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225 MILLIÓ KORMÁNYTÁMOGATÁST 
KAPTUNK A SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSÉRE

ALÁÍRTÁK A KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉST, 
MEGTÖRTÉNT AZ ALAPKŐLETÉTEL IS

2021 / 2022

Minden évben elkészítjük számveté-
sünket, mit sikerült megvalósítanunk 
kitűzött terveinkből. Ugyanakkor az 
új esztendőre előre nézve tervezzük 
már a jövőnket is. A 2021-es esztendő 
költségvetését is nagymértékben be-
folyásolta a pandémiás helyzet, ezért 
az elmúlt esztendő nem volt könnyű 
a városvezetésnek. 2021 első napján 
még azt mondtuk, hogy a mostani 
év minden bizonnyal jobb lesz, mint 
amelynek a küszöbén kiléptünk. Ak-
kor bizakodva tekintettünk az új esz-
tendőre.
Sajnos nem így lett, ezért a 2021 ismét 
az óvatosság éve lett minden tekintet-
ben. Kötelező és vállalt feladatainkat 
azonban ebben az évben is el tudtuk 
látni. Az iparűzési adó kedvezményből 
származó bevételkiesésünk, amelyet 
a kormány a vállalkozások számára 
nyújtott a város részére, kompenzálás-
ra került. Az állami támogatásoknak is 
köszönhető, hogy a város működése 
továbbra is stabil maradt, a feladatel-
látásunkhoz szükséges anyagi fedezet 
biztosítva volt.
Ebben az esztendőben is megtapasztal-
hattuk, tovább tanultuk, hogyan kell 
gondos gazda módjára felhasználni a 
már meglévő lehetőségeinket, mert az 
élet ugyan megtorpanhat egy pillanat-
ra, de nem állhat meg. Mondhatjuk 
azt is, hogy tesszük úgy a dolgunkat, 
hogy intézményeink működni tudja-
nak, városunk pedig tovább fejlődjön.

2021. a megvalósulás éve volt szá-
munkra, amikor végre Önöknek 
szemmel láthatóvá vált az előző öt év 
szorgalmas, kitartó adminisztratív és 
előkészítő munkája. Elkészült az új 
óvoda a Kőrisfa utcában, a záportáro-
zó, futókörrel kibővítve, a kerékpárút 
egészégen Tabdiig, megújultak a Petőfi 
múzeum már nagyon rossz állapotban 

lévő épületei, a Küzdősportok háza, 
valamint az Árpád u. 8. szám alatti 
épületegyüttes, amely otthont ad fog-
orvosainknak, az Egészségfejlesztési 
Irodánknak és az Egészségügyi, Gyer-
mekjóléti és Szociális Intézménynek.
Teljes belső felújítással átadtuk a 
Batthyány utcai Óvodát is a gyerme-
keknek. 
Közösségi összefogással létrejött a Dé-
libáb utcában a Roma Alkotóház és a 
Kossuth utcai Hagyományok háza is 
immár civil szervezeteink rendezvény-
bázisává vált.

A gazdák örömére aszfaltburkolatot 
kapott végre a Madács utca végétől a 
Széles út az Izsáki útig. 
Nagy erőkkel zajlik a piaccsarnok át-
alakítása és a bölcsőde 14 új férőhely-
lyel való bővítése. 
Tervezési fázisban van a Délibáb utca 
és környéke aszfalt burkolattal törté-
nő kiépítése és az akasztói út mellett 
egy 15 ha nagyságú Ipari park létesí-
tése vállalkozásaink számára.
A megfontolt önkormányzati gazdál-
kodásunk eredményeként jónéhány 
önerős beruházást is meg tudtunk 
valósítani.
Járdaszakaszokat újítottunk fel, 
szennyvíz- és csapadékvízelvezető 
rendszert építettünk meg vállalkozói 
összefogással a hulladékudvar és a 
vele szemben lévő utcában.
A belügyminisztérium által kiírt pá-
lyázatok eredményeként a Mészáros 
Lőrinc utcában és a Martini utcában 
már használható az új járda, míg a Li-
get utca járdafelújítása 2022 tavaszán 
fog elkezdődni.
Az utolsó testületi ülésen döntöt-
tünk a János Vitéz Látogatóközpont 
Petőfi Múzeumba történő integrálá-
sáról, valamint a városmarketing és 
turisztikai feladatok Kunság-Média 
Kft-hez történő feladatátcsoportosí-
tásáról.
A 2021-es esztendőben is az összefo-
gás, az együttgondolkodás jellemezte 
a kiskőrösiek mindennapjait. Az ön-
kormányzat, civil szerveződések, egy-
házak, vállalkozók, magánszemélyek 
talán még az eddigiektől is szorosab-
ban együttműködtek.

Nagyrendezvényeinket és kulturális, 
gasztronómiai, valamit sport prog-
ramjainkat az aktuális járványügyi 
előírásoknak megfelelően tartottuk 
meg, alkalmat adva mindazoknak, 
akik kikapcsolódásra, szórakozásra, 
közösségi együttlétre vágytak.
Font Sándor országgyűlési képvi-
selőnk nevét többször is meg kell 
említenem, hiszen Kőrisfa Óvoda 
önerő csökkentéséhez 360 millió fo-
rint kormányzati támogatást vívott ki 
lobbitevékenységével városunknak. 
Továbbá közbenjárására 510 millió 
forint kormányzati támogatást kap-
tunk a Rónaszéki Fürdő többmilli-
árdos nagyságrendű fejlesztésének 
előkészületi, tervezési munkáira.
Városunk fejlődésének új irányt ad 
a kormány bennünket is jelentősen 
érintő nagyberuházása, a Budapest-
Belgrád vasútvonal kiépítése. A vas-
útvonal elkészülését 2025-re ígérik a 
kivitelezők.
Kiskőrösnek három nagy kiugrási 
lehetősége van: Petőfi Sándor örök-
sége, kiváló gyógyvizünk, valamint 
gasztronómiai borkultúránk.
Mindhárom területen jelentős lé-
péseket tesz a városvezetés, illetve 
tesznek intézményeink, valamint 
borászataink annak érdekében, hogy 
országos és nemzetközi szinten is 
öregbítsék városunk jó hírnevét.

Mi Kiskőrösiek mindnyájan szeren-
csések vagyunk és büszkeséggel tölt 
el bennünket, hogy a városunk 300 
évvel ezelőtt történő betelepítésének 
és Petőfi Sándor születésének 200 
évfordulóját is együtt ünnepelhetjük. 
Méltó módon kívánunk felkészülni 
a rendezvénysorozatra, amelyet Ma-
gyarország Kormányával és a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzattal 

karöltve szeretnénk a lehető legszín-
vonalasabban megvalósítani.
Szeretnék mindenkinek köszönetet 
mondani, aki városunkban él. Első-
sorban a türelemért, amivel átvészelik 
a mostani nehéz időszakot. Részvéte-
met fejezem ki mindazoknak, akik a 
járványban elvesztették hozzátartozó-
jukat, sok erőt kívánok a betegeknek 
a gyógyuláshoz. Kérem azokat, akik 

még nem tették meg, hogy vegyék fel 
a védőoltást, higgyenek orvosainknak, 
kutatóinknak, hogy az oltással na-
gyobb eséllyel kerülhetnek ki győzte-
sen a covid vírussal vívott harcból.
Köszönetet mondok mindazoknak, 
akik az elmúlt évben segítették vá-
rosunk fennmaradását, fejlődését. 
Intézményvezetőinknek és az intéz-
ményekben dolgozóknak, vállalkozó-
inknak és dolgozói kollektívájuknak, 
egyházainknak, civil szervezeteinknek 
és lelkes, számtalan esetben segítőkész 
tagjaiknak. 
Ugyancsak köszönetem fejezem ki 
választókerületeink képviselő-testület 
tagjainak és a bizottságok külsős tag-
jainak az összehangolt tevékenységü-
kért, valamint a városvezetés munkáját 
segítő polgármesteri hivatal osztályain 
dolgozóknak.
Hálával köszönöm meg mindazok-
nak, akik a pandémiás helyzetben fel-
ismerték, hogy hol és mivel tudnak se-
gíteni és lehetőségeikhez mérten meg 
is tették. Támogatták a rászorulókat és 
városunk szociális intézményeit.
Ismételten köszönetet mondok Font 
Sándor országgyűlési képviselőnknek, 
dr. Kerényi János országgyűlési kép-
viselőnek, valamint Rideg László me-
gyei önkormányzati elnökének, hogy 
segítik Kiskőrös fejlődését.
Kívánom, hogy a 2022-es esztendő va-
lóban könnyebb legyen, mint az előző 
és az együvé tartozás alapjai a szeretet, 
a barátság, az egymás iránt érzett fe-
lelősség, a tisztelet, a megbecsülés le-
gyen!
Isten éltesse Önöket az új esztendő-
ben, kívánok mindenkinek szeretet-
ben, egészségben és eredményekben 
gazdag, boldog új évet!

Domonyi László
polgármester

BOLDOG ÉS EREDMÉNYES ÚJ ÉVET KISKŐRÖS!

A beruházás pénzügyi alapját Kiskőrös egy egyedi kormánydöntés alap-
ján, Font Sándor országgyűlési képviselő közbenjárására nyerte el. 
Az önkormányzat 25 millióval hozzájárul a sportpálya rendbetételéhez. 
A részleteket sajtótájékoztatón jelentette be Font Sándor és Domonyi 
László polgármester.

Font Sándor: A Magyar Falu Prog-
ram segítségével térségünkben min-
den település meg tudta valósítani 
elképzeléseit. Kiskőrös lakosainak 
száma azonban meghaladja az ötezer 
főt, így ebben a programban nem 
vehetett részt. Ezért a „kisvárosok” 
programjai között kellett a sport-, 
és az egészséges életre való nevelés 
területén való elképzeléseit bemu-
tatni, amelyek a kormánydöntésnek 
köszönhetően meg fognak valósulni. 
A másik fejlesztési elképzelése a vá-
rosnak a Szabadidőpark területén 
egy kültéri kézilabda pálya építé-
se. Erre mintegy 75 millió forintos 
támogatást kapott a város. Mind-
két helyszínen elkezdődtek már az 
előkészítési munkálatok. Ezekkel a 
beruházásokkal a kiskőrösi városve-
zetés megmutatta, hogy a közelmúlt 
fejlesztéseivel együtt- óvodaépítés, 
bölcsődefejlesztés – nagy erőt össz-
pontosít a fiatalok letelepedésének, 
egészséges életvitelének segítésére. 
Ebben a sportkörnyezetben egy 
újabb jégpálya építése is várható. Így 
a Kiskőrös Városi Sporttelep igazi 
sportcentrumává válik az egész tér-
ségnek.
Domonyi László: Köszönetet mon-
dok Magyarország Kormányának és 
Font Sándor országgyűlési képviselő-
nek, hogy ez a beruházás létrejöhet. 
Kiskőrösnek egyik nagy álma, hogy a 
már meglévő sporttelepünket a mai 
kor elvárásainak megfelelő szintre 
fejlesszük. Több mint egy évtizede 
keressük a pályázati lehetőségeket. 
Most ezzel az egyedi kormánydön-
téssel nagy támogatáshoz jutottunk. 

A teljes sporttelep fejlesztésének 
tervezése speciális sporttervező 
mérnökökkel már nagy erőkkel 
zajlik. Először az I. ütem készül el 
– bejárat, a 800 férőhelyes – ebből 
400 fedett – lelátó, a biztonsági 
elemek – korlát, térköves járda-, 
a 80-100 személyes mobil lelátó. 
A Május 1. utcai oldalra labdafo-
gó háló kerül, kijavítjuk a kerítést. 
A komplex terv tartalmazza a vi-
lágítás- és az öntözőrendszer teljes 
felújítását. A kormány kérésére az 
atlétika sportág is jelentős teret kap, 
kiépül a futópálya, a súlylökés, a 
gerelyhajítás, a távolugrás, a magas-
ugrás, a diszkoszvetés színtere. Sze-
retnénk a sportpályán a Kiskőrösi 
Labdarúgó Klub TAO-s pályázati 
fejlesztését az egyedi kormánydön-
téssel elnyert támogatással befejez-
ni. A Magyar Kézilabda Szövetség 
programjához sikerült Font Sándor 
közbenjárására csatlakoznunk, így a 
Szabadidőparkban közel 75 millió 
forintból egy modern borítású kül-
téri kézilabda pálya is elkészül. 

Boda Zsuzsa

Font Sándor országgyűlési képviselő kiváló lobbitevékenységének kö-
szönhetően Magyarország Kormánya több mint 400 milliós többlettámo-
gatásával, valamint az Innovációs és Technológiai minisztérium pályázati 
támogatásával megépül a Wattay tornacsarnoka. 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
összességében 886 millió 255 ezer 
697 forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült az építkezéshez.
A kivitelező cég nevében Major Jó-
zsef, a Hun-Bau Holding Kft. ügy-
vezetője, a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum részéről Papp Gyula fő-
igazgató, Csúzdi Zoltán kancellár, 
valamint Bozár Sándor László írták 
alá január elején a kivitelezési szerző-
dést.
Az ünnepélyes aláírást megtisztel-
te jelenlétével és gratulált Domo-
nyi László polgármester, valamint 
Vikker József, a szakképzési centrum 
főigazgató-helyettese és Markó Ist-
ván műszaki ellenőr.
Január 12-én, a megépülő sportléte-
sítmény alapkövét is lerakták.
Franczia László igazgató ekkor ismé-
telten köszönetet mondott Font Sán-
dor országgyűlési képviselőnek, aki 
miután megtudta, hogy a sportcsar-
nok bekerülési összegének, az építő-
anyagok és a munkálatok időközbeni 
árnövekedése miatt körülbelül a felét 
fedezi az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium támogatása, 2021. 
júniusban ismét egyeztetett Dr. 
Palkovics László miniszterrel, aki a 
kormány elé tárta a problémát és az 
iskola megkapta a hiányzó összeget.

Papp Gyula a KSZC főigazgatója is 
kiemelte Font Sándor országgyűlési 
képviselő szerepét, aki az első lépé-
sektől fogva mindent megtett, hogy a 
többlettámogatást megkapják. 
Domonyi László polgármester is kö-
szönetet mondott Font Sándornak a 
többlettámogatás elnyeréséhez, ami-
nek köszönhetően megindulhat az 
építkezés. Kiemelte, hogy a létesít-
mény több célra is hasznosítható lesz. 
Mint azt Major József, a kivitelező 
Hun-Bau Holding Kft. ügyvezetője 
elmondta, az építkezés várhatóan ez 
év szeptemberére be is fejeződik.
Franczia László igazgató, a kivitelezé-
si szerződés ünnepélyes aláírásakor és 
az alapkő letételekor is így fogalma-
zott: a Wattaynak és a városvezetés-
nek több évtizedes álma válik valóra, 
hiszen végre megépül az iskola mo-
dern sportcsarnoka.
Az alapkő alatt egy időkapszulát is elhe-
lyeztek, benne 2022-re utaló tárgyak-
kal. Az időkapszulát Csúzdi Zoltán, 
Papp Gyula, Font Sándor, Franczia 
László, Domonyi László, Major József, 
valamint Boldizsár Nikita, az iskola 
kézilabda csapatának tagja helyezték el.
Az ünnepi perceket Ocskai Roland és 
Polyák Luca 10.B. osztályos diákok 
előadása tette emlékezetesebbé.

Boda Zsuzsa

FÓKUSZBAN
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A DENEVÉREK ÉJSZAKÁJA GYŐZÖTT

EREDMÉNYES

BEFEJEZŐDÖTT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYBENFOGLALKOZTATÁSÉRT PROJEKT

A tehetséges kiskőrösi fotós, Litauszki Tibor sikereiről nem először 
adunk hírt és reméljük még sokszor fogunk. A 29. NaturArt – A Magyar 
Természetfotósok Szövetsége Magyarország és Közép-Európa legran-
gosabbnak tartott természetfotós pályázatán az „Év Természetfotósa” 
versenyen hat képét választotta ki a zsűri, amelyek a falra kerültek. Ezek 
közül a „Denevérek éjszakája" a „Napnyugtától napkeltéig” kategóriában 
1. díjat, ugyanebben a kategóriában az „Egy kisegér éjjele” fotója 3.díjat, 
a „Stellaria” a „Növények és gombák” kategóriában 2. díjat, kapott. A pá-
lyázatra 3462 képet küldött be 173 fotós. A válogatás után a döntőben 
116 kép versengett.

Litauszki Tibor: A „Denevérek éj-
szakája” című fotómat kora tavasz-
szal készítettem, amikor a denevérek 
épp hogy felébredtek téli álmukból. 
A hűvösebb alkonyatokat választot-
tam, mert úgy figyeltem meg hogy 
akkor kevesebb rovar repül. Me-
lyekből, ha sok lenne, és vakuval 
kivillantanék, zavaró kiégett ponto-
kat eredményeznének. Kimentem 
a kiszemelt helyre, és fejlámpával 
világítottam. Az a kevés rovar, ami a 
területen volt, a lámpa fényére gyűlt. 
És ez volt a kulcs a sikerhez, mert a 
rovarokra pedig jöttek a denevérek. 
Az objektívemet végtelen élességre, a 
vakumat pedig stroboszkóp módba 
állítottam. És így próbáltam elcsípni 
a denevéreket, amik nagyon fürgén 
repülő kis emlősök. A majdnem 
1000 próbálkozásból, csak néhány 

lett éles, és a denevér is jó helyen 
volt a képkockán. A fotón tulajdon-
képpen egy denevér fázisrepüléseit 
láthatjuk, amit a vaku gyors (3db) 
villanása fogott meg a hosszú záridő 
alatt. A sejtelmesen mosott hátteret 
is fényképezőgép mozgatásával ér-
tem el.

Tibor magáról, és a többi fotójáról 
is mesél egy hosszabb cikkben, amit 
Kiskőrös város honlapján, illetve 
facebook oldalán is elolvashatnak.

Boda Zsuzsa

ÁTLÉPTÜNK 2022 KÜSZÖBÉN
Ahogy a 2021-es esztendő végén az 
evangélikus templomkertbe áthelye-
zett adventi téren közösen, jó han-
gulatban vártuk együtt karácsony 
ünnepét, ugyanúgy vettünk búcsút a 
Petőfi Szilveszteren az óévtől és kö-
szöntöttük az új évet január elsején 
az Újévi Koncerten. A várakozással 
teli napokat év végén felváltotta a 
megújulásba vetett hit. December 
31-én Kiskőrös Város Önkormány-
zata, az Országos Petőfi Sándor Tár-
saság, valamint a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum szervezésében meg-
emlékezést tartottak a költő születé-
sének évfordulója alkalmából Petőfi 
Sándor szülőháza előtt, mely a költőt 
megszemélyesítő színész, Bánföldi 
Szilárd szavalatával kezdődött, Dr. 
Filus Erika múzeumigazgató kö-
szöntője után. A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével Rideg László, a 
megyei közgyűlés elnöke is.
Domonyi László polgármester be-
szédében felsorolta, mi mindent 
jelent számunkra Petőfi Sándor és 
elmondta serleges fogadalomtételét.
Domonyi László: A város vezetője 
minden évben az 1913-ban készített 
billikommal tesz olyan ígéretet, ami 
a helyi Petőfi-kultuszt segítve sok-
szor túllép Kiskőrös határain. 2002 
óta folyamatos az a fogadalom, hogy 
a január 1-jén, vagyis Petőfivel azo-
nos napon Magyarországon született 
gyermekek sorszámozott, csak erre 

az alkalomra készített, névre szóló, 
egyedi, emléklappal ellátott Petőfi 
Sándor összes versei kötetet kapnak 
ajándékba Kiskőröstől. Most arra te-
szek ígéretet, hogy az 1973 és 2002 
között Bács-Kiskun megyében janu-
ár 1-jén születettek is megkapják ezt 
a kiadványt.
A serleges fogadalomtétel után Ha-
jagos Csaba, a Petőfi 200 Bács-
Kiskun Megyei Emlékév szakmai 
referense mondott ünnepi beszédet, 
majd megkoszorúzták Petőfi szülő-
házát.
A Szilveszter Társulat versszínházi 
előadását követően baráti beszélge-
tés, kínálás keretében a jelenlévők 
megkóstolhatták a Deák-kuglófot, 
és a Petőfi-tortát is.
Az ünnepi alkalom istentisztelet-
tel és évzáró áldással fejeződött be 
az evangélikus templomban, ahol 
Kecskeméti Pál igazgató lelkész be-
mutatásában megtekinthették Petőfi 
Sándor keresztelési anyakönyvi be-
jegyzését is.
Másnap, január 1-jén este az Újévi 
Koncerten mondott Domonyi Lász-
ló polgármester újévköszöntő beszé-
det, majd kezdetét vette Kiskőrös 
Város Fúvószenekara és mazsorett 
csoportja műsora.
Hálás köszönet mindenkinek, aki-
nek része volt az idei, közel három-
órás zenei élményben! 

Boda Zsuzsa

Kiskőrös városközpontjában
2. emeleti, bútorozott

garzonlakás igényesnek kiadó.
Telefon: +36-20/215-5913

Lezárult a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00001 azonosítószámú, „Együttműkö-
dés a helyben foglalkoztatásért Kiskőrös járásban” című projekt, melynek 
keretében a Kiskőrös Város Önkormányzata által vezetett konzorcium 
támogatást nyert a Kiskőrösi Járást lefedő gazdaság- és foglalkoztatás-
fejlesztési együttműködés létrehozására és működtetésére. A projekt 
megvalósításának kezdete: 2018.09.01., a projekt fizikai befejezésének 
határideje: 2021.11.29 volt. Az elnyert támogatás összege: 279 130 000 Ft

A projekt 3 konzorciumi tag együtt-
működésével jött létre (Kiskőrös Város 
Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal és az MBE Filadelfia 
Alapítvány). A projektzáró alkalmat 
megtisztelte jelenlétével Font Sándor 
országgyűlési képviselő is, aki vissza-
tekintett a 2010-es esztendőtől kezdve 
a munkanélküliség, a foglalkoztatott-
ság alakulására. Kiemelte a közmun-
kaprogram jelentőségét, ahonnan az 
emberek a közmunkavégzés melletti 
tanulásnak, átképzésnek köszönhe-
tően új munkalehetőséghez jutottak. 
Hangsúlyozta, hogy a támogatások-
nak is köszönhetően az elmúlt 10 év 
alatt egymillió új munkahely jött létre. 
Font Sándor: „Ma nincs olyan ter-
melői pályázat, amely ne követelne 
meg munkahelyteremtést. Napjainkra 
sok szakmában munkaerőhiány ala-
kult ki. A külföldön dolgozók közül 
is sokan hazajöttek és a kimeneteli 
igény is rendkívüli módon lecsökkent. 
Magyarország kirobbanó erőt mutat 
a foglalkoztatásban. Ez a program is 
hozzájárult a hazai foglalkoztatás nö-
veléséhez. Köszönet jár mindazoknak, 
akik részt vettek benne és a munka vi-
lága felé terelték az aktív munkaerőt.” 
Domonyi László polgármester a pro-
jektzárón elmondta: „A támogatási 
kérelem 2017. évi benyújtásakor a 
konzorcium célja a munkanélküliség 
enyhítése volt, 2017. március hónap-
ban országosan 350 ezer 831 fő, ebből 
Bács-Kiskun megyében 17 ezer 755 fő 
a nyilvántartott munkanélküliek szá-
ma a Statisztikai Hivatal adatai alap-
ján. A projekt kezdetekor azzal szem-
besültünk, hogy országosan mintegy 
százezer fővel csökkent az álláskere-

sők száma, 2019. január hónapban 
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
regiszterében 254 ezer 200 álláskereső 
szerepelt, ami több mint 13 ezer fős 
csökkenés az előző év azonos időszaká-
hoz képest. Egy év alatt az álláskeresők 
száma 4,9%-kal csökkent. A munka-
nélküliségi ráta a munkavállalási korú 
népességhez viszonyítva 3,8 %-os mér-
téket mutatott. A munkaerőpiac kíná-
lati piacról egyre inkább eltolódott a 
keresleti piac irányába. 2019. január 
hónapban a foglalkoztatók 15 ezer 
700 új üres álláshelyet jelentettek be. 
A munkálatók egyre nehezebben tud-
ták az üres álláshelyeket betölteni, 
emiatt a projekt megvalósítása során az 
MBE Filadelfia Alapítvány hátrányos 
célcsoportot érintő munkaerőpiaci 
tevékenysége hangsúlyosabb szerepet 
kapott.
Annak ellenére, hogy a mostani vírus-
helyzet itt is érezhető volt, a progra-
mokat a járványügyi intézkedéseket 
betartva meg tudtuk valósítani. Ösz-
szesen 27 rendezvény került megren-
dezésre, ezek közé tartoztak:
• az Irányító csoport ülései. 
• A Kiskunhalasi Szakképzési Cent-
rummal közösen szervezett Pálya-
választási Napok, ahol a fiataloknak 
szánt programokkal igyekeztünk 
elérni, hogy megtalálják a nekik leg-
megfelelőbb továbbtanulási, képzési 
lehetőségeket.

• Több Foglalkoztatási fórumunk és 
Munkavállalói tájékoztató rendezvé-
nyünk is volt.
• Nagy érdeklődés fogadta a 
Workshop sorozatainkat, ahol vál-
lalkozók tartottak előadást, valamint 
lehetőségünk volt több alkalommal 
is nevesebb előadókat, mint Szalai 
Ádám vagy Pál Feri atya meghívni, 
akik ingyenes előadásaikkal a mun-
káltatóknak és a munkavállalóknak 
egyaránt igyekeztek segítséget nyújta-
ni a vállalkozásukkal, munkaerő kere-
séssel, illetve a munka – és magánélet 
összehangolásával kapcsolatban.
A projekt megvalósítása sikeres volt, 
a vállalásokat 2021. október 31. nap-
jáig minden indikátor esetén túltelje-
sítettük, ami a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Fő-
osztály Munkaerőpiaci Osztályának 
munkáját dicséri.
A projekt nem valósulhatott volna 
meg a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat támogatása nélkül, a projekt 
a Megyei Önkormányzat TOP kere-
téből részesült támogatásban. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni az 
MBE Filadelfia Alapítvány részéről 
Opauszki György és a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal részéről Kol-
lár Péter főosztályvezető együttmű-
ködését, és munkáját.
Habár a programot lezártuk, továbbra 
is szeretnénk fenntartani ezt a sikeres 
együttműködést.”

Boda Zsuzsa

A kiállításon az iskolánkban folyó ok-
tatási, képzési területeket mutattuk 
be az érdeklődőknek. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Domonyi 
László polgármester, a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum részéről Papp 
Gyula főigazgató, Csúzdi Zoltán kan-
cellár, valamint a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivataltól Kollár Péter főosz-
tályvezető.
A kiállítás célja a pályaválasztás előse-
gítése, a szakképzés népszerűsítése volt, 
elsősorban az általános iskolások részé-
re, a felnőtteknek szervezett szakmai 

oktatási kínálat is megjelent. A kiskő-
rösi diákokon kívül érkeztek még tanu-
lócsoportok, családok a rendezvényre 
Kecelről, Akasztóról, Soltszentimréről, 
Szabadszállásról, így elmondható, hogy 
a Kiskőrös közvetlen és tágabb környe-
zetében élő tanulók is érdeklődnek a 
Wattayban folyó oktatás felől.
Az Eckerle Industrie Kft., valamint az 
Agroline Kft. gazdálkodó szervezet-
ként, duális képzőként vettek részt a 
kiállításon.

Benedek Tibor
igazgatóhelyettes

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS A WATTAYBAN
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FELVONULÁS ÉS KÉZMŰVESKEDÉS

MÚLT ÉS JELEN

DÍSZSÍRHELYEK ÉS VÉDETT SÍROK AZ EVANGÉLIKUS KÖZTEMETŐBEN

 ENERGIA- ÉS KLÍMATUDATOSSÁGI KÉRDŐÍV
Kérjük töltse ki az alábbi kérdőívet, ami az önkormányzat
munkáját segíti a jövőbeli energetikai és klímavédelmi

fejlesztésekben! A kitöltés teljesen anonim
és kutatási-fejlesztési célokat szolgál. 

https://www.survio.com/survey/d/O1D4O4K1J6P5U0Q2K

A Kiskőrösi Óvodák intézményei 
is kivették részüket a Márton-na-
pi vigasságból. A szervezők meg 
is vendégelték az aprónépet, majd 
a színházteremben a Százszorszép 
Óvónői Bábcsoport előadásán iz-
gulhatták végig a Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja bábos mese történetét. 
A nap folyamán a lámpás is elkészült, 
amivel mentek egy kört a városköz-
pontban, de előtte még táncos-zenés 
produkciójukat is megcsodálhattuk 
a főtéren.
Közben a Kötőrúd Egyesület tagjai 
a város kemencéjében megsütötték 
a libacombokat, amihez kiváló köret 
volt az ízletes fitnesz ludaskása. 
Visszatérve folytatódott a kézműves 
foglalkozás, a gyermekek óvónőik 
felügyeletével és irányításával szü-
leikkel együtt gipszmintákat fest-
hettek, képregényt színezhettek. 
Az arcfestészeknél és a csillámtetkó 
készítőknél hosszú sor várakozott.

A nap végére a főtéren megsült kol-
bász és a hurka, elkészült a zsíros ke-
nyér és a tea is, így a Márton-napi 
vigasságot finom lakoma zárta.
A szervezők köszönik az ovisoknak 
az aktív részvételt!
Az óvodai egész napos program egy 
CLLD pályázat támogatásával való-
sulhatott meg.

A projekt címe: Márton napi lakoma 
újragondolva Kiskőrösön
A projekt azonosítója: TOP-7.1.1-
16-H-ESZA-2020-02276

Gyógyítani lehet
ezer féle képpen
Így köszöntöttelek
kettô éve éppen.
                                                         
Most én megkísérlem
azt a lehetetlent,
hogy egy újabb verssel
simogassalak meg.
                                                                        
Gyászolni is lehet 
ezer féle képpen,
hangosan zokogva
reményvesztettségben,
sötét szoba mélyén
talpig feketében.

De lehet gyászolni 
lelked mélyén, csendben,
s hinni, hogy még most is
kegyelmes az Isten. 

Megaláz bennünket 
fájó, mély sebekkel,
de felemel, gyógyít
igaz szeretettel. 

Engedd be a napfényt
a sötét szobába,
Tárd ki a szívedet
a vigasztalásra.
                                                         
És akkor meglátod
a kereszt tövében
A gyászoló Mária
könnyes két szemében,
                                                                        
Lányaid aggódó, 
bölcs tekintetében,
Unokáid huncut
szemrebbenésében,
Barátaid finom
rád-figyelésében,

Hogy lehet gyászolni                                                          
Fájdalommal teli
mosolygó szemekkel,
Megbékélve szépen                                                                                                            
halállal, élettel,
emberrel, Istennel. 

Az elmúlt év mindannyiónknak sok veszteséget hozott. Nincs 
olyan ember, aki ne gyászolna, ki családtagot, ki rokont, ki ba-
rátot, ki munkatársat, szomszédot, sok-sok kiskőrösi lakost és 
több tízezer magyart. Ezzel a verssel szeretném enyhíteni kedves 
kolléganőm, dr. Lányi Borika fájdalmát, aki a fiát, Kertai Ferit 
veszítette el, és remélve, hogy másoknak is segít.
Az ő engedélyével, sőt kérésére tesszük közzé. 

Dr. Kováts Borbála

Borikának még egyszer

A decemberi képviselő-testületi ülés egyik napirendi pontjában döntöttek 
a városatyák, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló helyi rendelettel szabályozza a temető haszná-
latához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételeket, valamint a teme-
tő, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait. A rendelet 
egyik melléklete tartalmazza a díszsírhelyek, díszsírok, katonasírok, illet-
ve a védett sírok jegyzékét. Krámer Iván történész-gyűjtő és Turán István 
helytörténész a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközséggel történt egyezteté-
sek figyelembevételével javasolták, hogy a már nyilvántartott sírok mellé 
újabb sírhelyek kerüljenek felvételre a védett sírok jegyzékébe.

A korábbi önkormányzati ciklusok-
ban a képviselő-testületek már véde-
lem alá helyezték az  1/D parcella első 
és második sorát, mint díszsírhelyeket, 
a második világháborúban elesett ma-
gyar katonasírokat, a második világhá-
borúban elesett szovjet katonasírokat, 
Leschka István „tudós lelkész és fele-
sége Lautschek Rebeka sírját, Kurucz 
Zsuzsanna, Petőfi Sándor dajkája 
sírját, Szily Dániel egykori táblabíró 
sírboltját, Sárkány József földbirtokos, 
a mai idősek otthona alapítójának sír-
boltját, Viczián János, Petőfi Sándor 
egyik keresztszülőjének sírját, és Zalai 
Szalay Antal egykori 48-as honvéd-
tiszt, szolgabíró sírját.
A jelenlegi döntés értelmében újabb 
tizenkettő sír került helyi védelem alá, 
hiszen az ide temetettek valamennyien 
olyan közösségi tevékenységet fejtettek 
ki, amely az ő idejükben és napjaink-
ban is „megsüvegelendők”, így méltó-
nak bizonyultak arra, hogy nevük ne 
merülhessen feledésbe, annak ellenére 
sem, hogy néhányuknál már nem ta-
lálunk olyan (élő) hozzátartozót, aki 
sírjaikat gondozná, megváltaná. Most 
induló sorozatunkban rövid életrajzi 
adatokat olvashatnak, mintegy be-
mutatva az elhunytak érdemeit, így a 
védelem alá helyezés okait.

Bányai János (1910-1998) sírja: Min-
den bizonnyal sokan tudják, hogy vá-
rosunkban található a világ első egész 
alakos Szendrey Júlia szobra, azonban 
nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy 
ez a gyönyörű műalkotás, amelyet Do-
monkos Béla szobrász készített 1985-
ben, egy magánadomány következté-
ben valósulhatott meg. Bányai János 
saját elmondása szerint negyven éven 
át minden nap félretett akkora ösz-
szeget, amely egy doboz cigaretta árá-
nak felelt meg, majd az így összegyűlt 
„kisebb vagyont” felajánlotta a városi 
tanács részére, szoborállítás céljára. 
Így valósulhatott meg a Zsinagóga 
melletti téren „a feleségek feleségének” 
kiskőrösi szobra, amely nem csak az 
országban, de a világban is egyedülálló  
A Blázy-család sírboltja: Blázy Mátyás 
az 1840-es években már egy elkészült, 

de üres kriptát vásárolt meg családja 
számára a mai főbejárat közelében. 
A sírbolt tetején álló vörösmárvány 
sírkő a hagyomány szerint még a tö-
rök időkből való. A Kiskőrösi Evan-
gélikus Egyházközség három azonos 
nevű lelkésze is itt nyugszik, közülük 
Blázy (I.) Lajos (1809-1871) a kiskő-
rösi jobbágyfelszabadításban és az első 
Petőfi szobor elkészítésében vállalt je-
lentős közösségi szerepet. Fia és uno-
kája szintén kedvelt lelkészei voltak a 
gyülekezetnek.

Daray Vilmos (1818-1913) sírboltja: 
1846-ban a 28 éves Nagybodonyból 
származó ügyvédet Kiskőrös mező-
város képviselői másodjegyzővé vá-
lasztották.  Akárcsak kortársait, őt is 
fűtötte a hazaszeretet, a szabadság vá-
gya, s a haza függetlenségének kivívása 
érdekében tenni is kész volt. A fiatal 
nótárius Kossuth felhívásának nyo-
mán szervezte a helyi nemzetőrséget, 
majd ő maga is csatlakozott a Pest vár-
megyei csapatokhoz és egységével dél-
re vonult, ott küzdött a szabadságharc 

katonájaként a délvidéki hadjáratban, 
s csak Szenttamás 1848. szeptember 
21-i sikertelen ostroma után tért haza.
1849 februárjának elején, amikor egy 
császári hadoszlop megszállta Kis-
kőröst és környékét, az elöljáróság 
Safáry Ágoston és Safáry József urak 
mellett Daray Vilmos jegyzőt küldte 
követségbe Kossuth Lajoshoz Deb-
recenbe, hogy segítséget kérjenek. A 
feljegyzések szerint a mínusz 22 fokos 
hidegben, parasztszekéren megtett út 
nem bizonyult hiábavalónak. Kossuth 
Muraközy János szabadcsapatát küldte 
a települések megtisztítására, aki már-
cius közepére kiverte a megszállókat.
A szabadságharc bukásához közeled-
ve a bevonuló császáriak égen-földön 
keresték Darayt, aki ekkor súlyos 
betegen, elbújtatva feküdt, így nem 
találták. Az 1850-es évek közepén 
megpróbált visszatérni, de elmozdít-
ják hivatalából, még ügyvédi praxi-

sának gyakorlásától is eltiltották, ám 
ő mégsem csügged, földbirtokainak 
jövedelméből élt.
1860 telén a leírások szerint ő is részt 
vett (és adakozott) azon a bizonyos 
disznótoros vacsorán, ahol a város elő-
kelőségei elhatározták, hogy elkészít-
tetik az első Petőfi szobrot. A polgári 
korban hosszú időn át felügyelője volt 
a Kiskőrösi Evangélikus Gyülekezet-
nek, ahol a tót nyelvű istentiszteletek 
rovására a magyar nyelvűek térnyeré-
se érdekében fejtett ki tevékenységet. 
Tagja volt a Magyar Történelmi Tár-
sulatnak.
A századfordulóra visszavonult a kö-
zélettől, utoljára az 1906-os Rákóczi-
ünnepségen jelent meg, ezt követően 
elvonult, csendesen élte le hátralevő 
napjait. Hosszantartó, súlyos betegsé-
get követően 1913. február 2-án érte 
a halál.

Turán István
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A honlapon élőben, ONLINE is!

www.radio-97.hu RÁDIÓ 97

KISKŐRÖSI ÁLLÁSOK
1 fő minőségbiztosítási technikus (3135)
1 fő mérlegképes könyvelő (3614)
1 fő betanított gépkezelő (9310) 
1 fő portás (9231) 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi
Járási Hivatala, Foglalkoztatási Osztály
Kiskőrös, Kossuth L. u. 40.
Tel: 78/795-044, fax: 78/311-181
e-mail: foglalkoztatas.kiskoros@bacs.gov.hu

Retro Véradás!
Február 15-én és 16-án a Petőfi 
Sándor Művelődési Központban 
9-13 óra között RETRO véradásra 

várják az önkénteseket!

A RETRO jelleget a Thermál étterem 
segítségével biztosítják, a véradók előre 

csomagolt szendvicset, valamint sört, vagy 
üdítőt kapnak.

Ne felejtse el magával hozni a véradáshoz 
szükséges iratait: személyazonossági igazol-

vány, lakcímkártya, TAJ kártya!
Szeretettel várják a véradókat!

Február

15-én,

16-án
PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI

KÖZPONTBAN 9-13 ÓRA

KÖZÖTT
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EMLÉKEZETES

LÉGY RUGALMAS 2022-BEN IS!
Breczkó Péter tűzzománc üzenete

KÉTÜLÉSES HINTA A TÜSKÖS PARKBAN

Felkerült az érettségi vizsga közeled-
tét jelző szalag a KEVI gimnáziuma 
végzőseinek egyenruhájára december 
4-én. Bartháné Szalai Ildikó, Hon-
ti Erika, László-Kudron Ildikó és 
Maczelka Mária osztályfőnökök osz-
tályainak diákjai bevonultak a sport-
csarnokba, majd megkezdődött a 11. 
évfolyamosok színvonalas, látványos, 
a végzősök számára minden emléke-
zetes pillanatot felidéző táncos-zenés 
műsora, melynek méltó fináléja volt a 
Pál utcai fiúk musical záródala.
A végzősöket igeverssel, egy Reményik 
Sándor verssel és néhány megszívle-
lendő gondolattal köszöntötte Arató 
Lóránd iskolalelkész az áldás előtt. 
Pelsőczi József 12/A osztályos tanu-
ló végzős társai nevében köszöntötte 
a jelenlévőket. „Számos kultúrában 
szokás, hogy az emberek vigalommal 
mondanak búcsút egy korszaknak 
és kezdenek egy újat. Ez az alkalom 
is egy ilyen, egy zárófolyamat része, 
melynek a ballagás lesz majd a mél-
tóságteljes vége – mondta. Kiemelte, 
hogy milyen gyorsan eltelt ez a pár év, 
majd köszönetet mondott mindenki-
nek, aki segítette őket, hogy eddig az 
ünnepélyes pillanatig eljussanak. 
A szalagavató ünnepségre, mint min-
dig a koronát, a végzősök zárótánca 
tette fel, melynek a koreográfiáját 
megálmodta és a végzősök számára 
betanította Németh Mihály. 
Előtte azonban levetítették azokat a 
kisfilmeket, amellyel a már szalagos 
diákok készültek az estére, össze-
gyűjtve a középiskolai tanulmányaik 
legemlékezetesebb perceit, visszate-
kintve arra a 4, vagy 6 évre, melyet az 
iskola falai között töltöttek. Valamint 
készülve a felejthetetlen középiskolás 
évek végét jelentő ballagásra, búcsúra. 
A hagyományoknak követve a végző-
sök még egyszer előadták táncukat, 
majd az est további részében a fotó-
zásé volt a főszerep.

Boda Zsuzsa
fotók: Rubosfotó

MIÉRT ÉLNI, HA 
NEM EGY ÁLOMÉRT?

FIGYELEMRE MÉLTŐ

Az új év a változások, a változtatá-
sok ideje és a szilveszteri fogadalmak 
megtartásának a lehetősége is. A 
kiskőrösi származású Breczkó Péter 
már több tűzzománc alkotásával is 
bemutatkozott az Ágnes Galériában, 
ahol kiállításain már megismerhet-
tük az egykori reklámgrafikus mun-
káit. A Légy rugalmas című tűzzo-
mánc faliképe fémlapokra égetett, 
több részből álló alkotás. A portré 
részleteket rugókkal erősítette a fém-
kerethez.
Faliképén az emberi kapcsolatok 
mibenlétét örökítette meg. Címe 
sokatmondó: Légy rugalmas! Hasz-
nos felszólítás ez és tanács is egyben. 
Az emberek nagy része minden élet-
korban igyekszik értelmi és érzelmi 
képességeit, lehetőségeit egója hatá-
rain belül tágítani. Más kérdés, hogy 
milyen amplitúdója van ezeknek 
a rugóknak. Breczkó Péter tűzzo-
mánc képén az arcokat összekötő 
rugók különböző hosszúságúak és a 
szélességük sem egyforma. Próbál-
tam a rugókat mozgatni. A vastag, 
rövid rugók nem mozdultak, a ki-
sebb vékonyabb darabok rugalma-
sabbak. Szeretem azokat a művészi 
munkákat, amelyek nem csupán 
azért készültek, hogy díszítsék a la-
kások falait, hanem gondolkodás-
ra is késztetnek. Látszólag erősek 
a portré részleteket összekapcsoló 
fémrugók, mégis könnyen kiugra-
nak a helyükről, jelezvén azt, hogy 

a kapcsolatok nem tartanak örökké. 
A kék férfi szempárhoz közvetlenül 
illeszkedik egy-egy női portré, ame-
lyek fölött szintén lóg még egy-egy 
arctöredék. Az emberi kapcsolatok 
szövevényes hálózatában élünk, 
amelyek képzeletbeli idegszálakkal 
kapcsolódnak össze. Milyen indu-
latokat, érzelmeket rejtenek ezek 
a férfi és női szempárok a képen? 
Nagyon jó, hogy ennek a műalko-
tásnak a társas kapcsolati rendszerét 
mindenki a saját fantáziája szerint 
gondolhatja tovább, és szőhet a kép-
hez történetet. Számomra a mű erőt 
ad az új évre. Nem láthatom előre a 
személyes kapcsolataim alakulását, 
de igyekszem tartani magam a kép 
címéhez és biztatásához. Légy rugal-
mas 2022-ben is!
Breczkó Péter alkotásai megtekint-
hetők az Ágnes Galériában.

Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna 
művészettörténész

Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület nagy szerepet vállalt a kiskőrösi Tüskös 
Közösségi Park megújításában. Az egyesület támogatásával mintegy 100 
facsemetét ültettek el a parkban és megtörtént a közel két labdarúgó pá-
lyányi terület teljes füvesítése is. A terület a város sűrűn lakott része, ahol 
semmilyen kikapcsolódásra vagy közösségi tevékenységre szolgáló park 
(terület) nincs, ezért az egyesület úgy gondolta, hogy a közösségi tér meg-
újításához jól kapcsolódna a kültéri gyermekjátékok elhelyezése a parkban.

A Tesco-Global Zrt. az Effekteam 
Egyesület közreműködésével 9. alka-
lommal hirdette meg az „Ön választ, 
mi segítünk” elnevezésű pályázatát, 
melynek célja a helyi közösségek 
támogatása. A programra pályázhat-
tak egyesületek és civil szervezetek, 
melyek a vásárlók bevonásával – a 
boltokban leadott tikettek számának 
függvényében – kaphattak támoga-
tást. A pályázati felhívás célja a zrt 
áruházai vonzáskörzetében élő helyi 
közösségek igényeire alapuló és rész-
vételével megvalósuló programok 
támogatása. Ezek között szerepelt 
a helyi közösségek környezetének 
megszépítésére, illetve a helyi kö-
zösségi élet előmozdítására irányuló 
kezdeményezések támogatása. A kis-
kőrösi Ültess Fát Mozgalom Egye-
sület pályázatot adott be egy közte-
rületi hinta vásárlására és kihelyezési 
költségeinek támogatására. Az egy 
hónapos szavazás végén az Ültess 
Fát Mozgalom Egyesület 6.915 sza-
vazattal a 2. helyen végzett, amivel 
200.000 forint támogatást nyertek 
el. Az összegből egy közterületi hin-
tát vásároltak. A hinta kihelyezése 
közösségi összefogással valósult meg: 
a szerkezetet Vörös László (Vörös 
Busz) hozta el Kiskőrösre a szegedi 
gyártótól térítésmentesen, az egye-

sület logoját a Wattay középiskola 
gravírozta a fa tartóoszlopba és a 
szakszerű kihelyezést a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft. munkatársai végez-
ték el. Ez a hintaállvány 1 db gu-
miborítású laphintával és 1db gu-
miborítású biztonsági bébihintával 
van ellátva, amelyeket 0-14 éves kor 
közötti gyermekek használhatnak.
A hinta ünnepélyes átadása de-
cember 10-én volt, amikor az Ül-
tess Fát Mozgalom Egyesület el-
nöke, Filus Tibor megköszönte 
a munkálatokban résztvevő min-
den közreműködőnek a segítséget. 
Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
a Tesco-Global Zrt. kiskőrösi áruhá-
zának vezetője, Vasmanszki Nóra is. 
A hinta átadását a közelgő ünnepek-
hez kapcsolódva a kisgyermekes csalá-
doknak szánt karácsonyi ajándéknak 
nevezte Filus Tibor, kívánta, hogy 
azt sok évig egészséggel és örömmel 
használják. A hinta kihelyezését Kis-
kőrös Város Önkormányzata anyagi-
lag is támogatta, a kihelyezés pedig 
közösségi összefogással valósult meg. 
Az egyesület tervei között szerepel, 
hogy további közterületi, kültéri 
játékelemekkel bővüljön a Tüskös 
Közösségi park. Ennek érdekében 
Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület 
újabb pályázatot nyújtott be a Tesco-
Global Zrt. az Effekteam Egyesület 
közreműködésével 10. alkalommal 
meghirdetett „Ön választ, mi segí-
tünk” elnevezésű pályázatra. Szeretné-
nek egy napvitorlával és padokkal ellá-
tott gyermek homokozót kialakítani.

Filus/Boda

SIMONNÉ DULAI MÁRIA
természetfestő,

festett képeivel,
kavicsaival

várja az alkotásait
kedvelő vásárlókat.

Tel.: 06-78/311-742

Február 3-án (csütörtök) 17 órai kezdettel
a Kertbarát kör szeretettel várja az érdeklődőket
NEMES MÁTYÁS BIOGAZDA:
Kiskertem van, mit tegyek?
Organikus, öko, bio – melyiket válasszam?
című előadására a Petőfi Sándor Művelődési Központba. 

Az előadás ingyenes, az aktuális járványügyi szabályok betartásával kerül megrendezésre. 
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A kiskőrösi Ültess Fát Mozgalom Egyesület sikeres pályázatának köszön-
hetően hársfák ültetését szervezte meg december 11-én a Sárkány József - 
Izsáki út kereszteződésében található társasházak előtt. A „Köszöntünk Kis-
kőrösön Park” elnevezésű program megvalósításával a kiskőrösi Izsáki út 
mentén impozáns közösségi teret szeretnének kialakítani sok növényzettel. 

Az egyesület a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. által kezelt Nem-
zeti Együttműködési Alap Támo-
gatási Programjában a NEAO-
KP-1-2021/4-000568 kódjelű 
pályázatával sikeresen nyújtott be 
támogatási igényt az Izsáki út ezen 
szakaszának megújítására. A zöld-
növény-fejlesztő program a társas-
házi lakóövezet előtti szakaszt érinti, 
mintegy 350 méter hosszan a keresz-
teződéstől a vasúti átjáróig. A jelenleg 
még elhanyagolt rész mellett a tervek 
szerint kerékpárút épül a közeljövő-
ben. Aznap 23 hársfát ültettek el és 
a következő héten a szemközti nagy-
bevásárló központhoz is további 7 
hársfa került, valamint az egyesület 
pótolja a meglévő sövény hiányos 
részeit is. A faültetésben és az előké-
szítő munkálatokban sok segítséget 
nyújtott a Kőrösszolg Nonprofit 
Kft., valamint többen segédkeztek az 
ott élők közül is. Márciusig kiskőrösi 

gyártású padokat is elhelyez az egye-
sület a társasházak előtti részekre, va-
lamint füvesítést is végeznek. Mivel 
ez Kiskőrös egyik bevezető főútja, 
ezért nem mindegy, hogy a városba 
érkezőket milyen környezet, telepü-
léskép fogadja. Az egyesület tervezett 
elképzelése jól igazodik ahhoz, hogy 
a programjaik során minden esetben 
felhívják a figyelmet a környezettu-
datos életmódra és ennek is köszön-
hetően egyre többen kövessék az ál-
taluk vázolt „zöld” utat. A környezet 
szépítése mellett zöldnövényzet-fej-
lesztő programjaikkal hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Kiskőrös élhetőbbé, a 
természetbe jobban illeszkedővé és 
szebbé váljon. Egyre nagyobb a la-
kók igénye a zöldövezetek iránt, ahol 
lehet sétálni, sportolni vagy egyszerű-
en csak leülni egy padra, megpihenni 
a természetközeli környezetben. Az 
egyesület tagjai tevékenységükkel 
ennek az egyre jelentősebb lakossági 

igénynek kívánnak megfelelni, olyan 
városkép kialakításában közremű-
ködnek, ahol sok a füves, fás, bokros, 
virágos zöldövezet padokkal.

Filus/Boda 

MÚLT ÉS JÖVŐ KÖZKÍVÁNATRA

ÚJ HÁRSFASORT ÜLTETTEK AZ IZSÁKI ÚTI TÁRSASHÁZAK ELÉHUZAVONÁK PETŐFI SZÜLŐHÁZA KÖRÜL – 12. BEFEJEZŐ RÉSZ

ISMÉT „LÁTVÁNYKONYHÁS” DISZNÓTOR LESZ A POZSONYI UTCA
ELEJÉN A PÁTRIA ÉPÜLETE MELLETT, A KISKŐRÖSI GAZDAKÖR EGYESÜLET,

VALAMINT KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZÉSÉBEN.

7 órakor kezdődik a feldolgozás-disznópörkölés és bontás böllérek irányításával.
Napközben történik a disznó feldolgozása, a hagyományos disznótoros ételek elkészítése.

Kolbásztöltés, hurkakészítés, töpörtyűsütés fortélyainak bemutatása.
Kisböllérek jelentkezhetnek, mint az elmúlt években, minden munkafolyamatot megtanulhatnak. 

18 órakor disznótoros vacsora a művelődési központban.
Orjaleves és főtt hús zmácsenkával, töltött káposzta, sült pecsenye, sült kolbász és hurka.

PROGRAM:

Bővebb információért figyeljék a Kiskőrösi Gazdakör Egyesület facebook oldalát,
valamint a művelődési központ hirdetőtábláját!

A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok szerint lesz megtartva!

Itt mindig megtudhatja,
melyik az ügyeletes

gyógyszertár Kiskőrösön:
patikavilag.hu/kiskőrös

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:   

FACEBOOK:
KISKŐRÖS VÁROS

HONLAP:
WWW.KISKOROS.HU   

Az Írók és Művészek Társasága 1886. május 2-án kirándulást szervez Kiskő-
rösre és Szabadkára. Az út felolvasásainak jövedelmét a szülőház fenntar-
tására kívánják fordítani. A különvonaton érkező mintegy hetven főt Kiskő-
rösön meleg vendégszeretettel fogadják. A nagyvendéglőben hangversenyt 
tartanak, amelyen fellép Komócsy József és olyan nagyobb nevek is, mint 
Tolnai Lajos és Ábrányi Emil. A Petőfi-szobornál meghallgatják a helyi tót 
gyerekektől a Himnuszt, majd több beszéd is elhangzik. A kaszinóban egy 
közös bizottság létrehozásáról döntenek, azzal a céllal, hogy együtt gondos-
kodjanak a város polgáraival a szülőház fenntartásáról. (Vasárnapi Újság, 
1886. máj. 2. 293. o.) A ház meglátogatása sem maradhatott ki a programból.

Egy majdnem drámai eseményről 
tudósít az Ország-Világ 1887-ben. 
Hajszálon múlott, hogy nem semmi-
sült meg Petrovicsék egykori otthona. 
„Egyszer csak irtózatos recsegés hallat-
szott és vakító fény futott le arra a helyre, 
a hol a nagy költő szülőháza áll. De a 
féltő gonddal őrzött hajlékot megkímélte 
a villám is s csak egy szép akácfát hasí-
tott ketté az udvarán. Szerencsére nem 
is gyújtott, mert akkor nehéz lett volna 
megmenteni Kis-Kőrös egyetlen neveze-
tességét.” (Fővárosi Lapok, 1991. szept. 
27. 1962. o.)
Ahhoz képest, hogy tíz év telt el a ház 
birtokba vétele óta, és számtalanszor 
megfogalmazódott valamiféle mú-
zeum kialakítása az utcai szobában, 
mégis meglepő tudósítást olvashatunk 
1891-ből. A Ferenc József-nevelőinté-
zet diákjainak feltűnik, hogy még egy 
kép sincs a költőről a szobában, ahol 
megszületett.  Ezért saját költségükre 
egy nevesebb művésszel meg akarják 
festetni Petőfi portréját. Az intézmény 
nevén már nem is csodálkozunk. 
A névadó személye ellenére sem kellett 
nagy bátorság a tanulók akciójához. 
Ugyanis a kezdeményezést az intézet 
igazgatója is felkarolja. Az a tény, hogy 
ezt az „apró hiányosságot” kiránduló 
diákoknak kell felfedezniük, joggal 
veti fel a kérdést: van-e igazi gazdája 
Petőfi szülőházának?
Úgy tűnik, tényleg nincs, mert szintén 
1891-es hír, hogy az Írók és Művészek 
Társasága feloszlott (hivatalosan csak 
’92-ben), és szülőházat a városnak 
ajándékozza. „E végre megbízta Kálosi 
József törvényszéki bírót, hogy a tulaj-
donjog átíratását hajtsa végre s egyszer-
smind a város képviselőtestületét bírja rá 
a költő szülőházának kicsinosítására, és 
kötelezze szerződésileg a fenntartásra és 
gondozására.” (Petőfi-Múzeum, 1891. 
szept. 1. 312. o.)
Ez a „bírja rá” és „kötelezze” elég szi-
gorúan hangzik. Netán a város vona-
kodott vállalni a költségeket? Ennek 
ellentmond, hogy 1890.július 20-án a 
községi képviselőtestület elfogadta az 
ajándékozást, és vállalta a fenntartást. 
(Zoltán János: Petőfi-könyv. Kiskőrös 
vázlatos történetével. Kiadja a Petőfi 

Irodalmi Kör Kiskőrösön, 1927. 23. o.)
Valami még sincs rendben, mert 1892 
folyamán több lapban is drámai hírek 
jelennek Petőfi szülőházának állapotá-
ról: „falai roskannak”, „tető bedőlés-
sel fenyeget” (Fővárosi Lapok, 1892. 
szept. 1. 1786. o.)
 „pusztulásban van”, „megsemmisül”, 
„az összeomlás a közeli jövő kérdése”, „a 
Petőfi Társaság nem gondoskodik róla”. 
(Ország-Világ, 1892. szept. 3. 585. o.)
Ferenczi Zoltán irodalomtörténész, 
Petőfi életírója 1891 októberében sze-
mélyesen is megtekinti a ház állapotát, 
és a következő szakszerű leírását adja: 
„Folyóiratunk e füzetéhez mellékelt 
fénykép, melyet ez alkalommal vettem 
fel, hű képét mutatja a háznak és az 
egyetlen a róla megjelent különböző 
képek közül, mely formáját valódilag 
tünteti fel. Amint erről is látható, ki-
vált a ház udvar felőli része egészen 
megroskadt, a fedélzet lelapult s a falak 
düledezni kezdettek.” (Ferenczi Zol-
tán: Petőfi szülőháza. Petőfi-Múzeum, 
1992. máj. 1. 51. o.)
Megindul a labdázás. Kinek a felelőssé-
ge? Kié tulajdonképpen a ház?
A Petőfi Társaság sajtó útján közli, 
hogy nincs joga beleavatkozni a do-
logba, mert nem az övé a ház, azt az 
Írók és Művészek Társasága Kiskőrös-
nek adományozta. (Budapesti Hírlap, 
1892. szept. 1. 3. o.)
 A két Társaság viszonyát már elemez-
tem. A közvélemény nyilván a „Petőfi” 
név miatt, ezt az alakulatot tartotta tu-
lajdonosnak, vagy legalább is úgy vélte, 
a neve kötelezné, hogy gondoskodjon 
a névadója szülőházáról.
Tepliczky Gyula községi képviselő 
olvasói levélben hárítja el a város fele-
lősségét. Szerinte annak idején Jókai, 
Szana és a többiek valóban megígér-
ték, hogy a fenntartás fejében átadják 
a városnak a házat. De telekkönyvileg 
eddig nem került Kiskőrös nevére, de 
facto nem a tulajdonuk. Ezért ugyan 
felmerült a rendbehozatala a közgyű-
lésen, de „idegen ingatlant javítani és 
tatarozni, bármily kegyelettel viselte-
tünk is iránta, legalább is merészség 
lett volna. „ (Budapesti Hírlap, 1892. 
szept. 3. 3. o.)

Jogilag a városnak igaza van. De hát 
nem közönséges „idegen tulajdon”-ról 
van szó, hanem Petőfi szülőházáról, 
ami, ha egyszer összedől, így is úgy is 
a város szégyene lenne! Azt nem írja 
Tepliczky, hogy ’90-ben a közgyűlés 
már elfogadta az ingatlant.
Miután az ingatlan tulajdonjogának 
rendezetlensége ekkora sajtónyilvános-
ságot kapott, és mindkét fél elég rossz 
színben tűnt fel a közvélemény előtt, 
a tulajdonképpen már nem létező 
társaság hivatalosan, telekkönyvileg is 
Kiskőrösnek ajándékozza Petőfi szülő-
házát. Az erről kelt közjegyzői okira-
tot Zoltán János teljes terjedelmében 
közli. (Zoltán János: Petőfi-könyv. 
Kiskőrös vázlatos történetével. Kiad-
ja a Petőfi Irodalmi Kör Kiskőrösön, 
1927.21-24. o.)
 A lényeg: a város köteles a ház utcai 
szobáját saját költségén, mint nemzeti 
ereklyét „örök időkig” változatlan álla-
potban megőrizni, és a látogathatósá-
gát biztosítani.

Történetünk itt véget ér, de a szülő-
ház sorsa még sokáig nem jut nyug-
vópontra. Anyagi nehézségek és/vagy 
nemtörődömség miatt a következő 
évtizedekben is többször napirendre 
kerül a szülőház állapota. Összedől 
a Petőfi-ház!- vádolja Zoltán János 
1924-ben, az illetékes hatóságokat. (Is-
tenes József: A kiskőrösi Petőfi-kultusz 
története. A Petőfi Társaság kiadványa, 
Kiskőrös, 1987. 17. o.)
 Végül az általa szervezett Petőfi Irodal-
mi Kör, ami igazi gazdája lesz Kiskőrös 
legnevezetesebb épületének. Maga a 
magyar állam csak a sok szempontból 
átkos 50-es évektől támogatja szülőház 
fennmaradását, és igazi múzeummá 
fejlesztését. Akkor éppen „lobogónk 
volt Petőfi”. Erről persze a költő nem 
tehet. Ma Kiskőrös Város Önkor-
mányzata méltó tulajdonosa a „szent 
hajlék”-nak, és – nem kis büszkesé-
gemre – egy volt tanítványom, Dr. 
Filus Erika az igazgatója.

Fodor Tamás
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JÓSÁGOS

KISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
A

„Jézus Krisztus mondja: Jöjjetek, és meglátjátok.”
                               (János evangéliuma 1,39a)

„Békesség e háznak! És minden lakójá-
nak!” – szól a köszöntés újév hajnalán, 
vízkereszt környékén azoknál a csalá-
doknál, ahol házszentelést tartanak. 
Nálunk evangélikusoknál már jó ideje 
nincs szokásban és gyakorlatban a ház-
szentelés, viszont katolikus testvéreink 
évenként ismétlődő hagyományaihoz 
bizony hozzátartozik. Bevallom, öröm-
mel venném, ha saját hagyományunk-
ként is nyilvántarthatnánk, hiszen első 
sorban az áldáskérés fogalmazódik meg 
liturgiájában. A házszentelés olyan újévi 
lelkesítő, jószándékot, egységet és sze-
retetet megújító családi áldás, melyben 
Istenre bízzuk otthonunkat, magunkat, 
szeretteinket, családunkat, gyermekein-
ket. A házszentelés liturgiájához hozzá-
tartozik, hogy a pap az ajtófélfán látha-
tóvá teszi a házszentelés megtörténtét, 
melyre kétféle rövidítést használnak. 
Az első rövidítés: 20+G+M+B+22. 
Az első és utolsó számok az aktuális évet 
jelzik, míg a köztes betűk – vízkereszt 
ünnepe lévén – a napkeleti bölcsek, vagy 
ahogyan azt népiesen szokták nevezni, a 
három királyok nevének monogramjai 
láthatók (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). 
A második rövidítés: 20+C+M+B+22. 
Itt – a már említett aktuális évet jelölő 
számok között – az áldás szavainak rövi-
dítése jelenik meg: Christus Mansionem 
Benedicat, ami azt jelenti, Krisztus áldja 
meg e házat/hajlékot. Sokan vágynak 
arra, hogy az Úr Jézus Krisztus áldása 
nyugodjék otthonukon, családjukon, 
hogy megtapasztalhatóvá váljék Krisztus 
közelsége, hogy szállást vegyen Krisztus 
az otthonukban, szívükben.
Jézus első követői kiváltságos helyzet-
ben voltak. János, amikor találkozik 
Jézussal, rátekint, és bizonyságot tesz 
róla: „Íme, az Isten Báránya”. Ekkor 

megkérdezik Jézustól, hogy „hol van a 
te otthonod”? A feltett kérdésre adott 
válasza január hónapunk igéje: „jöjje-
tek, és meglátjátok!” Jézus bevezeti őket 
otthonába, ahol együtt lehetnek, egy 
közösségben Jézussal. 
Úgy gondolom, hogy az új évben ne-
künk is vágyódnunk kell a Krisztussal 
való közösségre. Kérjük az ő áldását 
életünkre, szeretteink életére. Kérjük, 
hogy adjon választ azokra a kérdéseink-
re, amelyeket mi magunk nem tudunk 
megválaszolni. Mutasson nekünk célt, 
utat, hogy helyes irányba haladjunk. 
Tapasztaljuk meg, éljük át nap mint 
nap az Ő közelségét. 
Végezetül hadd idézzem az év igéjét is 
János evangéliumából (Jn 6,37), mely 
így szól hozzánk az év minden napján: 
„Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám 
jön, azt én nem küldöm el.” Milyen 
jó tudni és megtapasztalni, hogy Jézus 
Krisztus hív minket Őhozzá, vár ben-
nünket a vele való közösségbe. Milyen 
jó tudni és megtapasztalni, hogy bárki 
közeledhet hozzá, megszólíthatja Őt, 
rábízhatja magát, rábízhatja örömeit és 
gondjait, rábízhatja egész életét. Milyen 
jó tudni és megtapasztalni, hogy Jézus 
nem küld el, nála nincs lepattanó, el-
utasítás. Aki Őhozzá megy azt nem 
küldi el, és megláttatja vele jóságát, 
érezhetővé teszi szeretetét és valósággá 
irgalmát. Éljük át a hozzá való közele-
dés folyamatát, lépjen be otthonunk és 
szívünk ajtaján egyaránt. Ajándékozzon 
meg szeretetével és békességével ez új 
esztendőben is. 
A sokak által ismert újévi köszöntéssel 
szeretnék én is köszönteni mindenkit a 
2022-es esztendőben: BÚÉK!
Bízd Újra Életed Krisztusra! 

Arató J. Lóránd

KECSKEMÉTI PÁL IGAZGATÓ 
LELKÉSZ ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE

Jézusnak saját magáról szóló kije-
lentései általában János evangéliu-
mában szerepelnek. Ezek az úgyne-
vezett „Én vagyok…” – mondásai. 
Az év igéje: „Jézus az élet kenyere…” 
– részből való. Micsoda bátorító 
öröm üzent az új esztendőben, hogy 
van kihez mennünk. Mikor társat 
keresünk, vagy valamilyen fogódzót 
az életünkben, ott van a mi megvál-
tónk. Olyan valakit keresünk, aki 
mellett biztonságban tudhatjuk ma-
gunkat. Nem ráz le minket, ahogy a 
ma embere mondja. Az értünk életét 
adó Jézus jelenti ezeket a szavakat 
nekünk. Jézus hív minket gondjaik-
kal, kérdéseinkkel, örömünkkel, bá-
natunkkal. „Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok…” (Mt 
11,28) Meghallgat minket, vigasztal 
bennünket. Figyel ránk és válaszol 
mindarra, amit kérdezünk. Megmu-
tatja a helyes irányt az életünkben. 
Megmutatja azt is, hogy miképpen 
kéne szólnunk és döntenünk. Ebben 
az új évben jöhetünk Jézushoz imád-
ságainkkal, kéréseinkkel.
Az előttünk álló esztendő sem lesz 
könnyű. Nem is a feladatok az 
ijesztők, hanem a bizonytalanság. 
Az evangélikus énekes könyv 375. 

énekének 2-3,5 versével kívánok si-
kerekben gazdag boldog új esztendőt!

„Jöjj, tekints rám! Térj be hozzám!
Adj erőt utad járnom,
Hogy azt tegyem hűségesen,
Amit kívánsz, Megváltóm!

Nem kérek mást, csak egy áldást,
Mindhalálig csak egyet,
Hogy szüntelen legyen velem
A te ingyen kegyelmed.

Sok földi jó hervadandó,
Mint a mező virága.
Te örök vagy, Jézus, maradj
Életem napvilága!”

Kecskeméti Pál
igazgató lelkész

A KISKŐRÖSI VÁLLALKOZÓK KÖZÜL 
TÖBBEN ISMÉT AJÁNDÉKOZTAK

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség
az interneten: kiskoros.lutheran.hu

ISMÉT VOLT KARÁCSONYI ÉTELOSZTÁS
A Kiskőrösi Jó Pásztor Evangélikus 
Szeretetotthon és a Kiskőrösi Evan-
gélikus Gyülekezet szervezésében 
idén is volt városunkban karácsonyi 
ételosztás. A kezdeményezés még 
2015-ben indult olyan céllal, hogy 
ünnepi étel kerüljön azoknak is a 
karácsonyi asztalára, akik ezt saját 
erőből nehezen valósítanák meg. 
Többgyermekes családokat, egyedül 
élő időseket látogattak meg csomag-
jaikkal az intézmény dolgozói. A cso-
magokban húsos káposzta, kenyér, 
kuglóf, alma és szaloncukor volt. 
Jórészt a Kiskőrösi Evangélikus Egy-
házközség tagjainak adományaiból, 
és vállalkozók felajánlásai révén idén 
325 karácsonyi csomag került szét-
osztásra. Kiskőrösön 97 családban, 
275 adag ételt, Tabdin 50 adag ételt 
osztottak szét. Bár tavaly a járvány 
miatt elmaradt az ételadományozás, 
idén többen régi ismerősként, nagy 
örömmel, és hálával köszönték meg 
a segítséget, és különösen azt, hogy 
gondoltak rájuk. A Szeretetotthon 
dolgozóinak összehangolt munkája 
révén a csomagokat december 20-

án, már kora délután megkapták a 
családok.
A szeretetotthon köszöni a BÉKO 
Kft., Csuka Ferencné, Csuka Tamás, 
az Íz és Hagyomány Kft., Szőgyi Já-
nosné (MŰBÁR Kft.), Vadkert pék-
ség Kft, V.I. Plast Kft. felajánlását, és 
Sinkovicz Istvánné, Turán Istvánné, 
Szenohradszki Györgyné, Lupták 
György, valamint Suba Sándor ön-
zetlen munkáját.

Judákné Kothencz Erika

Az idei karácsonykor is, ha-
sonlóan a tavalyihoz, ajándék 
átadó ünnepségre nem kerül-
hetett sor, de Török Erzsé-
bet és vállalkozó társai ebben 
az esztendőben is megtalálták 
a módját, hogy ismét ajándé-
kozzanak a gyermekeknek, 
családoknak.
A város iskoláiból 21 gyer-
mek részesült adományban, 
melynek tartalma pénz, 
vásárlási utalvány és termé-
szetesen szaloncukor volt, 
egyenként 30 ezer forint ér-
tékben.
Az iskolák vezetősége által javasolt, 
nehéz helyzetben élő, viszont jó ta-
nulmányi eredményű gyermekek 
kapták az ajándékokat.
Örömmel mondta el nekünk Tö-
rök Erzsébet, az esemény szervezője, 
hogy a segítő szándékú vállalkozók 
tábora évről-évre nő, és már decem-
ber elején többen érdeklődtek, hogy 
mivel, hogyan tudnák segíteni rászo-
rulókat.
Török Erzsébet: „Igazán szép csele-
kedet, hogy a társadalmi felelősség-

vállalás egyre természetesebb a kiskő-
rösi vállalkozók körében! „
Köszönjük az adományokat: Endrődi 
Ferenc, Turú Gábor, Bognár Zsolt, 
Lavati-Ker Zrt., Dóczi Tamás, Ku-
kucska Sándor, Csipi-Union 2008. 
Kft., XL-Lemeztechnika Kft., Nagy 
László Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrösi 
Ázsia Áruház, BL-Metál-Kőrös Kft., 
Török Zsuzsa, Fantázia Ház Virág-
üzlet, K.A. Ház Kft., Japi zöldséges, 
Hakan Kebab, Thermo Frucht Kft.
Isten áldása legyen az adományozó-
kon és a megajándékozottakon is!

VÍZKERESZT

Vízkereszt, vagy más néven epifá-
nia (Epiphania Domini, azaz „az Úr 
megjelenése” vagy „Urunk megjele-
nése”) a karácsonyi ünnepkör zárása, 
az egyik legrégibb egyházi ünnep. 
A IV. századig Jézus születésnapját és 
az évkezdetet is ezen a napon ünne-
pelték. Ekkor emlékezünk meg a nap-
keleti bölcsek látogatásáról, melyről 
Máté evangélista tudósít. Ezen az ün-
nepen a karácsony fénye és vízkereszt 
világossága ragyogássá olvad össze. 
A jászolban fekvő újszülöttben ugyan-
az a Világosság született meg és törte 
át a sötétséget, akiről a Jordánban való 
megkeresztelkedése után a mennyei 
Atya szózata tett tanúságot. A názáreti 
Jézusban ugyanis a világ Világossága 
jelent meg minden ember számára.
Ezen a napon három eseményt ün-
nepelünk: a napkeleti bölcsek lá-
togatását a gyermek Jézusnál, Jézus 
gyermekkorát a Jordánban történt 
megkeresztelkedéséig (vízkereszt), va-
lamint a kánai menyegzőn általa vég-
hezvitt első csodát.

Ez az ünnep tehát bennünket, Isten 
mai népét szólítja meg, hogy fel-
ébresszen minket a mindennapok 
kábulatából: hódoljunk mi is Jézus 
előtt, aki a Világosság, aki meg tud 
menteni minket a világ sötétségtől, 
amely egyre inkább rabul ejt ben-
nünket. Ahogyan Isten igéje ige is 
mondja: „Múlik a sötétség, és már 
fénylik az igazi világosság.” (1Jn 2,8)
Gyülekezetünkben szokássá vált, 
hogy a vízkereszt ünnepéhez legkö-
zelebbi vasárnapon – idén január 
9-én – az istentiszteleten fölolvas-
suk azoknak a nevét, akik az elmúlt 
évben a keresztség szentségében ré-
szesültek, és gyönyörködhetünk a 
templomban elhelyezett, róluk ké-
szült képekben. Ezért is buzdítjuk 
mindig az érintett családokat, hogy 
hozzanak gyermekükről fényképet – 
akár amatőr fölvételt is – hiszen az ő 
megkeresztelésük az egész gyülekezet 
öröme és ünnepe.

Luptákné Hanvay Mária

ÚTMUTATÓ ÉS EVANGÉLIKUS NAPTÁR
Gyülekezetünkbe megérkezett a 
2022. évi útmutató, evangélikus 
naptár és az erdélyi falinaptár! 
Útmutató ára: 640 Ft., az igei üze-
nettel gazdagított olvasmányos út-
mutató ára: 850 Ft., az evangélikus 
naptár ára: 1300 Ft. Az Erdélyi Fa-
linaptárért adományt fogad el a gyü-
lekezet. 
A kiadványok megvásárolhatók a hi-
vatalban.

KISKŐRÖSÖN SZERETNE
A MISTER MINIT ÜZLETET NYITNI. 
A cég fő profilja a cipőjavítás.
Betanulási idő egy hónap. 
Ügyes kezű férfiak jelentkezését várjuk.
Tel.: +36-20/215-5913 

MUNKALEHETŐSÉG KISKŐRÖSÖN!

AZ FBH-NP NONPROFIT KFT.
2022. JANUÁRBAN KISKŐRÖSÖN
2 DÍJMENTES FENYŐFA BEGYŰJTÉST SZERVEZ.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szívesked-
jenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig
és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint 

hagyni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A FENYŐFA BEGYŰJTÉS IDŐPONTJAI:
• JANUÁR 24.   • JANUÁR 28.
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FIATAL A NŐI KÉZILABDA CSAPAT IN MEMORIAM 
GMOSER ANDRÁS
Gmoser András a 4. számú választó-
kerület önkormányzati képviselője, 
december 22-én, tragikus hirtelen-
séggel elhunyt.
1977-ben született, a család harma-
dik gyermekeként. Felnőttként is 
mindig büszke volt származására, 
hatalmas szeretettel emlegette család-
ját, családtagjait, köszönve szüleinek 
neveltetését.
A Vasvári Pál Általános iskolában (ma 
Bem József ) végezte általános iskolai 
tanulmányait, majd a helyi gimná-
ziumban érettségizett. Informatikai 
tanulmányai után az EGYMI-ben 
helyezkedett el, mint rendszergazda. 
Később más munkaterületen dolgo-
zott.
A politikával is hamar kezdett el fog-
lalkozni. 2002-ben tagja lett a Fidesz-
nek, majd a kiskőrösi alapszervezet 
alelnökeként támogatta a politikai 
szervezet munkáját.
Az évek során sok feladatban segítette 
a jelenlegi városvezetést is, de külsős 
bizottsági tag volt a megyei önkor-
mányzatnál Kecskeméten, majd itt, 
Kiskőrösön a pénzügyi bizottságban 
szintén külsős tagként tevékenyke-
dett.
Második ciklus óta a 4. számú vá-
lasztókerületet képviseli, melyhez 
Erdőtelek is hozzátartozik. Kiskő-
rös Város Önkormányzata Költ-
ségvetési, Városfejlesztési és Mező-
gazdasági Bizottságának tagjaként 
lelkiismeretesen, az emberekhez 
való kötődéssel végezte munkáját. 
A jelenlegi ciklusban pedig a Kultu-
rális, Turisztikai és Sport Bizottság 
tagjaként tett meg mindent a város 
fejlesztéséért.
Elnöke volt a Kiskőrös Kultúrájáért 
Egyesületnek, egyik kezdeményezője 
a Bács-Kiskun Megyei Civil Informá-
ciós Centrum létrehozásának.
Mint testvéreinek, Andrásnak is erős 
volt a zenei kötődése és megtanult 
hamar a zongora billentyűin játsza-
ni. Hobbizenészként bátyjával, Ist-
vánnal, a Bratyó Band formációban 
többek között sok szlovák bálban is 
zenéltek.

Egy kollégája egyszer ezt írta neki: 
„Te egy nagyon jó lelkű ember vagy, 
szerencsés, aki a barátodnak tudhatja 
magát.”
Ő maga pedig így vallott magáról 
képviselői bemutatkozásában: „Egész 
életemben a családomért és a közös-
ségért dolgoztam, – mindenki ismer 
– ezért gondjaikkal, ötleteikkel bát-
ran megkereshetnek, problémáikkal 
fordulhatnak hozzám! Szeretném 
továbbra is Önöket szolgálni a szebb 
és élhetőbb, fejlődő Kiskőrös érdeké-
ben.”
Köszönjük ezt a szolgálatot!
A tősgyökeres kiskőrösi származású 
fiatalember családját mindenki is-
meri a városban. Édesanyja, Gmoser 
Györgyné hosszú évtizedek óta a 
szlovákság fennmaradásáért, a nem-
zetiségi hagyományok fenntartásá-
ért tevékenykedik fáradhatatlanul, 
György testvére a Bem József Álta-
lános Iskola pedagógusa, a Kiskőrösi 
Mazsorett Csoport művészeti vezető-
je, István bátyja pedig a KEVI gim-
náziumának és a zeneiskola ének- és 
fúvóshangszer tanára, hosszú évekig 
Kiskőrös Város Fúvószenekarának 
karnagya. Édesapja már elhunyt, míg 
élt, arra törekedett, hogy a német 
ajkú közösségekkel megismertesse 
Kiskőrös város szépségeit, nevezetes-
ségeit.
András megnősült, felesége, Móni-
ka, másfél évvel ezelőtt megajándé-
kozta egy kislánnyal.
Kiskőrös Város Önkormányzata 
Gmoser András képviselőt saját ha-
lottjának tekintette. 
Nyugodjon békében! 
Őszinte részvétünk a családjának!

4 órás munkaidőben takarítónőt keresek. 
Tel.: +36-30/452-1739
Családi ház eladó a Segesvári utca 38. 
szám alatt. 
Tel.: +36-30/324-9444

Városközpontban 2. emeleten 80 négy-
zetméteres, bútorozott lakás kiadó. 
Telefon: +36-20/215-5913
2 hektár szőlő eladó Kiskőrös Felsőcebén. 
Tel.: +36-20/382-3149
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1977-2021

EMLÉKEZÉS DR. TÓTH JUSZTINÁRA

1943-2021

Dr. Tóth Jusztina 1943. április 16-án 
született Putnokon. Édesapja hiva-
tásos katona volt, Oroszországba 
hurcolták sok száz társával együtt. 
Édesanyja nagy nehézségek, meg-
próbáltatások árán egyedül nevelte. 
A jászapáti gimnáziumban érettségi-
zett, az orvosi egyetemet Szegeden vé-
gezte el 1967-ben. 
Frissdiplomásként a karcagi kórház-
ban szemészorvosként, majd szakor-
vosi képesítésének megszerzése után, 
1971-től szemész szakorvosként dol-
gozott. Már az egyetemi évek alatt is 
érdeklődött a sebészet iránt. Kórházi 
ténykedése során számtalan kisebb-na-
gyobb szemműtétet végzett. Éveken át 
ügyeleti időben fül-orr-gégészeti, bőr-
gyógyászati és gyermekgyógyászati ese-
teket is ellátott. Kórházi munkásságát 
többször is elismerték vezetői.
1976. május 1-jén kötött házasságot 
Varga Józseffel. Egy gyermekük szü-
letett 1977-ben.
Az egyetemi szobatárs, barátnő, dr. 
Gelencsér Erzsébet, és a falubeli ba-
rát, dr. Sóti László csábításának en-
gedve Kiskőrösön telepedtek le. 
A szemészeti szakrendelést városunk-
ban 1976 májusában alapította meg. 
45 ezer fős járás szemészeti ellátását vé-
gezte hosszú időn át. Az akkori megyei 
felügyeletet ellátó főorvos és a Kiskőrö-

si Rendelőintézet igazgató főorvosának 
engedélyével szemműtéteket is végzett.
A doktornő neve – szakmai felké-
szültsége révén – működési körzetén 
kívül is ismertté vált. Meghonosította 
a „Tóth doktornő-féle szemcseppet”, 
amelyet még az országhatáron túlról is 
kerestek. 
Nyugállományba vonulásáig a kiskőrö-
si szakrendelőben dolgozott. Ezt köve-
tően 72 esztendős koráig magánorvosi 
tevékenységet folytatott.
Kiskőrös Város Önkormányzata a dok-
tornő szakorvosi tevékenységét 2015-
ben „Kiskőrös Város egészségügyi és 
szociális ellátásáért” díjjal ismerte el.
Nyugodjon békében!
Őszinte részvétünk a családjának.

Mély szomorúsággal tudatjuk azokkal, akik emberként
és orvosként ismerték, szerették, hogy 

tüdőgyógyász-allergológus főorvos örökre távozott közülünk,
2021. december 23-án, otthonában, családja körében.

Hitünk szerint biztosak vagyunk, hogy lelke jó helyen van,
hiszen kiváló ember volt és sok betegen segített hosszú praxisa alatt.
A kiskőrösiek és környékbeliek jól ismerhették, hiszen 15 évig volt

a helyi Tüdőgondozó főorvosa.

Temetése későbbi időpontban, szűk családi körben történik.
Emlékét megőrizve, szellemiségét tovább víve búcsúzik szerető 

családja nevében �a:
Dr. Kozma L. M. György

DR. KOZMA L. GYÖRGY

A megyei I. osztályban szereplő Kiskőrösi NKSZSE női kézilabda csapata 
nagyon fiatal gárdával próbál helytállni a bajnokságban. Az együttesben 
több serdülő és ifjúsági korú játékos is szerepel, akiknek még meg kell 
szokniuk a felnőttek légkörét, ami nagy előrelépés az utánpótlás bajnok-
ságokhoz képest. Az őszi szezonban egy győzelmet és döntetlent értek el, 
ami után 3 ponttal a 6 csapatos bajnokság tabellájának 5. helyén állnak az 
őszi szezont követően. A gárda szereplését Czérna János edző értékelte.

A szakvezető elmondta, hogy a lá-
nyok szépen végigdolgozták a nyári 
felkészülést és a tervezett munkát 
sikerült elvégezniük. A tavalyi sze-
zonban voltak olyan játékosok, akik 
kiskőrösi nevelésűek, máshol kézi-
labdáznak és kettős játékengedéllyel 
léphettek pályára a csapatban. Abba-
hagyták néhányan az aktív játékot, 
van, aki máshol folytatja a pályafu-
tását, a kettős játékengedélyben érin-
tett három kézilabdázó pedig az idei 
szezonban nem állt már a klub ren-
delkezésére. Mérkőzésenként mint-
egy 10 találatot és megyei gólkirályt 
veszítettek Torgyik Rita távozásával. 
A jelentősen megfiatalodott csapattal 
szemben így komolyabb elvárásokat 
nem fogalmaztak meg, azon dolgoz-
tak, hogy a játékosok tapasztalatot 
szerezzenek a felnőttek mezőnyében 
és beleerősödjenek a bajnokságba. 
A lányok nagyon szorgalmasak, so-
kat dolgoznak az edzéseken és min-
dent megtesznek, hogy jó eredmé-
nyeket érjenek el. 
Az őszi szezon mérkőzései közül 
a csapat kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott a kiskunhalasi győzelem 
alkalmával. Nagyon izgalmas talál-
kozót játszottak Soltvadkerten is, 
ahol a kezükben volt a mérkőzés 
és egy támadásban elkövetett hiba 
után az utolsó másodpercben beka-
pott gól miatt lett döntetlen a vég-
eredmény. Kiemelte, hogy nagyon 
sajnálja a soltvadkerti döntetlent, 
mert az utolsó percen belül még két 
góllal vezettek. Az edző szerint két 
olyan mérkőzésük volt, ahol önma-
gukhoz képest gyengén teljesítettek, 
a Kiskunhalas elleni hazai, valamint 

a Nemesnádudvartól elszenvedett 
nagy gólarányú vereség alkalmával. 
Megemlítette, hogy a Kalocsa ellen 
két nagyon jó mérkőzést játszottak. 
Az idegenbeli találkozó alkalmával a 
hétméteresek jobb százalékban tör-
ténő értékesítése esetén akár nyer-
hettek is volna, a hazai mérkőzést 
pedig jelentősen befolyásolta, hogy 
a kapusukat sérülés miatt már né-
hány percnyi játék után elveszítették 
és mezőnyjátékossal tudták csak pó-
tolni. Az őszi szezonban a sérülések 
miatt beállós poszton szinte csak 
Zsubori Zsófiára számíthatott és a 
kapusaik közül is többen kidőltek a 
sorból. Nagy teher hárult Boldizsár 
Nikitára, aki a serdülő, ifjúsági és a 
felnőtt csapat hálóját is őrizte. Sajnos 
Nikita is lesérült és a szezon közben a 
kecskeméti játékosaik segítségével si-
került leigazolni a rutinos Szilágyiné 
Malik Katalint erre a posztra, aki 
korábban az NB II-ben is védett. 
A tél során nem terveznek nagyobb 
változásokat a játékoskeretben. 
Az egyesületnél Czérna János az ifjú-
sági és a felnőtt csapat szakmai mun-
kájáért is felel, de az edző kollégái 
nagyon sokat segítenek a megfelelő 
alapok lerakásában: U9 – Czérna 
Bianka, U10 – László Zsolt, U11 
és U13 – Fenyvesi Éva, serdülő – 
Dózsa Tamás. A Kiskőrösön folyó 
jó szakmai munkát mutatja, hogy 
jelenleg hat olyan itt nevelkedett 
játékossal büszkélkedhetnek, akik 
NB I-es ifjúsági csapatban szerepel-
nek. Az edző megemlítette, hogy a 
szülőknek ezúton is szeretné megkö-
szönni az egész éves támogatást!

-filus-

Gépkezelő
•  Automata / félautomata  

berendezések kezelése,  
felügyelete

•  Belső anyagmozgatás  
biztosítása

•  Minőségellenőrzési feladatok

Fela
datok

• Általános iskolai végzettség
•  Többműszakos, megszakítás 

nélküli munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Elvá
rások

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 körzet-
ből (23 buszjárat,  
5 megyéből)

•  INGYENES, jól felszerelt  
3*-os apartmanszálló

•  Kedvezményes gumiabroncs- 
vásárlási lehetőség

          +36 25/556036                munka@hankookn.com

                                  www.hankooktire.com/hu
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Az NB II-es férfi kézilabda bajnokságban szereplő Kiskőrösi KSK csapata a 
küzdelemsorozat dél-nyugati csoportjában játszik. Az együttes a 10 csa-
patos bajnokság őszi szezonját a 9. helyen zárta, 8 mérkőzésen szerzett 
1 győzelemmel, 1 döntetlennel, 7 vereséggel, 232-307-es gólaránnyal, 3 
ponttal. A házi góllövőlistát Laki Gergő vezeti 64 találattal, a 33 gólos Bar-
na Imre és a 31 alkalommal a hálóba találó Bezsenyi Ákos előtt. A csapat 
a bajnokságban az eddig megszerzett pontjait a Pécsi EAC ellen egy hazai 
környezetben elért 32 - 32-es döntetlen és a Siklóson aratott 27 - 26 ará-
nyú győzelemnek köszönhetően szerezte. 

A gárda őszi szerepléséről Horváth 
András edző elmondta, hogy az 
együttes játékoskerete kicsit átala-
kult, mert voltak távozók és több új 
érkező is. Arra törekedtek, hogy a 
korábbiaknak megfelelően a helyi, 
vagy a környékbeli játékosokkal ala-

kítsanak ki egy megfelelő csapatot. 
Az együttesben ennek megfelelően je-
lentősebb részben vannak a kiskőrösi 
játékosok, de van keceli és soltvadker-
ti kézilabdázó is. Az edző szerint az új 
játékosoknak még kell a közös mun-
ka ahhoz, hogy a legjobbat ki tudják 

hozni magukból. A felkészülés során 
az eltervezett dolgok nagy részét meg 
tudták valósítani, de a járvány erre 
is rányomta a bélyegét. A bajnokság 
első néhány mérkőzése nagyon nehéz 
volt, mert nem játszottak komoly fel-
készülési találkozókat a szezon előtt. 
A csapaton ez látszódott is a dunaúj-
városi szezonnyitó találkozón, de utá-
na fokozatosan javult a játékuk. Ami-
ben hiányérzet van, az a védekezés, 
amit nem sikerült még úgy összerak-
ni, ahogy elvárható lenne. A teljesít-
ményüket nézve azokon a mérkőzé-
seken, amikor szoros küzdelemben 
kaptak ki, akkor sokkal több volt a 
fiúkban és jobb védekezéssel pontot, 

pontokat szerezhettek volna. Hor-
váth András azt is elmondta, hogy 
több esetben felcserélték a pályavá-
lasztói jogukat, így a tavasszal lesz 
egy olyan időszakuk, amikor öt talál-
kozót játszhatnak egymás után hazai 
környezetben. Nagyon bízik abban, 
hogy ezt kihasználva eredményeseb-
ben tudnak majd szerepelni. Fiatal a 
csapat átlagéletkora, ezért azon kell 
dolgozniuk, hogy kiszámíthatóbb, 
egyenletesebb teljesítményt nyújtsa-
nak majd a játékosok a későbbiekben. 
Kiemelte, hogy az együttesben min-
denképpen több van, mint amit most 
a helyezésük és a megszerzett pontja-
ik mutatnak, de sok munka vár még 
rájuk. Egységesebb, jobb játékot kell 
majd nyújtaniuk tavasszal és meg kell 
tanulniuk, hogy a kiélezett mérkőzé-
seket a döntő pillanatokban a maguk 
javára fordítsák. Az őszi szezonban 
talán nem hittek magukban eléggé 
az idegenbeli mérkőzések alkalmával, 
amiben mindenképpen fejlődniük 
kell. Most a téli szünetben levezető, 
könnyebb edzések vannak és a felké-
szülést januárban kezdik a tavaszi sze-
zonra. A Magyar Kézilabda Szövetség 
által meghatározott járványügyi sza-
bályoknak megfelel a csapat minden 
játékosa és mint azt az edző kiemelte: 
nagyon reméli, hogy a továbbiakban 
sem lesz hiányos emiatt a keretük.

Filus T.

SPORT+FOCIEZ+AZ

A SRÁCZOK CSAPATA NYERTE A SZILVESZTER KUPÁT
A Kiskőrösi Városi Sportcsarnokban 
az ünnepi időszakban aktív sport-
élet zajlott, december 30-án pedig 
megrendezték a Szilveszter Kupát. 
A 12 csapat részvételével szervezett 
kispályás teremlabdarúgó torna Kis-
kőrös Város Önkormányzatának 
EFOP-1.5.3-16-2017-00102 azono-
sító számú „Együtt egy szebb jövőért” 
elnevezésű pályázatának keretében 
valósult meg, melynek fontos eleme 
a pályázatban konzorciumi partner-
ként résztvevő öt település (Kiskőrös, 
Akasztó, Soltvadkert, Csengőd és Táz-
lár) közösségének összehangolása. 
A rendezvény délelőttjén szűrővizs-
gálatok és egyéni állapotfelmérés, 
valamint életmódtanácsadás zajlott 
az Egészségfejlesztési Iroda szervezé-
sében. A programnak fontos részét 
képezte az öt település összefoglaló 
ismeretanyagának bemutatása, va-
lamint teret és lehetőséget kaptak a 
szlovák, német és cigány nemzetiségi 
önkormányzatok is a bemutatkozásra.
A 26. alkalommal megrendezett Szil-
veszter Kupán az együttesek kérésének 
megfelelően alakították ki a szervezők 
a csoportokat és a lebonyolítás rend-
jét. Egy sikeres pályázatnak köszönhe-
tően a tornán résztvevő együtteseknek 
nem kellett nevezési díjat fizetniük. 
A csapatok kérésének megfelelően a 
gárdák három csoportban szerepeltek, 
ahonnan a legjobb nyolc közé a felső 
ágra az „A” csoport első három helye-
zettje, a „B” és „C” csoport első két 
helyezettje került, valamint a „B” vagy 
„C” csoport harmadik helyezettjei kö-
zül a jobb eredményt elért csapat. A 
maradék négy csapat kőrmérkőzésen 
döntötte el a 9 – 12. helyezést. 
A BL Metál szereplésével kapcso-
latban a legjobb nyolc közötti és az 
elődöntőben lejátszott mérkőzésük 
alkalmával merült fel olyan problé-
ma, hogy egyik játékosuk jogosulat-

lanul szerepelt. A BL Metál csapat-
vezetője, Barkóczi László elmondta, 
hogy az ügyben érintett Lázár Zsolt 
az első alkalommal leadott nevezési 
lapjukon szerepelt, de az okiratnál a 
személyazonosságot igazoló számo-
kat a „gólok” részhez írta be minden 
labdarúgójuk esetében, ezért egy újat 
töltött ki. Mint később kiderült az 
új nevezési lapra egy adminisztrációs 
hiba miatt nem írta rá Lázár Zsoltot. 
Úgy fogalmazott, hogy egyszemélyi 
felelőssége a név lemaradása, ami egy 
figyelmetlenség volt, nem állt szán-
dékukban csalni, hiszen olyan játé-
kos neve nem szerepelt az új nevezési 
lapon, aki már több éve náluk lép 
pályára, ezt mindenki tudja és vélet-
lenül maradt csak le a neve az iratról. 
Az ügyet az Agroline csapatának óvása 
után vizsgálta a csapatvezetőkből álló 
versenybizottság, amely azt a hatá-
rozatot hozta, hogy a döntőbe beju-
tott BL Metál csapata az első helyért 
megvívott találkozó alkalmával az 
eredménytől függetlenül semmilyen 
díjazásban nem részesülhet. A tor-
na végén a díjakat Domonyi László 
polgármester adta át. Megköszönte 

mindenkinek a részvételt és a lelkes 
odaadó játékot. A jogosulatlan játék 
ügyében megjegyezte, hogy szerinte a 
pályán kell eldőlnie a helyezéseknek, 
valamint egy mérkőzésnek és az a 
csapat, aki eljutott a döntőig minden-
képpen megérdemelné az elismerést a 
díjazás tekintetében is.

A felsőház egyenes kieséses szaka-
szában a legjobb nyolc között:
Néró SC - Agroline 0-5
BL Metál – Pénzügyőr 1 3-2
Mátyás Keserű – Korona Pizzéria 2-0
Sráczok – Pénzügyőr 2 (1-1) 6-5
A felsőház legjobb nyolc közötti 
veszteseinek mérkőzésein:
Néró SC – Pénzügyőr 1 9-4
Korona Pizzéria – Pénzügyőr 2 4-3

Az elődöntőkben:
Agroline – BL Metál 1-3
Mátyás Keserű – Sráczok 1-3

Az alsóházban a 9 - 12. helyért kör-
mérkőzések voltak a négy csapat 
között:
Matéza – Inter Movistar 5-0
Protokon – V. I. Plast 2-3

Inter Movistar – Protokon 4-3
V. I. Plast – Matéza 1-0
Protokon – Matéza 3-8
V. I. Plast – Inter Movistar 1-1
9. V. I. Plast
10. Matéza
11. Inter Movistar
12. Protokon

A felsőház helyosztó találkozóin:
A 7. helyért:
Pénzügyőr 1 – Pénzügyőr 2 3-1
Az 5. helyért:
Néró SC – Korona Pizzéria 5-1
A 3. helyért:
Agroline – Mátyás Keserű 1-3
A döntőben:
Sráczok – BL Metál 3-0

Különdíjak
Gólkirály: 5 gól
Kerekes Krisztián (Agroline)
Szabó Zsolt (Mátyás Keserű)
Legjobb kapus:
Pszota Csongor (Korona Pizzéria)
Legjobb mezőnyjátékos:
Rohoska Marcell (Sráczok)

Filus Tibor

FÜL-ORR-GÉGE
HÁRS PATIKA Dr. Neuwirth Tamás

fül-orr-gégész szakorvos

6 2 0 0  K I S K Ő R Ö S ,  P E T Ő F I  S Á N D O R  Ú T  1 4 .

RENDELÉSI IDŐ:
Kedd: 15:00-19:00

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

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS

Martin Ferenc
városüzemeltetési referens

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

A Szellőrózsa
Foltvarró Kör

szeretettel várja
új tagok

jelentkezését!

Bővebb információ 
a Petőfi Sándor 

Művelődési Központban 
kérhető!

A FÉRFI KÉZISEKBEN TÖBB VAN, MINT AMIT A HELYEZÉSÜK MUTAT

HANGULATOS BATYUS RENDEZVÉNYT TARTOTTAK A NYUGÁLLOMÁNYÚAK
A Kiskőrös Helyőrség Nyugállomá-
nyúak Klubjának mindig aktív tagsága 
havonta megtartja taggyűlését akkor is, 
ha technikai okokból a szokásos hely-
szín éppen nem működik.  December-
ben a „Hagyományok Házában” leltek 
otthonra egy bensőséges rendezvény 
idejére.
Először a klub vezetősége tartott meg-
beszélést, majd megérkezett a tagság 
is, de ezúttal nem üres kézzel. Az asz-
talokon szépen sorakoztak a finomsá-
gokkal megpakolt tálak, tálcák, íny-
csiklandozó illatot árasztva, de először 
taggyűléssel indult a program. 
Fadgyas István elnök ismertette a no-
vemberben elvégzett munkát, felsorolta  
mindazt, ami a közeljövőben vár meg-
valósításra. Tekintettel arra, hogy zárul 
az év, ez bizony sok tennivalóval jár: 
lezárni a járvány miatt nem egyszerű 
2021-es esztendőt, beszámolót készíte-
ni a megvalósult tervekről, elszámolni 
a pályázatokról, pénzügyekről, és elké-
szíteni a következő év terveit. Ismerve 
azt, hogy a klub tagsága nagy számban 

igényli és támogatja a rendezvényeket, 
részt vesz a városi programokban is és 
rendre aktívan szerepet vállal minden 
önkéntes vállalásban, amivel a telepü-
lésünk szépítése, gazdagítása a cél, a 
tervkészítés mindig komoly feladat. 
A munkák megbeszélése után az elnök 
köszöntötte az elmúlt időszakban szü-
letés- és névnapjukat ünneplő tagtársa-
kat. Ezt követte a napirend könnyebb 
és kellemes része, a batyus vendéglátás, 
amin főleg a hölgyek süteményekkel, 
pogácsával, szendviccsel nagyon ki-
tettek magukért, a férfiak forró teát és 
forralt bort kínáltak. De a meglepetés 
sem maradt el, hiszen megérkezett a 
Mikulás is, szaloncukorral, Kiskőrös 
fotóalbummal kedveskedett a tagság-
nak. Hangulatos beszélgetés zárta a 
rendezvényt. Néhányan másnap talál-
koztak a temetőben, ahol letakarítot-
ták a katonai sírokat, téliesítették az 
emlékműveket, a Haditechnikai Park-
ban is védelemmel látták el a kiállítás 
darabjait. Jöhet a tél!

schiller
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Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 6000 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

Felelős kiadó:
Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft.
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.

Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa  |  +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
A Kunság-Média Nonprofit
Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Hirdetésfelvétel:
Petőfi Sándor Művelődési Központ
hétköznaponként 8.00-12.00 
és 12.30-16.00 óra között
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/A
telefon: 06-78/312-315

Dúcz Annamária  |  +36-70/617-9945
hirdetes@vira.hu

Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Izsáki út 10/B
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó Péter

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

SPORT

A HC KISKŐRÖS HÉT CSAPATTAL SZEREPEL AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOKBAN

EGÉSZSÉG

IDÉN MINDEN MÁS LESZ
Én akarok a változás motorja lenni! Évek óta komoly munka folyik a HC Kiskőrös jégkorong csapatánál és a 

klub színeiben jelenleg hét csapat szerepel a különböző korosztályos baj-
nokságokban. Ebben a sportágban a versenyszezon télen zajlik, melynek 
felén vannak túl a csapatok és a kiskőrösi együttesek jól helytállnak az 
erősebb ellenfelekkel szemben is.

Szekeres Károly a HC Kiskőrös 
elnöke az őszi szezonról elmondta, 
hogy a jó szerepléshez a tárgyi feltéte-
lek folyamatos fejlesztésére is szükség 
van. Az új bajnoki évad már szep-
temberben elkezdődött és Zsigmond 
Imre személyében az utánpótlás gár-
dáknál új edző állt munkába. Az U8, 
U10 és az U12-es gárdák nagyon sok 
tornán vettek részt és ezekben a kor-
osztályokban több bajnoki fordulót 
Kiskőrösön rendeztek meg. 
Az U8-asoknál a szakmai munká-
ért Kosóczky Tibor és Kosóczky 
Nikolett felel, akik sok gyermekkel 
dolgozhatnak. 
Az U10-es gárdánál kicsit szűkebb 
a keret és ide még várnak fiatalo-
kat, akik szeretnének jégkorongozni 
Kosóczky Tibor és Zsigmond Imre 
keze alatt. 
Az U12-es csapat eddig kiválóan 
teljesít Zsigmond Imre és Kosóczky 
Tibor edzők irányításával, hiszen a 

fiatalok minden mérkőzésüket meg-
nyerték. Ebben a három korosztály-
ban a rendszeres versenyeztetés az 
elsődleges szempont, itt nem vezetik 
az eredményeket és a góllövőket. 
Az U14-es korosztályban a kiskőrösi 
fiatalok nagyon jól helytálltak Zoran 
Jaramazovic edző vezetésével, hiszen 
a második helyen fejezték be az alap-
szakaszt egy 8 csapatos bajnokság-
ban. Az együttes ezzel az eredmény-
nyel feljutott a rájátszás felsőházába, 
ahol az eddig lejátszott mérkőzéseken 
két győzelem mellett két alkalommal 
vereséget szenvedtek. 
Zoran Jaramazovic edző irányításával 
szereplő U16-os gárda egy szabályta-
lanság miatt nehéz helyzetbe került, 
mivel a keret négy meghatározó já-
tékosát eltiltották és így a létszám 
tekintetében komoly gondok voltak. 
Ilyen helyzetben a Ferencvárostól 
7-0-ra kikaptak, majd a Kanadai Ma-
gyar Hokiklub fogadta őket, akik el-

len végig vezettek és az ötödik gólnál 
az ellenfél játékosa a kapuvasat találta 
el a koronggal. A játék folytatódott 
és a hazaiak reklamálásának hatására 
néhány perccel később a játékveze-
tő gólt ítélt, amivel döntetlen lett a 
mérkőzés és a büntetőkkel kikaptak 
a kiskőrösiek. Az esettel kapcsolatban 
a videófelvételt mellékelve kér majd 
jogorvoslatot a kiskőrösi klub. 
Az U18-as csapat első alkalommal 
vesz részt országos bajnoki küzdel-
mekben a „tavi-hoki” 3 x 3-as küz-
delemsorozatban. Az együttes jól 

helytáll és második helyről várhatja a 
folytatást Sándor Zsolt edző irányí-
tásával. 
A felnőtt csapat (fotó) is a 3 x 3-as 
küzdelemsorozatban szerepel azért, 
hogy a kisebb méretű kiskőrösi jég-
pályán hazai mérkőzéseket is játsz-
hassanak. Itt is kiválóan teljesít az 
együttes, mivel a MAC Ikonok mö-
gött a második helyen vannak és az 
országos bajnokság többi csoportjá-
nak második helyezettjeivel mérkőz-
nek meg majd a későbbiekben.

Filus Tibor 

BOZÓ ZSÓKA DARTS IFJÚSÁGI LÁNY MAGYAR BAJNOK LETT
Nyílt napot tartott a kiskőrösi Malom Darts Sport Egyesület a Kossuth 
utcai klubtermükben december 11-én, amelyre az érdeklődőket is várták. 
Malom Premier Liga néven háziversenyt is rendeztek. A mérkőzések 11 
nyert legig játszódtak, melyek különösen a helyosztó találkozókon hoztak 
nagy küzdelmet és izgalmakat. 

Elődöntők: Kisa Zsolt – Torgyik 
Mihály 11-3, Bozó Zsolt – 
Odrobina Ferenc 11-7. A harmadik 
helyért: Odrobina Ferenc – Torgyik 
Mihály 9-11. A döntőben: Kisa 
Zsolt – Bozó Zsolt 11-6
Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
a Malom Darts Sport Egyesület ver-
senyzői közül Bozó Zsóka is, aki a 
2020/2021-es évadban Ifjúsági Lány 
Magyar Bajnoki címet szerzett. A fi-
atal sportoló elmondta, hogy tavaly 
nyáron kezdett el versenyszerűen a 

sportággal foglalkozni és az idei év-
ben már rendszeresen részt vett az 
ifjúsági megmérettetéseken. Nem 
gondolt arra, hogy ilyen gyorsan if-
júsági bajnoki címet szerez majd, de 
az utolsó fordulókra már elérhető 
közelségbe került az aranyérem, ami 
mögött nagyon sok gyakorlás van. 
A 7 fordulóból álló bajnokság során 
5 alkalommal végzett az első helyen 
és egyszer második, illetve harmadik 
volt. Az ifjúsági országos bajnoki cím 
mellett nagyon büszke arra, hogy a 

felnőtt női mezőnyben is már ren-
delkezik egy országos magyar ezüst-
éremmel. Az ifjúsági korosztályban 
az utolsó évét tölti most és szeretne 
olyan eredményeket elérni, amivel 
részt vehetne egy Európa Bajnoksá-
gon. A távoli célja az, hogy minél 
több felnőtt nemzetközi versenyen 
szerepeljen és érjen el szép sikereket.
A Malom Darts Egyesület elnö-
ke Torgyik Mihály (álló sor, balról 
második) a klub éves működését 
értékelve kiemelte, hogy a járvány-
helyzet nagyon rányomta bélyegét a 
teljes szezonra. A legszebb eredmé-
nyeket az országos csapatbajnokság-
ban érték el, ahol a csoportkörben 
minden ellenfelüket magabiztosan 
győzték le. Ezt követően a rájátszás-

ban a csoportkört veretlenül zárták, 
viszont az egyenes kieséses szakasz-
ban a legjobb nyolc között már nem 
tudták kiharcolni a továbbjutást és 
így a 74 induló közül az előkelő 5. 
helyet szerezték meg. Ez a kiskőrö-
si darts eddigi életében a legkomo-
lyabb eredmény. A Magyar Darts 
Liga sorozatban is részt vesznek, ami 
szintén országos verseny. Ez szinte a 
teljes keleti országrészt felöleli és a 18 
legjobb versenyző közé az országos 
döntőbe Torgyik Mihálynak sikerült 
bejutnia. Van három saját rendezé-
sű versenysorozatuk is, a Vasárnapi 
Darts Derbi, az 500-as Darts Derbi 
és a klubon belüli versenyzők részvé-
telével a Premier Liga.

F.T.

Értesítjük hirdetőinket, hogy ha
a KÉPÚJSÁGBAN szeretnének 

hirdetést feladni, azt a
művelődési központban tehetik meg.

nyitva tartás: 8.00-16.00
ebédszünet: 12.00-12.30

telefon: 78/312-315

Az újévi fogadalmakban ma már ke-
vesen hisznek. Csalódtunk bennük, 
hiszen nem tartottak sokáig. A kö-
rülmények valahogy mindig rosszul 
alakultak…
Pedig talán a legfőbb akadályozó té-
nyező mi magunk vagyunk. Meg-
fogadunk valamit, de nem vagyunk 
kellően kitartóak és elkötelezettek. 
Igazából nem akarunk változni, hisz 
energiát igényel tőlünk, míg igazán 
bensőnkké válik.
Az elhatározás, az elszántság, az áll-
hatatosság a párkapcsolatunknak is 
alapvető tényezője. Okolhatjuk a 
körülményeket meg a másikat azért, 
mert nem jó együtt, azért, mert nem 
jó hazamenni, de akár tudatosíthatjuk 
magunkban azt is, hogy „én akarok a 
változás motorja lenni”.
Mit tehetek ezért idén? Vizsgáljuk 
meg önmagunkat! Mik az erőforrá-
saim, mik a gyengeségeim? Mi vált ki 
belőlem örömet, indulatot, félelmet? 
Mit nehéz eltűrnöm? Milyen érzések 
kerítenek hatalmukba mostanában? 
Ha megoldható, beszéljünk erről a pá-
runkkal, vagy legalább írjuk le, hogy 
tisztán lássunk!
Vizsgáljuk meg a párunkat! Mit szere-
tek benne? Mi az benne, amivel nehéz 
megküzdeni? Hogyan tudnám erősí-
teni őt abban, ami kettőnk kapcso-
latát előbbre viszi? Hogyan tudnám 
elengedni a nehézkes jellemvonásait, 
és szeretni őt úgy, ahogyan van?
Beszélgessünk az érzéseinkről egymás 
iránt! Idézzünk fel szituációkat, ele-

mezzük kicsit őket! Fogalmazzuk meg, 
miként tartalmazta volna az a mondat 
ugyanazt, de fájt volna kevésbé.
Mondjuk el egymásnak a vágyainkat, 
terveinket! Jó, ha tudunk róla, hisz 
közösen szeretnénk a jövőt is építeni.
Kérdezzük meg egymástól, „mitől 
éreznéd, hogy szeretlek?”. Fogalmaz-
zunk meg 2-3konkrét dolgot. Jól esne, 
ha esténként sétálnánk egyet közösen. 
Szeretném, ha heti 2x lenne friss, me-
leg vacsora. Érezném, hogy fontos va-
gyok neked, ha megtankolnád az au-
tómat. Igyekezzünk azon, hogy ezeket 
a kéréseket megvalósítsuk. Nem fog 
eredmény nélkül maradni.
A közös imának óriási hatása van. De 
ha csak egyedül imádkozol a párodért, 
a kapcsolatotokért, már sok kérdésre 
fogsz választ kapni. Próbáljátok ki!
Legfontosabb mind közül az őszinte-
ség. Magatokkal és egymással. Legyen 
szó jóról, rosszról, hibáról, sikerről, 
örömről, fájdalomról. Az őszinte 
kommunikáció a kulcs egymáshoz. 
Szívből, kedves szavakkal, az igazat 
szólva.
Legyetek készen a meghallgatásra is! 
Tanácsra ritkán van szükség. Sokkal 
inkább az odafigyelésre, az együttér-
zésre, az együtt gondolkodásra!
Kívánom, hogy ez az új év még kö-
zelebb vigyen egymáshoz Benneteket!

Kertai Nóra
képzésben levő pár- és

családterapeuta
06-30/664-3293

A picurkáról csupán egy nagy felbontású fotót és a 
születési adatokat – név, apa-anya neve, születési 
hely, idő, súly, hossz – kérjük.
Ugyanígy szeretnénk hírt adni a házasságkötésekről 
is egy jó fotóval. Ha van vicces fotó, az is jöhet!

GÓLYAHÍR ROVATUNKBA SZERETETTEL
VÁRJUK A KISKŐRÖSI ÚJSZÜLÖTTEK FOTÓIT!

A megjelenés mindkét rovatban INGYENES! 
email: boda.zsuzsa1@gmail.com

2022-BEN IS VÁR AZ EFI

A kiskőrösi Egészségfejlesztési iroda 
az év utolsó hónapjában is előadá-
sokkal és programokkal várta az ér-
deklődőket.
Befejeződtek a Fritti Sportban Ma-
dácsi Anita gerinctornái, valamint 
Szabó Gabriella zenés alakformáló 
órái, ahol hétről hétre, együtt edz-
hettek a résztvevők, akiknek nem 
csak fizikai állapotuk, állóképessé-
gük és erejük fejlődhetett, hanem 
egy igazán jó közösség is kialakult 
a hónapok során. Az idei évben is 
tervezünk ingyenes mozgáslehetősé-
geket biztosítani az érdeklődőknek, 
azonban pontos információkért tájé-
kozódjanak telefonon.
Mezőfi-Horváth Antónia klinikai 
szakpszichológus decemberben Ka-
maszok – kamasz-sokk című online 
előadásával készült az érdeklődők-
nek, ahol ismét rengeteg hasznos 
információt hallhattak a résztvevők. 
Az előadáson a szülők megismer-
hették a kamaszkor életkori sajátos-
ságait, nehézségeit, kamaszkorúak 
dilemmáit és érzéseit, valamint le-
hetőségeket, melyek segítségével a 
szülők támogatni tudják gyermeke-
iket és így könnyebben megélhetik a 
családok ezt az időszakot. A kamasz-
kort „a második születés korának” is 
nevezhetjük, melynek fő feladata az 
én-identitás megtalálása. A gyerme-
kekben olyan kérdések fogalmazód-
nak meg ebben az időszakban, hogy 
„Ki vagyok én?”, „Milyen vagyok 
én?”, „Honnan származom?” és „Mit 
akarok az élettől?”. És a szülők, hogy 
tudják támogatni a gyerekeket? Pró-
báljunk megértőek lenni és reálisak, 
szánjunk időt a kommunikációra, ha 
lehet, törekedjünk a kompromisz-
szumra, legyünk türelmesek és elfo-
gadóak, használjuk a humor erejét és 
kísérjük figyelemmel a gyermek testi 
és lelki fejlődését.
Az Egészségfejlesztési Iroda 2022-
ben is számos városi rendezvénnyel, 
előadással és tornával várja a Kiskő-
rösi járás lakosait. A jövő év során is 

igyekszünk minden korosztálynak és 
célcsoportnak lehetőséget biztosítani 
a testi-lelki egészségének fejleszté-
séhez. Aktuális programjainkról a 
kihelyezett plakátokon, személyesen 
vagy telefonon az irodában, valamint 
az Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös 
Facebook oldalán folyamatosan tájé-
kozódhatnak.
Jó egészséget és boldogságot kívá-
nunk a 2022-es évre!

Jaszanovics Dóra
EFI-irodavezető
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ÚJ ŠKODA FABIA GO,
LIMITÁLT DARABSZÁMBAN.

www.kevesauto.hu

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok 
összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják.  
A ŠKODA FABIA GO modell (motorizáltság: 1.0 MPI 80LE) akciós induló alapára: 4 555 000 Ft. Ez a kedvezményes vételár kizárólag Porsche Bónusz 300 finanszírozással és Porsche Casco Bónusz biztosítással együtt érvényes. Országos szinten 50 darabban korlátozott 
mennyiség erejéig érhető el. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. További részletekért érdeklődjön kereskedésünkben. Az akció meghosszabbításának joga fenntartva. A kép illusztráció, feláras többletfelszereltséget ábrázol.

A FABIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,4 – 7,6 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99 – 173 g/km

KÉVÉS AUTÓ
6230 SOLTVADKERT, KOSSUTH U. 112.
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