelte, a
150 négyzetméteres épületegyüttes a

90-es években épült, és mint faipari
tanműhely funkcionált sok-sok éven
keresztül. Jelenleg az alkotóműhely
helyet ad többek között a fém-, a
fa-, textil-, informatikai-, lézer-, 3D
nyomtatás, robotprogramozás, vagy
a CNC technológiáknak is, amelyek
természetesen egy újfajta képzést,
szakmai oktatást feltételez.
A projektzáró rendezvényen jelen
volt Vikker József, a projekt szakmai koordinátora is, aki elmondta,
hogy a „lemorzsolódási mutatókon”a
projektben kitűzött célok kétszeresét
javították. Az új típusú oktatás következményeként a diákok tanulmányi átlageredménye mintegy 6
százalékkal emelkedett, mindemellett nem csak az oktató-, hanem a
nevelési munkában is jelentősnek
mondható az előrelépés. A pedagógusok továbbképzései pedig hosszú
távú eredményeket biztosítanak.

elsejétől nem kell párlatadójegyet
kiváltani és az ehhez kapcsolódó közterheket sem megfizetni. Eddig az
adóhivataltól igényelt egy kiváltott
párlatadójeggyel egy liter pálinkát
lehetett otthon főzni, és a bérfőzetés
is adóköteles volt. A desztilláló berendezés meglétét azonban továbbra
is be kell jelenteni. Ez az adómentes
mennyiség otthoni, baráti körben fogyasztható, de nem értékesíthető, aki
ennél többet állít elő, az már kereskedelmi mennyiségnek számít, és az
arra vonatkozó jogszabályok érvényesek. A NAV által kiállított származási
igazolással lehet majd részt venni a
pálinkaversenyeken.
Boda Zsuzsa

Boda Zsuzsa

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
kiskunhalasi személyes ügyfélszolgálatán
csak időpontfoglalással fogadja ügyfeleit.
Kizárólag a kiskunhalasi
ügyfélszolgálat működik.

Időpont foglalható:

okospad.hu – illusztráció

Mint azt Font Sándor, térségünk országgyűlési képviselője, a Parlament
Mezőgazdasági Bizottságának elnöke,
a Pálinkafőzők Országos Egyesületének elnöke, a Magyar Pálinka Lovagrend tagja lapunknak elmondta, a
kormány döntése értelmében 2021.
január elsejétől módosul a Jövedéki
Törvény pálinkára vonatkozó része.
Ennek értelmében a magyar gazdák
újra adómentesen állíthatnak elő
pálinkát legfeljebb 50 liter mennyiségig, otthon, vagy a bérfőzdében a
saját gyümölcsükből. A jogszabály kimondja, hogy az 50 literes mennyiség
alatt 0,43 hektoliter tiszta szeszt tartalmazó saját főzésű, vagy bérfőzetett
párlatot (pálinkát) kell érteni.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy
van igény a házi pálinkára, az adóhivatal statisztikája szerint a magyar
háztartásokban mintegy 27 ezer főzőberendezés van, és mintegy 69 ezer
párlatadójegyet váltottak ki 2020ban az otthonfőzők. (MTI)
Font Sándor: 2020 nyarán tette lehetővé az unió a tagállamok részére,
hogy évente 50 liter gyümölcsszeszig
adómentessé tehetik a pálinkafőzést/
párlatkészítést a gazdáknak. A kormány élt a kedvező szabály bevezetésének lehetőségével, így 2021. január

www.kiskunviz.hu telefon: +36-20/9-421-622
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu posta: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

Több év börtön járhat

az illegális szemétlerakókért
Mint azt Magyarország Kormánya közösségi
oldalán egy videóban közzétették:
Visszaszorítják a szemetelést, januártól az illegális
szemetelőknek pénzbírságot kell fizetniük,
a jelentős mennyiséget meghaladó hulladék
elhelyezéséért pedig akár több évig terjedő
szabadságvesztés is kiszabható lesz.
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LADY TÖRÖK ERZSÉBET
IS JÓTÉKONYSÁGI
ADOMÁNYOZÁSOKAT SZERVEZETT

A KŐRÖS-FÉNY VILLAMOSSÁGI
SZAKÜZLET TULAJDONOSAI
IS TÁMOGATTÁK A VÁROST
A december a jótékony adományozások hónapja, de az elmúlt évben
a koronavírus-járvány miatt is több
vállalkozó és magánszemély gondolta
úgy, hogy segítséget nyújt a rászorulóknak, vagy az önkormányzatnak
a járvány elleni küzdelemben. A
Kőrös-Fény Villamossági Szaküzlet
tulajdonosai – Szentgyörgyi Szilárd és Rózsavölgyi Zsolt – ezer
darab maszkot és egy UV-C sterilizáló lámpát ajándékoztak Kiskőrös
Város Önkormányzatának, melyet
Szedmák Tamás alpolgármester, valamint Ungvári Ferenc és Kudron
Tamás képviselők vettek át. A fiatal
vállalkozók fontosnak tartották, hogy

a jelenlegi helyzetben a veszélyelhárítás folyamatából kivegyék részüket.
Mint azt Kudron Tamás képviselő az
átadáskor kiemelte, örömmel tölti el,
hogy a fiatal vállalkozók is átérzik a jelenlegi helyzet súlyosságát és igyekeznek a megoldásból kivenni a részüket.
Ungvári Ferenc képviselő hangsúlyozta, hogy a kiskőrösi vállalkozók
segíteni akarása a járványhelyzetben
többször is megmutatkozott. Mint
mondta, fontos, hogy a vállalkozók
a jelenlegi helyzettel tudnak azonosulni és dicsérendő, ha a gondolatot
tett követi és a probléma kezeléséből
bármilyen módon kiveszik részüket.
Boda Zs.

MINDEN SEGÍTSÉG JÓL JÖTT

Karácsony előtt minden évben a
Szuverén Máltai Lovagrend Magyar
Nagyperjelsége a városháza dísztermében tartja adományátadó ünnepségét a kiskőrösi jól tanuló, tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek
részére. Ebben az évben a közös ünnepi ajándékozó ceremónia elmaradt,
de a főszervező, a lovagrend tagja,
Lady Török Erzsébet, mint minden
évben, most is megkereste az adományozó vállalkozókat és magánszemélyeket és eljuttatta az intézményekbe
a vásárlási utalványokat, valamint
készpénzt is tartalmazó ajándékokat.
Lady Török Erzsébet: „A 2020-as
évben a Máltai Lovagrend kevesebb
karácsonyi adományt tudott kiosztani a járvány miatt, ezért különösen
nagy köszönet jár azoknak, akik ezt
az összeget kiegészítették. Kiskőrösön
négy oktatási intézmény igazgatói
választották ki azokat a gyermekeket,
akik számára a lovagrend és a vállalkozók jóvoltából karácsonyi ajándékot tudtunk adni.
Köszönjük az adományokat a vállalkozóknak: Endrődi Ferenc, Turú
Gábor, Bognár Zsolt, Lavati Imre,
Dóczi Tamás, Kukucska Sándor,
Domonyi László, Csipak István,
Barna György, Kiskőrös Ázsia Áruház, Barkóczi László, Török Zsuzsa,
Tóth Szivák Erika, Kovács Attila.
Az idén a járvány miatti szigorú intézkedések vonatkoztak a melegkonyhás
ételkészítésekre és kihordásukra. Ezért
ebben az évben nem sokan kaphattak meleg ételt karácsonykor. Mégis

akadt olyan helyi, jószívű vállalkozó,
aki ezt a problémát megoldotta.
Nagy László, a Kunság Szesz Zrt.
egyik tulajdonosa egy raklap konzerv
készételt adományozott a rászorultaknak. Az ajándéktáskákba a következő
konzerveket csomagolták: székelykáposzta, pacalpörkölt, marhapörkölt,
pincepörkölt, paradicsomos húsgombóc, zöldséges aprópecsenye, pásztortarhonya, zúzapörkölt.
Az ételek kiosztásában közreműködtek: Opauszki György, a Filadelfia
Integrált Szociális Intézmény vezetője, dr. Kállayné Major Marina, az
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, valamint
Kissné Volák Ildikó, a Jó Pásztor
Evangélikus Szeretetotthon egykori
igazgatója.
Mindig vannak, és mindig lesznek rászoruló emberek, akiknek minden év
nehéz, de a 2020-as különösen az volt,
viszont jó tudni, hogy ezt látva, évről
– évre egyre többen adományoznak.”
Boda Zsuzsa

MIKULÁSVÁRÓ
SZAVALÓK
„Mikulásváró versszavaló” címmel
hirdetett online szavalóversenyt
gyermekeknek a Petőfi Sándor Művelődési Központ.
Igazán bátrak és ügyesek voltak
mindannyian, ezért a zsűri úgy döntött – Boda Zsuzsa, a Kiskőrösi hírek
főszerkesztője, Dávid Edit, a Kiskőrös Tv főszerkesztője, Kutyifa Icu, a
Vira hírportál szerkesztője, valamint
Szabadi-Maglódi Kitti intézményvezető – hogy felajánlott ajándékaikkal a három legjobb szavalót és egy
különdíjast is jutalmaznak.
Boda Zsuzsa

1. Baumgarten Zsolt

2. Benyik Boglárka

ITALHŰTŐT ADTAK A KÓRHÁZNAK

Kiskőrösre is megérkezett karácsony
előtt a Mészáros Csoport adománya. A Magyar Vöröskereszt nemzeti
humanitárius társadalmi szervezetén keresztül országosan mintegy
70 tonna tartós élelmiszer jutott el
a leginkább rászoruló emberekhez.
Az önkormányzat nevében az adományokat Szlovák Pál (a képen balról) és Pethő Attila képviselők vették
át, amit Sutus Etelka, a vöröskereszt
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Kiskőrös területi szervezetének vezetője hozott el Kecskemétről a kiskőrösi önkormányzat segítségével.
A rászorultakhoz a tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény Család- és Gyermekjóléti
Központjának dolgozói, valamint a
polgárőrök juttatták el.
B. Zs.

Ponicsán Péterné összefogásával
újabb adományt ajándékoztak a kiskőrösiek a Kiskunhalasi Járványkórháznak. A vállalkozóktól és magánszemélyektől érkező adományokat
a Japi zöldségesboltban, illetve az
I & M Divatboltban lehetett leadni
decemberben. Amikor az italhűtő
megvásárlásához szükséges összeg rendelkezésre állt, megvették, december
21-én pedig elvitték és átadták
dr. Szepesvári Szabolcsnak, a kiskunhalasi kórház igazgató főorvosának a járványkórházban dolgozóknak
szánt karácsonyi ajándékot. Mint azt
dr. Szepesvári hangsúlyozta, örömteli számukra a kitüntetett társadalmi
összefogás, az italhűtőnek pedig jó

3. Komlósi Sára

hasznát fogják venni, hiszen a védőruhába beöltözött dolgozóik alaposan
kimelegednek munkájuk során.
B. Zs.

NAPJAINK

2021. január

Különdíj: Litauszki Domonkos

IDÉN A TÁMOGATÁSRA HELYEZTE A HANGSÚLYT
A KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY
Dr. Ba Mariann ügyvéd január óta
áll a Kiskőrös Városért Alapítvány
élén, amely két évtizeddel ezelőtt alakult. A kuratórium titkára dr. Kállayné Major Marina, tagjai: Harangozóné Balogh Zsóka, Molnár
Elvira, valamint Pethő-Szűcs Mária. Mivel mindenkinek más a foglalkozása és az érdeklődési területe,
a kuratórium tagjai eredményesen
meg tudják osztani egymás között a
vállalt feladatokat.
1991-ben az alapítók az alapítvány
létrehozásakor Kiskőrös kulturális
életének támogatását, fejlesztését
tűzték ki célként. „Az alapítvány a
város történelmi és kulturális hagyományaira alapozva részt vesz a helyi
rendezvények szervezésében és bonyolításában, szerepet vállal az egészségmegőrzésben, a tudományos-, az
oktatási-, a szociális- és a sporttevékenységekben, a környezet-, természet-, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemben, mindemellett elősegíti
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét” – áll az
alapító okiratban.
Dr. Ba Mariann: „Az év
elején a kuratórium tagjaival összeállítottuk
az éves ütemtervünket. Az alapítvány
alapító okiratában
felsorolt célokat sorra vettük és ezekhez
társítottuk hozzá a
megvalósítandó feladatainkat. Akkor még nem
tudtuk, hogy ez az esztendő
sok szempontból rendkívülinek bizonyul majd. Elsődlegesen a tehetséges gyermekek támogatását tartottuk legfontosabbnak. Eddig azok a
fiatalok részesültek támogatásban,
akik a zenei élet, vagy a sport terén
bizonyultak tehetségesnek, most úgy
gondoltuk, hogy 2020-ban a tudományos területre helyezzük a hangsúlyt. Ezért úgy döntöttünk, hogy
olyan gyermekeket támogatunk a
rendelkezésünkre álló keretből, akik
ezen a területen jeleskednek. Például tanulmányi versenyeken, vagy
országos konferenciákon öregbítik
városunk és iskoláink jó hírnevét.
Természetesen beütemeztük a már
hagyományos
rendezvényeinket,
többek között – Gyermeknap, Adventi kórustalálkozó, Mikulás-napi
ünnepség – a fennmaradó keretünkből pedig a város fejlesztésére is szántunk egy bizonyos összeget.

A márciusban kihirdetett veszélyhelyzet azonban keresztülhúzta
programjaink megvalósítását, átírta az éves forgatókönyvünket.
Nagyobb hangsúlyt kaptak a szociális szférában tapasztalt gondok.
Több hátrányos helyzetű gyermek
szorult segítségre. Például, volt,
akiknek gondot okozott az otthoni online tanuláshoz szükséges
eszközök beszerzése. Ekkor
döntöttünk úgy, hogy a
város minden iskolájában tabletet adunk
jó tanuló kiskőrösi,
rászoruló gyermeknek, illetve a gimnáziumban laptopokat
is adományoztunk
érettségi előtt álló
gyermekeknek, amit
felsőfokú tanulmányaik
idejére is megtarthatnak.
A másik fő tevékenység alapítványunk életében ebben a különös
helyzetben az volt, hogy létrehoztunk egy járványügyi alapot, amelyre nagyon sok befizetés érkezett.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani azoknak a vállalkozóknak
és magánszemélyeknek, a képviselő-testület tagjainak és a külsős bizottsági tagoknak, akik felajánlást
tettek. Ezzel az összeggel az önkormányzat vírus elleni védekezését
segítettük.
Nyáron bíztunk abban, hogy a hagyományos év végi rendezvényeinket meg tudjuk tartani, de a koronavírus-járvány második hulláma
miatt ezt az elképzelésünket sem
tudtuk kivitelezni.
Létrehoztunk viszont egy másik
pénzalapot a Tüskös utcai park fejlesztésére, hogy akik segíteni szeretnének, hozzá tudjanak járulni a kö-

zösségi tér létrehozásához. Ha el is
maradtak az adventi tér programjai,
a kiskőrösiek és a hozzánk látogatók
megörvendeztetésére idén is elkészítettük a város adventi koszorúját és
a betlehemi házikót a jászollal a főtéren, a Kőrös-Körül Nők Egyesülettel és a Petőfi Sándor Művelődési
Központ dolgozói kollektívájával
karöltve.”
Mint azt dr. Ba Mariann, az alapítvány kuratóriumi elnöke még
elmondta, a jövőben szeretnék, ha
az 1%-os adófelajánlások mértéke
növekedne. Ennek elérésére konkrét célokat határoznának meg a pénz
felhasználását illetően. Amennyiben
a járványhelyzet javul és feloldja a
kormány a szigorításokat, a művelődési központ és a János Vitéz
Látogatóközpont adottságait kihasználva szeretnének programokat
is szervezni. Most úgy látják, hogy
az év második felében a tavaly elmaradt programjaikat be tudják
pótolni.
„Rengeteg ötletük van a kuratóriumi
tagoknak, dr. Kállayné Major Marina a szociális területen van otthon,
Molnár Elvira szakterülete többek
között a működési feladatok, a pályázatok, valamint a menedzsment.
A szervezetekkel, egyházakkal való
kapcsolattartás Pethő-Szűcs Mária feladata, Harangozóné Balogh
Zsóka a kreativitásban, valamint az
oktatási intézményekkel való kapcsolattartásban jár élen, jómagam
pedig a jogi hátteret kívánom biztosítani az alapítvány megfelelő működése érdekében. Így egészítjük ki
egymást és végzünk jó csapatmunkát.” – hangsúlyozta Mariann.
Köszönjük önzetlen munkájukat!
Boda Zsuzsa
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KIVÁLÓ EREDMÉNYEKET ÉRTEK
EL A KISKŐRÖSI ZENEISKOLÁSOK
A kiskőrösi „SZÓ-LA-M” Alapfokú
Művészeti Iskolában a vírusveszély
ellenére is aktív munka folyik, a hangszeres oktatásra továbbra is lehetőség
van. Alkalmazkodva a korlátozó intézkedésekhez rendezték meg nemrégiben a Kiskőrösi Tankerületi Központ
Alapfokú Művészeti Iskoláinak klas�szikus zenei versenyét. A megmérettetés online zajlott, az iskolában felvétel
készült a versenyző gyerekek produkcióiról, melyet elektronikus úton juttattak el a szervező, Kiskunhalasi AMI
számára.
Öt korcsoportban, fúvós, vonós, billentyűs, gitár, magánének és ütő kategóriákban mérhették össze tudásukat
az ifjú zenészek. Igazi kihívást jelentett
ez a művészeti iskola tanulói számára, szép számmal jelentkeztek a nem
megszokott szereplésre. A háromtagú
zsűri minden korcsoportban kiemelt
nívódíjjal, nívó díjjal, dicsérő oklevéllel, valamint különdíjjal jutalmazta a
produkciókat.
A kiskőrösi eredmények:
I. KORCSOPORT
• Nívódíj: Bocor Jonatán, Pöschl
Dávid (felkészítő tanáruk Gmoser
István)
• Kiemelt Nívódíj – a zsűri különdíja:
Derla Nóra (Gmoser István) és Kertai Gréta (Soltiné Samu Zsuzsanna)
• Kiemelt Nívódíj: Kvacska Rebeka, Opauszki Zsuzsanna (Farkas-

né Szabolcsi Ildikó), Újvári Bálint
(Gmoser István)
II. KORCSOPORT
• Nívódíj: Judák Zsuzsanna (Farkasné Szabolcsi Ildikó)
• Kiemelt Nívódíj – a zsűri különdíja:
Harsányi Rozina Anna (Sáfár Andrea), Ungvári Pálma (Gmoser István)
• Kiemelt Nívódíj: Juhász Áron
(Gmoser István), Kiss Hanna Petra
(Sáfár Andrea), Markó Milda Jázmin (Farkasné Szabolcsi Ildikó)
III. KORCSOPORT
• Kiemelt Nívódíj – a zsűri különdíja:
Pszota Kitti (Markóné Csányi Gabriella) – fotónkon.
Zongorán közreműködtek: BalázsNagy Gabriella, Magyarné Szenáky
Tünde, Pelsőciné Barna Mária,
Pusztai Virág.
Szívből gratulálunk az elért eredményekhez!
Soltiné Samu Zsuzsanna

TÁJÉKOZTATÓ
A FENYŐFAGYŰJTÉS RENDJÉRŐL
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni
a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. január 25-én is díjmentes
fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre
szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési
napon reggel 6 óráig és az elszállítás
időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni,
oly módon, hogy azt a begyűjtést végző
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi
erővel mozgatható legyen.

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:

FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
WWW.KISKOROS.HU
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KARÁCSONYI KÍVÁNSÁGOM
40 alsó tagozatos gyermek küldte
el rajzban karácsonyi kívánságát a
Petőfi Sándor Művelődési Központ
pályázatára. A különböző technikával – ceruza- és filcrajzok, csillámos
ragasztó, papírgalacsinok felhasználásával, matricával, csomagolópapírral, szalvétatechnikával különlegessé
varázsolt képek – készült alkotásokat
Babucsikné Zeikfalvy Anna grafikusművész, Rubos Zoltán fotós,
valamint a művelődési központ
dolgozói kollektívája értékelte.
A beküldött pályamunkákból „ablakkiállítást” rendeztek be az épület
Petőfi úti oldalán, hogy mindenki
megcsodálhassa azokat.
Szabadi-Maglódi Kitti intézményvezető: A legtöbb rajzon a gyermekek a közös családi együttlétet, vagy
a téli, havas táj szépségét is megörökítették az ajándékozás öröme mellett.
A zsűri különdíjjal értékelte Czirok
Dóra alkotását, amelyet nagy aprólékossággal és rengeteg energiával készített. A kép minden alkotó elemét
gyurmából készítette el. Ajándéka a
művelődési központ jóvoltából egy
doboz bonbon és egy ceruzakészlet
volt.

A harmadik helyezett Ralovich Eszter rajza lett, aki a Csepi könyvesbolt
ajándékutalványát kapta.
A második helyezést Tóth Alexandra
(fotónkon) érte el, aki egy fejhallgató
boldog gazdája lett az ElektroFavorit
műszaki szaküzlet felajánlásaként.
Az első helyezésért járó karácsonyi
fotózást Benyik Boglárka alkotása
nyerte el.
Köszönjük a szülőknek, pedagógusoknak a segítséget és a gyermekeknek, hogy időt és energiát fordítottak az alkotások elkészítésére.
Gratulálunk mindenkinek!
Boda Zsuzsa

MÚLT ÉS JÖVŐ

2021. január

TARTALMAS ÉVET ZÁRTAK
A JÁRVÁNYHELYZET ELLENÉRE
Nem hagyták abba vállalt feladataik teljesítését a Kiskőrös Helyőrség
Nyugállományúak Klubja tagjai annak ellenére, hogy a pandémia miatt
korlátozniuk kellett találkozásaikat.
Még a második hullám kihirdetése
előtt megtartották szokásos nyugdíjas-napi összejövetelüket, amelyen,
mint mindig, Domonyi László polgármester is részt vett. Gratulált az
országos és a helyi kitüntetésekhez,
elismerésekhez. Jakab József nyá.
főhadnagy részére dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter az „Aranykor” kitüntető cím ezüst fokozatát
adományozta, Melher Sándor nyá.
őrnagyot és Király Józsefné nyá.
zászlóst Korom Ferenc altábornagy,
a Magyar Honvédség parancsnoka „Emléktárgy” adásával ismerte
el. Gottfried Béla alelnök üdvözlő
szavai után a jelenlévőket Fadgyas
István elnök köszöntötte, majd kiemelte, hogy a több év óta nyújtott
támogatás, a katonai hagyományok
ápolása és az együttműködésben
nyújtott kiemelkedő munkájáért
Hazuga Károly altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke „Emléktárgy” elismerésben részesítette Domonyi László

polgármestert. Végezetül a klub nevében átadta „kerek évfordulós”
tagjaik emléklapjait is. Az ünnepi
perceket Duchai Józsefné szavalata
színesítette. (fotó)
Halottak napjához közeledve a klubtagok a köztemetőben lévő emlékműveket – az elhunyt rendvédelmi
dolgozók emlékművét, valamint a
szovjet katonák sírjait – és környéküket tették rendbe.
November végén a két évvel ezelőtt
elkészült és ünnepélyes keretek közt
átadott Helyőrségi Emlékparkban
ültettek el gömbkőris fákat, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
támogatásával.
Boda Zsuzsa

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül Szívetekben Továbbélhetek!”

Hálás szívvel mondunk
Köszönetet mindazoknak
a Rokonoknak, Barátoknak, Ismerősöknek, akik

LUCZA PÁL

(1957-2020)
Temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
Mély gyászunkban Velünk együtt éreznek!
A gyászoló Család

FELHÍVÁS

A Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete
tájékoztatja tagjait és azok hozzátartozóit, hogy
az egyesület címe, működési helye megváltozik.
Ezután Kiskőrös, Kossuth Lajos utca. 27. alatt működik.
(A Hagyományok háza udvarában, azelőtt Humán központ volt)

Telefonszám: 06-20/390-2005
Détári Ferencné egyesületi elnök

MIT VÁRSZ A 2021-ES ÉVTŐL?
Új év, új kihívások. Van, aki fogadalmat tesz, van, aki nem, hiszen ismeri magát, tudja, hogy pár hónap múlva feladja. Az életünk újratervezése
számtalanszor megtörtént tavaly a világjárványnak köszönhetően, de vajon vannak dédelgetett álmaink erre az esztendőre?

Farkas Gyula, a Kiskőrösi Mentőállomás vezetője
Mert új év van? Nekem úgy egybemosódnak a napok,
hogy észre sem vettem. Nagyon sok a munkánk, a három autónkkal naponta átlag 10-11 feladatunk van.
Nincs fogadkozás sem, egyelőre a túlélésért küzdünk.
És ha valamit ebben a helyzetben kívánnék, vagy megfogadnék, azt nem tudnám csak néhány mondatnál
abbahagyni... Azért a családdal szeretnénk közösen
kikapcsolódni egy kicsit, de ott még nem tartunk...
Egy rövidke nyaralás belföldön jó lenne...
Némethné Bácsi Krisztina,
a Fortuna étterem tulajdonosa
Egy-két éve kattogok rajta, hogy hogyan tudnék rászoruló magyar családoknak meleg étellel segíteni,
minden adott hozzá, így ígérem, hogy felkutatom
az éhező családokat és főleg gyermekeket. A másik,
amit az új esztendőre megfogadok, hogy családom
nagy örömére, legalább kétnaponta sütni és főzni
fogok. Viszont egyet én is kérek tőled 2021! Magamnak és mindazoknak, akiket szeretek. Ne hozz
fájdalmat! Mutasd az élet csodás oldalát!
Boldog Új Évet!
Czinkóczki Szilvia, az Ambrózia Szappan Manufaktúra fiatal vállalkozó tulajdonosa
Két legfőbb célom van erre az esztendőre, amelyek
saját cégemmel és magammal kapcsolatosak. Az első:
az Ambrózia Szappan Manufaktúrát minden szempontból megötszörözni (bevétel, termelés, terjeszkedés).
A másik pedig: szellemi fejlődésem előtérbe hozatala sok
tanulással, valamint új termékek megtervezése a manufaktúrában. Emiatt a tanulásra, inspirálódásra való idő megteremtése is fontos
lesz számomra az idei évben. A többit pedig majd meglátjuk.
Trsztyinszki Pálné Marika nyugdíjas őstermelő
Ha megkapom én is a koronavírus elleni oltást, sokkal nyugodtabb leszek a jövőt illetően. Szeretném
még sokáig élvezni a családom közelségét, kívánom,
hogy minél hamarabb térjen vissza minden a régi
kerékvágásba. Egykori osztálytársainkkal megfogadtuk az utolsó találkozón, hogy ezentúl minden
évben időt szakítunk egy napon egy találkozóra.
Sajnos ezt a 2020-as évben a világjárvány meghiúsította, hiszen vigyáznunk kell egymásra. Szeretném, ha minél előbb újra
találkozhatnánk, hiszen az egykori diáktársakkal való együttlét, a múlt szép
emlékeinek felidézése hatalmas erőt, energiát ad az embernek.
Fábiánné Vékony Andi, a VAN Kristály & Otthon
Design vállalkozás tulajdonosa
Újévi fogadalmat soha nem teszek, mert hiszem, hogy
az év minden áldott napján változtathatunk az életszemléletünkön, ha igazán boldog és sikeres mindennapokat szeretnénk megélni. Gondolatainkkal tudatosan
teremthetünk egy egészséges, boldog, szeretetteljes, egymást támogató és segítő csodálatos világot! Szeretnék
újra szabadon utazni, kirándulni, különleges helyeket
felfedezni, munkámban pedig még több vendégemnek
segítséget nyújtani. 2021- ben is áldás kísérje lépteinket!
Boda Zsuzsa
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született: 2020. december 26-án
születési hely: Kecskemét
édesanyja: Szujer Ibolya Klaudia
édesapja: Burdán Attila
születési súly: 3000 g
hossz: 50 cm

Petróczi Liza
született: 2020. november 3-án
születési hely: Kalocsa
édesanyja: Kovács Enikő
édesapja: Petróczi Tamás
születési súly: 2970 g
hossz: 51 cm

született: 2020. október 16-án
születési hely: Kecskemét
édesanyja: Szlama Linda
édesapja: Hajdú István
születési súly: 3650 g
hossz: 50 cm

Szabó Zorka
született: 2020. december 31-én
születési hely: tervezett
otthonszülés – Kiskőrös
édesanyja: Mészáros Zsuzsanna
édesapja: Szabó Árpád
születési súly: 3315 g
hossz: 51 cm

Jónás Janka
született: 2020. október 30-án
születési hely: Szeged
édesanyja: Szenohradszki Éva
édesapja: Jónás Ferenc
születési súly: 3080 g
hossz: 48 cm

„Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna
orcád világossága, URunk!” (4. zsoltár 7. verse)

Hetvened vasárnap
„Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok,
hogy azon növekedjetek az üdvösségre.” 1Pt 2,2
Minden újszülött csecsemő védtelenül érkezik ebbe a világba, melyben a biztonságot, a táplálékot és a sokrétű önzetlen gondoskodást édesanyja teremti meg és
nyújtja számára. A megélhetést és növekedést biztosító anyatej olyan táplálék a
csecsemő számára, amely több funkciót is ellát: táplál, erősíti az immunrendszert,
védettséget képez többféle megbetegedéssel szemben. Éppen ezért fontos a gyermekek életének első szakaszában ez az anyától függő táplálkozás. Mennyi Atyánk
lelki táplálékot nyújt nekünk Igéjén keresztül. Olyan lelki táplálék ez, amely, mint
hamisítatlan tej életet hordoz magában, erősít és képessé tesz ellene állni a gonoszságnak, álnokságnak és képmutatásnak. Ez a „tej” hamisítatlan, tehát semmivel
sem elegyített. Nem tettek hozzá semmit. Isten Igéjében nincs hátsó gondolat,
ellentétben olyan sok emberi tanítással, hanem egyedüli célja a lélek táplálása. Isten Igéje az a táplálék, amely segít előrehaladnunk üdvösségünkben. Ezért, amikor
felismerjük a Teremtő és teremtménye, illetve a mennyei Atya és földi gyermekei
közötti valós, nélkülözhetetlen, élő kapcsolatot, egyúttal felismerjük azt is, hogy
szükséges, sőt nélkülözhetetlen az Atyától származó, nekünk, értünk és hozzánk
szóló Igéje, mely elengedhetetlen lelki táplálékunk. Amikor ez az Ige megtalál
és megszólít, elkezdődik a keresztyén ember lelki fejlődése, az Atyához fűződő
kapcsolat erősödése.
Hatvanad vasárnap
„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek,
az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” Zsid 4,12
A Zsidókhoz írt levélszerzője egyértelművé teszi címzettjei számára, akik nehéz
időket élnek meg, hogy a megpróbáltatásokban megtartó erő az Isten Igéje, amely
megítéli a szív szándékait és Istennek számadással tartozik mindenki. Isten Igéje
megtartó szó, életet és győzelmet hordoz.
Sokféle hír, szenzáció, gond és tudnivaló beláthatatlan rengetege köti le figyelmünket és gondolatainkat. Nehezen tudunk koncentrálni. Nincs fókusza lelki
életünknek. Pedig szükségünk lenne összpontosításra. Ahogy a sebész koncentrál
operáció közben, ahogy a síugrónak minden idegszála, izma és akarata megfeszül az ugrás pillanatában, úgy kell hitünket és szívünket is összpontosításra bírni.
A böjt előtti és maga a böjti időszak is erre a koncentrálásra, az Igére való odafigyelésre hív bennünket. Szükségünk van az Ige fürdőjére, mely teljesen átjár, átmos,
megtisztít, felüdít.

Hajdú Patrik

Ötvened vasárnap
„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny,
irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” Jak 3,17
A böjti időre készülve olyan sokat hallunk az önvizsgálatról. Talán tudjuk is, hogy
ez mit jelent, de azt már nem igazán tudjuk, hogyan kell ezt megvalósítani. Mire
figyeljek oda? Mit elemezzek az életemből? Mi az, amin változtatnom kellene?
Egyáltalán honnan tudom mi a jó és mi a rossz? Azt gondolom, hogy ha csak ezt az
igeverset tüzöm magam elé, és ez alapján igyekszem válaszolni az önvizsgálattal és
a változtatásokkal kapcsolatos kérdéseimre, akkor a böjt eléri a célját. A bölcsesség
az Istentől való, a balgaság az embertől. Az Istentől jövő bölcsesség tiszta. Men�nyire tiszták az én gondolataim, indulataim, cselekedeteim? Az Istentől jövő bölcsesség békeszerető és méltányos. Mennyire igyekszem békét teremteni a sokszor
civakodó családtagok között, a folyton rivalizáló munkatársak között? Az Istentől
jövő békesség engedékeny és irgalmas? Mennyire vagyok engedékeny és irgalmas
másokkal szemben? A 2021. év igéje a mások iránt tanúsított irgalmasságra szólít
fel bennünket. Irgalmasnak lenni azt jelenti, hogy óvom, segítem a másik embert,
hogy biztonságban érezhesse magát, hogy lehetőséget tudjak teremteni a másik
ember növekedésére, erősödéséhez, megmaradásához. Az Istentől jövő bölcsesség
jó gyümölcsöket terem, nem részrehajló és nem képmutató. Talán már meg sem
fogalmazom a kérdéseket. Rábízom mindenkire, hogy a böjt előtti és a böjti időszakban gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken, forgassuk a szívünkben, és ha
szükséges – márpedig szükséges – legyen erőnk a változtatásra, változásra.
Arató J. Lóránd
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Megérkeztél, megszülettél, de jó!

BÖJTI VISSZASZÁMLÁLÁS
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NEM VAGY EGYEDÜL!
„Így szól az Úr: Bárcsak mindig ilyen
lenne a szívük, így félnének engem, és
megtartanák minden parancsomat;
akkor örökké jó dolguk lenne nekik és
fiaiknak.” (5Móz 5,29)
December 31-én éjfél előtt néhány
perccel sokakban megfogalmazódnak a fogadalmak, a tervek, amiket
a következő évben szeretnének megtartani. Aztán telnek-múlnak a napok, és lassan elhalványodnak ezek a
szavak. Sokszor alkudozás tárgyaivá
válnak, és legyintve lemondunk róluk. De bárcsak mindig olyan mo-

tivált, élettel teli lenne a szívünk,
mint szilveszter éjjelén! Vagy, ha fogyatkozóban is van az erőnk, és már
majdnem feladnánk, akkor se feledkezzünk meg róla, hogy van VALAKI, akitől segítséget kérhetünk. Isten
szereti az övéit, megáldja őket. Ne
akarj saját erődből megtenni mindent, mert nem vagy egyedül! Ez
csak egy újabb év, de hogy mit hozol
ki belőle, az csak rajtad áll!
Boldog új évet kívánok mindenkinek!
Arató Eszter

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség
az interneten:
kiskoros.lutheran.hu
BÖJTI
NAPTÁR
2021

Az elmúlt napokban gyakran olvastam, hallottam véleményeket: az újesztendő már csak jobb lehet, mint
amilyen az elmúlt év volt. Egyetértek.
Egyetértek azzal, hogy ez a 2020-as
év valóban próbára tett minket. Minket? Az egész világot! Soha nem látott,
soha át nem élt ismeretlenségbe kényszerített, a vírus nemcsak megbetegített, félelmet is keltett, kiszolgáltatottá tett, kapcsolatokat rombolt. És
még nincs vége. Viszont nem értek
egyet azzal, hogy az újesztendő már
csak jobb lehet – bár így lenne! Mert
az idő, a jövő egyedül Isten kezében
van. Mi még azt sem tudjuk teljes
biztonsággal megmondani, hogy mi
lesz a jövő héten… Mit jövő héten,
még a holnapi napot sem látjuk pontosan. „Köd fedi még a holnapot, Ha
jövőbe nézünk. Istenünk, csak te tudhatod, Hova, meddig érünk!” – énekeljük egyik evangélikus énekünkben
(180,6).
Nehéz időket megélvén a keresztyén
ember önvizsgálatot tart, vajon miért
esett meg velem – velünk mindez?
Nem kell okvetlenül mindenben büntetést látni. Sejtéseink persze lehetnek,
az önmagunkba nézés is hasznos lehet.
Átélhetünk próbákat is, „teher alatt
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nő a pálma” – tartja a közmondás is.
Tisztulhat az összkép is, kiderülhet, ki
milyen erős vagy éppen álhatatlan. De
ha a nehéz időkben az ember ahhoz az
Istenhez fordul, akinek egyedül van
hatalma mindenféle erők fölött, akkor éppen, hogy egyenes derékkal, lélekben is megerősödve tekinthet majd
vissza a viharhullámokra.
És tanuljuk meg végre, kihez kiáltsunk! Divatos, felkapott, a korszellem
által hatékonynak vélt „erőforrások”
helyett kérjük az egyedül élő, Teremtő Istent! Minden más meg fog csalni
minket, segélyért kapaszkodó kezünk
a levegőt fogja csak markolászni…
„De, akik az ÚRban bíznak, erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, járnak
és nem fáradnak el” – mondja Ézsaiás
próféta.
Mert egyedül Istennél van esélyünk
jobb napokat látni, ha ránk mosolyog
Isten szeretete. Nem lehet elhallgatni,
de ez történt az első karácsonykor és
történik azóta is mindig, amikor a
nyomorult ember Jézus Krisztussal
találkozik.
Áldott, mindenképpen boldogabb és
jobb, Istenre figyelő új évet kívánok!
Lupták György

02.21.
Menj el istentiszteletre
és jelöld be az
énekeskönyvben az
énekeket, hogy otthon
is átolvashasd őket
imádságként!

02.22.
Olvasd el Máté
evangéliumának 1-2.
fejezetét és énekelj el
egy karácsonyi éneket!

02.23.
Kerüld az
édességet,
csemegéket,
ízesített italokat az
étkezések között!

02.24.
Olvasd el Máté
evangéliumának 3-4.
fejezetét és gondold
át mi számodra a
legnagyobb kísértés,
imádkozz erőért,
hogy ellenállj!

02.25.
Vásárolj
adakozásra 5
dolgot!

02.26.
Olvasd el Máté
evangéliumának 5-6.
fejezetét!

02.27.
Add
vissza,
ha valakitől
kölcsönkértél
valamit.

A világ: őrizd
szépségét,
ránk bízta
Isten, tarts
benne rendet.
A tested: a
Szentlélek
temploma,
vigyázz rá!

02.28.
Olvasd el Máté
evangéliumának 6-7.
fejezetét

03.01.
Szedd fel
a szemetet a
házad/osztálytermed
körül. Lomtalaníts!
03.08.
Olvasd el Máté
evangéliumának 1415. fejezetét

03.02.
Olvasd el Máté 8-9.
fejezetét. Imádkozz
lelkészeidért!

03.03.
Vegyél ételt
valamelyik
állatmenhelynek.

03.04.
Olvasd el Máté
evangéliumának
10-11. fejezetét

03.06.
Olvasd el Máté
evangéliumának
13. fejezetét

03.09.
Menj el fodrászhoz,
kozmetikushoz,
ápold a tested!

03.11.
Tornázz
otthon
vagy csoportban!

A szellemed:
irányít, téged,
figyelj mit
engedsz bele.

03.14.
Olvasd el Máté
evangéliumának 19.
fejezetét, ma ne nézz
televíziót!
03.21.
Tegyél valami kedveset
a szomszédodért/
padszomszédodért!

03.15.
Csak
munkára
használj számítógépet,
telefont.
03.22.
Olvasd el Máté
evangéliumának 23.
fejezetét

03.16.
Olvasd el Máté
evangéliumának
20. fejezetét

03.10.
Olvasd el Máté
evangéliumának 1617. fejezetét és
fizesd be az egyházi
adód vagy tizeded
03.17.
Válassz ki egy építő
könyvet/verset és
kezd el olvasni!

03.25.
Hívj fel valakit,
akivel régen
beszéltél!

03.28.
Olvasd el Máté
evangéliumának 26,116. fejezetét

03.29.
Tanulj meg egy új
reggeli/esti
imádságot!

03.30.
Olvasd el Máté
evangéliumának
26,17-75 fejezetét

03.24.
Olvasd el Máté
evangéliumának 24.
fejezetét
Kerüld a pletykát!
03.31.
Kelj fel ma 20 perccel
korábban és
imádkozz
családodért/
munkatársaidért!

03.05.
Rakj rendet a
ruhásszekrényedben,
és ami már nem kell
add oda valakinek.
03.12.
Olvasd el Máté ev.
18. fejezetét
Gondold át kit
bántottál meg és kérj
bocsánatot!
03.19.
Imádkozz azért, hogy
csak egészséges
szellemi dolgokkal
vedd körül magad!
03.26.
Olvasd el
Máté
evangéliumának 25.
fejezetét
04.02.
Olvasd el Máté
evangéliumának
27,31-66. fejezetét,
Menj ki a temetőbe
szeretteid sírjához.

pastormarcsi,
Kiskőrös

A közösség:
Jézus:
imádkozom,
hogy egyek
legyenek.
Lélek: Szeresd
az Urat, a Te
Istenedet,
teljes szívből,
teljes
lelkedből

03.07.
Sétálj/fuss egy nagyot a
friss levegőn ebéd után!

03.23.
Látogass meg
valakit, aki beteg!

04.04. Olvasd el Máté 28. részét. Ünnepelj a gyülekezetben,
majd ültess fát, virágot és köszönd meg az új életet Jézusnak!

03.18.
Olvasd el Máté
evangéliumának
21. fejezetét

04.01.
Olvasd el:
Máté 27,130. /Menj el
istentiszteletre és
vegyél úrvacsorát!

03.13.
Üljetek
egy
asztalhoz,
tanuljatok meg egy
új asztali áldást!
03.20.
Olvasd el Máté
evangéliumának
22. fejezetét
03.27.
Imádkozz a
gyülekezetedért,
adj hálát a
közösségért!
04.03.
Kerülj ma
minden
zajt és ne egyél
semmit, csak vizet
igyál!

KRISZTUS FELTÁMADT – VALÓBAN FELTÁMADT!
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HUZAVONÁK PETŐFI SZÜLŐHÁZA KÖRÜL 3. RÉSZ
„Petőfi születése felől történt felszólamlás
legkevésbé sem akadályozza azokat, kik
a Petőfi-ház megvételéhez járulni kívánnak. Mert utójára is a születésházat kívánjuk megvenni, s az egészen mindegy:
Kis-Kőrösön van-e az, vagy Félegyházán.
Arra nézve, hogy – adandó esetben –
megvehető-e s fennáll-e a félegyházi épület: tudósítást várunk.” (Fővárosi Lapok
1872. aug. 29. 855. old)

Sorozatunk második részében Rónay István pap-költő felhívására felmerül,
hogy Pest megye (Kiskőrös akkor még ide tartozott) vásárolja meg Petőfi szülőházát. A Fővárosi Lapok gyűjtést is indít a nemes cél érdekében, amelyre számos kisember is adakozik. A megszólított Pest-Pilis-Solt vármegye sem marad
tétlen. Rakovszky István aljegyző (fotó) indítvány terjeszt be a szülőház megvételére. Indoklásában hivatkozik a sajtótudósításokra, melyek szerint az épület
jeltelenül pusztulásnak indult, fölemlíti a megindult adakozást, és minden külön indoklást feleslegesnek tart a tekintetben, hogy miért kötelessége az „ország első megyéjének” megvásárolnia az „ország első költőjének” szülőházát.

A szerkesztőség bizakodó megjegyzést fűz az előterjesztéshez:
„Hogy Pest megye közgyűlése ez indítványt egyhangúlag föl fogja karolni,
kétséget sem szenved, biztosítékot nyújt
erre a megye múltja, mely a nemzet
mívelődési kérdéseiben, úgyszintén a
nemzet nagyjai iránti kegyelet kifejezésében, mindig elől haladt.”
(Magyarország és a Nagyvilág, 1872.
szept. 1. 419. o.)
A szépen induló adakozást megzavarja, sőt bizonyos mértékig megakasztja Pásztor Ferenc olvasói levele, aki
tizenkét évi kutató munkájára hivatkozva kétségbe vonja Petőfi kiskőrösi
születését, és Kiskunfélegyháza mellett teszi le a voksát. (Pásztor Ferenc:
A Petőfi ház ügyében Fővárosi Lapok
1872. aug. 27. 847. oldal) Nem teljesen új szereplőként lép a történetbe.
A Szegedi Híradó hasábjain már ví-
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vott egy vitát Zilahy Károllyal a kérdésben, de nem sikerült meggyőznie
a tudományos közvéleményt érveivel. Most azt ígéri, hogy újabb tanúvallomásokat is bemutató bizonyító
adatait néhány héten belül összeállítja, majd az Akadémia és a Kisfaludy
Társaság elé terjeszti. Ez valamilyen
okból soha nem történt meg. Mezősi
Károly, a kiskunfélegyházi születést
hirdetők legszínvonalasabb képviselője elmarasztalja Ferenczi Zoltánt, a
kor legkiemelkedőbb Petőfi-kutatóját, hogy nem vizsgálta meg Pásztor
„csalhatatlan” adatait, noha azt még
a szerző életében megtehette volna.
Maga Mezősi megpróbálja felkutatni Pásztor Ferenc adatgyűjtését, de
arra a következtetésre jut, hogy valószínűleg elvesztek.” (Mezősi Károly:
Az évszázados per alapja és tényei.
In: Mezősi Károly: Közelebb Petőfihez. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.
1972. 13. o.)
Pásztor
Ferenc
(1841-1898)
félegyházi születésű tanító, újságíró,
szerkesztő, ügyvéd és költő volt, aki
kutatásaival és sajtóbeli polémiáival
megalapozta szülővárosa Petőfi-kultuszát, ahol a mai napig nagy megbecsülésnek örvend. Szülőházán tábla,
a Templomkertben dombormű is
őrzi emlékét.
Egyébként a Fővárosi Lapok Kiskőrös jogosultságának megkérdőjelezése ellenére is folytatja a megkezdett
gyűjtést. Az újság érvelése logikus,
legfeljebb mindkét Petőfiért küzdő
város lokálpatriótáit sértheti:

1872-es hozzászólásával Pásztor újra
felbolygatta Petőfi szülőhelyéről a
korábban már lezártnak tűnő vitát.
Válaszol neki maga Rónay István is.
Nem vitatkozik. Ő az ismeretei alapján ugyan Kiskőrös felé hajlik, de ha
vannak új adatok, tárják fel a kiskőrösiek és a félegyháziak is. (Fővárosi
Lapok, 1872. aug. 31. 864. o.) A Fővárosi Lapok egy váci olvasója pedig
számon kéri Pásztoron, hogy miért
hivatkozik Petőfi öccse, István levelére, aki éppen a kiskőrösi születés
mellett foglalt állást egy már korábban, 1857-ben publikált levelében.
(Fővárosi Lapok 1872. aug. 31.864.
old) Egy másik, 1867-es levél volt
Pásztor birtokában, ezt 1883-ban
publikálta a Koszorú-ban. (Koszorú,
1883 márc.4. 146. old.) Az eredetije
elveszett. (Mezősi 1972. 50-51. old.)
Újabb tanúvallomások jelennek
Petőfi kiskőrösi születése mellett.
Simonides János szécsényi evangélikus lelkész közli a költő keresztapjának, Martiny Károlynak a vallomását, aki később ezt eskü alatt is
megerősíti. (Fővárosi Lapok, 1872.
szept. 7. 889. old.)
Petőfi egykori barátja, akihez egy híres episztolát is írt, Várady Antal is jelentkezik, hogy ő magától a költőtől
hallotta, hogy Kiskőrösön született:

„Kis-Kőrösön születtem”, szokta volt
mondani, majd mindig hozzá tevén
„csak azt restellem, hogy lutránusnak”
(Szegedi Híradó, 1872. szept. 18. 3. o.)
Kiskőrös mellett tanúskodik újra
Hauser (Hauzer) Lipót, aki már
1864-ben megírta, hogy Petőfivel
egy házban született, és bizonyságul
hívja ehhez még élő édesanyját, aki
jó barátságban volt Hrúz Máriával.
(Fővárosi Lapok, 1872. szept. 8. 893.
old.) 1872-ben az édesanya, Hauserné Rosenfeld Rebeka is hivatalos
vallomást tesz Petőfi kiskőrösi születéséről. Ezzel kiskőrösi szempontból
az a gond, hogy Hauserék a Nagy
Vendégfogadó épületében laktak,
tehát, ha abban is igaza van Hauser
Lipótnak, hogy „egy házban születtek”, az kétségbe vonja a jelenleg szülőházként tisztelt épület hitelességét.
Hauserrel kapcsolatban érdekes kérdést vet fel, hogy maga is felkeresi
a „hivatalos” szülőházat, be is ír az
emlékkönyvbe, de itt egy szóval nem
említi, hogy egy házban születtek
volna.
„A legjobb barátom, együtt oskoláztam
vele, bajtársam.
Kelt Kis Kőrös 1894. Augusztus hó 6
án. (Hauser Lipót, volt 1848/49 Honvédfőhadnagy, mint pesti csatáros)
Istenes József a közléskor ehhez azt
fűzi hozzá, hogy „szinte semmi köze
az igazsághoz, gyermeteg, egocentrizmus diktálta.” (Istenes József: Szent a
küszöb… Petőfi szülőházának története) Ugyanakkor nem reflektál arra,
hogy Hauser állítólag egy házban
született Petőfivel. Nem tudott volna
róla? Nehezen hihető. Ugyanakkor
ezt a bejegyzést könyve újabb kiadásából ki is hagyja.
Fodor Tamás
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KISKŐRÖS TÖRTÉNETE
KÖNYVBEN A KEZDETEKTŐL
A TRICENTENÁRIUMIG
2023. január elsején ünnepeljük világhírű költőóriásunk, Petőfi Sándor
születésének 200. évfordulóját. Ennek jegyében indítottuk el a 2020-as
esztendő januári lapszámában a kiskőrösi költőket, írókat, könyvírókat
bemutató sorozatunkat. Eltelt egy év. 2021. januárjában Kiskőrös újratelepítésének tricentenáriumi ünnepére megjelent Kiskőrös története című
képes történelemkönyv szerzőit és a könyvet mutatjuk be.

Kiskőrös újratelepítésének 300. évfordulójára megjelent képeskönyv egy
négyéves kutatómunka eredményeképpen készülhetett el. Amikor Bella Tibor, Turán István és Szedmák
Tamás (fotó) megkapták a felkérést
Kiskőrös Város Önkormányzatától,
két alapvető cél lebegett a szemük
előtt: Egy átfogó, szakmai szempontok alapján megírt művet kell letenniük az asztalra lehetőleg a kezdetektől
napjaink történetével bezárólag; ám
stílusában mégis inkább a népszerűsítő, fényképekkel gazdagon illusztrált
tartalom domináljon. Munkájukat
számos helyi és vidéki lakos, vállalkozás, esetenként innen elszármazott értékőrző segítette, fényképekkel, információkkal, akiknek nagy köszönettel
tartoznak.
Mint azt Turán István szerzőtársai
nevében is elmondta, a könyv a teljesség igénye nélkül készült. Az anyagok feldolgozása során ugyanis hamar
kiderült, mennyire gazdag történeti
múlttal is rendelkezünk, s hogy ezt
egészében bemutatni igen nehéz feladat lenne. Talán sikerült megmaradniuk az arany középút mentén... A
régészeti eredményektől a középkoron át az újratelepítés időszakán és a
modern koron keresztül vezetik végig
az olvasót a jelenbe, a történeti Kiskőrös legfontosabb állomásainál kellőképpen elidőzve, hogy aztán a célhoz érve belássuk: őseink szorgalma,
odaadása és kitartása nélkül sehol sem
tartanánk, mindez pedig számunkra
is követendő példa kell, hogy legyen.
TURÁN ISTVÁN
A történelem iránti érdeklődésem már
gyermekkoromban megmutatkozott,
azonban abban, hogy ez tovább fejlődhetett, nagyon nagy szerepe volt Szabó
Kelemenné tanárnőnek, aki a Petőfi
Általános Iskolában megszerettette velem a tantárgyat, valamint a lexikális
tudás elsajátítása mellett/helyett felkészített az értelmező tanulásra is.
A tapasztalatok birtokában Szegeden,
a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban hozott össze a sors másik ked-

ves tanárommal, dr. Farkas Istvánnal, aki pedagógusként és emberként
is rendkívüli tiszteletnek örvendett az
egész osztály körében. Tanítási módszere sok tekintetben kivételesnek
számított. A történészi hivatás ekkor
fogalmazódott meg bennem célként,
tanulmányaimat a szegedi egyetem
bölcsészkarán folytattam, ahol 2012ben szereztem meg oklevelemet.
Ekkoriban még elsősorban a magyar
történelem 1944-1956 közötti időszaka foglalkoztatott, ám hazakerülésemet követően egyre inkább a város
története felé fordult a figyelmem.
2018-ban, az újratelepítés 300. évfordulója alkalmából szerzőtársaimmal,
Bella Tiborral és Szedmák Tamással
jelentettük meg ezt a képeskönyvet,
amely óriási lökést adott a munkámnak. Azóta, immár főállású helytörténészként folytatom a város múltjának
feldolgozását, s ebben szerencsére kiváló partnereim is akadnak.
BELLA TIBOR ZOLTÁN
Mindig is érdekelt a történelem. Emlékszem, hogy gyermekkoromban
„tátott szájjal” hallgattam végig a
felnőttek történeteit. Bella nagymamám (Frimberger Mária), Édesapám
1947-ben Léváról kerültek Kiskőrösre. Az ő „meséikből” ismertem
meg a felvidéki kisváros háború előtti életét. A Moravcsik nagymamám
(Martinovits Julianna) és édesanyám
pedig Kiskőrös múltjával ismertettek
meg. Természetesen a nagybácsiknál,
nagynéniknél gyakran előkerültek a
régi képek, s a hozzájuk fűzött gondolatok. Sajnos a nagypapáimat nem
ismertem. A gyermekkoromban magamba szívott történetek szerintem
egyértelműen meghatározták, hogy a
történelem és a helytörténelem felé
forduljak. Általános iskolás voltam,
amikor helytörténeti szakkört szerveztek nekünk. Gyűjtőmunkát végeztünk, rövid riportokat készítettünk
idős emberekkel. A Petőfi Általános
Iskolába jártam, s annak légoltalmi
pincéjében egy helytörténeti gyűjteményt alakított ki Dulai András pe-

dagógus. Gyakran lejártunk hozzá,
segítettünk neki. Ő pedig közben a
tárgyakhoz kapcsolódó történeteket
mesélt. Az is determináló tényező
volt, hogy nagyon jó történelem tanáraim voltak. A történelmi kutatással
1945-ig foglalkozom, az utána következő időszakot még aktuális politikának tartom. Kedvenc témám Kiskőrös újra betelepítése és az azt követő
időszak. Ebből a témából írtam egyik
diplomamunkámat is. Nagyon érdekel 1848-49-es forradalom és szabadságharc, a boldog békeidők, az első
és a második világháború időszaka.
Az utóbbi években nagyon sokat foglalkozom családtörténeti kutatásokkal. Helytörténeti írásaim jelentek meg
a kiskőrösi lapokban, de írtam cikket
külföldön megjelenő újságokba is.
A Kiskőrös története című könyv első
fejezetének megírására Szedmák Tamás barátom kért meg. Nagy örömmel elfogadtam. Turán Isti barátomat
pedig régóta ismerem, így nem okozott gondot a közös munka. Ráadásul
az érdeklődési területünk az időrendi
beosztásnak kiválóan megfelelt. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni.
SZEDMÁK TAMÁS
Nem csak a magyar történelem, de
Kiskőrös ügyei is mindig foglalkoztattak. Szüleim rendszeresen megvásárolták 1990 után az összes megjelenő
kiskőrösi újságot, melynek minden
számát érdeklődéssel olvastam már
tízen és huszonévesen is. Sokáig
azonban – velem együtt – senki sem
gondolta, hogy én egyszer egy könyv
megírásában és kiadásában fogok közreműködni.
Még 2006 őszén, az akkor még működő Pátria Klub nevű ifjúsági klubházunk belső tereit szerettük volna
kidekorálni és az az ötlet született,
hogy régi Kiskőrösről készült fotókat
nagyítsunk ki és ezekkel a bekeretezett
képekkel díszítsük fel az épület belső
tereit. Ehhez kölcsönkértünk Nemes Adrientől több száz darab régi
képeslapot és annyira megtetszettek
ezek a régi képek, hogy én magam is

elkezdtem gyűjteni a régi Kiskőrösről
készült fotókat, képeslapokat, amelyeket digitalizáltam.
Valamikor 2009 környékén született
meg az ötlet egy margittai delegáció
búcsúztatásakor, hogy mennyire jó
lenne, ha tudnánk adni a távozó vendégeknek emlékként valami szép képeskönyvet Kiskőrös történetéről. Akkor született meg bennem a gondolat,
hogy egyszer majd szívesen részt vennék egy ilyen kiadvány elkészítésében.
Fontosnak tartottam már akkor is,
hogy legyen végre egy olyan könyv
a városról, amely alkalmas arra, hogy
akár ajándéktárgyként is adhassuk
vendégeinknek. A nyolcvanas években volt egy könyvsorozat, amelynek
címe Képes történelem, melyben a
világtörténelem sok epizódját jelentették meg sok fotó, illusztráció és
arányos mennyiségű szöveges tartalommal. Nekem nagyon tetszett ez a
könyvsorozat és a Kiskőrös története
című könyv tervezésekor már ez volt
a mérce: legyen sok kép és elegendő,
de nem túl sok szöveg, tartalmában
pedig olvasmányos és érdekes legyen.
2012-tól pedig már a pályázati lehetőségek is megnyíltak, az így nyert
támogatásból eszközöket vásárolnunk
a nagyobb mennyiség digitalizálására,
valamint a levéltárak anyagát is digitalizálhattuk és miután megismerkedtem Bella Tibor és Turán István
történészekkel, a könyv készülése is
felgyorsult.
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2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL A FELNŐTT
FOGORVOSI ELLÁTÁS KISKŐRÖSÖN

* APRÓHIRDETÉS * APRÓHIRDETÉS *

Orvos neve,
Rendelési helye,
Telefonszáma
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Körzet megnevezése
					
dr. Herczeg László
Kiskőrös, Árpád u. 8.
+36 30 635 7976
8:00 -13:00
13:30 -19:00
8:00 -13:00
–
8:00 - 14:30
1. számú felnőtt fogorvosi körzet
dr. Szilágyi Sándor
Kiskőrös, Árpád u. 8.
78/311-366
3. számú felnőtt fogorvosi körzet
A 2. számú felnőtt fogorvosi körzet lakosainak fogászati ellátását
helyettesítéssel dr. Mina Anikó
(rendelési hely: Kiskőrös, Bacsó Béla
utca 2. telefonszám: 78/311-049) és
dr. Szilágyi Sándor fogszakorvosok
(rendelési hely: Kiskőrös, Árpád u.
8., telefon:78/311-366) biztosítják.
A felnőtt fogorvosi körzetekhez
tartozó utcák jegyzéke:
1. számú felnőtt fogorvosi körzet –
ellátást biztosítja dr. Herczeg László fogorvos
Akácfa, Aradi, Arany János, Bacsó
Béla, Bajcsy-Zsilinszky, Bajtárs, Bajza
József, Balassi Bálint, Balogh Ádám
laktanya, Bánk utca, Béke, Bocskai
István, Budai Nagy Antal, Damjanich János, Deák Ferenc (12-72
házszám), Deák Ferenc (11-67 házszám), Erdő, Esze Tamás, Felsőcebe
tanya, Feketehalom tanya, Fenyves
utca, Gábor Áron, Gagarin, Gárdonyi Géza, Gyöngy, Hársfa, Határ,
Hétház (volt Gorkij utca), Ifjúság,
József Attila, Katona József, Kertész,
Kinizsi Pál, Klapka György (87-141
házszám), Klapka György (88-132
házszám), Korvin, Kőrisfa, Középcebe
tanya, Malom utca, Mező, Mohácsi
(56-78 házszám), Mohácsi (57-129
házszám, Nádasdy, Nap, Paál László,
Pajtás, Petőfi Sándor út, Petőfi Sándor
laktanya, Pillangó utca, Remerenció
tanya, Segesvári utca, Siványdűlő tanya, Sövény utca, Szabadkai, Szegfű,
Szép, Szondy György, Szőlő, Thököly
Imre, Toldi Miklós, Tüskös, Úttörő,
Zrínyi Miklós.
1. számú felnőtt fogorvosi körzet
Dr. Szilágyi Sándor fogorvos az
alábbi, a 2. számú felnőtt fogorvo16

7:30 - 13:30

14:00- 20:00

si körzethez tartozó utcák felnőtt
lakosai részére helyettesítéssel biztosítja a fogorvosi ellátást a Kiskőrös, Árpád utca 8.szám alatti rendelőben 2021. január 1. napjától:
Ady Endre utca, Alsókommaszáció tanya, Argauer Ferenc tér, Bethlen Gábor
utca, Felsőkommaszáció tanya, Honvéd utca, Jókai Mór, Kilián György,
Kolozsvári, Kun, Madách Imre, Masina dűlő, Meggyes utca, Móra Ferenc,
Munkácsy Mihály, Nagyatádi Szabó
Sándor, Piac tér, Rákóczi Ferenc utca,
Safári József, Sárkány József, Seres
Sámuel (volt Szűcs József utca), Soós,
Széchenyi István, Szigligeti, Szilágyi
Frigyes köz, Szücsidülő tanya, Temesvári utca.
Dr. Mina Anikó fogorvos az alábbi, a 2. számú felnőtt fogorvosi
körzethez tartozó utcák felnőtt
lakosai részére helyettesítéssel
biztosítja a fogorvosi ellátást a
Kiskőrös, Bacsó Béla utca 2.szám
alatti rendelőben 2021. január 1.
napjától:
Alsócebe tanya, Árpád utca, Attila,
Bánffy, Csányi, Drégely, Hunyadi János, Izsáki út, Kálvin János utca, Kossuth Lajos út, Liget utca, Luther Márton tér, Martini utca, Mátyás király,
Mészáros Lőrinc, Öregszőlő tanya,
Petrovics István utca, Szent István,
Tomori Pál, Vasútállomás, Vasúti őrház, Vasvári Pál utca, Víztorony köz,
Wesselényi Miklós utca.
3. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátást biztosítja dr. Szilágyi Sándor fogorvos
Agárhalom tanya, Alkotmány utca,
Baross Gábor, Bartók Béla, Batthyány Lajos, Báthori István, Bem József,

7:30 - 13:30

14:00 - 20:00

Berzsenyi Dániel, Bokor, Borostyán
lakópark, Csokonai Mihály utca,
Dankó Pista, Deák Ferenc (1-9 házszám), Deák Ferenc (2-10 házszám),
Délibáb, Dinnyés dűlő tanya, Diófa utca, Dobozi, Dózsa György út,
Erdőtelek tanya, Erdőtelki út, Erkel
Ferenc utca, Hatvani Lajos, Holló
János, Hrúz Mária, Kacsóh Pongrác,
Kapisztrán János, Kassai, Kiss Ernő,
Kisfaludy Sándor, Klapka György (185 házszám), Klapka György (2-86
házszám), Kodály Zoltán, Komáromi,
Kölcsey Ferenc, Kurucz Zsuzsanna,
Lehel, Liszt Ferenc, Május 1., Március 15., Mester, Mikszáth Kálmán,
Mohácsi (1-55 házszám), Mohácsi
(2-54 házszám), Móricz Zsigmond,
Nagy Imre tér, Nyárfa utca, Nyíl,
Okolicsányi, Ökördi tanya, Pásztor
utca, Petőfi Sándor tér, Pozsonyi utca,
Radnóti Miklós, Rét, Róna, Szarvas,
Szendrey Júlia, Szent László, Táncsics
Mihály, Tarnowi tér, Tavasz utca,
Tompa Mihály, Uzsoki, Vadvirág,
Vattay János, Venyige, Virág, Vízmű,
Vörösmarty Mihály.

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS
Martin Ferenc
városüzemeltetési referens
06-78/513-120/209-es mellék
email: kommunalis.ref@kiskoros.hu

MÚLTIDÉZŐ

2021. január

7:30 - 13:30

SZŐLŐÜLTETVÉNYEK GÉPI ELŐMETSZÉSÉT, ZÚZÁSÁT VÁLLALOM KISKŐRÖS ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN!
NEM CSAK MOSER MŰVELÉSŰT!
06-20/9240-302

Soltvadkerti tónál eladó 10,5 ha
szabadfelhasználású akác
és nyárfaerdő.
Irányár: 13,9 millió.
Telefon: 06-20/344-3183

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él.
Egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet.
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek.
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk
BARCZI JÁNOS
halálának 5. évfordulóján
Felesége és családja

KISKŐRÖSI
ÁLLÁSAJÁNLATOK
• 1 fő irodai asszisztens – német nyelvismerettel (4112)
• 1 fő útüzemeltető szakmunkás C kategóriás jogosítvánnyal (7919)
• 1 fő hűtőházvezető (1321)
• 1 fő adminisztrátor – okirat szerkesztés,
adatbázis kezelés (4112)
• 5 fő egyszerű ipari foglalkozás – szerelési
és fröccsöntési munka (9310)
• 1 fő mérlegképes könyvelő (3614)
További információ:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskőrösi Járási Hivatala,
Foglalkoztatási Osztály
Cím: Kiskőrös, Kossuth L. u. 40.
Tel.: 78/795-044
fax: 78/311-181
e-mail: KiskorosJH-FO@lab.hu

Alma eladó
termelőtől!

Kiskőrösön
20 kilogrammtól
ingyenes a kiszállítás.

Idared, Jonagored,
Jonagold, Golden, Starking
facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös
+36 70 619 3910

Gépkezelő
Feladatok

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

Elvárások

• Általános iskolai végzettség
• Többműszakos, megszakítás nélküli
munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Amit kínálunk

• Versenyképes bér + juttatások
• A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb
műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző
• Cafeteria és étkezési támogatás
• Ingyenes, légkondicionált buszjáratok
80 km-es körzetből (23 buszjárat,
5 megyéből)
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási
lehetőség

+36 25/556-036

munka@hankooktech.com

www.hankooktire.com/hu

KIDERÜLT, HOGY IGNOTUS HUGÓNAK
IS VAN KISKŐRÖSI KÖTŐDÉSE
Áhitattal szemlélte Petőfi szobrát

A napokban egy kedves ismerősöm, Nagy József, aki szenvedélyes
családfakutató, megkeresett azzal
kapcsolatban, hogy információi szerint Petőfi Sándor mellett a magyar
irodalomtörténet egy másik jelentős szereplője is rendelkezik némi
kiskőrösi kötődéssel. Mint egykori
humán tagozatos gimnazistának,
természetesen rögtön beugrott az
általa említett Ignotus Hugónak
(1869-1949) a neve, a költő-újságíróé, aki a legendás modern magyar
irodalmi folyóiratnak, a Nyugatnak
volt a főszerkesztője annak első húsz
évében. Ebben a lapban a 20. század első évtizedeiben nem kisebb
nevek költeményei/írásai jelentek
meg, mint Ady Endre, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Karinthy
Frigyes, Kosztolányi Dezső, s a sort
még bizony hosszan folytathatnám,
mire a végére érnék...
Furcsa egybeesés, hogy Józseffel való
üzenetváltásunk előtt nem sokkal
akadtam rá a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális gyűjteményét böngészve a mellékelt fényképre, amelyen a
leírás szerint Ignotus látható ötéves
korában, mégpedig Kiskőrösön. Akkor ugyan félretettem az egyik mappába, de a gondolat azért ott maradt
a fejemben, néhány héttel később
pedig igazolást nyert az állítás, több
oldalról is.
Nyilvánvalóan nem árulok el nagy
titkot azzal, hogy Ignotus nem ezen
a néven született, korábbi írói álnevét csak 1907-ben vette fel hivatalosan.
1869-ben Veigelsberg Hugóként
látta meg a napvilágot Pesten, apja,
Veigelsberg Leó a népszerű fővárosi
lapnak, a Pester Lloyd-nak volt a
főszerkesztője. Számunkra azonban
sokkal érdekesebb Leó édesanyja,
Cecilia Kohlmann, illetve édesapja,
Joachim Feigelberg, aki 1850 körül
Kiskőrös első izraelita rabbija lett.
Feigelberg rabbi 1866-ban bekövetkezett haláláig volt hivatalban, (sírja a vasútállomással szemben fekvő
izraelita temetőben ma is megtalálható), így unokájával, IgnotusVeigelsberg Hugóval nem találkozhatott, mivel ő három évvel később
született.
Ellenben nagymamája, Cecilia és
annak Sáli nevű leánya (Ignotus
nagynénje, aki férjhez ment a város második izraelita rabbijához,

Mösülöm Rubinsteinhez) gondoskodott róla, amikor gyermekként
két évig az izraelita elemi iskolába
járt itt, Kiskőrösön.
Bizony, sokan elfelejtik ma már, de
1944 előtt virágzó zsidó közösség létezett nálunk is...
A városunkban készült fényképről és
itteni élményeiről maga Ignotus nyilatkozott 1910-ben: „A kép Kiskőrösről való, hol gyermekkoromban
két évet töltöttem nagybátyáméknál
s a Séta-téren áhítattal szemléltem
Petőfi Sándor fehér mellszobrát,
kijelentvén a piaczi kofáknak s a
gyógyszertár előtt kaszinózó uraknak, akik asztalra állítottak s megszavaltattak, hogy: én is olyan grétás
ember akarok lenni.” (Tolnai Világlapja, 1910. december 25.)
Mi tagadás, a főszerkesztő úr annyi
év távlatából is jól emlékezett.
A piac akkoriban a mai Petőfi téren
volt, Lábos Ferenc gyógyszertárának
is helyet adó lakóháza pedig 1868ban épült, s a hetvenes években
tényleg ott gyűlt össze az úri réteg,
hogy többek között napokig is eltartó kártyacsatákat vívjanak egymással. Az épületre az idősebbek
Tölgyszéki-házként emlékezhetnek,
rég elbontották már.
Ellenben Petőfi Sándor fehér mellszobra, hála Istennek még ma is
megvan, igaz már nem a „Séta-téren”, de a szülőház udvarán.
Ki gondolta volna, hogy ilyen nagy
szerep jutott neki a későbbi irodalmár Ignotus életében?
Turán István
(fotó:PIM/Europeana)
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100 GYERTYA VOLT A TORTÁN!

Ruzsáli Pálné, Magdi néni, hat éve
a kiskőrösi Filadelfia Idősek Otthonában él, ahol mindenkinek szívesen
mesél életének száz esztendejéről.
A 95. születésnapján Domonyi
László polgármester is köszöntötte a szépkorú nénit, annak családja
körében, most sajnos a pandémiás
helyzet miatt ezt nem tehette meg.
Magdi néni édesapja kitüntetésekkel, vitézségi érdemrenddel tért haza
1918-ban az olasz frontról. 1920.
december 16-án megszületett leánygyermeke, Süveg Magdolna, aki iskoláit Szeged Alsóvárosban, az ottani
zárdában végezte, ahol sok osztrák és
francia barátnőre talált. Nekik köszönhetően gyakran járt külföldön és
jól megtanulta a német nyelvet. 20
évesen már férjnél volt. Ő édesapja
szatócsboltjában dolgozott, férje 40
évig volt a szegedi IBUSZ iroda vezetője. Magdi néni is sokat járt külföl-

dön, ahol turistacsoportokat kísért.
Mindig aktív életet élt, 1960-ban
idegenvezetői vizsgát is tett és még
80 éves korában is idegenvezetőként
kalauzolta Szegeden az odalátogató
csoportokat és ismertette meg a város nevezetességeivel őket.
Az otthonban nagyon jól érzi magát,
de végtelenül sajnálja, hogy most a
koronavírus-járvány miatt gyermekeivel, unokáival, dédunokáival csak
telefonon tudja tartani a kapcsolatot.
Mint mondja: Úgy látom, a többi
gondozottat is nagyon megviseli ez
a lelki megterhelés.
Ezúton is köszöntjük 100. születésnapja alkalmából és kívánjuk, hogy
még sok-sok egészségben, boldogságban, szeretetben eltöltött éven át
személyesen is köszönthessék születésnapjain családtagjai.
Boda Zsuzsa

Magyar
Kultúra Napja
Online 2021.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és
szellemi értékeinket.
Ebben az évben az online programokat szervező kiskőrösi kulturális
intézmények a Kiskőrös Tv segítségével ünneplik meg a Magyar Kultúra
Napját és vonják be a közönséget is.
Kérik, hogy figyeljék facebook oldalukat, illetve a Kiskőrös Televízió ezzel kapcsolatos adásait, műsorait a virtuális térben.
• Szó-La-M Alapfokú Művészeti Iskola • Petőfi Sándor Városi Könyvtár
• Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum • Petőfi Sándor Művelődési Központ
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AZ ISKOLAÉRETTSÉG VOLT A FŐ
TÉMA AZ EFI ONLINE ELŐADÁSAIN

A Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda Domonyiné Borbényi Katalin (bal
oldali kép) gyógypedagógus, logopédus, általános iskolai tanító és Török
Zsuzsa (jobb oldali kép) klinikai szakpszichológus Iskolakezdés hatása
gyermekeink mentális egészségére című online előadásaival zárta az évet.
Az ősz során kezdetben személyesen, majd az online térben folytatva
Kiskőrös minden óvodája számára lehetőséget biztosítottak partnereink,
hogy tájékoztassák a szülőket az iskolaérettség követelményeiről.

Sokszor gondolkodnak azon a szülők, hogy gyermekük mikor menjen
iskolába. A jogszabály szerint tanköteles az a gyermek, aki az adott naptári évben augusztus 31-ig betölti a
6. életévét, azonban a törvény szerint
lehetőség van egy évvel később indulni az iskolába, ha ennek meg van
a megfelelő oka.
Az iskolaérettséghez szükséges: a
gyermek fizikai alkalmassága (megfelelő testi fejlettség, általános, jó
erőnlét), a képességek és részképességek megfelelő szintje számos
területen (szociális érettség, általános tájékozottság, mozgásfejlettség,
vizuális- hallási észlelés, figyelem és
emlékezet, grafomotoros fejlettség,
életkornak megfelelő matematikai
ismeretek tudása, nyelvi fejlettség,
gondolkodási funkciók megfelelő
szintje), és a pszichés alkalmasság
(érzelmi érettség, akarati élet fejlettsége).
Az előadások során az iskolaérettség
kritériumaim mellett szó volt az óvoda, az iskola és a szülők szerepéről a
gyermekek fejlesztésével kapcsolatban és az iskolához való alkalmazkodás nehézségeiről, esetleges pszichés
zavarokról. Az óvónők és pedagógusok mellett a szülők is számos módon segíthetik gyermekeiket a fejlődésben, és az iskolába való bekerülés
során a megfelelő alkalmazkodásban. Fontos, hogy gyermekeink felé
reális elvárásaink legyenek, dicsérjük
az igyekezeteiket és segítsük őket
abban, hogy a környezetváltozást ne
krízisként éljék meg.
Az év első felében egy ideig még biztosan csak az online térben vehetnek

részt programjainkon, de bízunk
benne, hogy hamarosan személyesen
is találkozhatunk a tornákon, előadásokon és rendezvényeinken.
Jaszanovics Dóra
EFI-Irodavezető

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: +36-78/311-955
Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa | +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com
Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné
Hirdetésfelvétel:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Kiskőrös Petőfi tér 4/b. | 06-78/311-955
nyitva tartás: hétfő: 12.00-18.00,
kedd, vasárnap: zárva,
szerda: 8.00-18.00,
csütörtök, péntek: 10.00-18.00,
szombat: 8.00-12.00.
Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó Péter
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!
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HAT MILLIÓ FORINTBÓL ÚJUL MEG
A HOLLAND HÁZ SZÁLLÁSHELY
A Magyar Turisztikai Ügynökség
Zrt és a Kisfaludy2030 Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt, mint támogató közösen pályázatot hirdetett a
turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó
és turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb
szálláshelyek általános minőségének
és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és
fenntarthatóság növelése, a turisztikai
szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása
céljából.
A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. – mint támogató által – magánszálláshelyek
és egyéb szálláshelyek fejlesztése,
TFC-M-1.1.2-2020 című felhívásra
a Kőrösszolg Nonprofit Kft támogatási kérelmet nyújtott be.
A
Kisfaludy2030
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a
TFC-M-1.1.2-2020-02527 számú
támogatói okirat alapján a Kőrösszolg
Nonprofit Kft. a 6200 Kiskőrös,
Hrúz Mária u. 2. szám alatti Holland Ház egyéb szálláshely esetében
meglévő szálláshelyek külső és belső
megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a
szálláshely szobáinak és kapcsolódó
helyiségeinek átalakítására, felújításá-

ra irányuló tevékenységekre, valamint
a szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzésére
támogatást nyújtott.
A támogatás összege: 6.000.000.-Ft
Ebből szálláshelyszolgáltáshoz eszközbeszerzés 1 db: Mora típusú gáztűzhely, Szarvasi 10 személyes kávéfőző, Obelix tv szekrény
Szálláshely minőségének javítására:
• teljes körű festés (oldalfal és men�nyezet diszperziós festése)
• fa felületek mázoló munkái
• földszinti fürdőszobák esetében zuhanykabin beépítése
• sérült wc csészék cseréje
• meglévő gázkazán cseréje, új kazán
beépítése
• 6 db szoba és étkező klimatizálása
Az eszközbeszerzések megtörténtek,
az építési beruházások folyamatban
vannak.

Később tartják meg
az ökumenikus imahetet
A Magyarországi Ökumenikus Egyházak Tanácsa elnökségének javaslata alapján az ökumenikus imahetet a tagegyházak aktuális járványügyi
intézkedéseinek betartása mellett javasolja megtartani. Mivel egyházainkban nem egységes az istentiszteleti alkalmak látogathatósága, így a
Kiskőrösi ökumenikus lelkészkör döntése alapján
2021. januárjában az ökumenikus imahét városunkban elmarad.
Amennyiben lehetséges, későbbi időpontban megrendezésre kerül.
Bár közös térben nem tudunk imádkozni, ezidő alatt hívjuk a testvéreket lelki összetartásra, egymásért való imádságra, ki-ki saját otthonában
imádkozzon városunkért, gyülekezeteinkért, a világ kereszténységéért,
ahogy a Lélek indítja.
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4,6)
Pethő-Szűcs Mária

NEHÉZ HELYZETBEN VANNAK A
KISKŐRÖSI KS-KFT. CSAPATAI IS
Nem könnyű, a közel 100 igazolt játékossal rendelkező Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft. csapatainak sem, hiszen a bajnokságok nem
szakadtak félbe, viszont az edzéslehetőségek megszűntek, mivel a sportcsarnokot és a város iskoláihoz tartozó tornatermeket az érvényben lévő
rendelkezés szerint nem használhatják. A játékosok és az edzők azonban
minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elérjék kitűzött céljukat, amely
nem egyéb, mint a jó eredmények mellett a minőségi játék – tudtuk meg
Harangozó Péter csapatvezetőtől. (a fotón fehér pólóban)

Harangozó Péter: „Október elsejétől, vagyis négy hónapon keresztül, amíg az időjárás engedte a szabadban, majd vidéken próbáltunk
edzeni. Kibéreltük a keceli, illetve
a soltvadkerti sportcsarnokot, de
már ez a lehetőség is megszűnt.
A Magyar Kézilabda Szövetség viszont elvárta, hogy az NB II-es felnőtt és az utánpótlás csapatainkkal
a bajnokság mérkőzéseit lejátsszuk.
Nem szakadt félbe a bajnokság, viszont nekünk november közepétől
az összes meccsünk elmaradt. Sajnos
a mögöttünk álló hónapokban több
játékosunknak is pozitív lett a Covid
tesztje, így annak ellenére, hogy nem
betegedtek le és csak tünetmentes
vírushordozók voltak, természetesen nem léphettek pályára. A teszteredményeket jelentenünk kellett a
kézilabda szövetségnek, így az ez idő
alatti meccsek egyértelműen elmaradtak. A szövetség kimondta, hogy
még az év végéig tartó szezonban
le kell játszani ezeket az elmaradt
meccseket. Ez nem sikerült, viszont
most már a február közepén kezdődő tavaszi „visszavágó” szezonra is
kellene készülnünk.
Azokra a meccsekre, amelyeket hazai pályán bonyolítottunk volna le,

pályaválasztási jogot cseréltünk, ami
azt jelenti, hogy amennyiben az aktuális rendelkezések megengedik,
tavasszal mi fogadjuk majd őket.
Sajnos nagyon úgy látszik, hogy a
járvány második hulláma elhúzódik,
az elmaradt rendezvényeket is sokan
szeretnék pótolni a sportcsarnokban, így kevés lesz az edzési időpont,
ezért újratervezés lesz szükséges ebben a kérdésben. Több csapatnak
van arra lehetősége, hogy nem iskolai fenntartású csarnokban bonyolítsa az edzéseket, ami hatalmas előny
számukra velünk szemben.
Gyakorlatilag ez a szezon eddig értékelhetetlen. A felnőtt csapatunk
játszott néhány jó meccset, amiből
kettőt megnyertünk, jelenleg a kilencedik helyen állunk a 3 elmaradt,
8 lejátszott meccs után. 198 gólt lőttünk, melyből Dózsa Tamás 43-at,
így ő 13. a bajnokság góllövő listáján. Abban bízom, hogy a veszélyhelyzet elmúlta után a mintegy 75
fős utánpótlás-korú játékosunk is
visszatalál hozzánk és újra felfedezik a közös csapatjáték összefogó,
személyiségfejlesztő erejét, a rendszeres mozgás fontosságáról nem is
beszélve.”
Boda Zsuzsa
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Megye I. (fotó: Beniczki Dávid)

A KLC MINDEN CSAPATA AZ ÉLEN A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE

Megye III. (fotó: Filus Tibor)

Korábban külön csapatokat indított és edzett az általános iskolai keretek
között működő Bem DSE és a Petőfi SZSE, melynek játékosai és edzői ma
már a Kiskőrös LC színeiben szerepelnek. A Bozsik korosztályban az U7
és az U9 korcsoportban 3 csapatot tudnak kiállítani, az U11, U13-ban 2-2
párhuzamos korcsoportú csapat működik, emellett az U14, U16, U19-es
fiú csapatot az U15-ös lányokat és három felnőtt csapatot versenyeztet
a KLC.

A 2020-as év nehézségei leginkább az
utánpótlás csapatokat sújtotta, őket
viselte meg legjobban a rendszeres
edzések hiánya. Mindemellett soksok sikert is elkönyvelhettek a csapatok. A koronavírus-járvány tavaszi
ideje alatt teljesen leálltak az edzésekkel, júniusban indulhatott el újra a
közös munka. A koronavírus második hullámában a KLC berkein belül
nem álltak le az edzések, szabadtéren
folytak tovább a felkészülések, amelyek egyaránt újabb kihívások elé
állították az edzőket és a játékosokat.
Somlyai Péter, a KLC alelnöke: „Nagyon vártuk már, hogy beinduljanak
az edzések, hiszen a sportolóknak az
„életük a mozgás”. A januári-februári
tornákat még le tudtuk bonyolítani,
majd a kényszerszünet után a gyermekek a nyáron vidéki tornákra jártak, folytattuk az edzéseket. Idén sikerült eljutnunk arra a szintre, hogy
pár edző kivételével minden edzőnk
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egy-egy korosztállyal foglalkozik.
Így elmondhatjuk, hogy a megyében egyedülálló módon az edzőink
nincsenek túlterhelve, jó a szakember ellátottságunk. Most, miután
a járványügyi intézkedések miatt a
csarnokokba, tornatermekbe nem
lehet bemenni, kizárólag szabadtéren
tudunk edzeni. A szülők is partnerek
ebben, odafigyelnek a gyermekek
réteges felöltöztetésére, mi pedig a
melegedő épületben forró teát is biztosítunk a számukra. Muszáj együtt
maradnunk, mert csak így alakulhat
ki a rendszeresség, a csapatszellem, a
csapatban való gondolkodás. Ez egy
igazi közösség, mind az edzőknek,
mind a játékosoknak, mind pedig
a szülőknek. Az egységet nem csak
szellemiségben, hanem ruházatban is
biztosítja a KLC vezetősége. Minden
játékos egyforma melegítőt kapott,
így egységes arculattal tudnak kiállni
a KLC csapatai.”

Mint azt az alelnök kihangsúlyozta, hálával tartoznak a szülőknek,
hogy megbíznak bennük és engedik gyermekeiket a KLC színeiben
játszani. Az őszi járványhelyzet a
klub csapatainak szereplését már
kevésbé befolyásolta, mint tavas�szal. Sikert sikerre halmoztak.
Somlyai Péter: „Az év vége szerencsésebb volt, mint a tavaszi leállás,
összességében tíz mérkőzés maradt
csak el az egyesület csapatainál,
ebből három a Megye I-es csapatnál. Ez azt jelenti, hogy az őszi
szezont be tudtuk fejezni. A Megye I-es január 31-én már kezdi a
bajnoki mérkőzéseket. Sajnos en-

nek több buktatója is lehet, hiszen
nem tudjuk lesz-e a járványnak
harmadik hulláma, illetve milyen
időjárásnak nézünk elébe. Nagyon
jól állunk, hiszen mindegyik korosztályos csoportunk a bajnoki
tabella első felében van, a Megye
I-es csapatunk soha nem látott
módon, kimagaslóan produkálta
az őszi szezont. 10 mérkőzésből 10
győzelmet szereztek. A Megye IIIas csapatunk is jól teljesít, jelenleg
a második helyen áll, hasonlóan a
Megye I-es női csapatunk is második. Emellett kiemelném az U15ös lánycsapatunkat, akiknek ez a
harmadik szezonjuk és látványos
fejlődést produkáltak ezidő alatt.
Jelenleg ők vezetik a bajnokságukat.”
2015-ben alapjaiban változott meg
a kiskőrösi labdarúgás. Új elnök
került a KLC élére Dulai János
személyében és új vezetőséget is
választottak. A menedzserszemléletű vezetés egy jövőbemutató
stratégiát dolgozott ki, mely szerint elsődleges a megfelelő feltételek megteremtése. A kitűzött célok
közül mára már sok megvalósult.
A fejlesztések, a jó szakemberek, a
küzdeni akaró csapatok és a szülői
háttér együttesének köszönhető ez
a rendkívül eredményes teljesítmény.
Boda Zsuzsa

