
Jubiláló  
pedagógusokat köszöntöttek

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP!

Akadémia: minden  
eddiginél jobb év volt 
A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia 
a felelősségteljes üzemeltetésnek köszönhetően 
legsikeresebb évét zárta fennállása óta – értékelte 
az akadémia elmúlt egy évét Ivkovicné Béres Tímea 
igazgató a Kecskeméti Lapoknak.

Az egyszülős 
családokért 
Egyszerűbb, gyorsabb és ha-
tékonyabb lesz a tartásdíj be-
hajtása, nyilatkozta dr. Salacz 
László országgyűlési képviselő 
a KTV vendégeként.

Eszel és 
fogysz! 
„Egészség, jó közérzet és vég-
leges fogyás!” – Turú Balázs, a 
Kontroll Diéta atyja bemutatja 
hétköznapi hőseinek látványos 
eredményeit.

15. oldal 4. oldal 5. oldalUTÁNPÓTLÁS INTERJÚ DIÉTA

Második oltás nélkül 
elvész az igazolvány

PROGRAMAJÁNLÓ

Jön a Múzeumok 
Éjszakája

Megjelentek a Múzeumok Éjszakájá-
nak kecskeméti programjai. Kétolda-
las összeállításunkban helyszínenként 
mutatjuk a választékot, hogy segítsük 
a felkészülést e népszerű programra. 
Jó tervezgetést, már lehet számolni 
visszafelé a napokat június 26-ig!

Orbán Viktor miniszterelnök 
nemrég bejelentette, a kormány 
engedélyezte a 12–16 évesek 
koronavírus elleni oltását. A 
szülők dönthetik el, szeretnék-e 
beoltatni gyermeküket. Elhang-

zott az is, hazánk áttért a tömegesről a 
készenléti oltási rendre. Mint kiderült, 

azt a 137 ezer embert, aki nem vette 
fel a második oltást, törölni fogják a vé-
dettségi igazolvány nyilvántartásából.  

Amíg nincs oltás, addig az oltás 
állami felelősség, de amikor eljön a 
pillanat, hogy több a vakcina, mint 
ahányan jelentkeztek, akkor egyéni 
felelősség – mondta a kormányfő.

A digitalizáció, a környezetvédelem és a hétköznapi problémák megoldása állt a június 11-én megrendezett 5letből jövő! 
játékos vállalkozói vetélkedő döntője fókuszában. A kecskeméti Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpontban 
zajló versenyre három országból öt csapat érkezett, hogy egy szakértőkből és befektetőkből álló zsűri előtt prezentálja a fél 
éven át tartó játék során kidolgozott vállalkozási ötletét. Szoros versenyben végül netes csomagküldő szolgáltatás ötletével 
a kecskeméti Fenotípus csapata vihette haza az 1+1 milliós fődíjat

KITÜNTETÉS

A Nők a Nemzet 
Jövőjéért díjai

Az egyesület díját ezúttal hárman kap-
ták meg: dr. Sejbenné dr. Patyi Márta, 
a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház 
Kórházhigiénés Osztályának osz-
tályvezető főorvosa, Jancsikné Tóth 
Andrea, az Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága Margaréta 
Otthonának igazgatója, illetve Kővári-
né Kis Katalin, a Kálmán Lajos Óvoda 
intézményvezetője.
 Cikkünk a 2. oldalon olvasható

Kecskeméti a legjobb „5let”!

A kecskeméti származású fiú 
a „Kihívók” csapatát erősítet-
te a versenyben, majd a Domi-
nikán eltöltött 113 nap után 
mindenkit maga 
mögé utasítva, 
megnyerte az 
idei Exatlont

KITARTÁSA SEGÍTETTE 
AZ EXATLON CSÚCSÁRA

15–16. oldal

3. oldal
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Rockopera a 
lovagkirályról 
Szent László, a lovagkirály 
címmel népi rockoperát mutat 
be július 9-én Izsákon a Pintér 
Tibor által alapított és vezetett 
Nemzeti Lovas Színház.

Régi-új edző 
a KTE-nél 
Júniustól Szabó István vette 
át a KTE HUFBAU NB II.-es 
csapatának irányítását. Az új 
trénert nem kell bemutatni, 
ezer szállal kötődik a klubhoz.

8. oldal 15. oldalPREMIER FUTBAL

Nem marad el a 
Múzeumok Éjszakája!

PEDAGÓGUSNAP

Köszönet az 
óvodák dolgozóinak 

Rendhagyó pedagógusnapi ünnepsé-
gen mondott köszönetet kedden Sze-
mereyné Pataki Klaudia a kecskeméti 
óvodapedagógusoknak és dajkáknak 
az elmúlt 14 hónapban végzett elhi-
vatott munkájukért. Nekik köszön-
hetően alig volt megbetegedés a 
kisgyerekek között, és folyamatosan 
nyitva lehetett 9-10 óvoda a városban 
– hangsúlyozta a polgármester.

Június 26-án rendezik meg Múzeumok 
Éjszakáját, ez lesz az első olyan orszá-
gos kulturális rendezvény, ahol újra sze-
mélyes jelenléttel várják a látogatókat. 
Természetesen Kecskemét is csatlako-
zott a szervező városokhoz.

A népszerű program országszerte 
koncertekkel, tárlatvezetésekkel, inter-

aktív eseményekkel, családi programok-
kal várja a látogatókat. A kínálatról és az 
aktuális részvételi feltételekről a Muzej.
hu weboldalon június 10-étől olvasha-
tók információk. A honlapon helyszín, 
időpont és programtípus szerint keres-
hetők az események, valamint mobilal-
kalmazás segíti a tájékozódást.

Kulacsokat ajándékozott a város

Elsősorban a gyerekekről szólt az újranyitás eddigi talán legmozgalmasabb hétvégéje. A Muzsikál az erdő programsorozat a 
gyereknapra való tekintettel több játékos foglalkozást kínált a legkisebbeknek, de a Hírös Agóra és a Ciróka Bábszínház is 
különleges meglepetésekkel várta őket

KÖLTSÉGVETÉS

Gyarapodott
a város vagyona 

Munkaértekezleten tárgyalták meg 
nemrég az önkormányzati képviselők 
Kecskemét 2020-as pénzügyi beszá-
molóját. A zárszámadásból kiderül az 
is, hogy a járványhelyzet ellenére a 
város a tervezett bevételeit egy száza-
lékkal túlteljesítette.

A gyerekek hétvégéje

Huszonharmadik 
alkalommal rendez-
te meg „MOZDULJ!” 
című sportvetélke-
dőjét május 28-án 
a Nyugdíjasok 
Klubjainak Megyei 
Jogú Városi Szövet-
sége. A rendezvényt 
az arborétumban, a 
kápolna előtti téren 
tartották. Játékos, 
ügyességi és erőn-
léti feladatok várták 
az idei 27 csapatot

Időskorban is jól 
esik a mozgás

4. oldal

7. oldal

3. oldal

6. oldal

Gyermeknap alkalmából 1500 színes, vidám kulacsot adományozott a város a Kecskemét szociális 
védőhálóját képező Család- és Gyermekjóléti Központnak. A Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

által átadott kulacsokat a segítőközpont által szervezett tematikus táborokban osztják ki, minden 
szín egy táborhoz kapcsolódóan a gyerekek összetartozását szimbolizálja majd (Részletek: Hírös.hu)
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OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: JÚNIUS 17.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Isten is gyógyít 
a kórházakban  
Hodánics Tamás református lelkipásztor a járvány 
alatt is szakmai tudását bevetve fogja a betegek kezét, 
segíti „a test börtönében” vergődő lélek istenkeresé-
sét, s emellett az egészségügyben dolgozókat is támo-
gatja a hit, az ima erejével. 

10. oldalINTERJÚ

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: JÚLIUS 8.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Fotó: TV2

8–9. oldal

2. oldal
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Szolidaritás

Június 10-én szinte egész nap tartottak a szoli-
daritás napjának főtéri programjai az önkéntes-
ség magyarországi éve, ezen belül is a szociális 
ellátás kiemelt hetének keretében. A rendezvé-
nyek sorában voltak kerekasztal-beszélgetések, 
koncertek, egészségügyi szűrések és jótékony-
sági teaház is. – Nemcsak adni jó, de el is kell 
fogadni az adományt – mondta a megnyitón 
Engert Jakabné alpolgármester.

Vasútvonal

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ ve-
zérigazgatója Facebook-oldalán írta meg, hogy 
a Lajosmizse–Kecskemét szakaszon is lesz vas-
útvonal-fejlesztés. Így sor kerül a villamosításra, 
az állomások és a megállók rekonstrukciójára, 
illetve megújulhat a pálya is. – A beruházással 
még jobban bekapcsolódhatunk az ország vér-
keringésébe – reagált a hírre Szemereyné Pata-
ki Klaudia polgármester. 

Ugróiskola

Hamarosan elkészül a Lánchíd utcai óriási ug-
róiskola. A 80 méter hosszú, kreatív köztéri 
játék ábráit az intézmény diákjai tervezték, a 
kivitelezésben pedig a Kandó Kálmán Techni-
kum, a város, az iskola és a terület rendezé-
sében segítő TERMOSTAR Kft. is részt vállalt. 
Nem hagyományos ugróiskola készül, hiszen a 
számokat a kis művészek izgalmas alakokban 
rajzolták festékkel az aszfaltra. 

Kitüntetés

Belügyminiszteri elismerést, Kvassay Jenő Em-
lékérmet kapott Sütő Vilmos, a BÁCSVÍZ Zrt. 
csatornaszolgáltatási ágazatvezetője június 
2-án Budapesten, a Magyar Víziközmű Szövet-
ség hivatalos ünnepségén. A szakember magas 
színvonalú, kiemelkedő munkájáért kapta az el-
ismerést, amelyet Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke, 
a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója és Nagy 
Edit, a szövetség főtitkára adott át. 
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Jubiláló pedagógusokat köszöntöttek az Ifjúsági Otthonban
Az önkormányzat évről évre díszoklevelet és pénzjutalmat adomá-
nyoz azon kecskeméti pedagógusoknak, akik ötven-hatvan-hatvanöt 
és hetven évvel ezelőtt vehették át diplomájukat, legalább harminc 
évet tanítottak és ebből legalább tizenöt évet Kecskeméten. Az 
Ifjúsági Otthonban június 8-án megtartott éves díszdiploma-átadó 
ünnepségen Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte a 
jubiláló pedagógusokat.

Miután az ünnepelt pedagógusok 
elfoglalták névre szóló helyüket az 
épület nagytermében, a Kecskemét 
Táncegyüttes lépett színpadra és ör-
vendeztette meg a közönséget pom-
pás táncbemutatójával. Ezt követően 
Szeberényi Gyula Tamás köszöntötte 
azokat a pedagógusokat, akik több 
évtizedes munkájuk elismeréseképpen 
rubin, vas, gyémánt vagy arany díszdip-
lomát kaptak. Az oklevelet és a virágot 
Szeberényi Gyula Tamástól és Pászti 
Andrástól, az Esélyteremtési Bizottság 
elnökétől vehették át az ünnepeltek. 

Az ünnepség találkozások hely-
színe is volt, a teremből kilépő, 

egymást barátként üdvözlő pedagó-
gusok örömteli zsivaja inkább egy 
zajos osztályterem miliőjét idézte. 
Hozzájárult a hangulathoz a Kecske-
mét Táncegyüttes parádés előadása, 
záró műsorszámként úgynevezett 
Somogyi üvegest adtak elő, ahol a 
táncosok a fejükön egyensúlyozó bo-
rosflaskákkal énekelve brillíroztak, a 
profi produkció ellenére a közönség 
felfokozott koncentrációja, majd az 
üveg leemelése utáni megkönnyeb-
bülése is érezhető volt.  

Az ünnepségen 14 arany, 9 gyé-
mánt, 9 vas és 3 rubin oklevelet 
adtak át. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester ünnepi köszöntőjé-
ben személyes hangvételben, saját 
pedagógusi tapasztalatait felidézve 
hangsúlyozta a pedagógusmunka 

egész életre meghatározó szerepét. 
– A legfontosabb, hogy ki tanít, és 
hogyan tanít. A pedagógusfeladat 
gyönyörű feladat. A legfontosabb 

az, hogy az ember azt érezze, hogy 
hasznos a közösség számára – mond-
ta az alpolgármester.

 Turai Laura

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egye-
sület kedd délután tizenharmadik 
alkalommal ítélte oda a szervezet 
még 2007-ben alapított díját. Az 
elismerést az egészségügy és a 
szociális, valamint a köznevelés 
területéről ezúttal hárman kapták 
meg: dr. Sejbenné dr. Patyi Márta, 
a Bács-Kiskun Megyei Oktatókór-
ház Kórházhigiénés Osztályának 
osztályvezető főorvosa, Jancsik-
né Tóth Andrea, az Egészségügyi 
és Szociális Intézmények Igaz-
gatósága Margaréta Otthonának 
igazgatója, illetve Kőváriné Kis 
Katalin, a Kálmán Lajos Óvoda 
intézményvezetője. 

A Nők a Nemzet Jövőjéért Díjat min-
den évben „az veheti át, akinek tevé-
kenysége egyezik az egyesület érték-
rendjével, aki olyat alkot, teremt, hoz 
létre, ami gazdagabbá teszi a világot” 
– fogalmazott korábban az egyesület 
elnöke, Engert Jakabné.

Az elismerést az elmúlt években 
megkapta többek mellett Loránd Klá-
ra muzeológus, a Bozsó Gyűjtemény 
igazgató kurátora; Sulczné dr. Bükki 
Éva gyermekorvos, zenepedagógus, a 
Hunyadivárosi Baba-Mama Klub meg-
alapítója, a Mátyás Király Citerazene-
kar vezetője; Horváth Mária Balázs 
Béla-díjas filmrendező, grafikusmű-
vész; Kiszely Ágnes, a kecskeméti 
Ciróka Bábszínház igazgatója; dr. Sza-
bóné Csikai Ágnes zenepedagógus, 
Ringató-foglalkozásvezető és Hulej 
Enikő, a Kecskeméti Evangélikus Egy-
házközség lelkésze.

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egye-
sület 2007-ben alapított elismeré-
sét az egészségügy, a szociális és a 
köznevelés területéről – a szervezet 
vezetőségi tagjainak 2020-ban ho-
zott döntése alapján – ezúttal hár-
man kapták meg. A járványhelyzet 
miatt decemberben elmaradt díjá-
tadót június 15-én tartották a Bozsó 
Gyűjteményben. 

A Nők a Nemzet Jövőjéért Díjat díj-
ban részesült dr. Sejbenné dr. Patyi 
Márta, a Bács-Kiskun Megyei Oktató-
kórház Kórházhigiénés Osztályának 
osztályvezető főorvosa, Jancsikné 
Tóth Andrea, a Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmények Igazgatósága Mar-

garéta Otthonának igazgatója, illetve 
Kőváriné Kis Katalin, a Kálmán Lajos 
Óvoda intézményvezetője. 

Pálfy Gusztáv szobrászművész 
félbevágott almát formázó bronz al-
kotását és az oklevelet Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester adta át. 
A díjazottaknak gratulált Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester, valamint 
Lévai Jánosné tanácsnok is.

Engert Jakabné, a Nők a Nemzet 
Jövőjéért Egyesület elnöke az ünnep-
séget követően azt nyilatkozta a Kecs-
keméti Médiacentrumnak, hogy az 
elismerésben részesültek kiválasztá-
sában közrejátszott a koronavírus-jár-
ványban végzett tevékenységük is. 

Átadták a Nők a Nemzet Jövőjéért díjat

Kőváriné Kis Katalin, a Kálmán Lajos Óvoda intézményvezetője, Jancsikné Tóth Andrea, az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonának igazgatója, 
valamint dr. Sejbenné dr. Patyi Márta, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Kórházhigiénés 
Osztályának osztályvezető főorvosa

Fotók: Banczik Róbert

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a 
köszöntött pedagógusokkal, balról Pászti András 

bizottsági elnök

Fotó: Banczik Róbert
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Elismerés

Városi elismerést kapott június 11-én a Kecske-
méti Drámapedagógiai Műhely. Az oklevelet – 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester nevé-
ben – Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
adta át a Versmondók Találkozójának 25. jubile-
uma alkalmából. A műhely drámapedagógusok 
öntevékeny közössége, tevékenységébe mód-
szertani képzések, tehetséggondozó progra-
mok, művészeti találkozók, táborok tartoznak. 

Vándorserleg

Idén a Petőfi Sándor Általános Iskola lett a Zrí-
nyi Ilona Matematikaverseny legeredménye-
sebb általános iskolája Bács-Kiskun megyében. 
A Petőfi az országos listán is az előkelő 6. helyet 
szerezte meg az általános iskolák rangsorában. 
Dr. Szabó Ildikó, az intézmény vezetője szerint 
a sikerben nagy része van a felmenő rendsze-
rű, emelt szintű matematikaoktatásnak és 
tehetséggondozásnak.  

Pedagógusnap

Pedagógusnap alkalmából kapott kitüntetést 
zenetörténeti munkásságáért Ittzésné Kövendi 
Kata, a Kodály Iskola egykori neves pedagógu-
sa. A díjat a Vigadó épületében megtartott ün-
nepségen Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere és Maruzsa Zoltán köznevelésért fe-
lelős államtitkár adta át. Ittzésné Kövendi Kata 
1970-től nyugdíjba vonulásáig volt a Kecskemé-
ti Kodály Iskola pedagógusa. 

MÚZÉJ

A Kecskeméten is népszerű Múzeumok Éjszaká-
ját Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester így 
ajánlja a Facebookon: „Szeretettel meghívom 
Önt és családját, barátait a Múzeumok Éjszaká-
jára június 26-án! A hosszú pandémiás időszak 
után végre van lehetőségünk kulturális életet 
élni itthon, Kecskeméten is. Ha teheti, Ön is 
látogasson el valamelyik múzeumunkba!” (Prog-
ramajánlónk a 8–9. oldalon olvasható.)

Hazai siker az 5letből jövő!-n
Kétnapos  
nemzetközi döntő
Az 5letből jövő! 2016-ban Kecs-
keméten debütáló mintaprojekt-
je mára már országos méretűvé 
nőtt, hiszen Szombathelytől 
Debrecenig jelentkeztek rá a kö-
zépiskolás csapatok. Sőt, a 10–
11. évfolyamos diákok számára 
meghirdetett vetélkedő idén 
több határon túli város diákjai-
nak érdeklődését is felkeltette, 
így a 2021-es résztvevők majd-
nem fele a Vajdaságból és Erdély-
ből regisztrált. Három országból 
37 csapattal indult el az AIPA Kft. 

és a budapesti Moha Ház által 
szervezett 5letből jövő! játékos 
vállalkozói vetélkedő ötödik éva-
da, amelynek döntőjében végül 
az alábbi csapatok mérték össze 
ötletüket:

• Jackpot (Szombathely) – ÖT-
LET: Egészségügyi karkötő és kap-
csolódó szolgáltatások;

• Délvidéki Srácok (Szabadka) – 
ÖTLET: Challenge-APP, ahol a leg-
jobb kihívások tömörülnek;

• Trois cent soixante croissant 
(Budapest) – ÖTLET: Dioxiday el-
nevezésű böngésző bővítmény, 
amely vásárláskor segít környe-
zetbarát alternatíva találásához;

• THAB (Sepsiszent-
györgy) – ÖTLET: Testresza-
bó-APP, a személyre szabott 
ruharendeléshez

• Fenotípus (Kecskemét) – ÖT-
LET: Netcsomag-szolgáltatás a 
gyors csomagszállításhoz.

A zsűri döntése alapján az ötö-
dik évad első helyezettje a kecs-
keméti Fenotípus, akiknek a díjat 
dr. Várady Zoltán, a Városi Alap-
kezelő Zrt. vezérigazgatója adta 
át. Második lett a budapesti Trois 
cent soixante croissant, akik 
750.000 forint nyertek. Harmadik 
helyen végzett a Délvidéki Srá-
cok csapata, ők 500.000 forinttal 

lettek gazdagabbak. A negyedik 
helyezettnek járó 300.000 forin-
tot a sepsiszentgyörgyi THAB vi-
hette haza, míg az ötödik helyen 
150.000 forinttal gazdagodott a 
szombathelyi Jackpot csapata.

A vállalkozó kedvű fiatalok 
részt vehetnek a versenyre épülő 
mentorprogramban, ahol tény-
leges startupot fejleszthetnek 
ötletükből, hasonlóan a 2019. 
évi nyertesekhez, akik az AIPA 
Kft. mentorálása mellett létre 
is hozták és működtetik a Diá-
korep elnevezésű korrepetáló 
szolgáltatásukat.

(A teljes cikk a Hirös.hu-n olvasható.)
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Trianon 101 
A nemzeti összetartozás napján, 
az 1920. június 4-én aláírt triano-
ni békediktátum 101. évfordulóján 
tartottak városi megemlékezést 
az országzászlónál. Az esemény 
főszónokaként dr. Salacz László 
országgyűlési képviselő egy 
generációkon átívelő üzenetet is 
megfogalmazott: „Újjá építünk 
egy olyan magyar államot, amely 
szolgálja és nem kiszolgáltatja a 
magyar nemzetet.”

– 2010. június 4-én az Országgyűlés 
elfogadta a nemzeti összetartozás 
melletti tanúságtételről szóló tör-
vényt. Ekkor úgy döntöttünk, hogy 
nemzeti történelmünk legsötétebb 
napja ne csak lesújtson, hanem erőt is 
adjon, egymáshoz is emeljen minket 
– mondta dr. Salacz László a nemze-
ti összetartozás napjának tiszteleté-
re szervezett megemlékezésen. Az 
országgyűlési képviselő kiemelte, az 
1920. június 4-én meghozott trianoni 
békediktátum 101. évfordulóján sem 
szabad elfelednünk, hogy a győztes 
hatalmak egész nemzeteket bünte-
tő döntései nem a szabadság, nem a 
béke, hanem újabb viszályok, dikta-
túrák és a későbbi háborúk magvait 
vetették el. Dr. Salacz László hangsú-
lyozta, újjá építünk egy olyan magyar 
államot, amely szolgálja és nem ki-
szolgáltatja a magyar nemzetet.

– Tartozunk ezzel az elégtétellel 
Trianon XX. századi veszteseinek, és 
tartozunk ezzel a reménnyel a XXI. 
század új, magyar, győztes nemze-
dékeinek is. Nekünk magyaroknak, 
ahogy a múltban, úgy a jelenben is 
mindenért meg kell küzdenünk, itt 
az anyaországban, de még inkább a 
határokon túl – tette hozzá dr. Salacz 
László.

Molnár H. Boglárka, a Kecskeméti 
Televízió erdélyi származású szer-
kesztője Kányádi Sándor Nyergestető 
című versével emlékezett a hazáért 
életüket áldozó székelyekre és tisz-
telgett minden határon túl rekedt ma-
gyar előtt. 

A megemlékezésen tárogatón ját-
szott Szabó Sándor, fellépett a Kodály 
Iskola Aurin kórusa Durányik László 
vezényletével. Molnár H. Boglárka sza-
valatát zenével kísérte Dénes Emőke 
és Keller Dániel. Petrov Panna elsza-
valta Reményik Sándor Eredj, ha tudsz 
című versét.
 Hájas Barnabás 

A polgármester meg-
látogatta a döntősöket
A legjobb öt csapatot még a főpróba 
előtt meglátogatta a polgármester. 
Szemereyné Pataki Klaudia elmondta: 
jó látni azt, hogy a 2016-ban Kecske-
métről indult verseny mára nemzet-
közivé nőtte ki magát, hiszen számos 
diák jelentkezett határon túli terüle-
tekről is.

– Alapító, ötletalapító távoli men-
torként folyamatosan figyelemmel 
kísérem az eseményeket. Már ötödik 
éve szervezzük az 5letből jövő! vetél-
kedőt, és nagyon jó látni, hogy abból 

a pár kecskeméti csapatból most már 
nemcsak egy országos, hanem egy ha-
táron túli nagy mozgalom is kialakult 
– nyilatkozta a Kecskeméti Média-
centrumnak Szemereyné Pataki Klau-
dia polgármester. 

Kecskemét polgármestere szerint 
az 5letből jövő! vetélkedő nagyon fon-
tos készségeket alakít ki a fiatalokban.

– Azt gondolom, hogy egy olyan 
tudást tudnak elsajátítani, amit az is-
kolában kevésbé. A frontális oktatási 
szisztéma ilyen szempontból ezeket a 

képességeket és kompetenciákat nem 
tudja átadni. Itt mindenféle tét nélkül, 
sőt, nemhogy tét nélkül, hanem iga-

zából nyereménnyel tudnak távozni 
a fiatalok – fogalmazott Szemereyné 
Pataki Klaudia.

(Folytatás az 1. oldalról.)

A győztes kecskeméti Fenotípus csapat tagjai. Balról: Farkas Bence, Szabó Bence Zsombor, Kovács Regő  
– balról a harmadik Kollár Csaba vállalkozó, aki a legeredményesebb kecskeméti csapatnak járó különdíjat ajánlotta fel

Szemereyné Pataki Klaudia a versenyzőkkel

Dr. Salacz László
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Egyszerűbb, gyorsabb és hatéko-
nyabb lesz a tartásdíj behajtása, 
erről nyújtott be törvényjavasla-
tot a kormány az Országgyűlés-
nek még májusban. A június 8-án 
elfogadott törvény a gyerektar-
tásdíj állam általi megelőlege-
zéséről és behajtásáról szól. De 
hogy pontosan mit is jelent ez 
a gyakorlatban, arról dr. Salacz 
László országgyűlési képviselő, a 
Parlament Törvényalkotási bizott-
ságának alelnöke beszélt a KTV 
Kiemelő magazinja vendégeként. 

Molnár H. Boglárka

– Egy válás esetén az egyik döntő 
kérdés a gyermek elhelyezése – 
kezdte a képviselő a műsorvezető-
nek a téma gyökerét kereső kérdés-
re. –  Ha elhelyezték a gyermeket az 
egyik szülőnél, a másik szülő általá-
ban gyermektartásdíjat köteles fizet-
ni, viszont ennek nem mindenki tesz 
eleget. Amint megtörténik a válás, 
sokan úgy vélik, mindenfajta kötele-
zettségtől megszabadultak, pedig ez 
nem így van. A gyermek továbbra is 
az övék, anyagi felelősséggel is tar-
toznak értük.

– Hogyan segíti a gyakorlatban 
ez a törvénymódosítás az egyszülős 
családokat?

– A törvény célja, hogy a gyermekét 
egyedül nevelő szülő ne szenvedjen 
hiányt. Ha a másik szülő nem fizeti 
a gyerektartást, az állam kénytelen 
megelőlegezni azt, majd később ter-
mészetesen behajtani. Jó esetben az 
adós jóhiszeműen visszafizeti ezt az 
összeget az államnak. Ha azonban 
rosszhiszeműen jár el, akkor az ál-
lamnak be kell hajtania. Ebben most 
egy jelentős változás történt. Az állam 
adók módjára hajthatja be a meg nem 
fizetett tartásdíjat, így könnyebbé vál-
hat a jövőben a behajtás, és nagyobb 
elrettentő erővel bír a tartásdíjat nem 
fizetők felé.

– Hogyan született meg ez a 
törvényjavaslat?

– A kormány részéről is volt egy 
szándék, ugyanakkor civil vonalról is 
érkezett módosító javaslat ehhez a 
törvényhez. Nagy Anna, az Egyedül-
álló Szülők Klubjának elnöke részé-
ről érkezett kérés a gyermektartásdíj 
megelőlegezésével kapcsolatban is. Ő 
minden nap találkozott ezzel a prob-
lémával, gyermeküket egyedül nevelő 

édesanyák, édesapák fordultak hozzá 
segítségért, akik nem kapták meg idő-
ben a tartásdíjat, az állam általi elő-
legezés nem kellő összegben és nem 
kellő hatékonysággal érkezett meg 
hozzájuk. 

– Mi a jelentősége ennek a 
törvénymódosításnak?

– Három dolgot emelnék ki. A leg-
fontosabb, hogy nemcsak hat hóna-
pos késedelem, hanem már három 

hónap után megelőlegezi az állam a 
gyermektartásdíjat. A másik fontos 
módosítása a törvénynek, hogy eltö-
rölték a szociális felső korlátot. Eddig 
csak akkor részesülhettek a szülők a 
gyermektartásdíj állam általi megelő-
zésében, ha a családban az egy főre 
jutó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj minimális összegének kétsze-
resét nem érte el. Ezt a szociális kor-
látot most eltörlik. A gyermektartásdíj 

állam általi megelőlegezésének maxi-
muma több mint háromszorosára, 14 
ezer forintról 50 ezerre emelkedik. 
Mostantól a minimálbérhez igazodik 
ez az összeg, annak a 30 százaléka, 
amely jelen pillanatban mintegy 50 
ezer forint. Emellett egyszerűsítik a 
szabályokat, és határozottabban, szi-
gorúbban lépnek fel, ha valaki rosszhi-
szeműen nem fizet tartásdíjat.

– Hány egyszülős családot érint or-
szágosan a törvénymódosítás?

– Mintegy háromszázezer egyszü-
lős családban nagyjából ötszázezer 
gyermek él ma Magyarországon. 
Körülbelül a negyedüket érinti a 
gyermektartásdíj elmaradása. Vagy-
is mintegy százezer gyermek jólétét 
szolgálja ez a törvényváltozás.

– Hogyan illeszkedik a törvénymó-
dosítás a kormány családpolitikai 
intézkedéseihez?

– A kormány egy széleskörű csa-
ládpolitikai intézkedéscsomagot ve-
zetett be, ezt folyamatosan javítja, 
módosítja. Általában a kétszülős, 
többgyermekes családok profitál-
nak ezekből az intézkedésekből. A 
szociálpolitikai törvények jó része 
az egyszülős családokra is vonatko-
zik, azonban lehetőségeiknél fogva 
inkább a kétszülős családok tudják 
igénybe venni a csokot, a családi adó-
kedvezményt. Szeretnénk az egyszü-
lős családoknak is megadni a legtöbb 
támogatást, ezért emeltük az árvael-
látás összegét mintegy kétszeresére, 
ötvenezer forintra, és ezért tesszük 
most egyszerűbbé és gyorsabbá a 
tartásdíj behajtását.

Egyszerűbb és gyorsabb lesz 
A TARTÁSDÍJ BEHAJTÁSA

AZ ELSŐ SZEMÉLYES  
JELENLÉTTEL TARTOTT  
tanácsadó testületi ülés

– Úgy tudom, mi voltunk az elsők a koronavírus-járvány miatti korlátozások eny-
hítése után, akik a választókerületek között személyes jelenléttel tartottuk meg 
a tanácsadó testületi ülésünket – nyilatkozta a Kecskeméti Médiacentrumnak dr. 
Fekete Gábor, a 14. választókerület önkormányzati képviselője. Hétfői alakuló ülésén 
Katonatelep, Vacsihegy és Borbás településrészi tanácsadó testülete a városrészeket 
érintő támogatásokról is döntött. A testület idei keretéből oktatási intézményeket, 
sportegyesületeket támogat, de jut pénz rendezvényekre és a katonatelepiek által 
használt és kedvelt ingyenes wifi fenntartására is. 

Az ülésen kiderült, megújulhatnak a Mathi-
ász János Általános Iskola kültéri bútorai, új 
játszóeszközöket kaphatnak a katonatelepi 
óvodások, és egy járdával is bővülhet az in-
tézmény. A sportpálya karbantartásához új 
fűnyírótraktort is vásárolna a 14. számú vá-
lasztókerület tanácsadó testülete, és jut pénz 
az ingyen wifi fenntartására, a borbási szüreti 
mulatságra vagy éppen a városrészi újság tá-
mogatására is. A testületi tagok többek között 
ezekről is döntöttek kedden.

A Vacsihegy támogatására másfél millió fo-
rintot különített el a tanácsadó testület első 
alakuló ülésén. Dr. Fekete Gábor önkormány-
zati képviselő, a grémium elnöke elmondta, az 
anyagiak felosztása mellett több olyan, a város-
rész életét érintő témáról is szó esett, amelyek 

nemcsak pénzt, de emberi odafigyelést is igé-
nyelnek. Mindez azt is jelenti, hogy az alakuló 
ülést követően komoly munka kezdődik majd 
a katonatelepi, vacsihegyi és borbási területe-
ken, ez pedig minden tanácsadó részéről aktív 
munkavégzést követel majd.

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Dr. Salacz László:  
a törvény célja, hogy a 

gyermekét egyedül nevelő szülő 
ne szenvedjen hiányt

Korábbi felvétel, fotó: Banczik Róbert

Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő
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ESZEL ÉS FOGYSZ! – VÉGLEGES FOGYÁS  
A KONTROLL DIÉTA SEGÍTSÉGÉVEL!

KONTAKTOK:  
www.kontrolldieta.hu

www.facebook.com/kontrolldieta
Mobil: 06 20/502-9606

A Kontroll Diéta hosszú távon ér el 
eredményeket, ahol nem a fogyás 
kerül a középpontba, hanem a nor-
mál életvitel elsajátítása. Az út nem 
zökkenőmentes, ezért is áll mentor-
ként tanítványai mellé Turú Balázs, 
a módszer megálmodója.

– Balázs, kérlek, mutasd be nekünk a 
Kontroll Diéta egyik hétköznapi hősét! 

– A legtöbb kilogrammot leadott hős-
nőm Lívia, aki 148 kg-ról indult, most 
97 kg-nál tart. Másfél év alatt 51 kg-ot 
fogyott. Masszőrként dolgozik, de nem 
mozgott semmit. Mára már heti rendsze-
rességgel mozog. További célja még 20 
kg fogyás. Minden héten konzultál velem. 
Megtanulta, hogyan és hányszor étkezzen, 
és hogy rendszeresen mozogjon. Ma már 
csak apró javaslatokat teszek arra, hogy 
esetleg min változtasson, valamint mentá-
lisan segítem.

– Ez ilyen egyszerű lenne, jól étkezni 
és mozogni?

– Aki nálam nagy eredményeket ért 
el, az hízott és stagnált is azalatt az idő 

alatt, míg elérte a célját. Az életben sem-
mi sem megy zökkenőmentesen. Jönnek 
mélypontok, amik hátráltatnak, de ilyen-
kor kell a kitartás. A módszer nem csak 
a súlyvesztésről szól, az egy jótékony 
vonzat. Itt a normál életvitel alapjait lehet 
elsajátítani. Nem a sertéshúsról váltunk a 
csirkemellre, mert az egy specifikus váltás 
a fogyás érdekében, ami fogyókúrát ered-
ményez, és ez sosem hosszú távú. Nem 

lesz mindenkiből rögtön bajnok, de ami-
kor jól megcsinál egy napot, már bajnok! 

– Egészen fiatal tanítványod is van, hi-
szen van, akit már kiskora óta mentorálsz! 

– Igen, másik hősöm Sanel, aki édes-
anyjával együtt érkezett 3 éve. A kislány 
akkor 6,5 éves volt és a módszeremmel 
fél év alatt 8 kg-ot fogyott. Azóta élet-
módjává vált a sport, versenyekre is jár-
nak. Mára már tökéletes az alakja. 

A Kontroll Diéta kortalan és nem a rövid távú 
sikerekkel, hanem a hosszú távú célokkal 
foglalkozik. Turú Balázsnak több mint 12 országból 
vannak diétásai, hiszen online is elérhető. 
Kecskeméten személyesen hétfőnként tart 
konzultációt.

Lívia: -51 kilogramm!

A Bányai Júlia Gimnázium 12. A 
osztálya nyerte a Kecskeméti 
Médiacentrum idei tablóverse-
nyét. A város összes középisko-
lájából érkeztek alkotások, közel 
50 tablóra lehetett szavazni 
online. A díjak átadására kedden 
került sor a Kecskeméti Média-
centrum szerkesztőségében.

Molnár H. Boglárka

A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osz-
tályának Corvin-kódexes tablója vitte 
a prímet a Kecskeméti Médiacentrum 
6. tablóversenyén. A fiatalok először 
több száz szavazattal le voltak marad-
va az élmezőnytől, de a végére bele-
húztak, aminek köszönhetően meg is 
nyerték a versenyt.

– Először a családot izzítottam be, 
hogy szavazzunk két óránként. Ahogy 
elkezdtünk egyre jobban feljönni, az 
osztályban is volt 1-2 ember, aki be-
írta, hogy nézzétek már, tökre hala-
dunk, mindjárt megvan a harmadik 
hely. Ekkor sokkal aktívabbak lettek 
a többiek is, így egy nagy hajrát csi-
náltunk a végén – nyilatkozta a Kecs-
keméti Médiacentrumnak a keddi díj-
átadón Fertig Alexandra a Bányaiból. 

A második helyezett Kada Elek 
Közgazdasági Szakgimnázium 12. C 

osztályának végzősei egy különleges 
tablót szerettek volna.

– Először az volt az ötlet, hogy ír-
junk alá valami vicces vagy ránk jel-
lemző szöveget, mint az amerikai 
évkönyvekben, de ez végül helyhiány 
miatt elmaradt. Aztán úgy terveztük 
meg, hogy egy kis madzagra felhúz-
zuk a kis képeket, de végül maradtunk 
az eredeti, konzervatív megoldásnál – 
árulta el a kadás Héjjas Natali Mia.

A harmadik helyezett szintén a 
Kada Elek Közgazdasági Szakgimná-
zium egyik osztálya, a 12. B lett. Az 
ő tablójuk a börtönstílus jegyeit viseli 
magán.

– Egy téglás háttérkép van, és min-
denkiről csináltunk egy kis képet úgy 
mintha a börtönben lett volna fotózva 
– mondta az osztály képviseletében 
Szabó Zsuzsa.

A nyertesek a díjakat kedden kap-
ták meg a Kecskeméti Médiacentrum 
szerkesztőségében. A versenyhez 
általában egy kiállítás is párosul: a 
főtéren szoktuk bemutatni a végző-
sök tablóit. Idén azonban a pandémia 
miatt ez elmarad. A Hírös.hu oldalon 
viszont az alkotásokat bármikor meg 
lehet tekinteni.

– A tablóversenynek, úgy gondo-
lom, az a legnagyobb értéke, hogy 
közösségeket épít, közösségeket 
kovácsol össze. Hiszen azok a gyere-

kek, fiatalok, akik most nyertesként 
jelentek meg a szerkesztőségben, 
mindannyian egy közösségépítő tevé-
kenység részeseként nyerhették meg 
ezt a versenyt. Buzdították egymást 
a szavazásra, biztatták a szüleiket, 
családtagjaikat, pedagógusaikat arra, 
hogy szavazzanak, és egészen biztos 
vagyok abban, hogy akik itt nyertesek, 
azok egy közösségépítő tevékeny-
ségnek is aktív részesei – mondta a 
díjkiosztót követően Kozák Polett, a 
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 
ügyvezetője.

A Kecskeméti Médiacentrumnak az 
idei már sorrendben a 6. tablóverse-
nye volt, amely minden évben több 
ezer kecskemétit mozgat meg. Most 
közel 4000 online szavazat érkezett a 
végzősök alkotásaira.

Átadtuk a médiacentrum által 
szervezett tablóverseny díjait

A nyereményekért 
érdemes volt…

A nyeremények, melyekért érdemes 
volt osztálytársakat, iskolatársakat, 
barátokat, családokat megmozgatni:

• az első helyezett osztály nye-
reménye: belépőjegy a Kecskeméti 
Élményfürdő és Csúszdaparkba kor-
látlan csúszdahasználattal;

• a második helyezett osztály 
nyereménye: belépőjegy a lakitele-
ki Tősfürdőbe, valamint fejenként 
félórás SUP-használat a tőserdei 
csónakkölcsönzőnél;

• a harmadik helyezett osztály 
nyereménye: mozibelépőjegy a 
kecskeméti Malom moziba.

TOVÁBBI RÉSZLETEK!
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Szociális és szocializációs 
problémák, krízishelyzetek, de 
bűncselekmények miatt is szo-
rulhat egy-egy család a Család-
támogató Szolgálat segítségére. 
Az intézmény munkáját általában 
csak azok ismerik, akik kap-
csolatba kerülnek segítőikkel, 
sokan szégyenként élik meg ezt. 
Pedig a szolgálat céljánál nincs 
nemesebb: azért dolgoznak, hogy 
minden gyermek nyugodt, egész-
séges környezetben nőhessen fel. 
Sokrétű munkájukról Temesvári 
Ágnessel, a Családtámogató Szol-
gálat vezetőjével beszélgettünk.

Pásztor Andrea

– A Családtámogató Szolgálat az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények 
Igazgatósága alá tartozik, önkormány-
zati fenntartásban működik. Három 
intézményegységet foglal magába: a 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot, 
a Család- és Gyermekjóléti Közpon-
tot, valamint a Támogató Szolgálatot. 
Ezek tartoznak az én irányításom alá 
– mutatja be az intézményt Ágnes. 
– Szolgáltatásainkat önkéntesen ve-
hetik igénybe ügyfeleink. Egy felnőtt-
nek csak tanácsokat adhatunk, az ő 
együttműködése önkéntes. 18 év alatt 
azonban a szülő felelőssége a gyerek-
ről gondoskodni, ha pedig nem képes 
erre, akkor nekünk kell segítenünk eb-
ben. A gyerekek védelme érdekében 
a hatóság által kötelezhetjük is erre a 
családokat. 

– Milyen esetekben merülhet fel a 
gyanúja annak, hogy segítségre szorul 
egy-egy család?

– Amikor megszületik egy kisba-
ba, rögtön felvetődhet a kérdés, hogy 
hazaadható-e a kórházból, tudnak-e 
megfelelő körülményeket biztosítani 
számára. Azt is jelzik számunkra, ho-
gyan viszonyul újszülött gyermekéhez 
az anyuka, ellátja-e megfelelően. De ha 
kiskorú az édesanya vagy nem tudni, 
ki az apa, a kórház akkor is felveszi 
velünk a kapcsolatot, mi pedig ellen-
őrizzük a családi körülményeket, és 
tájékoztatjuk a kórházat arról, haza-
adható-e a kisbaba. Ha nincsenek meg 
ennek a feltételei, értesítjük a gyám-
hivatalt, ebben az esetben a kisbabák 
nevelőszülőhöz kerülnek.

Bölcsődéből, óvodából is érkezhet-
nek jelzések elhanyagolás, veszélyez-
tető tényező, bántalmazás esetén. Ér-
tesítenek minket, ha koszosan, éhesen 
megy a kisgyerek, vagy bántalmazás 
nyomait fedezi fel a gondozó. Nagyobb 
korban feltűnő lehet a pedagógusok-
nak, ha nem visz magával ételt egy-egy 
gyerek, ha magába forduló, nem jár 
iskolába, de az is sokat elárul a család 
helyzetéről, hogy mennyire együttmű-
ködő a szülő, kifizetik-e a térítési díjat. 

– Mi történik akkor, ha jelzés érke-
zik a szolgálathoz?

– Valójában mindenki része a jelző-
rendszerünknek, a védőnőtől a peda-
gógusokon át egészen a szomszédo-
kig. Ha pedig jelzés érkezik hozzánk, 
nekünk kötelességünk foglalkozni 
vele. A legrövidebb időn belül felvesz-
szük a családdal a kapcsolatot. Általá-
ban két kollégánk bekopog hozzájuk, 
jobb esetben otthon is találjuk őket. 
Elmondjuk, miért jöttünk, átbeszéljük, 
mi is áll a probléma hétterében, és 
megkérdezzük, miben tudnánk segít-
séget nyújtani. Elsődleges célunk, hogy 
a gyerekeket a családjukban tartsuk. 
Ehhez fel kell mérnünk, hogy a szülő 
alkalmas-e arra, hogy nevelje gyerme-
két. Ha segítségre szorul ebben, felkí-
náljuk számára szolgáltatásainkat.

Azt is meg kell állapítanunk az első 
találkozáskor, fenn áll-e olyan problé-
ma, ami azonnali intézkedést kíván. 
Például egyszer a szomszédnak feltűnt, 
hogy már nem hallja sírni az újszülött 
kisbabát. Amikor kollégánk kiment, ki-
derült, hogy súlyosan alultáplált volt, 
már sírni se volt ereje. Mentő vitte el, 
így sikerült megmenteni az életét.

Ha családon belüli bántalmazás gya-
núja merül fel, ezt jelezzük a jegyző és 
a rendőrség felé is. Fontos leszögez-

nem, hogy mi nem 
hatóság vagyunk, 
nem mi döntjük 
el, hogy bűncse-
lekmény történt-e. 
Valójában egy első 
szűrőként funkcio-
nálunk ezekben a 
helyzetekben. 

– Milyen szolgáltatásokkal segítik 
a családokat abban, hogy megoldják 
problémáikat?

– Van felnőtt- és gyermekpszicholó-
gusunk is. Egy-egy krízis helyzetben, 
például válás esetén ugyanis a szülő-
nek is szüksége lehet arra, hogy fel-
dolgozza a lelki traumát, így tovább 
tudjon lépni. Emellett jogi tanácsadás-
ban is segíteni tudunk. Amikor a szü-
lők nem tudnak megegyezni a gyer-
mekelhelyezés ügyében, felajánljuk 
a mediáció, a közvetítés lehetőségét 
annak érdekében, hogy megállapo-
dásra jussanak. De elképzelhető me-
diáció szülő-gyerek, szülő-nagyszülő 
között is. 

Minden család életében előfordul-
hat, hogy megrokkan a szülők kap-
csolata, ilyenkor egy külső segítő ki-
lendítheti őket a mélypontról. Képzett 
családterapeutánk ingyenesen segíti 
klienseinket abban, hogy pozitív irány-
ba lendüljön az életük. 2018-tól nyúj-
tunk szociális diagnózis szolgáltatást 
is. Ha valaki úgy érzi, segítségre szorul, 
de nem tudja, kihez fordulhat, esetme-
nedzserünk szociális térképet készít, 
amelyből kiderül, milyen támogatói 
szolgáltatásokra jogosult.

– Szolgáltatásaik célja, hogy csa-
ládban maradhassanak a gyerekek. 
Mikor van szükség mégis arra, hogy 
védelembe helyezzék, esetleg kiemel-
jék őket otthonukból?

– Ha azt látjuk, hogy olyan problé-
mák vannak a család életében, ami a 
gyerek erkölcsi, fizikai, értelmi fejlő-
dését gátolhatja, a szülő pedig nem 
együttműködő abban, hogy változ-
tassunk ezen a helyzeten, hatósági 
intézkedésre is szükség lesz. Ilyenkor 
jön képbe a Család- és Gyermekjólé-
ti Központ. Ha ugyanis nem tudunk 
dűlőre jutni a családdal, összehívunk 
egy esetkonferenciát, amelyen részt 
vesz a gyermekkel kapcsolatban álló 
összes szakember is. Ők elmondják, 

hogy mit javasolnak, védelembe kell-e 
venni a gyermeket. Ez a gyámhivatal 
hatósági intézkedése, amikor nem 
emelik ki a gyereket a családból, a 
szülők szorosabb kontroll alatt nevel-
hetik tovább. Ilyenkor a szolgálat csa-
ládsegítője és a központ munkatársa, 
az esetmenedzser gondozza tovább a 
családot, együttesen próbálják támo-
gatni őket. Kapcsolatot tartanak az 
óvodával, iskolával, a háziorvossal is. 

– Van, amikor pedig már nincs 
más út, mint elszakítani a gyermeket 
családjától.

– Amikor tarthatatlanná válik a hely-
zet, az szolgálja leginkább egy gyer-
mek érdekét, ha kiemelik őt a család-
jából. Előfordul az is, hogy épp a szülő 
jelzi nekünk, hiába adtunk meg min-
den segítséget, kudarcot vallott, nem 
tud foglalkozni gyermekével. (Például, 
ha egy tinédzser lány állandóan meg-
szökik a barátjához, a rendőrség hozza 
haza, a családja pedig nem tud hatni 
rá.) Ilyenkor a gyámhatóság intézkedik 
(szükség esetén rendőrökkel), kieme-
lik a gyermeket a családjából. Hasonló 
esetekben előfordult már, hogy sike-
rült pozitív változást elérni, a kiskorú 
élete pozitív irányba fejlődött, újra járt 
iskolába, szociális kapcsolatai újra-
éledtek. 12 éves korig nevelőszülőnél 
helyezik el a gyereket, a fölött pedig 
nevelőotthonokban. 

Sokszor csak azt látják belőlünk, 
hogy mi vagyunk azok, akik kiemelik 
a családjukból a gyereket, mi azon-
ban a tortának csak egy szeletét kép-
viseljük. Nagyon meg kell alapozni 
azt, hogy eljussunk idáig. Ha nagy a 
baj a család életében, és azt látjuk, 
hogy apuka és anyuka nem alkalmas 
a gyerek nevelésére (drog-alkoholfüg-
gőség, bántalmazás, szexuális abúzus 
gyanúja merül fel), továbbítjuk ezt a 
hatóság irányába, ők döntenek arról, 
ki kell-e emelni a gyereket a család-
ból. Mi csak egy láncszem vagyunk 
ebben a gépezetben.

– Van-e visszaút a családba?
– Természetesen, de ez sajnos na-

gyon ritka. A szülők a kiemelés idő-
szakában esélyt kapnak arra, hogy újra 
felépítsék önmagukat. Ehhez persze 
együttműködőnek kell lenniük, pozitív 
irányba kell elindulniuk. Sajnos nagyon 
kis számban kerülnek haza a gyerekek, 
de az esélye minden családnak megvan 
arra, hogy bizonyítson. Ehhez mi keve-
sek vagyunk, az kell, hogy ők is akarják 
az együttműködést, a pozitív változást.

– Krízishelyzetben találkoznak a 
családokkal. Hogy bírják lelkileg ezt a 
munkát segítőik?

– Vannak, akik szívesen látják 
munkatársainkat, örömmel fogadják 
el a segítséget, mások ellenségként 
tekintenek rájuk. Hisz ki az, aki sze-
reti, ha szembesítik a problémájával, 
gyengeségeivel? Sokszor elképzelhe-
tetlen élethelyzetekkel találkoznak, 
a pozitív visszajelzés pedig nagyon 
kevés. Éppen ezért kevesen bírják tar-
tósan ezt a munkát, nagyon magas a 
fluktuáció nálunk. Ezen a területen az 
empátia az elsődleges, de szükség van 
a jó kommunikációra, elsősorban pe-
dig türelemre, türelemre és türelem-
re. Személyiségük a legfőbb munka-
eszközük. Azt is meg kell tanulniuk a 
kollégáknak, hogy sosem a magunké-
hoz kell hasonlítani a körülményeket. 
Mélyszegénységben élő családban 
is lehet jó helyen a gyerek. Azt kell 
felmérni, biztonsággal ott merjük-e 
hagyni családjában. Az a fontos, hogy 
tudjon a gyerek enni, ha hazaér, ha be-
teg, elvigyék orvoshoz, ha gyógyszer 
kell, váltsák ki, ha pedig megakadnak 
ebben, kérjenek segítséget tőlünk. 
Ha azt látjuk, hogy komoly probléma 
van, előfordul, hogy napjában több-
ször is kimennek kollégáink, megné-
zik, kerül-e étel a hűtőbe, lesz-e mivel 
befűteni. Ezt sokszor zaklatásként 
élik meg a családok, pedig ilyenkor 
is egyedül a gyerek érdekeit tartjuk 
szem előtt. 

– Többnyire rászoruló családok szo-
rulnak segítségükre?

– Ügyfélkörünk nagyon színes, a 
mélyszegénységben élőktől a legmaga-
sabb társadalmi rétegig sokféle család 
kerül a látókörünkbe. Sokan szégyen-
ként élik meg, pedig mindenki kerülhet 
olyan krízishelyzetbe, hogy segítség-
re szorul. Előfordulhat például, hogy  
rossz társaságba keveredik egy-egy fia-
tal, esetleg drogozik is. Ilyenkor is se-
gíthetünk, hisz jó kapcsolatban állunk a 
RÉV szakembereivel. Én nagyra tartom 
azokat az embereket, akik felmérve sa-
ját lehetőségeiket, segítséget kérnek, 
hagyják, hogy segítsünk. Ebben a kap-
csolatban a kulcsszó: az együttműkö-
dés. A szülőknek és nekünk is ugyanaz 
az érdekünk, szeretnénk a családokat 
egyben tartani, de sokkal könnyebb a 
munkánk, ha jó hangulatban tudunk 
együtt dolgozni.

– Jelenleg a Fecske utcán található a 
szolgálat és a központ is, hamarosan 
azonban új helyre, a Rudolf laktanyá-
ba költözik az intézmény. Mit nyernek 
az új épülettel?

– Jelenlegi körülményeink nem túl 
kedvezőek. Sok kollégánk dolgozik 
egy helyiségben, és az ügyfélfoga-
dó irodáink sem a legideálisabbak. A 
Rudolf laktanya területén elkészült, 
minden igényt kielégítő új épületben 
azonban végre méltó körülmények 
között végezhetjük munkánkat, mél-
tó körülmények között, gyerekbarát 
irodákban fogadhatjuk ügyfeleinket. 
Nagy izgalommal várjuk, hogy birtokba 
vehessük az új épületet, ahol barátsá-
gos környezetben biztosíthatjuk majd 
a kapcsolattartási ügyeletünket is, sőt 
egy kis játszótér is készült a kicsik szá-
mára. Többek között csoportfoglalko-
zások tartására is lehetőségünk nyílik, 
de rengeteg tervünk, ötletünk van arra, 
hogyan használjuk ki leginkább az épü-
letben rejlő lehetőségeket. 

Addig is a Fecske utca 20. szám 
alatt várjuk mindazokat, akik bármi-
lyen okból segítségre szorulnak. Ké-
szenléti szolgálatunk keretében a nap 
24 órájában hívható 06-30/518-5126 
normáldíjas telefonszámon is fogad-
juk a megkereséseket. Így a nyitvatar-
tási időnkön túl felmerülő krízishely-
zetekben is gyors segítséget nyújtunk 
a bajba került családoknak.

A GYEREKEK ÉRDEKEIT 
képviselik – mindenekfelett

A szülőknek és nekünk is ugyanaz az érdekünk, szeret-
nénk a családokat egyben tartani, de sokkal könnyebb 
a munkánk, ha jó hangulatban tudunk együtt dolgozni.

„
Temesvári Ágnes,  
a Családtámogató Szolgálat vezetője
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Modern és rendkívül biztonságos, 
minden igényt kielégítő lakópark 
épül hamarosan Ballószögön, az 
értékesítés már el is kezdődött. 
A „miniváros” különlegessége, 
hogy az újabb idősek otthona 
mellett örökölhető apartmanokat 
is kialakítanak, ahol a nyugdí-
jas lakók minden szolgáltatást 
megkapnak egy helyen, amire 
korukból adódóan szükségük le-
het. Dudás Lászlóval, az Aranykor 
Időskorúak Otthonának alapítójá-
val beszélgettünk a beruházásról.

– Közel két és fél évtized idősgon-
dozási tapasztalattal rendelkeznek, 
nem csoda, ha mertek nagyot ál-
modni. Mert, valljuk be, egy 1000 
fős lakópark, ahol mindent megkap 
az idős lakó, nem mindennapi dolog.  

– 1998-ban azzal a céllal hoztam 
létre az Aranykor Időskorúak Ottho-
nát, hogy olyan, európai színvonalú 
idősgondozást valósítsunk meg Ma-
gyarországon, mely kifejezetten az 
időseknek, az idősekért és az idő-
sekről szól. Ehhez pedig szükséges 
a folyamatos fejlesztés. Egy 50 fős, 
családias otthonnal indultunk, majd 
felfejlődtünk egy 150 fős, komplex 
szolgáltatást nyújtó intézménnyé, 
ahol hatalmas gondozott parkban, a 
kacsákkal teli tó mellett időközben 
felépült az Aranykor Wellness és Ter-
málfürdő is. Ezt pedig már nem csak 
az otthon lakói használhatják, hanem 
bárki, aki minőségi szolgáltatásra és 
kikapcsolódásra vágyik. 

– Ennek tükrében logikusnak tű-
nik az új lépés, az Aranykor Lakópark 
létrehozása. De a terveket látva és 
hallva ez inkább egy hatalmas ugrás, 
melyet nagy lépések előznek meg.

–  Az elmúlt évek rámutattak arra, 
hogy ha az idősgondozást szeretnénk 
tovább fejleszteni, és még inkább mi-
nőségi szolgáltatást nyújtani, akkor lét-
re kell hoznunk egy olyan környezetet, 
amelyben még komplexebb szolgálta-
tást tudunk nyújtani. Ezért álmodtuk 
meg négy évvel ezelőtt az Aranykor La-
kóparkra keresztelt projektet, melynek 
fizikai megvalósítása terveink szerint a 
nyár elején el is indul.

– Mit tartalmaz ez a 25 hektáron 
megvalósuló fejlesztés?

– Maga a lakópark 1000 fős lesz, 
melyet kifejezetten az idősgondozás 
több mint 20 éves tapasztalatát figye-
lembe véve valósítunk meg az idősek 
igényszintjének, életkörülményeik-
nek és elvárásaiknak megfelelően. 
Ennek érdekében a lakóparkban kü-
lönböző objektumokat hozunk létre. 
Első lépésként egy saroképüle-
tet, az lesz a komplexum köz-

ponti eleme. Alul üzleteket alakítunk 
ki, melyek az itt élők életkörülmé-
nyeihez szükséges szolgáltatásokat 
nyújtják. Lesz benne egy kis étterem, 
cukrászda, kávézó-lottózó-újságos, 
fodrászat, pedikűr, manikűr, tehát 
minden olyan, ami idős korban szük-
séges és elengedhetetlen. A lakók-
nak el sem kell hagyniuk ezt a „mi-
nivárost” ahhoz, hogy minden jóban 
részesüljenek. Az épület emeletein 
apartmanokat értékesítünk. Fontos 
kiemelni, hogy a felmerült igényekre 
reagálva ez az 56 lakás saját tulajdo-
nú, örökölhető ingatlan. Az első ob-
jektum, valamint a hozzá kapcsolódó 
portaépület, reményeink szerint, jövő 
év végéig elkészül.

– Mi a projekt következő eleme?
– Tervezünk még a területen 3 da-

rab idősek otthonát, mert a tapaszta-
lataink alapján óriási igény van azon 
időskorúak gondozására, akik 24 órás 
felügyeletet igényelnek szellemi vagy 
fizikai leépülés miatt. Mindehhez szük-
ség van egy minden igényt kielégítő 

nagyüzemi konyhára is, mely terveink 
szerint 2000 fő kiszolgálására lesz ké-
pes. Vagyis, ha elkészül, lehetőség lesz 
a környékbeli igények kielégítésére 
is. Ezenfelül pedig jelentős egészség-
ügyi ellátásra is szükségük van az itt 
élőknek, ezért tervezünk egy magán-
kórházat is, komplex szolgáltatással, 
egynapos műtéttel, különböző vizsgá-
latokkal, mint CT vagy MR. 

– Időben hogyan tervezik a 
megvalósítást?

– Tisztában vagyunk azzal, hogy 
egyik napról a másikra ez nem megy. 
Tudjuk, hogy ez egy hosszabb futam-
idős történet, de nincs kényszer, hogy 
holnaputánra mindennel el kellene 
készülni. Mindent a piac és az igények 
fognak eldönteni. Ha lesz rá igény – 
és reményeim, tapasztalataim szerint 
lesz –, akkor gyorsabban is tud ala-
kulni, hisz’ a bevételekből tudjuk a 
fejlesztéseket tovább finanszírozni. A 
projekt – a lakóparkban élők magas 
szintű kiszolgálása mellett – a környé-
ken élők számára is nagy jelentőség-
gel bír, ugyanis 400 új munkahelyet 
teremtünk.

– Azt mondja, négy éve álmodták 
meg, és most elkezdődik a megvaló-
sítás. Mi történt ezalatt az idő alatt?

– Az elmúlt négy évben nemcsak 
álmodtunk, hanem a magunk nyújtot-
ta lehetőségekkel élve elég komoly 
invesztíciót folytattunk. Csupa olyan 
dolog készült el, ami nem látványos, 
viszont fizikálisan és anyagilag je-
lentős beruházás volt, és mind saját 
erőből. Először is a területet hoztuk 
építésre alkalmas állapotba, majd 
megvalósítottuk mindazt, amire le-
hetőségünk és engedélyünk volt: 2,2 
kilométer városi vízvezetéket, 1,8 km 
csatornát, 1,6 km gázvezetéket fek-
tettünk le, külön trafó érkezett. Hogy 
minden az általunk elvárt minőségben 
valósuljon meg, a kivitelezéshez saját 
generálkivitelező céget hoztunk létre  
1 milliárd forint alaptőkével. 

– Ez a kimagasló minőség miben 
mutatkozik majd meg az itt élők 
számára?

– Idős emberek költöznek majd 
ide, legtöbbjüknek az a célja, hogy a 
munkával töltött évtizedek után végre 
önmagukra figyeljenek, élményeket 
gyűjtsenek, a legjobb kiszolgálás mel-
lett, a legnagyobb biztonságban. Az ő 
igényeiket elégítjük ki, napi 24 órában. 
Biztonsági szolgálat, egészségügyi el-
látás jár mindenkinek, a társasházak 
is olyan színvonalúak lesznek, mintha 

idősek otthonát építenénk. A teljes 
akadálymentesítés alap, tűzbiztos 
anyagokkal fogunk dolgozni, füstmen-
tes lépcsőházat alakítunk ki, és olyan 
biztonsági elemeket is beépítünk, 
melyek egy általános társasháznál nin-
csenek törvényileg előírva. Hiszen egy 
célzott közönségnek építjük ezt a la-
kóparkot, ezért halmozottan kívánunk 
ezen dolgokra is odafigyelni. 

– Mekkora lakások várják a 
jelentkezőket?

– A kisebb apartmanok 25-30, a 
nagyobbak 50-80 nm alapterületűek, 
önálló lakásként funkcionálnak szo-
bával, vizesblokkal, konyhával, terasz-
szal. A kimagasló komfort érdekében 
a legmodernebb technológiákat alkal-
mazzuk: hőszivattyús rendszer padló-
fűtéssel, valamint mennyezethűtéssel. 
Ezenfelül pedig egy vállalatirányítási 
rendszert is kidolgoztunk, melynek 
célja, hogy az arra jogosult család szá-
mára az itt élő idős családtag minden 
egyes pillanata lekövethető és kont-
rollálható legyen. Hogy a hozzátar-
tozók mindig érezzék és tudják, mi 
történik szeretteikkel, és biztosak le-
gyenek abban, hogy a lehető legjobb 
helyen van.  Csenki Csaba

ARANYKOR LAKÓPARK ÉPÜL  
Ballószögön időseknek, idősekért

AZ ÉRTÉKESÍTÉS
MÁR ELKEZDŐDÖTT!

Érdeklődni lehet a 76/573-580-as számon, 
az aranykor@aranykor.hu e-mail-címen vagy 

személyesen Ballószögben,  
az Aranykor Otthonban.

Dudás László, az Aranykor Időskorúak  
Otthona alapítója
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Részletes programfüzet letölthető: https://muzeumokejszakajakecskemet.hu/musorfuzet_2021.pdf

www.facebook.com/muzeumokejszakajakecskemet.hu
www.muzeumokejszakajakecskemet.hu

Nyomtatott programfüzetek elérhetőek a helyszíneken.

KECSKEMÉTI 
programok

Bozsó Gyűjtemény 18:00 – 24:00

VÁROSHÁZI IPAROSREMEKEK
• Randevú Árpádkával – csak a 

Múzeumok Éjszakáján! Bújj Árpádka 
bőrébe egy fotó erejéig!

• Sem magasság, sem mélység
Gyenes Kata fotográfus kiállítása

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS 
Összhang – Boldi szobrászművész  
és Incze Mózes festőművész kiállítása

18:15–19:00
Tündérpalota – A Városháza díszei 
Alkotófoglalkozás a család aprajának és 
nagyjának  
Vezeti: Halasi Ágnes óvodapedagógus  
és Kovács Ágnes művészettörténész

19:30 – tárlatvezetés
„Árpád és Huba oly magasan van,  
hogy elmosódik” 
A Városháza külső és belső díszítéséről  
Vezeti: ifj. Gyergyádesz László 
művészettörténész,  
a KKJM képzőművészeti osztályvezetője  

20:30 – tárlatvezetés
Hernyó és kakastaréj
A Városháza épületének kalandjai 
megépülése előtt, közben és után 
Vezeti: Kovács Ágnes művészettörténész

18:00–21:30 
Szellemi kalandozás
A Kóborló Könyvesbolt kirakodókínálata

18:00–22:00 
Jótékonysági sarok
A Védőháló Karitatív Egyesület javára Libor 
Zoltán: Nagyon, halálosan és örökre kötetének 
és a Mélymerülés Utcalapnak az árusítása

18:00–23:30
Korcsmakert a Múzsákhoz

Cifrapalota 18:00 – 24:00

PROGRAMOK

17:00 
TRANSCENDO
Szávoszt Katalin életművének ünnepélyes 
átadása, majd beszélgetés az alkotóval.
Regisztrációhoz kötött:  
cifrapalota.kecskemet@gmail.com

18:00-23:00
Dr. Agytröszt Ügyet Lenke és az 
elveszett lelet – nyomozós játék 

19:00 és 20:00
,,Aki nem lép egyszerre…” 
toborzó gyerekeknek

21:00 
Retro mozi, avagy diavetítés újratöltve

Egyéb meglepetések  
a Cifrapalotában

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

• „Lészen ágyú! 
– Gábor Áron rézágyúja”

• ,,Harang voltál, légy a szabadság 
hirdetője” – gyermekrajzpályázat 
díjazott alkotásai

• Castrum Virtuale Időutazás a 
fenékpusztai római erődben

• TRANSCENDO 
Szávoszt Katalin Ferenczy Noémi-díjas 
keramikusművész életműadománya a 
Kecskeméti Katona József Múzeumnak

Részletes programok:  
www.facebook.com/cifrapalota

Ciróka Bábszínház 19:00 – 24:00

NYITVA!
19:00 
RÖF  +4

avagy kurta farkú kurta mesék  
a Kisteremben

20:00
JANKA ZENÉL  +14

az Udvaron

20:30
PADOS MESÉK  +16

Sarkadi Bence marionettjátéka 
felnőtteknek az Udvaron

21:15
BONERJAMS  +14

Progresszív rockzene az Udvaron

22:00
ÁLLATFARM  +16

Tantermi előadás a Nagyteremben

Kapunyitás 18:30 órakor
Zárás 24:00 órakor

A kistermi és a nagytermi előadás 
előzetes regisztrációhoz kötött:  
seres@ciroka.hu.  
Az udvari programok látogatói létszáma 
is szabályozott, kérjük megértésüket! 

Görögkeleti templom 18:00 – 22:00

Hanga Óragyűjtemény 18:00 – 24:00

A kiállítás a legkisebb karóráktól a toronyórá-
kig, a 18. századi műszaki ritkaságoktól a 20. 
századi modern időmérőkig mutat be szép-
ségük vagy különlegességük miatt megőrzött 
tárgyakat. A néző bekukkanthat egy régi órás-
műhelybe, közelről láthatja a kecskeméti öreg-
templom hajdani szerkezetét. Az értékes órák, 
a régi szerszámok azt a világot idézik, amikor 
még nem digitálisan vezéreltek mindent körü-
löttünk.

Hírös Agóra Ifjúsági Otthon  
14:00 – 22:00

XIV. Kecskemét Fringe, Dél-alföldi 
Regionális Diákszínjátszó Találkozó

14:00–16:15  
Tréning foglalkozások diákszínjátszó 
csoportok számára

16:30–17:30 
Keresztesi József: A Kisgömböc meséje 
Tragikomédia a szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium 11.D osztályának előadásában

18:00–19:00  
Slam poetry club  
Vendégeink Pápáról, Szegedről, Győrből 
érkeznek, inspirálni a kecskemétieket

19:30–20:00 
„Az est becsuk, s egy fényes kéz 
kinyit” performance a Kecskeméti 
Színjátszó Műhely és a First Step Dance 
Club tagjainak közreműködésével

20:00–21:00 
Filmbemutató: Kátyú
A Kecskeméti Színjátszó Műhely 
előadásának filmes adaptációja

21:00–22:00 
AfroZ (Afrodzaqm)
Akusztikus koncert

Hírös Agóra Kulturális Központ 
10:00 – 23:00

17:00–21:00 az aulában
Óriás képregény készítése
Szereted a képregényeket és a kifestőket?  
Itt a helyed! Ember nagyságú, előre rajzolt 
képregényünk befejezésében veheted ki a 
részed. Hozz magaddal sok kreativitást. 
A többit mi adjuk! A közös alkotást  
a Kecskemét Brass örömzenélése zárja.

17:30 
„Folkloriada 2021.” 
A Kecskemét Táncegyüttes turnéműsorának 
bemutatója.  Az együttes képviseli hazánkat a 
népművészetek olimpiáján, Baskíriában. 
Ez a rendezvény regisztrációs jeggyel 
látogatható (további információ  
a www.hirosagora.hu weblapon).

22:00–23:00
Tűzugrás a Deák téren és táncház  
a Kecskemét Táncegyüttessel

10:00–22:00 
„Parádság” című csoportos kiállítás

Hírös Veteránjármű Sportegyesület 
18:00 – 20:00

18:00–20:00
Veterán autók kiállítása
A 2013-ban alakult egyesületnek  
és vendégeinek veteránjármű-kiállítása
a Piszekút téren a Bozsó Gyűjtemény 
mellett, a Klapka utca végén.

20:00–tól
Veterán autók felvonulása
Útvonal:
Piszekút tér – Fecske utca – Bem utca – 
Rákóczi út – Piaristák tere – Északi térfal 
– Deák Ferenc tér – Lechner Ödön utca – 
Lestár tér – Ország Zászló – Kossuth tér 

Katona József Könyvtár  
16:00 – 22:00

CSALÁDI PROGRAMOK
16:00 és 17:00
A sötétség bogarai
A rovarvilág csodái mese, játék 
és makettek segítségével
Vendégeink: Sasvári Zoltán  
és Sasváriné Borbíró Katalin

18:00 és 19:00
Mesélő bogarak – bogaras mesélők
Mesehallgatás, kreatív játékok

16:00–22:00
Bogaras délután
Ügyességi és kvízjátékok, memóriapróba, 
ízeltlábú dominó, óriás társasjáték, kitűző 
készítése, rovarszínező, gyerekrajzok kiállítása

ANDROID-ALKALMAZÁS
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16:00–21:30
Múzeumi séta Európában
Társasjáték az európai múzeumokról, 
könyvtárakról korhatár nélkül

16:00–22:00
Múzeumi VR-bemutató
Közreműködik: PIXEL Egyesület
Felnőtteknek ajánljuk

19:00–20:00
„Sorsunk? – jó lesz, kívűl, belől!”
Régi aprónyomtatványok Kecskemétről
Előadó: dr. Fábián Borbála történész

20:00–22:00
Azok a hatvanas évek  
Korabeli filmhíradók Kecskemétről

Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház 18:00 – 21:30

ÁLOM A BALETTBEN
A Kecskemét City Balett, a Kecskeméti Katona 
József Nemzeti Színház tánctagozatának inter-
aktív, beszélgetéssel egybekötött, nyílt nap jel-
legű programja Barta Dóra művészeti vezetővel

Helyszín: 
Kelemen László Kamaraszínház
19:00–20:00 (1. csoport)
20:00–21:00 (2. csoport) 

PROGRAM

• Barta Dóra művészeti vezető 
mesél a társulatról 

• Táncos testprezentáció 

• A Kecskemét City Balett művészei 
mesélnek magukról, táncos és 
civil életükről. Kérdezni ér!

• Álomkép – kulisszatitkok a Szentivánéji 
álom táncszínházi előadás kapcsán 
– részletek az előadásból 

Az érkezők között páros belépőt sorsolunk 
ki a Szentivánéji álom előadásra!
Belépésnél kérjük felmutatni a védettségi 
igazolványt és a személyazonosság iga-
zolására alkalmas igazolványt. A részvétel 
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezés: marketing@kecskemetinemzeti.
hu vagy üzenetben a facebook.com/kecskeme-
tinemzeti oldalon keresztül.

KKMM – Kápolna Galéria,  
Nemzetközi Kerámia Stúdió  
18:00 – 22:00

GESZLER 80
Geszler Mária keramikusművész 
egyéni kiállítása

A Kossuth-díjas keramikusművész, Geszler 
Mária idén tölti be nyolcvanadik életévét. Ezt 
a különleges alkalmat kívánjuk méltóképpen 
megünnepelni egy, az eddigi munkásságát átfo-
gó módon bemutató gyűjteményes kiállítással.

KKMM – Katona József Emlékház  
18:00 – 22:00

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
Katona József 1791–1830

Katona József, a Bánk bán című nemzeti dráma 
szerzője, Kecskemét város főügyésze ezen a 
helyen született 1791. november 11-én. Tanul-
mányait és jogi gyakorlatának idejét leszámítva 

egész életében szülővárosához kötődött. Halá-
láig ebben az épületben lakott. Szülőházát (az 
egykori Bárány utca 39. számú házat) 1883-ban 
jelölték meg emléktáblával. 1971-től emlékház. 
1991-ben teljes újjáépítésére került sor. Az ál-
landó kiállítás Katona József életét és munkás-
ságát mutatja be.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Magyar népmesék 
Válogatás a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban 
készült filmek rajzaiból. 

KKMM – Nemzetközi 
Zománcművészeti Alkotóműhely 
18:00 – 22:00

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely 
minden évben megújítja gyűjteményének 
kiállítását. Az idei Múzeumok Éjszakáján 
látható kiállításon szereplő műveket kevesen 
láthatták eddig, mivel a kiállítás megújítására 
tavaly januárban került sor. A kiállításon 
szereplő munkák a kecskeméti Nemzetközi 
Zománcművészeti Alkotótelepeken készültek.

KKMM – Népi Iparművészeti 
Gyűjtemény 18:00 – 22:00

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
• Különleges mesterségek nyomában 

Olyan, ma már szinte ismeretlen 
mesterségek nyomába eredünk, mint 
például a gyékényfonó, a toplász, a 
csizmadia vagy a kékfestő. Különleges 
tárgyakkal, eszközökkel, technikákkal 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

• Hagyományőrzés mesterfokon 
A Duna–Tisza közi Népművészeti 
Egyesület kiállítása.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
• Hagyomány és megújulás a 

magyar népi kézművességben
• Kalotaszeg – kamarakiállítás

Leskowsky Hangszergyűjtemény 
18:00 – 23:00

18:00 
Leskowsky Albert és barátai várják a különle-
ges kerékpárok, drótszamarak, velocipédek, 
egykerekűek szerelmeseit a Rákóczi úton,  

a Hangszergyűjteménnyel szemben.  
Aki tud, érkezzen különleges vagy kevésbé 
különleges kerékpárral! 

20:00 és 22:00
Rendhagyó tárlatvezetések a Leskowsky 
Hangszergyűjteményben előzetes regisztrá-
cióval. Kalandozás a különleges hangszerek 
birodalmában. Mit lő ki a zenélő íj? Énekel-e a 
fűrész? Vannak-e hangyák a didzseriduban? 
Interaktív hangszerbemutató a közönség aktív 
bevonásával.

Felhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, 
hogy a járványügyi előírások miatt a rend-
hagyó tárlatvezetésen csak előzetes re-
gisztrációt követően és nagyon korlátozott 
számban lehet részt venni. Regisztráció: 
76/486-616 (keddtől vasárnapig, 10:00-
17:00 között hívható.) 
A programok hossza 60 perc.

Magyar Fotográfiai Múzeum  
17:00 – 23:00

„Örök emlékül!” – a privát fotók „öltözetei” a 
futó időben 
„A családi fényképek történetének vizsgálata 
közben találtam rá a fotók „öltöztetésé”-nek 
változatos formáira. A legkülönbözőbb foglal-
kozású emberek (iparosok, ezermesterek, kéz-
művesek) tevékenységének eredményeképpen 
szép számmal születtek míves darabok, s még 
a történelem során hadifogságba, munkatábor-
ba került férfiak is készítettek képkereteket – 
belefaragva a díszítményekbe az otthon iránt 
érzett vágyakozásukat és reményeiket. Vigasz, 
bánat vagy az alkotás öröme kísérte ezeket a 
munkákat az adott élethelyzettől függően. A 
szakmai tudás vagy a személyes üzenetek kife-
jezésének igénye…” 

Fogarasi Klára kurátor

Orvostörténeti Gyűjtemény  
18:00 – 24:00

18:00 
Ars Medicinae  
Új állandó kiállítás megnyitóünnepsége

• A kiállítást megnyitja: dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester

• Szakmai megnyitóbeszédet mond:  
dr. Dobson Szabolcs címzetes  
egyetemi docens,  a Magyar 
Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke

A részvétel regisztrációhoz kötött.  
Jelentkezni lehet a meszarosagnes1@
gmail.com e-mail-címen.

21:00 
Tárlatvezetés 
Mészáros Ágnes főmuzeológus,  
a kiállítás kurátora.

19:00–23:00 
Gyógyteázó
Vezeti: Horváth Lászlóné Kovács Terézia

Szórakaténusz Játékmúzeum  
és Műhely 18:00 – 24:00

18:00–24:00 
Kiállítás
A Szórakaténusz Játékmúzeum 
és Műhely állandó kiállítása 
„Antanténusz  Szórakaténusz…”

20:00 – tárlatvezetés
Babaszobák, babaházak  
a Szórakaténusz Játékmúzeum 
gyűjteményében 
Előadó: Kalmár Ágnes 
művészettörténész, intézményvezető

18:00–22:00 
Manó-lesen a kertben
Interaktív játékok 
Helyszín: A Magyar Naiv Művészek 
Gyűjteménye kertje
• Akadálypálya
• Célbadobás
• Ugróiskola
• Óriáskép-kifestő
• Manó-színező
• Kvízjáték

Magyar Naiv Művészek 
Gyűjteménye 18:00 – 24:00

18:00–24:00 
Kiállítás
A Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye  
állandó kiállítása: 
„A modern művészet forrásvidékén”

21:00 – tárlatvezetés
Látványraktár – szoborraktár  
a Magyar Naiv Művészek Gyűjteményében
Előadó: Kalmár Ágnes 
művészettörténész, intézményvezető

FONTOS INFORMÁCIÓK
• A helyszínek ingyenesen látogathatók.

• A helyszínek az egy időben belépők 
létszámát korlátozhatják.

• Több program csak előzetes 
regisztrációval látogatható.

• A programok a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően 
látogathatók, különös tekintettel 
a vírusvédelmi szabályozásra.

• A védettségi igazolvány 
személyazonosító igazolvány 
vagy útlevél együttes 
felmutatásával érvényes.

Fő támogató: Támogatók:

Bozsó Gyûjtemény
w w w. b o z s o . n e t
Kecskemét, Klapka u. 34.

Köppel Manufacturing Kft. • 6000 Kecskemét Szt. István krt. 23. • +36 76 800 030 •  www.koeppelkft.hu

órakozást kív
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Interjú Barta Dórával  
a Hírös Agóra újjáalakult vezetéséről
A héten kezdi meg munkáját a 
Hírös Agóra kettős ügyvezetésé-
ben Barta Dóra érdemes művész, 
táncművész, koreográfus, ren-
dező, 2013 óta a Kecskemét City 
Balett vezetője. Elismert, ezidáig 
is több területen tevékenykedő 
művész – vezetőként a minősé-
get, a csapatmunkát, a korszerű-
séget tartja szem előtt.

Turai Laura

– A színház nemzeti színházzá avan-
zsált, s most a Hírös Agóra is megújul. 
Kiemelt szerepet kap a hatékonyság. 
Hogyan látja ezt az átalakulást?

– A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsá-
gi Központ Nonprofit Kft. újjászületé-
se fontos tőkéje lehet Kecskemét revi-
talizációjának, s alapvető fontosságú 
a város és a térség országos szintű 
kisugárzásának növeléséhez. A köz-
művelődésben is, úgy mint a kultúra 
számos más területén, most intenzív 
megújulási folyamatok zajlanak. Ezek 
a folyamatok egy gazdaságilag meg-
erősödött városban a kreatív értéke-
ket nemcsak támogatni tudják, hanem 
összekapcsolásukkal és minőségori-
entált hozzáállásukkal nagyon nagy 
változásokat hozhatnak.

– Milyen tervekkel készül a ve-
zetői pozíció betöltésére? Mik az 
elképzelései?

– Elsősorban az agóra új önképének 
a meghatározása most a legfontosabb 
feladat. Stratégiai programok létreho-
zása a korszerűség jegyében, a szer-
vezeti, szolgáltatási és technológiai 
struktúra fejlesztése, az értékteremtő 
képességek javítása mind megvalósí-
tandó elképzeléseim közt szerepel. Je-
lenleg egy hagyományosabb szolgálta-
táskínálat jellemzi, melyhez a látogatói 
szükségletek és igények feltárásával a 
jól működő szakmai értékek megtartá-
sa mellett új szolgáltatások megterem-
tése is célom. Tradíciókövető és tradí-
ciószerető embernek tartom magam, 
akit azonban mindenképpen izgat az 
innováció, a fejlődés. Szeretem, ha 
valami naprakész és trendkövető. Gon-
dolok a kecskeméti fiatal korosztály-
ra is, számukra Kecskemét megtartó 
erejét szükséges fokozni ahhoz, hogy 
perspektívát lássanak benne, ezért el-
engedhetetlen, hogy a város hordozza 
azt a fajta lehetőséget, hogy – ameny-
nyiben esetleg tanulmányaik során 
máshova is mennének – vonzó legyen 
számukra visszatérni. Így többek közt 
a vizuális megújulási szándék tartalmá-
ban, arculati jegyeiben ehhez a gene-
rációhoz is szól majd, velük keresünk 
kapcsolódási pontokat, azzal a korosz-
tállyal, amelyikre építünk, azaz a jövő 
nemzedékével. A Hírös Agóra 2015 
óta számos intézményt mint integrá-
ló szervezet kapcsol össze. Rendkívül 
fontos ennek a szerkezetnek az újra-
gondolása, s a gyakorlati proaktivitás. 
A szinergiateremtés is feladatom: meg-
találni a legjobb megoldást arra, hogy 
ezeket a különböző módon létező és 
különböző profilú területeket hogyan 
lehet olyan módon együtt működtet-
ni, hogy szerves egésszé, úgymond 
organizmussá válhassanak. Most, hogy 
a pandémia után visszatértünk a régi 
életünkhöz, örülök, hogy láthatóan 
még nagyobb éhség mutatkozik az 
emberekben a kultúra fogyasztására.

– Az előadások, programok szerve-
zésénél kiemelt szerephez jut majd a 
tánc?

– Ezzel a feladattal nem mint ko-

reográfus lettem megszólítva. Szakmai 
életutam alatt több működési területen 
szereztem tapasztalatokat; dolgozhat-
tam előadóként, tánciskola- és fesztivá-
ligazgatóként, koreográfusként, színhá-
zi rendezőként, együttes vezetőjeként, 
majd tánctagozat-vezetőként is. Két 
vidéki kőszínház tánctagozatát építet-
tem fel strukturálisan és művészileg is 
meghatározó módon. Itt, Kecskeméten 
elsősorban művészi vénám ismert a 
színházi tevékenységeim által, ezért az 
itt élők gondolkodásában ez az első, 
ami rólam az eszébe jut valakinek, de 
én ennél jóval szélesebb spektrumon 
dolgozom évtizedek óta. A Kecskemét 
City Balett, a Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház tánctagozata továbbra 
is az életem fontos része marad. Egy 
eredményesen és nagyon erőteljesen 
működő együttest sikerült létrehozni, 
ami a hosszú évek során azért elért már 
egyfajta önállóságot is.

– Tanít a Táncművészeti Egyete-
men, a Badora Társulat művészeti 
vezetője, a Kecskemét City Balett 

igazgatója. Hogyan tudja összeegyez-
tetni ezt a sok, önmagában is teljes 
embert kívánó területet?

– Nagyon régóta gyakorlom a lo-
gisztika művészetét. A támogató és 
együttműködő családi hátterem a lé-
tezési formám alapja. Hétköznapi éle-
tünk sok esetben rendhagyó módon 
szerveződik, de ennek ellenére har-
mónia hatja át. Továbbá vannak körü-
löttem olyan társak, akik emberileg is 
és szakmailag is szinte ugyanolyan mi-
nőségben tudnak támogatni. A sokré-
tűség nálam nem gátként jelenik meg. 
Mások a mindennapjaim, nincsenek 
úgynevezett „saját óráim”, más minő-
ségű az életem, viszont elképesztően 
sok tapasztalatot szerzek.

– Egerben született, Budapest 
mellett szülővárosában is dolgozott. 
Hogy érzi magát Kecskeméten?

– Kecskemétet nagyon megszeret-
tem, megszerettük a családommal, az 
eltelt 8 év alatt évről évre egyre több 
kapcsolódási pont, egyre nagyobb 
baráti kör alakult ki. Kecskeméthez 

egyre jobban kötődőm érzelmileg, sőt 
most már lokálpatrióta sajátosságokat 
is felfedezni vélek magamon.

– Azt nyilatkozta egyszer: „Talán a 
legnagyobb üzenőfal a testedet, lel-
kedet, arcodat mutatni.” Saját üzenő-
falán, röviden, mi szerepelne?

– A gondolkodtatás művészete. 
Olyan szabad kommunikációs csa-
tornát létrehozni, ami több a szónál. 
Szeretem, ha nincs blokkolva az elme, 
a szív, hanem olyan impulzusokat és 
mélységeket kap, mely által eljutunk a 
gondolkodtatás stádiumáig.

– Ön szerint milyen a jó vezető? 
Hogyan fog megvalósulni a kettős ve-
zetés feladatmegosztása?

– Szerintem a jó vezető motivál, 
ösztönöz, jó körülményeket teremt, és 
ezáltal hozzájárul az egész csapat jobb 
teljesítményéhez. Jellemzően határo-
zott elképzelések mentén dolgozom, 
de imádom. A kettős vezetésben van-
nak feladatmegosztások, ugyanakkor 
nagyon fontos, hogy egy egészet kell 
építeni, s összhangot találni: a klasz-

szikus értékeket megtartani, de nagy 
teret engedni annak, hogy mindenre 
kihasson ez a fajta innovációorientált 
magatartás. A kettős ügyvezetésnek 
olyan erős kapcsolattá kell válnia, ami-
ben régi tartalmakat és friss szemléle-
tet akarunk egyszerre láthatóvá tenni.

– Mitől lesz minőségi egy alkotás?
– A mögöttes munka mennyiségé-

től. A rááldozott, tudatosan koncent-
rált idő nem tud láthatatlanná válni. 
Vannak pillanatok, mikor esetleg ke-
vés munkából is létrejöhetnek siker-
pillanatok, de hosszú távon ez nem 
lehetséges. Alkotóként sem szeretek 
a felszínen értelmezni, a mélyebb 
rétegek foglalkoztatnak, ahogyan az 
érzelmek kapcsán is.

– A minőség mellett jellemző mű-
vészetére a merészség. Miért fontos 
és mihez van szükség bátorságra?

– Az impulzusok és a változó viszo-
nyok új megoldásokat követelnek, me-
lyekhez eltökéltség és bátorság kell. A 
megszokott gyakorlatok megkérdője-
lezésében látom a fejlődés lehetősé-
gét. Sok munkám a komfortzónából 
való kilépést keresi. A művészetben is 
az új kontextus megtalálása a célom. 
Mikor idejöttem, páran kételkedve 
kérdezték: „balettot csinálni egy vidé-
ki városban?!” Szinte ufónak néztek… 
Most pedig a 9. évét kezdjük el a Kecs-
kemét City Balettnek, időt, fáradságot 
és szakmai erőt nem kímélve mára 
eljutottunk oda, hogy a táncszínházi 
produkcióink 23. bérletes előadásán is 
pótszékeket kell berakni.

– Külföldi ajánlatokat is vissza-
utasított, hitt abban, hogy itthon is 
ki lehet teljesedni, lehet érvényeset 
alkotni, akár egy vidéki városban is…

– Ez a város és közönsége igenis 
alkalmas volt arra, hogy egy vékony 
mezsgyén futó művészeti ágat ilyen 
módon befogadjon. Valószínűtlen 
helyzetből sikerült egy minőségi és 
népszerű produktumot létrehozni, 
városi értéket teremteni. Ugyanez a 
szemlélet hajt ebben az új pozícióban 
is. Nem vagyok szkeptikus a városban 
élők nyitottságával kapcsolatban. Ha 
valami minőségi és szívből jövő, azt 
nagyon sokan meg fogják érteni és 
meg fogják szeretni. Érzem az igényt, 
az őszinte örömöt, amikor valaki úgy 
kap új impulzust, hogy számára szo-
katlan kulturális élménnyel találkozik. 
Mindig sok kétely gyötör, megszen-
vedem minden döntésemet, amiket 
egy átgondolt, önmarcangoló időszak 
előz meg, s aztán, amikor azt érzem 
valahol mélyen, hogy ezért mindent 
meg kell tenni, akkor olyan erőt képez 
bennem, hogy célorientálttá válok, s 
nem nagyon tud visszahúzni semmi.

– Vannak-e példaképei, 
művészetben-közéletben?

– Nem vagyok példakép-orientált – 
mondhatni inkább: sok példaképem 
van, tisztelet van bennem mindenki 
tevékenysége iránt. Bárkiben lenyű-
göz az eredetiség, a gondolati tiszta-
ság, a forrásorientált magatartás.

– A héten kezdi munkáját, hogyan, 
milyen tervekkel készül a közeljövő 
feladataira?

– Lendületesen. Minden tervem 
összefügg a haladó, kultúra alapú 
városfejlődéssel, a Hírős Agóra eddig 
felhalmozott értékeinek továbbvi-
telével, a kreativitás lehetőségeinek 
kiterjesztésével és a hatékonysággal. 
Meggyőződésem, hogy így teremthe-
tünk az itt élőknek megelégedésre 
szolgáló, élhető, szerethető környe-
zetet, közösen.

Ha valami minőségi és szívből jövő, azt nagyon sokan meg fogják érteni

Fotó: Gyenes Kata
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Elkészült a helyi klímastratégia 
egyeztetési anyaga, a www.
zoldkecskemet.hu weboldalon 
keresztül lehet véleményezni.

Kecskemét MJV Önkormányzata 2020 
júniusa óta tudatos városi szintű klí-
mapolitikai tervezést folytat. Zöld 
Kecskemét klímavédelmi programjá-
nak fő célja a város saját, helyi straté-
giájának kidolgozása.

A klímastratégia kidolgozása so-
rán a helyi érintettek bevonásával 
elkészült a helyi adottságokat feltá-
ró helyzetelemzés, valamint annak 
alapján a klímastratégia célrendszere 
és a célok megvalósulását szolgáló 
intézkedések.

A stratégia szerinti Kecskemét al-
kalmazkodó város jövőkép 2030-ban 
a várost klíma szempontból reziliens 
városként írja le. Rugalmas ellenállá-
si képességét három fő stratégiai cél 
mentén kívánja megvalósítani: 

• az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának csökkentésére 2030-ra, a 
városi széndioxid-kibocsátást 40%-kal 
kívánja csökkenteni, 

• klímaadaptáció szempontjából a 
klímaváltozás hatását mérséklő kék-
zöld infrastruktúra-rendszert alakít ki 
és tart fenn, valamint 

• szemléletformálási tevékenység 
keretében szeretné növelni a klímatu-
datosságot a lakosság körében.

Mindhárom stratégiai cél megvalósu-
lását további, összesen 12 tematikus 
cél és 37 intézkedés segíti.

A széndioxid-kibocsátás csökken-
tése érdekében energiahatékony vá-
rosüzemeltetésre, füstmentes zónák, 
klímabarát közlekedési és termelési 
rendszerek kialakítására, valamint a 

lerakott hulladék csökkentésére és 
hasznosítására van szükség.

A füstmentes zónák olyan – el-
sősorban belvárosi – összefüggő 
területek, ahol a lakóépületek ener-
getikai korszerűsítése megtörtént. 
Társasházak esetében az energiaellá-
tást a környezeti szempontból legin-
kább fenntartható távfűtési rendszer 
szolgáltatja megújuló energiák fel-
használásával, míg családi házaknál a 
vegyes tüzelésű kazánok kiváltásával 
szintén előtérbe kerül a megújuló 
energia termelésének és használatá-
nak ösztönzése. A füstmentes zónák 
autómentesek, vagy a csökkentett 
autóforgalom is csak hibrid vagy 
elektromos járművekkel engedélye-

zett. Ehhez szükséges egyrészt az 
önkormányzati gépjárműállomány 
modernizálása, másrészt pedig he-
lyi ösztönzők kialakítása a lakosság 
körében is a környezetbarát jármű-
vek beszerzésének és használatának 
elősegítésére vonatkozóan (pl. a he-
lyi gépjárműadó kivetési alapjának 
átalakításával).

Klímaadaptáció szempontjából 
a zöldfelületi rendszer és az in-
tegrált vízgazdálkodás fejlesz-
tése, a klímavédelmi célú terü-
lethasználat és a felkészülés 
a hőhullámokra témakörei 
azonos hangsúllyal kerültek 
be a stratégiába. A szemlé-
letformálási tevékenység 

általános és folyamatos kommuniká-
ciót biztosít a „zöld” ügyekkel kap-
csolatban, ugyanakkor külön odafi-
gyel a klímaváltozás negatív hatásai 
szempontjából veszélyeztetett kor-
csoportokra (gyerekek, idősek, hát-
rányos helyzetben lévők) is.

A llímastratégia egyeztetési anya-
ga nyilvánosan elérhető a www.
zoldkecskemet.hu oldalon. Kérjük, 
véleményezze Ön is a stratégiát ja-
vaslatai, észrevételei elküldésével az 
info@zoldkecskemet.hu e-mail-cím-
re, vagy töltse ki a klímastratégiához 
kapcsolódóan már elérhető 2. la-
kossági kérdőívet! A stratégiában és 
kérdőívben leírt célok és intézkedé-
sek közül azok kerülnek be a végső 
anyagba, amelyeket a városban élő 
lakosok és gazdasági szereplők tá-
mogatnak, és szándékukban áll részt 
venni azok megvalósításában.

Véleményezze Kecskemét klímastratégiáját!

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által közzétett felhívásra 
összeállított pályázatával a Röpke 
SE T.E.NY.É.R Tér – Erő – Nyerő 
– Életmód – Reform projektje 
2018-ban 250 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
prevenciós célú egészségfejlesztő 
szabadidősport-programjainak 
megvalósítására. Az EFOP 1.8.6-
17-2017-00001 pályázat 100% 
támogatási intenzitása lehetővé 
tette, hogy a felnőtt lakosságnak 
– kiemelt figyelemmel a fogyaték-
kal élőkre és az idősödőkre – 2021 
júliusáig folyamatosan programo-
kat szervezzenek a Dél-Alföld régió 
területén. Szamler Lászlónak, a 
RÖPKE SE alelnökének írása.

Programjaink 
elsődleges cél-
ja volt – írja 
az alelnök –, 
összhangban 
a felhívás el-
várásaival, a 
s z a b a d i d ő -
s p o r t - 

tevékenység elterjesztése és a sport-
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása. A komplex lakossági 
testmozgásprogramok és szabadidő-
sport-események megvalósítása kap-
csán a projektek ösztönözték és segí-
tették a lakosság fizikai aktivitását, a 
sportszolgáltatásokhoz való gyors és 
egyenlő esélyű hozzáférését, valamint 
a szemléletformálást. Célunk volt to-
vábbá, hogy a projektek révén a kevés-

bé fejlett régiókban minél több típusú 
sportprogram valósuljon meg.

Magyarországon a fogyatékkal élők 
szabadidős sporttevékenysége gyak-
ran intézményi és fizikális korlátokba 
ütközik. A projekt célzottan kívánta 
bevonni a fogyatékkal élőket és csa-
ládjaikat a programokba az egyenlő 
esélyek biztosítása jegyében. Kerekes-
székhez kötött fogyatékkal élők szá-
mára fejlesztett kültéri fitneszgépeket 
telepítettünk közterekre. 

A projekt komplex szemléletmódjá-
nak következtében sokrétű programe-
lemeket valósítottunk meg, amelyek 

egyaránt megcélozták a családokat, 
a fogyatékkal élőket, az időseket és a 
munkaadókat is, a régió teljes lakossá-
gának egészséges életmódra ösztön-
zése érdekében. 

A koronavírus okozta járvány ide-
jére hirdetett veszélyhelyzetben 
programjaink egy részét fel kel-
lett függesztenünk. Másik részét 
újra terveztük és a megváltozott 
körülményekhez igazítottuk. 
Az elhalasztott eseményeket 
június és július hónapokban 
pótoljuk – fogalmazott Szam-
ler László.

T.E.NY.É.R: a felnőtt lakosság prevenciós célú 
egészségfejlesztése a szabadidősport révén

Európai Szociális

Alap
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100 éve, 1921. 
június 6-án 
hunyt el Rakod-
czay Pál színész, 
színháztörté-
nész, színigaz-
gató. 1856 
j a n u á r j á b a n 
született. Előbb könyvkereskedő, majd 
néptanító volt, közben színikritikákat 
és tanulmányokat publikált magyar és 
német nyelven. 1887-ban lépett színi 
pályára Az ember tragédiája Lucifere-
ként. 1889-től Debrecenben dolgozott 
mint színész és rendező. Később kül-
földi tanulmányúton volt, majd 1891 és 
1900 között saját színtársulatával járta 
a vidéki városokat. 1895-től 1897-ig 
Kecskeméten játszottak. 1896-ban az 
ő direktorsága idején nyitották meg a 
Helmer és Fellner tervezte színházat. 
Kiváló szakíró volt, színháztörténeti 
levelezése forrásértékű.

100 éve, 1921. 
június 25-én 
született Mojzes 
Mária színész-
nő, Radó Vilmos 
sz ín igazgató 
felesége. Sze-
geden kezdte 
színészi pályáját, miután elvégezte a 
Szegedi Nemzeti Színház színészképző 
iskoláját. Később több vidéki színház-
ban szerepelt. 1940-től nyugdíjba vo-
nulásáig, 1977-ig a kecskeméti Katona 
József Színház tagja volt, de nyugdíjas-
ként is tovább játszott a színházban. 
Kecskeméten hunyt el 1987. április 27-
én. „Hosszan sorolhatnánk kitűnő vígjátéki 
alakításait, karakterfiguráit. A felszabadu-
lás után sorozatban énekelte az operettiro-
dalom legismertebb címszerepeit. Később 
operában is föllépett” – méltatta nekroló-
gjában a Petőfi Népe szerkesztője.

Lapunk 
archívumából
Mulatság 
„Sikerült mulatságot rendezett vasárnap 
a műkertben a Kecskeméti Kereskedő Ifjak 
Egyesülete. A jól összeállitott hangverseny 
műsorának kiemelkedő része Dr. Kovács 
Pál jogakademiai igazgató úr felolvasása 
volt az eszmék világából, mely mindvégig 
lekötötte a hallgatóság feszült figyelmét és 
melyért a közönség zajos tapsokkal adó-
zott a kitünő felolvasónak. Nagy tetszést 
aratott Nemesszeghy zenetanár úr és a 
zenekar, nem különben Schvarcz Ármin 
joghallgató úr gordonka játéka. A hang-
versenyt követő táncz egész a késő hajnali 
órákig tartott. Az első négyest körülbelül 
40 pár lejtette. Szünetkor a tombola tár-
gyak kisorsolása történt meg.”  
 (KL, 1896. június 21.)

Elindultak külföldre  
a kecskeméti 
gyümölcs-
szállítmányok
„A most befejeződött hét korszakalkotó 
állomást jelent a kecskeméti gyümölcs éle-
tében. Köztudomású, hogy a kecskeméti 
exportőrök sok évtized munkájával olyan 
összeköttetési hálózatot építettek ki egész 
Európában, amelyre Magyarországon 
egyetlen kereskedelmi ágazat sem tudott 
példát felmutatni. Ennek a nagyszerű ösz-
szeköttetésnek egész láncolatát szétdúlta 
a háború. Az összeomlás után újból elől-
ről kellett kezdeni mindent és ennek az 
előkészítésnek jegyében mult el nemcsak a 
mult esztendő, hanem az idei év első fele is. 
Örömmel jelentjük, hogy a kecskeméti gyü-
mölcs ismét kinyujtotta csápjait a világpi-
acok felé. A hét folyamán az Aszódi-telep, 
a Benedek-telep és Miklós Imre első gyü-
mölcsszállítmányai elindultak külföldre. 
Az első külföldi piac, ahova a kecskeméti 
gyümölcs eljutott, Bécs volt.”  
 (KL, 1946. június 23.)

A város 
krónikáiból

Természetvédelmi vetélkedő: 

ezüstérmes 
kecskeméti gyerekek
Múlt szombaton tartották meg a Természetvédelem határok nélkül 
vetélkedő döntőjét a Topolyai Művésztelepen, ahol a kecskeméti di-
ákcsapat második helyezést ért el. Mint már többször beszámoltunk 
róla, a program egy magyar–szerb természetvédelmi uniós projekt, 
melyhez kapcsolódva a Kecskeméti Televízió is magazinműsort 
sugároz kéthetente szombatonként. (Köztes szombatokon ismétlés 
látható.) A következő friss adás – egyebek mellett a vetélkedő ered-
ményhirdetésével – június 26-án 19 órától jelentkezik a KTV műsorán.

A Természetvédelem határok nélkül 
elnevezésű természetismereti vetél-
kedő döntőjébe a vajdasági és a kecs-
keméti válogatón legjobb eredményt 
elért csapat jutott be. A versenyen az 
elődöntő két első helyezettje, a te-
merini Biosz-szakik és a kecskeméti 
Zsíros „B” Ödön csapat mérte össze 
természettel kapcsolatos ismereteit. 
A finálét végül a vajdaságiak nyerték.

Az esemény megnyitóján köszön-
tőt mondott Pásztor Emília, a Pan-

non RTV és a Kecskeméti Televízió 
közös természetvédelmi projektjé-
nek vezetője: „Ezt a projektet jelen-
tős mértékben támogatja az Európai 
Unió. A legfontosabbnak azt tartja, 
hogy a közös természeti értékekről 
tudjatok, amennyit csak lehet, és 
érezzétek úgy, hogy az a tiétek, és 
hogy ezt mindenkinek közösen őriz-
ni és védeni kell, függetlenül attól, 
hogy a határnak melyik oldalához 
tartozik.”

A döntőben egy teszt kitöltése 
mellett a gyerekeknek a természet-
ben, terepbejárás közben is bizonyí-
taniuk kellett tudásukat. A győztesek 
csapatkapitánya a legérdekesebbnek 
a terepen tett kirándulást találta. 
„Volt egy kis kikérdezés meg tu-
dásfelmérő, az volt a kedvencem” – 
mondta Verebélyi Viktor.

A két döntős csapat ezen a hét-
végén egy szakmai tanulmányúton 
vehet részt Magyarországon. Lakos 
Márk, a kecskeméti Zsíros „B” Ödön 
csapat csapatkapitánya szerint ez a 
tábor a tanév lezárultával pihenés-
képpen nagyon jó lesz.

A természetvédelmi vetélkedő 
mellett a Pannon RTV és a Kecske-
méti TV együtt dolgozik az újdon-
ságokkal kéthetente jelentkező Ter-
mészetvédelem határok nélkül című 
műsor elkészítésén is.

KÉTHETENTE 
SZOMBATONKÉNT 

19 ÓRÁTÓL

Amikor azon a verőfényes napon, 2177. 
március 24-én a Béta üstökös becsapó-
dott, a világ hirtelen semmivé lett. A Föld 
pusztulása után az emberiség szétszóró-
dott. Az űrhajók nekiindultak az ismeret-
lennek, szétszóródtak, mint szél sodorta 
falevelek. Egyet kivéve: az Urániát, mely 
az új hazát kereste, fedélzetén egy ma-
roknyi tudós, katona, történész és én. Azt 
az új hazát kerestük, melyről csak legen-
da szólt. Még 2077-ben egy űrhajó indult 
az Aquarius csillagképbe. Mindenki úgy 
tudta, a küldetés sikertelenül zárult, meg-
haltak azok, akik elindultak, mert többé 
nem adtak életjelt magukról. Csak remél-
tük, hogy talán az emberiséget becsap-
ták, hogy a genezis-csíra, melyet szállí-
tott, talán termény civilizációvá fejlődött.

Miután a Föld elhamvadt, valaki elő-
állt az ötlettel, hogy kövessük az Új Ho-
rizontot. De mindenki bolondnak tartotta 

őt. Csak az Uránia legénysége nem. Mi 
elindultunk azt remélve, hogy a távolban 
vár minket valami. Talán egy új bolygó, 
szép és lakályos. Kicsit olyan, mint a Föld 
volt valamikor.

***
Előkeríttetem Shadow-t, aki olyan volt, 
mint egy árnyék, kiismerhetetlen, meg-
fejthetetlen. Leültünk egy szobában, ahol 
alig volt világosabb, mint egy raktárban.

– Szeretnék elvégezni egy pszichológiai 
tesztet rajtad – kezdtem. – Beleegyezel?

Vállat vont.
Ezt furcsálltam. Az ilyesmi hallatán 

az embereknek általában több reakciója 
szokott lenni. Egyesek tiltakoznak, mások 
lelkesednek, de ő csak nemtörődöm mó-
don vállat vont.

– Ez egy Rorschach-teszt. Tíz kártyát 
kapsz, melyen tintafoltok lesznek. Ezekről 

kell beszélned. Ne aggódj, nincsenek rossz 
válaszok, csak el kell mondanod, amit 
látsz. Rendben?

Beleegyezően intett.
Elővettem a kártyákat. Odanyújtottam 

neki az első képet. Egy fekete-fehéret.
Az árnyékok a szobában egészen söté-

tek voltak, és szinte ráfolytak az arcára. 
Mintha fekete tinta lett volna, mely a 
szeméből csorgott alá, mint a könnyek. 
Csak a világos, szőke haja alkotott éles 
kontrasztot ezzel.

– Csillagkép… fekete lyukakból – jött 
a válasz nem sokkal később.

Furcsa pillantással méregettem.
– Azt mondtad, nincs rossz válasz! – 

emlékeztetett, majd meg is mutatta a 
csillagkép körvonalait.

– Miből gondolod, hogy fekete lyu-
kakból van? A csillagképek csillagokból 
állnak.

– Mert fekete – válaszolta nemes 
egyszerűséggel.

Az arcán azonban észrevettem, hogy 
mást is gondol még. Elárulta a mimiká-
ja. Persze arról fogalmam sem volt, mit 
titkol, talán ha kielemzem majd a tesztet, 
közelebb jutok az igazsághoz.

– És minek neveznéd? A konstelláció-
kat általában el is szokták nevezni vala-
miről – próbáltam elbizonytalanítani őt.

– Angyal – közölte, hosszasan magya-
rázta, és megmutatta.

Majd egy színes ábra következett.
– Szétfröccsenő vér, emberi méh for-

mát rajzol… – tette hozzá.
Megint egy színeset nyújtottam neki.
– A teremtés – felelte.
Felvontam a szemöldököm, és ezt ő is 

észrevette, ahogy rám pillantott.
– És te, te mit látsz? – fordította felém.
– Egy árnyékot – válaszoltam kitérve.
Ismét maga felé fordította.
– Nem akarom végigcsinálni – mondta 

és felállt.

– Miért? Mitől félsz? Mitől kell félnünk 
nekünk?

– Nem tökmindegy? Semmitől – mond-
ta és elment anélkül, hogy megkérdezte 
volna, hogy távozhat-e.

***
Teljes erővel belém döfi a pengét. A ha-
samba. Nagyjából ott, ahol a méhem van, 
hogy értelmet nyerjen a Rorschach-teszt 
ábrája, hogy megtermékenyüljek… Éles 
fájdalmat érzek, megérzem számban a 
vér fémes ízét, szeretnék ordítani, de be-
tapasztja a szám. Erősen fog.

És akkor meglátom a ragyogást, az ő 
angyalait. Minden mintha ezer színben 
ragyogna, színes fényorgonák, mint a 
sarki fény, mintha ismét életre kelnének a 
Rorschach-teszt színes pacái. Elenged. Én 
pedig most már tisztán hallom a sutto-
gást, és értem. Élő, eleven szóval szól hoz-
zám a fény, mely olyan, mint egy lélegző 
lángörvény. Kék, vörös, zöld és sárga…

/Részletek a Magába fogad  
az Új Világ című novellából./

Apokalipszis és korrajz – Garzó László jövővíziói 

Írók-költők, 

figyelem! 

 ÁLTÓÁRAM
Várjuk továbbra is szerkesztőségünkbe a Bács-Kiskun 

megyéhez kötődő, az íráshoz kedvet-tehetséget érző alkotók 

műveit. Az írásokkal műfaji megkötés nélkül, folyamatosan 

lehet jelentkezni a valtoaram@hiros.hu e-mail címen. 

Az alsó korhatár 16 év. A részvételhez kérjük feltüntetni a 

nevet, születési dátumot, születési helyet és lakhelyet.

Garzó László neve nem ismeretlen a Széchenyi Könyvtár 
elektronikus részlegének regényolvasói előtt. Az ifjú jo-
gász-irodalmár már több mint egy évtizede publikál ezen 
az országos fórumon. Amint az idézett elbeszélés-rész-
letekből is kiviláglik, Garzó alaposan ismeri a csillagászat 
rejtelmeit (tart is a tárgyban tudományos előadásokat), 
és sajátos álláspontból ábrázolja a világegyetemben zajló 
folyamatokat. Látásmódja, kötődése a vérbeli sci-fi írók 
közé sorolja. Az egyébként otthonos líraiságot sugalló tol-
lú szerző írásaiban van azonban néhány sajátosság, mely 
megkülönbözteti társaitól: mintha magányos cellában, 
egyfajta Sylvia Plath-i üvegbúrában élne, s nem tudna mit 
kezdeni a reális társadalmunkban történő folyamatokkal. 
Talán jogászszakmájából adódóan is riasztja az emberi 
kapcsolatok, elvárások, bűnök sokfélesége, nyomasztó 
megoldhatatlansága: párbeszédei mintha egy légkondici-
onált kihallgatószobában zajlanának. A szereplők szívós, 
feltörhetetlen magányba zárulnak, általában alapállapotuk-
ra korlátozódnak (pl. „a fiú”, „a lány”). Mondanivalójukat 
se engedi kibontakozni – ha egyáltalán akad még mon-

danivalójuk. Emberi szóval megközelíthetetlen univerzá-
lis titok birtokában lebegteti őket. Ezért a kommunikáció 
gyakran kifullad, vagy ellentétébe, a csöndbe vált át, már 
a gyilkosság extremitásába is fajulva. Ez a Garzó-kozmosz 
egészében egy lakhatatlan és lakatlan, rémképekkel teli vi-
lágkatasztrófát modellez. Légüres tér, darabokra szabdalt 
utolsó ítélet, apokaliptikus látomás. Olykor felcsillan valami 
távoli bolygó-csillag fénye, az Ígéret Földje, de mintha ez is 
csak a túlhajszolt képzelet játéka volna. Itt minden áltatás 
és remény elpárolog a korábban barátságossá hazudott 
emberi környezetből. Az emberföld már nem tágterű, re-
ményteli útkeresés, s a csillagos ég sem szellemlényektől 
népes varázslat, inkább mint Madách végjelenetében: sivár 
vákuum és szuggesztív borzalom. Garzó világa véletlenül 
sem pöttyös leányálom tehát, egyszerre kor- és kór-kép. 
Van egyfajta bénító hipnózis ebben a miliőben, amivel vagy 
megbékélünk, vagy fellázadunk ellene, de még ha felláza-
dunk is az értelmetlenné vált rémálmok valóságtartalma 
ellen, akkor is az értelmes hagyomány őrzőinek nevében. 
Így válik még a szín-negatívum is egyfajta örömhírré.

A megmérettetés a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében valósult meg a Kecskeméti 
Televízió Nonprofit Kft. és a Pannónia Alapítvány – Pannon RTV 

együttműködése eredményeként az Európai Unió támogatásával
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Több mint öt évtizeddel ez-
előtt döntött úgy, hogy életét a 
beteg gyermekek gyógyításának 
szenteli. Választott hivatását 
diplomája megszerzése óta 
örömmel, szívvel-lélekkel végzi. 
Elsősorban Kecskeméten és 
Budapesten számíthatnak rá a 
kicsinyek és persze azok szülei, 
ám mivel szabadidejének jelentős 
részét is a gyógyítás tölti ki, az 
erdélyi és a kárpátaljai betegek 
is találkozhatnak vele. Az évek 
múlását érezve – a napokban 
tölti majd be a hetedik ikszet – 
egy-két feladatát a közeljövőben 
immár átadni kívánja, de a teljes 
visszavonulást még nem tervezi.

– Kecskeméti munkája mellé 2004-
ben bevállalt egy jelentős fővárosi 
feladatot is. Miért döntött így?

– A Bethesda Gyermekkórház veze-
tőjével, dr. Velkey Györggyel először 
egy szakmai rendezvényen találkoz-
tam, később egy magánéleti szál is 
összehozott vele. Kivételes embert, 
orvost, vezetőt ismertem meg benne, 
akinek a hívását örömmel fogadtam 
el. Azután kiderült, hogy nemcsak ő, 
hanem az ottani kollégák is „külön-
legesek”, egészen mély Isten-kapcso-
lata van a kórháznak, olyan légköre, 
amely megfogott, megragadott, ezért 
immár 18. éve ott is dolgozom.

– Az elmúlt másfél év, a Covid-jár-
vány Önt miként érintette meg?

– A gyermekkardiológián folyama-
tos volt a munkám, akkor is végeztem 
a dolgom, amikor a korom miatt ezt 
csak saját felelősségemre tehettem. 
Covid-részlegen viszont nem dolgoz-
tam, s bár egy-egy orvosi konzíliumon 
részt vettem, de ez csak arra volt jó, 
hogy belelássak abba, milyen lehet 
huzamosabb időn át a Covid-bete-
gek között lenni. Hősöknek tartom a 
kollégáimat, és úgy gondolom, hogy 
azok a fiatalok, akik a járvány miatt 
lettek éles helyzetek részesei, azok 
egész életükre igen erős pozitív im-
pulzust kaptak, valami ahhoz hason-
lót, mint amit a mi generációnknak 
vagy az előttünk járóknak a koreai és 
az afganisztáni háborúban való rész-
vétel jelentett. 

Sajnos így is sok tragédiával talál-
koztam. Az elhunyt két piarista pap 
egyike, Szabó István atya igen közel 
állt hozzám, bizonyos értelemben a 
lelki vezetőm volt – a reggeli misé-
ken gyakran ministráltam mellette, ez 
életem csodálatos időszaka volt, és 

két évvel ezelőtt, 68 évesen engem is 
elvitt a piarista diákok hagyományos 
nyári vízitúrájára. Azután az osztá-
lyunk egyik kiváló dolgozójának férje, 
egy fiatal baptista lelkész is meghalt. S 
ami miatt különösen nehéz volt mind-
ez számomra, hogy mindkettőjüknél 
reális esélynek tűnt a felépülés, mégis 
elvesztettük őket. 

Más értelemben is hatott rám a jár-
vány. Én is osztom azt a véleményt, 
hogy a környezetünk pusztítása, mo-
rális értékeink rombolása miatt szinte 
törvényszerű, hogy lesz még újabb 
„csapás”. Semmiképpen sem Isten 
büntetésének tekintem a pandémiát, 
de azért az megfordult már a fejem-
ben, hogy vajon a Teremtő milyennek 
látja a világunkat: például a mene-
külttragédiát, az egykézést, a váláso-
kat, a férfi-női szerepekről alkotott új 
felfogásokat stb. Bő félévvel ezelőtt 
olyan közhangulatot éreztem, amely 
felismerte, hogy a világ nem jó irányba 
megy. Nem a védőoltások felvételéről, 
a maszk- és a kesztyűhordásról szólt 
mindez, hanem arról, hogy alapjaiban 
meg kell változtatnunk az életünket – 
Ferenc pápa is elég világosan beszélt 
erről. Nagyon sajnálom, de most, 

amikor egyre kedvezőbb járványügyi 
adatokat hallani, mintha mindez fele-
désbe merült volna.

– A pandémia miatt tudták-e foly-
tatni az erdélyi karitatív munkájukat?

– Nem, erre nem volt lehetőségünk. 
A kecskeméti orvoscsapattal koráb-
ban évente kétszer is eljutottunk 
Csaba testvér „gyermekeihez”, a jár-
vány kitörése óta ebben a formában 
nem segíthettünk nekik. Most ugyan 
elkezdtem már egy őszi út szerve-
zését, de még sok a bizonytalanság. 
Örömünkre a kapcsolatunk az elmúlt 
időszakban sem szakadt meg velük, 
Csaba testvér minden nap misézik, 
buzdít, az online közvetítéseken ke-
resztül sokunknak erőt ad.

– Gyógyító munkája mellett mire 
tud még időt szakítani?

– Amikor lehetett, s amióta ismét 
lehet – hetente többször is – teni-
szezem, úszok, sakkozom. Színházba 
és koncertekre is örömmel elmegyek, 
és nemcsak Kecskeméten, hanem a 
fővárosban is. A járványnak köszönhe-
tem – ilyen is van azért egy-két dolog 
–, hogy a világhálón két filmcsatorná-
ra is ráleltem, ezek révén értékes ha-
zai és külföldi filmeket tudok megnéz-

ni, de a Kiskunsági Nemzeti Park több 
természeti szépségét is csak az elmúlt 
másfél évben fedeztem fel. A külön-
böző tudományok, művészeti ágak 
– elsősorban az irodalom és a szín-
ház – területén szeretnék kellőképp 
tájékozott lenni, ezért sokat olvasok; 
igyekszem megtalálni mindenben az 
értékest, az értéket.

– Családi élete hogyan alakult?
– Feleségemet, dr. Fábián Erzsébe-

tet Kecskeméten ismertem meg, gyer-
mekgyógyászként Ő is Tóth György 
professzor osztályán kapott állást. 
1978-ban házasodtunk össze. Párom 
később házi gyermekorvos lett, mind-
máig praktizál. Az évek teltével egyre 
nagyobb csodálattal figyelem a munká-
ját, azt a gyakran generációkon átívelő 
szeretetkapcsolatot, amelyet a kis be-
tegeivel, meg azok szüleivel kialakít. 

Két gyermekünk született. Lá-
nyunk, Kata egészségügyi szakjogász, 
az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont munkatársa, emellett művészi 
fotókat készít. Fiunk, Balázs közgaz-
dász végzettséget szerzett, sokáig a 
Berkemann cég ügyvezetője volt, je-
lenleg a HÉP Zrt. igazgatótanácsának 
tagja, most épp a Városháza felújítá-

si munkálatainak irányításában vesz 
részt. Már négy unokával is bővült a 
családunk, velük, szeretteinkkel sok 
időt töltünk együtt. 

– Milyennek értékeli eddigi 
életútját?

– Úgy látom, a 70 év egyeseket 
nyomaszt, másokat viszont fölemel. 
Arra törekszem, hogy tudatosan hálá-
val kezdjem a napjaimat, mert akkor 
szépen telnek az éveim. És bizony van 
okom bőven hálát adni a Jóistennek: 
semmi komolyabb betegségem nincs, 
szellemileg is frissnek érzem magam, 
baráti közösségekben dolgozhatok, 
szerető család vesz körül stb.

– Tervei?
– Szeretem a munkámat, szeretek 

segíteni, s bár a következő években 
fokozatosan kevesebbet tudok vállal-
ni, azt nem tervezem, hogy a gyógyí-
tást abbahagyom. Már van utódom, 
a következő  években őt szeretném 
tanítani, segíteni. Emellett továbbra 
is szeretnék helytállni a jótékony célú 
feladataimban, és legfőképp sokkal 
több időt szeretnék az unokáinkkal 
foglalkozni, testi-lelki-szellemi fejlő-
désükbe még jobban „beleállni”!

 Varga Géza

NÉVJEGY
Dr. Gyenes Vilmos gyermekgyógyász, 
gyermekkardiológus főorvos Szegeden 
született 1951. június 23-án. Iskoláit szü-
lővárosában végezte. Előbb a tanárképző 
főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájá-
ban, azután a Radnóti Miklós Gimnázium-
ban tanult, majd tanulmányait a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen folytatta, 
ahol általános orvosi diplomáját 1975-ben 
vette át. Később gyermekgyógyászatból, 
gyermekkardiológiából és neonatológiá-
ból szerzett szakvizsgát. 1975 óta a kecs-
keméti megyei kórház gyermekosztályán 
dolgozik. Az elmúlt évtizedek során aktív 
szerepet vállalt az intézmény gyermekin-
tenzív részlegének létrehozásában, illetve 
a kardiológiai szakrendelés fejlesztésében. 
Kecskeméti munkája mellett 2004 óta a 
budapesti Bethesda Gyermekkórház főor-
vosa. Szakmai rendezvények rendszeres 
résztvevője, előadója, így például ez év 
elején Hit és gyógyítás járványidőszak-
ban címmel tartott előadást egy online 
konferencián. A Fornetti a Szívbeteg 
Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, a Funiculus Umbilicalis Alapítvány 
kuratóriumának, a Mercedes Kosárlabda 
Akadémia tanácsadó testületének és a fo-
kolare közösség kecskeméti csoportjának 
tagja. Közel két évtizede jelentős karitatív 
munkát is végez. A Jobb Lator Polgári Kör 
tagjaként orvosbarátaival rendszeresen 
jár Erdélybe gyermekeket szűrni, gyógyí-
tani, emellett néhány évvel ezelőtt fővárosi 
kollégái kárpátaljai missziójához is csat-
lakozott. Kiemelkedő és tartósan magas 
színvonalon végzett orvosi szolgálatáért a 
Kiváló Kórházi Dolgozó címet, a Bács-Kis-
kun Megye Egészségügyéért Díjat, vala-
mint az emberi erőforrások minisztere 
elismerő oklevelét és a  Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány díszoklevelét is átvehette.A Bethesda GyermekkórházbanDR. GYENES VILMOS

MI 
VAN 
VELE?
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Klementina), Kecskemét, Árva Lilla (Pomozi 
Szilvia), Szabadszállás, Tóth Zsolt (Baranyi 

Mercédesz), Lajosmizse, Polyák Áron (Mátó 
Fanni), Kecskemét, Kecskeméti Luca (Borzák 
Nikoletta), Nagykőrös, Farkas Luca (Rádi Ágnes 
Anna), Kecskemét, Pál-Szabó Balázs (Dávid Otília 
Gréta), Kerekegyháza, Horváth Ferenc (Varga Dóra 
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Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
egy kétszemélyes belépőjegyet Balogh Kálmán – 
Bognár Szilvia – Grecsó Krisztán „Dúdolva mesélek” 
c. udvari koncertjére.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket július 2.-ig várjuk telefonszám 
feltüntetésével a jatek@hiros.hu e-mail-címre  
vagy postán a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.

14 | REJTVÉNY, ANYAKÖNYV

A június 3-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:

Nyáresti udvari koncertek /  
Cserháti Est / Hírös Agóra

A nyertes – Melkvi János (Kecskemét, Bibó István utca…) – 
kétszemélyes belépőjegyet nyert a Hírös Agóra Fehér Adrienn 

és Neumann Balázs nyáresti udvari koncertjére.

Kérjük a nyertest, hogy a 76/570-440-es telefonszámon 
vagy a jatek@hiros.hu e-mail-címen  

egyeztessenek időpontot a nyereményátvételhez!

Ki ad ja a Kecskeméti Lapok KFT.  
megbízásából a Kecskeméti Televízió  
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Kéz ira to kat nem õr zünk meg  
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Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
pályázatot ír ki a 
kecskeméti 8003/3 hrsz.-ú, 
Kecskemét, Csokor u. 
11. szám alatt található, 
1161 m2 területű, kivett 
lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 
értékesítésére, melynek minimális 
értékesítési ára bruttó 24.300.000 Ft.

A pályázat részletes feltételeit  
és követelményrendszerét  

a pályázati kiírás tartalmazza,  
amely megtekinthető a  

www.kecskemet.hu webhelyen. 

A pályázattal kapcsolatban  
további információ Kecskemét Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Jogi Osztály 

Vagyongazdálkodási Csoportjánál  
(telefon: 76/513-513/2381) kérhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

06-30/919-4694

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 

SzakképzETT  mESTErEk 

•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes 

cseréje, fedése

alpin- 

technikával.  

kedvező 

árak!
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A járványügyi helyzet miatt 
számtalan kötöttséggel kellett 
szembe nézni az elmúlt sze-
zonban a Mercedes-Benz Gyár 
Nemzeti Kosárlabda Akadémia 
edzőinek, munkatársainak és 
sportolóinak, ennek ellenére a 
biztonságos környezet kialakítá-
sával, felelősségteljes üzemel-
tetéssel fennállása óta legsike-
resebb évét zárta a szervezet 
– értékelte az Akadémia elmúlt 
egy évét Ivkovicné Béres Tímea 
igazgató a Kecskeméti Lapoknak.

– Az Akadémia akkreditációja a 2013. 
február 22-e óta eltelt időszak legne-
hezebb éve volt, ennek ellenére ki-
emelkedően szerepeltek a csapatok, 
kiemelkedő tudású játékosok ballag-
tak. Hogyan sikerült ezt elérni?

– Különleges és egyedi év volt, mert 
a járványügyi helyzet nagyon nagy fe-
lelősséget rótt ránk. A versenysportot 
engedte a kormány, hogy működjön, 
de nekünk biztonságos környezetet 
kellett kialakítani, ami nem volt köny-
nyű, ilyen nagy létszámú közösség 
esetében. Utólag úgy tudom össze-
gezni, hogy mindenki felelősen végre-
hajtotta az intézkedéseket, amelyek 
a biztonságot szolgálták. A szülők is 
bíztak bennünk és mindenben együtt-
működtek. Ilyen szempontból is 
úgy gondolom, hogy sikeres év volt. 
Készültünk arra is, ha valaki megbe-
tegedne, akkor a karantén utáni visz-
szatérés az egészségügyi protokollok 
szerint történjen és senkinek se le-
gyen ebből egészségügyi károsodá-
sa. Nagy öröm, hogy nem volt ilyen, 
a szülők ránk bízták a gyerekeket és 
engedték sportolni őket. Köszönet 
illeti őket a bizalomért. Ők is a közös-
ségünk tagjai, de nem lehettek jelen 
a zártkapus rendelkezések miatt. Mi 
nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt 
megértették és együttműködtek. Élő 
közvetítésekkel igyekeztünk őket 
bevonni a rendszerbe. Tudják, hogy 
ezeknek a sikereknek ők is a részesei.

– Az iskolák tornacsarnokait lezár-
ták. Hogyan sikerült a sok csapatnak 
edzéslehetőséget biztosítani?

– A járványügyi helyzetben a ko-
sárlabda otthona, az Akadémia épü-
lete nagyon jó szolgálta ezt a címet, 
hiszen, ha nem lett volna, az iskolai 
tornatermek bezárása miatt nagyon 
nehéz helyzetbe kerültünk volna. Így 
is sokat kellett egyeztetni a szakem-
bereknek, hogy mindenkinek jusson 
megfelelő edzés- és mérkőzéslehető-
ség, de itt meg tudtuk oldani.

Közben az Akadémia beruházásá-
ban elkészült a Bányai Júlia Gimnázium 
mellett az Univer Sportcsarnok, amely 
biztonságos edzéshelyszín lett. Az 
eredmények mellett az infrastrukturá-

lis fejlesztés is óriási siker számunkra 
és az iskola diákjainak egyaránt.

– Milyen eredmények fémjelzik az 
elmúlt szezont?

– Szakmailag is fejlődtünk, az ered-
mények ezt igazolják. Nagy dolog 
volt, hogy Ivkovic Stojan szövetségi 
kapitány is belépett a munkába, hi-
szen egy újabb löketet, egy újabb mo-
tivációt adott a fejlődésben. Minden 
területen sikerült szakmailag előbbre 
lépnünk, az edzőink együttműködően 
dolgoztak. Az U11-es korosztálytól 
az U18-as korosztályig, tehát minden 
korosztályban az országos döntő-
be jutottak csapataink. Ilyen sikeres 
évünk még nem volt.

Az U11-es és U12-es csapatoknak 
nem rendezték meg az Országos Jam-
boree-t, de mind lány, mind fiú vonalon 
bejutottunk a legjobbak közé. Az U14-
es fiúk az országos B döntő második 
helyén végeztek. Az U16-os lányok a 

hatodikak lettek az országos A döntő-
ben. Az U16-os fiúk az alapszakaszban 
a második helyen végeztek, az orszá-
gos döntőt a nyolcadik helyen zárták. 
Az U16-os lányok az országos B döntő 
bajnokai lettek, összesítésben a kilen-
cedikek. Az U18-as fiúk az alapszakasz-
ban negyedikek, az országos döntőben 
pedig a hetedik helyen végeztek.

Fontosak a csapateredmények, de 
leginkább a gyerekek fejlődése az 
elsődleges cél. A 18 sportolónk ka-
pott válogatott meghívót, amely most 
érkezett a nyári edzőtáborok előtt, 
mindenképp mutatja, hogy mennyit 
fejlődtek kosárlabdázóink.

– A végzős akadémisták közül töb-
ben is szerződést írtak alá az NB I/A 
csapathoz.

– Legnagyobb sikerünk, hogy a 
Duna Aszfalt-DTKH NB I/A osztályú 
felnőtt csapatában is szerephez jutot-
tak az akadémisták. Két fiatal, Ivko-
vic Milán és Tóth Barna játszottak és 
pontokat is szereztek, de rajtuk kívül 
még két fiatal – Tóth Balázs és Cserkó 
András – írtak alá szerződést a felnőtt 
csapat bővebb keretébe. Azt látom, 
hogy egyre többen sorakoznak majd 
az „ajtó előtt”. Ez nagyon nagy dolog.

Az Akadémia nyolc éve működik, 
ezek a 2003-as születésű fiatalok fog-
ják össze. Ilyen szempontból szemé-
lyes is számomra ez a nyolc év, mert 
fiam, Milán volt az, aki U11-es kor-
osztályban kezdte a kosárlabdázást 
és most őt is el ballagtattuk, korosz-
tályos társaival együtt. Végzősök-

ké váltak az Akadémián és a felnőtt 
csapatban folytatják. Ez az első olyan 
év, amely után azt mondhatjuk, hogy 
beérett az akadémiai munka és gyü-
mölcsözik majd a felnőtt csapatban. 
Ők az indulástól kezdve végig járták 
az akadémia képzési rendszerét.

– Mekkora szervezetté vált mára 
az Akadémia?

– Az Akadémiának 22 verseny-
ző csapata, 405 versenyengedéllyel 
rendelkező játékosa volt az idén, 
az iskolai csoportokkal együtt kö-
zel 600 gyerek sportol nálunk. Az 
edzőkkel, erőnléti edzőkkel, gyógy-
tornásszal, sportpszichológussal és a 
menedzsment tagjaival együtt, 50 fős 
személyzet gondoskodik a fiatalok 
sportolásáról.

– Kecskemét Önkormányzata mel-
lett, kik az Akadémia kiemelt támo-
gatói, akiknek köszönhető a fiatalok 
magasszintű sportolása?

– Az Akadémiának az is nagy el-
ismerés és megtiszteltetés, hogy 
nagyon komoly cégek, mint a Mer-
cedes-Benz gyár és az MVM is támo-
gatják az utánpótlásnevelő munkán-
kat. A jövő kihívást jelent az állami 
sportakadémiákkal folyó versenyben. 
A kecskeméti akadémia minden té-
ren meg tudja adni a gyerekek fejlő-
déshez szükséges lehetőséget és azt 
a minőségi körülményt, ami ahhoz 
kell, hogy élvonalbeli játékos legyen 
belőlük, vagy megvalósítsák az álma-
ikat. Mindeközben pedig nem kell 
kiszakadniuk a családi, a természetes 
szociális környezetükből. Mi ezen 
az úton megyünk tovább. Egy erős, 
egészséges közösséget építünk a 
kecskeméti kosárlabdában.

– Nyolc év alatt sokan végeztek az 
Akadémián. Van-e, aki visszajött dol-
gozni, a közösséget erősíteni?

– Nagy öröm és visszajelzés ne-
kem, személyesen is, hogy a volt 
akadémisták kezdenek visszajönni 
és a stáb tagjává válni. Edzőként és 
egyéb területen is fogadjuk őket. 
Ebben fogunk újítani, erősödni a jö-
vőben. Várunk vissza mindenkit, aki 
szeretne részt venni az Akadémia 
munkájában.

Ivkovicné Béres Tímea: Az akadémia 

LEGSIKERESEBB ÉVÉT ZÁRTUK

Lovaglás a Karib-tenger partján, 
utazás magánrepülővel, búvár-
kodás a tenger mélyén. Még 
tavaly decemberben vágott bele 
Herczeg-Kis Bálint abba az életre 
szóló kalandba, amit az Exatlon 
Hungary adott neki. A kecskeméti 
származású fiú a „Kihívók” csa-
patát erősítette a versenyben, 
majd a Dominikán eltöltött 113 
nap után, az izzasztó időjárás 
és izzasztó feladatok ellenére 
mindenkit maga mögé utasítva, 
megnyerte az idei Exatlont.

CSAK ÁLMODOZOTT 
ARRÓL, HOGY OTT 
LEHESSEN
Bálint kicsi kora óta sportol, a moz-
gás mindig is hatalmas része volt 
mindennapjainak. Sok sportot ki-
próbált már, de a küzdősportok ma-
radtak meg leginkább az életében. 
Versenyszerűen karatézik, kickboxol, 
boxol és sokszor eljár a barátaival fa-
lat mászni.

– Amikor két éve láttam a tévében, 
hogy nálunk is lesz Exatlon, akkor 
csak néztem a képernyőt és arról 
álmodoztam, hogy bárcsak ott lehet-

nék, és kipróbálhatnám. Imádom az 
ilyen kihívásokat és az extrém helyze-
teket, így amint betöltöttem a 18-at, 
jelentkeztem az Exatlonba és szeren-
csére be is jutottam. 

„NEM GONDOLTAM, 
HOGY ENNYISZER LESZEK 
MÉLYPONTON”
– Természetesen, amit a TV-ben lát-
tak a nézők, az csak egy kis része 
volt annak, ami történt velünk, de a 
leadott anyag a lényeget teljesen ösz-
szefoglalta, mert általában minden-
napnak hasonló volt a forgatókönyve. 
Felkeltünk, majd a csapattal együtt 
voltunk még a verseny előtt, beszél-
gettünk, majd elmentünk a pályára. A 
megpróbáltatások után, esténként pe-
dig szintén együtt voltunk. Sok olyan 
pillanat volt, ami nem került adásba. 
Én például nem gondoltam, hogy 
ilyen sok mélypontom lesz, bár még 
sosem voltam ilyen helyzetben, ilyen 
sokáig távol az otthonomtól. Nagyon 
sokszor elvonultam, hogy egy kicsit 
egyedül legyek. Ilyenkor a szerette-
imre gondoltam, és próbáltam ebből 
erőt meríteni. 
 Folytatás a 16. oldalon

KITARTÁSA SEGÍTETTE 
AZ EXATLON CSÚCSÁRA

A szeptemberi évnyitón  
Ivkovicné Béres Tímea még 
csak remélte, hogy ilyen sikeres 
szezont zár majd az akadémia

Fotó: TV2
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Folytatás a 15. oldalról!
Volt, hogy esténként néztem a csil-
lagokat, és próbáltam arra gondolni, 
mintha ott lenne velem a családom és a 
barátnőm. Azon gondolkoztam, vajon 
ők mit mondanának nekem azokban a 
nehéz percekben. Ez nagyon sok erőt 
adott. A legnehezebb talán február 
környéke volt, mikor már eltelt két hó-
nap, de hátra volt még három.  Akkor 
azt éreztem, hogy ennek soha nem 
lesz vége... De most, így utólag vissza-
tekintve olyan, mintha egy szempil-
lantás alatt történt volna ez az egész, 
nagyon gyorsan eltelt ez az öt hónap.

PROFI SPORTOLÓK ELLEN 
KELLETT KÜZDENIE
– Attól függetlenül, hogy én voltam 
a legfiatalabb, én mindvégig céltuda-
tosnak és erősnek érzetem magam, 
és mindig ott voltam fejben, annak 
ellenére, hogy a családom nagyon hi-
ányzott. Ettől függetlenül nagyon fur-
csa volt, hogy élsportolók ellen kellett 
küzdenünk mindennap, de utólag azt 
mondom, hogy jól helyt tudtam állni és 
jól tudtam alkalmazkodni a helyzethez. 
Szerintem közrejátszott az is, hogy 
tényleg fiatal vagyok, mert úgy mentem 
a pályákon mintha egy játszótér lenne, 
és próbáltam nagyon élvezni ezt az 
egész kalandot. Szerintem ez vitt előre. 

ELSŐ MECCS ELSŐ 
PONTJA A MEXIKÓIAK 
ELLEN
– Amikor a mexikóiak ellen küzdöt-
tünk, az eszméletlen érzés volt. So-
sem álltam még válogatott mezben a 
rajthoz semmilyen sportágban. Hihe-
tetlenül jó érzés volt, hogy a hazán-
kat képviselhetjük, az pedig csak hab 
volt a tortán, hogy én teljesítettem az 
első futamot. Tudtam, hogy hatalmas 
a tét, nagyon össze kellett kapnom 
magam, de az egész verseny alatt nem 
mentem olyan jót, mint aznap. 

KIVÁLÓ ALAPOKAT  
ADOTT KECSKEMÉT
– Ahhoz, hogy ilyen sikeres legyek 
a versenyben, nagyon sok minden 

kellett. Kezdve attól, hogy már gyer-
mekkorom óta Kecskeméten spor-
tolok, és az edzőm megtanított egy 
olyan fajta gondolkodásmódra, ami 
csak előre vitt a verseny során.  Az 

egész verseny alatt tudtam hol a 
helyem, mit szeretnék elérni, de a 
fizikai kondíciómhoz is hozzátett, 
ahhoz, hogy így tudtam teljesíteni, 
hiszen olyan edzést kaptam kisko-

romtól kezdve, ami ezt lehetővé 
tette. Az is sokat számított, hogy a 
Katonában olyan jó fej tesi tanáraim 
voltak, akik folyamatosan motivál-
tak abban, hogy minél jobb legyek. 
Ők mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
ilyen sikert érjek el. 

HOGYAN TOVÁBB?

– Augusztus végén összeköltözünk 
Pesten a barátnőmmel, akivel ez az 
öt hónap úgy megerősítette a kap-
csolatunkat, hogy állandóan együtt 
szeretnénk lenni. Ősszel pedig én is 
leérettségizem. Utána gazdasági vo-
nalon szeretnék tovább menni, de 
valamilyen a médiához kapcsolódó 
szak is nagyon vonz, hiszen a sport 
mellett a fotózás és a videózás is az 
életem része. 

TÖBB MINT  
80 EZER KÖVETŐ
– Nagyon megdöbbentem mikor ha-
zaértem, hogy mennyien követnek a 
közösségi médián. De hihetetlenül 
örülök neki, mert azt a sok szere-
tetet, amit kaptam a szurkolóimtól, 
azt én csak olyan formában tudom 
egy kicsit visszaadni, hogy megmuta-
tom nekik a különböző felületeken, 
hogy milyen az én kis privát életem, 
azon kívül, ahogy azt a műsorban 
láthatták.  

Herczeg-Kis Bálint az Exatlon utol-
só adásait a családjával együtt nézte 
a tévében. Végig titokban tartotta, 
hogyan alakult a verseny, így hatal-
mas volt az öröm, amikor kiderült, 
hogy ő nyerte meg a versenyt. A 18 
éves fiú egyébként nem tervezi visz-
szanézni az adásokat, hiszen mint 
mondta, ő ezeket a pillanatokat ott 
élte meg kint, ott volt csodálatos 
minden perce, és ezeket szeretné a 
fejében megőrizni, nem azt, amit a 
képernyőn keresztül lát.  

 Juhász Csenge 

KITARTÁSA SEGÍTETTE 
AZ EXATLON CSÚCSÁRA

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Fotó: TV2

Herczeg-Kis Bálint mindenkit maga mögé  
utasítva megnyerte az idei Exatlont


