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A kiskőrösi Krizsán Doroti
2022. január 1-jén született, így ő is kapott
ajándékba egy Petőfi verseskötetet
Fotónkon még: édesanyja, KRIZSÁNNÉ SZEDMÁK ANITA, édesapja, KRIZSÁN ATTILA,
és bátyja IFJ. KRIZSÁN ATTILA, a nagymamák, SZEDMÁK PÁLNÉ GYÖNGYI
és KRIZSÁN LAJOSNÉ ÉVA, valamint a dédnagymama, HLAVÁCS MIHÁLYNÉ ILONA
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IDÉN KISKŐRÖSIEK IS ÁTVETTÉK AZ EGYEDI PETŐFI VERSESKÖTETET

BICENTENÁRIUMI

A PETŐFI - SZILVESZTER KIEMELKEDETT AZ EMLÉKÉV RENDEZVÉNYEIBŐL
Kedves barátaink, Petőfi Sándor 
tisztelői, kiskőrösiek, s mindazok, 
akik személyesen velünk együtt ün-
nepeltek, vagy közösségi oldalunkon 
végigkövették a Petőfi-Szilveszter 
eseményeit!

Csodálatos, soha vissza nem térő három 
napon vagyunk túl. Itt, Kiskőrösön láng-
lelkű, nagy költőóriásunk 200. születés-
napjáról való megemlékezésünk ugyanis 
három napon keresztül tartott. Igyekez-
tünk programjainkat úgy összeállítani, 
hogy annak minden eleme méltó legyen 
Petőfi Sándor nevéhez és emlékéhez.
A lelki feltöltődést szolgáló színvonalas 
kulturális műsorok, egyházi alkalom, ki-
állítás-megnyitó középpontjában Petőfi 
születésének bicentenáriumi ünnepe állt. 
Ezúton is köszönetet mondok mind-
azoknak, akik közreműködtek rendez-
vényünk sikeres megvalósításában.
Külön köszönetemet fejezem ki mind-
azon művészeknek, közéleti személyisé-
geknek, akik jelenlétükkel, fellépésükkel, 
emlékbeszédükkel hozzájárultak a mél-
tóságteljes ünnep kiteljesedéséhez.
Köszönetet mondok Dr. Filus Eriká-
nak, a Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeum igazgatójának és kollégáinak, 
Kovács Enikőnek, a Kunság-Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és kollé-
gáinak a programok összeállításáért és a 
kiváló szervezőmunkáért.
Köszönetet mondok az ünnepi hangver-
senyen fellépő vendégművészeknek, Mik-
lósa Erika, a Magyar Szent István Rend 
kitüntetettje, Prima Primissima-díjas 
koloratúr szoprán énekesnek, Boldoczki 
Gábor Liszt Ferenc-díjas trombitamű-
vésznek, Hollerung Gábor karmester 
vezényletével játszó Budafoki Dohnányi 
Ernő Szimfonikus Zenekar zenészeinek, 
valamint a Badora Dance Company tár-
sulat vezetőjének és tagjainak.
Köszönet a Szilveszter Társulatnak, va-
lamint rendező-vezetőjüknek, Supka 
Évának, a Szivárvány Szlovák Tánc-
együttes és a Kóborzengő Zenekar tagja-
inak a rendezvény nyitónapján kétszer is 
bemutatott, később harmadik alkalom-
mal is előadott, teltházas előadásukért.
Köszönöm Kispálné dr. Lucza Ilona, 
az Országos Petőfi Sándor Társaság 
elnöke, dr. Feledy Balázs művészet-
történész, Font Sándor országgyűlési 
képviselő, Rideg László, a megyei köz-
gyűlés elnöke, valamint Praznovszky 
Mihály irodalomtörténésznek, hogy 
beszédükben méltatták városunk szü-
löttének nagyságát. Továbbá köszönöm 
Balogh Ákos Gergelynek, hogy a Pe-
tőfi Kulturális Ügynökség képviseletében 
jelenlétével megtisztelte a rendezvényso-
rozatunkat.

Köszönöm dr. Fabiny Tamás, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház elnök-
püspöke igehirdetését, Kecskeméti Pál 
és Arató Lóránd kiskőrösi lelkészek 
szolgálatát.
Köszönetet mondok a Szó-La-M AMI 
igazgatóasszonyának, Markóné Csá-
nyi Gabriellának, Kiskőrös Város 
Fúvószenekarának, karnagyuknak 
Sipos Bélának, Tömösi Tamás és 
Kothencz Lajos énekeseknek, vala-
mint az újévi koncert szólistájának, 
Falusi Jánosnak. Gratulálok mind-
azoknak, akik a koncert után elisme-
résben részesültek. 
Köszönöm Szentgyörgyiné Szlovák 
Máriának, a KEVI igazgatójának, 
valamint Grausza Jánosnénak, a 
KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolája 
vezetőjének, hogy intézményük sport, 
illetve tornacsarnokát a rendelkezé-
sünkre bocsátották programjainkhoz.
Köszönetet mondok Ba Irénnek, a 
Park és Kert Kft. tulajdonosának a gyö-
nyörű díszítésekért, amelyekkel ünnepi 
környezetet varázsolt rendezvényünk 
eseményeinek.
Köszönöm, hogy most is velünk volt 
Bánföldi Szilárd színművész, aki 
a Petőfi Emlékévben megszemélyesíti 
nagy költőnket.
Köszönöm szponzorainknak és támoga-
tóinknak a segítségüket. 
A színvonalas programok nem jöhettek 
volna létre azok nélkül, akik a szervezés 
háttérmunkáját végezték. 
Köszönetem fejezem ki Schäffer Ta-
másnak, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 
és a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának és dolgozóinak.
Köszönöm a Kiskőrösi Polgármesteri 
Hivatal aljegyzőjének, dr. Nagy Gab-
riellának és kolléganőjének, Rennes 
Évának, a „Talpra Magyar” pályázat-
ban való közreműködésüket. 
Köszönet Csatai Edének a szép fotó-
kért. 
És végül, de nem utolsó sorban köszö-
nöm Önöknek is, hogy eljöttek prog-
ramjainkra és együtt ünnepeltük meg 
Petőfi Sándor születésének 200. évfor-
dulóját!

A Petőfi Emlékév még nem ért véget. 
Kétségkívül Petőfi születésének napja 
kiemelkedik a programok sorából, de 
a megemlékezés-sorozat egészen 2023. 
október 17-ig tart.
Mint Kiskőrös Város polgármestere, ké-
rem, hogy kísérjék figyelemmel esemé-
nyeinket, jöjjenek el azokra, töltsenek el 
még velünk sok-sok órát Petőfi Sándor-
ra emlékezve!

Domonyi László 
polgármester

Megható és különleges része a Pető-
fi-Szilvesztereknek a sorszámozott, 
névre szóló Petőfi kötetek átadása, 
melyeket a polgármester 2002-ben 
tett serleges fogadalma alapján azok 
az egyéves gyermekek kapnak, akik 
a költővel azonos napon születtek. 
Domonyi László polgármester a 
legutolsó hagyományos serleges fo-
gadalomtételében ígéretet tett arra, 
hogy Petőfi Sándor születésének 
bicentenáriumi ünnepén mindazon 
a Bács-Kiskun megyei felnőttek is 
részesülhetnek a kötetben, akik a ha-
gyomány bevezetése előtt születtek 
január 1-jén, visszamenően egészen 
Kiskőrös várossá avatásának évéig, 
tehát 1973-ig. 2022-ben 181 kis-
gyermek született Petőfivel azonos 
napon, közülük sokan visszajeleztek, 
hogy szeretnék megkapni az egyedi 
kötetet. 
A gyermekek közül Botka-Vincze 
Bonifác, Krizsán Doroti, Kisgyőri 
Dominik, Nanszák Milán, Khoór 
Zsombor, Fülöp Zente Odin, Né-
meth István, valamint Dicső Léna 
szülei jelezték, hogy jelenlétükkel 
megtisztelik az ünnepséget, és szinte 
mind itt is voltak a művelődési köz-
pont kamaratermében. Akik nem 
tudtak eljönni, azoknak a múzeum 
dolgozói postán elküldik az értékes 
és nagybecsű ajándékot. A felnőtt 
generációból Berki Dragica Tímea, 

Garajszkiné Viedner Melinda, va-
lamint Szemerédi Péter Balázs ré-
szesült a kötetben.
Különleges öröm, ha kiskőrösi érin-
tettje is van az ünnepségnek. A kis 
Krizsán Doroti egy esztendővel ez-
előtt született Petőfi Sándorral egy 
napon. Az egész család elkísérte a kö-
tetátadó ünnepségre. (címlapfotó). 
Bár a fotózás idejére már alaposan 
elfáradt és elaludt édesanyja karjá-
ban, előtte még izgatottan figyelte a 
körülötte zajló eseményeket. Édes-
anyja 14 éves koráig, nagymamája 
Szedmákné Gyöngyi és dédnagy-
mamája Hlavácsné Ilona ma is tagja 
a szlovák nemzetiségi népdalkörnek 

(kis fotó. archív 2006). A felnőttek 
közül Szemerédi Péter Balázs sem 
érkezett egyedül, párja, valamint 
édesanyja, az egykori kiskőrösi la-
kos, Csizmadia Éva kíséretében jött 
az ünnepségre. 
Domonyi László polgármester a 
szülőktől kérte: „Törekedjenek arra, 
hogy a gyermekek az irodalmat sze-
rető, Petőfit és a magyar költészetet 
kedvelő, a magyar kultúra iránt fo-
gékony felnőttekké váljanak”
A programot Albert József tárogató-
játéka és Tóth Péter Lóránt versván-
dor előadása tette teljessé.

Boda Zsuzsa

A SZILVESZTERI VACSORÁN DEBÜTÁLT A PILVAX KÁVÉLIKŐR

A Petőfi Szilveszterek sok hagyomá-
nya közül az egyik, hogy a vacsora 
fogásaiként Petőfi, illetve a reform-
kori fiatalok által leginkább fogyasz-
tott ételeket választják, illetve ape-
ritifként Petőfi kedvenc likőrjét, az 
egykori Pilvaxban is népszerű kávé-
likőrt kínálják. A több mint negyed-
százados múltra visszatekintő kiskő-

rösi Kunság-Szesz-Zrt ügyvezetője, 
Nagy László (a nagy fotón Miklósa 
Erika és Domonyi László között, 
Dr. Filus Erika mögött) mutatta be 
a vacsorán az eredeti receptúra sze-
rint elkészített, ánizzsal, vaníliával 
fűszerezett italkülönlegességet, amit 
Pilvax kávélikőrnek neveztek el.
Petőfi igen szerette a népies ételeket. 

Egy helyen így ír: „… különleges 
kapcsolatban állok a rostélyossal, 
jó sok hagymával körítve… az én 
kedvenc rostélyosom a burgonya-
lángossal fedett fokhagymás, kö-
ménymagos, lecsós rostélyos, tetején 
egy jól kisütött kakastaréjjal, füstölt 
szalonnával.”
Ezt követve állt össze a 2022-es Pe-
tőfi-Szilveszter menüje: Tyúkhús-
leves gazdagon Petőfiné Szendrey 
Júlia módra, főételek: Jókai Mór 
kedvence – kocsonya malacköröm-
mel, hagymás rostélyos Petőfi-mód-
ra, sült burgonya karikákkal és ro-
pogós sült hagymával, sertéscsülök 
vándordeák módra – baconos párolt 
savanyúkáposztával, reformkori rán-
tottak vajon párolt zöldségekkel, va-
lamint rucapecsenye saját zsírjában, 
párolt vöröskáposztával.
Desszertnek Szendrey Júlia 
kiflikochja készült. A Petőfi tortákat 
is felvágták, éjfélkor Jókai bableves-
ből is jóllakhatott a vendégsereg.

Boda Zsuzsa

 



4 5

2023. január2023. január

HÁROM TELTHÁZAS ELŐADÁST TARTOTT A SZILVESZTER TÁRSULAT PETŐFI MUNKÁSSÁGA IHLETTE A PÁLYÁZAT ALKOTÓMŰVÉSZEIT

BICENTENÁRIUMI

A jelen és a múlt találkozott a művelődési központ színháztermében a 
Szilveszter Társulat idei óévbúcsúztató előadásán. Petőfi Sándor: A hely-
ség kalapácsa című elbeszélő hőskölteményének fergeteges átiratát, 
„A helység kalapácsa, avagy kétszáz éve köztetek járok” címmel láthattuk. 
A darab az első perctől az utolsóig remekbe szabottnak bizonyult, köszön-
hető ez Supka Éva rendezésének és a társulatnak, akiknek produkciójához 
kiválóan illeszkedett a Kóborzengő Zenekar és a Szivárvány Szlovák Tánc-
együttes előadása. 

Petőfi költemények is elhangzottak, 
megzenésített verseit is hallhattuk. 
Az eredeti mű történetét mindenki 
ismeri, ezúttal poénokkal és hu-
morral tűzdelt, rekeszizmokat nem 
kímélő áthangolódás történt. A ve-
zérfonal megmaradt: Szemérmetes 
Erzsók (Supka Éva) ötvenötéves 
bájai körül legyeskedik Fejenagy, a 
kovács, vagy, ahogy őt a nép elne-
vezte: a helység kalapácsa (Répási 
Imre), valamint a kántor, a gyámol-
talan lelkületű, lágyszívű egyházfi 
(Szeg János), akik még egy kocsmai 
verekedést is kirobbantottak a dús-
keblű amazon kegyeiért versengve. 
A darabba keveredett Rózsa Sándor 
(Szappanos Tamás) is betyárjaival 

(Takáts Géza és Kiss Gábor). Iga-
zán vidám, komikus falusi eposzt 
élvezhettünk az első perctől az utol-
sóig. Köszönjük.
További szereplők: pap: Györk 
Ernő, Bagarja: Suba Sándor, Ha-
rangláb: Bobek Tamás, Csepű Pal-
kó: Kiss Bence, amazon természetű 
Márta: Hunyadi Edit, bíró: Polgár 
Tamás, kisbíró: Bácsi Csaba, szom-
szédasszony: Bácsiné Raffay Me-
linda, Piros: Sinkó Natália, lányok: 
Kovács Márta, Loványi Csilla. 
Megható perceket élhettünk át a 
szünet előtt, hiszen a társulat tag-
jai virágcsokorral köszöntötték 
néhai Szemkeő Péter, a szilveszteri 
darabok egykori állandó szereplő-

jének özvegyét, Hajnalka nénit. 
Domonyi László polgármester a 
zárókép alkalmával mondott kö-
szönetet a szereplőknek, kiemelten 
Supka Éva rendezőnek. A város első 
embere mindkét oldalán állt Petőfi 
Sándor egy-egy megszemélyesítője, 
Bánföldi Szilárd színművész, va-
lamint Csővári Zsombor alakítá-
sában. 
Megtisztelte jelenlétével az előadást 
Font Sándor országgyűlési képvise-
lő, Rideg László, a megyei közgyű-
lés elnöke, valamint Balogh Ákos, 

a Petőfi Kulturális Ügynökség kép-
viseletében. 
Mi kiskőrösiek pedig nem csak hisz-
szük, hanem tudjuk is, hogy köl-
tőóriásunk elégedetten szemlélte 
az égiek közül darabja modernkori 
színpadi változatát.
A szünetben a nézők a Szentpéteri 
Borház borait kóstolhatták meg, mi-
közben az elmúlt évek előadásainak 
képeken megörökített pillanataiból 
tekintették meg Subáné Kiss Krisz-
tina fotókiállítását.

Boda Zsuzsa

BICENTENÁRIUMI

„Az idő igaz, s eldönti, ami nem az.” címmel nyílt pályázatot írt ki a Pető-
fi Emlékévhez kapcsolódva az Országos Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös 
Város Önkormányzata, valamint a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum. A pá-
lyázati alkotásokból összeállított kiállítás megnyitóját, valamint az ered-
ményhirdetést a Petőfi-Szilveszter rendezvény keretén belül tartották meg.

Nagy költőnk születésének bicen-
tenáriumi alkalmából kiírt országos 
pályázatra 146 pályamű érkezett be, 
amelyeket Dr. Feledy Balázs mű-
vészettörténész, művészettörténeti 
író, Aknay János Kossuth- és Ma-
gyar Örökség-díjas képzőművész és 
Millisits Máté művészettörténész 
zsűrizett. A Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum kiállítótermében Dr. 
Filus Erika múzeumigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, a kiállítást 
elsőként Kispálné dr. Lucza Ilona, 
az Országos Petőfi Sándor Társaság 
elnöke méltatta. Több mint 80 al-

kotásból állt össze a tárlat, melyet 
Dr. Feledy Balázs nyitott meg, majd 
Juhász Judit, a Magyar Művészeti 
Akadémia szóvivője is köszöntötte a 
jelenlévőket.
Díjazottak: 
I. Mátrai István „Jövendölés” című 
alkotása. (Magyar Művészeti Akadé-
mia díja)
II. Szerényi Gábor „S amott a zug-
ban kardom” című alkotása. (Orszá-
gos Petőfi Sándor Társaság díja)
III. Sziráki Katalin „A víznek árja” 
című alkotása. (Kiskőrös Város Ön-
kormányzata díja)

Különdíjasok: Széri-Varga Géza 
„Petőfi 200-200 Petőfi” című alko-
tása. (Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeum díja), valamint Lente István 
„Apai örökség 2022.” című mun-
kája. (Petőfi Szülőház Múzeumi és 
Művészeti Alapítvány díja).
A március elsejéig látogatható ki-
állítás anyagából katalógus készült, 
amely a múzeumban megvásárolható.

Boda Zsuzsa 

Orgona-hegedű-ének hangverseny
2023. január 29-én 18:00-kor a kiskőrösi evangélikus templomban

KAMARAZENEI ESTEKKAMARAZENEI ESTEK
Hagyományteremtő hangversenysorozat Kiskőrösön

További három hangversenyt tervezünk tavasszal. A Kosztándi Vonósnégyes
és Jóföldi Anett, fuvolaművész hangversenye mellett egy meglepetéskoncert is várható.
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Szokody Anikó
orgona

Huszár Emőke
hegedű

Hongyu Chen
bariton

A PETŐFI-SZILVESZTER SZERVEZŐI: Kiskőrös Város Önkor-
mányzata, Országos Petőfi Sándor Társaság, Petőfi Szülőház és Emlék-
múzeum, Kunság-Média Nonprofit Kft., Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont, Kőrösszolg Nonprofit Kft., Szó-La-M AMI

FŐ TÁMOGATÓK: Kiskőrös Város Önkormányzata, Országos Pető-
fi Sándor Társaság, Petőfi Sándor Művelődési Központ, Ba Irén-Park és 
Kert Kft., Boranal Kft., Druk-ker Kft., Nagyanyáink Sütödéje Cukrász-
da, Szentpéteri Borpince Kft., Tek-Szol Kft., László Sándor egyéni vállal-
kozó, Akker-Plus Kft.
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ISTEN ÁLDJA VÁROSUNK MINDEN LAKOSÁT AZ ÚJ ESZTENDŐBEN!VILÁGHÍRESSÉGEK LÉPTEK FEL A PETŐFI-SZILVESZTER HANGVERSENYÉN

BICENTENÁRIUMI

Az idei Petőfi-Szilveszteren bőven volt 
részünk emelkedett percekben. Vajon 
elmondhatja-e a világon másik város 
is, hogy neves szülöttét három napon 
keresztül többszáz ember együtt ün-
nepli? 
A Petőfi-Szilvesztereknek hosszú évek-
re visszamenő hagyománya van, ami-
kor búcsúztatjuk az óesztendőt és kö-
szöntjük az újat. Fennkölt percek, órák 
ezek, Petőfi Sándor szellemisége ma is 
összeköti az embereket. Különösen 
mostani éveknek fordulóján volt nagy 
jelentősége, hiszen költőgéniuszunk 
kereken 200 évvel ezelőtt született.

December 31-én teltházas Szilveszte-
ri Hangversenyen lépett közönség elé 
Miklósa Erika, a Magyar Szent István 
Rend kitüntetettje, Prima Primissima-
díjas koloratúr szoprán énekesnő, 
Boldoczki Gábor Liszt Ferenc-díjas 
trombitaművész, a Badora Dance 
Company, valamint Hollerung Gá-
bor karmester vezényletével a Bu-
dafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus 
Zenekar.
A hangversenyen olyan színpadi va-
rázslatnak lehettünk szemtanúi, amely 
csak keveseknek adatik meg. Miklósa 
Erika a Petőfi-Szilveszter kulturális 

nagykövete méltán világhírű. Csodá-
latos énekhangja és kedves egyénisége 
elbűvölt mindenkit. Boldoczki Gá-
bor, városunk szülötte, aki édesapjá-
tól, Boldoczki Sándor zenepedagó-
gustól tanulta az első akkordokat a 
trombitán, megmutatta, hogy mit tud 
hangszerével játszani egy olyan zenei 
nagyság, mint ő. Hollerung Gábor, a 
szimfonikus zenekar karnagya egyéni 
stílusával, a vidámságot sem nélkülöző 
narrációival csalt mosolyt az arcokra. 
A Budafoki Dohnányi Zenekar tag-
jai is megmutatták, hogy a magasan 
képzett zenei tehetségek milyen ösz-

szehangolt, ha kell, komoly, ha kell 
játékos produktumra képesek hang-
szereikkel. A Badora Dance Company 
pedig nagyszerű előadásával kiválóan 
illeszkedett a szilveszteri zenei reper-
toárhoz. Csodálatra méltó előadást 
láthattunk, hallhattunk! Köszönjük a 
művészeknek!
Csővári Csilla operaénekes sajnos 
betegsége miatt nem tudott fellépni, 
reméljük azóta már meggyógyult és 
mint máskor, az ő éneklésében is majd 
alkalmunk lesz nemsokára gyönyör-
ködni.

Boda Zsuzsa

FOGADOM, HOGY FELÁLLÍTTATUNK EGY PETŐFI BRONZSZOBROT!

A szilveszteri éjféli harangszó külön-
leges jelentőséggel bír a kiskőrösiek 
számára. Azon a téli éjszakán, ami-
kor Petőfi Sándor világra jött, az 
evangélikus templom nagyharangja 
épp elütötte az éjfélt, amikor az új-
szülött kisfiú felsírt. Erre emlékezve 
minden év december 31-én éjfélkor 
a szülőház előtt találkoznak az embe-
rek, hogy leróják tiszteletüket a nem-
zet nagy költőjének emléke előtt. Így 
születésének 200. évfordulóján is. 
Bánföldi Szilárd színművész, aki a 

Petőfi Emlékévben megszemélyesí-
ti lánglelkű költőóriásunkat, Petőfi 
Sándor: Palota és kunyhó című ver-
sének előadásával ajándékozta meg 
az összegyűlteket.
Az emlékbeszédek sorát Domonyi 
László polgármester kezdte, aki ke-
zében a Petőfi Billikommal, azt ma-
gasba emelve, elmondta az ilyenkor 
hagyományos serleges fogadalmát: 
„Az évforduló nemcsak lehetőség a 
költő és korának, költészetének fel-
idézésére, hanem mindannyiunk fe-
lelőssége is. Lehetőséget ad, hogy rá 
emlékezzünk, és távlatokban gondol-
kodva letegyük a jövő nemzedékek 
kultuszápolásának alapjait is. Ennek 
szellemében serleggel a kezemben a 
nyilvánosság előtt fogadom, hogy 
Petőfi Sándor születésének 200. év-
fordulója alkalmából a szülőváros 
felállít egy bronzból készült Petőfi 
szobrot. Petőfi ércbe álmodott alakja 
évtizedek múlva is állni fog, ugyan-
olyan állandóságot képvisel majd, 
mint a szülőház. Az alkotás felavatá-
sának tervezett időpontja 2023. ok-
tóber 17., a kiskőrösi Petőfi-emlékév 
lezárása.” – mondta el idei fogadal-
mát a város első embere.

Ezután Font Sándor országgyűlési 
képviselő, valamint Rideg Lász-
ló, a megyei közgyűlés elnöke és 
Praznovszky Mihály irodalomtör-
ténész méltatták Petőfi Sándor nagy-
ságát és ránk hagyott, évszázadok óta 
fennmaradó költészetét.
Az ünnepség végén mindazok, akik 
előtte a szülőház falán koszorút he-
lyeztek el, csendes főhajtással adták 
meg a tiszteletet ünnepelt költőnk-
nek.
Ezt követően az evangélikus temp-
lomban Kecskeméti Pál lelkész 
tartott újévkezdő istentiszteletet, s 
adott igei útmutatást. Az áldás után 
a jelenlévők megtekinthették Petőfi 
Sándor keresztelési bejegyzését az 
eredeti anyakönyvben. A legnagyobb 
magyar lírikus nevét Petrovicsról Pe-
tőfire magyarosította, de itt még lati-
nul, Alexander Petrovicsként, 1823. 
január 1-jén, az első megkeresztelt 
gyermekként írták be.
Akkor még senki sem sejtette, hogy 
a koraszülött csecsemő rövid életpá-
lyát fut be, és közel 1000 költemény-
kincset hagy az utókorra.

Boda Zsuzsa

BICENTENÁRIUMI

Kedves kiskőrösiek!

Tavaly újévi köszöntőmet a 
pandémiás helyzet okozta kihívások 
sikeres leküzdése feletti örömömmel 
kezdtem, akkor még nem is sejtve, 
hogy a 2022-es esztendőben újabb 
nehézségek előtt fogunk állni.
A szomszédunkban dúló háború és a 
világgazdasági válság hatásai orszá-
gunkba is begyűrűztek, komoly nehéz-
ségeket okozva mindannyiunknak. 
Az energiaárak elszabadultak, a 
rezsidíjak megemelkedtek, és ezzel 
újabb terhek nehezedtek a vállunkra. 
Ismét aggódás költözött a szívünkbe, 
féltettük időseinket, fiataljainkat, 
családjainkat és megélhetésünket. A 
megpróbáltatások azonban megta-
nítottak minket takarékoskodni az 
energiával, a fűtőanyagokkal és az 
élelemmel is. Városi szinten költségve-
tési megszorításokat kellett alkalmaz-
nunk, de bízva a kormány segítségé-
ben, mint eddig is, együtt túljutunk 
ezeken a nehézségeken. Több beruhá-

zásunkat befejeztük, és a már meg-
kezdett kivitelezéseink is megkapták 
a támogatást, mind a megyei, mind 
az országos, illetve az uniós források-
ból.
Kiskőrös tehát ha visszafogottabban 
is, mint a gondok nélküli eszten-
dőkben, de kitartóan haladt előre a 
fejlődés útján. Az elmúlt időszakban 
különösen nagy hangsúly helyeződött 
az összefogásra, a lokálpatrióta gon-
dolkodásra, így tudtuk megőrizni és 
gyarapítani értékeinket. Ez az óév-
búcsúztató-újévköszöntő kiemelkedő 
jelentőséggel bír, hiszen 200 évvel 
ezelőtt látta meg a napvilágot Kiskő-
rös híres szülötte, Petőfi Sándor. A bi-
centenárium ünneplése Kiskőrösön a 
leghangsúlyosabb, de világhírű, nagy 
költőnket most megyénkben, hazánk-
ban, sőt szerte a földkerekség sok-sok 
országában ünneplik.
Az Országgyűlés 2020 decemberében 
határozatban döntött arról, hogy a 
2022–2023-as évet Petőfi Sándor-
emlékévvé nyilvánítja. 

Kiskőrösön is megalakult a Petőfi200 
Emlékbizottság, amelynek tagjai már 
eddig is számtalan színes, tartalmas, 
kulturális és Petőfihez méltó szórakoz-
tató programot szerveztek. Kétségkívül 
születésének napja az emlékév kiemel-
kedő programja, melyet itt Kiskőrösön, 
három napon keresztül ünnepeltünk. A 
rendezvények sora nem ér véget, 2023-
ban is folytatódik, kérem, kísérjék fi-
gyelemmel és vegyenek részt azokon. 
Hívják el távolabb élő rokonaikat, 
barátaikat is, hogy osztozzanak örö-
münkben. Lezárult egy esztendő, itt 
állunk a kapujában a következő évnek.
Köszönöm képviselőtársaimnak, a civil 
szervezeteknek, alapítványainknak, 
iskoláink, óvodáink pedagógusainak, 
dolgozóinak, hivatalunk, önkormány-
zatunk alkalmazottainak, egészség-
ügyi- és szociális dolgozóinknak, egy-
házközségeinknek, vállalkozóinknak 
és minden lakosunknak az egész éves 
kitartást, segítséget, városunk fejlődé-
sében, összetartásában végzett munká-
jukat.

Minden kiskőrösi lakosnak azt kívá-
nom, hogy legyen jó egészségük, öröm-
teli, boldog családi életük, legyenek 
békés, nyugodt, eredményekben gazdag 
hétköznapjaik, emelkedett, gondtalan 
ünnepeik az új esztendőben!
Vigyünk örömet egymás életébe, ve-
gyük észre a jót és az igazi értékeket!
Isten áldja városunk minden lakosát 
2023-ban!

Domonyi László 
polgármester

(a fotón feleségével, Katalinnal – a szerk.)

ISMÉT SIKERT ARATOTT FÚVÓSZENEKARUNK ÚJÉVI KONCERTJE
Rendhagyó volt idén a többtíz éves 
múltra visszatekintő újévi koncert vá-
rosunkban. Kiskőrös Város Fúvósze-
nekarának ünnepi koncertjén fellépett 
és újfent elbűvölt mindenkit előadásá-
val a Petőfi-Szilveszter kulturális nagy-
követe, Miklósa Erika operaénekes, 
szólót játszott a Kiskőrösi SZÓLAM 
Alapfokú Művészeti Iskola ütő mű-
vésztanára, Falusi János, megörven-
deztetett minket énekével a szegedi 
Tömösi Tamás is, a zenekar újévi és 
nyáresti koncertjeinek állandó fellépő-
je, a Magyar Honvédség 5. Bocskai Ist-
ván Lövészdandár Hódmezővásárhely 
Helyőrségi Zenekarának ütőhangsze-
res művésze. Mivel az újévi koncert 
nem létezhet operettslágerek nélkül, 
idén is színpadra lépett a kiskőrösi 
Kothencz Lajos, aki országszerte hí-
res énekes. A Gyöngyszem mazsorett 

csoport tagjai pedig táncukkal tették 
színvonalasabbá a programot. 
Domonyi László polgármester újévi 
köszöntő beszédét követően Kiskő-
rös Város Fúvószenekara Sipos Béla 
karnagy vezényletével egy csodálatos 
zenei utazásra invitálta a közönséget.

A zenés délelőtt a köszönetekkel ért 
véget. Boldoczki Sándor zenetanár-
nak, a fúvószenekar alapítójának, első 
karnagyának „Kiskőrös Város Fúvós-
zenekarának Örökös Tagja” címet 
adományoztak. (kis fotó)
Sipos Béla karnagy 20 éves jubileumi 
emlékplakettet nyújtott át Király Dó-
rának.
Minden évben két zenész megkapja az 
„Év zenésze-díjat”, melyet ettől az évtől 
kezdve a nemrégiben elhunyt zenész-
társuk emlékére „Breznyán Attila-díjra” 
neveztek át. Ebben az évben a zenekari 
közösségért végzett példaértékű mun-
kájukért, művészi és közösségi tevé-
kenységükért Godó Judit és Csipak 
István vették át az elismerést. 
Emléklapot kaptak a támogatók, a 
Szó-La-M AMI igazgatója, Markóné 
Csányi Gabriella (kis fotó) és az is-

kola művésztanárai, köszönőajándékot 
adott át Domonyi László polgármester 
a fellépő vendégművészeknek. Ugyan-
csak emléklapot kapott az est szervezé-
se és a lebonyolításában való segítségért 
Kovács Enikő, a Kunság-Média Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója, vala-
mint a koncertet produkciójukkal szí-
nesítő Gyöngyszem mazsorett csoport 
művészeti vezetője Gmoser György és 
csoportvezetője Gubacsi Zsófia.
Legvégül, de nem utolsó sorban, a ze-
nekar karmestere, Sipos Béla és az est 
háziasszonya, konferansziéja, Supka 
Éva részesült elismerésben polgármes-
terünk által.
Köszönjük a vidámságot sem nélkülöző 
koncertet, reméljük, ha ilyen fenome-
nális élménnyel indult az újesztendő, 
így is fog majd folytatódni.

Boda Zsuzsa
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A KORLÁTOZÁSOK ELLENÉRE IS TUDJUK FOLYTATNI FEJLESZTÉSEINKETKISKŐRÖS VÁROS BEVÉTELE TAVALY TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINT VOLT

Minden évben beszámolok egy ál-
talános helyzetképről, hol tart a vá-
rosunk, Kiskőrösön milyen fejlődés 
tapasztalhattunk – mondta a város 
első embere a sajtótájékoztatón.
Költségvetésünk 2022-ben 5,4 milli-
árd forint kiadási előirányzattal, 3,8 
milliárd forint működési kiadással és 
1,6 milliárd forint felhalmozási ki-
adással indult.
Adóbevételeink a mögöttünk álló év-
ben megint elérték a lehető legmaga-
sabb szintet. A legnagyobb tisztelet-
tel mondok köszönetet és gratulálok 
a kiskőrösi vállalkozásoknak, hogy 
ezekben a rendkívül nehéz gazdasági 
körülmények között, egy covid jár-
vány után olyan gazdasági produktu-
mot voltak képesek létrehozni, ami 
figyelemre méltóan példaértékű.

BEVÉTELEINK
Az iparűzési adóbevételünk 794 mil-
lió forint, a magánszemélyek kom-
munális adóbevétele 69 millió 500 
ezer forint, idegenforgalmi adóbevé-
telünk pedig a nehézségek ellenére 8 
millió 400 ezer forint volt 2022-ben. 
A covid általi veszélyhelyzet idején ez 
a bevételünk alig érte el a 3 millió 
forintot. Nem gondoltam volna, 
hogy rögtön a pandémiás helyzet 
után ennyire fellendül városunk ide-
genforgalma. Magyarország Kormá-
nya jelentős, 50 százalékos iparűzési 
adókedvezményben részesítette a 

kisvállalkozásokat, erre kompenzáci-
ót viszont a kormány utalt az önkor-
mányzatoknak. Ez nekünk 185 mil-
lió forint adókompenzációs összeget 
jelentett. Adóhatóságunknál a befi-
zetett késedelmi pótlékokból eredő 
bevételek is elérték a 3 és fél millió 
forintot. Továbbra is felgöngyöljük 
az adóhátralékokat és folyamatosan 
ellenőrizzük az adófizetőket annak 
érdekében, hogy az adóbefizetések 
időben és pontosan megtörténje-
nek. A talajterhelési-díj bevételünk 
400 ezer forintra tehető. Mindezek-
kel együtt a város összes bevétele 
meghaladta az egymilliárd forintot. 
Ez fantasztikus teljesítmény és na-
gyon jó eredmény. 
Még egyszer köszönöm vállalkozó-
inknak, de köszönöm a város lakos-
ságának is a befizetett adóforintokat.

BERUHÁZÁSOK
A mögöttünk álló rendkívüli jár-
vány- és gazdasági helyzet, valamint 
az uniós pénzkifizetések vitája elle-
nére fejlesztéseink folytatódtak és 
2022-ben nagyon sok folyamatban 
lévő kivitelezést tudtunk befejezni. 
Bízom benne, hogy a beruházások 
folytatódnak és 2023/24-ben újabb 
jó hírekkel tudok szolgálni a kivite-
lezéseket illetően. 
Befejezett fejlesztéseink felsoro-
lás jelleggel: Elkészült az akasztói 
út mellett mintegy 112 millió 835 
ezer forint ráfordítással a megköze-
lítőleg 15 hektáros ipari parkunk. 

Itt a területhez bevezető 6 méter szé-
les, megerősített aszfalt utat is létre-
hoztunk, a terület széléhez kiépítet-
tük a szennyvízelvezető-, valamint az 
ivóvízvezeték-rendszert.
Befejeztük a kiskőrösi bölcsőde bő-
vítését és teljes felújítását, az udvar 
parkosítását és az udvari játékeszkö-
zök fejlesztését, amely egy 155 mil-
lió 514 ezer 411 forintos projektünk 
volt.  A beruházásnak köszönhetően 
a bölcsőde kapacitása 14 férőhellyel 
bővült.   
Elkészült és átadtuk a már régóta 
várt és rendkívül fontos Kiskő-
rös-Tabdi között megépült kerék-
párutat. A projekt összértéke 451 
millió 627 ezer 143 forint volt.  
A nagyon forgalmas Izsáki út mellett 
a balesetmentes közlekedést előse-
gítő kerékpárút szakaszt építettünk 
meg. Jó hír, hogy már tervezik a ne-
gyedik főutas, egysávos, kétirányú 
kerékpárút bekötési szakaszunkat 
is a Kalocsa-Kiskőrös út mentén. 
A József Attila úti lámpás kereszte-
ződéstől a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat segítségével történnek a 
tervezési munkálatok.
Az „Élhetőbb lakókörnyezet kiala-
kítása Kiskőrösön” projektünk ke-
retében a mintegy 271 millió 996 
ezer forintos beruházással a Délibáb, 
a Meggyes, a Nyíl utca útjait teljes 
aszfaltburkolattal láttuk el, valamint 
kiástuk és kiépítettük a vízelvezető-
rendszert. Ez a pályázat 2023-ban 
fog befejeződni, a Délibáb utcában 
és a Mező utca végén is két szociális 
bérlakás megépítését terveztük. Ez a 
pályázat még sok más elemből is áll, 
amelyek elsősorban az oktatás, a ne-
velés, valamint a szociálisan rászorult 
családok segítését tartalmazza.
„A Kiskőrösi Kistermelői Piac Infra-
strukturális Fejlesztése” első üteme 
nettó 298 millió 365 ezer 399 forin-
tos pályázattal megvalósult. Ez ma-
gában foglalja a piaccsarnok kialakí-
tását. Az első ütem befejeződött, de a 
csarnokot csak akkor tudjuk kinyitni 
és üzemeltetni, ha a második ütem 
fejlesztését is el tudjuk végezni, mi-
vel ez a terület most is és a kivitelezés 

folytatása alatt is építési területnek 
minősül. December közepén kaptuk 
a jó hírt, hogy a második ütemre be-
adott pályázatunk nyertes lett, és a 
kormányzat, valamint a megyei veze-
tés 651 millió forintot rendelt hozzá, 
így folytatni tudjuk a munkálatokat. 
Januárban elindítjuk a közbeszerzési 
folyamatot. 2023 szeptember kö-
zepén elkezdődhetnek a kivitelezési 
munkálatok. A piac komplett meg-
nyitását az érvényben lévő jogszabá-
lyokat is követve, 2024. év közepére 
datálnám. Akkorra a gyönyörű piac-
tér egy csodálatos csarnokkal elké-
szül. A végső célunk: hazai termékek 
állandó értékesítési-vásárlási lehető-
ségének megvalósítása egy bevásárlási 
központ létrehozásával.

FEJLESZTÉSEK 
A közel 500 millió forintos „Együtt 
egy szebb jövőért” pályázatunkat is 
lezártuk. Nagy segítséget jelentett 
számunkra ez a pályázat sok rendez-
vényünk lebonyolításához az elmúlt 
évben. Mindemellett számtalan kép-
zést tudtunk megvalósítani a rendel-
kezésünkre álló keretből. 
Font Sándor országgyűlési képvise-
lő jóvoltából és segítségével Kiskőrös 
Város Önkormányzata Magyaror-
szág Kormányától 510 millió forint 
támogatást kapott a fürdőbővítés 
megvalósítása elkezdéséhez, amely 

régi nagy álmunk. Ez az összeg a 
munkálatok tervezésének a díja. 
A teljes fürdőfejlesztés mintegy 15 
milliárdos beruházás lesz. A kivitele-
zés eredményeképpen a mai kor el-
várásainak megfelelő színvonalú für-
dőkomplexuma lesz városunknak. 
A közbeszerzési eljárás lezárulta után 
kezdődik meg a fürdő fejlesztése. 
Szintén Font képviselőnek köszön-
hetően kaptunk a kormányzattól 
225 millió forint támogatást a sport-
telep felújításához.  Ehhez önkor-
mányzatunk még 25 millió forint 
önerővel járult hozzá azért, hogy az 
elképzelések első köre megvalósul-
hasson. Bővítjük az atlétikai lehe-
tőségeket- távolugrás, magasugrás, 
dobóatlétika, diszkoszhajítás, kala-
pácsvetés, gerelyhajítás, súlylökés – 
salakfelújítást és új szegélyezést kap 
a futókör, járdafelületeket építünk 
ki, a lelátót pedig teljesen átépítjük. 
Ez utóbbinál 400 ülőhely felett te-
tőt is építünk. A fedett lelátó mellett 
mindkét oldalon 200-200 ülőhely is 
lesz még. A felújítás után egy olyan 
sporttelepünk lesz, amely országos 
versenyek, bajnokságok lebonyolítá-
sának is méltó helyszínt tud biztosí-
tani.  Mindeközben a sporttelepen a 
Kiskőrösi LC is végez fejlesztéseket a 
TAO pályázati lehetőségeket kihasz-
nálva. A továbbiakban is folytatjuk 
majd a sportpálya megújítását. A tel-
jes koncepció már készen áll. 

PETŐFI 200
Legnagyobb ünnepünk Petőfi Sán-
dor születésének 200. évfordulója 
alkalmából meghirdetett bicentená-
riumi Petőfi 200-as ünnepségsoro-
zat, amit önkormányzatunk 2022. 
március 14-én indított el. A 73 mil-
lió 954 ezer 619 forintos, konzor-
ciummal megvalósuló, „Talpra Ma-
gyar!” pályázatba társultunk. Ez a 
megyei pályázat biztosítja az emlék-
évben szervezett programjaink nagy 
részét, amiért köszönettel tartozunk 
Bács-Kiskun megye önkormány-
zatának. A Petőfi 200-as ünnepség 
megvalósítását segítik még többek 
között a Kubinyi programban nyert 
pályázati összegeink. Több kisebb 
pályázat és önerő segítségével meg-
újult a szlovák tájház, a szülőház, 
valamint a Petőfi múzeum belső 
kiállítása, míg a TOP-os energetikai 
projektből a múzeum két épületé-
nek külseje is. Továbbá a Műfor-
dítói Szoborpark újragondolása is 
megtörtént. Itt az öntözőrendszer is 
beépítésére került, valamint parko-
sítottunk.

Mindez nem jöhetett volna létre, 
ha Kiskőrös Város Önkormányzata 
nem rendel önerőt a pályázati forrá-
sok mellé, illetve az önkormányzati 
önerős fejlesztésekkel, amiket azért 
tudtunk megtenni, mert vállalkozá-
saink nagyon jól teljesítenek. 
A Szűcsi óvodában is volt egy fontos, 
mintegy 5 millió forintos fejleszté-
sünk. 
Kültéri kézilabdapályánk is elké-
szült, ez egy 74 millió 819 ezer 039 
forintos beruházás volt. 
Sok uniós és kormányzati fejlesztési 
projektet valósítottunk meg, melyek 
együttes támogatási összege megkö-
zelíti a milliárdos nagyságrendet. 

ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ
Önerős, külső támogatás nélküli be-
ruházásaink száma is magas: 31 mil-
lió forintból felújítottuk a Kossuth 
utca 41. szám alatti épületet, ahol 
egy cég csökkent munkaképességű 
embereket foglalkoztat, ezzel közel 
60 új munkahelyet teremtettek. Így 
képviselőtársaim számára sem volt 
kérdés, hogy a felújítással támogat-
juk ezt a nemes szándékot.
Fűtésrásegítésként klímaberendezé-
seket építettünk be a polgármesteri 
hivatal földszintjére 11,8 millió ér-
tékben, az energetikai átgondolást 
szem előtt tartva. Átgondolva a 
Wattay sportcsarnokának terveit, 
több modernizáló változtatást is 
eszközöltünk, melynek megvalósítá-
sához szintén önkormányzati önerőt 
biztosítottunk, valamint közműfej-
lesztéseket is végrehajtottunk.
Így a „Toyota utcáját” és a vele szem-
ben lévő ipari részt fejlesztettük, 
ennek a két oldalnak a csapadékvíz 
elvezető és a szennyvízelvezető rend-
szerét építettük ki. Ennek mintegy 
61 milliós beruházásnak a felét az 
érintett vállalkozásokkal közösen 
terveztük be.
Az egészségügy terén 10,7 millió fo-
rintért vásároltunk egy új fogászati 
röntgen gépet, frissítve az elörege-
dett felszereléseket. Engedélyeztetése 
és az asszisztensek betanítása folya-
matban van, várhatóan február ele-
jén már üzemelni fog. 
A 2022-es év elején meghirdettük 
a „Járdák évét”. Összesen mintegy 
4500 m2 járdaszakasz újult meg: az 
Alkotmány, a Damjanich, a Mé-
száros, a Petrovics, a Liget, a Dózsa 
György, a Hrúz Mária, a Klapka 
György (fotó), Batthyány, Kisfaludy 
utcákban, valamint a polgármesteri 
hivatal udvarán és a főtéren, továb-
bá folyamatban van még körülbelül 

2300 m2-nyi szakasz a záportáro-
zónál lévő futókörön belüli sétány, 
valamint az Izsáki úton, a Sárkány 
József utcai lakótelep előtti járdasza-
kasz is megépül a vasútépítés nyom-
vonalának elkészülte után. 
Tudjuk, hogy ez még mindig nem 
elég, hiszen továbbra is vannak olyan 
járdaszakaszok, amiket még fel kell 
újítanunk, meg is fogjuk tenni. Vi-
szont az energiaválság miatt óvatosak 
vagyunk a beruházásokkal, fejleszté-
sekkel kapcsolatban és tartalékot is 
képeztünk. 

ENERGETIKAI TERV
Kidolgoztunk egy energetikai-taka-
rékossági intézkedési tervet. Önerős 
fejlesztésként szeretnénk napelemek-
kel ellátni a Kőrisfa óvodát, hogy 
még energiahatékonyabban tudjon 
működni. A Szűcsi óvodát novem-
ber 15. és március 31. között ideigle-
nesen bezártuk, csoportjai másik két 
telephelyen folytatják a nevelési évet. 
Kulturális intézményeinket is érintik 
a korlátozások. Új működési rendet 
alakítottunk ki a könyvtárban, a Já-
nos Vitéz Látogatóközpont, a szü-
lőház, és az energetikailag megújult 
múzeum a Petőfi 200 emlékévre 
való tekintettel változatlanul üzemel, 

azonban a kiállítóterek hőmérséklete 
alacsonyabb. A megújult energetikai 
működésű épületben lévő bölcsőde 
teljes üzemmel működik, az idősek 
otthonát is korlátozó intézkedés 
érte, de nem a lakóterekben, hanem 
a közösségi helyiségekben. Az irodá-
kat átköltöztettük a hőtechnikai fel-
újításon nemrégiben átesett Árpád 
utca 8. szám alá. Az EFI a művelő-
dési központban működik.
A művelődési központba költöztet-
tünk át minden közösségi teret.
Az intézkedés a sportlétesítményeket 
is érinti, beleértve a Városi Sporttele-
pet, a sportcsarnokot, a Küzdőspor-
tok Házát és a Rónaszéki Fürdőt is. 
Március 31-ig bezártuk a kollégium 
első két szintjét (Kőrisfa Hostel), a 
Krimpeni házat, a Hagyományok 
Házát, a Pátria épületét, és a Zsina-
gógát. A közvilágítás is jelentős költ-
séget jelent a városnak, közel 800 
darab lámpatestet kapcsolunk ki az 
1730-ból. 
Mindezekkel jelentős megtakarítást 
remélünk elérni az energiafelhaszná-
lás terén. Bízunk abban, hogy 2023-
ban rendeződik a helyzet és lehető-
ségünk lesz a városi fejlesztéseket 
tovább folytatni.

Boda Zsuzsa

Domonyi László polgármester a tavalyi év végén sajtótájékoztató keretén 
belül összegezte a 2022-es évben elért eredményeket, beszámolt a be-
fejezett, illetve a folyamatban lévő uniós, kormányzati, valamint megyei 
támogatással megvalósuló pályázati és az önkormányzati önerős beruhá-
zásokról. Kiemelte az energiaválság városunkat is érintő következményeit 
és az azok mérséklésére létrehozott energiatakarékossági-intézkedési ter-
vet. Az elmúlt esztendőt a járdák évének nevezte, hiszen összesen mintegy 
4500 m2 járdaszakasz újult meg. Beszélt a Petőfi bicentenáriumi év prog-
ramjairól is. Külön köszönetet mondott a kiskőrösi vállalkozásoknak, akik 
befizetett adójukkal az önkormányzati fejlesztések önerejét biztosítják.   

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje:

HÉTFŐNKÉNT
8.00-12.00 óráig

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
12.30-18.00 óráig
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KÖZEL 260 MILLIÓ FORINT KORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁST KAPOTT VÁROSUNK

KISKŐRÖS ELSŐ ÚJSZÜLÖTT 
BABÁJA 2023-BAN MÁRKÓ GRÉTA

SZERETETCSOMAGOK ÜNNEPEKRE ADOMÁNYT KAPTAK A LOVAGREND 
ÉS A VÁLLALKOZÓK JÓVOLTÁBÓL 

AKI MEGÖRÖKÍTETTE A TÁJAK CSODÁIT

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelsé-
gek Szövetsége (KMFAP), együttműködésben a kiskőrösi vállalkozók egy 
csoportjával ismét megajándékozták a gyermekeket, családokat. Hason-
lóan a tavalyi karácsonyhoz, az idén sem kerülhetett sor közös ajándékát-
adó ünnepségre, mivel az iskolákban különböző időpontban volt az utolsó 
tanítási nap. 

Az iskolák vezetősége által javasolt, 
nehéz helyzetben élő, jó tanulmányi 
eredménnyel rendelkező gyermekek 
kapták az ajándékokat. Így az idén 
25 gyermek részesült adományban, 
melynek tartalma pénz, vásárlási 
utalvány és természetesen, szalon-
cukor volt, egyenként 30 ezer forint 
értékben.
Lady Török Erzsébet, a Lovagrend 
dámája személyesen vitte el az isko-
lákba az adományokat, amit az isko-
la vezetői jelenlétében adott át. Az 
EGYMI-ben a karácsonyi ünnepség 
keretében vették át a gyermekek az 
ajándékot, s igazán megható szerep-
lésük emelte a közelgő ünnep han-
gulatát.
A jótékony kezdeményezés főszerve-
zője, Lady Török Erzsébet örömmel 
mondta el, hogy a kiskőrösi diákok 
abban a kiváltságban részesültek, 
hogy a Jeruzsálemi Szent János 
Szuverén Máltai Lovagrend ismét 
segítette a rászoruló, jó tanulókat, 
az elmúlt évekhez hasonlóan. Bár a 

szervezet sincs könnyű helyzetben, 
mégis érezzük, hogy a tagjai szívü-
kön viselik a kiskőrösi gyermekek 
sorsát. Idén azért tudtunk több gyer-
meknek meglepetést szerezni, mert a 
kiskőrösi vállalkozók adakozó tábora 
is hozzájárult ehhez.
Köszönjük az adományokat a Jeru-
zsálemi Szent János Szuverén Máltai 
Lovagrendnek, a Magyar Nagyper-
jelség vezetőjének H.G Prof. Pop-
per György úrnak, a nagymester he-
lyettesének és a helyi vállalkozóknak:
Endrődi Ferenc, Turú Gábor, Bog-
nár Zsolt, Lavati-Ker Zrt, Dóczi Ta-
más, Kukucska Sándor, Domonyi 
László, 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, 
Thermo Frucht Kft., Lehoczkiné 
Suhajda Andrea.
Isten áldása legyen az adományozó-
kon és a megajándékozottakon is!

Dr. Pataricza Iván festményeiből nyílik 
tárlat január végén az Ágnes Galériában

Dr. Pataricza Ivánt a kiskőrösiek 
több évtizedes fogorvosi munkás-
sága alapján ismerik. Sokan vannak 
közöttünk, akik tudják, hogy nem 
csupán a fogászati betegek életmi-
nőségét tette jobbá, hanem külön-
leges festményeivel számos otthont 
varázsolt barátságossá. Ivánnal elő-
ször akkor találkoztam, amikor egy 
fogászati műtét során türelemmel és 
szakértelemmel, egy kis kalapács se-
gítségével egyengette ki az elgörbült 
foggyökeremet, és kiműtötte a gyö-
kér csúcsán lévő cisztát. Mind a mai 
napig hálás vagyok azért, hogy egy 
hatalmas szenvedéstől mentett meg. 
Amikor a kiskőrösi művelődési köz-
pontban kezdtem dolgozni, akkor 
hallottam először arról, hogy milyen 
nívós alkotásai vannak. Iván járta ha-
zánk változatos vidékeit, de külföldi 
útjai során is lefestette a számára 
kedves tájakat. Például egy olasz-
országi síelés alkalmával, amikor 
együtt voltunk, igyekezett megörö-
kíteni az itáliai hegycsúcsok szépsé-
gét. Festményein megjelennek Bács-

Kiskun megye csodái: a Dunapart, a 
hajósi pincesor, a turjános és számos, 
különleges természeti szépség. Aki 
szeretné ezt a világot megcsodálni, 
annak lehetősége lesz január végétől 
az Ágnes Galériában megtekinteni 
dr. Pataricza Iván festményeit. 
Mindenkit szeretettel várunk, aki a 
természet, a harmónia és a meghitt-
ség szerelmese! 
A galériában megvásárolhatók a nyu-
galmazott fogorvos festményei.

Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna 
művészettörténész

Magyarország Kormánya a 10 ezer fő 
feletti lakosságszámú településeknek 
– így városunknak is – támogatást 
nyújt a megemelkedett energiakölt-
ségek miatt. 
Bács-Kiskun megyében 9 település 
esik ebbe a kategóriába, közülük 
Kiskőrös 259 millió 20 ezer 84 fo-
rintban részesül. 
Gulyás Gergely, Miniszterelnök-
séget vezető miniszter 138 városi 
és 17 kerületi önkormányzat ré-

szére csaknem 44 milliárd forint 
támogatásról tett közzé döntést a 
kormany.hu oldalon.
Mint azt Domonyi László polgár-
mester elmondta, a kapott támo-
gatás csökkenti a megemelkedett 
rezsiköltségeket. Még így is mintegy 
100 millió forinttal több a kiadás 
az energiára, mint a korábbi évek 
rezsiköltsége, ezért a városvezetés to-
vábbra is betartja a rezsicsökkentési 
intézkedési tervet.

A Márkó család második gyermeke, 
Gréti lett Kiskőrös első babája 2023-
ban. A csecsemő a kalocsai kórház-
ban született, ott is ő volt az első 
baba. A kistesót bátyja, a 3 és fél éves 

Zalán is már nagyon várta, amikor 
csak lehet, besegít anyukájának, még 
a pelenkázásban is. Egyelőre nehéz az 
összhangot megtalálni, a kicsi sokat 
van éjjel fent. De az öröm határtalan!

Békési Vivien
édesanyja: Kántor Nikolett
édesapja: Békési János
születési idő: 2022. december 9.
születési hely: Kiskunhalas
születési súly: 3400 g
születési hossz: 48 cm

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

Több éves hagyomány, hogy kará-
csonykor a Kiskőrösi Evangélikus Egy-
házközség tagjai adománnyal segítik a 
helyi rászoruló családokat, és egyedül 
élő időseket. Az adományból a Jó Pász-
tor Szeretetotthon dolgozói karácsonyi 
csomagokat készítettek, amiben húsos 
káposzta, alma, szaloncukor, és kug-
lóf volt. December 21-én Kiskőrösön 
117 csomagot, Tabdin 40 csomagot 
vittek a megadott címekre a segítők. 
Az adományozók közül többen meg-
adták azok nevét, ahová a csomagokat 
szerették volna eljuttatni. 

Mindenki nagy örömmel fogadta a 
sok finomságot, és külön köszönték, 
hogy karácsony közeledtével volt, 
aki gondolt rájuk.  
Köszönjük mindenki hozzájárulását.      
A szeretetotthon külön köszöni a 
BÉKO Kft., Csuka Ferenc vállal-
kozó, Íz és Hagyomány Kft., Szőgyi 
Jánosné (MŰBÁR Kft.), Vadkert 
pékség Kft., V.I. Plast Kft. felaján-
lását, valamint Sinkovicz Pálné, 
Turán Istvánné, Lupták György, 
és Suba Sándor önzetlen munkáját.  

ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚJÉVKOR

Január 1-jén ünnepi istentisztelet 
keretén belül nyitotta meg a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház a 
Petőfi 200-as emlékévet a kiskőrösi 
evangélikus templomban. Az ünnepi 
istentiszteleten Dr. Fabiny Tamás, a 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke hirdette Isten igéjét, 
a liturgiában Arató J. Lóránd, a 
Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség 
igazgató lelkésze szolgált. 
Az elnök-püspök az első Korinthusi 
levél 4. fejezetének 9. verse alapján 
hirdette Isten igéjét: „Mert úgy gon-
dolom, hogy Isten minket, apostolo-
kat utolsókból állított, mint akiket 
halálra szántak, mert látványossággá 
lettünk a világnak, az angyaloknak és 
az embereknek.” Fabiny Tamás ige-
hirdetésében megemlékezett a 200 
éve született Petőfiről. Bevezetésként 
Ferenczy Zoltán 1896-ban megjelent 
Petőfi életrajzának feljegyzéséből idé-
zett, mely szerint Petőfi Sándor szü-
letésének éjszakáján „csikorgó, hideg 
idő volt, fél öles hó borította az utcá-
kat... még ezen az éjen, nem sokkal 
utóbb, hogy a toronyőr elkiáltotta az 
éjféli órát, megszületett Petőfi, s az 

apa, ki csak fiút óhajtott, örömében 
táncolva járt fel-alá a kisszobában. 
Megemlítette Petőfi egyik legismer-
tebb művét, az Apostolt, melyben 
visszaköszön Szilveszter, a főhős szü-
letése, aki maga a költő alteregója. A 
címben pedig megjelenik Petőfi kül-
detéstudata, éppen ezért lett választ-
va erre az alkalomra a fent említett 
igevers. Az igehirdetésben elhangzott 
Petőfi mártíromsága is, valamint az, 
hogy illő és méltó megemlékezni 
költőnkről, ugyanakkor nem szabad 
megfeledkeznünk arról, aki életét 
adta értünk, az Úr Jézus Krisztusról. 
A mi apostolságunk, küldetésünk, 
hogy az élő Krisztust hirdessük, 
Krisztusra mutassunk, s úgy szolgál-
junk egymásnak, egymásért. 
Az istentisztelet keretén belül Do-
monyi László, Kiskőrös város pol-
gármestere köszöntötte az ünneplő 
gyülekezetet, a vendég igehirdetőt, 
valamint a házigazda igazgató lel-
készt. 
Kuti Pálné egy újévi énekkel kö-
szöntötte a gyülekezetet, felidézve a 
régidők szépséges szilveszteri hagyo-
mányait.

Márkó Gréta
édesanyja: Kiss Ildikó
édesapja: Márkó László
születési idő: 2023. január 3.
születési hely: Kalocsa
születési súly: 3151 g
születési hossz: 51 cm

GÉPI SZŐLŐ ELŐMETSZÉST VÁLLALOK
KISKŐRÖSÖN ÉS KÖRNYÉKÉN.

PECZNYIK GYÖRGY: 06-20/9240-302
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JANUÁRI ÚTMUTATÓ

K ISKŐRÖSI E VA N G É L IK US OK O
LD

AL
A

ÖKUMENIKUS IMAHETEK KEZDŐDNEK

NAPJAINK

„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.”
(Mózes első könyve 1,31a)

Az évindító igére hajlamosak vagyunk 
úgy tekinteni, mint egy cilinderből ki-
húzott személyre szóló üzenetre, mely 
akár meg is határozhatja egész évünket. 
És kíváncsian várjuk: mit üzen nekem. 
Talán veszélyes így megközelíteni akár 
az év igéjét, akár az első hónap igéjét, 
mégis úgy gondolom, hogy erős kapasz-
kodónk lehet, és bizony az év folyamán 
alkalomról alkalomra felidézhetjük és 
forgathatjuk a szívünkben. Január hó-
nap igéje a teremtéstörténetből való jól 
ismert többszörösen visszatérő mond-
ta, amely jó értelemben megbélyegzi, 
legitimálja Isten teremtő munkáját. 
Minden, amit Isten teremtett, jó. Jó, 
mert Isten jónak látta. Még a képére és 
hasonlatosságára formált ember is. 
Ha tovább olvassuk a Biblia első sorait, 
akkor a második teremtéstörténetből 
kitűnik, hogy egyetlenegy dolog az, 
ami nem jó, ez pedig nem más, mint az 
egyedüllét. „Nem jó az embernek egye-
dül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” 
Jól ismert igevers, melyet házasság-
kötések alkalmával gyakran hallunk 
a templomban. Mert valóban nem jó 
egyedül lenni, nem jó az egyedüllétet 
megélni és ezt Isten látta. Ezért örven-
deztet meg teremtő Istenünk kapcsola-
tokkal, közösségekkel. Természetesen 
tudjuk, hogy amikor társat keresünk, 
akkor próbáljuk megtalálni a hozzánk 
illőt. Munkahelyen, iskolában és egyéb 
közösségekben nem mindenki hozzánk 
illő, viszont megszűnik az egyedüllét. 
Vannak olyan élethelyzetek, amikor ott 
van mellettünk a család, a társ, egy-egy 
közösség, mégis egyedül érezzük ma-
gunkat, és vannak olyan élethelyzetek, 
amikor tényleg meg kell élni az egye-
düllétet, akár úgy, mint a bethesdai 
betegnek, aki harmincnyolc évet várt 
arra, hogy valaki mellé álljon. Jézus 
mellé állt!

Hadd említsem az év igéjét is, amely 
egyértelművé kellene hogy tegye 
mindannyiunk számára: nincs az a 
helyzet, melyben teljesen magunk-
ra maradnánk. Hiszen Isten velünk 
van, velünk mozog, velünk történik. 
Ott van velünk a legnagyobb mély-
ségekben, és ott van velünk akkor is, 
amikor minden a legnagyobb rend-
ben van. Hágár, Ábrahám szolgáló-
nője is mélységet él át, amikor neki 
kell megszülnie Sára helyett Ábrahám 
gyermekét, majd menekülnie kell a 
harag és a gyűlölet elől. Egyedüllété-
ben éri a felismerés, amely hitvallássá 
lesz: „Te vagy a látás Istene.” Szó sze-
rinti fordításban így szól ez a bizony-
ságtétel: „Isten, te látsz engem!” 
Isten látta teremtő munkájának töké-
letességét, s a teremtés koronájaként 
benne elhelyezett embert, aki jó he-
lyen van, aki társat kapott, s aki mel-
lett ott van a teremtő Isten. Milyen 
jó belekapaszkodni abba a kinyilat-
kozásba, miszerint Isten látja életün-
ket, kérdéseinket, mélységeinket és 
magasságainkat, álmodozásainkat, 
kétségeinket, tévedéseinket, s mind-
ezekben mellettünk van, velünk van. 

„Micsoda kívánság: - Isten legyen veled!
Hisz ő elkíséri mindegyik léptedet.
Nem élhet nélküle senki itt a Földön,
mindig vele vagyok, időm benne töltöm.
Ő pedig velem van, hiszen itt él bennem!
Csupán az nem tudja, aki még hitetlen.
Mikor imádkozol, vagy magadban be-
szélsz,
minden pillanatban Isten szívéhez érsz.
Aki hiszi Istent, az még csak tanulja,
könnyebben tud élni, ki az Istent tudja!” 

(Aranyosi Ervin: Isten velünk van)

Arató J. Lóránd

ARATÓ J. LÓRÁND AZ IGAZGATÓ LELKÉSZ
A Kiskőrösi Evangélikus 
Egyházközségben 2023. 
január 1-től Kecskeméti 
Pál után, Arató Lóránd 
evangélikus lelkész látja 
majd el az igazgatólelkészi 
feladatokat.
Kinevezéséhez Domonyi 
László polgármester is gratulált 
az újévi istentiszteletet követően és Is-
ten áldását kérte szolgálatára.
Ebben az évben nyugdíjba vonul Kecs-
keméti Pál eddigi igazgató lelkész, 

valamint Luptákné Hanvay 
Mária másodlelkész is. 
Az új igazgatólelkész gon-
dolataiban már több terv is 
megfogalmazódott, többek 
között szeretné még inkább 

bevonni a hitéletbe a közép-
korosztályba tartozó egyház-

községi tagokat. 
Feleségével, Arató Eszterrel 2020 nya-
rán kezdték meg szolgálatukat a Kiskő-
rösi Evangélikus Egyházközségnél.

-bzs-

Városunkban a felekezetek közötti jó 
kapcsolat egyik jele, hogy a világban 
egy hétig megtartott ökumenikus 
imahetet mi két héten át tartjuk, 
mert összekötjük azt az Evangéliumi 
Alliansz Imahetével. A 2023-as évben 
az imahetek január 15-29 között lesz-
nek megtartva. Január 15-én minden-
ki a maga felekezeténél kezdi meg az 
idei év igei üzenetét „Tanuljatok meg 
jót cselekedni, törekedjetek az igaz-
ságra” (Ézs/Iz 1,17) címmel. Január 
16-18 között a pünkösdi imaházban, 
január 19-21 között a baptista ima-

ház ad otthont a közösségnek, majd 
január 22-én, vasárnap mindenki a 
saját templomában ünnepel. Janu-
ár 23-25 között a római katolikus 
templomban, január 26-28 között az 
evangélikus templomban hallgatjuk 
együtt Isten igéjét, majd énekelünk, 
imádkozhatunk egységben. Minden 
alkalom 18 órakor kezdődik kivéve a 
záró istentiszteletet, amely január 29-
én vasárnap, 16.00 órakor kezdődik 
majd. Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit ezekre az alkalmakra!

Pethő-Szűcs Mária

HÁZASPÁROK ÁLDÁSA GYÜLEKEZETÜNKBEN
„Megteremtette Isten az embert a maga 
képmására, Isten képmására teremtet-
te, férfivá és nővé teremtette őket. Isten 
megáldotta őket…” 1Móz 1, 27-28

Mi is a házasság hete?
Közel két évtizede Angliából indult 
el ez a kezdeményezés, amely Valen-
tin-nap környékén minden évben egy 
hétig a házasság és a család fontossá-
gára kívánja irányítani a figyelmet. 
A házasság hetét – amelyhez hazai és 
nemzetközi szinten is számos ismert 
közéleti személyiség csatlakozott ki-
fejezve elköteleződését a házasság, a 
család ügye iránt – mára 4 kontinens 
21 országában ünneplik. Hazánkban 
az országos eseménysorozatot 2008 
óta rendezik meg a keresztény egy-
házak és civil szervezetek széles körű 
összefogásával, számtalan nagyvá-
ros, település, közösség részvételével. 

A Házasság Hete Szervezőbizottsága 
által koordinált központi programok 
fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a 
volt köztársasági elnök felesége. 
A házasság hete programhoz kapcsoló-
dóan gyülekezetünkben szokássá vált, 
hogy felolvassunk az előző évben gyü-
lekezetünkben házasságot kötött párok 
neveit és megáldjuk mindazokat, akik 
szeretnék megerősíteni egykori elköte-
leződésüket egymás iránt és Isten sze-
rint kívánják folytatni kapcsolatukat, 
legyen bár egy éve, vagy több évtizede 
köttetett házasság. Szeretettel hívunk 
és várunk minden házaspárt, aki az ál-
dásban kíván részesülni február 19-én 
a 10 órási istentiszteletre. Hívogassunk 
bátran más házaspárokat is, hiszen 
Isten a vele való kapcsolat után a há-
zassági kapcsolatot tartotta a legfonto-
sabbnak, ápoljuk, védjük, tápláljuk azt 
az ő áldásával.                       P-Sz.M.

Isten iránti hálával tudatjuk, hogy 2023 januárjától
ismét a régi cím alatt (Luther tér 3) található a lelkészi 
hivatal. A nyitvatartási idő változatlan, honlapunkon 
megtalálható. 

Újra szokott helyén a lelkészi hivatal

www.kiskoros.lutheran.hu

KIRÁLY DÓRA ÉS CSONKA GÁBOR 
A KÉT FIATAL MUZSIKUS EGYBEKELTEK

Igazi zenészszerelem az övék. Gabó, az 
egykori Black Sys zenekarban dobolt, 
amikor Dóri, Kiskőrös Város Fúvósze-
nekarának szaxofonosa az együttes ra-
jongójaként elment egy koncertjükre, 
ahol egymásra is találtak. A romanti-
kázó koncertbulikból pedig 2022. ok-
tóber 22-én esküvő lett. Meghívójuk 
stílusosan egy koncertbelépő jegy volt.

A nagy alkalom rendkívül emlékeze-
tesre sikeredett, hiszen tele volt meg-
lepetésekkel és zenével.
Az ifjú arát és párját Dóri fúvószene-
kari barátai muzsikával köszöntötték, 
a lagziban pedig az Irigy Hónaljmirigy 
formáció is fellépett.
Muzsikával és boldogsággal teli közös 
éveket kívánunk az ifjú párnak! Szere-
tettel várjuk a fotót majd a Gólyaro-
vatba is! (fotók: Mészáros Máté)

Boda Zsuzsa

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

VALAMINT KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZÉSÉBEN
PROGRAM:

További információk: a Rákóczi úti dohányboltban
FIGYELJÉK A KISKŐRÖSI GAZDAKÖR EGYESÜLET ÉS KISKŐRÖS VÁROS FACEBOOK OLDALÁT

7 órakor kezdődik a feldolgozás-disznópörkölés és bontás böllérek irányításával.
Napközben történik a disznó feldolgozása, a hagyományos disznótoros ételek elkészítése
HAGYMÁS SÜLT VÉR, KOLBÁSZTÖLTÉS, HURKAKÉSZÍTÉS, TÖPÖRTYŰSÜTÉS FORTÉLYAINAK BEMUTATÁSA.

Kóstolói támogatói jegy a helyszínen vásárolható
18 órakor disznótoros vacsora a művelődési központban.

Orjaleves és főtt hús zmácsenkával, töltött káposzta, sült pecsenye, sült kolbász és hurka.

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata
a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

közreműködésével
PETŐFI SÁNDOR SZAVALÓVERSENYT

hirdet a Petőfi-Emlékévhez kapcsolódva!

AZ ALÁBBI KORCSOPORTOKBA VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET:
1. korcsoport – 4-5-6. osztályosok (kötelező vers: A tavaszhoz)
2. korcsoport – 7-8-9. osztályosok (kötelező vers: Jövendölés)
3. korcsoport – 10-11-12. osztályosok
                            (kötelező vers: Nem megyek én innen sehova)
4. korcsoport – felnő�ek (kötelező vers: Téged keresnek szemeim)

A JELENTKEZŐK:
Kizárólag Bács-Kiskun vármegyei
lakcímmel rendelkező versenyzők.

AZ ELŐVÁLOGATÁS MENETE:
A jelentkezőknek 2023. február 3-a éjfélig,
videófelvétel formájában kell feltölteniük a kötelező verset – név,
lakcím, telefonszám és e-mail cím megadásával – az alábbi űrlapra:
h�ps://forms.gle/QkF8N8RoAUzfr81n6
A zsűri 12 versenyzőt választ minden kategóriából,
akik meghívást kapnak a döntőre.

A DÖNTŐ:
Időpont: 2023. március 1.
Helyszín: Kelemen László Kamaraszínház

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Gáspár Dávid rendezvényszervező
+36/30-293-6614, gaspar.david@bacskiskun.hu
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KÖVETENDŐKÖLTŐI

PETŐFI SZÜLETÉSÉNEK HAGYOMÁNYKÖRE – 2. RÉSZ
Hrúz Máriának már korábban megjövendölték, hogy fia „nagyelméjű” lesz

ÉREMESŐ HULLT A JP TEAM SPORTLÖVÉSZ EGYESÜLET VERSENYZŐIRE
Nagyszerű évet zárt 2022-ben a JP 
Team Sportlövész Egyesület, amivel 
az egyik legjobb szezonjukat tudhat-
ják maguk mögött a klub versenyzői. 
Az egyesület sportolói a különböző 
versenyeken a tavalyi évben összesen 
255 érmet szereztek.
A klubról a JP Team Sportlövész 
Egyesület alelnöke, Maglódi Attila 
elmondta, hogy az általános iskolák 
felső tagozatától egészen a nyugdíjas 
korosztályig biztosítanak a lövészet 
iránt érdeklődőknek sportolási lehe-
tőséget, gyakorlatilag minden korosz-
tály számára. A tagságuk továbbra is 
dinamikusan bővül a város vonzás-
körzetéből. Társadalmi szerepvállalá-
saik folyamatosak és az ilyen jellegű 
tevékenységet is kiemelten fontosnak 
tartják. Megemlítette, hogy a Lech-
ner Péter által vezetett klub jövőre 
jubilál, hiszen 10 év telt el a kiskőrösi 
lőtér létesítményének felújítása, a lö-
vész klub újraindítása óta. A 2022-es 
szezont értékelve mondta el, hogy az 
utánpótlás és felnőtt versenyzőik is ki-
válóan teljesítettek egész évben és ezzel 
vitték a város, valamint az egyesület jó 
hírét az országban. Külön említést ér-

demel a legaktívabb klubtag, Drexler 
Christine, aki 44 versenyen, szinte 
minden szakágban indult az elmúlt 
évben. Maglódiné Tóth Szilviát és 
Maglódi Norbertet is ki kell emelni, 
akik országos bajnoki címeket szerez-
tek az elmúlt versenyévben. Maglódi-
né Tóth Szilvia egy, Maglódi Norbert 
öt ilyen címet szerzett. Ezen túlme-
nően Maglódi Norbert 54 éremmel 
a legeredményesebb klubtaggá vált 

2022-ben. A 2022-es esztendőben a 
klub versenyzői a különböző versenye-
ken összesen 74 aranyérmet, 76 ezüst-
érmet és 80 bronzérmet szereztek. 
Az Országos Bajnokságok – Central 
European Open versenyeken összesen 
9 aranyérem 8 ezüstérem és 8 bronz-
érem került a JP Team Sportlövész 
Egyesület sportolóinak a nyakába. 
A szép éremtábla – amin szinte meg-
duplázták 2022-ben az előző évi ered-

ményeket – a következő klubtagoknak 
köszönhető: Drexler Christine, Haj-
nal Szilvia, Maglódiné Tóth Szilvia, 
Benkovszki Ferenc, Köteles József, 
Lechner Péter, Tóth Zsámboki Dá-
vid, Maglódi Tamara, Kohut Zalán, 
Gulyás Kevin, Mester Péter, Tóth 
Sándor, Tóth Pál, Maglódi Norbert, 
valamint Maglódi Attila.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!

-filus-

A ZÁPORTÁROZÓNÁL FEJLESZTETT AZ ÜLTESS FÁT MOZGALOM EGYESÜLET
A kiskőrösi záportározó melletti te-
rületen már több esetben is történtek 
fejlesztések az Ültess Fát Mozgalom 
Egyesület segítségével. Korábban itt 
az egyesület támogatásával faültetés 
és padok, valamint hulladéktárolók 
kihelyezése valósulhatott meg.
Az Ültess Fát mozgalom Egyesület 
sikeres pályázatot nyújtott be a Tes-
co Globál Zrt. által meghirdetett 
„Ön választ, mi segítünk” programra, 
amely segítségével a záportározónál 
kerékpártárolók és a futók számára 
a felemás korlát kihelyezését tudták 
megvalósítani szakemberek bevo-
násával. Az ünnepélyes átadásra de-
cember 20-án került sor, amikor a 
területrendezési munkálatokba több 
lakos is segített társadalmi munká-
ban. Részt vettek a munkálatokban 
a Kőröszolg Nonprofit Kft. dolgozói, 
a Kiskőrösi NKSZSE női kézilabda 
csapatának játékosai, vezetői, vala-
mint JP Team Sportlövész Egyesület 

tagjai is. Az eseményen az Ültess Fát 
Mozgalom Egyesület elnöke, Filus 
Tibor köszönetét fejezte ki a segítők-
nek, akiknek az egyesület logójával 
ellátott neonzöld pólókat adott át. 
Az eszközök átadó ünnepségét meg-
tisztelte jelenlétével Domonyi László 
polgármester, a Tesco Globál Zrt. ré-
széről Béres Zita régió vezető, Czinki 
Norbert hipermarket formátum ve-
zető, valamint Vasmanszki Nóra, a 
kiskőrösi Tesco áruház vezetője.
A Tesco-Globál Zrt. az Effekteam 
Egyesület közreműködésével 11. alka-
lommal hirdette meg az „Ön választ, 

mi segítünk” elnevezésű pályázatát, 
melynek célja a helyi közösségek tá-
mogatása. A programra pályázhattak 
egyesületek és civil szervezetek, me-
lyek a vásárlók bevonásával – a boltok-
ban leadott tikettek számának függ-
vényében – kaphattak támogatást. 
Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület 
pályázatot adott be 8 kerékpártároló, 
valamint két felemás korlát (derékma-
gasságú és egy alacsonyabb kivitelben 
elkészülő korlátra) vásárlására és ki-
helyezési költségeinek támogatására. 
A Tesco kiskőrösi és kalocsai áruhá-
zaiban az egy hónapig tartó szavazás 

(július 11-augusztus 7-ig lehetett a 
szavazatokat leadni) végén az Ültess 
Fát Mozgalom Egyesület 17 ezer 320 
szavazattal az 1. helyen végzett, amely-
lyel 400 ezer forintot nyertek a tervek 
megvalósítására. Az Ültess Fát Moz-
galom Egyesület „Fuss és kerékpározz 
az egészségedért!” elnevezésű sikeres 
pályázatának köszönhetően most a 
záportározó piac és a körforgalom 
felőli oldalára 4-4 db kerékpártárolót 
(összesen 16 db kerékpár tárolására), 
valamint a futóknak a nyújtáshoz 1-1 
derékmagasságú és 1-1 alacsonyabb 
korlátot tudtak kihelyezni. 

A Magyar Országgyűlés Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította a 2022-es 
és 2023-as esztendőt, a költő születésének bicentenáriumát. A nevezetes 
évforduló alkalmából közöljük a kiskőrösi születésű író és néprajzkutató, 
Magyar Zoltán cikksorozatát, amelyben a szerző Petőfi születésének folk-
lórhagyományait gyűjtötte össze és adja közre a szélesebb olvasóközön-
ség számára, ismeretterjesztő jelleggel. Most a második részt olvashatják.

A magyar népi hiedelemvilágban a 
Kárpát-medence egyes archaikus népi 
kultúrájú vidékein, különösen a keleti 
magyar nyelvterületen a legutóbbi idő-
kig általános volt az a képzet, hogy az 
újszülött sorsa eleve elrendelt, amelyről 
a születés pillanatában sorsasszonyok 
(három párka, urszita, tündér) nyi-
latkoznak. Ez az antik (görög-római) 
mitológiában gyökerező hiedelem kü-
lönösen a balkáni népek folklórjában 
terjedt el, és valószínűleg e déli irányba 
mutató interetnikus kapcsolatok révén 
vált részévé a Petőfi-mondakörnek is. A 
Vasárnapi Lapok című újság egy 1880. 
évi számában e hagyomány már kevés-
bé mitikus kontextusban szerepel: a 
költő édesanyjának még lány korában 
egy javasasszony jövendölte meg, hogy 
„nagyelméjű fia lesz; olyan fiat fog szül-
ni, amelyik előtt ő maga is le fog hajol-
ni, s Petrovicsné ennek a jóslatnak hitt 
is”. Hogy hasonló – álom általi – jós-
latokban Petőfi is hitt, arra Jövendölés 
című költeményében ő maga is utalt, 
megjövendölvén korán bekövetkező 
halálát és nevének továbbélését. Mint 
azt a költő az 1843 elején született vers 
utolsó strófájában írta: „Anyám, az ál-
mok nem hazudnak; / Takarjon bár a 
szemfödél: / Dicső neve költő fiadnak, 
/ Anyám, soká, örökkön él.”
A fentebb részletezett történelmi ha-
gyományok a megjövendölt dicsőség 
motívumán kívül egyéb néphitelemek-
kel is kiegészülnek. Kiskőrösön emlí-
tették a 20. század közepén a folklór-
gyűjtőnek, hogy Petőfi szerencsegyerek 
volt, mert éppen szilveszterkor szüle-
tett. Ugyancsak Kiskőrösön hallotta 
1947-ben Aukner Tibor Dukáti László 
hatvanöt éves tímártól azt a középko-

ri szentek kapcsán is ismert legendás 
hagyományt, miszerint születésekor a 
község harangjai maguktól szólaltak 
meg:
„Azt mesélte nagyanyám, hogy mikor Pe-
tőfi megszületett, megszólaltak a haran-
gok, hát az is mutatja, hogy nagy ember 
vót, mindenki szerette...”
A megszületett gyermek különleges 
voltát jelezték mindazok a testi jegyek 
is, melyekből a szemtanúk a majdani 
poéta táltosi mivoltára következtet-
tek. Erre a nemzetközi folklór motí-
vumindexe is számos példát szolgáltat 
(Stith Thompson: Motif-Index of 
Folk-Literature: D170.0.11. Magic 
knowledge of poet; T540. Miraculous 
birth), amiből kitűnik az, hogy e sok 
tekintetben jellegzetesnek tűnő ma-
gyar tradíció régi hagyományként egy 
szélesebb kulturális kontextusba il-
leszkedik. Egy rábaközi monda szerint 
Petőfi foggal született, melyet azonban 
az édesanyja titkolni akart, de a szü-
lésnél segédkező asszonyok is meg-
pillantották az ínyén a kis fehérséget. 
Az egyik rokon asszony meg is jegyezte 
az édesanyának, hogy: „Ebből a gye-
rekből nagy ember lesz, mert táltosnak 
született!”
Az erdélyi Petőfi-hagyományok még 
ennél is tovább mennek: Segesvár 
környékén és a székelyföldi Gyergyó-
ban egyaránt úgy vélték, hogy a köl-
tő nem csupán foggal (fölös csonttal) 
született, hanem különleges mivoltát 
dupla fogsora jelezte. Mint ahogyan 
azt a küküllősárdi magyarok még a 21. 
század elején is egybehangzóan tanúsí-
tották, a holttestét is ez alapján tudták 
azonosítani a segesvári csatatér közelé-
ben:

„Hát én úgy hallottam, hogy Fehéregy-
házán lőtték meg, hát azért állították föl 
oda a szobrot. S akkor meglőve eljött, s 
itt Héjjasfalván egy öreg bébútatta a 
disznyópajta alá. S ott halt meg. Osztán 
ott megkapták, a fogáér’ ismerték meg, 
hogy Petőfi.”

„Itt Fehéregyházán lőtték meg. 
Aszongyák, hogy Fehéregyházán egy 
disznyópajta alatt kapták meg. Dupla 
fogai vótak, dupla fogsora. Dupla sor 
foga vót. S arról ismerték meg. Nekem 
nagyapám így beszélte el.”

E hagyomány alapja a táltos- és gara-
bonciás-hiedelemkör vonatkozó folk-
lórszövegein kívül bizonyára Petőfi 
úgynevezett „farkasfoga”, azaz vala-
melyest rendellenesen nőtt bal felső 
szemfoga volt. A költő e különös testi 
jegyéről már közeli barátai és kortársai 
(Jókai Mór, Egressy Ákos, Sárkány Sá-
muel stb.) is többször megemlékeztek, 
s mint azt Jókai írta Petőfire emlékezve 
a Budapesti Hírlap 1902. évi 4. szá-
mában ‒ e szabálytalanul nőtt fog gro-
teszk, gunyoros jelleget kölcsönzött a 
nevetésének.                 Magyar Zoltán

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

fotó: Csatai Ede

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
GŐGH BÉLA

utolsó földi útján velünk voltak, mélységes fájdalmunkban 
őszinte részvéttel osztoztak. Köszönet a vigasztaló 

szavakért, a szeretet, a búcsú virágaiért.
Gyászoló családja

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk

FILUS TIBORNÉ
BAJUSZNÁCS ERZSÉBET

utolsó földi útján velünk voltak,
végső nyughelyére elhelyezték a kegyelet virágait

és fájdalmunkban osztoztak.
A Filus család

0,52 hektár szőlőterülettel hegesztőtrafó 8 leveles
kistárcsa kapálógép, 2 darab hagyományos préssel
Kiskőrös külterületén körülbelül 2,5 kilométerre
TANYA ELADÓ Közép-Cebén, a Brada soron!
Érdeklődni: 06-30/849-1494
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A NŐI FUTBALLCSAPAT CÉLJA A BAJNOKI CÍM MEGSZERZÉSE
A Kiskőrösi LC megyei I. osztály-
ban szereplő női labdarúgó csapata 
jelentősen átalakult az idei szezonra. 
A nyár során az együttesből sokan 
távoztak és több érkező is volt, így 
egy szinte teljesen új csapatot kellett 
építeni az új bajnoki szezonra. 
A gárda kiváló teljesítményt nyúj-
tott az őszi szezonban, így elmond-
ható, hogy a csapatépítés jól haladt. 
Az együttes a hatcsapatos bajnokság 
első felén túl 10 mérkőzésen szer-
zett 8 győzelemmel, 1 döntetlennel 
és 1 vereséggel, 30-10-es gólarány-
nyal, 25 ponttal holtversenyben 
vezeti a tabellát a Kecskeméti LC 
csapatával. 
A nők kiemelkedő teljesítményét 
jól mutatja, hogy a harmadik helyen 
álló LUA Baja együttese mindössze 
13 pontot tudott szerezni. A csapat 
házi góllövőlistáját Dobák Szabina 
vezeti 11 találattal, a 6 gólos Végh 
Emese és az 5 gólos Kovács Liliá-
na előtt. A csapat őszi szerepléséről 
Makó Zsolt edző elmondta, hogy a 
szezonkezdet előtt volt több változás 
is a játékoskeretben és még a nyár 
közepén kétséges volt, hogy a klub 
el tud indítani felnőtt női csapatot 

a megyei I. osztályú bajnokságban. 
A háttérben nagy szervezőmunka 
folyt, hogy tudjanak igazolni új já-
tékosokat, közülük kettőt pedig ép-
pen az utolsó pillanatokban sikerült 
a soraikban tudni. Az előjelek nem 
voltak jók, ami felértékeli az elért 
eredményeket. Az edző szerint az 
új igazolások nagyon jól sikerültek, 
kiválóan beilleszkedtek és a tavalyi 
csapatból, akik maradtak, azok be-
fogadták őket. Minden mérkőzésen 
látja, hogy a játékosok küzdenek 
egymásért és vesztett helyzetből is 
fel tudnak állni. Volt olyan találko-
zó is, amikor nem ment a játék, a 
góllövés, de valahogy nagy akarás-
sal elértek egy találatot. Kiemelte, 
hogy a csapategység és a mutatott 
játék is az elmúlt éveket tekintve 
most volt a legjobb az ősszel. A ta-
lálkozókra heti két edzéssel készül-
tek, melyeken jó arányban vettek 
részt a játékosok. A jó őszi szerep-
lésükben szerepet játszott, hogy a 
lányok betartották a taktikai uta-
sításokat, nagyon fegyelmezettek 
voltak a mérkőzéseken és sokszor a 
nehéz pillanatokban a kiváló egyéni 
villanások bizonyultak döntőnek. 

A mérkőzések közül kiemelte az 
első fordulóban hazai pályán leját-
szott kecskemétiek elleni találko-
zót, amikor 0-1-ről tudtak fordí-
tani és a bajnoki címért folytatott 
harcban a legnagyobb riválisukat 
győzték le 2-1-re. Az egyértelműen 
látszik, hogy a kecskemétiek elle-
ni bravúros győzelem nagy lökést 
adott a lányoknak és végig kísérte ez 
a csapatot az őszi szezon során, de a 
visszavágón igen tartalékos csapat-

tal sajnos 5-0-ra kikaptak. A csapat 
a téli alapozást januárban kezdi el 
heti három edzéssel és a csapatból 
senki sem jelezte még, hogy szeret-
ne távozni, így változatlan kerettel 
készülnek. A csapat célja, hogy a 
rivális kecskemétieket a tavaszi két 
mérkőzésük egyikén legyőzzék, 
amivel nagyon közel kerülhetnének 
a bajnoki cím megszerzéséhez.

Filus Tibor 

A SZURKOLÓK IS ÁTÉREZTÉK A LABDARÚGÓK NEHÉZ HELYZETÉT
Az őszi szezonban várakozáson alul 
szerepelt a megyei I. osztályban 
szereplő Kiskőrösi LC labdarúgó 
csapata. A csapat hullámzó teljesít-
ményt nyújtott és néhány feledhető 
vereséget szenvedett a bajnokság első 
felében.
A 10. fordulóban lejátszott Harta 
elleni 8-0-ás hazai vereséget köve-
tően edzőváltás is történt, amikor 
Agócs Zoltán lemondott a posztjá-
ról és helyét a kapusokkal foglalkozó 
Kovács László, valamint az U19-es 
gárda szakmai munkájáért felelős 
Mokrickij Viktor vette át. Az edző-
váltás után az együttes a hátralévő 
4 mérkőzésén 5 pontot szerzett és 
a 14 csapatos bajnokság 11. helyén 
zárta az őszi szezont 15 ponttal. 
A kialakult helyzetről Kovács László 
elmondta, hogy váratlanul érte a 
felkérés, melyet követően Mokrickij 
Viktorral közösen irányították a csa-
patot az őszi szezon befejező szaka-
szában. Megemlítette, hogy sajnos az 
őszi szezont sokan a hartaiak elleni 
nagy gólarányú vereséggel azonosít-
ják, pedig a tabellát nézve azért nem 
ennyire rossz a helyzetük. Kiemelte, 
hogy egy további győzelemmel most 
mindössze két pontra lennének a 
dobogótól, melyre volt esélyük a ta-
lálkozók során. Nagyon nehéz hely-
zetben vette át a csapatot a hartaiak 
elleni vereséget követően, amikor 
nehéz volt felrázni a csapatot, hiszen 
mentálisan kellett a legtöbbet azért 
tenni, hogy rendeződjenek a sorok. 

Az őszi szezon utolsó négy fordu-
lójára már erőlét tekintetében nem 
lehet csodákat tenni és próbálta át-
gondolni, hogy aktív játékosként 
mit tett volna hasonló esetben. 
Az őszi szezon utolsó négy mérkőzé-
séről elmondta, hogy talán sikerült 
valami előrelépést elérni az együt-
tesnél. Amikor átvették a csapatot, 
rögtön jött egy keceli szomszédvári 
rangadó, ahol 3-0-ra kikaptak, majd 
ezt követően hazai pályán fogadták 
a jól szereplő bácsalmásiakat, amely 
mérkőzésen már sikerült összerak-
ni a védekezésüket és gólnélküli 
döntetlent értek el. Jött a rangadó 
idegenben a soltvadkertiek ellen, 
melyen egy jó csapat ellen értek el 
1-1-es döntetlent. Ezen a mérkőzé-
sen öt rúgott gól nélküli mérkőzés 

után tudtak a hálóba találni és a 
csapat a mutatott játékában is kez-
dett már jobban kinézni. Az utolsó 
fordulóban a lajosmizseieket 4-0-ra 
győzték le, aminél végre elmondhat-
ták, hogy hosszú idő után nyertek. 
Úgy fogalmazott, hogy a néhány 
hetes közös munka során csodákra 
nem lehetett számítani, de a lajosmi-
zsei találkozóra sikerült mentálisan 
összerakni a csapatot. Megemlítette, 
hogy a nyáron három kezdőjátékos 
távozott és három új érkezett a csa-
pathoz, amelyek beépítése nem tud 
megtörténni egyik napról a másik-
ra. Mindezek mellett jött a sok sé-
rülés és öt olyan játékos volt ezen a 
listán, akiknek kezdő helye lenne a 
csapatban. Mindezeket összerakva a 
tavalyi kezdő tizenegyből nyolc já-

tékos hiányzott az őszi szezonban, 
akiket nem lehetett pótolni. Az utol-
só négy mérkőzésen való közremű-
ködésre kaptak felkérést Mokrickij 
Viktorral, így a munkájuk véget ért 
ilyen feladatkörben. A továbbiakban 
Mokrickij Viktor az U19-es csapat 
szakmai munkájáért felel majd és 
Kovács László a kapusokkal foglal-
kozik, de igény esetén besegít majd 
a felnőtteknél is az edzői teendőkbe. 
Kiemelte az edző, hogy a kialakult 
helyzethez képest a szurkolók hozzá-
állása és megnyilvánulásai egyértel-
műen pozitívnak mondható. Szerin-
te a szurkolók is átérezték, hogy egy 
nagyon felforgatott csapat szerepelt 
az őszi szezonban és teljesen reálisan 
kezelték a problémákat.

Filus Tibor

AZ ŐSZI SZEZON VÉGÉN A NEGYEDIK HELYEN ÁLL A KLC II. 
Hullámzó teljesítményt nyújtott az 
őszi szezonban a megyei III. osztá-
lyú labdarúgó bajnokságban szereplő 
Kiskőrösi LC II. csapata. Az együt-
tes helyzetét nehezítette a bajnokság 
első felében, hogy sérülések és egyéb 
okok miatt több játékosra sem lehe-

tett számítani, így a szép győzelmek 
mellett nagy gólarányú vereségek is 
előfordultak.
A csapat a bajnokság első felét a 4. 
helyen zárta 13 mérkőzésen szer-
zett 9 győzelemmel, 4 vereséggel, 
47-23-as gólaránnyal, 27 ponttal. 

Az együttes a harmadik helytől 4 
pontra lemaradva kezdheti majd 
meg a tavaszi szezont. A házi góllö-
vőlistát Karf Alex vezeti 6 találattal, 
az 5 gólos Füleki Antal és Sinkó 
Dorián előtt. A csapat őszi szereplé-
séről Sinkó Dorián játékos és egyben 
technikai vezető elmondta, hogy a 
lehetőségeket átértékelték és cél-
ként most nem helyezésekben gon-
dolkodtak, hanem azt fogalmazták 
meg, hogy megmaradjon a megyei 
harmadosztályú csapat. A szezonkez-
detre összeállt a keret. Az idősebbek, 
a csapat gerincét adó játékosok közül 
voltak olyanok is, akik csak úgy vál-
lalták a folytatást, ha az együttes to-
vábbra is komolyan veszi a szereplést 
és a bajnokság meghatározó csapatai 
közé tartozik majd. A szezon közben 
nehezítette a szereplésüket, hogy a 
kisebb sérülések mellett voltak olya-
nok is, amikor valaki hosszabb időre 

kidőlt a sorból. Sajnos több esetben 
is igen felforgatott csapattal tudtak 
pályára lépni és sokszor olyan el-
lenfelekkel szemben, amelyek a baj-
nokság élmezőnyébe tartoznak. Így 
előfordult, hogy nagyobb gólarányú 
vereségekbe is beleszaladtak, mint a 
bócsaiak (0-3), a kaskantyúiak (1-
4) vagy a soltvadkertiek (1-6) ellen. 
Az őszi szezonban talán a legjobb 
teljesítményt a kunfehértóiak elle-
ni hazai győzelem (4-2) alkalmával 
nyújtották. A csapat a téli pihenőt 
követően januárban elkezdi a felké-
szülést és a tervek szerint heti egy 
alkalommal találkoznak majd a meg-
szokott módon. Reményét fejezte ki, 
hogy a tavaszi szezonban eredmé-
nyesebben tudnak majd szerepelni, 
amiben segíthet, hogy a játékoskeret 
nagy valószínűséggel együttmarad és 
a sérültek felépülhetnek.

-filus-
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SPORTEGÉSZSÉGESEN

A TÉLI IDŐSZAKBAN A MOZGÁST ÉS A TUDATOS ÉTKEZÉST AJÁNLJA AZ EFI ÉRMES HELYÉRT KÜZD NŐI CSAPATUNK EREDMÉNYES TAVASZI SZEZONBAN 
REMÉNYKEDNEK A FÉRFI KÉZISEKA Kiskőrösi NKSZSE megyei I. osztályú női kézilabda bajnokságban sze-

replő gárdája az őszi szezont jó teljesítményt nyújtva a harmadik helyen 
zárta. A bajnoki tabellát a nemesnádudvariak vezetik a kalocsaiak előtt, 
a kiskőrösi lányok pedig a harmadik helyen vannak 8 mérkőzésen szerzett 
4 győzelemmel és 4 vereséggel, 221-198-as gólaránnyal, 8 ponttal. 

A helyi fiatalok beépítése a csapatba 
folyamatos, aki rendszeresen játékle-
hetőséget kapnak. Az őszi mérkőzések 
után a házi góllövőlista élén Csepregi 
Judit áll 37 góllal, őt Fazekas Laura 
követi – 37 gól, Mokos Anita – 28 
gól, Kollár Csenge – 26 gól, Márki 
Éva – 25 gól. A csapat szerepléséről 
Czérna János edző elmondta, hogy a 
bajnoki szezon kezdete előtt egy éves 
kihagyás után visszajött az együttes-
hez Márki Éva, aki játéktudásával, 
hozzáállásával nagyon sokat segített. 
A fiatalabb játékosok a tavalyi évben 
már kezdték megszokni a felnőttek 
mezőnyét, akik közül többen párhu-
zamosan szerepeltek a serdülő és az 
ifjúsági bajnokságban is. A játékos-
keretben jelentősebb változások nem 
voltak, így szinte teljes mértékben a 
tavalyi gárdával készültek az új bajno-
ki évadra. Úgy fogalmazott ez edző, 
hogy látszik a sok munka a fiatalokon 
és a nagyszámú mérkőzés is a fejlődé-
süket szolgálja. Játékban mindenkép-
pen sikerült előrelépniük és eredmé-
nyesség tekintetében is. Az őszi szezon 
végén a többszörös bajnok és az idei 
szezonban még százszázalékos Nemes-
nádudvar csapatától csak mindössze 
egy találattal kaptak ki 26-25-re. Er-
ről a mérkőzésről megemlítette, hogy 
a nemesnádudvariak a 60. percben 

szerezték egy hétméteresből a győztes 
góljukat. Szoros mérkőzéseket ját-
szottak az érmes helyekért küzdő ka-
locsaiakkal és a nemesnádudvariakkal 
egyaránt. A jó szereplésük okait ab-
ban lehet keresni, hogy a fiatalabb 
és a rutinosabb játékosok nagyon jól 
kiegészítik egymást. Az edző szerint a 
bajnokságban sok egyforma képessé-
gű csapat van, de a mérkőzéseik közül 
kiemelte, hogy szép győzelmet arattak 
a kiskunhalasiak ellen, a szomszédvári 
rangadókon a soltvadkertieket pedig 
két alkalommal is nagy gólaránnyal 
győzték le. A találkozókat tekintve 
volt két egygólos győzelmük és két 
egygólos vereségük, ami jól mutatja, 
hogy kiegyenlített erőviszonyok van-
nak a bajnokságban. Az egyéni telje-
sítmények tekintetében Márki Évát 
emelte ki, aki az irányító játékával so-
kat tett a csapat sikereiért, Boldizsár 
Nikita a kapuban biztos pont volt, 
valamint a felnőtt gárda legfiatalabb 
kézilabdázóját, Fazekas Laurát emlí-
tette még meg, hiszen nagyon sokat 
fejlődött az elmúlt időszakban és ez 
gólokban is megmutatkozott. A téli 
felkészülést a csapat már januárban 
elkezdi és a bajnokság tavaszi szezonja 
február közepén indul majd, amikor a 
kiskunmajsaiak ellen lépnek pályára.

F.T.

A Kiskőrösi KSK NB II-ben szerep-
lő férfi kézilabda csapata a vártnál 
gyengébben szerepelt az őszi szezon-
ban. Az együttes a bajnokság első fe-
lén túl a 11. helyen áll a 12 csapatos 
küzdelemsorozatban 1 győzelem és 1 
döntetlen mellett, 9 vereséget szen-
vedtek, 251-336 gólaránnyal, amivel 
3 pontot szereztek.
A csapat az ősszel hazai környezetben 
szerezte a három pontját, amikor a 
mecseknádasdiakat győzték le 24-
23-ra és 32-32-es döntetlent játszot-
tak a Rinyamenti KC SE Nagyatád 
együttesével. Góllövés tekintetében 
kiemelkedett a csapatból Laki Gergő 
teljesítménye, aki 91 góllal vezeti a 
házi góllövőlistát a 45 találatot szerző 
Barna Imre és a 21 alkalommal ered-
ményes Bezsenyi Ákos előtt. A csa-
pat teljesítményéről Horváth And-
rás edző elmondta, hogy a bajnokság 
kezdete előtt sajnos a keretüket nem 
tudták kellőképpen megerősíteni, 
valamint tanulmányi és munkahe-
lyi elfoglaltságok miatt több játé-
kos edzésmunkája hátráltatva volt. 
A tavalyi évhez képest gyengült a já-
tékoskeret, a felnőtt csapat szereplé-
sét pedig az utánpótlásból felhozott 
fiatalok még nem tudták megfelelően 
segíteni. A nyári alapozó időszakban a 
játékoslétszám az edzéseken általában 
a hét második felében volt elfogadha-
tó. A gyakorlásokon sokszor kisebb 

létszámban voltak jelen a játékosok 
és ilyen előjelek után komolyabb cé-
lokat nem lehetett megfogalmazni az 
új szezonra. Az edző kiemelte, hogy 
a bajnokságban résztvevő csapatok 
jelentősen megerősödtek, és sokkal 
több a jobb képességű gárda, így a 
meggyengült kerettel nehezebb volt 
jó eredményeket elérni. A lejátszott 
találkozók tekintetében azokból a 
mérkőzésekből volt több, amikor 
gyengébb teljesítményt nyújtottak és 
sokszor volt olyan találkozó is, ami-
kor esélyük sem volt jó eredmény 
elérésére. Megemlítette, hogy hazai 
környezetben próbáltak elsősorban 
tisztességgel helyt állni és a győzel-
mük, valamint a döntetlenük mellett 
több esetben is közel álltak a pont-
szerzéshez. A tavaszi szezonkezdetig 
megpróbálnak igazolni erősítésként 
játékosokat és nagyon reméli, hogy 
a sérültek felépülnek, akikkel kie-
gészülve eredményesebbek lehetnek 
majd a bajnokság második felében. 
A csapat a téli felkészülését már janu-
árban elkezdte.

Filus Tibor

A kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda a 2022-es év utolsó hónapjában is 
több, szerteágazó témájú és célú programot biztosított az érdeklődők szá-
mára. Befejeződtek a Fritti Sportban, Madácsi Anita által tartott gerinc-
tornák, ahol hétről hétre, együtt edzhettek a résztvevők, nem csak fizikai 
állapotuk, állóképességük és erejük fejlődhetett a mozgás sok pozitív ha-
tásával, hanem egy igazán jó és támogató közösség is kialakult az alkal-
mak során. Az előző évhez hasonlóan az idei évben is elmaradhatatlan 
célunk lesz a lakosság számára a különböző mozgásos programokon való 
részvétel lehetőségének biztosítása!

A téli időszakban a mozgás mellett 
az étrend is szerepelt terítékünkön 
egy, az Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézmény által szerve-
zett komplex egészségnap keretében 
is, ahol az idősebb résztvevők testi, 
lelki és mentális egészsége is hang-
súlyt kapott egy jó hangulatú, az 
egészséges életmód elemeivel átszőtt 
programon.

Bemutatásra került az egészséges 
táplálkozás és tényezői a Szlávik- 
Kupán Emese dietetikus és életmód-
tanácsadó által tartott előadáson, 
Soltvadkerten a Gyöngyház Kulturá-
lis Központban. A program során ki-
emelt fontossággal bírt a táplálkozás 
és a cukorbetegség kapcsolata, min-
den ízben vizsgálva összefüggéseiket 
és az egymásra gyakorolt hatásaikat. 

A következő előadás, amely hasonló 
témában kínál ismereteket, ezen a 
helyszínen kerül megtartásra január 
18-án, 17 órakor. Bemutatásra kerül 
maga az életmódváltás, annak jelen-
tősége, módszerei és a sikerességét 
megalapozó teendők, megismer-
kedhetünk az inzulinrezisztenciával 
és jellemzőivel, a PCOS (Policisztás 
Ovárium Szindróma) tulajdonsága-
ival és információt kaphatunk an-
nak étrendi kezeléséről, tisztábban 
láthatjuk a hobbisportolók táplál-
kozását befolyásoló tényezőket és a 
számukra fontos étkezési szokások 
elemeit.
Az Egészségfejlesztési Iroda 2023-
ban is számos városi rendezvénnyel, 
előadással, mentális és mozgásos 
programmal várja a Kiskőrösi járás 

lakosait, az előttünk álló év során is 
igyekszünk minden korosztálynak és 
célcsoportnak lehetőséget biztosíta-
ni a testi-lelki egészségének fejlesz-
tésére. Az aktuális programjainkról 
a 70/324-0488 telefonszámon, a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ-
ban található irodánkban, valamint 
az Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös 
Facebook oldalán folyamatosan tájé-
kozódhatnak.
Jó egészségben és boldogságban gaz-
dag, új évet kívánunk!

László Luca
EFI koordinátor

 

AUTÓBUSZVEZETŐT KERESÜNK
kiskőrösi vagy környékbeli lakhellyel, 
rendszeres napi járatra, nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. 

Bővebb információ:
bekotours@bekotours.hu
(Bekő Péter: +36-30/2492 465)

Erdőtelken
a Fenyves utcában

1600 m2 építési telek 
ELADÓ.

Tel.: +36-20/453-2727
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SZOROS KÜZDELEMBEN NYERTE MEG A SZILVESZTER KUPÁT A NÉRÓ SC

A 2022-es évben 28. alkalommal került megrendezésre a Szilveszter Kupa 
kispályás amatőr teremlabdarúgó torna. A sporteseménynek a Városi 
Sportcsarnok adott otthont december 26-27-28-29-én 16 csapat részvé-
telével. Az együttesek az első két napon négy csoportban mérkőztek meg 
egymással, melyek után a csoportok első két helyezettje a felső ágon, a 
harmadikok és negyedikek pedig az alsó ágon küzdöttek meg egymással 
kieséses rendszerben.

Az amatőr sportolók nagy összefogá-
sával valósult meg a kupa, Barkóczi 
László (ovális fotó) főszervezésével. 
Az összegzéskor kiemelte, hogy kö-
szönetet mond azoknak a vállal-
kozóknak, támogatóknak, akik a 
Szilveszter Kupa mögé álltak, mint 
az Agroline Kft. – Tóth László, Le-
csorgó Kft. – Lengyel László, Szent-
péteri Borpince – Szentpéteri Atti-
la, Kunság Szesz Zrt. – Nagy László, 
Pat-Italház Kft. – Polereczki Pál és 
a Gábor Vin Kft. – Torgyik Gá-
bor, mely által biztosított volt, hogy 
szükség esetén a sportcsarnok rezsi 
díjai kifizetésre kerülnek. Mindezek 
mellett köszönetét fejezte ki a kupán 
résztvevő csapatoknak is, akik na-

gyon sportszerűen küzdötték végig 
a négynapos tornát, mely so-
rán igen kevés komolyabb 
szabálytalanság történt a 
pályán, fegyelmi ügyet 
pedig nem kellett tár-
gyalni.
Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen 
Szedmák Tamás al-
polgármester köszönte 
meg minden szervező-
nek az áldozatos munkáját 
a kupa lebonyolítása során és a 
csapatoknak a részvételt. Az admi-
nisztrációs feladatokat ellátó Bar-
kóczi Nóra és Boldizsár Nikita, va-
lamint a főszervező Barkóczi László 

felesége, Barkócziné Varga Krisz-
tina egy csokor virágot vehetett át 
munkájuk elismeréséül. A csapatok 
számára a díjakat Barkóczi László, 
Szedmák Tamás, Harangozóné 
Balogh Zsóka, a Kiskőrös Városért 
Alapítvány kuratóriumának tagja, 
valamint Szentpéteri Attila és felesé-
ge Ildikó adták át. 

Megköszönték Tóth István, 
Apró Ferenc és Horváth 

Zoltán játékvezetők 
közreműködését is. 
Elhangzott, hogy 
Szekeres Péter gyúró 
a legutóbbi hat Szil-
veszter Kupán segí-
tette valamelyik gárda 

szereplését és minden 
évben a döntők részese 

volt. A 2022-es kiírásban 
egyedülálló módon volt része-

se Szekeres Péter a kupadöntőnek, 
ugyanis a Néró SC, valamint a BL 
Metál csapatánál is ő látta el a gyú-
rói feladatokat, így az ő nyakába egy 

aranyérem és ezüstérem is került. 
Elismerést vehetett át a torna legidő-
sebb játékosaként az 53 éves Sárdi 
János, valamint id. Mokrickij Vik-
tor és a legfiatalabb labdarúgóként, a 
15 éves Harangozó Andor. 
Hagyomány, hogy a kupán használt 
négy labdát kisorsolják a résztvevő 
csapatok között, melyeket idén a 
Sport Fröccs, a Power Rangers, az 
Inter Movistar és a Falábúak csapa-
tai vehette át.

Filus Tibor

Domonyi László polgármester is 
elismerően nyilatkozott a sportese-
ményről: „Fergeteges volt az idei 
Szilveszter Kupa a Városi Sportcsar-
nokban. Hatalmas küzdelemben 
dőlt el a dobogós helyezések sorsa. 
Köszönöm a csapatoknak a bravúros 
játékot, és a nézőknek, hogy négy 
napon keresztül lelkesen bíztatták a 
játékosokat.
Külön szeretnék köszönetet monda-
ni Barkóczi Lászlónak, aki felvállalta 
a Szilveszter Kupa megszervezését, és 
azoknak a kiskőrösi vállalkozóknak, 
akik mellé álltak és támogatták, hogy 
a sportesemény megvalósulhasson!”

A helyosztó találkozók eredményei
A 15. helyért:
Falábúak-Pénzügyőr2 3-4
A 13. helyért:
Inter Movistar-Power Rangers 0-3
A 11. helyért:
XL Fuvar-V.I.Plast 11-6
A 9. helyért:
Pénzögyőr1-NT Munkaruházat 11-1
A 7. helyért:
Kaskantyúi FSE-Sport Fröccs 7-10
Az 5. helyért:
Mátyás Keserű-Sráczok 0-4
A 3. helyért:
Korona Pizzéria-Agroline 2-0

A döntőben:
Néró SC-BL Metál 0-0 
A 2x5 perces hosszabbításban: 1-1
A hétmétereseknél: 3-2
A büntetőpárbajt a Néró SC nyerte 
meg 3-2-re és ezzel a 2022-es Szil-
veszter Kupa győztese lett.

Különdíjak
Gólkirály:
Gyurián Gábor (Sport Fröccs) – 10 
gól
Legjobb kapus:
Csernák Gábor (Néró SC)
Legjobb mezőnyjátékos:
Barkóczi Ádám (BL Metál)


