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RETRO KARÁCSONYFÁT KÉSZÍTETT 
A KISKŐRÖS RÓZSÁJA HORGOLÓKÖR

KISKŐRÖSÖN MUTATOTT BE 
SZENTMISÉT BÖJTE CSABA SZERZETES

NOVEMBERI KISKŐRÖSI HÍREK

FÓKUSZBAN

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT SZILVESZTERKOR! FELLOBBANTAK A GYERTYALÁNGOK

Kedves kiskőrösiek!

December a békesség, a szeretet hónapja, 
várjuk a kereszténység második legna-
gyobb ünnepét, karácsonyt, amikor Isten 
fia, Jézus földi születésére emlékezünk. 
Ilyenkor az öröm és a békesség, valamint 
az otthon, a család és a szülőföld szerete-
te még erősebben betölti szívünket, mint 
a hétköznapokban. A karácsony a nem 
hívő emberek számára is ünnep, a szere-
tet jegyében találkoznak a családtagok. 
Kívánom, hogy mindenkinek legyen ré-
sze az együvé tartozás örömében.
Az esztendőt december 31-én már hosz-
szú évek óta Kiskőrösön sokan a Petőfi 
Szilveszter programsorozattal zárjuk. 
Ebben az esztendőben különleges az 
óévbúcsúztató-újévköszöntő esemény, 
hiszen városunk nagy szülötte, Petőfi 
Sándor kétszázadik születésnapját ün-
nepeljük.
Magyarország Kormánya igazodva 
a tanítási időszakhoz, a 2022-es és a 

2023-as esztendőt Petőfi Emlékévvé 
nyilvánította. A bicentenáriumi emlék-
év keretén belül számos országos, megyei 
rendezvényt bonyolítanak le. Városunk-
ban kiemelt jelentőséggel bír a jeles év-
forduló, ezért megalakult a Petőfi 200 
Emlékbizottság, amely koordinálja a 
helyi programokat. 
Az év során a legnagyobb ünnep Petőfi 
Sándor születésének 200. évfordulója, 
melyre ezúton is szeretettel hívok min-
denkit.
A háromnapos rendezvény nagykövete 
Miklósa Erika, a Magyar Szent István 
Rend kitüntetettje, Kossuth-, Liszt Fe-
renc- és Prima Primissima-díjas kolora-
túrszoprán énekesnő lesz.
December 30-án, pénteken, 31-én, 
szombaton, valamint január elsején 
számos, tartalmas és szórakoztató prog-
ramot kínálunk mindenkinek, aki sze-
retné velünk tölteni a városunk számára 
is meghatározó programsorozatot.
Jöjjenek el Önök is, ünnepeljük együtt 
Petőfi Sándor költőóriásunk születésé-
nek 200. évfordulóját!
Legyünk együtt a kulturális progra-
mokon, a színházi előadásokon, a 
szilveszteri hangversenyen, az újévi 
koncerten is. 
A magam és a városvezetés nevében bol-
dog, békés karácsonyünnepet, és szeretet-
ben, eredményekben gazdag, egészség-
ben töltött boldog új esztendőt kívánok 
mindenkinek!

Domonyi László
polgármester

KÉT ÉV UTÁN ÚJRA MEGSZERVEZTÉK AZ ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓT

Idén a baptista imaház adott otthont 
december 2-án az adventhez kötődő 
sok éves múltra visszatekintő kórus-
találkozónak a Kiskőrös Városért Ala-
pítvány kuratóriuma szervezésében. 
Ezúttal nem csak klasszikus egyházi 
művek csendültek fel, hanem vilá-
gi karácsonyi dalokat is előadtak. 
A megjelenteket László-Kudron 
Ildikó köszöntötte, aki elmondta, 

hogy Kodály Zoltán születésének 
145., halálának 55. évfordulójáról is 
megemlékeznek ezen az estén, mely 
még különlegesebbé teszi az ünne-
pi alkalmat. Valamint a Petőfi 200 
Emlékév kapcsán a város szülötte, 
Petőfi Sándor verseivel tisztelegnek a 
költő előtt. Az alapítvány elnöke, dr. 
Ba Mariann nyitóbeszéde után első-
ként a KEVI Petőfi Sándor Általános 

Iskolája Kicsinyek Kórusa adott elő 
műsort – vezényelt Petrányi Ilona. 
Petőfi Sándor verse Kelemen Ildikó 
előadásában hangzott el. Ezt követően 
a Kiskőrösi Református Egyházköz-
ség kórusa folytatta a műsort, Pusz-
tai Virág kórusvezető vezényletével. 
Majd Szappanos Tamás előadásá-
ban ismét egy Petőfi mű hangzott el. 
A Gospel Sasok énekegyüttest 

Lupták György vezényelte. Az Ad-
venti Kórustalálkozó során igei gon-
dolatok is elhangzottak. A házigazda 
Kiskőrösi Baptista Gyülekezet nevé-
ben Győri Gábor lelkész mondta el 
gondolatait. Természetesen a Baptis-
ta Vegyeskar is fellépett, Szomorné 
Szepcsik Éva vezetésével. A program 
utolsó műsorszáma – a kórusok közös 
éneke – előtt László-Kudron Ildikó 
köszönetét fejezte ki a Kiskőrös Vá-
rosért Alapítvány kuratórium a tagja-
inak az est megszervezését. A szerve-
zők pedig egy-egy ajándékcsomaggal 
köszönték meg a kórusvezetők mun-
káját. Szomorné Szepcsik Éva a záró-
beszédben kiemelte Lupták György 
több évtizedes munkáját, amivel a 
kezdetektől segítette az Adventi Kó-
rustalálkozók megvalósítását. A finá-
léban a kórusok Szomorné Szepcsik 
Éva és Lupták György vezényletével 
Kodály - Magyar Mise és a Csendes 
Éj című műveket adták elő.

Régi hagyomány városunkban, hogy 
a főtéri adventi koszorú gyertyáit 
egyházaink és városunk képviselői 
gyújtják meg advent egy-egy vasár-
nap délutánján. A lelki feltöltődést 
segíti, hogy az egyházak kórusai ze-
nei előadásában gyönyörködhetünk. 
A gyertyagyújtások után pedig civil 
szervezeteink tagjai forralt bort, teát 
és némi harapnivalót kínálnak.
Lapzártánkig három gyertya lob-
bant lángra. Advent első vasárnapján 
Seidel Alex, a Kiskőrösi Pünkösdi 
Gyülekezet lelki vezetője és Győri 
Gábor, a Kiskőrösi Baptista Gyüle-
kezet lelkipásztora, valamint Pethő 
Attila képviselő gyújtották meg a Hit 
gyertyáját. Advent második vasárnap-
ján a Kiskőrösi Római Katolikus Egy-
házközség nevében Tóth Tibor atya, 
valamint Filus Tibor képviselő gyúj-
tották meg a Remény gyertyáját és a
harmadik vasárnapon Pénzes Péter, a 
református egyházközség lelkipászto-
ra és Szlovák Pál képviselő az Öröm 

gyertyáját. Advent negyedik vasár-
napján Arató J. Lóránd, a Kiskőrösi 
Evangélikus Egyházközség lelkésze, 
valamint Domonyi László polgár-
mester gyújtják meg a Szeretetet jel-
képező gyertya lángját.
A négy gyertya lángja Jézus születé-
sekor szétáradó világosságot, a tőle 
kapott erényeket testesíti meg. 
Legyen hát köztünk a Hit, a Remény, 
az Öröm, valamint a Szeretet gyertyá-
inak fénye és a belőlük áradó meleg.

Boda Zsuzsa

A Kiskőrös Rózsája Horgolókör idén 
is elkészítette a horgolt díszekkel éke-
sített karácsonyfáját, melyet évek óta 
a kiskőrösieknek ajánlanak fel, hogy 
megszépítsék számukra a karácsony-
várás időszakát. 
Októberben 24 lelkes asszony látott 
munkához. Mint minden évben, 
idén is a Csányi Ibolya elnökletével 
működő Kőrös-Körül Nők Egyesület 
támogatásával készültek a horgolt dí-
szek a művelődési központban. 
November 25-én délután nagy volt 
a sürgés-forgás az épület előterében. 
Az asszonyok horgolt félgömbökkel, 
kis karácsonyi figurákkal, jégcsapok-
kal és csillagokkal díszítették fel a fát, 
amely köré a régi idők karácsonyát 
idéző dekoráció került. 18 órakor az 
elkészült fát Tóth Tibor katolikus 
plébános áldotta meg.

A faáldás utáni szeretetvendégségen 
Domonyi László polgármester vette át 
a horgolókör ajándékát a város lakóinak 
nevében. A polgármester ajándékot is 
hozott. Egy Kiskőrös Város Borváloga-
tást adott át a horgolókör asszonyainak, 
akik elmondták, hogy az elmúlt mun-
kás heteket, mint eddig minden évben, 
idén is egy közös vacsorával zárják. 
A vacsorára a Kőrös-Körül Nők Egye-
sület hívta meg a horgolókör tagjait.
Mostantól egy tavaszi kiállításra ké-
szülnek majd, melyet a Szellőrózsa 
Foltvarró Körrel együtt szerveznek. 
A kiállításon a Petőfi200 Emlékévhez 
csatlakozva, faliképeken elevenedik 
meg 20 jelenet a János vitézből, egy 
terepasztalon pedig horgolt lovakkal, 
huszárokkal, tündérekkel és boszor-
kányokkal idézik meg Petőfi Sándor 
elbeszélő költeményének szereplőit.

A Szent József katolikus templom 
megtelt november 13-án, vasárnap, 
amikor Böjte Csaba mutatott be 
szentmisét. Böjte testvér elmondta, 
hogy nagy szeretettel jött Kiskőrösre, 
hiszen városunk is szerepet vállalt ab-
ban, hogy elkészülhessen nagy álma, 
a Szerelem-ösvény, amelyen Petőfi 
Sándor és Szendrey Júlia szerelmének 
Székelyhídtól Koltóig tartó útját lehet 
végigkövetni. A 7. stációt, melynek 
neve „Házasság előtt” Kiskőrös Város 
Önkormányzata „örökbe fogadta”, 
ami azt jelenteti, hogy a környékét 
letérkövezték, és az ösvény járdájának 
szegélyezését is elvégezték a Kőröskom 
Nonprofit Kft. munkatársai.
A szentmisén a vasárnapi igét Tóth Ti-
bor plébános olvasta fel Szent Lukács 

evangéliumából, amelyben Jézus az 
utolsó időkről prófétál. 
Böjte Csaba prédikációjában a meg-
próbáltatásokban való helytállásra 
hívta fel a figyelmet. Kiemelte az egy-
más iránti szeretetnek és az emberi 
kapcsolatoknak a fontosságát ezekben 
a nehéz időkben. Beszélt az Ukrajná-
ban zajló háborúról is, majd közösen 
imádkozott a kiskőrösi hívekkel a bé-
kéért. 
A szentmise után adománygyűjtés volt 
a Szent Ferenc Alapítvány céljaira. 
Böjte Csaba alapítványa jelenleg 2500 
gyermekről gondoskodik intézménye-
iben és további százakról a nevelőszü-
lői rendszerben. A szertartás után le-
hetőség volt Böjte Csaba könyveinek 
megvásárlására és dedikáltatására is.

A Kiskőrösi Baptista Gyülekezet if-
júsági lelkipásztorrá avatta Selmeczi 
Nimródot, aki már több mint két éve 
teljesít szolgálatot a gyülekezetben.
Jelenleg a kiskőrösi gyülekezet ifjúsági 
lelkésze, fontos tagja a helyi baptista 
közösségnek, hiszen ifjúság lelkészi 
feladatai mellett a MBE Filadelfia 
Integrált Szociális Intézmény hitéleti 
igazgatója és a Szeretetházi Baptista 
Gyülekezet lelkipásztora is. Beiktatá-
sán Domonyi László polgármester is 
köszöntötte.

***
Decembertől új vezetője van a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárnak. Turán 
Istvánné, a könyvtár igazgatója igény-
be vette a 40 éves nyugdíjba vonulás le-
hetőségét. 1981 óta dolgozott a könyv-
tárban, melynek vezetését 2000-ben 
vette át. A testületi ülésen Domonyi 
László polgármester megköszönte a 
nyugdíjba vonuló intézményvezetőnek 
a város szolgálatában eltöltött 40 évét, 
áldozatos munkáját és az igazgatása 
alatt elért eredményeket. A képviselő-
testület négy hónapra Szabados An-
nát, az intézmény igazgató-helyettesét 
bízta meg a könyvtár vezetésével. Az 
önkormányzat pályázatot ír ki az in-
tézményvezetői munkakör betöltésére.  

***
November 29-én hetedik alkalom-
mal állították fel a város karácsony-
fáját a főtéren. A több mint 7 méter 

magas nordmann fenyőt Kövesdi 
Kornél ajánlotta fel. A fenyőfa ki-
vágását és szállítását a Kőröskom 
Nonprofit Kft. munkatársai vé-
gezték Maglódi József, a Magesz-
Trans Kft. tulajdonosa segítségével. 
A fényfüzérekkel, amelyeket december 
6 óta csodálhatunk, Hazafi Károly 
villanyszerelő vállalkozó és kollégái dí-
szítették fel a fát.

***
A Petőfi 200 Emlékév jegyében piros, 
fehér és zöld színekben, arannyal ki-
egészítve pompázik Kiskőrös főterén a 
„Csigás kútnál” a város adventi koszo-
rúja, melyet a Csányi Ibolya elnökle-
tével működő Kőrös-Körül Nők Egye-
sület tagjai és Ba Irén, az Otthonunk 
és Kertünk Kertészet és Virágüzlet 
tulajdonosa készítettek el november 
25-én. 

***
A dr. Ba Mariann elnökletével mű-
ködő Kiskőrös Városért Alapítvány 
kuratóriuma tagjai november 26-án 
elkészítették a város betlehemi házikó-
ját, melyet vízkeresztig csodálhatunk 
meg. Lengyel Tiborné fenyőágakkal 
támogatta a betlehem készítését. Jövő-
re megújulnak a több éve használt báb-
karakterek. Az elképzelés megvalósítá-
sát az alapítvány számlaszámára utalt 
összeggel lehet támogatni: 11732057-
20009245    

Boda Zsuzsa

Kosarasautó
hosszútávra bérelhető!

Kosarasautóra kezelő 
munkatársat keresünk!

Érdeklődni:
06/20/9-777-593

2022. december 22-től 2023. január 06-ig2022. december 22-től 2023. január 06-ig
igazgatási szünetet tartanak a polgármesteri hivatalban.igazgatási szünetet tartanak a polgármesteri hivatalban.
Az igazgatási szünet ideje alatt az anyakönyvvezető telefonosAz igazgatási szünet ideje alatt az anyakönyvvezető telefonos
ügyeletet tart 2022. december 29-én (csütörtök) 8.00-12.00 óra ügyeletet tart 2022. december 29-én (csütörtök) 8.00-12.00 óra 
között és 2023. január 5-én (csütörtök) 8.00-12.00 óra között.között és 2023. január 5-én (csütörtök) 8.00-12.00 óra között.
Az anyakönyvvezető telefonszáma: 06-70-3870536Az anyakönyvvezető telefonszáma: 06-70-3870536

Az utolsó munkanap 2022. december 21-én,Az utolsó munkanap 2022. december 21-én,
2023. januárban az első munkanap 8-án lesz.2023. januárban az első munkanap 8-án lesz.

A hivatal ez idő alatt ZÁRVA lesz, nem tartanak ügyfélfogadást.
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MEGYEI PRIMA-DÍJAT KAPOTT BABUCSIKNÉ ZEIKFALVY ANNA

EREDMÉNYES

25 ÉV UTÁN TALÁLKOZTAK RAGYOGTAK MAZSORETT LÁNYAINK
Osztálytalálkozóját tartotta nemré-
giben a Petőfi Sándor Általános Is-
kola 1997-ben végzett 8. a osztálya. 
Együtt örült velük a viszontlátásnak 
alsós tanító nénijük, Gottfried Bélá-
né, valamint a felsős osztályfőnöke-
ik, Harsányi Zoltánné és Grausza 
Jánosné.
Az egykori osztálytársak – Farkas 
Berta, Nagy Andrea, Krisztián 
Ildikó, Bakos Györgyi, Kertész 
Ágnes, Lehoczki Petra, Gottschall 
Mária, Domonyi Erika, Berta 
Zsanett, Csanda Krisztina, Cser-
gő Éva, Tátrai Melinda, Duchai 
Márti, Katona Tamás, Boldoczki 
Balázs, Szalai Gábor, Tomkó Gá-
bor, Babicz Tamás, Nagy Andor, 
Györk Tamás, Moravcsik Zsolt, 
Odrobina Attila, Jakó Viktor, Kiss 
Csaba – közül vannak, akik itthon 

maradtak, de sokan más településen 
találtak otthont maguknak. A végzés 
óta ez volt az első nagy találkozásuk. 
Akik Kiskőrösön élnek, néha-néha 
összefutnak, a többiekkel az interne-
tes oldalakon tartják a kapcsolatot. 
Egykori iskolájukat most körbejár-
ták, megnézték a termeket, rácsodál-
koztak a fejlődésre, és természetesen 
felidézték a régi emlékeket, mesél-
tek egymásnak jelenlegi életükről. 
Az iskolai beszélgetés után a Kur-
ta étteremben a fehér asztal mellett 
folytatták a kötetlen beszélgetést, 
ahol, ahogy ilyenkor lenni szokott, 
előkerültek a családi fényképalbu-
mok is. Babitz Tamás főszervező 
javaslatára a legközelebbi találkozó-
val nem várnak 25 évet, annyira jól 
érezték magukat.

Boda Zsuzsa

RENDKÍVÜL SIKERESEK A NÖVENDÉKEK

A Szó-La-M AMI zongora tanszakos 
növendékei kimagasló eredményeket 
értek el Kalocsán, a XIX. Bács-Kiskun 
Megyei Zongoristák Találkozóján. Ní-
vódíjat vett át Torgyik Eszter – felké-
szítő tanára Vikorné Hajas Matild – 
valamint Tóth Alexandra Zsuzsa, akit 
Pelsőciné Barna Mária készített fel 
a versenyre (fotó). Kiemelt Nívódíjat 
kapott Szűcs Lotti – felkészítője Pusz-
tai Virág – valamint Katona Lídia és 
Suba Marcell, akiket Vikorné Hajas 
Matild készített fel.

Szolnokon „Arany fokozatú oklevelet” 
kapott a zsűritől a művészeti iskola 
Kreatív kakasok nevű bábcsoportja, a 
Magyar Bábjátszók Egyesülete szerve-
zésében lebonyolított Gyermek Báb-
játszók Országos Gáláján. A keceli te-
lephelyen működő grafika és festészet 
tanszakos növendékeket Szentgyörgyi 
Erika tanárnő készítette fel a gálára. 
(fotó: Aba-Novák Agóra engedélyével.)
VIII. Vecsés Rézfúvós Kupán Sulyok 
Edvárd István ezüst, Vikor Mátyás 
ezüst, Vikor Benedek bronz, Kiss-
Berdó Marcell bronz minősítést 
kaptak. Felkészítőjük Boldoczki 
Róbert művésztanár volt, zongorán 
Vikorné Hajas Matild tanárnő kísér-
te játékukat.
Dunakeszin, a Farkas Ferenc Zongo-
raversenyen 140 zongora tanszakos 
növendék vett részt. Kabashi Erjont, 
akit Halasi-Heibl Anna készített fel, 
megdicsérték szép szerepléséért.
A növendékeknek és felkészítőiknek 
gratulálunk, további eredményes sze-
repléseket, sikereket kívánunk!

Boda Zsuzsa

A november 26-án megrendezett 
Budapesti Országos Mazsorett Fesz-
tiválon Gmoser György nívódíjas 
művészeti vezető és Gubacsi Zsó-
fia csoportvezető mazsorett lányai 
aranyszínben ragyogtak. Legalább 
is, ami a zsűri által nekik ítélt minő-
sítéseket illeti. Az első, legfiatalabb 
korcsoportos, 6-10 éves lányokból 
álló „Sarki fény” csoport (alsó fotó) 
„Arany” oklevelet kapott. „Kiemelt 
arany” minősítést vehetett át pro-
dukciójára a 3-4. osztályosokból álló 
„Orchidea” (középső fotó) csoport. 
Közülük Balázs Lia a „Legjobb 
tambúr” címet is elnyerte. A har-
madik korcsoportos „Gyöngyszem” 

csoport (legfelső fotó) 14-15 éves lá-
nyai nemrégiben kerültek magasabb 
korosztályba. Ők show kategóriában 
(bot és zászló) „Arany oklevelet, 
Pom-pon kategóriában pedig „Ki-
emelt arany” oklevelet vehettek át. 
Mazsorett csoportjaink rendszeresen 
színesítik városunk rendezvényeit, 
kiváló produkcióikra mindig so-
kan kíváncsiak, ha itthon fellépnek, 
megtelik nézőkkel a művelődési 
központ színházterme, vagy a főtér. 
Köszönjük lelkesedésüket!
A gyönyörű eredményekért a cso-
portoknak és felkészítőiknek is gra-
tulálunk!

Boda ZsuzsaBabucsikné Zeikfalvy Anna kiskőrösi grafikusművész november 25-én este, 
megérdemelten átvette a Bács-Kiskun megyei Prima-díjat a kecskeméti 
Four Points by Sheratonban megrendezett gálaesten. Tíz kategóriagyőztes 
között dőlt el, hogy idén ki az a három személy, aki megkapja a magas 
rangú elismerést. B. Zeikfalvy Anna a képző- és iparművészeti kategória 
győzteseként indult a megyei Prima-díjért. Anna művészetének kiteljese-
dése mellett évtizedeken keresztül tanította türelemmel, elhivatottsággal 
és végtelen alázattal a művészeti iskola grafika tanszakán a jövő generáci-
ójának művészpalántáit, akik közül többen is nyomdokába léptek.

Babucsikné Anna 1949-ben Keme-
nesmagasiban értelmiségi családban 
született. Már általános iskolában is a 
képi ábrázolás érdekelte. Vonzódása a 
festészethez és a rajzoláshoz a kecske-
méti Bányai Júlia Gimnáziumban még 
jobban megerősödött, ezért jelentke-
zett a szegedi Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskola rajz szakára. Dér István és 

Fischer Ernő voltak a mesterei. A dip-
loma megszerzése után tanárként Kis-
kőrösre került. Pályája során folyama-
tosan oktatott rajz és vizuális művészet 
tantárgyakat tantervi, szakköri és mű-
vészetoktatási keretekben. Tanítványai 
rendre nyertek területi, megyei, or-
szágos, sőt, nemzetközi pályázatokon. 
A kiskőrösi grafika műfajának teljes 

alkotói környezetét, és a művészetok-
tatási intézmény jól felszerelt technikai 
műhelyét ő teremtette meg. 
1986 óta grafikus művésztanárként ta-
nított a kiskőrösi művészeti iskolában, 
2000-től teljes munkaidős alkalma-
zottja lett az intézménynek. Szakmai 
elismeréssel főtanácsosként vonult 
nyugdíjba 2010-ben. Művészeti te-
vékenységét az igényesség és az elkö-
telezettség, valamint a műfaji hűség 
jellemezte. Kezdetektől a klasszikus, 
sokszorosító grafika technikát alkal-
mazza, azt tökéletesítette, fejlesztette, 
variálta. 
1987-től számtalan megyei és országos 
kiállításon találkozhattunk munkáival. 
Egyéni kiállításokra 2002-től kérték 
műveit. 2001-ben a Magyar Alko-
tóművészek Országos Egyesületének 
képgrafikai tagozatára nyert felvételt. 
Ez a tagság a hivatásos grafikusművé-
szek sorába emelte. Az eddigi leme-
zekről nyomtatott munkáinak száma 
mintegy 140-re tehető. 
Munkássága során számos szakmai dí-
jat nyert. 2007-ben Bács-Kiskun Me-
gye Művészeti Díja elismerésben ré-
szesült. A tokaji, az ajkai és a szőgyéni 
alkotótáborok rendszeres résztvevője. 
Művészi példaképének Prutkay Pétert 
tekinti. A mester alkotásainak gon-
dolatisága, tartalmi mondanivalója és 
technikai tökéletessége mind példa-
mutató volt Anna számára. 

A Kiskőrösi Szó-La-M AMI-ban nem-
zetközi grafikai alkotótáborokat és ki-
állításokat hozott létre. A városban élő 
és dolgozó rajztanárok és képzőművé-
szek mind a mesterüknek tekintik.
Egyéni kiállításai: Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum (2002), Esztergom, 
Szőgye és Komárnó (2004), Újpes-
ti Galéria-Budapest és Tiszakécs-
ke (2006), Kiskőrös, Kerekegyháza 
(2009), Jókai Klub-Budapest (2010), 
Kiskőrös (2015), Kecskemét (2017), 
Baja (2019), Kiskőrös (2019 és 2020).
Mindemellett műveit több csoportos 
kiállításon is megcsodálhatta a művé-
szetkedvelő közönség. 
Domonyi László polgármester kö-
zösségi oldalán gratulált Annának a 
magas elismeréshez és mondott köszö-
netet városunk nevében: „Köszönöm 
Babucsikné Zeikfalvy Anna művészta-
nári munkáját a növendékek fejleszté-
sében, a sok sikeres versenyeredményt, 
a nyári nemzetközi táborok szervezését 
és lebonyolítását, a sok-sok kiállítást, 
s hogy mindezek mellett még a saját 
alkotásaira is maradt energiája.
Köszönöm, hogy munkásságával és 
elismertségével öregbíti városunk jó 
hírnevét.
Határtalan büszkeség tölt el!
Ismételten gratulálok, még számtalan 
alkotásban gazdag évet kívánok!”
Gratulálunk és a jókívánságokhoz is 
csatlakozunk!                   Boda Zsuzsa

BEMUTATKOZOTT HIDVÉGHI BALÁZS
Font Sándor országgyűlési képvise-
lő meghívására Kiskőrösre érkezett 
Hidvéghi Balázs, az Európai Parla-
ment képviselője november 14-én. 
A brüsszeli szankciók, nehéz, tragikus 
helyzetbe hozták az európai gazdasá-
got, és az európai, így a magyar em-
bereknek is hatalmas terheket jelente-
nek-kezdte beszédét az EP képviselő. 
Mint mondta, a szankciókat az em-
berek megkérdezése nélkül vezették 
be az Európai Unióban, azt állítot-
ták, hogy a szankciók majd elhozzák 

az orosz-ukrán háborúban a békét. 
Hangsúlyozta, hogy az emberek a sa-
ját bőrükön érzik a brutális drágulást, 
amit az elhibázott brüsszeli szankciók 
okoztak. Nem látjuk a háború végét, 
és elképesztő gazdasági válsághelyze-
tet okozott az európai embereknek, 
vállalkozásoknak, cégeknek- emelte 
ki Hidvéghi Balázs, aki megköszön-
te Font Sándor képviselőnek a meg-
hívást, és beszélt európai-parlamenti 
munkájáról is.

Boda Zsuzsa

VÉLEMÉNYEZTÉK EGYMÁS BORAIT 
A BORÁSZOK AZ IDEI ÚJBORMUSTRÁN

„Kóstold meg az újboromat” szlogen-
nel idén is megszervezte november 
12-én a Kiskőrösi „Gondűző” Bor-
lovagrend, Márton-napi újborkósto-
lóját. A hagyományos programnak 
ezúttal az István Borház adott helyet. 
A több évtizedes múlttal rendelkező 
program kiváló lehetőséget biztosít az 
őszinte véleménynyilvánításra, ezáltal 
a fejlődésre, a borok minőségének ja-

vítására. A mustrára 53 minta érkezett 
– 32 fehér, 16 rozé és 5 vörös.
Köszöntőt mondott Béleczki Mihály 
nagymester, Domonyi László pol-
gármester, az újborokat megáldotta 
Kecskeméti Pál evangélikus igazgató 
lelkész, valamint Arató Lóránd evan-
gélikus lelkész.

Boda Zsuzsa
fotó: Kisné Csővári Andrea
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SZERETETTEL

A KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL SZERVEZTEK PROGRAMOKAT

FIGYELEMRE MÉLTÓ

ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIÁT TARTOTTAK AZ EGYMIBEN

Az EGYMI Országos Egyesülete a Kiskőrösi EGYMI kollektívájával együtt-
működésben immár 24. alkalommal szervezete meg november 17-én, 
„A jövő útjai…” című szakmai konferenciáját, melynek vezérfonala ebben 
az évben „Változó világrend – Új kihívások - Értékteremtő szemlélet” volt. 
A rendezvényre az ország majd harminc településéről, több mint 40 közne-
velési intézményből regisztráltak pedagógusok, intézményvezetők. A gyer-
mekek műsorát követően a vendégeket Schaffer István intézményvezető és 
Locsmándi Alajos, az EGYMI Országos Egyesületének elnöke köszöntötte. 

Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tan-
kerületi Központ igazgatójának 
megnyitó beszédét követően a kon-
ferencia plenáris része következett. 
Prof. Dr. Pukánszky Béla, a Sze-
gedi Tudományegyetem egyetemi 
tanára a gyógypedagógus képzés je-

lenkori kihívásairól tartott előadást. 
Dr. Szikora Ágnes, az Oktatási Hi-
vatal főosztályvezetője a pedagógus 
életpálya-modell aktualitásairól be-
szélt. Fazekasné Dr. Fenyvesi Mar-
git, a Károli Gáspár Egyetem nyugal-
mazott egyetemi tanára régi, de jól 

bevált, az olvasástanítást támogató 
módszert mutatott be. A szünetet 
követően az autizmussal élő gyer-
mekek nevelő-oktató munkájában 
bevált és igazolt eljárásokat ismer-
tetett a hallgatósággal Ecser Móni-
ka gyógypedagógus, az Autizmus 
Alapítvány munkatársa. Dr. Káplár 
Mátyás a Pécsi Tudományegyetem 
egyetemi tanárának pszichológiai 
témájú előadása a hatékony válto-
záskezeléshez, a rohanó világban az 
érték alapú szemlélet kialakításához 
nyújtott segítséget. Egy nagy múltú 
intézmény, a Cházár András EGYMI 
történetéről, a gyors ütemben tör-
ténő változások közötti útkeresés-
ről osztotta meg gondolatait Ványi 
Lászlóné intézményvezető. A dél-
után folyamán műhelyfoglalkozások 
keretében az ország különböző pont-
jairól érkező szakemberek mutatták 
be az intézményekben alkalmazott 
jó gyakorlatokat az óvodai nevelés, 
az általános iskolai nevelés-oktatás, a 
fejlesztő nevelés-oktatás, a szakisko-
lai képzés, valamint az utazó gyógy-
pedagógiai feladatellátás területén. 
A rendezvényen részt vevő pedagó-

gusok egyöntetű véleménye szerint 
az aktuális témákkal foglalkozó szak-
mai napon sok értékes információval 
gazdagodtak. Kiemelték a Kiskőrösi 
EGYMI munkatársainak elkötelezett 
munkáját, ami az alapos szervező 
munkában, a gördülékeny lebonyo-
lításban és a vendégszeretetben tük-
röződött. A program a Miniszterel-
nökség, a Nemzeti Együttműködési 
Alap és az Alapkezelő támogatásával, 
a NEAO-KP-1-2022/7-000172 sz. 
pályázat támogatásával került lebo-
nyolításra.
A fotón balról jobbra: Schaffer Ist-
ván (intézményvezető – Kiskőrösi 
EGYMI) Vágó Ferencné (igazgató 
– Kiskőrösi Tankerületi Központ) 
Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit (nyu-
galmazott címzetes egyetemi tanár – 
Károli Gáspár Egyetem) Locsmándi 
Alajos (elnök – EGYMI Országos 
Egyesülete) Dr. Káplár Mátyás (tan-
székvezető – Pécsi Tudományegye-
tem Pszichológiai Intézet) Dr. Sziko-
ra Ágnes (főosztályvezető – Oktatási 
Hivatal) Prof. Dr. Pukánszky Béla 
(egyetemi tanár – Szegedi Tudo-
mányegyetem)

KATEGÓRIAGYŐZTES LITAUSZKI TIBOR AZ „ÉV TERMÉSZETFOTÓSA” VERSENYEN
Litauszki Tibor fotós már nem elő-
ször szerepel újságunkban. A rendkí-
vül tehetséges kiskőrösi fiatalember 
sok-sok versenyen méretteti meg 
magát és ér el szép eredményeket. 
Legutóbb a naturArt Magyar Ter-
mészetfotósok Szövetsége által 30. 
alkalommal meghirdetett, „Az év ter-
mészetfotósa” versenyen „Állatok és 
környezetük” kategóriában ért el első 
helyezést „Áthúzás” című fotójával. 
Emellett a pályázatra beküldött leg-
jobb fotókból a Magyar Természet-
tudományi Múzeumban összeállított 
kiállításon több, dicséretre méltó ké-
pét is kitették. Így a „Napnyugtától 
napkeltéig” kategóriába „A molylep-
ke utazása”, az „Állatok és környeze-
tük” kategóriába az „Égigérő csúcsok 
között”, a „Kezünkben a Föld” kate-
góriába a „Szomorú sors”, a „Kompo-
zíció, forma és kísérletezés” kategóri-
ába „A szellem csókja”, a „+Werk” 
kategóriába benevezett képei közül 
pedig „Az új generáció” című fotóját. 
„Idén januárban az Akasztó melletti 
Bába-szék felett drónoztam, és keres-

tem a legjobb formákat a befagyott 
szikes tavon, amiket a természet 
alkotott. Egyszer arra lettem figyel-
mes, hogy egy csapat vetési lúd húz 
el a drón alatt pár méterrel. Azonnal 
reagáltam és próbáltam készíteni pár 
képet róluk. Összesen három kép 
sikerült, amin láthatóak a libák, de 
ezen a győztes fotón sikerült lekapni 
őket a legjobb kompozícióban” – me-
sélte a fotó készítésének körülménye-
iről Tibor, aki elárulta azt is, hogy a 
„Szellem csókja” című fotójával már 
több európai fotópályázaton nyert, 
legutóbb Németországban a GDT-n 
lett kategóriagyőztes, ami óriási elis-
merésnek számít a fotósberkekben.
Magyarország 365 természetfotó ver-
senyen, a közel 38 ezer beérkezett 
pályaműből Tibor a libái a „Termé-
szet és táj” kategóriában az előkelő 2. 
helyre repültek. 
A Bird-O madárfotó pályázaton pe-
dig a zsűri Jégvarázs című fotóját, 
„Madárportré” kategóriában az 1. 
hellyel jutalmazta.

Boda Zsuzsa

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

GÉPI SZŐLŐ ELŐMETSZÉST VÁLLALOK
KISKŐRÖSÖN ÉS KÖRNYÉKÉN.

PECZNYIK GYÖRGY: 06-20/9240-302

Sok szeretettel köszöntöm
a volt vevőimet és a leendőket egészségben,

örömökben az ünnepek alkalmával.

Ilzsu-ker Kft.
Varga Péterné

A Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében a Kora-
szülöttek világnapján november 17-én változatos programok, előadások 
várták az érdeklődőket a BKM Pedagógiai Szakszolgálat Kiskőrösi Tagin-
tézményében és a művelődési központban az EFOP 3. 1. 6 -16 2017 000 47 
Szelfi - Szolgálat az elfogadásért pályázat keretében szervezett eseményre.

A délelőtt folyamán az intézmény-
ben bemutató órára került sor, Suba-
Nemes Dóra szomatopedagógus ve-
zetésével, majd szakmai előadásokon 
vehettek részt a járás területén dolgozó 
kisgyermeknevelő kollégák és bölcső-
devezetők. A nyelv és játékfejlődés 
folyamatáról, a figyelemfelhívó tüne-
tekről Balatoniné Morvai Valéria lo-
gopédus és Csóvics Tünde gyógypeda-
gógus prezentált.
Nagy érdeklődés övezte Vadai Henri-
etta vezetésével tartott, a szülő-gyer-
mek kapcsolódását segítő, „Vedd ölbe! 
Ringasd! Énekelj!” programot. Ezt kö-
vetően a szülők a nyelvi játék jelentő-
ségéről hallhattak egy előadást Nagyné 
Tanács Adrienntől, a logpédiai mun-
kacsoport vezetőjétől.
A szakmai nap filmvetítéssel folyta-
tódott, mely a koraszülött intenzív 
osztályok dolgozóinak, a tenyérnyi 
gyermekek megmentéséért folytatott 
emberfeletti küzdelmét mutatta be. 
Nagy Éva tagintézményvezető köszön-

tőjét követően, a délelőtti szakmai és 
szülői foglalkozásokhoz szorosan kap-
csolódó előadását hallgathatta meg a 
közönség, ami a mesék varázserejéről, 
fejlesztő hatásáról szólt. A koraszülés 
pszichológiai megközelítését Mezőfi-
Horváth Antónia klinikai szakpszi-
chológus világította meg a nagyszámú 
hallgatóságnak. A korai intervenció, 
az időben megkezdett fejlesztés jelen-
tőségéről Danics-Szemkeő Kinga, 
korai fejlesztő, munkacsoport-vezető 
beszélt, majd az éretlen idegrendszer és 
az érzelemszabályozás összefüggéseire 
Hajdú Tünde pszichológus, DSZIT 
terapeuta – hallgató hívta fel a figyel-
met. Torgyik Lászlóné korai fejlesztő, 
TSMT-terapeuta a család megerősítő 
erejét emelte ki a koraszülöttek otthoni 
ellátásában, majd Majoros Aliz Edit 
gyógypedagógus a tanulási folyamatok 
szempontjából közelítette meg a témát.
A koraszülöttek világnapja Kiskőrösön 
Domonyiné Borbényi Katalin mode-
rálta kerekasztal beszélgetéssel zárult. 

Az érintett szülők beszámoltak saját 
élményeikről, vívódásaikról, küzdel-
meikről és csodálatos gyermekeikről. 
Pálinkás Szilvia író, koramama és 
családja is megtisztelte jelenlétével a 
BKM Pedagógiai Szakszolgálat Kiskő-
rösi Tagintézménye munkatársait és az 
érintett szülőket.
Danics-Szemkeő Kinga gyógypeda-
gógus, a korai fejlesztés munkacso-
port-vezetője kiemelte, hogy Ma-
gyarországon 100 gyermekből 8 baba 
veszélyeztetettnek számít különböző 
kockázati tényezők miatt. Az első há-
rom életév a legszenzitívebb időszak, 
az idegrendszer rugalmassága kiváló 
fejlődési prognózist tesz lehetővé az 
egyes esetekben. A szakember ugyan-

akkor hangsúlyozta, az egyes terápiás 
módszerek önmagukban alkalmazva 
sokszor nem elegendők, a személyre 
szabott terápiákban komplex módon, 
gyakran egymást segítő módszerekkel, 
esetleg több szakember bevonásával 
lehetséges a megfelelő hatékonyság el-
érése. A rendező intézmény ingyen biz-
tosítja a korai intervencióhoz szükséges 
szakembereket, ezzel lehetőséget kínál 
az érintett családoknak a preventív, 
problémahelyzeteket megelőző szak-
mai segítségre, támogatásra. 
Elérhetőség: BKM Pedagógiai Szak-
szolgálat Kiskőrösi Tagintézménye 
Holló J. utca 3.
telefon: 06-78/511-993
email: bacs.psz.kiskoros@gmail.com

IN MEMORIAM SZABÓ KELEMENNÉ
Szabó Kelemenné, Walter Mária kö-
zépiskolai tanulmányait szülőváro-
sában, Kalocsán végezte a leánygim-
náziumban. 1961-ben érettségizett. 
Főiskolai diplomáját Szegeden szerezte 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 
magyar-történelem szakon. 1965-ben 
ment férjhez, azóta élt Kiskőrösön.
1962-től 1968-ig Akasztón tanított, 
majd 2002-től nyugdíjba vonulásáig 
a kiskőrösi Petőfi Sándor Általános 
Iskolában.
Hűséges típus volt: családhoz, mun-
kahelyhez, szülőfaluhoz, hazához, 
nézeteihez.
Nagyon szerette a munkáját, már kis-
iskolás korától pedagógusnak készült.
Sok dologgal foglalkozott, volt osztály-
főnök, bázisnevelő, munkaközösség-
vezető, tankönyveket tesztelt, felkérték 
szakfelügyelőnek, 1981-től 2000-ig 
pedig igazgató-helyettesi feladatokat is 
ellátott. Ekkor ment nyugdíjba.
Nagyon szerette tanítványait, a kivá-
lóbbakat versenyekre készítette fel, a 
gyengébbeket felzárkóztatta, korrepe-
tálta, felkarolta.
Megbecsülték a munkahelyén, a szü-
lők, valamint kollégái is. Mi diákok is 
nagyon szerettük. Következetes volt, 

néha szigorúnak tűnt, de rendkívül 
diákközpontú szemlélettel rendelkezett 
és ennek megfelelően végezte oktató-
nevelő munkáját. 
Kitüntetései közül a legbüszkébb a Né-
meth László-díjra volt, melyet 1999-
ben vett át.
Férjével, akinek 2019-ben bekövetke-
zett elhunytát nehezen tudta feldolgoz-
ni, két gyermeket neveltek fel, Róbert 
fiuk 1969-ben, Orsolya lányuk 1973-
ban született.
Emléke szívünkben örökké él, szeretet-
tel gondolunk rá, nyugodjon békében!

Boda Zsuzsa

1942-2022

Most itt az alkalom! 

LEPD MEG ŐT AKÁR
EGY JOGOSÍTVÁNY ÁRÁVAL! 

Ajándékutalványaink megvásárolhatók
az OPÁL Autósiskola Irodájában:

Kiskőrös, Martini u. 1. 
www.opal-autosiskola.hu

Telefon: 06-20/931-2582, vagy 06-70/337-1027

Hasznos ajándékot
   adnál szerettednek?!
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TÖRTÉNELEM EMLÉKEZETES

20 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNYPETŐFI SZÜLETÉSÉNEK HAGYOMÁNYKÖRE – ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
A Magyar Országgyűlés Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította a 2022-es 
és 2023-as esztendőt, a költő születésének bicentenáriumát. A nevezetes 
évforduló alkalmából közöljük a kiskőrösi születésű író és néprajzkutató, 
Magyar Zoltán cikksorozatát, amelyben a szerző Petőfi születésének folk-
lórhagyományait gyűjtötte össze és adja közre a szélesebb olvasóközön-
ség számára, ismeretterjesztő jelleggel.

A 20. század egyik legjelentősebb 
folklórkutatója, Alan Dundes egy 
1965-ben megjelent tanulmányában 
(The Hero of Tradition) tizennyolc 
epikus hős – többnyire antik mito-
lógiai alak – történetét áttekintve 
vizsgálta azok életének népköltésze-
ti szempontból fontos epizódjait. 
Dundes véleménye szerint az élet-
sors mozzanatai három fő csoportra 
oszthatók: a születéshez, a beavatás-
hoz és a halálhoz, tehát az átmenet 
rítusaihoz kapcsolódnak. Minderre 
a magyar folklórhagyomány epikus 
hősei esetében is számos példa van, 
s minél kiterjedtebb hagyománykör 
övezi egy-egy konkrét történelmi 
személy alakját, annál sokszínűbbek 
és kidolgozottabbak az illető születé-
sével kapcsolatos hagyományok is.
A 2018-ban megjelent magyar tör-
ténetimonda-katalógus harmadik 
kötetében több tucat történelmi sze-
mély származásának és születésének 
narratív hagyományai vannak rend-
szerezve. E tipológia szerint a magyar 
népi képzelet kitüntetett figyelmet 
fordított a hős eredetére: királyi vér-
ből történő származására (Hunyadi 
János), előkelő rangú szüleire (pél-
dául egyes betyárok), törvénytelen 
voltára (Rudolf trónörökös), vagy 
éppen számos esetben eredendően 
alacsony rangjára (ahonnét minden 
akadályt leküzdve magasra jutott). 
Főként egyes szentéletrajzokban sze-
repel az, hogy látomás, angyali jele-
nés vagy más különleges jel, esemény 
jövendöli meg a hős közelgő születé-
sét és majdani dicsőségét. 

KÖRÜLMÉNYEK 
A születés körülményei is többnyire 
különlegesek: égi jel (üstökös) tűnik 
fel az égen, maguktól megszólalnak a 
harangok, illetve az újszülött világra 
jövetele már eleve nem átlagos (mag-
zatburokban vagy foggal születik 
stb.). A történeti mondák többnyire 
számon tartják a hős születési helyét, 
a szülőházát vagy szülőházának a he-
lyét is, olyannyira, hogy esetenként 
akár fél tucatnyi település népe is 
magáénak vallja a nevezetes törté-
nelmi személyt, hittel vallva, hogy az 
illető a községükben, illetve falujuk 
határában született. Egyes negatív 
történelmi szereplők esetében pedig 

az a közkeletű toposz terjedt el, hogy 
az illető valójában az Utolsó ítélet 
kapcsán megjövendölt Antikrisztus 
megtestesülése (lásd: Lenin, Hitler, 
Sztálin).
Közvetve a hős születésével kapcso-
latos hagyománykörbe illeszkednek 
a gyerekkor egyes fontosnak tartott 
epizódjai is: a megkeresztelés helyszí-
ne, a keresztapa és a dajka személye, 
az ifjúkori tanítómester kiléte. Antik 
előzményekre (Romulus és Remus) 
tekint vissza a nőstényfarkas által 
felnevelt hős hagyománya, amely 
a magyar folklórban elsősorban 
betyárokkal és más közrendű sze-
mélyekkel kapcsolatban fordul elő, 
hasonlóképpen azzal az egyes tün-
dérmesékből és a hiedelemvilágból 
ismert motívummal, miszerint az 
illető azért lett olyan átlagon felüli és 
hatalmas erejű, mert hatéves koráig 
szoptatta őt az édesanyja.

SZÜLETÉS-HALÁL
A jelzett hagyományok némelyike 
szerepel Petőfi Sándor mondaköré-
ben is. A költő születésével kapcso-
latos vélemények és történetek már 
mintegy másfélszáz éve részét képe-
zik a folklórnak és a közbeszédnek, 
még ha többnyire nem is olyan szen-
vedélyes módon, mint történt az a 
halálával, nyomtalan eltűnésével, 
vélt szibériai hadifogságával, illetve 
visszatérésével/visszavárásával össze-
függésben. Egy a múlt század köze-
pén élt Sándor József nevű fantaszta 
egyenesen azzal adott közre egy füze-
tet, hogy mindkét kérdés tekinteté-
ben már a kiadvány címében egyér-
telművé tette a véleményét (Nemes 
Petőfi Sándor Szabadszálláson szü-

letett és Szibériában halt meg), ám 
mint azt a Petőfi-kutató Dienes 
András kritikai éllel megfogalmaz-
ta, a magyar néprajzkutatás még 
az 1950-es években is adós maradt 
azzal, hogy széles körben feljegyzett 
folklórszövegekkel reflektáljon Petőfi 
születésének és halálának talányára. 
Noha az Egyetemi Néprajzi Intézet 
munkatársai Dégh Linda és Ortutay 
Gyula irányításával az ún. 1948-as 
gyűjtés keretében a szabadságharc 
szájhagyományozott emlékei után 
kutatva Petőfi alakjára is rákérdez-
tek, sőt az általuk megkérdezettek 
Kossuthon kívül őt emlegették leg-
nagyobb számban, a költő születé-
sével kapcsolatos hagyomány, véle-
mény akkor még csak elvétve került 
feljegyzésre. Nagyobb sikerrel járt a 
Petőfi-anekdotákat kötetbe szerkesz-
tő Dienes András, aki Kiskőrösön és 
több más Duna-Tisza közi települé-
sen is rátalált olyan, a helyi szájha-
gyományban élő emlékekre, melyek 
a költő ottani születésére, illetve éle-
te első éveire reflektáltak, esetenként 
még a 19. században élt, Petőfit és 
családját is személyesen ismerő for-
rásukat is megnevezve. 

PETŐFI-MONDÁK
Hasonló gyűjtések Erdélyben és 
a vajdasági magyarlakta települé-
seken is folytak az 1970-es évek 
elején, és az így felhalmozódó ada-
tokra támaszkodva született meg 
Dobos Ilona tollából 1973-ban 
(Petőfi-mondák) az első áttekin-
tés a Petőfi-mondakörről, benne a 
költő születésével kapcsolatos ha-
gyományokat is megemlítve.

A fenti előzményekre is támaszkod-
va készült el jelen sorok írója jóvol-
tából A magyar történeti mondák 
katalógusa című kézikönyv Petőfi-
fejezete, valamint az a megjelenés 
előtt álló kötet, amely a költővel 
kapcsolatos epikus folklórt tekinti 
át gazdag szöveggyűjtemény kísé-
retében. A Kiskőrösi hírekben az 
elkövetkező hónapokban olvasha-
tó cikksorozat Petőfi születésének 
folklórhagyományait tekinti át, 
vázlatos áttekintést nyújtva róla az 
olvasók számára.

Magyar Zoltán
(kép: Orlai Petrich Soma

festménye Petőfiről)

November 5-én ismét megtelt a művelődési központ színházterme, mint 
mindig, amikor az utánpótlás néptáccsoportok színpadra lépnek. Ez a nap 
igazán különleges volt, hiszen a Hétszínvirág Oktatási és Kulturális Ala-
pítvány megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte. A „Hétszínvirágos 
voltam és hétszínvilágban élek” című műsor kezdetekor Horváth Katalin 
alapítványi elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a rendezvény védnö-
ke, Szedmák Tamás alpolgármester méltatta többek között az alapítvány 
oktatóinak, kiemelten az elnök asszony táncpedagógusi munkáját. Az est 
elején egy zenés-táncos képes összefoglaló filmet nézhettünk meg „20 év 
képekben” címmel, amely az elmúlt két évtizedet ölelte fel az alapítvány 
megalakulásától az iskola működtetésén át, a Hétszínvirág AMI tanárairól, 
a versenyrendezésről, a kuratórium összetételének változásairól.

Horváth Katalin már kisgyermek-
korában arról álmodozott, hogy ha 
felnőtt lesz, létrehozza „Kati néni 
tánciskoláját”. Harminc év múlva 
már életcélként fogalmazta meg azt 
a gondolatát, hogy a már működő 
táncsoportjaiból egy kisebb táncművé-
szeti iskolát hozzon létre Kalocsán. Pár 
év múlva minden erejével azon dolgo-
zott, hogy létrehozza az alapítványt, 
így szervezeti formában működhetnek 
néptánccsoportjai. Az engedélyeztetést 
követően 2002. szeptember 1-jén a 
Hétszínvirág Alapfokú Művészeti isko-
la is megnyitotta kapuját. A valamikori 
kislány álmából valóság lett.
Bizony a gálaesten szem nem igazán 
maradt szárazon, ahogy az egykori ta-
nítványok beszéltek „hétszínvirágos” 
éveikről, megköszönve Katinak és a 
többi oktatónak szeretettel végzett 
munkáját, tanítását. Kiskőrösön a 
néptánc tanszak 2010-től működik. 
Domonyi László polgármester felkér-
te Horváth Katalint, hogy Kaponya 
László kollégájával, valamint Kiss 
Katalin jelmeztárossal csatlakozzon a 
Szó-La-M Alapfokú Művészeti Iskolá-
hoz és együtt valósítsák meg a felmenő 
rendszerű néptáncoktatás kiépítését. 
Az alapítvány székhelyét és kelléktá-
rát Kalocsáról Kiskőrösre helyezte át, 
a kuratórium tagjai: dr. Szeitz Klá-
ra alapító, Horváth Katalin elnök, 
Takács Ildikó SZMK vezető, vala-
mint Szappanos Emese és Kuti Zsu-
zsa Luca. A néptáncoktatás a Bem 
iskolában kezdődött, majd a Kiskőrösi 
Óvodákban folytatódott. Horváth Ka-
talin és Kaponya László mellett másfél 
évig Kővágó Zsolt is táncpedagógusuk 
volt. Napjainkban mintegy 200 gyer-
mek táncol a – „Négykézláb”, „Palán-
ták”, Töpörtyűk”, „Tökmagok”, „Ifjú-
sági” „Felnőtt” csoportban – s ebből a 
létszámból 134 a Szó-La-M AMI nö-
vendéke. Tavaly szeptembertől Bőtös 
Barnabás és felesége, Kürtösi Lilla 
néptáncoktatók is bekapcsolódtak a 
munkába.
A gálán a kiskőrösi csoportok közül 
fellépett a Szó-La-M AMI és a Kis-

kőrös Néptáncegyüttes „Töpörtyűk” 
gyermekcsoportja, valamint a Kiskő-
rös Néptáncegyüttes felnőtt csoportja. 
Szólót táncoltak Bőtös-Kürtösi Lilla 
és Bőtös Barnabás néptáncoktatók, az 
egyes fellépőket a felnőtt táncegyüttes 
tagja, Szappanos Emese konferálta fel.
A kiskőrösieken kívül olyan vendég-
művészek is megmutatták tehetsé-
güket a színpadon, akik valamikor a 
„Hétszínvirágban” táncoltak és az ott 
megszerzett tudással választották a mű-
vészeti pályát, szakmát.
A talpalávalót a színpadi produkciók-
hoz, valamint az azt követő táncház-
ban is Pogrányi Miklós (hegedű) és 
népzenész barátai, Szabó Máté (hege-
dű), Rácz András (brácsa), valamint 
Fazekas Bálint (nagybőgő) húzták.
Köszönjük a „Hétszínvirágnak” a cso-
dálatos produkciókkal tarkított éveket, 
a táncpedagógusoknak a lelkiismeretes, 
gyermekközpontú néptáncoktatást, 
azt, hogy városunkban örömmel tán-
colnak a gyermekek szemet gyönyör-
ködtető fellépő ruháikban. 
Nem utolsó sorban, köszönjük Hor-
váth Katalinnak a színvonalas gálaes-
tet, a táncokat, a megható pillanatokat! 
Igazán csodálatos volt részese lenni az 
ünneplésnek!

Boda Zsuzsa

KATI NÉNI IS BETÖLTÖTTE A 90. ÉLETÉVÉT
Hégely Lászlóné Vári Katalint 90. 
születésnapján a Filadelfia otthon-
ban köszöntötte Domonyi László 
polgármester. Kati néni 1932. no-
vember 21-én született Kondoroson. 
Elemi iskolába ott járt, majd a 8 osz-
tályos gimnáziumot Békésen végezte 
el kitűnő eredménnyel. 
1952-ben férjhez ment Hégely Lász-
ló általános iskolai tanárhoz. Férje 
biztatására ő is a pedagógusi munkát 
választotta.  
1953-ban tanítói oklevelet szerzett a 
Szarvasi Tanítóképzőben.
Mind a ketten nagyon szerették a 
munkájukat. Kísérletező, újító peda-

gógusok voltak. Rendszeresen tartot-
tak „bemutató tanítást”, tanítványaik 
részt vettek tanulmányi versenyeken, 
ahol mindig kiválóan szerepeltek. 
Munkája elismerésének azt tartja, 
hogy hitvalló emberekként, aktív 
gyülekezeti tagokként is megmarad-
hattak a pályán, – ugyanis, abban 
az időben, amikor ők a pedagógusi 
munkájukat végezték, vallásszabad-
ság még nem létezett.
Isten éltesse Katalin nénit még so-
káig szeretetben, egészségben, nagy 
családja és a Filadelfia otthon lakói, 
dolgozói körében!

Boda Zsuzsa 
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PETŐFI 200 – PETŐFI-SZILVESZTER, KISKŐRÖS
2022. DECEMBER 30 – 2023. JANUÁR 1.

Petőfi
Szilveszter

A RENDEZVÉNY KULTURÁLIS NAGYKÖVETE MIKLÓSA ERIKA,
A MAGYAR SZENT ISTVÁN REND KITÜNTETETTJE, KOSSUTH-, LISZT FERENC-,
ÉS PRIMA PRIMISSIMA DÍJAS KOLORATÚRSZOPRÁN ÉNEKESNŐ

2022. DECEMBER 30. PÉNTEK 
14 ÓRA A HELYSÉG KALAPÁCSA A SZILVESZTER TÁRSULAT, A SZIVÁRVÁNY SZLOVÁK TÁNCEGYÜTTES
 ÉS A KÓBORZENGŐ ZENEKAR ELŐADÁSÁBAN 
 HELYSZÍN: PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERME (PETŐFI TÉR 4/A)
18 ÓRA A HELYSÉG KALAPÁCSA A SZILVESZTER TÁRSULAT, A SZIVÁRVÁNY SZLOVÁK TÁNCEGYÜTTES
 ÉS A KÓBORZENGŐ ZENEKAR ELŐADÁSÁBAN 
 HELYSZÍN: PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERME (PETŐFI TÉR 4/A)

2022. DECEMBER 31. SZOMBAT 
12:30 SORSZÁMOZOTT PETŐFI-KÖTETEK ÁTADÁSA A KÖLTŐVEL AZONOS NAPON SZÜLETETTEK RÉSZÉRE
 HELYSZÍN: PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERME (PETŐFI TÉR 4/A)
14 ÓRA „AZ IDŐ IGAZ, S ELDÖNTI, AMI NEM AZ.” KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ
 HELYSZÍN: A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM GALÉRIÁJA (PETŐFI TÉR 5.)
16 ÓRA SZILVESZTERI HANGVERSENY MIKLÓSA ERIKA, CSŐVÁRI CSILLA, BOLDOCZKI GÁBOR,
 A BARTA DÓRA DANCE COMPANY, ÉS A BUDAFOKI DOHNÁNYI ERNŐ SZIMFONIKUS
 ZENEKAR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. 
 HELYSZÍN: VÁROSI SPORTCSARNOK (ÁRPÁD U. 4.)
19 ÓRA VACSORA REFORMKORI NAGYJAINK KEDVENC ÉTELEIBŐL, TOMBOLA
 HELYSZÍN: A KEVI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKA (SZARVAS U. 2.)
ÉJFÉL HIMNUSZ, PEZSGŐBONTÁS 
00:30 MEGEMLÉKEZÉS PETŐFI SÁNDOR SZÜLŐHÁZA ELŐTT
1:30 ÚJÉVKEZDŐ ÁLDÁS, AZ EREDETI KERESZTELÉSI ANYAKÖNYV MEGTEKINTÉSE
 HELYSZÍN: EVANGÉLIKUS TEMPLOM (LUTHER TÉR 3.)
2:00-TÓL HAJNALI KÍNÁLÁS, ZENE, TÁNC
 HELYSZÍN: A KEVI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKA (SZARVAS U. 2.)
 

2023. JANUÁR 1. VASÁRNAP
10:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET – IGÉT HIRDET DR. FABINY TAMÁS ELNÖK-PÜSPÖK
 HELYSZÍN: EVANGÉLIKUS TEMPLOM (LUTHER TÉR 3.)
11:00 KISKŐRÖS VÁROS FÚVÓSZENEKARÁNAK ÚJÉVI KONCERTJE
 HELYSZÍN: VÁROSI SPORTCSARNOK (ÁRPÁD U. 4.)

A PETŐFI-SZILVESZTER KULTURÁLIS PROGRAMJAI INGYENESEK. A SZÍNHÁZI ELŐADÁSRA,
A SZILVESZTERI HANGVERSENYRE, A VACSORÁRA ÉS AZ ÚJÉVI KONCERTRE A TOURINFORM IRODÁBAN
LEHET ELŐVÉTELBEN A HELYRE SZÓLÓ JEGYEKET MEGVÁSÁROLNI. (+36 20 230 4442)

NEM MINDENNAPI

A KISKŐRÖSI SZLOVÁKOK 
SZERVEZETÉNEK FÉL 

ÉVSZÁZADÁT ÜNNEPELTÉK

Idén ünnepli fennállásának 50 éves jubileumát a Kiskőrösi Szlovákok Szer-
vezete. Ez alkalomból nagyszabású gálaműsort szerveztek a művelődési 
központ színháztermében. Kiskőrös város és a szlovákság 300 éves törté-
nete elválaszthatatlan, a helyi identitásunk egyik alappillére. Kiskőrös idén 
ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját, mely a szlovákság számára 
is fontos jubileum, hiszen szintén fél évszázada, 1972-ben megalakult a 
Szlovák Klub, mely napjainkban a Kiskőrösi Szlovákok Szervezeteként 
működik. 

November 26-án, a művelődési köz-
pont színháztermében néptáncosok, 
népdalénekesek, idősek és fiatalok, 
zenészek és versmondók, a kiskőrösi 
szlovák hagyományok éltetői azért 
gyűltek össze, hogy megemlékez-
zenek erről a jelentős évfordulóról. 
A jubileumi eseményt megtisztelte 
jelenlétével Dr. Horváth Endre, 
az Országos Szlovák Önkormány-
zat alelnöke, Dr. Király Katalin, a 
Magyarországi Szlovákok Kulturá-
lis Intézetének igazgatója, valamint 
Font Sándor országgyűlési képvi-
selő is. A gálaest Domonyi László 
polgármester megnyitóbeszédével 
vette kezdetét, aki a szervezet veze-
tője, Gmoser Györgyné munkássá-
gát méltatta. A műsoros est a KEVI 
Petőfi Sándor Gimnázium diákja-
inak énekével indult, majd az idő-
sebb generációt képviselő Barkóczi 
Jánosné, Hazafi Sándorné és Turán 
Jánosné szlovák népviseletben, szlo-
vák nyelven köszöntötték az ünneplő-
ket. A Szivárvány Szlovák Táncegyüt-
tes produkciója sem hiányozhatott, 
akik isaszegi táncokat adtak elő. 
Suba Sári népdalénekes előadását 
követően a legapróbbak is színpad-
ra léptek. Az Erdőtelki óvodások a 
Márton-napi ünnepkört idézték fel. 
A műsorra Mucsi Annamária és 
Tamás Szilvia óvodapedagógusok 
segítették a felkészülést. A Kiskő-
rösi Óvodák Szücsi Tagóvodájának 
kicsinyei szlovák tánccal készültek 

a jubileumra Váriné Szlovák Eri-
ka és Kecskemétiné Viczián Ilona 
felkészítésével. A gálaműsoron sem 
feledkeztek meg a Petőfi bicentenári-
umról. Különleges produkcióval ké-
szültek, hiszen Knébelspitz Eszter 
kínaiul, míg Li Jinyi magyarul sza-
valt Petőfi verset. Az esten Szedmák 
András tárogató játéka és a régi 
fényképes emlékek felidézések után a 
Kiskőrösi Szlovák Szervezet 50 éves 
tevékenységéről vetítettek le egy rö-
vid összeállítást. Az esten a szervezet 
mai napig aktív vezetője, Gmoser 
Györgyné beszédében összegezte a 
fél évszázad fontos történéseit, majd 
a megjelentek személyesen is meg-
köszönték Zsuzsika néni áldozatos 
munkáját. A város nevében Domo-
nyi László polgármester, a Szivár-
vány Szlovák Táncegyüttes képvise-
letében Markó Jánosné és Barkóczi 
János, a Kiskőrösi Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat nevében pedig 
Györk Ernőné köszöntötte a nem 
oly rég 80. születésnapját is ün-
neplő Zsuzsika nénit. A köszöntők 
sorában az Országos Szlovák Ön-
kormányzat alelnöke, dr. Horváth 
Endre hangsúlyozta, hogy országos 
szinten egyedülálló, hogy fél évszá-
zadon át aktív egy szervezet, ami 
követendő példa kell, hogy legyen 
minden szlovák hagyományt éltető 
település számára.
(fotók Domonyi László polgármester 
facebook oldalán)

A PETŐFI SZILVESZTERRŐL 
TARTOTTAK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT

Városunk Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából eddig nem lá-
tott, nagyszabású Petőfi Szilveszterre készül. December 5-én, Budapesten 
a Gundel Palota Sissi termében tartott országos sajtótájékoztatót Kiskőrös 
város vezetése, ahol ismertették a háromnapos programfolyam részleteit.

Az országos sajtó előtt Domonyi 
László polgármester beszélt a Petőfi-
kultusz fontosságáról. Említést tett 
a Petőfi szülőház előtti szilveszter 
éjszakai megemlékezésről, a serleges 
fogadalomtételről, valamint a Pető-
fivel egy napon születettek számára 
készített, egyedi verseskötetek átadá-
sának hagyományáról is. A Petőfi 200 
Emlékév egyik legnagyobb országos 
eseményének programjait Dr. Filus 
Erika, a Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeum igazgatója részletesen ismertette. 
Elmondta, hogy a hagyományos szil-
veszteri vacsora idén sokkal nagyobb 
lesz, ezért a KEVI Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola tornatermében szervezik 
meg, így a komolyzene kedvelői a ku-
lináris élvezeteknek is hódolhatnak. 
A Petőfi bicentenárium ihlette menü-
sor a reformkor nagyjainak kedvenc 
ételeiből áll össze. A nagyközönség 
megkóstolhatja a Márciusi Ifjak által 
kedvelt Petőfi-féle kávélikőrt, mely 
több éves előkészítés után külön erre 
az alkalomra készült el. Az igazgatónő 
említést tett a programhoz kapcsoló-
dó színházi előadásokról, kiállítások-
ról és kulturális eseményekről. (A szil-
veszteri programot részletesen a 11. 
oldalon olvashatják.)

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
kollektívája szoros szakmai kapcsola-
tot ápol a Petőfi Irodalmi Múzeum-
mal, melynek főigazgatója, Demeter 
Szilárd is jelen volt a sajtótájékozta-
tón. A főigazgató elmondta, hogy a 
Petőfi-bicentenárium jegyében újí-
tották meg a PIM állandó kiállítását, 
amelyet nem idén szilveszterkor, ha-
nem január 13-án nyitnak meg a láto-
gatók előtt, majd 14-én a Károlyi-ker-
tet és palotát nyitják össze egy családi 
napon. Hangsúlyozta, hogy így nem 

veszik el a fókuszt a kiskőrösi progra-
mokról, hiszen Petőfi születése és Kis-
kőrös elválaszthatatlanul egybeforrt.
Kiskőrösön a bicentenárium tisztele-
tére három napig tart majd a prog-
ramfolyam, melynek kiemelkedő 
kulturális eseménye lesz a szilveszteri 
hangverseny, ahol Miklósa Erika ope-
raénekesnő mellett színpadra lépnek a 
város nemzetközi szinten is elismert 
komolyzenei művészei, Csővári Csil-
la operaénekes és Boldoczki Gábor 
Liszt Ferenc-díjas trombitaművész 
is. Miklósa Erika örömmel mondott 
igent a felkérésre, hiszen Kiskőrösre 
szinte hazajár. Mint a sajtótájékoz-
tatón is mondta, kunsági szív dobog 
mellkasában és bár kiskunhalasi szü-
letésű, számtalanszor járt már Petőfi 
Szülővárosában, ahol az általa vezetett 
Partitúra című műsor első részét for-
gatták. A koncert egyedülálló zenei él-
ményéhez járul hozzá majd a Budafoki 
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar 
Hollerung Gábor karmester vezény-
letével. A sajtótájékoztatón a karnagy 
kedvcsinálóként a repertoárról is árult 
el részleteket. A koncert majd Erkel 
ünnepi nyitányával veszi kezdetét, 
de olyan produkció is lesz, mely-
ben minden fellépő közreműködik. 

Az előadás a szilveszteri hangulathoz 
is jó alapot teremt majd, hiszen azon 
filmzenék és operettek is felcsendül-
nek. A zene mellett a tánc is kiemelt 
szerepet kap a Petőfi bicentenárium 
egyik legrangosabb kulturális esemé-
nyén, ahol a Badora Dance Company 
művészei is a közönség elé lépnek.
A koncertre, valamint a háromnapos 
programfolyam kulturális eseményei-
re a művelődési központ épületében 
lévő Tourinform Irodában lehet elő-
vételben jegyeket vásárolni.
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DECEMBERI ÚTMUTATÓ

K ISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

ADVENTKEZDŐ CSALÁDI 
ISTENTISZTELET

LÉLEKEMELŐ

„ISTEN AZÉRT TEREMTETTE A ZENÉT, HOGY SZAVAK NÉLKÜL TUDJUNK IMÁDKOZNI.”
„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével 
 hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek,
 és egy kisfiú terelgeti őket.”
                                       (Ézsaiás próféta könyve 11,6)

Első képes Bibliámat naponként 
forgattam a kezemben gyermekko-
romban. Az első történetnél mindig 
hosszasan elidőztem, hiszen magával 
ragadott a hozzá kapcsolódó illuszt-
ráció, melyen az oroszlán az őzgida 
mellett, a medve a zebra mellett, a 
farkas pedig a bárány mellett feküdt 
a magasra nőtt, mélyzöld színű fű-
ben. Sokat tűnődtem azon, hogyan 
lehetséges mindez. Természetesen a 
tökéletes, háborítatlan teremtést mu-
tatta be a kép is, melyet nem szőtt át 
a bűn, a békétlenség és az életben ma-
radásért küzdött örökös versengés. Ma 
már csak illúzió az a harmónia, amely 
megjelent azon a képen.
Mégis mi szükséges ahhoz, hogy har-
mónia, békesség, egészséges együttélés 
szülessen világunkban? A felvetett kér-
désben rejtőző vágy többekben meg-
fogalmazódott már korábban, s talán 
megfogalmazódik napjainkban is.
Ezt a fajta „megjövendölt” békességet 
maga az Úr Jézus Krisztus hozza el, 
Ő hordozza, Önmaga tölti be. Ád-
ventben és karácsonykor a vele való 
találkozás által találhatunk rá erre a 
békességre, belső harmóniára.
Ezt a békességet keresve eszembe jut-
nak ádventi kedves dolgaim: élmé-
nyek, képek, ízek, illatok. Tárgyak, 
amelyek meghitt délutánokhoz, esték-
hez kötődnek, gyermekkorom letűnt 
és mégis velem élő világához.
Találkozások villannak fel előttem, ar-
cok-életek, akik egy-egy darabka Ád-
ventet ajándékoztak nekem, mind, a 
maguk módján: szavakból, érintések-
ből, színekből, tapintatos hallgatásból.
Sorolom magamnak – csak úgy, 
amint eszembe jut – ennek az áldott 

időnek ajándékait. A „lényeges-sem-
miségek” leltárát készítem. Gazdag 
vagyok. Nagyszerű ez a kincshalmaz, 
ez a bőség. Ebben az idei ádventben 
is került hozzá sok-sok minden. Há-
lás vagyok szavakért, felismerésekért, 
élményekért, hálás vagyok képekért, 
ízekért, illatokért, érintésekért, ösz-
szevillanó tekintetekért…
Hálát adok az Ajándékozónak min-
den értelmet meghaladó, embersé-
ges szeretetéért.
Gazdagok vagyunk mindannyian. 
Miénk az apró örömökből összeszőtt 
télidő, a várakozás belső izgalma, a 
csönd érintése. Miénk az otthonlét 
biztonsága, a készülődés zizegő ne-
szei, a meglepetéseket rejtegető ti-
tokzatosság.
Gazdagok vagyunk – s ez a gazdag-
ság az Ő ajándékozó jóságából – va-
lójában az Őszegénységéből születik.
A régiek, bölcs eleink Szenteste nap-
ján csupán 3 szem búzát és egy po-
hárka vizet ittak.
Böjtöltek, tisztultak, mert a Szent-
hez indultak találkozásra. S az a ke-
véske étel és ital emlékeztette őket: 
mással kell betöltekezni ma, s van 
úgy, hogy a kevés is elég lehet.
Karácsony nem a telítettség, hanem 
az üresség ünnepe. Úgy lesz az ád-
ventből kibomló ünnep igazi gaz-
dagságot adó szent-idő, hogy köz-
ben három szem kicsi búzaszemmel, 
pohárnyi vízzel növekszünk a Talál-
kozásra. Kicsiny, egyszerű, egészen 
hétköznapi dolgok válnak fontossá. 
S az emberséges Isten lesz számunk-
ra végül mindennél fontosabbá...

Arató J. Lóránd

AZ ISTENTISZTELETEK
RENDJE
DECEMBER 
18-án 10 órától családi istentisztelet
24-én 14 órától gyermekek karácsonya
            (imaházban)
24-én 16 órától szentesti istentisztelet
25-én 8; 10 és 18 órától karácsony ünnepe
26-án 8; 10 és 18 órától karácsony másnapja
31-én 18 órától óévi istentisztelet

JANUÁR
1-jén és 8-án 10 és 18 órától újévi istentisztelet
6-án 10 és 18 órától vízkereszti ünnepe

Adventi hírnök friss fenyőág, lobog 
az első gyertyaláng... hangzott fel az 
evangélikus templomban november 
27-én 10 órától az adventkezdő csa-
ládi istentiszteleten. Az ünnepi idő-
szak kezdetét közös éneklés és az első 
gyertya meggyújtása jelezte, majd a 
gyerekek elkészítettek egy adventi 
koszorút, amire advent négy gyertyá-
ját helyezték el és azoknak jelentését 
beszélték meg Arató Lóránd lelkész 
vezetésével. Az igehirdetésben Zaka-
riás próféta szavain keresztül gon-
dolkodhattunk arról, hogy vajon 
Jézus hogy érkezik hozzánk: mint 

látogató vagy mint lakótárs? – kér-
dezte Pethő-Szűcs Mária lelkésznő. 
Hiszen Zakariáson keresztül így szól 
hozzánk: „jövök már, és veled fogok 
lakni – így szól az ÚR.” Zak 2,14. 
Az istentisztelet után szeretetvendég-
séggel zárult az alkalom. Karácsonyi 
családi istentiszteletünk december 
18.-án 10 órától lesz, várunk min-
denkit szeretettel. Kívánunk minden 
olvasónak áldott, Jézushoz közeli ad-
ventet, hogy Jézus ne csak látogatója, 
hanem lakója is legyen otthonaink-
nak és családjainknak.

Pethő-Szűcs Mária

„Isten azért teremtette a zenét, hogy 
szavak nélkül tudjunk imádkozni.”
Nagy sikerű koncertet adtak a Kis-
kőrösi Evangélikus Iskola zeneszerető 
diákjai Gmoser István vezetésével 
november 18-án este az evangélikus 
templomban.
„Az jár a fejemben, hogy tavaly 
majdnem ilyenkor ott voltam egy 
csodálatos koncerten, amit egy nagy-
fiú gyógyulásának megsegítéséért 
szerveztek a gimnáziumban. Soha 
nem feledem azt az élményt, amit 
ott kaptam! Olyan csodában volt 
részem, ami elég muníciót adott az 
egész adventi időszakra, az ünnephez 
is, és utána is. Hihetetlen, hogy ennyi 

ügyes, istenadta tehetségű, tenni aka-
ró fiatal van a környezetünkben, akik 
idén is élményt adnak nekünk a ne-
héz és a könnyebb mindennapokhoz, 
az ünnepnapokhoz. Hívnak, hogy 
segítsünk akkor is, ha mindenkinek 
meg van a baja, ha adni nehéz. Hív-
nak, hogy legyünk együtt, tegyük le a 
hétköznapok terhét, és Isten házában 
leljünk békét.” Podobniné Vándor 
Andrea facebook posztjának szavai-
val kezdte köszöntő beszédét Szent-
györgyiné Szlovák Mária, a KEVI 
igazgatója.
A gimnáziumi oktatás indulásának 
70., az evangélikus fenntartású intéz-
mény létrejöttének 10. és névadója, 

Petőfi Sándor születésének 200. év-
fordulója kapcsán ebben az esztendő-
ben még nagyobb hangsúlyt kapnak 
ezek az események.
A koncertet adó KEVI Ifjúsági Fú-
vószenekar tagjai tehetséges, zenélni 
kedvelő diákok, akik közül többen 
a SZÓLAM AMI növendékei jelen-
leg is. A diákok között voltak Kiss 
Kinga és Sáfár Andrea tanárnők 
is, akik fuvolán játszottak, továbbá 
gitáron kísért dr. Téglás Viktor és 
Markó Attila, a gimnázium egy-
kori tanulói és Torgyik Mihály, 
ifj. Gmoser István, Gmoser Kata, 
Dicsa Dávid, Turán Balázs, Ung-
vári Pálma és Tóth Renáta is, akik 
közül többen szintén a KEVI-ben 
érettségiztek.
A műsor Frank Sinatra világhírű 
slágere, a „My way” feldolgozásával 
kezdődött, majd a Republik Erdő 
közepén című dalát Horváth Han-
na és Kelemen Hella 9.A osztályos 
diákok énekelték a zenekar kíséreté-
vel. Újabb fülbemászó dallamok kö-
vetkeztek ezután, hiszen a Quimby 
„Most múlik pontosan” című szer-
zeményét Breznyán Kinga és ifj. 
Gmoser István énekelték.

Bővelkedett az este ABBA feldolgozá-
sokban. Elhangzott a ,,Chiquitita” , a 
,,Gimme Gimme” és a ,,Lay All Your 
Love On me” című sláger is, mind-
egyik Breznyán Kinga tolmácsolá-
sában. Nagy sikert aratott a „Lord of 
the dance” jól ismert dallama is.
Az este kapcsolódott a Petőfi 200 
rendezvénysorozathoz is azáltal, hogy 
felcsendült két megzenésített Pető-
fi vers, a „Fa leszek...” és a „Távol-
ból”. Énekelt: Szentgyörgyi Anna, 
Torgyik Lili, Szávai Tímea, Barna 
Gabriella, Szabó Lilien és Kothencz 
Fanni. Klarinéton László Zsolt, 
zongorán Suba Marcell kíséretével.
Endre Márta Veronika gyönyörű 
hangján hallhattuk az ,,A csitári he-
gyek alatt” c. népdalt, zongorán köz-
reműködött Suba Marcell.
Az Omega „Gyöngyhajú lány” című 
dalát Sztojka Natália énekelte, majd 
zárásként Gloria Gaynor ,,I will 
survive” című világslágerével énekel-
tette és tapsoltatta meg a zenekar a 
közönséget.
Az este bevételét az iskola alapítvá-
nyának javára fordítják.

(szöveg és fotó:
Subáné Kiss Krisztina)

A Petőfi 200
Emlékévhez kapcsolódva

2023. január 1-jén
10 órai kezdettel

Unnepi Istentisztelet
lesz a kiskőrösi evangélikus

templomban

Igét hirdet
Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök
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KÖVETENDŐNAPJAINK

ÉLMÉNYDÚS LIBAKAVALKÁDUNK VOLT AZ ÜLTESS FÁT MOZGALOM EGYESÜLET ISMÉT FAÜLTETÉST SZERVEZETT
A Márton-napi vigasság hagyomány 
városunkban. A szervezők – Kiskőrös 
Város Önkormányzata, a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft., valamint a Kunság-
Média Nonprofit Kft. – arra töre-
kedtek, hogy kicsiknek és nagyoknak 
tartalmas programokat szervezzenek.
A Kiskőrös Városért Alapítvány tá-
mogatásával mutatta be délelőtt a 
Százszorszép Óvónői bábcsoport az 
utánpótlás bábos ovisokkal, Petőfi 
Sándor: János vitéz mesés-bábos elő-
adását, a művelődési központ szín-
háztermében. 
Délután a Kiskőrösi Óvodák Kőrisfa 
óvoda Maci csoportjának Libatánc 
című műsora után az óvónői Fut-
rinka társulat színjátszó köre lépett 
színre, akik Kacor király történetét 
jelenítették meg.
A vidám előadásokat a KEVI Pető-
fi Sándor Általános Iskolájának 3.b, 

4.b, és 5.b osztályos diákjainak elő-
adása zárta a „Libagaliba” című mű-
sorral a főtéren.
A művelődési központban a kicsi-
nyek szüleikkel és a segítőkkel el-
készíthették apró kis lámpásaikat, 
amivel a nap végén elindulhatott 
a hagyományos lámpás felvonulás 
Domonyi László polgármester és 
Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvo-
dák igazgatójának vezetésével a vá-
rosközpontban.
A kemencében libás ételek készül-
tek, amiket bárki megkóstolhatott, 
a szlovák, a német nemzetiségi ön-
kormányzatok, valamint a Kötőrúd 
Egyesület koordinálásával. A szerve-
zők és az óvodás közösség is készült 
kínálnivalóval, egy-egy bögre meleg 
tea mellett pedig a programok után 
még sokáig beszélgettek a résztvevők.

Boda Zsuzsa

EGYÜTT EGY SZEBB JÖVŐÉRT
2022.11.12-én szombaton az „Együtt egy szebb jövőért” elnevezésű, 
EFOP-1.5.3-16-2017-00102 azonosító számú projekt keretén belül Fuss az 
egészségedért – Libafutam futóversenyt szerveztek Kiskőrös városban. 
A helyszín, a tavalyi évhez hasonlóan ismét Kiskőrös város főtere, a Petőfi 
Sándor Művelődési Központ előtti tér volt. 

A versenyre 2022. november 10-
ig lehetett online regisztrálni a 
www.e-nevezes.hu oldalon, de helyszí-
ni regisztrációra is lehetőséget bizto-
sítottak a szervezők. A versenyen való 
részvétel az „Együtt egy szebb jövőért” 
projektnek köszönhetően ingyenes volt. 
Délelőtt 09:45-kor kezdődött a hely-
színi regisztráció a Tourinform Iroda 
előtt található árkád alatt, ahol aján-
dékcsomagot vehettek át azok a futók, 
akik előzetesen online regisztráltak. 
A versenyen bokachip-es időmérés volt, 
melyet a rajtszám kíséretében a helyszí-
ni regisztrációnál vettek át a résztvevők. 
Reggel 09:00-tól 11:00-ig a kiskőrösi 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai 
a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
aulájában állapotfelmérést végeztek, 
melynek során az érdeklődők vérnyo-
másmérésen, valamint testösszetétel 
mérésen vehettek részt László Luca, 
az EFI Iroda munkatársának segítségé-
vel. Szlávik-Kupán Emese dietetikus 
dietetikai és életmód-tanácsadással vár-

ta az érdeklődőket. 10:45-től Kiskőrös 
város főterén Ambrusné Torma Petra 
tartott közös bemelegítést a futóknak. 
11 órakor Domonyi László, Kiskő-
rös város polgármestere elindította a 
versenyt. A futók Akasztó irányába 
indultak a kerékpárúton, ahol 5-10-21 
km-es távokon mérették meg magukat. 
A verseny során 5, illetve 10,5 km-
nél frissítőpontok várták a verseny-
zőket izotóniás itallal, vízzel és almá-
val. A befutóban ajándék, ludaskása, 
zsíroskenyér és meleg tea várta a ver-
senyzőket.
A versenyközpontnál elhelyezett moni-
toron, illetve QR kódos linken keresz-
tül folyamatosan frissültek az eredmé-
nyek. 
Ebben az évben minden kategóriában 
35 év alatt és 35 év felett is hirdettek 
győzteseket. Az eredményhirdetés so-
rán az érmeket és ajándékokat Domo-
nyi László, Kiskőrös város polgármeste-
re, valamint Süli András, a Bács Sport 
Egyesület elnöke adták át.  

Helyezettek 5 km-es távon:
35 ÉV ALATTI:
• Női:
1. Szabó Gréta
2. Berta Anett
3. Opauszki Janka
• Férfi:
1. Bartha Bendegúz Károly
2. Cebei Gergő
3. Pohankovics Patrik András

35 ÉV FELETTI:
• Női:
1. Fekete Renáta
2. Dombóvári Ilona
3. Balogh Hajnalka
• Férfi:
1. Szentgyörgyi Roland
2. Bene László
3. Bartha Károly

Helyezettek 10 km-es távon:
35 ÉV ALATTI:
• Női:
1. Mozga Erika
2. Kuncz Izabella
3. Markó Renáta
• Férfi:
1. Takács Márk
2. Korsós Gábor

35 ÉV FELETTI:
• Női:
1. Tóth Gyöngyi
2. Szivelné Varga Rózsa
3. Vargacz Erika
• Férfi:
1. Rózsa Sándor
2. Majoros László
3. Matisz Gergely

A hölgyek közül a 21 kilométert 
egyetlen versenyző teljesítette, Veres-
né Varga Zsuzsanna. Gratulálunk!

Helyezettek 21 km-es távon:
35 ÉV ALATTI:
1. Mihajlovits Milán
2. Szamek Roland

35 ÉV FELETTI:
1. Veres Szilárd
2. Csóka István
3. Takács Gábor

Különdíjban részesültek: Csomai 
Zsolt mozgássérült sportoló, aki 
Handbike-al teljesítette a félmaratont, 
míg kísérője Albert Ferenc görkorcso-
lyával teljesítette a 21 km-es távot.
Gratulálunk minden versenyzőnek!
Köszönjük, hogy rész vettek a futóver-
senyen!

Tóth Anett
Kiskőrös Város Önkormányzata

közösségszervező

Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület 
már 2010 óta szervez közösségi fa-
ültetéseket. Az idei évben a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által kezelt 
Nemzeti Együttműködési Alaphoz 
(NEA) benyújtott sikeres pályázat-
nak köszönhetően tudott az Ültess 
Fát Mozgalom Egyesület december 
3-án egy nagyobb közösségi faülteté-
si programot megszervezni. 
A NEAO-KP-1-2022/4-000418 
azonosítószámú, „A zöld Kiskőrö-
sért program” keretében elnyert tá-
mogatás nyújtott lehetőséget arra, 
hogy faültetés történjen meg a Sár-
kány, a Munkácsy, a Rákóczi utca 
egy szakaszán és a Baross utcában 
a Szendrey utcai kereszteződésig. 
Ezen útszakaszokon korábban már 
két alkalommal is volt faültetés, de 
sajnos nagy számban kiszáradtak a 
növények, melyek pótlására most 
65 zselnice meggy (vadcseresznye) 
fa került elültetésre. A faültetés kö-
zösségi összefogással valósult meg, 
melyben helyi lakosok, civil szer-
vezetek, egyesületek tagjai vettek 
részt. Az előkészítő munkálatokban 
segítséget nyújtott Kiskőrös Város 
Önkormányzata és a Kőrösszolg 

Nonprofit Kft., a szakmai hátteret 
pedig Ba Irén, az egyesület szakmai 
vezetője adta. A programot a Király 
és Társa Pék (Király Csemege) édes 
és sós aprósüteményekkel, Aszódiné 
Markó Teréz pedig meleg teával tá-
mogatta. Köszönet jár minden segí-
tőnek és támogatónak, akik valami-
lyen formában segítették a közösségi 
faültetés megvalósulását. Az esemé-
nyen a kezdetek óta aktív segítő-

ként vesz részt a Kiskőrös Helyőrség 
Nyugállományúak Klubja, a tagok 
most is ültettek fákat, de itt voltak a 
JP Team SE (sportlövők) tagjai és a 
Kiskőrösi LC U13 csapata is Agócs 
Zoltán edző vezetésével. 

A faültetők arra kérik a lakosságot, 
hogy védjék, óvják a zöld környe-
zetet és az elültetett fákat ápolják, 
lehetőségeik szerint gondoskodjanak 
azok vízutánpótlásáról a száraz nyári 
időszakokban.

HÁLA ÉS KÖSZÖNET
Hálatelt szívvel köszönöm Édesapám-
nak, Bereczki Károly Györgynek és 
Édesanyámnak, Sőregi Erzsébet Vik-
tóriának azt a sok szeretetet, türel-
met, munkát, azt a sok-sok áldozatot, 
amivel könnyebb és nehezebb időkben 
felneveltek bennünket húgommal. Kö-
szönjük, hogy Krisztus hitre, hazánkat 
szerető szorgalmas emberré neveltek 
bennünket, és ezeket az értékeket to-
vábbadhatjuk családjainkban, munkák-
ban. Ezúton is kívánok az egész család 
nevében közelgő 50. házassági évfordu-
lójukra szeretetet, békességet, jó egész-
séget, és még sok-sok együtt töltött bol-
dog esztendőt a Jóisten áldásával! 

Hálaadó szentmiséjük december 
21-én, 17 órakor lesz a római katoli-
kus templomban. Ünnepeljenek Ve-
lünk: Mónika, Beatrix, Boglárka, 
Laci és Ákos
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A megyei III. osztályban szereplő Kis-
kőrösi LC II. csapata hullámzó telje-
sítményt nyújtott az őszi szezonban. 
A fiúknak volt több jó mérkőzése, de 
fájó vereségeket is elszenvedtek, így a 
bajnokság első felében lemaradtak a 
dobogóról.
A csapat a bajnokság őszi szezonjának 
vége felé váratlan vereséget szenvedett 
hazai pályán a bócsaiaktól 3-0-ra ki-
kapva, majd az élmezőnyhöz tartozó 
kaskantyúiaktól idegenben szenved-

tek 4-1 arányú vereséget. Ezt követő-
en az izsákiak ellen hazai környezet-
ben jó játékkal nyertek 5-0-ra, de a 
soltvadkerti vendégszereplés alkalmá-
val a szomszédvári rangadón egy 6-1-
es vereségbe szaladtak bele. Az utolsó 
fordulóban a jó középcsapatnak szá-
mító Balotaszállás FC gárdáját fogad-
ták, akik ellen 2-1-re (1-0) győztek: 
Mlinkó (Pszota) – Markó, Torgyik 
(Amin), Karf (Gmoser), Lengvári, 
Dicsa, Polyák, Sinkó (Rohoska), 

Rácz, Bata, Lengyel (Nagy Z.). Ezen 
a mérkőzésen szervezetten, jól ját-
szottak a kiskőrösiek és többet bir-
tokolták a labdát az ellenfelüktől. 
A hazai mezőnyfölényből sok kis-
kőrösi gólhelyzet alakult ki, de azok 
rendre kimaradtak. Az első félidőben 
a hazaiak csatára Polyák Gergely üt-
között a vendégek büntetőterületén 
belül a balotaszállásiak védőjével, de 
a játékvezető nem ítélt tizenegyest. 
A kiskőrösiek első találatát a lendü-

letesen játszó Karf Alex szerezte a 
32. percben (1-0). Miközben a hazai 
csapat sorra dolgozta ki a helyzeteit, 
amelyek kimaradtak, a 72. percben 
a balotaszállási Földes Péter egyen-
líteni tudott, amikor egy lövése után 
Rácz Dominikon pattant meg a lab-
da és jutott a hazai hálóba (1-1). Nem 
sokáig örülhettek az egyenlítésnek a 
vendégek, mert a 74. percben Karf 
Alex újabb kiskőrösi gólt szerzett, ami 
a 2-1-es hazai győzelmet is jelentette. 
A végjátékban még voltak lehetőségei 
a kiskőrösieknek a gólszerzésre, de az 
eredmény már nem változott. Összes-
ségében megérdemelt hazai győzelem 
született, amely a látottak alapján 
nagyobb arányú is lehetett volna. 
A kiskőrösi csapat ezzel a győzelem-
mel a bajnokság negyedik helyén zár-
ta az őszi szezont 27 ponttal. A mér-
kőzés után a kiskőrösiek technikai 
vezetője Rácz János elmondta, hogy 
egy jó játékerőt képviselő ellenféllel 
játszottak, de a helyzeteiket tekintve 
akár jóval nagyobb arányban is nyer-
hettek volna. Ezen a napon jó teljesít-
ményt nyújtottak, melyből kiemelte 
Karf Alex játékát, aki két góllal járult 
hozzá a győzelemhez.

Filus Tibor

RANGADÓT NYERTEK SOLTVADKERTEN A NŐI KÉZISEINK
A megyei I. osztályú női kézilabda baj-
nokság 8. fordulójában szomszédvári 
rangadót játszottak, amikor a Soltvad-
kerti TE-BS Plastic csapata a Kiskő-
rösi NKSZSE gárdáját látta vendégül. 
A november 19-én lejátszott találkozó 
alkalmával a kiskőrösiek 13 gólos győ-
zelmet arattak.
A kiskőrösi lányok 33-20 (11-14) 
arányban arattak magabiztos győzel-
met: Boldizsár – Domokos-Faragó 1, 
Schiszler 2, Mokos 5, Márki 2, Kovrig-
Szabó 3, Csepregi 9. Csere: Fazekas 
6, Kollár 5, Kornóczi, László, Lucza, 
Zsubori. A soltvadkertiek szerettek 
volna visszavágni egy őszi vereségért 
és sokáig szoros is volt a két csapat 
mérkőzése. A hazaiak jól védekeztek 
és támadásban is eredményesen kézi-
labdáztak, így az első félidőben ötgólos 
hátrányból is (3-8) visszajöttek a mér-
kőzésbe. A második félidőben a 37. 
percben már csak egy találat volt a csa-
patok közti különbség (15-16), ami-
kor gólt szereztek a kiskőrösiek és egy 
emberelőnyös helyzetet kihasználva 
két alkalommal is eredményesek vol-
tak (15-19). A végére teljesen szétesett 
a soltvadkertiek játéka és a kiskőrösiek 
nyerték meg 33-20-ra a találkozót. 

A kiskőrösi csapat november 27-én 
hazai környezetben játszott újabb 
bajnoki mérkőzést. Az együttes a baj-
nokság 9. fordulójában azzal a kis-
kunhalasi együttessel játszott, amelyet 
az első fordulóban idegenben tudtak 
legyőzni 23-22-re. A kiskőrösi lányok 
jó teljesítményt nyújtva nyertek 29-
23-ra (15-12) a kiskunhalasiak ellen: 
Boldizsár – Domokos-Faragó 2, Fa-
zekas 8, Mokos 6, Kovrig-Szabó 2, 
Márki 5, Csepregi 1. Csere: Kollár 
4, Kornóczi, László 1, Lucza, Markó-

Czérna, Schiszler, Zsubori. A találkozó 
első gólját a kiskunhalasiak szerezték, 
ami után átvették a vezetést a hazai 
lányok és a későbbiekben még döntet-
lenre sem állt a találkozó. A kiskőrösi-
ek fokozatosan őrölték fel ellenfelüket 
és az 54. percre már eldőlt a találkozó 
sorsa, amikor a hazaiak már 9 góllal is 
vezettek (27-18). Az utolsó percekben 
a kiskőrösi csapatból Lucza Evelin és 
Kollár Csenge is kétperces kiállítást 
kapott, így a kettős emberhátrányban 
játszó hazaiak ellen a kiskunhalasiak 

valamivel szorosabbá tudták tenni a 
végeredményt, de a hazai győzelem 
nem forgott veszélyben. A kiskőrösi 
csapat ezen a napon védekezésben és 
támadásban is felülmúlta ellenfelét, 
ami Boldizsár Nikita személyében egy 
jó kapusteljesítménnyel is párosult, így 
az együttes megérdemelt, magabiztos 
győzelmet aratott. A kiskőrösi gárda a 
győzelem után 7 mérkőzésen szerzett 8 
ponttal a harmadik helyen áll a hétcsa-
patos bajnokságban.

-filus-

Komoly beruházás munkálatai folynak a kiskőrösi Városi Sporttelepen. 
Az önkormányzat egy sikeres pályázatának köszönhetően 225 millió fo-
rintot nyert az itt végrehajtandó fejlesztések első ütemére, amelyet még 
további 25 millió forinttal egészített ki a város önerőként.

A munkálatok lassan befejeződnek, 
mely során november végén a lelátón 
beépítésre került a fedett rész vas tető-
szerkezete. A fém elemek horganyzott 
felületkezelést kaptak, hogy ellenálló 
legyen a felülete az időjárás hatásai-
nak. A vasszerkezetre egy világos drap 
színű ponyva kerül, ami a gyártó sze-
rint UV álló és hosszú élettartamú. 
Az elképzelések szerint a lelátón kék 
színű székek kerülnek elhelyezésre. 
Összesen 800 háttámlás ülőhely kerül 
felszerelésre a lelátón, melyből 400 
lesz a fedett részen. A 400 méteres fu-
tópálya új szegélyezése már elkészült, 
és a salakborítás is megújul. Mindezek 
mellett kiépítésre kerülnek az atléti-
ka egyéb elemek is, mint távolugrás, 
diszkoszvetés, súlylökés vagy a magas-
ugráshoz szükséges részek. A lelátó fő-
bejárat felőli részénél az büfé konténer 
is felállításra kerül. 
Az önkormányzati beruházás mel-
lett a Kiskőrösi LC egy sikeres TAO 

pályázatainak köszönhetően tudott 
nekifogni a labdarúgó pályák közül a 
centerpálya és a „C” pálya gyepszőnye-
gének felújításához. A lőtér melletti 
„C” pályán megtörtént a gyomtala-
nítás és a munkagépekkel a szükséges 
talajelőkészítés, valamint szintezés, 
ahol egy 90 méter hosszú, 64 méter 
széles játéktéret alakítanak ki, amely 
akár megyei I. osztályú bajnoki talál-
kozó lejátszására is alkalmas lesz. Most 
folyik a centerpálya gyepszőnyegé-
nek leszedése egy speciális eszközzel, 
amellyel ebből gyeptégla készül és ez 
kerül áthelyezésre a „C” pálya játék-
terére. A centerpálya teljesen új gyep-
szőnyeget kap a lelátó mögötti pályá-
hoz hasonlóan gyeptéglából. A tervek 
szerint a centerpálya és a „C” pálya is 
a tavaszi bajnoki kezdetre már játékra 
alkalmas lesz. Az elképzelések szerint a 
Városi Sporttelepen folyó munkálatok 
decemberre befejeződnek.

Filus Tibor

NÉGY MÉRKŐZÉSEN ÖT PONTOT SZEREZTEK A LABDARÚGÓK
A megyei I. osztályban szereplő Kis-
kőrösi LC labdarúgó csapata mozgal-
mas novemberi hónappal zárta az őszi 
szezont. A csapat október 30-án törté-
nelminek mondható, nagy gólarányú 
vereséget szenvedett hazai környezet-
ben, amikor 8-0-ra kaptak ki a Harta 
SE gárdájától.
Ezt követően Agócs Zoltán lemon-
dott az edzői posztról és a hátralé-
vő mérkőzésekre a klub vezetése a a 
feladat ellátásával a kapusok felké-
szítéséért felelős Kovács Lászlót és 
az ifjúsági gárda szakmai munkáját 
irányító idősebb Mokrickij Viktort 
bízta meg. Az együttes ezt követően 
Kecelen még kikapott 3-0-ra, de a 

következő találkozón már látszott az 
előrelépés. Sikerült rendezni a csapat 
védekezését és az ősszel jól szereplő 
bácsalmásiak ellen a következő fordu-
lóban már hazai környezetben sike-
rült egy gólnélküli döntetlent elérni. 
A bajnokság 13. fordulójában a csapat 
Soltvadkertre látogatott, ahol a szom-
szédvári rangadón 1-1-es (0-0) dön-
tetlent játszottak: Tóth Z. – Szedmák, 
Hajnal, Pekker, Dunai, Mihály, Tóth 
Á. (Vajda), Amin (Tóth M.), Petrovics 
(Nagy A.), Torgyik, Pintyi. Kiegyenlí-
tett mérkőzést játszottak egymással a 
csapatok, mely során az első félidőben 
néhány kevésbé veszélyes próbálkozá-
son kívül nem alakult ki igazán nagy 
helyzet a kapuk előtt. Mindkét csapat 
nagyon megszervezte a védekezését 
és így elsősorban a középpályán folyt 
nagy küzdelem a labdáért. A második 
félidő elején a baloldalon vezethetett 
gyors támadást a kiskőrösi csapat, 
amely során Szedmák Roland futott 
el, egy csellel becsapta a védőjét és a 
középre passzolt labdája a 48. percben 
a soltvadkerti Veszeli Béláról a saját 
kapujába pattant (0-1). A bekapott 
gól után a soltvadkertiek magasabb 
sebességfokozatra kapcsoltak, többet 
birtokolták a labdát, de nem nagyon 
tudtak gólhelyzeteket kialakítani.

A 68. percben a hazai fölény során a 
soltvadkerti Farkas Béla került hely-
zetbe, akit a vendégek védője Mihály 
Dávid buktatott a büntetőterületen 
belül. A szabálytalanság miatt meg-
ítélt tizenegyest Gémesi János érté-
kesítette (1-1). A hátralévő időben a 
vendégek kontratámadásaiban volt 
a nagyobb gólveszély, de Petrovics 
Kevint a hazai védők középen az 
utolsó pillanatban szerelni tudták, 
valamint Szedmák Roland fejesénél 
védett hatalmas bravúrral Eifert Já-
nos. A mérkőzésen látottak alapján 
nagy küzdelemben született igazságos 
döntetlen. Az őszi szezont a csapat 
egy első fordulóból elhalasztott mér-

kőzés lejátszásával fejezte be, amikor 
a stadionfelújítási munkálatok miatt 
Akasztón fogadták „hazai” környe-
zetben a lajosmizseieket és 4-0 (1-0) 
arányú győzelmet arattak: Tóth Z. 
(Pszota), Tóth M. (Agócs), Vajda (Bu-
dai), Mihály, Pintyi, Tóth Á., Dunai, 
Hajnal (Andó), Petrovics (Nagy A.), 
Szedmák, Amin. A sok kiskőrösi sé-
rültből most többen is csapat rendel-
kezésére álltak és ez egy jó eredmény 
elérését hozta. A csapat góljait a dup-
lázó Szedmák Roland és a szintén két 
találatot szerző Petrovics Kevin-Pál 
szerezték. Az együttes az őszi szezont 
15 pontot szerezve a 11. helyen zárta.

-filus-

Itt mindig megtudhatja,
melyik az ügyeletes

gyógyszertár
Kiskőrösön:

patikavilag.hu/kiskőrös
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A Kiskőrösi LC női labdarúgó csapatai közül az U15-ös lányok a korosztá-
lyos megyei bajnokságban szerepelnek. Az együttes a 10 csapatos bajnok-
ság őszi szezonjában november 4-én játszotta le utolsó hazai találkozóját.

A kiskőrösi fiatalok ezen a játékna-
pon a Bácsalmási PVSE gárdáját lát-
ták vendégül, akik ellen 9-3-ra (6-0) 
nyertek: Flórián – Galambos, Herceg 
V., Vlcskó, Csernik, Ilyés, Lucza. 
Csere: Jaksa. A találkozó már az első 
félidőben eldőlt, amikor a kiskőrösi-
ek szervezetten védekeztek és kevés 
lehetőséget adtak a gólszerzésre a 
bácsalmásiaknak. A hazai csapat hely-

zetkihasználása ebben a játékrészben 
kiváló volt, miután szinte minden 
nagyobb lehetőségüket gólra váltot-
ták. A szünet után is a kiskőrösiek 
voltak fölényben és ugyan kaptak 
három találatot, de újabb gólokat 
szerezve ilyen nagy arányban is meg-
érdemelten nyertek 9-3-ra. A mérkő-
zés után a csapat edzője Makó Zsolt 
elmondta, hogy nagyon bízott ezen a 

napon egy magabiztos győzelemben. 
Megemlítette, hogy hullámvölgyben 
voltak és nagyon ráfért a lányokra ez 
a szép, nagy gólkülönbségű győzelem. 
Az őszi szezont értékelve mondta el, 
hogy sajnos kikaptak olyan gárdáktól, 
akiket a tudásuk alapján le kellett vol-
na győznünk, így mindenképpen van 
hiányérzet benne a teljesítményük 
és az elért eredményeket tekintve. 
A bácsalmásiak ellenei találkozóval 
kapcsolatban kiemelte, hogy végre 
mentek a gyors passzok és a helyze-
teiket jó arányban váltották gólok-
ra, ami hiányzott belőlük a korábbi 
mérkőzéseken. Reménykedett abban, 
hogy az utolsó idei mérkőzésükön az 
élcsapatnak számító bugaciak ottho-
nában szépen tudják majd zárni az 
őszi szezont, de a gárda 4-2-es (2-0) 
vereséget szenvedett. A kiskőrösiek 
góljait 4-0 után Galambos Anna 
és Herceg Vanessza szerezték. Ezzel 
az eredménnyel a kiskőrösi csapat a 
tabella 6. helyéről várhatja a tavaszi 
folytatást 10 ponttal.
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IMMUNVÉDELEM A TÉLI HÓNAPOKBAN AZ EFIVEL KÉT KOROSZTÁLYBAN IS RENDEZTEK UTÁNPÓTLÁS JÉGKORONG TORNÁT

Ebben az időszakban különösen nagy figyelmet kell fordítanunk az egészsé-
günk megóvására, hiszen az immunrendszerünk gyengébb a megszokott-
nál, kevesebb vitamin jut a szervezetünkbe, könnyebben megbetegedhe-
tünk, nagyobb kockázatnak vagyunk kitéve a vírusos megbetegedésekkel, 
náthával, influenzával és egyéb fül-orr gégészeti problémákkal szemben. 
Sok hasznos tevékenység és praktika létezik, melyekkel fenntarthatjuk 
szervezetünk egészségi állapotát ebben a hideg és zord időben is.

Ha már említésre kerültek a vitami-
nok, ilyenkor a megszokottnál is fon-
tosabb a magas vitamin- és ásványi 
anyag tartalmú ételek fogyasztása, hi-
szen ilyenkor ezen anyagok bejutása 
a szervezetbe jelentősen mérséklődik. 
A legegyszerűbb módszer erre a nyers 
gyümölcsök és zöldségek fogyasztásá-
nak bevezetése a mindennapjainkba, 
ez is erősíti immunrendszerünket 
és védi azt a különböző hatásokkal 
szemben, valamint anyagcserénk 
megfelelő működéséhez is hozzájá-

rul. A vitaminok közül kiemelhető a 
C-, B12 és a D vitaminok bevitelének 
fontossága, esetleges megbetegedés 
idején akár megduplázva az átlagosan 
elfogyasztott vitaminmennyiséget. 
A minőségi étkezés elengedhetetlen, 
ezek közül is a legfontosabb a reggeli, 
hiszen ez energiával látja el testünket 
és megalapozza napunkat.
A folyadékpótlásra az év ezen idősza-
kában is figyelni kell, hiszen szerve-
zetünknek mindig is szüksége volt 
és lesz erre. Lehetőség szerint ez víz 

legyen, de a hidegben kifejezetten 
jól eső gyógynövény tartalmú teák is 
tökéletes választásnak minősülnek, a 
legjobb, ha ezeket édesítőszerek nél-
kül fogyasztjuk.
A zordabb időjárás ellenére is próbál-
junk minél több időt tölteni a friss le-
vegőn és ne feledkezzünk meg a test-
mozgásról sem! Ezek is hozzájárulnak 
testünk és lelkünk egyensúlyához, 
különösen, mert ezekben a hóna-
pokban hajlamosak vagyunk inkább 
otthonunk, irodánk melegét élvezni, 
két meleg helység között iparkodunk 
elbújni a hideg elől. Napi 1 óra sza-
badban töltött idő jelentősen hozzá-
járulhat immunrendszerünk meg-
óvásához. Már csak egy kellemes séta 
gyönyörű városunkban is kikapcso-
lódást, felfrissülést jelenthet, egyben 
egy mozgásforma is. A testmozgás 
különböző formái elérhetővé tehetők 
otthonunkon belül, akár eszközökkel 
(például súlyzók, gumiszalagok vagy 
szobabicikli, futópad) de legegysze-
rűbb formában, eszközök nélkül is, a 
saját testsúlyos gyakorlatok megfelelő 
állóképességet biztosíthatnak és kitel-
jesíthetik mozgásigényünket. Ameny-
nyiben a szabadban végzett mozgás 
mellett döntünk, nagy hangsúlyt kell 
fektetni a megfelelő védőruha vise-
lésére (sapka, sál, meleg cipő stb.), 
a sporttevékenység idejének mérsék-
lésére, hiszen egy hosszadalmas futás 

akár többszörösére is emelheti a meg-
betegedés kockázatát.
Persze a mozgás mellett figyelmet kell 
fordítani a kipihent állapot meglétére 
is! Az időjárási körülmények megter-
helőbbek lehetnek szervezetünkre, 
ezért az átlagosnál valamennyivel 
több időt is szánhatunk a kikapcsoló-
dásra és az alvásra. Kipihenten ellen-
állóbb a szervezetünk a betegségekkel 
és a mindennapokban érő stresszhely-
zetekkel szemben is.
Kis odafigyeléssel megőrizhetjük az 
év ezen hideg és viszontagságosabb 
időszakában is szervezetünk megfele-
lő működőképességét és egészségben 
élvezhetjük az évszak apró örömeit, 
mint az együtt töltött időt és a szebb-
nél szebb természeti jelenségeket, 
például a fák levelein megcsillanó 
harmatot, vagy a köd felett kibújó 
napsugarak színes palettáját.

László Luca
EFI koordinátor

9-3-RA NYERTEK AZ U15-ÖS LÁNYOK

A HC Kiskőrös két utánpótlás jégkorong tornának is a házigazdája volt 
november utolsó hétvégéjén. Az U14- és az U12-es országos 3x3-as baj-
nokság egyik fordulójának adott otthont a Rajz Attila Jégcsarnok. 

Mindkét kiskőrösi gárda Elekes Le-
vente vezetőedző és Kosóczky Tibor 
másodedző irányításával szerepelt. 
Az U14-es korosztályban négy csapat 
lépett november 26-án jégre, mely 
során a házigazda kiskőrösiek három 
mérkőzést játszottak. A hazai fiatalok 
nagyon jó teljesítményt nyújtottak, 
hiszen mindhárom találkozójukat 
nagy gólkülönbséggel nyerték meg.
A kiskőrösi csapat eredményei:
Szolnoki Orcas HC-HC Kiskőrös 
4-12 (3-7, 1-3, 0-2)

A Kiskőrösi góllövők: Fodor Béla 3, 
Trapp Bence 3, Pivarcsi Bence 1, 
Grausza Dávid 3. Szikszai Zente 2.
KESI Sólymok (Kecskemét)-HC Kis-
kőrös 6-14 (1-4, 2-5, 3-5)
A kiskőrösi góllövők: Trapp Bence 4, 
Fodor Béla 1, Grausza Dávid 6, Szik-
szai Zente 3.
Vidra SE (Budakalász)-HC Kiskőrös 
4-20 (4-19, 0-1, 0-0)
Kiskőrösi góllövők: Fodor Béla 2, 
Trapp Bence 4, Palacio Alejandro 4, 
Szikszai Zente 3, Grausza Dávid 5, 

Hegedűs Nimród 1, Pivarcsi Bence 1.
A HC Kiskőrös U14-es csapata: 
Gyenizse Balázs (k), Molnár Fe-
renc (k), Fodor Béla, Trapp Bence, 
Palacio Arejandro, Pivarcsi Bence, 
Grausza Dávid, Hegedűs Nim-
ród, Szikszai Zente, Nehéz Attila, 
Gyenizse Bálint, Tóth Viktória.
Az U12-es csapat november 27-én 
játszott, A csapatok körmérkőzéses 
rendszerben mérték össze erejüket a 
torna során, melyen a kiskőrösi fia-
talok három találkozón léptek pályá-
ra. A HC Kiskőrös U12-es gárdája 

mellett játszott még a Marosi Pen-
gék (Makó), a Szolnok Orcas HC 
és a Csabai Farkasok (Békéscsaba) 
csapata is. Ebben a korosztályban a 
rendszeres versenyeztetés a fő cél, itt 
az eredményeket nem vezetik és nin-
csenek helyezések.
A HC Kiskőrös csapatának tag-
jai: Gyenizse Balázs (k), Szikszai 
Zente, Palacio Alejandro, Fekete 
Dorka, Kis Máté, Pivarcsi Bence, 
Judák Ádám, Mádai László, Trapp 
Áron.

Filus Tibor
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