
Sikeres évet zárt a 
Kecskeméti Sportiskola  
Fritz Ágnes, a Kecskeméti Sportiskola (KESI) sportszak-
mai vezetője kimagaslóan jól sikerült évként értékelte 
2021-et, pedig a járványhelyzet miatt nehézségek is 
adódtak. Fejlesztések, kimagasló szakmai munka, baj-
noki címek és győzelmek a KESI-nél.

Útépítések  
éve, 2022 
Fontos útépítések várhatók eb-
ben az évben is. Dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester a 
katonatelepi út négysávosítá-
sáról nyilatkozott.

Kiskunsági 
füveslány  
A TikTokon tanít a gyógynövé-
nyekről Bukovicsné Békefi Dézi 
Rita, vagyis greens_of_daisy. 
Napról napra több százzal gya-
rapodik követőinek tábora.
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OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP!

Kecskemét fejlődése
töretlen 
2021 Kecskeméten már az újrakezdésről szólt. A vá-
ros visszatérhetett a korábbi fejlődési pályájára. Biz-
tonságban a családok élete, az emberek munkahelye, 
gyermekeink jövője. Évértékelő interjú városunk pol-
gármesterével, Szemereyné Pataki Klaudiával.

Megújul a téli 
főtéri hangulat 
Átalakulóban a Téli Fesztivál. 
Az új szemléletről beszélt Barta 
Dóra, a Hírös Agóra Kulturális 
és Konferencia Központ ügyve-
zető igazgatója.

Feldolgozni 
a gyászt
Csernák Krisztina, a gyász-
fel  dol gozás spe cialistája 
Kecskeméten egészség -
-szakpszichológusként egyedül 
tartja a frontot a kórházban.
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OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: DECEMBER 16.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Gazdag programokkal, adventi gyertyagyújtással és egy hatalmas főtéri meglepetéssel kezdődött az advent Kecskeméten. Bár az időjárás nem volt túl 
kegyes, így is sokan voltak kíváncsiak a Hírös Agóra megújult adventi vásárára, a Téli Fényünnep és Csodaország különleges attrakcióira. A legnagyobb 
várakozás természetesen az óriáskereket övezte, múlt vasárnap 15 órakor meg is tette az első kört Kecskemét szeme

Téli Fényünnep, óriáskerékkel

Repülőgéppel jött
Kecskemétre a Mikulás

Egy Airbus A319-es repülőgép fedélzetén érkezett városunkba a 
Mikulás. A hatalmas gép hétfő délelőtt szállt le a Kecskeméti Repü-
lőbázison. A nagyszakállú, aki két manó és rengeteg ajándék társa-
ságában érkezett, a következő napokban a kecskeméti bölcsődék-
be és óvodákba látogat, ahol megajándékozza a kisgyermekeket. 
A hírek szerint a szaloncukor mellé virgácsot nem hozott magával.

Áldozatok és rászorulók 
karácsonyára gyűjtünk

Már hagyomány, hogy advent idején adománygyűjtést indít a Kecs-
keméti Médiacentrum. Idén két intézménnyel fogtunk össze: sze-
retnénk támogatni a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat rászoruló 
családjait, valamint a kecskeméti Áldozatsegítő Központ ügyfeleit. 
Elsősorban tartós élelmiszereket, karácsonyi édességet, valamint 
játékokat, mesekönyveket, tanszereket várunk akciónkra.

Avarszedés szinte
minden városrészben

Kecskemét szinte minden városrészében hetek óta nagy lendület-
tel zajlik az őszi falevelek, az avar összegyűjtése az önkormányzat 
támogatásával. December 4-én a Hunyadivárosban folytatódik az 
akció. A lakóközösségek mellett a Fidesz-frakció is csatlakozott a 
megmozdulásokhoz, vagyis képviselők, sőt országgyűlési képvise-
lő is gereblyét ragadott a tisztább közterek érdekében.

16. oldal

2–3. oldal

5. oldal 4. oldal

Fotó: Banczik R
óbert

A kis lábáért 
harcolnak  
Ez lesz az első karácsonya 
Kecskeméten Palikának és 
édesanyjának. Az ötéves kisfiú 
legyőzte a rákot, de öt éve küzd 
azzal, amit maga után hagyott.

Egyetemi 
évértékelő 
Évzáró ülést tartott a Neumann 
János Egyetemért Alapítvány 
Kuratóriuma. A rendezvényen 
Lezsák Sándor, az Országgyű-
lés elnöke is felszólalt. 

Állásokat 
mentettek  
A pandémia soha nem látott 
kihívások elé állította a megyei 
kormányhivatalt. Erről beszélt 
a Kecskeméti Televízióban Ko-
vács Ernő kormánymegbízott.
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Advent utolsó heteiben már mindenki lázasan készül a karácsonyra, igyekszik beszerezni az ajándékokat. Vannak azonban olyan 
családok, ahol nem az örömteli várakozásról szól ez az időszak. Kecskeméten idén is példaértékű összefogás indult a nehéz helyzetbe 
került embertársainkért (Képünkön Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a Mercedes-Benz Schule által tizedik alkalommal 
megszervezett „Karácsony a cipősdobozban” elnevezésű ajándékozáson)

A nehézsorsúak karácsonyáért

Gyógyító lámpamesék: 
siker az új mesekönyv

2–3. oldal

10. oldal

Interjú dr. Salacz Lászlóval 
Országos összehasonlításban is 
kiváló évet zár Kecskemét és tér-
sége. A nehézségek dacára nem-
csak hogy sikerült megvédeni az 
eredményeinket, de újabbakkal 

is gyarapodtunk – értékelte 
2021-et dr. Salacz László ország-
gyűlési képviselő, aki kiemelte: 
nem lehet más célunk, mint 
hogy 2022-ben is új sikerekkel 

gyarapodjon ez a vidék. Ehhez 
viszont jövőre ismét szükség 
lesz a vidékiek összefogására.

Országgyűlési képviselői évértékelőnk 
a 6–7. oldalon olvasható.

Lámpafényben szitáló hóesésben, igazi mesebeli hangulatban kezdődött Pásztor 
Andrea (képünkön balról) második, a Kecskeméti Televízió gondozásában megjelent 
mesekönyvének bemutatója december 14-én a Katona József Könyvtárban. A Nagy-
Bán Kitti grafikusművész (jobbról) által illusztrált kötet terápiás céllal született 
meg a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházzal együttműködésben

Dr. Salacz László 
országgyűlési képviselő

Fotó: Banczik R
óbert

2021 nyertese Kecskemét és térsége

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: FEBRUÁR 3.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!
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A doni hősökre 
emlékeztek  

1943-ban néhány nap alatt több mint 
százezer magyar katona sebesült 
meg, halt meg, tűnt el vagy esett 
hadifogságba a Don-kanyarnál. Rá-
juk emlékeztek a Nagytemplomban 
és a Deák téren lévő II. világháborús 
emlékműnél.

Február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A kecskeméti Neumann János Egyetem (NJE) 
minden szakját elindítja jövőre, valamint új, fegyvertervező mérnök és elektromos járművek tervezése szakirányokkal is bővíti 
repertoárját. Az intézmény a megújulás jegyében január 13-án bemutatta új arculatát és logóját – az NJE már így jelent meg az 
országos Educatio kiállításon is, ahol nagy sikerrel szerepelt (képünkön)

Véghajrában  
a jelentkezés, 
vár az egyetem!

8. oldal

3. oldal

10–11. oldal

Fotó: Banczik R
óbert

KÖRKÉRDÉS

Milyen évet vár 
2022-től? 
Immár hagyományosan, ismét feltet-
tük az új évi kérdést néhány ismert 
kecskeméti személyiségnek – művé-
szeknek, sportolóknak, civileknek, 
politikusoknak, humán és gazdasági 
szakembereknek –, hogy szakterü-
letükön mire számítanak a nemrég 
kezdődött 2022-es esztendőben.

x. oldal

Megnyílt a város harmadik McDonald’s 
gyorsétterme. A Budai utcai 
csomópontban  modern McDrive és 
McCafé várja a vendégeket, akiket 
az étteremben az asztaloknál is 
kiszolgálnak 6. oldal

A mekizés 
új élménye

VANCSURA: „Bodrozsán  
méltatlan a képviseletre”

A Facebookon nyilvánosan nekiment 
párttársának a momentumos színekben 

politizáló Vancsura István (képünk bal szélén, 
jobb szélen pedig Bodrozsán Alexandra, 

a baloldal Bács-Kiskun 02. számú egyéni 
választókerületi országgyűlési képviselőjelöltje). 

További részletekről és a baloldal kórházakkal 
kapcsolatos terveiről a 7. oldalon olvashatnak

7. oldal
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Fotóverseny

A Széchenyivárosi Zöld és Pont Civil Társaság 
és a Patrióta Civil Kurázsi Egyesület fotópályá-
zatot hirdetett a kecskemétieknek azzal a cél-
lal, hogy az alkotók lencséjén keresztül, egyedi 
látásmóddal mutassa be Széchenyiváros termé-
szeti és épített örökségét, az itt élők ünnepeit 
és mindennapjait. A fotókat online regisztráció 
után kell feltölteni a www.gyerkocok.com oldal-
ra február 28-ig.

Beszélgetés
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MEGHÍVOTT VENDÉGEINK:

Január 25-én 18 órától rendezik meg a Hírös Vá-
ros Turisztikai Központban a Hírös kecskemé-
tiek pódiumbeszélgetés következő előadását. 
Ezúttal Pásztor Andrea újságíró, író, Nagy-Bán 
Kitti meseillusztrátor, grafikus, Koltai-Nagy Ba-
lázs színművész és dr. Kovács Antal Gábor, a 
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház korábbi szü-
lész-nőgyógyász főorvosa, főigazgatója mesél 
pályájáról, sikereiről és terveiről.

Házszentelés

A vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó hagyo-
mányhoz híven áldották meg a Máltai Szeretet-
szolgálat Dél-Alföldi Regionális Központjának 
helyiségeit. A szeretetszolgálat vezetői, mun-
katársai és önkéntesei közös imádságon vettek 
részt, majd dr. Jeney Gábor plébános megáldot-
ta és szenteltvízzel meghintette a közösségi te-
reket, kérte Isten áldását, békéjét a házra és a 
benne dolgozókra, ellátottakra.  

Építkezés

A terveknek megfelelően halad a Katona József 
Gimnázium sportcsarnokának építése. A beru-
házást 30 százalékos önkormányzati, illetve 70 
százalékos TAO-forrás biztosítja, és jelenleg 
15 százalékos készültségi szinten áll. A létesít-
mény 1750 négyzetméter alapterületű, 25×45 
méteres lesz, és az élsport mellett a diáksport 
és a szabadidősport bázisaként szolgál majd a 
tervek szerint 2023 tavaszától. 
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Kozák Polett

Találkozások 
éve, 2022

Újra magunk 
mögött hagy-
tunk egy évet, 
ami alkalmat ad 
a számadásra. 
2021 tele volt 
kétellyel, az em-
beri kapcsolato-

kat érintő megpróbáltatásokkal, 
veszteségekkel, és ebben a hely-
zetben még az sem csoda, hogy a 
legstabilabb elvekkel, tervekkel, 
önértékeléssel rendelkező embe-
rek, cégek, városok és országok is 
meginoghatnak.  

Kecskemét azonban állta a sarat. 
A világjárvány ellenére is megőriz-
te gazdasági stabilitását, és 2022-
ben újabb fejlesztések elé néz. 
Tavasszal elindul az Izsáki út négy-
sávosítása, a Károly Róbert körút 
megépül az 5-ös útig és négysávos 
főutat kap Katonatelep is. Tovább 
épül-szépül az egykori Rudolf lak-
tanya területe, és a Családvédelmi 
Központ patinás új épületének 
megvalósítása után a Kada Elek is-
kola is méltó helyet fog kapni. 

2021 egyik legnagyobb kecske-
méti sikereként az országban elő-
ször itt készült teljesen elektromos 
autó, a Mercedes EQB. Véletlenül 
talán? Vagy a helyiek innovatív 
ötletei, tudása, kreativitása is ott 
áll a német tőke mellett? A válasz 
ez utóbbi. A világszínvonalú hazai 
munkaerő mai csúcstechnológiát 
hozott létre. De nem csak a Mer-
cedes fejlesztett, a Motherson 
Csoport újabb helyi beruházását a 
világ 280 gyárát igazgató cégveze-
tő jelentette be, jelezve ezzel, hogy 
Kecskemét igenis felkerült a gazda-
ság kiemelt szereplőit jelölő világ-
térképre… Ha pedig még folytatjuk 
a sort, egyre bizonyosabbak lehe-
tünk abban, nincs véletlen siker…

Miben rejlik a magyarázat? 
Kecskemét főterén körbe nézve 
láthatjuk a soktornyú várost, ahol 
történelmi múltja van egymás elfo-
gadásának. Ahol kéz a kézben jár a 
hagyomány tisztelete a megújulásra 
való képességgel.  Az a város, ahol 
találkozik az itt élők tudása, lelemé-
nyessége és a támogató gazdaság-
politikai környezet. Az a hely, ahol 
a német precizitás és a magyar ötle-
tek egymásra találnak. Kecskemét a 
szerencsés találkozások városa. 

Mert egyedüli siker nem létezik. 
Kell hozzá legalább egy szeren-
csés találkozás. Ebben a pandémia 
utáni emberi és üzleti kapcsola-
tokra különösen kiéhezett világ-
ban pedig kívánhatnék-e többet, 
mint hogy adjon az Isten 2022-re 
sok-sok olyan találkozást mindany-
nyiunknak, amely összefogást és 
sikert eredményezhet!

Béremelések, beruházások, útépítések 
AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉSBEN
Kecskemét 2022-es, több mint 54 
milliárdos költségvetését a de-
cemberi közgyűlés tárgyalta. Mint 
Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester akkor elmondta, a felelős 
gazdálkodást szem előtt tartva 
ebben az évben is folytatódnak a 
fejlesztések, a béremelések, de 
jelentős összeg jut útépítésekre, 
városüzemeltetésre is. 

A 2022-es városi büdzsé 54 milliár-
dos végösszegéből az állami támo-
gatások 15 milliárdot tesznek ki, a 
saját bevételek pedig – főképp a helyi 
adók révén – 13,7 milliárd forinttal 
szerepelnek.

Szemereyné Pataki Klaudia szerint 
a kiadási oldal legnagyobb tételét 
– egyben a legnagyobb munkavál-
lalói megbecsülést is – a béremelés 
finanszírozása jelenti. A polgármes-
ter elmondta, több mint 4000 ember 
dolgozik Kecskeméten azért, hogy a 
város működni tudjon. Megbecsülé-
sük, megfelelő munkakörülményeik 
biztosítása fontos az önkormányzat 
számára. A bevételi oldalon meg is 
van a 12,5 milliárdos bérkeret fede-
zete, amely 1,3 milliárddal nagyobb 
összeg az 2021. évinél.       

A 2022-es költségvetés szintén ren-
delkezik a már elindult beruházások, 
fejlesztések támogatásának fedezeté-
vel is, amelynek nagyságrendje jövőre 
eléri a 15 milliárd forintot. Új elem az 
idei büdzsében az adósságszolgálat, 
amely a folyamatban lévő fejlesztési hi-
telek törlesztését jelenti, ez az összeg 
nagyságrendileg 690 millió forint.

Útépítésekre, felújításokra is je-
lentős forrás áll rendelkezésre, fogal-

mazott a polgármester. A több mint 
egymilliárdos keret kapcsán azonban 
megjegyezte, hogy évek óta az alap-
vető probléma nem a pénz, hanem 
az, hogy nincs megfelelő kivitelezői 
kapacitás, amelyet az eredménytele-
nül zárult közbeszerzési eljárások is 
alátámasztanak. Jelentős tétel még 
jövőre a közművek építése és kar-
bantartása, így az ivóvíz biztosítása 
vagy a tömegközlekedés 2 milliárdos 
forrása, valamint a városüzemeltetés 
1,5 milliárdos kerete. Utóbbi kapcsán 
elhangzott, hogy jelentős gépparkfel-
újítás várható ebben az évben.

Az önkormányzat mindezeken fel-
ül 13,3 milliárdnyi forrást biztosít az 
intézményhálózat, köztük bölcsődék, 
óvodák, szociális és egészségügyi 
intézmények fenntartására. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy 10 óvoda 
és két bölcsőde felújítása van folyamat-
ban. Sőt, új bölcsődékre is tud pályázni 
az önkormányzat 2022-ben. Helyi kö-
zösségek, civilszervezetek támogatá-
sára jövőre 1 milliárdos forrás épült be 
a költségvetésbe. A jelentős mértékű 
fejlesztési hullám miatt a tartalékkeret 
lecsökkent 500 millió forintra.

A fejlesztések közül Szemereyné 

Pataki Klaudia kiemelte, hogy hosszú 
előkészítő munka után 2022 tavaszán 
végre elindul az Izsáki út négysávosí-
tása (lásd lejjebb) és tovább folytató-
dik a 441-es főút bővítése. Kecskemét 
irányába közelít az M44-es gyorsfor-
galmi út építése, négysávosítják Kato-
natelep főútját, ezzel párhuzamosan a 
441-es melletti kerékpárút is megva-
lósul 10 km-es szakaszon. 2022-ben a 
Károly Róbert körút folytatása is épül 
a Margaréta buszfordulótól az 5-ös 
útig. Ezeken kívül elkezdődik a Rudolf 
laktanya nagy léptékű felújítása, látvá-
nyos fejlesztése is.

Tavasszal elkezdődik az Izsáki út 
négysávosításának első üteme. 
Erről az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium adott tájékoz-
tatást a polgármesternek.

– Évtizedek óta várták ezt a fejlesz-
tést a kecskemétiek, most végre lezá-
rult a közbeszerzés – mondta nemrég 
Szemereyné Pataki Klaudia, azzal, 
hogy hamarosan megkezdődhet a 
kivitelezés.

Elsőként a nagykörút és a Vízmű ut-

cai szakasz négysávosítása valósulhat 
meg tavasszal, ezzel párhuzamosan a 
beruházás második ütemének előké-
szítése, a különböző kisajátítások is 
zajlanak.

A 2 kilométeres szakasz nettó 4 
milliárd 190 millió forintos fejlesztése 
tartalmaz majd két szintbeni, hagyo-
mányos csomópontot, négy szintbeni, 
jelzőlámpás csomópontot, továbbá 2 
turbókörforgalmú csomópontot is.

A várható lezárások miatt türelmet, 
együttműködést kért a polgármester.

Végre négysávos lesz 
az Izsáki út

Csatlakozik az 5-ös úthoz
Hamarosan megkezdődhet a Károly Róbert körút építésének folyta-
tása a Margaréta buszfordulótól az 5-ös útig. Egy kormányhatározat 
értelmében a projekthez több mint 1,6 milliárdos többlettámogatás áll 
az önkormányzat rendelkezésére.

A tervek szerint a tavasszal induló nagy 
kecskeméti úthálózat-fejlesztések 
keretében folytatódik majd a Károly 
Róbert körút átépítése, illetve korsze-

rűsítése. Az ünnepek alatt megjelent 
kormányhatározat újabb 1,6 milliárdos 
forrást biztosít Kecskemét számára a 
beruházás második üteméhez.

A tervezett projekt keretében 1350 
méter hosszan építik meg az új útsza-
kaszt, amely mellett csapadékvíz-el-
vezető árkot is kialakítanak. Továbbá 
megvalósulnak az útépítés által szük-
ségessé vált közműkiváltások és -áthe-
lyezések, illetve az úttal párhuzamo-
san, 1317 méter hosszan kerékpárút 
és közvilágítási hálózat is épül. Az új 
útvonal négy csomópontot is tartalmaz 
majd gyalogos-átvezetésekkel, a tö-
megközlekedés biztosítása érdekében.

Az újabb támogatás révén a Károly 
Róbert krt. fejlesztése a Margaréta 
buszfordulótól az 5-ös útig kezdőd-
het majd el. 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és 
dr. Mayer Endre jegyző a 2022-es költségvetés 
decemberi, közgyűlési tárgyalásán
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Felújítás

Amióta megépült a Cifrapalota, nem volt pél-
da arra, hogy eltávolítsák az épület jellegzetes 
díszeit. A 37 majolikamezőt azért szedték le, 
mert több mint egy évszázad alatt a rögzítésük 
meglazult. Czifrák László restaurátor szerint a 
csempék csak apróbb javításokra szorulnak, a 
hajszálrepedéseket kitöltéssel állítják helyre. 
Részletes kártérkép kidolgozásával mérik fel az 
épület állapotát.

Új parkoló

Elkészültek a parkolók a katonatelepi Mathiász 
János Általános Iskolában. Az iskolaidőben ki-
alakuló tumultusok régóta problémát jelentet-
tek a településrészen, erre kívánt megoldást 
találni dr. Fekete Gábor önkormányzati képvi-
selő. A több mint egymillió forintos beruházást 
az önkormányzat és a képviselő saját keretéből, 
valamint a Kecskeméti Tankerületi Központ 
hozzájárulásából hozták létre. 

Beruházás

Nem lehet parkolni Kadafalva főutcáján, az óvo-
da és az iskola előtt, mivel 43 darab várakozó-
helyet alakítanak ki az útszakaszon. A parkolók 
térkő burkolatúak lesznek, így az óvodába és 
az iskolába járó gyermekek szülei biztonságo-
san tudnak majd leállni. Az iskola és a parkolók 
közötti gyalogosforgalmat a jelzőlámpássá ala-
kított gyalogátkelő is segíti majd. A beruházás 
értéke mintegy 40 millió forint.

Közönségtalálkozó

Két fiatal magyar rendező volt az Otthon mozi 
vendége január 18-án. Lőrincz Nándor és Nagy 
Bálint „Legjobb tudomásom szerint” című első 
nagyjátékfilmje súlyos problémát feszeget. A 
nemi erőszak témája köré épül egy fiatal házas-
pár mindennapjain keresztül, így nagyon sokat 
segített a film feldolgozásában, hogy a vetítés 
után a közönség az alkotókkal együtt elemez-
hette és értelmezhette a látottakat.

A doni katasztrófa hőseire 
emlékeztek Kecskeméten
1943. január 12-én, a második világháború oroszországi frontján 
néhány nap alatt több mint százezer magyar katona sebesült meg, 
halt meg, tűnt el vagy esett hadifogságba a Don-kanyarnál. Rájuk 
emlékeztek január 16-án a Nagytemplomban és a Deák téren lévő II. 
világháborús emlékműnél.

A doni áttörés 79. évfordulója al-
kalmából rendeztek szentmisét 
és megemlékezést múlt vasárnap 
délelőtt Kecskeméten, a Nagy-
templomban. Az eseményt a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesület, a 

Történelmi Vitézi Rend, a Hadi-
gondozottak és az 1956 Magyar 
Nemzetőrség Területi Szervezete 
rendezte meg. Sokan tették tisz-
teletüket a hősök emléke előtt.

 Az emlékező szentmisét dr. 

Finta József plébános, érseki hely-
nök celebrálta, majd az egybe-
gyűltek megkoszorúzták a Deák 
Ferenc téren lévő II. világhábo-
rús emlékművet. A koszorúzáson 
Kenyeres Dénes nyugállományú 
alezredes mondott emlékező 
beszédet.

– Ez a tragédia nagyon sok 
magyart és nagyon sok kecske-
méti családot érintett. Nekünk, 
túlélőknek emlékeznünk kell, 

kötelességünk emlékezni az elő-
deinkre, mert ők is ízig-vérig igaz 
hazafiak, igaz magyar emberek 
voltak. Azokban a hetekben na-
gyon sok családot ért gyász. A leg-
nagyobb tragédiájuk talán mégis 
az volt, hogy hozzátartozójukat 
eltűntként szerepeltették a hiva-
talos jelentésekben és iratokban 
– emelte ki beszédében Kenyeres 
Dénes. 

Elmondta, sok család még min-

dig nem tudja, hogy mi történt 
a hozzátartozóikkal. Hozzátet-
te, a rettentő hidegben sokan 
megfagy tak a harcok során vagy 
menekülés közben.

– A kecskeméti 13. könnyű ha-
dosztály több mint 14.500 főből 
állt az induláskor. Ennek a köte-
lékébe tartozott többek között 
Kecskemét háziezrede, a magyar 
királyi 7. honvéd gyalogezred is. 
Sajnos az egyenlőtlen küzdelem-
ben és a véres harcok közepette 
a Don folyótól végrehajtott visz-
szavonulás során olyan súlyos 
veszteséget szenvedtek el a csapa-
tok, hogy létszámuk a harmadára 
csökkent – hangzott el az emléke-
ző beszédben.

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát Lévai Jánosné 
tanácsnok és dr. Fekete Gábor, a 
Fidesz–KDNP városi frakciójának 
vezetője képviselte az ünnepsé-
gen, amely koszorúzással zárult.

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!
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A tragikus offenzíva
1943. január 12-én kezdődött 
a Don-kanyarban a Vörös Had-
sereg támadása. A második 
világháborúnak ezen ütkö-
zetében a magyar hadsereg 
százezer katonájának veszett 
nyoma. A keleti frontra kivo-
nuló 207 ezer emberből álló 
hadsereg fegyverzete és felsze-
relése hiányos és korszerűtlen 
volt. Az offenzíva hajnalban, 
mínusz 40 fokos hidegben kez-
dődött, az oroszok az arcvonal 
északi részén, az urivi hídfőál-
lásból törtek ki. A magyarok 
ebben a kegyetlen hidegben 
megfelelő ruházat és elegendő 
hadianyag nélkül napokon át 
hősiesen védekeztek a szov-
jetekkel szemben, de a túlerő 
felmorzsolta a magyar ellen-
állást.  A csatában és az azt 
követő menekülésben 100-120 
ezer ember veszett el. Ponto-
san ma sem lehet tudni, harc 
közben estek el, megfagytak 
vagy fogságban vesztek oda.

Kenyeres Dénes  
nyugállományú alezredes

Lévai Jánosné tanácsnok és dr. Fekete Gábor, a Fidesz–KDNP városi 
frakciójának vezetője megkoszorúzza a II. világháborús emlékművet
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Tovább bővült városunkban az SMP-gyár
Decemberben újabb, 9000 m²-es üzemcsarnokkal bővítette a 2017 
novemberében átadott kecskeméti gyáregységét, az SMP-t a Mother-
son cégcsoport. A projekt egy 5,3 milliárdos hazai beruházás része, 
amelyet a kormány 2,1 milliárd forinttal támogatott.

Szinte napra pontosan egy évvel a 
tavaly decemberi átadóünnepség 
előtt jelentették be, hogy újabb, 9000 
m²-es üzemcsarnokkal bővíti 2017 
novemberében átadott kecskeméti 
gyáregységét, az SMP-t a Motherson 
cégcsoport.

A beruházás 100 új munkahelyet 
teremtett a városban. A cégcsoport a 
magyarországi telephelyeit – köztük 
a kecskemétit – 5,3 milliárd forintból 
fejleszti, melyhez a Magyar Kormány 
2,1 milliárd forint vissza nem téríten-
dő támogatással járult hozzá.

A beruházás átadására december 
20-án került sor Vivek Chaand Sehgal, 
a Samvardhana Motherson Group el-
nökének jelenlétében. A világ számos 

pontján összesen 280 gyárat irányító 
üzletember az új csarnok átadásán 
Magyarországot stratégiai partnernek 
nevezte.

– 12 évre visszamenő kapcsolataink 
vannak Magyarországgal, és ezek egy-
re erősebbek lesznek. A kormányzat 
folyamatos támogatásával építjük itt 
a jövőt, amelynek Kecskemét az egyik 
legnagyobb hazai állomása – mondta a 
rendezvényen Vivek Chaand Sehgal, a 
Samvardhana Motherson Group elnöke.

Kecskemét önkormányzatát az 
átadón Szeberényi Gyula Tamás al-
polgármester képviselte, aki azt 
mondta, hogy a város minden tőle tel-
hető támogatást megad az idetelepült 
vállalkozásoknak.

– Nemcsak helyet adunk a vállalko-
zásoknak, hanem támogatást és oda-
figyelést is. Kecskeméten adottak a 
magas szintű középfokú és felsőfokú 
szakemberképzés feltételei egyaránt. 
Ennek is köszönhető az, hogy Kecs-
kemét alig egy évtized alatt a hazai 
autógyártás egyik fellegvárává vált – 
mondta az átadóünnepségen Szebe-
rényi Gyula Tamás alpolgármester.

Az eseményen Magyar Levente, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, miniszterhe-
lyettes azt mondta, hogy ha egy 280 
gyárat irányító cégcsoport elnöke 
személyesen vesz részt egy ilyen ese-
ményen, azt jelenti, hogy otthon érzi 
magát Magyarországon.

– A Motherson cégcsoport az el-
múlt 12 évben 6 beruházást hozott 
Magyarországra. A pandémia idején is 
azt mondták, hogy előre kell menni. 
Sajátos filozófiát képviselnek, amely 
még új hazánkban, de azt gondolom, 
hogy gazdagítja a magyar gazdasági 
kultúrát – mondta ünnepi beszédé-
ben Magyar Levente, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, miniszterhelyettes.

Az üzemcsarnok átadóünnepségén 
dr. Salacz László országgyűlési képvi-
selő is jelen volt. A cégcsoport további, 
legalább 10 évre szóló tervekkel ren-
delkezik Magyarországon. Kecskemé-
ten már ki is szemeltek egy szomszé-
dos területet egy újabb fejlesztéshez.

Kecskeméten a Széchenyi 
2020 program keretén belül 
az „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Kecs-
keméten” című projekt kapcsán, 
az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap által finanszírozott közel 
1,019 milliárd forintos vissza 
nem térítendő támogatásnak 
köszönhetően, köznevelési és 
gyermekjóléti feladatokat ellátó 
önkormányzati tulajdonú intéz-
mények energetikai korszerűsí-
tése valósul meg. 

A projekt célja az épületek hőveszte-
ségeinek csökkentése, növelve ezzel 
az intézményekben tartózkodó gyer-
mekek és dolgozók komfortérzetét. 
A korszerűsítéssel elősegíthető a 
közintézmények hatékonyabb ener-
giahasználata és a működtetési költ-
ségek csökkentése.

A 100%-os támogatási intenzitá-
sú pályázat keretében Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
1.019.000.000 Ft támogatást nyert 
különböző önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítésére. 

A TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001 
azonosító számú „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése 
Kecskeméten” című projektnek kö-
szönhetően Kecskeméten 4 közne-
velési és gyermekjóléti feladatokat 
ellátó intézmény 10 feladatellátási 
helyén 12 önkormányzati tulajdonú 
épület energetikai fejlesztése va-
lósul meg. A fejlesztések az alábbi 
intézményeket érintik:

Corvina Óvoda
•  Ceglédi Úti Óvodája „A”, „B” és „C” 

épületei (6000 Kecskemét, Ceglédi 
út 5.)

•  Ifjúság Úti Óvodája (6000 Kecske-
mét, Ifjúság útja 1.)

•  Nyitra Utcai Óvodája (6000 Kecske-
mét, Nyitra u. 4.)

•  Forradalom Utcai Óvodája (6000 
Kecskemét, Forradalom utca 3.)

Ferenczy Ida Óvoda
•  Mátis Kálmán Utcai Óvodája  

(6000 Kecskemét,  
Mátis Kálmán utca 4.)

•  Szabadkai Utcai Óvodája (6000 
Kecskemét, Szabadkai utca 1/a.)

Kálmán Lajos Óvoda
•  Széchenyi Sétányi Óvodája (6000 

Kecskemét, Széchenyi sétány 1.)
•  Lánchíd Utcai Óvodája (6000  

Kecskemét, Lánchíd utca 16.)

Egészségügyi és Szociális  
Intézmények Igazgatósága
•  Csipcsirip Bölcsőde (6000  

Kecskemét, Forradalom utca 5.)
•  Aranyhaj Bölcsőde (6000  

Kecskemét, Lánchíd utca 14.)

2021. év végén megkötésre kerültek 
a Ferenczy Ida Óvoda Szabadkai Ut-
cai Óvodája és az Aranyhaj Bölcsőde 
energetikai korszerűsítésére vonatko-
zó vállalkozási szerződések, melynek 
köszönhetően megkezdődhetnek az 
épületek kivitelezési munkái. A továb-
bi 8 intézményi feladatellátási hely-
szín vonatkozásában a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások 
jelenleg folyamatban vannak, azok 
eredményes lefolytatását követően 
várhatóan 2022. második felében 
mindenhol megindulnak a kivitelezési 
munkálatok.

A projekt keretében megvalósul 
valamennyi épület utólagos homlok-
zatszigetelése, utólagos magastető- 
szigetelése, utólagos padlásfödém- 
szigetelése, a homlokzati nyílászárók 
cseréje, a fűtési rendszer rekonstruk-
ciója, valamint napelemes rendszer 
telepítésére is sor kerül. A beruházás 
megoldja az évek óta esedékes ál-
lagmegóvási problémákat, költség-
csökkenést eredményez, valamint a 
felhasznált energiamennyiség mér-
séklődése csökkenti a CO2 és üveg-
házhatású gázok kibocsátását, ezzel 
hozzájárulva a környezet- és klímavé-
delmi célok eléréséhez.

(További információ kérhető: Kecs-
kemét Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala, Fejlesztéspolitikai Iroda, 
Projektkoordinációs Osztály. Elér-
hetőség: 06-76/513-513, palyazat@
kecskemet.hu) SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Elindult az önkormányzati épületek 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő (balról a második),  
Magyar Levente miniszterhelyettes (középen) és dr. Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester (jobbról a második) a gyár munkatársaival  
az átadóünnepségen
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Január 12-én elkészült az új 
jelzőlámpás csomópont a 445-
ös északi elkerülő út és a 441-
es ceglédi út kereszteződésé-
ben, a Metro áruház melletti 
felhajtónál. Az építés alatti 
ideiglenes forgalomkorlátozás 
így teljesen megszűnt.

Kecskemét északi elkerülő útjának 
és a ceglédi útnak a kereszteződé-
sében előbbi 2015-ös átadása után 
eltelt időben meglehetősen gyak-
ran történtek balesetek. Az elmúlt 
években számuk meghaladta a 20-
at is. A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. egy felmérést követően ezért 
Bács-Kiskun megyében a 445-ös 
főút ezen felhajtócsomópontját ki-
emelkedően veszélyes szakasznak 
minősítette. Így szükségessé vált a 
csomópont átalakítása.

A munka elkészült, a csomópont 
forgalmát mostantól jelzőlámpák 
irányítják. Január 12-én a szakem-
berek a beüzemeléshez szükséges 
áramellátó rendszert is átadták, 
majd a műszaki ellenőrzések lefut-
tatását követően a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. január 13-tól próba-
üzemben működteti a rendszert.

A csomópont teljes egészében 
forgalomfüggő üzemmódban mű-
ködik majd.  A közeli körforgalom 
működését, forgalmi terhelését 
telepített detektoron keresztül 
folyamatosan ellenőrzi a jelzőlám-
parendszer és igazodik a vezérlése 
a körforgalom megfelelő működé-
séhez. H. Gy.

JELZŐ-
LÁMPÁS 
csomópont

A tervek szerint az év végére elkészül a Hunyadivárosi Közösségi Ház 
bővítése. Az eredetileg 110 éves és 80 négyzetméteres épület helyére 
egy több mint háromszor nagyobb komplexumot terveztek. A felújítás 
során megtartják az eredeti házat is. Az új épületben egy 120 fő befo-
gadására alkalmas előadóterem is helyet kap majd.

Harkai György 

A múlt héten a területátadással vette 
kezdetét a Hunyadivárosi Közösségi 
Ház felújítása, kibővítése. Nemrég 
közösségi munkában kipakolták az 
épületet és elszállították az összes 
használt bútort, valamint egyéb lomot 
az épületből. A felújítás után az ere-
detileg 80 négyzetméteres 110 éves 
épület 300 négyzetméteresre bővül. 
Az épületkomplexum terveit is a vá-
rosrészben élő tervező készítette.

– Uniós projekt és önkormányzati 
forrás áll rendelkezésre, valamint a 
helyi költségvetésünkben benne van 
a másik fele ennek az építésnek. Az 
épületet Kovács Ferenc hunyadivá-
rosi építészmérnök tervezte. Kiváló 
dolgokat tervezett bele: a geotermi-
kus fűtés mellett esőcsapadék-össze-
gyűjtést is. Utóbbinak köszönhetően 
a kertesek és a többiek tudnak majd 
locsolni a megmentett csapadékvízből 
– mondta Pászti András önkormányza-
ti képviselő.

Pászti András hozzátette, az új kö-
zösségi házban egy 120 fő befogadá-
sára alkalmas előadóterem is lesz. Az 
önkormányzati képviselő elmondta, 
nagyon örülnek a városrészben élők a 
felújításnak és külön köszönik Kovács 

Ferencnek, valamint a Kecskeméti Vá-
rosfejlesztő Kft.-nek a munkát.

Az eredeti házat hozzáépítéssel 
bővítik három egymástól teljesen füg-
getlenül használható részre.

– A városrészben rengeteg egyesület 
működik, amelyeket a mi egyesületünk 
fog össze egybe. Itt vannak a kutyások, 
a kertesek, a nyugdíjasklub, amely na-
gyon nagy létszámmal rendelkezik és 
használja a házat is elég sűrűn, tehát a 
ház már nagyon megérett a bővítésre, 
mert ez a kis négyzetméter kevés eny-
nyi embernek – hangsúlyozta Szilágyi 
Róbert, az Akikért a Déli Harang Szól 
a Hunyadivárosban Egyesület vezetője.

A korábbi, kisebb épület főleg a 
nyugdíjasklubnak okozott gondot, 
mert a nagy létszám miatt nem tud-
tak egy helyen összegyűlni. De a 
baba-mama klub működéséhez is 
nagy segítség lesz az új létesítmény. 
Szilágyi Róbert hozzátette, hogy a 
közösségi ház esküvők számára is 
ideális helyszín lesz. A tervek szerint 
az épületkomplexum még 2022-ben 
elkészül.

•  cserepes  
lemez fedés
•  széldeszkázás
•  bádogos munkák
•  beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
ALPIN TECHNIKÁVAL

Ács Kapocs Építő Kft.

36-30/919-4694

ÁCS, TETŐFEDŐ 

SZAKKÉPZETT   
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ESTEREK

kedvező
árak!

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

AlAPTól

           A
 TETőig

VEZETÉSTECHNIKAI
TRÉNING

Következő időpont:

2022. február 19.
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Elkezdődött a Hunyadivárosi 
Közösségi Ház felújítása

Szilágyi Róbert, az Akikért a Déli Harang Szól a 
Hunyadivárosban Egyesület vezetője és Pászti 
András, Hunyadiváros önkormányzati képviselője
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A tiszakécskei székhelyű Hódmezővásárhelyi Útépitő (Hódút) 
Kft. építheti meg az M44-es gyorsforgalmi út Kecskemét és 
Szentkirály közötti szakaszát mintegy 107 milliárd forintért. 

107 milliárd forintból épül meg az 
M44-es gyorsforgalmi út befejező, 
Kecskemét és Szentkirály közötti 
szakasza, amelynek megbízását az 
uniós közbeszerzési értesítő sze-
rint a Hódút Kft. nyerte el.

A 2x2 sávos, 32,3 kilométeres 
gyorsforgalmi szakasz a Kecske-

mét mellett futó 5-ös főút M5-ös 
kapcsolatának közvetlen közeléből 
indul. A befejező szakasz az építés 
alatt lévő 4,6 kilométeres Szentki-
rály–Lakitelek szakaszhoz csatla-
kozik majd, ott a Közgép a kivite-
lező. Ez pedig már a decemberben 
átadott szakaszhoz kapcsolódik: 

innen Békéscsabáig közel 90 ki-
lométeren már elkészült a pálya, 
négy sávon haladhat a forgalom. 

A munkálatok tavasszal kezdőd-
hetnek meg. Az építési idő 2 év. Az 
útépítés finanszírozása hazai for-
rásból történik. 

A közbeszerzés további részpro-
jekteket is tartalmaz az útépítéshez 
kapcsolódóan. Megépítenek még:

– az 5-ös főútnál egy turbókör-
forgalmú csomópontot,

– a 441-es főútnál egy külön 
szintű csomópontot,

– egy egyszerű kétoldali 
pihenőhelyet,

– illetve összesen 14 db műtár-
gyat, melyek között van négysávos 
gyorsforgalmi út átvezetését szol-
gáló olyan híd (vagy felüljáró vagy 
aluljáró), melynek két közvetlen 
támasza közötti legnagyobb sza-
bad nyílása 44 méter.

Épülhet tovább az M44-es gyorsforgalmi út

A 441-es is négysávos  
lesz Katonatelepen

Katonatelep mel-
lett mintegy 5 ki-
lométerre húzódik 
majd az új M44-es 
nyomvonala Nagy-
kőrös irányában. 
Egy másik projekt 
keretében a telepü-
lésrész mintegy 3 ki-
lométeres szakaszán 

is négysávosra fejlesztik a 441. számú utat. A 
bővítés a 445-ös északi elkerülő körforgalmától 
a Mathiász János Általános Iskoláig tart, s mel-
lette kerékpárút is épül.

– Amióta a Mercedes-gyár és a beszállítók is 
betelepültek Kecskemétre, nagyon sokan átjár-
nak Nagykőrösről. Szerencsére jó a vasúti és az 
autóbusz-közlekedés is, valamint személyautó-
val is jól megközelíthető. Az áthaladó és a ka-
tonatelepi forgalom együtt azonban már olyan 
mértéket ér el, amit egy négysávos út tud meg-
felelően kiszolgálni. Majd, ahogy Kecskemétre 
beérkezünk, az északi elkerülő, mely 2015-ben 
megépült, már elosztja a forgalmat – nyilatkoz-
ta Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester.

A négysávosítás során Katonatelepnél hat 
jelzőlámpás és három járműosztályozós cso-
mópontot alakítanak ki, illetve egy jelzőlám-
pával ellátott gyalogátkelőhelyet is létesítenek. 
Mindemellett egy új bicikliutat is kapnak a 
kerékpárosok.

– Kerékpárút eddig is volt a településrész és 
Kecskemét között, de mivel az új kerékpárút az 
út szélesítése miatt el fogja foglalni a kerékpá-
rút mostani sávját, ezért az út másik oldalára 
kerül – mondta Szeberényi Gyula Tamás.

A 441-es további, Nagykőrösig tartó szaka-
szán a beruházás részeként, 2x1 sávon burko-
latmegerősítést hajtanak végre.

Január 18-án ünnepélyes keretek 
között megnyitották Kecskemét 
harmadik McDonald’s gyorsétter-
mét. Az eseményen két átadás 
is történt: egyrészt átadták Ma-
gyarország 98. Mekijét, másrészt 
Héjja János, a gyorsétterem üze-
meltetője adott át egy hétmillió 
forintos lélegeztetőgépet a Hírös 
Koraszülöttekért Alapítványnak. 

Megnyitották Kecskemét legújabb 
gyorséttermét. Az ünnepélyes meg-
nyitón a hálózat, a franchise vezetői 
és a kecskeméti cégvezetők mellett 
Kecskemét három alpolgármestere – 
Gaál József, Szeberényi Gyula Tamás 
és dr. Homoki Tamás – is megjelent 
a város képviseletében. Ez pedig 
nem csak a 3. kecskeméti Mekinek 
szólt, hanem főképp üzemeltetőjé-
nek, Héjja János személyének, aki 
önzetlenségével, társadalmi sze-
repvállalásával nagyon sokat tesz a 
városért. 

Gájer Bálint, „a swing hercege” fo-
gadta a vendégeket, Bombera Krisz-
tina volt az esemény házigazdája, a 
különleges műsort pedig a Kecske-
méti Kodály Iskola Miraculum – Au-
rin Leánykara adta Durányik László 
vezetésével.

A köszöntők sorát Scheer Sándor, 
a magyarországi McDonald’s gyorsét-
terem-hálózat tulajdonosa kezdte, aki 
beszélt a három évvel ezelőtt meg-
kezdődött nagyszabású fejlesztési 
programról, melynek egyik eleme az 
új kecskeméti gyorsétterem. 

Gaál József alpolgármester beszé-
dében kiemelte, Kecskeméten nagy 
múltja van a Mekinek, és ez mind 
Héjja Jánoshoz köthető. A város szám-
talan olyan gazdasági és kulturális 
értékkel rendelkezik, melyeknek kö-
szönhetően egyre többen ismerik a 
világban. Ilyen a Mercedes, az Univer, 
illetve a McDonald’s is.

– A város vezetésének mindig is 
nagyon fontos elve a legjobb minő-

ségre való törekvés. Ebben pedig min-
den partnerünk bele illik, ezt erősíti 
a ma megnyíló étterem is – mondta 
Gaál József, aki kiemelte Héjja János 
erényeit, melyek azt eredményezték, 
hogy ma már ő az egyik legsikeresebb 
franchise partnere a hálózatnak. Üzle-
ti tevékenysége mellett pedig nagyon 
sok energiát fordít a társadalmi fele-
lősségvállalásra is. 

Égi Zsolt, a magyarországi  
McDonald’sokat üzemeltető Progress 
Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazga-
tója a Jövő Mekizés Élményéről, a „Jövő 
Élménye” koncepcióról beszélt, mely-
nek egy része a digitalizáció, másik 
pedig a személyesség, melyről Vendég-
élmény Menedzserek gondoskodnak.

Héjja János visszaemlékezett a 
kezdetekre, mesélt a fejlődésről, kö-
szönetet mondott munkatársainak, 
akik nélkül mindezt nem tudta volna 
elérni. Kiemelte, a ma megnyílt étte-
remben 70 munkahelyet teremtenek, 
ezzel együtt pedig már több mint 400 
dolgozót foglalkoztat cége, a Peki 
Restaurant Kft. 

Hatalmas virágcsokrokat adott át 
élete két legfontosabb nőjének (fele-
ségének és kislányának), akik mellette 
vannak és segítik őt a mindennapok-
ban, majd ennél is meghatóbb pilla-
natok következtek: kiderült ugyanis, 
hogy Héjja János kifizeti azt a 7 millió 
forintot, amiből a Hírös Koraszülötte-
kért Alapítvány meg tudja vásárolni 
azt a lélegeztetőgépet, amivel akár 
3-400 grammos koraszülötteket is 
meg tudnak menteni a jövőben úgy, 
hogy maradványtünet nélkül tudjanak 
hazamenni és boldogan élni. 

A nagylelkű felajánlást dr. Kelemen 
Edit, a Csecsemő- és Gyermekgyógyá-
szati Osztály Koraszülött Részleg, PIC 
és Újszülött Részleg részlegvezető 
főorvosa vette át, aki elmondta, éven-
te 5-600 koraszülött gyógyul a kezeik 
alatt Kecskeméten.

– Azt mindannyian tudjuk, hogy re-
mek vállalkozó vagy, kiváló üzletem-
ber, de a mi olvasatunkban JÓ EMBER 
VAGY, csupa nagybetűvel – mondott 
köszönetet a nagylelkű segítségért 
könnyeivel küzdve dr. Kelemen Edit. 

A megnyitó végén Gaál József, 
Scheer Sándor, Égi Zsolt és Héjja Já-
nos átvágta a szalagot, majd felvágták 
és szétosztották a hatalmas tortát a 
vendégek között.

Megnyílt a Jókai utcai McDonald’s
KÉTSZER AD, KI GYORSAN AD

Héjja János dr. Kelemen Edittel, a Csecsemő- és 
Gyermekgyógyászati Osztály Koraszülött Részleg, 

PIC és Újszülött Részleg részlegvezető főorvosával

Balról: Gaál József alpolgármester, Héjja János, a Peki Restaurant Kft. 
tulajdonosa, Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’sokat üzemeltető 
Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója és Scheer Sándor,  
a magyarországi McDonald’s gyorsétterem-hálózat tulajdonosa
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A Fidesz–KDNP közleménye a témában
A kormánypártok szerint nem 
bezárni, hanem fejleszteni kell a 
kórházakat.  

Ismét veszélyben a Kecskeméten 
és térségében élők. A baloldal mi-
niszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Pé-
ter ugyanis megszüntetné a vidéki 
kórházak egyes osztályait, ellehe-
tetlenítve ezzel az intézményeket, 
utcára téve rengeteg egészségügyi 

dolgozót. A Fidesz–KDNP az embe-
rek és az egészségügyben dolgozók 
pártján áll. Felszólítja a baloldalt, 
hogy hagyjon fel a kórházbezárások 
tervezgetésével. 

A baloldal ne veszélyeztesse sem 
az itt élők egészségét és életét, sem 
pedig a lelkiismeretesen dolgozó 
orvosaink és ápolóink munkahe-
lyeit, megélhetését. El a kezekkel 
a kecskeméti kórházaktól! Ezt az 

egyértelmű és határozott üzenetet 
kell most küldenünk a baloldalnak, 
személyesen pedig Márki-Zay Péter-
nek, aki a közelmúltban ismét egy 
régi, bukott lemezt vett elő. „Igenis 
el kell fogadni, hogy sürgősségi vagy 
éppen szülészeti ellátás ne legyen a 
vidéki városokban, vagy akár falvak-
ban élők közelében” – idézték fel a 
közleményben a baloldal miniszter-
elnök-jelöltjének nyilatkozatát. 

Tudjuk nagyon jól, hogy a baloldal 
nem a levegőbe beszél. 15 éve egyszer 
már bezártak egy kórházat Kecskemé-
ten. A Fidesz–KDNP felszólítja a balol-
dalt és helyi képviselőit, hogy fejezzék 
be a térségben élők egészségét, életét 
veszélyeztető tervek szövögetését. 
Hagyják békén a kórházainkat és az 
ott éjt nappallá téve dolgozó egész-
ségügyiek fenyegetését.  El a kezekkel 
Kecskeméttől!  –  áll a közleményben.

A Fidesz–KDNP, ahogy eddig is, 
úgy a jövőben is a kórházak, ren-
delők fejlesztésében, az egészség-
ügyi dolgozók bérének emelésében 
látja a megoldást. Míg a baloldal 
visszafelé vinné Kecskemétet és 
térségét, mi előre. Az itt élők érde-
ke azt diktálja, hogy folytassuk azt 
a fejlődést, amit az elmúlt évtized-
ben megkezdtünk – zárja közlemé-
nyét a Fidesz–KDNP.

Veszélyben a kecskemétiek 
KÓRHÁZI ELLÁTÁSA?
A BALOLDAL A VIDÉKI KÓRHÁZAK LEÉPÍTÉSÉT TERVEZI

Megszüntetné a vidéki kórházak egyes osztályait Márki-Zay Péter. 
„Igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi vagy éppen szülészeti ellátás 
ne legyen a vidéki városokban, vagy akár falvakban élők közelében” – 
nyilatkozta a baloldal miniszterelnök-jelöltje. A baloldal nem először 
büntetné egy ilyen döntéssel a kecskemétieket. 2007-ben ugyanis 
bezárták a Repülőkórházat, amelyet végül 2015-ben a Fidesz– KDNP-
kormány adott vissza a városnak és térségének.

Ha baloldali kormánya lesz tavasztól 
az országnak, Kecskeméten is arra 
kell készülni, hogy leépítik az egész-
ségügyi ellátást, rosszabb esetben pe-
dig akár kórházbezárásra is számítani 
lehet – ez derül ki Márki-Zay Péter 
legutóbbi nyilatkozatából. A baloldal 
miniszterelnök-jelöltje legutóbbi nyi-
latkozata szerint ugyanis támogatja, 
hogy a járóbeteg-ellátásban intézmé-
nyeket zárjanak be, szűkítve ezzel az 
elérhető szolgáltatások körét – emlé-
keztetett szerdai cikkében az Origo. 
„Igenis el kell fogadni, hogy sürgős-
ségi vagy éppen szülészeti ellátás ne 
legyen a vidéki városokban, vagy akár 
falvakban élők közelében” – lengette 
be Márki-Zay Péter.

Az ilyen nyilatkozatok rossz em-
lékeket idéznek fel Kecskeméten. 
15 éve ugyanis az akkori baloldali 
kormány szinte egyik pillanatról a 
másikra drasztikusan csökkentet-
te az elérhető egészségügyi ellá-
tások körét, rengeteg családot és 
idős embert hozva szinte lehetetlen 
helyzetbe. Bár 2007 februárjában 
a kecskemétiek összefogtak a Re-
pülőkórházuk érdekében, aláírást 
gyűjtöttek a megmentéséért, végső 
elkeseredésükben pedig tüntettek a 
bezárása ellen, az akkori kormányfőt, 
Gyurcsány Ferencet azonban mindez 
nem hatotta meg, megszüntette az 
intézményt. Ez azt jelentette, hogy a 
nagy múltú kórház mintegy 400 dol-
gozójának felmondott, kiemelkedően 

magas színvonalat képviselő orvosz-
szakmai kollektíva esett szét, nem 
kevés egészségügyi dolgozót hozva 
ezzel reménytelenül nehéz helyzetbe. 
Ráadásul itt még nem állt meg a be-
zárási hullám, a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház ágyszámait is 17 százalékkal 
csökkentették. A bezárás legnagyobb 
vesztesei a Kecskeméten és térségé-
ben élők lettek. Egy komoly biztonsá-
got adó hálót szakítottak szét alattuk. 
És mintha ez még nem lenne elég, a 
kórházbezáró kormányfő, Gyurcsány 
Ferenc egy korábbi nyilatkozatában, 
némileg megalázó szavak keretében 
pénzt követelt a tisztes adófizető 
kecskemétiektől: „Nyitott egészség-
ipart kell építeni, gazdag kliensekkel. 
Amíg csak a közepesen szegény és 

közepesen gazdag társadalom van 
jelen vásárlóként a rendszerben, ad-
dig az orvosok nem tudnak drágább, 
több, jobb szolgáltatást eladni”.

Kecskemétnek keserű tapasztalatai 
vannak tehát a baloldali kormányok 
egészségügyi politikájával kapcsolat-
ban, ezért is kelthet riadalmat min-
denkiben Márki-Zay Péter legutóbbi 
nyilatkozata. A vizitdíjat, a kórházi 
napidíjat, és ágyszámcsökkentéseket 
bevezető Gyurcsány után az új, bal-
oldali kormányfőjelölt is szimplán 
üzletnek tekinti az egészségügyet, 
és meg van győződve arról, hogy ez 
az egyetlen, üdvözítő út. Hozzáállása 
egy járványokkal teli időszakban ko-
moly veszélyeket hordoz magában. 

Úgy tűnik tehát, hogy a baloldal je-
lenlegi miniszterelnök-jelöltje is azt 
az idejétmúlt elképzelést támogatja, 
amit Gyurcsány Ferenc dolgozott ki 
még 15 évvel ezelőtt, és amelynek 
„eredményeként” Kecskemét komoly 
veszélybe került 2007-ben.

A városban és térségében élők ellátá-
sa most magas színvonalon van biztosít-
va, miután a jelenlegi kormány 2015-ben 
nemcsak hogy újra nyitotta a Repülőkór-
házat, de komoly fejlesztésekbe kezdett 
a Bács-Kiskun Megyei Kórházban. A 
kecskemétiek az ország egyik legszínvo-
nalasabb egészségügyi ellátó intézmé-
nyének szolgáltatásait vehetik igénybe. 
Nem lehet tehát érdeke a városnak, 
hogy visszaforduljon a múltba.

Tüntetés a Repülőkórház megmentéséért 
2007-ben. Beszédet mond: Lévai Jánosné 
önkormányzati képviselő

A KTV archiv felvételei

Több száz ember követelte  
2007-ben a Gyurcsány-kormánytól,  
hogy ne zárja be a Repülőkórházat – mindhiába

A képen Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-
jelöltje és a baloldal Bács-Kiskun 02. számú egyéni 

választókerületi országgyűlési képviselőjelöltje  
(Forrás: Bodrozsán Alexandra Facebook-oldala)

Vancsura: „Bodrozsán  
méltatlan a képviseletre”
Nyilvánosan nekiment 
párttársának a momentu-
mos színekben politizáló 
Vancsura István, aki a kö-
zösségi oldalon a következő 
hozzászólásokat írta:

„Bodrozsán jobban tenné, ha 
inkább visszalépne, méltatlan 
a képviseletre, miatta bukhat a 
bacs2 körzet!”

„Bdrozsán nem támogatható, méltatlan a 
politikai szerepvállalásra, méltatlan a képvi-

seletre. Várja meg a sajtótájékozta-
tót. A választók minderről mit sem 
tudnak. Egyébként megjegyzem: 
egy pártlogós előválasztási 3%-os 
győztes eredmény nem nevezhető 
ligitimnek. Különösen, hogy bacs2 
körzetben ténylegesen »kizárták« a 
választók egy részét.”

Vancsura István tehát arra is utalt, 
hogy egy sajtótájékoztatón fogja nyilvános-
ságra hozni, miért méltatlan Bodrozsán a po-
litikai szerepvállalásra. 
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Február 15-ig lehet jelentkezni a 
szeptemberben induló felsőok-
tatási képzésekre. A kecskeméti 
Neumann János Egyetem minden 
szakját elindítja jövőre, valamint 
új, fegyvertervező mérnök és 
elektromos járművek tervezése 
szakirányokkal is bővíti reperto-
árját. Az intézmény a megújulás 
jegyében január 13-án bemutatta 
új arculatát és logóját.  

A kecskeméti egyetem egyre több hall-
gatót vonz és mára országos hírnévre 
tett szert. Ennek egyik oka az a duális 
képzés, melynek idehaza a Neumann 
János Egyetem a szülőatyja. A gya-
korlatorientált képzés megerősítése 
érdekében sok új vállalattal kötöttek 
együttműködési megállapodást orszá-
gos szinten is, bővítve a Kecskeméten 
és környékén az évek során megerő-
södött együttműködéseket. Nagyon 
fontos eleme továbbra is a duális kép-
zésnek, hogy a partnervállalatok a ké-
sőbbiekben akár munkalehetőséget is 
tudnak ajánlani a hallgatóknak.

Két új szakirány indul

2022 egy nagy jelentőségű bejelentés-
sel indult, hiszen bővítette az egy éve 
tartó együttműködését a kecskeméti 
Neumann János Egyetem és a Diana 
Fegyvertechnikai Technikum. Január 
11-én Budapesten jelentették be, hogy 
a fiatalok a technikum elvégzése után 

az egyetemen folytathatják tanulmá-
nyaikat. A stratégiai megállapodás 
keretében a Magyar Honvédség is 
aláírta a védelmi ipari tudásközpont 
kecskeméti kialakításáról szóló straté-
giai megállapodást, melyet egy évvel 
ezelőtt a Neumann János Egyetem, a 
Diana Fegyvertechnikai Technikum, 
az Arzenál Fegyvergyártási Divízió, dr. 
Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért 
felelős kormánybiztos és Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester írt alá.

Az együttműködésnek köszönhe-
tően a GAMF Műszaki és Informatikai 
Karon, a gépészmérnök alapképzés-
hez kapcsolódóan ez évben indul egy 
fegyvertervezői szakirány, mely a tér-
ségben, a megyében lévő kapacitáso-
kat fogja össze és emeli egy lényege-
sen magasabb szintre. A járműmérnök 
szakon pedig az elektromos járművek 
tervezésében indul el egy új szakirány. 
Ezekkel az újításokkal a hazai felsőok-
tatásban nagyon erős pozícióra tesz 
szert a kecskeméti egyetem.

– Kiléptünk abból a szintből, ami-
kor az átalakulások, a szervezeti vál-
tozások folyamata hozott az intéz-
mény életébe változást. A következő 
időszakba egy konszolidált, megfelelő 
működési körülménnyel, új fenntartó-
val és nagyon határozott célokkal fo-
gunk bele – mondta dr. Fülöp Tamás, 
a Neumann János Egyetem rektora. 

Népszerűek  
az egyetemi karok
A GAMF mellett az egyetem többi 
kara is nagy népszerűségnek örvend. 
Kiemelkedik ezek közül a GTK kép-
zési kínálata, ahol a klasszikus gaz-
daságtudományi képzéseket kínálják, 
például a pénzügy, a számvitel, a ke-
reskedelem, a marketing vagy a nem-

zetközi gazdálkodás területeken. Egy 
új fejlesztésnek köszönhetően pedig 
budapesti telephellyel a mesterkép-
zési szakok számát tudják tovább 
növelni. Az MNB Tudásközpontnak 
köszönhetően a nemzetközi gazda-
sági és gazdálkodás mesterképzési 
szakok indulhatnak el a következő 
időszakban. (Ez egyelőre előkészítési 
fázisban van.) A Kertészeti és Vidék-
fejlesztési Kar képzései közül kiemel-
kedik a kertészmérnök, a mezőgazda-
sági mérnök, itt is várják a felsőfokú 
szakképzésre jelentkezőket, hiszen 
ez egy fontos belépési pont a felsőok-
tatásba, ahonnan tovább lehet lépni 
az alapképzések felé.

Ösztöndíjak

A kecskeméti egyetem hallgatóinak 
létszámot sikerült növelni, mintegy 
10%-kal, a korábbi időszakhoz képest. 
A modellváltásnak köszönhetően ko-
moly lendületet vett az egyetem, a 
különböző ösztöndíjprogramokat ki-
terjesztették az összes szakra.

– Kulcsfontosságúak azok az ösz-
töndíjprogramok, amelyek most 
indulnak el a fenntartó támogatásá-
nak köszönhetően. Valamennyi sza-
kunk, valamennyi karunk esetében 
olyan ösztöndíjprogramokkal várjuk 

a jelentkezőket, amelyek jelentős 
mértékben megkönnyítik a tanul-
mányokat. Ezek az ösztöndíjak akár 
az önköltséges képzések költsége-
it tudják csökkenteni, akár pedig 
olyan bevételekhez tudják juttatni 
a hallgatóinkat, amelyekkel a tanul-
mányokat és a kiválóságokat tudjuk 
támogatni – nyilatkozta a Kecske-
méti Médiacentrumnak dr. Fülöp Ta-
más rektor. A Neumann János Egye-
tem képzései iránt megnövekedett 
az érdeklődés, ezt bizonyítja az is, 
hogy tavaly bővíteni kellett a tanulói 
keretet is.

Új logó és arculat 
az Educatio kiállításon
Hatalmas volt az érdeklődés a január 
13-án megnyílt háromnapos 22. Edu-
catio Nemzetközi Oktatási Szakkiál-
lításon a kecskeméti Neumann János 
Egyetem standján, ahol új arculattal 
volt jelen az intézmény. E napon az 
egyetem a helyi újságíróknak részle-
tesen beszélt a változások lényegéről. 
Mint elhangzott, a megújulás célja, 
hogy az egyetem versenyképesebb le-
gyen, hatékonyabban, jobban tudja a 
hallgatókat kiszolgálni. Két szervezet 

újult meg. Az egyik a vagyonkezelő 
alapítvány, a másik pedig az egyetem. 

Nagyon fontos volt, hogy a névadó is 
jelenjen meg az arculatban. Így került 
bele a logóba Neumann János arca, a 
kettes számrendszerben elmozaiko-
sítva. Ebben van egy játékos üzenet, 
egyfajta „belépés a mátrixba” is. Ennek 
főként design funkciója lesz, ez fog 
megjelenni a pólókon, a közösségi mé-
diában, de nem kerül bele az egyetem 
logójába. Ennek leegyszerűsített válto-
zata egy tele narancssárga pötty, mely 
az egyetem arculatának meghatározó 
jegyévé válik. A lényeg, hogy a mozaikos 
fej, a narancssárga pötty minél előbb be-
épüljön a köztudatba, és aki meglátja, 
azonosulni tudjon vele és az üzenettel, 
mely így szól: „Egy igazi diáknak egy új 
egyetemvárosban a helye!” A három kar-
nak önállóan nem hoztak létre új, önálló 
logót. Egyfajta „laza esernyő arculatot” 
hoztak létre, ami alá betagozódnak a 
karok már jól megszokott, akár több 
évtizedes logói, elemei. A karok használ-
hatják az NJE-logót önállóan, de használ-
hatják a régi és az új logók elegyét is.

Új szakirányok a megújuló 
Neumann János Egyetemen

A kecskeméti Neumann János Egyetem 
standja az Educatio kiállításon

Balról: dr. Fülöp Tamás rektor
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A DTkH Duna–Tisza Közi Hulladék-
gazdálkodási Kft. tájékoztatót 
tett közé azon családi házak 
tulajdonosai számára, akik az ed-
dig megszervezett akciók során 
nem vették át szelektív hulla-
dékgyűjtő edényeiket. Számosan 
tárolnak még ugyanis olyan 
csomagolási hulladéknak szánt 
sárga fedelű gyűjtőket, melyek 
a szemétszállítási szerződéssel 
rendelkezők számára ingyenesen 
járnak.

A Duna–Tisza-közi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. (DTkH) felhívást 
tett közzé a kecskeméti kertes ház 
jellegű ingatlantulajdonosok számára.

Tavaly ősszel minden, szemétszál-
lítási szerződéssel rendelkező, kertes 
és családi ház jellegű ingatlantulajdo-
nosnak kiküldték az értesítést arról, 
hogyan vehetik át a kijelölt osztópon-
tokon az új szemétgyűjtőket. Akad-
nak azonban olyanok, akik valami 
miatt nem vették át a sárga fedelű 
kukákat. A DTkH munkatársai ezért 
tájékoztatják azon ügyfeleiket, akik 
Kecskeméten ebbe a körbe tartoz-
nak, hogy továbbra is átvehetik az új 
szelektívgyűjtő eszközeiket. Azoknak 
szól az értesítés, akik vagy nem, vagy 
csak későn kaptak értesítőt, esetleg 
nem jelentkeztek a sárga zsákos rend-
szert kiváltó, csomagolási hulladékok 
gyűjtésére szolgáló egy darab ingye-

nesen hazavihető, 120 literes, gurulós 
edényzetetért.

Ezek az ügyfelek a DTkH kecskemé-
ti, Béke fasor 71/A. szám alatt találha-
tó telephelyén ügyfélfogadási időben 
megkaphatják még a számukra fenn-
tartott eszközt. (Ügyfélfogadási idő: 
hétfőn reggel 8-tól este 8-ig, keddtől 
csütörtökig 8 és három óra között, 
míg pénteken délig.)

A DTkH kiemelten kéri, hogy az ügy-
intézéshez mindenki vigye magával a 

személyes okmányait: személyi iga-
zolványát és lakcímkártyáját. Ameny-
nyiben más személyt bíznak meg az 
ügyintézéssel, meghatalmazásra is 
szükség van az átvételi eljáráshoz.

***
A Duna–Tisza Közi Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. idei hulladékszál-
lítási naptárja és a kecskeméti hulla-
dékkezeléssel kapcsolatos hasznos 
tudnivalók aktuális lapszámunk mel-
lékletében olvashatók.

2022. március 31-én egyesül 
a Magyar Bankholding két 
tagbankja, a Budapest Bank 
és az MKB Bank. Ez az első 
konkrét lépés a magyar 
pénzügyi piacon meghatáro-
zó szerepet betöltő szuper-
bank felépítésére.

December 15-én elfogadták a 
Budapest Bank, az MKB Bank és 
a Takarék Csoport fúziós menet-
rendjének első lépését. Ennek 
értelmében 2022. március 31-
én egyesül a Magyar Bankhol-
ding két tagbankja, a Budapest 
Bank és az MKB Bank. A Takarék 
Csoport 2023 második negyed-
évének végéig csatlakozik az 
egyesült bankhoz, addig a belső 
működés harmonizációja zajlik.

A létrejövő egyesült 
bank átmenetileg MKB 
Bank Nyrt. név alatt fog 
működni, az egységes 
pénzintézet végleges 
márkanevét a tervek 
szerint 2023 elején 
vezetik be.

Az egyesülés előtt a Budapest 
Bank és az MKB Bank ügyfelei 
a korábban megszokott módon 
intézhetik a banki termékekkel 
és szolgáltatásokkal kapcsola-
tos ügyeket. Március 31-ét kö-
vetően mindkét bank ügyfelei 
a megszokott bankfiókjaik és 

ügyintézési csatornáik mellett 
a korábbiakhoz képest több 
helyszínen, nagyobb fiókháló-
zatban tudják majd pénzügyei-
ket intézni. A Takarék Csoport 
meglévő ügyfeleit egyelőre 
nem érintik ezek a lépések.

A Magyar Bankholding ki-
emelt figyelmet fordít arra, 
hogy az egyesülés lépései a 
Budapest Bank és az MKB Bank 
ügyfelei számára zökkenő-
mentesen, a megszokott ma-
gas szolgáltatási színvonalon 
történjenek.

Számos  
előnnyel jár 
az egyesülés
A Magyar Bankholding jelen-
leg egy új, digitális banki plat-
formot épít, a fejlesztéseknek 
köszönhetően bővülnek az 
ügyfelek lehetőségei is. A bank-
csoport rugalmas, nemzetkö-
zileg is élenjáró digitális meg-
oldásokat vezet be, valamint 
épít a három külön-külön is 
erős, hazai kereskedelmi bank 
erősségeire. 

A létrejövő nagybank a tel-
jes piaci spektrum lefedését 
és minden ügyfélszegmens 
kiszolgálását célozza, miköz-
ben jelentős hangsúlyt fektet 
a lakossági, mikro-, kis- és kö-
zépvállalati, valamint agrárügy-
feleinek nyújtandó új, modern, 
kedvező árazású termék- és 
szolgáltatási kínálatra is.  (x)

ÉPÜL A MAGYAR SZUPERBANK:  
2022 tavaszán egyesül a Budapest Bank és az MKB 

Dr. Barna Zsolt,  
a Magyar Bankholding 

Igazgatóságának elnöke

Ez a projekt biztosítja a gyűjtőket
Információ az ingyenesen biztosított edényzetről: 
a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a 
„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
a Duna–Tisza közi régióban, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” elnevezésű projektet a Duna–Tisza Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Prog-

ramiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg. 
A program egyik célja a közszolgáltatásba bevont in-
gatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, 
ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem 
biztosított az edényzet. A papír, műanyag és fém 
anyagáramok házhoz menő gyűjtésének fejlesztését 
a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja 
megvalósítani.

Ezt kell tennie, ha nem  
kapott szelektív kukát

TOVÁBBI RÉSZLETEK!
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B. Tóth Kata-
lin, a Széche-
nyivárosért 
Egyesület el-
nöke: – 
2 0 2 2 - b e n 
sok dolog 
vár ránk, fon-
tos évünk 
lesz! Minde-

nekelőtt le kell küzdenünk a Covid-jár-
ványt! Bízom benne, hogy a meleg idő 
beköszöntével újra szabadabbak le-
szünk. A Széchenyivárosért Egyesület 
két közösségi kertjében márciusban a 
kertnyitó délutánunkon üdvözölhetjük 
tagjainkat. Megújulva, megszépülve 
kezdhetik a parcellatulajdonosok a 
munkát. Szeretnénk tovább fejleszteni 
kertjeinket padokkal, asztalokkal. 
Egyesületünket a szűkebb lakóközös-
ségünkben élő emberekért hoztuk lét-
re, így idén is olyan programokat fo-
gunk megvalósítani, ahol 
találkozhatunk egymással. 

Személyes életemben is bizakodva 
nézek 2022-re. Három saját és két ne-
velt gyermekem nagy dolgok előtt áll: 
egyetemista lány, érettségiző kamasz 
fiúk. Szeretnék kérni hozzájuk sok 
erőt, egészséget, áldást és szeretetet 
a Jóistentől, hogy álmainkat, céljain-
kat megvalósíthassuk! Nagy vágyam 
még az évre, hogy a szüleink is mel-
lettünk lehessenek egészségben. A 
barátaimra gondolva pedig mindig na-
gyon boldog vagyok, mert velük olyan 
jó az élet!

Kívánom minden kedves olvasó-
nak, hogy legyen bátorságunk célja-
ink eléréséhez! Bízom közösségünk 
erejében, munkánkban és a szeretet 
gyümölcsében.

Balanyi Zol-
tán DLA 
szobrászmű-
vész: – Jó 
kérdés, iga-
zából azt, 
hogy minél 
teljesebben 
a hívatásom-
nak tudjak 

élni, mert a szobrászat küldetéssé vált 
számomra. Megkaptam a szobrászat 
hivatását, pazarlás lenne nem ezt ten-
nem! Természetesen ehhez megbízás 
is kell, ez a része sokkal nehezebb 
kérdés, erre kevés ráhatásom van. A 
mecenatúra a kortárs monumentális 
szobrászatban nem működik, nagyon 
sok minden kerül ki a közterekre, de 
nem érzem megbecsülve az igazi hiva-
tásból végzett professzionális művé-
szi munkát. Ez nagy probléma, talán 
változhat, de ehhez közös akaratra és 
erőfeszítésekre van szükség. Talán 
hozzájárulhatok ehhez egy kicsit az-
zal a „tematikus térrel”, amit Kecske-
méten készítettem és amivel 2021 év 
végén lettem kész a Rávágy téren. Azt 
várom 2022-től, hogy perspektíva 
nyíljon előttem a köztéri professzio-
nális szobrászatban, hogy mindenki 
örömére alkotásokkal örvendeztet-
hessem meg szülővárosom polgárait 
és az ide látogató vendégeket. Terve-
im vannak, szívesen együtt működök 
Kecskemét polgármesterével közös 
projektek kidolgozásában. Erre jó pél-
da volt októberben és novemberben a 
Deák téren ideglenesen felállított 
szobraim debütálása. Abban bízom, 
hogy ezt tudjuk folytatni!

Bíró Attila, a Knorr-Bremse Fékrend-
szerek Kft. ügyvezető igazgatója: – A 
tavalyi év a Knorr-Bremse Fékrend-
szerek Kft. számára egy sikeres év 
volt. Több rangos szakmai elisme-
résben részesültünk (Év Beszállítója 
Díj, Nemzeti Kiválóság Díj). Az elmúlt 
évet olyan kihívások jellemezték, mint 
például a tartós chip- (félvezető) és 

a lapanyag-
hiány, amit 
a legtöbben 
valószínűleg 
már magá-
nemberként 
is megta-
pasztaltak. 
Ez a helyzet 
még sokáig 

fennáll majd, legalábbis 2022-ben vár-
hatóan egész évben. Ezért továbbra 
is bízom a rugalmas, kreatív beszállí-
tói együttműködésekben. Remélem, 
hogy 2022-ben még többen választják 
Kecskemétet lakhelyüknek, és szá-
mítok rá, hogy felismerik a városban 
rejlő remek munka- és egyéb lehető-
ségeket. Idén több új termékünk szé-
riagyártása indul el, így ezek sikeres 
piaci szereplésével is számolunk.

Bujdosóné 
dr. Dani Er-
zsébet, a 
Bács-Kiskun 
Megyei Ka-
tona József 
K ö n y v t á r 
igazgatója: 
– Bizakodva 
várjuk az új 

évet, és reménykedünk: véget ér a jár-
vány, mely a mi működésünket is nagy 
mértékben befolyásolja. Hiszen szá-
munkra az a legfontosabb, hogy ki-
szolgáljuk a könyvtárhasználókat, és 
emeljük szolgáltatásaink színvonalát, 
miközben folyamatosan igyekszünk 
alkalmazkodni a körülöttünk állandó-
an változó világhoz. Az elmúlt évek 
pandémiás tapasztalata bebizonyítot-
ta, hogy a könyvtár emberarcú intéz-
mény, és hiába a digitális tér, mégis a 
személyes kontaktus a legfontosabb a 
könyvtárhasználók számára. Nagyon 
várjuk a Petőfi200 évfordulót, mely-
ben mi is komoly szerepet vállalunk 
különböző társintézményekkel 
együtt, akikkel új együttműködések 
valósulnak meg. Az így létrejövő kö-
zös projektek pedig még színesebbé 
teszik a mi jövőbeni tevékenységi kö-
rünket. Az elmúlt év folyamán sok vál-
tozás történt intézményünkben, ami 
értelemszerűen átmeneti bizonytalan-
ságot okozott. Ennek eloszlatásához 
időre, bizalomra, együttműködésből 
és eredményszemléletből fakadó sike-
rekre van szükség. Ez a folyamat elin-
dult, és reménykedem abban, hogy a 
2022-es év ezeket az eredményeket is 
meghozza. Végül, de nem utolsó sor-
ban, nagyon örülünk a kulturális szfé-
rában is megvalósuló béremelésnek.

Cseke Péter, 
a Kecskemé-
ti Katona Jó-
zsef Nemze-
ti Színház 
direktora: – 
A 2022-es év 
a reménye-
im szerint a 
teljes vissza-

térés lesz a közösségi együttléteink-
hez, a fenntartások nélküli találkozás 
öröméhez. 2021 már megmutatta, 
hogy képesek vagyunk az együttmű-
ködésre. Képesek vagyunk arra, hogy 
egymásra figyelve éljünk, hogy közö-
sen küzdjünk a céljainkért. A színhá-
zunk közönsége és társulata csodála-
tos módon alkalmazkodott a folyton 
változó szabályokhoz. Nagy öröm, 
hogy velünk van a közönség, együtt 
dobban a szívünk minden előadáson, 
a taps és a siker pedig a lehető legna-
gyobb fizetségünk. A mögöttünk ha-
gyott idő megmutatta, mennyire nem 
tudunk élni a kultúra nélkül, mennyire 
nagy hatása van mindannyiunk életé-
re, mennyire nem lehet élni lelki-szel-
lemi nihilben. Szokásomhoz híven 

optimista vagyok. A színházbarátok 
továbbra is számíthatnak ránk, az 
évad folytatásában bemutatók sorával 
várjuk őket. Emellett természetesen 
már a következő évadot készítjük elő, 
újabb és újabb terveken dolgozunk. 
Kívánom a kedves olvasóknak, hogy 
2022 legyen a legszebb álmaink betel-
jesülésének éve!

Csombor Te-
réz Prima- 
díjas szín-
m ű v é s z : 
– Hogy mit 
várok a 
2022-es év-
től? Elsősor-
ban azt sze-
retném, ha 

eltűnne az életünkből ez a fránya ví-
rus, ami megkeseríti az életünket. 
Szeretnék jó szerepeket játszani. A fi-
amnak ugyanezt kívánom és nagyon 
kedvelném, ha együtt is játszhatnék a 
fiammal a színpadon. Azt várom még 
ettől az évtől, hogy megszülessen az 
első unokám. És nagyon szeretném, 
hogy a kecskeméti kedves emberek-
nek boldog új éve legyen.

Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János 
Egyetem rektora: – Egy rendkívül 
tartalmas és eredményes évet ma-
gunk mögött hagyva készülünk a 
2022-es esztendőre. Az elmúlt év si-
kerei között tartjuk számon, hogy a 

járványügyi 
kor l á tozá -
sok mellett 
is stabil és 
biztonságos 
m ű k ö d é s i 
feltételeket 
tudtunk te-
remteni, és 
mu n k a t á r -

sainknak köszönhetően felsőoktatási 
feladatainkat magas színvonalon lát-
tuk el. Fejlesztéseink között kiemel-
hetjük a dióda lézerközpont átadá-
sát, az új tudásközpontok alapítását, 
valamint az új felsőoktatási képzések 
és specializációk elindítását. Sikerült 
hallgatóink és szakmai partnereink 
számát tovább bővíteni, és pályáza-
tainknak köszönhetően tudományos, 
illetve K+F teljesítményünket is 
növeltük.

Az idei évben a Neumann János 
Egyetem megújulása tovább folyta-
tódik. A fenntartó támogatásának 
köszönhetően jelentős oktatói bér-
fejlesztéseket tudunk elindítani, meg-
kezdjük a belső működési folyamata-
ink optimalizálását és digitalizálását, 
és megújul az egyetem arculata is. 
Az új esztendőben minden bizony-
nyal számos kihívás vár még ránk, de 
optimistán nézünk az előttünk álló 
időszakra. Célunk, hogy egy még ha-
tékonyabban működő, még vonzóbb 
felsőoktatási intézménnyé váljon a 
kecskeméti egyetem.

Huszár Ildi-
kó, a Grape-
vine Show 
Dance Club 
elnöke: – 
Hogy mit kí-
vánok 2022-
r e ? 
Elsősorban 
tiszteletet, 

odafigyelést a természet, odafigyelést 
embertársaink, valamint önmagunk 
felé. Ahogy azt az elmúlt időszak is 
megmutatta, mindennél fontosabb az 
egészségünk fenntartása. Ehhez hozzá 
tudunk járulni megfelelő táplálkozással 
és mozgással. Ha pedig a mozgásforma 
a tánc, az testnek és léleknek egyaránt 
kiváló. A Grapevine táncosainak – az 
utánpótlásnak és a versenyzőknek egy-
aránt – továbbra is biztosítani a lehető-
séget a szakmai és a technikai feltéte-
lek megteremtésével, hogy 
fejlődhessenek és a táncművészetben 
élményekben gazdag sikereket érjenek 
el. Bár igazolt versenyzőinkkel szeren-
csére több versenyen is részt vehettünk 
tavaly, de ezek száma jóval kevesebb 
volt, mint azelőtt. Ami viszont gyakor-
latilag kinullázódott, az a fellépések 
száma. Kétszáz helyett kettő volt egész 
évben. Nagyon szeretném, ha újra ren-
geteg lehetőségünk lenne tehát a ver-
senyek és fellépések terén, hiszen a 
gyerekeket ez élteti. Csillog a lelkük, ha 
táncolhatnak. És természetesen, velük 
együtt, az enyém is!

Milyen várakozással tekint 2022-re
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Kiszely Ág-
nes, a Ciró-
ka Bábszín-
h á z 
igazgatója: 
– Szeret-
ném, ha a 
2022-es év a 
m e g ú j u l á s 
éve lenne. 

Megújulás, újjászületés minden tekin-
tetben. A mögöttünk álló időszakot 
egy új időszámítás váltsa fel kihívá-
sokban gazdag feladatokkal egy olyan 
közegben, ahol az alkotás folyamatát 
a bizalom, a meg tapasztalás iránti 
vágy kíséri végig. És ami a legfonto-
sabb, korlátoktól mentes találkozást, 
kapcsolódást egymással és a 
nézőkkel!

Nagy Gábor 
Tibor, a KIK-
FOR Ingat-
lankezelő és 
Forgalmazó 
Kft. ügyve-
zető igazga-
tója: – 2021 
a pandémia 
kihívásainak 

ellenére is sikerrel zárult a KIK-FOR 
Kft. életében. Munkatársaimmal közö-
sen 2022-ben a tavalyi évben elkez-
dett új projektjeinket, beruházásain-
kat szeretnénk továbbra is folytatni. 
Sikerességünk fő pillére a humánerő-

forrás és az ingatlanvagyon fejleszté-
se. Céljaink között szerepel továbbra 
is a cég üresen álló ingatlan-
állományának a csökkentése, valamint 
bevételt termelő eszközeink hozam-
termelő képességének növelése. Fon-
tos elem a kezünkben lévő ingatlanál-
lomány tőkeértékének megőrzése és 
növelése, mely felújításokat, karban-
tartásokat jelent. Kiemelt célunk egy 
ingatlankataszter létrehozása, és 
olyan térinformatikai adatállomány 
összegyűjtése, amelyen belül az ingat-

lanok helyzete feltérképezhető, így az 
épületeket a műszaki állapotuknak és 
technikai fejlettségüknek megfelelő-
en lehetne hasznosítani. Kiemelten fi-
gyelünk az energiatudatos fejlesztés-
re, hiszen fontos számunkra a 
fenntarthatóság, és vele együtt a fenn-
tartási költségek csökkentése. E mel-
lett idén remélem lehetőségünk lesz 
kollégáimmal még több közösségépí-
tő, szabadidős programra is, hiszen 
minden sikerünk mögött a KIK-FOR 
Kft. erős csapata áll.

Dr. Salacz 
László or-
szággyűlési 
képviselő: – 
2 0 2 2 - b e n 
sem lehet 
más célunk, 
m i n t h o g y 
megvédjük a 
b é k é n k e t , 

biztonságunkat és a közösen elért 
eredményeinket. Ehhez ismét szük-
ség lesz az itt élők összefogására. 

Sorsdöntő évben vagyunk. Dönteni 
fogunk a jövőnkről. Családjaink, tele-
püléseink, az otthonunk jövőjéről. 

Egyre szebb, egyre jobb itt az élet. 
Az elmúlt 10 év nagy nyertese a mi vi-
dékünk. Óvodákat, iskolákat újítunk 
fel, ahol pedig szükséges építünk, or-
vosi rendelőket újítunk fel, közösségi 
tereket alakítunk ki. Szívmelengető 
sikernek tartom, hogy egyre többen 
alapítanak családot, rengeteg gyer-
mek születik nálunk. 

Jó itt élni, mert van jövőnk. Szép 
jövő, komoly fejlődés előtt állnak vá-
rosaink, falvaink, otthonaink. Minden-
ki azt szeretné, ha nem állnánk meg, 
legfőképpen pedig nem fordulnánk 
vissza. Nem lehet célunk, hogy vissza-
térjenek a 2010 előtti idők, amikor a 
lecsúszás, az elvándorlás és a remény-
telenség volt errefelé is az úr. Mi élni, 
fejlődni, gyarapodni akarunk. 

A jövőnk tehát a tét. Mindannyiunk 
érdekét az szolgálja, ha, ahogy a ko-
moly, sorsdöntő helyzetekben szok-
tuk, a tavaszi országgyűlési választá-
sokon is összefogunk egymással, és a 
folytatás mellett döntünk. 

Együtt sikerülni fog!

Wit tmann 
Krisztián vá-
logatott ko-
sárlabdázó, 
a Duna Asz-
f a l t - D T K H 
Kecskemét 
csapatkapi-
tánya: – Az 
első és leg-

fontosabb kívánságom, hogy sérülés- 
és betegségmentes legyen a csapat 
számára a 2022-es év. Emellett termé-
szetesen szeretnénk minél jobb ered-
ményeket elérni. Az elmúlt héten 
megtörtént a Magyar Kupa nyolcas 
döntőjének sorsolása az MKOSZ szék-
házában: mint kiderült, a Nyíregyhá-
zával kerültünk össze a negyeddöntő-
ben. Őket mindenképpen szeretnénk 
legyőzni. Jó csapat, az alapszakaszban 
ezt be is bizonyították ellenünk. 
Rendkívül kiélezett csatákat vívtunk, 
szoros küzdelemben mindkét mecs-
csen mi kerültünk ki győztesként, 
ezért most is bizakodó vagyok. 

Úgy gondolom, a bajnokságban re-
ális esélyünk van arra, hogy bekerül-
jünk a rájátszásba. Persze ez az ellen-
feleken is múlik, de nagyon remélem, 
hogy sikerül. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy minél jobb he-
lyezést érjünk el, azon leszünk, hogy 
akár a dobogóra is felkerüljön a csa-
pat. Számítunk szurkolóink biztatásá-
ra is. A családi életemben jelenleg az 
a legfontosabb számomra, hogy min-
denki egészséges legyen, ezért na-
gyon sokat teszünk is. Úgy gondolom, 
a pandémiás időszakban mindenkiben 
felerősödött ez az érzés.

Gyermekeinkre, családjainkra kell 
most igazán odafigyelni – 2022 
róluk fog szólni Kecskeméten  
a város polgármestere szerint
Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester: „A 2021-es év legnagyobb 
eredménye, hogy meg tudtuk védeni 
a várost a koronavírus-járvány nega-
tív következményeitől. Az egészség-
ügyünk jelesre vizsgázott, amiért 
nagy köszönet az orvosoknak és az 
ápolóknak. A gazdaság pedig nem-
csak hogy talpon maradt, hanem 
fejlődni is tudott: a már meglévő 
munkahelyek mellé újakat hoztunk 
a városban. Meg tudtuk őrizni a sta-
bilitást, biztonságban van a családok 
élete, az emberek munkahelye, gyer-
mekeink jövője. Kecskemét jó hely-
zetből vág neki az idei évnek.

Édesanyaként és városvezetőként 
is úgy gondolom, gyermekeinkre és 
családjainkra kell leginkább figyel-

nünk 2022-ben is, mert az ő támoga-
tásukkal tudjuk biztonságba helyezni 
a jövőnket. Az ő érdekükben nem 
állhatunk meg, legfőképpen nem 
fordulhatunk vissza, folytatnunk kell 
a megkezdett munkát, Kecskemét 
fejlesztését.

Ha munka van, minden van. Idén 
is a legfontosabb célunk, hogy meg-
védjük a kecskemétiek munkahelyét, 
és újabbakat teremtsünk számukra. 
A családok megélhetésének, gyara-
podásának zálogáról van ugyanis szó.

A munkahelyek megvédéséhez 
vonzó gazdasági környezet kell. 
Ennek alapját a versenyképes adók, 
a kiváló iskolák és a folyamatosan 
fejlődő infrastruktúra jelenti. Az 
adókat idén is alacsonyan tartjuk, 

az iskoláink fejlesztésére rádobunk 
még egy lapáttal, a városi infrastruk-
túra építését, modernizálását pe-
dig – ahogy azt a kihívásokkal teli 
időkben szoktuk – magasabb szintre 
emeljük.

Mindezt azért tesszük, hogy gyer-
mekeink, unokáink egy biztonságos, 
fejlődő, számukra minden lehetősé-
get megadó városban nőhessenek 
fel. Azért tesszük, hogy az emberek-
nek jó élete legyen Kecskeméten. És 
végül, de nem utolsó sorban azért 
tesszük, hogy az időseknek – akik 
egy élet munkájával felépítették ne-
künk ezt a várost – megadjuk azt az 
anyagi elismerést, ami jár nekik. A 
jövő záloga tehát családjaink támo-
gatásában rejlik. Ezért lesznek idén 

is ők Kecskemét figyelmének és gon-
doskodásának a központjában.

Az élet minden területén lépni fo-
gunk egy nagyot előre lépni. Előre 
megyünk, fejlődünk, gyarapodunk, 
vagy pedig visszacsúszunk oda, aho-
va a baloldal egykoron lökött ben-
nünket. Családjaink biztonsága, az 
emberek megélhetése, településeink 
jövője a tét. Városunk, családjaink 
érdekét az szolgálja, ha a tavaszi or-
szággyűlési választásokon a folytatás 
mellett döntünk.

Sok sikert kívánok az idei évre is 
Kecskemétnek!”

Milyen várakozással tekint 2022-re?
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Latabár Kálmánra emlékeztek Kecskeméten

Tavaly karanténban tölthet-
tük a farsangot, így egyetlen 
rendezvényt sem tartottak meg. 
Idén is rányomja a bélyegét a 
Covid-helyzet a báli szezonra, 
a legtöbb esemény elmarad. 
Négy bál azonban már szervezés 
alatt van. Ha nem lesznek újabb 
korlátozások, ezeket biztosan 
megtartják.

Régi hagyomány, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Kórházért Alapítványi bálja 
nyitja meg a kecskeméti farsangi sze-
zont, sajnos azonban idén a járvány-
helyzet nem engedheti meg az orvos-
bált. Ugyanúgy elmarad a jogászbál is. 
A Kecskeméti Törvényszék arról tájé-
koztatta szerkesztőségünket, hogy 
a bizonytalan járványhelyzet miatt 
nem rendezik meg rangos társadalmi 
eseményüket.

Úgy tudjuk, ifjúsági bál sem lesz 
idén. A szervezők és a fiatalok is na-
gyon várják már, hogy méltó módon 
ünnepelhessenek, a jelenlegi járvány-

helyzet azonban ezt nem teszi le-
hetővé. A sportbálra se kell készül-
nünk, ezt Ujhidi Tibor szervezőtől 
tudtuk meg, aki idén – személyes 
okok miatt – sem tudja felvállalni az 
esemény megszervezését. Elmarad 
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara hagyományos bálja is.

Nem lesz azonban teljesen üres az 
idei báli naptár, január 29-én két bál 
is lesz Kecskeméten. Ekkor tartják a 
hagyományos Rotary bálat. Mivel a 
tavalyi elmaradt, így ez lesz a 19. al-
kalom, hogy jótékony cél érdekében 
ünnepelnek a rotarysok. Ezen a na-
pon búcsúztatja a telet a Kecskemét 

Táncegyüttes is a Hírös Agórában, 
várják a külsős vendégeket is. Február 
26-án, farsang utolsó szombatján tart-
ják a Keresztény Polgári Bálat a Három 
Gúnárban.

A Sheratonban idén nem volt fog-
lalás, ezért a hotel vezetése úgy 
döntött, hogy szerveznek egy saját 
télbúcsúztató ünnepséget. Február 
12-én lesz a Sheraton bálja, termé-
szetesen jótékony célra fordítják be-
vételét. Mint megtudtuk, az Élethinta 
Alapítványt támogatják az esemény 
vendégei. Sipos F. Tamás lesz az est 
sztárfellépője, így garantált lesz a jó 
hangulat.

NÉGY BÁL is lesz az idei szezonban

Latabár Kálmán halálának 52. évfordulója alkalmából tartot-
tak megemlékezést kedden délután a színművész egykori 
szülőházát jelző emléktábla előtt. A rendezvényt a Kecskemé-
ti Katona József Nemzeti Színház és a Katona József Emlékház 
közösen rendezte meg.

Puskás Barbara

1970. január 11-én, 52 évvel 
ezelőtt hunyt el Latabár Kálmán 
Kossuth-díjas színművész, érde-
mes és kiváló művész. Halálának 
évfordulójára emlékeztek a szü-
lőházát jelző emléktábla előtt. A 
megemlékezésen Aradi Imre, a 
Kecskeméti Katona József Nem-
zeti Színház Latabár Kálmán-díjjal 
kitüntetett színművésze mondott 
ünnepi beszédet.

– A Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház Latabár-díjasa-

ként érzem, hogy mekkora fe-
lelősség egy ilyen díjat birtokba 
venni. Ez igazi megtiszteltetés 
számomra, hiszen van mit és kell 
is tanulnunk a nagy elődöktől. És 
Kecskeméten ebből hál’ istennek 
nincs hiány. Latabár Kálmánt már 
életében hasonlították Fred Asta-
ire-hez, Buster Keatonhoz, illetve 
Chaplinhez, amely hasonlítgatá-
sok megállják a helyüket, hiszen 
tehetséges, nagy formátumú, 
különös művész volt – emelte ki 
beszédében Aradi Imre.

Latabár Kálmán a 20. század 

egyik legnépszerűbb magyar ko-
mikusa volt. 120 éve született 
Kecskeméten. Apai ágon min-
denki művész volt a családjában, 
így őt sem kerülte el a művészet. 
Olyan korszakban sikerült meg-
nevettetnie az embereket, ami-
kor inkább a szomorúság volt jel-
lemző mindenki életében. Saját 
sorsában is rengeteg nehézséggel 
kellett megküzdenie. A beszéd-
ben elhangzott, hogy a színmű-
vész a humort nagyon komolyan 
vette. A színház nagy feladata, 
hogy tanuljunk önmagunkról és 
a világról, Latabár Kálmán is hi-
hetett ebben, mondta Aradi Imre. 
Az ünnepi megemlékező beszé-
det követően a résztvevők az em-
léktáblára helyezték el koszorúi-
kat és az emlékezés virágait.

Random pillanatok az utolsó „békeévben”, 2020 elején tartott,  
még nyüzsgően gazdag báli szezonból

Aradi Imre, a Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház Latabár Kálmán-díjjal kitüntetett  

színművésze mondott ünnepi beszédet
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Felavatták a Legenda Ligetet 
a Mercedes Benz-Gyár Kosár-
labda Akadémia előtti parkban 
december végén. Hat tábla 
kapott helyet a ligetben, me-
lyek egytől egyig a kecskeméti 
kosárlabdasport kiemelkedő 
személyiségeinek állítanak 
emléket.

Molnár H. Boglárka 

Adamik Ferenc, Farkas Anna, Guóth 
Iván, Király József, id. Tóth Viktor és 
Túri Éva – ők érdemeltek ki helyet 
a december 21-én átadott Legenda 
Ligetben, a Mercedes-Benz Gyár Ko-
sárlabda Akadémia előtti parkban. A 
nevüket tartalmazó hat tábla jelzi, 
erős gyökerekkel rendelkezik a kecs-
keméti kosárlabdasport.

– A kosárlabda sportágban elért 
kiváló eredményeket, olyan személye-
ket ünneplünk, akik ezeket az ered-
ményeket elérték, akik sportvezető-
ként nagyon sokat letettek a sportág 
fejlődésért a városban. Munkájuk 
és teljesítményük előtt szeretnénk 
tisztelegni ezzel a kis emlékparkkal 
– mondta Ivkovicné Béres Tímea, a 
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.

Az ügyvezető kiemelte, a magas 
teljesítményű kosarazók adják azt a 
lehetőséget, hogy a jelen sikerei még 
magasabbra növekedhessenek. Ez a 

mi örökségünk és ők az igazi példák, 
akik utat mutatnak számunkra, a fiata-
lok számára – fogalmazott Ivkovicné 
Béres Tímea.

A ligetet Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester avatta fel.

– Szülőként, pedagógusként és 
sportszerető emberként egyaránt 

örülök annak, hogy a kecskeméti 
kosárlabdázás legendás alakjai nem 
merülnek a feledés homályába. A ki-
váló sportolók, a sportág fejlődésért 
tevékenykedő személyek elismerése, 
az emléktábla felállítása ezt a célt 
szolgálja.

Túri Éva nemzeti válogatott kosár-
labdázó azt mondta a Kecskeméti Mé-
diacentrumnak, a kosárlabda az élete 
volt és az is marad. Minden mozgása, 
rezdülése a kosarazás volt, és min-
dent ennek a sportágnak köszönhet.

– Pedagógus vagyok, igazgató is 
voltam, megpróbáltam a magánélet-
ben is és a munkámban is példát 
mutatni és elöl járni mindenben, 
ugyanígy a kosárlabdában is. Ezért 
mondtam, hogy ott nincs lehetetlen. 
Tehát az ember, amíg fiatal, addig le-
hetetlen nem ismer – tette hozzá a 
nemzeti válogatott kosárlabdázó.

Szeberényi Gyula Tamás alpolgár-
mester a rendezvényen elmondta, a 
jövőben további emléktáblákat fog-
nak elhelyezni a Legenda Ligetben.

Felavatták a Legenda Ligetet

Nem kell már Bécsig menni 
világszínvonalú újévi koncertért. 
A város kulturális alappilléreként 
helytálló Kecskeméti Szimfoni-
kus Zenekar és vendégművészeik 
2022 első estéjén bebizonyítot-
ták, hogy izgalmas esztendő elé 
nézünk.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az előcsarnokba lépve érezhető volt, 
hogy már tényleg másképp kell értel-
mezni a Hírös Agóra rendezvényeit 
Kecskeméten. Ahogyan az elmúlt fél 
évben, úgy az Újévi koncert estéjén is 
megújult környezet és hangulat, ele-
gáns színek és pezsgős fogadás várta 
az est vendégeit.

A színházteremben ülve pedig, attól 
a pillanattól kezdve, hogy szétgördült 
a függöny, biztossá vált: ez az este 
nem csupán a 2022-es év kezdete, ha-
nem folytatása annak a magas színvo-
nalú kulturális folyamatnak, melyet az 
elmúlt hónapok már előkészítettek.

– Azért a legfontosabb a zenei ne-
velés, mivel a ritmus és az összhang 
merül alá leginkább a lélek mélyébe 
és a legerősebben ragadja meg azt 
– idézte stílszerűen Platónt köszön-
tőbeszédében Barta Dóra, a Hírös 
Agóra ügyvezető igazgatója, Haran-
gozó Gyula-díjas érdemes művész, 
koreográfus az év első nagyszabású 
kulturális eseményén.

Művészek és szervezők egyaránt 

örömmel tapasztalták, hogy a kö-
zönség a háláját az első felcsendülő 
darabtól az utolsóig – kivétel nélkül 
– szűnni nem akaró vastapssal fejez-
te ki. Hollókői Huba karmester egyre 
szorosabb kapcsolata a Kecskemé-
ti Szimfonikus Zenekarral minden 
percben tetten érhető volt, szinte 
egyszerre lélegzett mindenki a szín-
padon. A Magyar Állami Operaház ne-
ves magánszólistái, Rálik Szilvia Liszt 
Ferenc-díjas magyar operaénekes, ér-

demes művész, valamint Kósa Lőrinc 
operaénekes első hallásra a kecske-
méti közönség kedvencei lettek.

A koncerten megjelenő műfajok 
külön-külön is hatalmas sikert arat-
tak: a 45 esztendős Kecskemét Tánc-
együttes Lukács László művészeti ve-
zetésével a közönség nagy kedvence 
évtizedek óta, az Újévi koncertnek 
pedig visszatérő fellépői, akik ezúttal 
is bebizonyították, hogy nem hiába 
rajong értük a világ összes országa, 

ahol eddig megfordultak. Új szerep-
lőként pedig, Barta Dóra művészeti 
vezetésével, a Kecskemét City Balett 
táncművészeit köszönthette a plé-
num, akik a világ legszebb keringőjét, 
Sosztakovics Második keringőjét tán-
colva döntötték el végleg a könnycsa-
tornák sorsát a nézőtéren. Légies va-
rázslat született a színpadon ezekben 
a percekben.

Nagy örömünkre felcsendült a Kék 
Duna keringő, a Szép város Kolozsvár, 

Liszt 6. Magyar rapszódiája, Kodály 
Zoltán toborzója és számos ismert és 
imádott dallam is.

Az Újévi koncert hagyományosan 
egy díjátadót is tartogat: az Év zene-
kari művésze Szabó-Földes Mónika 
oboaművész lett, a díjat pedig dr. 
Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano Kft. 
ügyvezető igazgatója, a díj támogató-
ja, valamint Földi Jácint trombitamű-
vész, a Kecskeméti Szimfonikus Zene-
kar művészeti titkára adták át.

Az alábbi felütés állt az Újévi kon-
cert alatt a Hírös Agóra felületein a 
közelmúltban: „Évtizedekkel ezelőtt 
a komolyzenei nagykoncertek, gá-
laestek olyan kulturális színterei 
voltak a társasági életnek, melyeket 
vétek volt kihagyni, hiszen töltötte 
a lelket, az elmét és ezeken a hely-
színeken épültek a kapcsolatok vagy 
találkoztak a régi barátok. Ezt az 
érzetet igyekszik visszahívni a Hírös 
Agóra 2022-ben a megújuló folyama-
tok folytatásaként már rögtön az év 
első napján, Újévi koncertjével. – Az 
igyekezet elérte célját, varázslatos 
este volt.”

A Hírös Agóra Újévi koncertje 
minden várakozást felülmúlt

Fotók: Gyenes Kata
Fotó: Banczik R

óbert



2022. január 20.

KECSKEMÉTI LAPOK14 | HIRDETÉS

csodasmagyarorszag.hu

DOBOGÓKŐ

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 

PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel

élményekkel!
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 Aktív szénből és céklából 
készült sminkjéről, csalánfőze-
lékről, a júdás füle gombáról, a 
csirimojóról vagy épp a gledícsi-
áról készült videóival igyekszik 
tanítani a TikTokon egy Kecske-
mét környékén élő kétgyermekes 
anyuka. Bukovicsné Békefi Dézi 
Ritát, vagy ahogyan a közösségi 
oldalon ismerik, greens_of_daisyt 
már több mint 168 ezren követik, 
de napról napra több százzal 
gyarapodik követőinek tábora. A 
Csalánosi-erdőben kirándultunk 
Dézivel, aki az ehető gyomnövé-
nyek mellett a tiktokozás rejtel-
meibe is beavatott bennünket. 

Pásztor Andrea 

Amikor felhívtam, hogy beszélges-
sünk, még „csak” 163 ezren követték, 
mire összejött a találkozó 164 ezer 
lett belőle, a cikk megszületésekor 
pedig már a 168 ezret is elhagyta 
„greens_of_daisy”, azaz Bukovicsné 
Békefi Dézi Rita követőinek tábo-
ra. Magától értetődő volt, hogy kint 
a természetben interjúzzunk, így a 
Csalánosi Parkerdőben sétálva beszél-
gettünk. Csipkebogyót gyűjtöttünk, 
koszorút fontunk fűzfavesszőből, 
megtudhattam, mi mindenre jók a 
fák-bokrok levelei, termései, így a ki-
rándulás végére megismerhettem a 
bükki füvesember kiskunsági, modern 
követőjét.  

Mint kiderült, Dézi valójában be-
leszületett ebbe az életformába. 
Édesanyja természetgyógyász, iga-
zi gyógyfüves asszony, így számára 
már kisgyerekként természetes volt 
a csalánleves és a gyógyteák. Sokáig 
azt hitte, hogy ez mindenkivel így 
van. Aztán elvégezte Kecskeméten 
az egyetem kertészeti karát, ahol a 
gyomnövények gasztronómiai fel-
használásáról írta szakdolgozatát. 
Egy kérdőívben mérte fel, mennyire 
ismerik az emberek a természet kin-
csestárát. – Számomra is meglepő volt 
az eredmény: kiderült, hogy nagyon 

nincs a köztudatban ez a régi bölcses-
ség. Ezért bő fél évvel ezelőtt kíván-
csiságból feltettem az első videómat 
a TikTokra – mesélte Dézi a sétánk 
kezdetén. – Ez egy rettenetesen rossz 
minőségű, nagyon egyszerű videó volt 
arról, hogyan lehet a tyúkhúrt saláta-
ként fogyasztani. Alig akartam elhinni, 
mennyire felkapták, naponta több ez-
ren bekövettek. Ez nem egy tudatos 
terv volt, nem döntöttem el, hogy én 
most híres leszek, viszont olyan indu-
latokat váltott ki a videóm, olyan sok 
gonoszságot kaptam – többek között, 
hogy kecske vagyok meg elmebeteg 
–, hogy nem hagyhattam magam. 

Ettől kezdve missziónak tekintet-
tem, hogy minél több embert ráéb-
resszek arra: a gyógynövények nem 
ördögtől valók, igenis helyük van az 
életünkben a 21. században is. Később 
egyre inkább eltűntek a gonoszkodó 
követők, és nagyon sok pozitív vissza-

jelzést kapott Dézi, ezek erősítették 
meg abban, hogy folytatnia kell. A Tik-
Tok-alkalmazás főként szórakoztatásra 
jött létre, ő azért kezdte el használni, 
mert ma már vannak oktató jellegű, ki-
fejezetten hasznos tartalmak is. Koráb-

ban csak nézte ezeket, aztán – egy hir-
telen ötlettől vezérelve – gyártóvá vált.

– Sokan kérdezik, két gyerek, egye-
tem és munka mellett hogy van erre 
időm. Ilyenkor mindig elmondom, épp 
az a legjobb benne, hogy se időbe, 
se pénzbe, de számomra sok ener-
giába sem kerül. A napi rutinomon 
sem változtattam semmit. Csak arról 
rakok fel videót, amivel egyébként is 
foglalkoznék.

Ha kirándulás közben valamit gyűj-
tögetek, ha befőzök, ha teát készítek, 
néha előveszem a telefont. Az össze-
vágás csak pár perc, hisz utómunkát 
sem végzek a videókon. Nem vagyok 
olyan profi – mosolyog. – Úgy vagyok 
vele, hogy a mondanivaló a lényeg, 
nem a cicomázás. 

Dézi videói nem csak a témájuk 
miatt számítanak kuriózumnak. Míg 
a Facebookon, az Instagramon min-
denki igyekszik tökéletesnek tűnni, 

ő lazán kamera elé áll kócosan, ker-
tészsapiban is.

– Mivel nagyon szégyenlős vagyok, 
először nem is terveztem, hogy az 
arcomat is mutatom a videókban. 
Aztán egyre több téma volt, amiben 
elmondtam volna a véleményemet. 
Volt, hogy meg is kaptam, hogy „hogy 
áll a frufrum”, meg ilyenek. Persze 
nem bírtam ki, hogy ne válaszoljak. 
Elmondtam, hogy én otthon játszom 
a gyerekkel, nem öltözök ki egy videó 
miatt, és nekem ez pont így jó. Csak 
azt mutatom, ahogyan élünk.

Felvállalom, hogy nem vagyunk tö-
kéletesek. Azt sem állítom, hogy én 
lennék a környezettudatosság min-
taképe. Igyekszem a természettel 
össz hangban élni, akit pedig érdekel, 
annak meg is mutatom ezt – foglalja 
össze ars poeticáját.

Azért is tekinti missziónak a tikto-
kos tartalomgyártást, mert úgy látja, 
kihalóban van a természetközeli élet-
mód. – Ma már sok a vészjósló jel, és 
egyre többen vannak, akik keresik a 
környezettudatos dolgokat, ezért bí-
zom benne, hogy minél többen vissza-
találnak a természethez.

Édesanyaként is fontosnak tartja, 
hogy környezettudatos életre nevel-
je gyerekeit. Natúr kozmetikumokat 
– testradírt, fürdőbombát, gyógynö-
vényes sampont – készít, többnyire 
ezeket is használják. Virágos kekszet 
süt, kertészkedik a kétéves Zentével 
és hétéves Zorkával.

Nyáron saját kertjében termeli meg 
a zöldségeket, télen pedig mikrozöl-
deket – borsót, napraforgót, zsázsát, 
mustárt, petrezselymet – nevel az 
ablakpárkányon.

– Kész dzsungel van a konyhánk-
ban, a gyerekek nagyon élvezik, hogy 
együtt ültetjük, locsolgatjuk, figyel-
jük, hogyan fejlődnek a mini növény-
kék. Persze nem vagyok rögeszmés, 
hogy csak egészséges ételt ehetnek, 
kóstoltak már gyorskaját is, ma pedig 
épp pizzát sütöttem, baconnel, ku-
koricával. A férjem meg is jegyezte, 
hogy finom volt, de hiányzott neki a 
csalánfőzelék – meséli, miközben ko-
szorút fon fűzfavesszőből.

Bármerre járunk az erdőben, felfe-
dez valami ehetőt, valami értékeset. 

Lelkesen magyarázza, hogy a kirándu-
láson összeszedett dolgokból kiváló 
köhögés elleni szirupot lehet készíteni. 
Erre jó a lándzsás útifű, tavasszal pe-
dig az ibolya is. – Nem is értem, miért 
árulnak ilyen készítményeket a gyógy-
szertárban, hiszen nagyon egyszerűen 
elkészíthetőek, kiváló nyákoldó és kö-
högéscsillapító hatásuk van – ecseteli.

Miközben kiás egy cickafarkat („A 
női bajokra kiváló!” felkiáltással), meg-
mutatja az avarban megbúvó turbolyát 
(levesnek is fantasztikus!), azt is el-
mondja: rengetegen fordulnak hozzá 
tanácsokért. Bár igyekszik, sokszor 
nincsen ideje válaszolni a feldolgoz-
hatatlan mennyiségű levélre. – Sokan 
keresnek meg komoly egészségügyi 
problémákkal is, én azonban nem 
vagyok orvos, csak olyan dolgokban 
adok tanácsot, amihez értek. Az pedig 
az egészségmegőrzés. Azt is mindig 
elmondom, hogy nem vagyok elva-
kult gyógyfüves. Ha komoly a baj, mi 
is gyógyszerhez nyúlunk, de csomó 
mindent meg lehet előzni gyógynövé-
nyekkel. Ezért nem vagyok a felesleges 
gyógyszerfogyasztás híve. Olyan is elő-
fordult, hogy valaki az utolsó reményét 
látta bennem, ami engem is megviselt. 
Csodát tenni nem tudok, csak igyek-
szem bölcsen használni azt, amit a ter-
mészet kínál – tárja szét a kezét.

Az ilyen levelek lelkileg megter-
helik Dézit, ugyanakkor sok pozitív 
visszajelzést is kap követőitől. So-
kan írnak arról, milyen nagy hatással 
vannak videói az életükre, és hogy 
neki köszönhetően teljesen más-
hogy néznek a természetre.  De ba-
rátságok is születtek már videóinak 
köszönhetően.

– Több olyan tiktokos is megke-
resett már, akik hasonló témákban 
vannak otthon. Meg is hívtak egy kö-
zös piknikre, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat, tapasztalatot cseréltünk, 
tanultunk egymástól – meséli.

Amikor arról kérdezem, mit taná-
csolna azoknak, akik komoly témában 
tiktokoznának, gondolkodás nélkül 
jön a válasz: – Vágjanak bele! Jelenleg 
ez az a platform, ahol a legtöbb em-
bert lehet elérni, köztük is főként a 
fiatalokat. Ma már nem csak a táncos 
videók a népszerűek, megjelentek az 
oktató jellegű témák is. Nálam kevés 
szégyenlősebb ember van, mégis na-
ponta több százan kezdenek követni.

Én azért kezdtem el, mert úgy ér-
zem, ezzel adhatok valamit az em-
bereknek. Ha néhányan kimozdulnak 
otthonról, nyitott szemmel járnak 
kirándulni, esetleg ki is próbálják 
valamelyik receptemet, nekem már 
megérte…

A gyógynövények titkairól 
KÉSZÍT TIKTOK-VIDEÓKAT
A csipkebogyó a téli hónapok   
egyik leghasznosabb gyógynövénye  
– mutatja Dézi

Linomádé – virágokkal megbolondítva

Nemcsak szép, de finom is Dézi spéci sütije
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100 éve, 1922. 
január 5-én 
született Kiss 
Kovács Gyula 
Munkácsy Mi-
hály-díjas szob-
rászművész, ér-
demes művész. 
Tanulmányait 
1949-ben fejezte be a Képzőművé-
szeti Főiskola szobrász szakán, ahol 
Sidló Ferenc és Pátzay Pál voltak a ta-
nárai. Mind a monumentális, köztéri 
szobrászatban, mind a kisplasztikában 
és éremművészetben aktív alkotóte-
vékenységet fejtett ki. Ő készítette a 
kecskeméti Kéttemplom közben álló 
Művészetek kútjának művészportréit. 
A bronzból készített korongok Do-
natello, Renoire, Cézanne, Bruegel, 
Csontváry, Leonardo da Vinci, Vincent 
van Gogh és Michelangelo portréit, 
valamint a művészek jellegzetes műve-
inek domborműveit ábrázolják.

100 éve, 1922. 
január 8-án 
hunyt el Rubi-
nek Gyula politi-
kus, gazdasági 
író, nemzetgyű-
lési képviselő. 
1865 szeptem-
berében szüle-
tett. Iskoláit Érsekújváron, Nyitrán és a 
magyaróvári gazdasági akadémián vé-
gezte. 1886-tól egy kunbajai birtokon 
volt gazdatiszt, azután belépett az Or-
szágos Magyar Gazdasági Egyesületbe, 
és annak hivatalos lapjánál, a Köztelek-
nél lett társszerkesztő. 1894-ben az 
OMGE titkárává választották, 1906-tól 
annak igazgatója lett. 1901-től ország-
gyűlési képviselő, majd több kormány 
földművelésügyi minisztere volt. Kecs-
kemét város I. kerülete 1920. január 
27-én választotta meg nemzetgyűlési 
képviselőjévé. 

Lapunk 
archívumából
A művésztelep első 
vezetőjének méltatása
Iványi-Grünwald ünneplése – A kecs-
keméti művész-telep dicsősége cím-
mel egy fővárosi eseményről számolt 
be 105 évvel ezelőtt a Kecskeméti 
Lapok: „Az Ernszt-muzeum termeiben 
vasárnap délben nyitották meg fényes és 
előkelő közönség jelenlétében a magyar 
müvészek harmadik sorozatának kiállitá-
sát. Főleg három müvész van képviselve: 
Szinnyey-Merse, Iványi-Grünwald és Csók. 
A vasárnapi fővárosi lapok kivétel nélkül 
az elraragadtatás legmagasabb hangján 
magasztalják, ami bennünket közelebbről 
érdekel, Iványi-Grünwald nagyszerü müvé-
szetét s valósággal ünneplik, mint a ma-
gyar müvészet egyik legnagyobb mesterét. 
A kecskeméti müvésztelepnek s magának 
Kecskemétnek is egyformán dicsősége ez.”
 (KL, 1917. január 16.)

Holland film Bugacról
„Joó Sándor ref. lelkész, aki a nyár folya-
mán több holland csoporttal Bugacon járt, 
a mult év végén néhány hetet Hollandiában 
töltött. [...] Többek között meghívást ka-
pott J. Hessing Melchior-ékhoz, a kitűnő 
művészházaspárhoz Rotterdamba. A férj 
kitűnő festő, a feleség jeles hegedűművész-
nő, aki rövidesen Budapesten is szerepelni 
fog. Mindketten jártak tavaly Bugacon. 
Joó Sándornak magyar zászlócskákkal 
terítettek. Amikor feketére került a sor, el-
sötétítették az ebédlőt és a férj nagyszerű 
meglepetésül hosszú filmet vetített le buga-
ci kirándulásukról. Kétszáz pompás kép so-
rakozott egymásután és amint kellemesen 
meglepett vendégüknek mondották, ezt a 
sorozatot sűrűn levetítik azoknak a társa-
ságoknak, amelyek náluk megfordulnak. 
Életük maradandó emléke ez a kirándulás 
és nincs nagyobb örömük, mint ennek fele-
levenítése.” (KL, 1937. január 10.)

A város 
krónikáiból

Vaddisznók: kerülik az embert, 
de veszélyesek is lehetnek
Január 22-én szombaton friss adással jelentkezik a Természetvéde-
lem határok nélkül című magazinműsor. A kecskeméti és szabadkai 
tévé közös projektjében ezúttal szó lesz többek között madárkará-
csonyról, a vízi madarak Csaj-tavi téli szállásáról, varjúkolóniákról 
is, valamint az Alföldön egyre terjedő vaddisznókról. Utóbbi álljon 
itt egy kis kedvcsinálóként.

A Duna–Tisza közének egyik leggya-
koribb és legelterjedtebb nagyvadjá-
vá váltak  a vaddisznók. Különösen 
a kevésbé zavart erdőkben, náda-
sokban szaporodtak el az intenzív 
vadászat ellenére. Elejtésük azért is 
nehéz, mert rendkívül jó a szaglásuk 
és a hallásuk, és többnyire éjszaka 
mozognak. Az embert vagy járművet 

már 3-400 méterről észlelik, és gyor-
san eltűnik az egész konda.

Mivel mindenevő, nemigen vá-
logat a táplálékban, de különösen 
kedveli az ősszel érő terményeket 
és gyümölcsöket. Így a kerteket is 
gyakran feltúrja, tönkreteszi. A ter-
mészetvédelmi területeken nem szí-
vesen látott vendég, mivel a földön 

fészkelő madarak fiókáit és tojásait is 
gyakran fogyasztja.

Télen figyelhető meg legjobban a 
kondák mozgása, mivel sok nyomot 
hagynak és nem nagyon tudnak rej-
tőzni. A magányos kanok és a mala-
cos kocák az emberre is veszélyesek 
lehetnek.

A vaddisznók egész évben vadász-
hatók, ez alól csak az újszülött ma-
lacok és a kocák képeznek kivételt 
februártól április végéig, az ilyenkor 
kezdődő szaporodási időszak miatt.

KÉTHETENTE 
SZOMBATONKÉNT 
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Hullanak ki a csontvázak a szek-
rényből, visszaüzennek elvetélt 
költészeti életművükkel a „holt 
költők”. Egyik ilyen Gerhát Pál, aki 
huszonévesen lett öngyilkos. Két kis 
kötetét adta ki, s a kecskeméti rend-
szerváltó lap Szellemtánc-rovatának 
rendszeres szerzőjeként debütált. 
Gerhát Pál teljes lényét rátette egy 
lenge lapra, lírai levélre, s vesztett. 
Jártak így mások is, különösen 
városunkban, nem kevesen (lásd 
Gazdik Tamás, Kolontár Sándor). 
Gerhát jellegzetes kiskun-költő: 
árva ifjúkor, homoki kivetettség… 
Gyerekkoromból előttem van arca: 
született jellemerőt képviselt, 
egyfajta hányatottsággal szerzett 
idegenség sugárzott belőle. Nem 
csoda, hogy egyedül a virtuális va-
lóságban talált igazi otthonra. Mi-
alatt lehetetlen módon szerezgeti 
a pénzt létfenntartásra, főállásban 
nix-valutáért: költ. Úton-útfélen: 
utcapadon, állomásvárakozóban, 
vonatülésen. Veleszületett tehet-
ségét gyakorolja a műformákban: 
szonettben, hexameterben, ende-
casyllabusban. Akárcsak Petőfit, 
minden dalra inspirálja. Idejét-
múlt figura abban a szellemi ka-
pitalizmusban, ahol a befuttatott 
sztárköltöncök paródiát játszanak 
vagy épp szavakat rakosgatnak. 
Gerhát Pál hisz a mondanivaló-
ban, hisz a nemes és meztelen 
érzelmekben. Abban a tévtudat-
ban él, hogy őszinte lehet a költő, 

ember az emberhez. Nincs hamis 
hangja, naiv és szeretetreméltó 
egyben. Küzdelme szívszorító: 
miközben kifutással kacérkodik 
magánéletileg, bolti eladó meny-
asszonyjelöltje elhagyja; szolgálati 
járművét is meglovasítják, ezál-
tal megélhetés nélkül tengődik 
ötödik emeleti kecskeméti, Bagi 
László utcai albérletében. Itt talál-
ják meg holttestét hosszú napok 
elteltével. Akkor már nem sírhatta 
ki magát a Szellemtánc-rovat olda-
lain, a „helyi” „magas szintű” „or-
szágos” „irodalmi” orgánum pedig 
egyáltalán nem foglalkozott helyi, 
magas szintű, országos, irodalmi 
jelenségek támogatásával, közlé-
sével. Gerhát Pál egyike volt azon 
reményteljes tehetségeinknek, 
akiket elnyelt a homok. Rendkívüli 
nyelvérzék, Schubertet idéző sors, 
merész lelkesedés – mind együtt 
van itt, de esélyük sincs a méltó 
kiemelkedésre. Utólag már nem 
lehet jóvá tenni ezeket a halálos 
károkozásokat, de azért tanulha-
tunk belőle. Gerhát Pál költésze-
te nem érhetett be. Ma is tudunk 
olyanokról, nem kis számban, 
akik hiába fellebbeztek igazukért 
a mai, méltatlanul támogatott he-
lyi fórumokhoz, fórumhoz, ezért 
hozzánk fordultak. Ma sincs itt-
hon Kecskeméten a kecskeméti 
magyar irodalmár. Továbbra is ide-
gen közegben találja magát saját 
miliőjéből kiutasítván. Turai Laura

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, a születési dátumot, a születési helyet és a lakhelyet.

Gerhát Pál – 
túlvilági vétó

Léleknek éneke

Olyan, mint egy avitt ruha,
    mit valaki
szánalomból megkapott,
olykor-olykor megbámulja:
tágabb lett, de nem lett jobb.

Olyan, mint egy durván nagyolt
    alkotásterv,
– vázlat, mit a szél sodor –
mint lebujhős link lelkének
a megvetett jómodor.

Cselekvések folytontermő
    végösszege?
dátum? hiány? határrag?
Lesz-e pokla? vagy azért lesz,
mert megrakta magának...?

Öklendteti kósza fiát,
   – részeget a
szövőgyári kattogás... –
ha koplal-fázik, nem firtatja:
képződmény, vagy alkotás...?

Lényegét tekintve frusztrált,
    áldozat, ki
szenvedte a vér izét,

öntestét maró ördögfi,
sírógörcsös vámpírlét.

Ő a csapda örök rabja,
   minden csapdák
összessége s nemzője:
ocsúdhat-e a Legátolt,
hogy jövőjét megszője...?

Törvényekkel, Igén kívül...
    meg nem tartva,
megtartva, elveken.
Nem uralom, szenvedem csak.

S ha már kaptam – 
                          szent nekem.

Golyók

Olyanok vagyunk mi, emberek,
mint a golyók. Mélységek csábingereire
könnyen megingók, finom hatásokra is
fogékonyak, a legesendőbbek.

Apró felülettel kötődünk,
kiterjedünk egész nagy valónkban,
s koccanásmentesen érintkezni
alig-alig vagyunk képesek.
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Oly sok szeretetet kapott a Kecs-
keméti Piarista Gimnáziumban, 
hogy amikor IV.-es, mai szóval 
12.-es diák korában egyszer a 
gyóntatópapja megkérdezte: Mi 
akarsz lenni, Józsi?, azt vágta rá, 
hogy piarista. Így is lett: 1965-
ben belépett a rendbe, s azután 
később mindig arra törekedett, s 
mindmáig eszerint él, hogy ő is 
szeretetet sugározzon a környe-
zete felé. 

– 2008-ban ment nyugdíjba. Mennyi-
ben változott meg ezzel az élete?

– A tanítást abbahagytam, a kap-
csolatom az iskolával azonban nem 
szakadt meg, sokáig szinte naponta 
átjártam oda; sajnos, amióta a Co-
vid-járvány kitört, ezt nem tehetem 
meg. Az az igazság, hogy az utolsó 
aktív éveimben iskolai munkám már 
elsősorban a könyvtárhoz kötődött, 
és nyugdíjasként is igyekszem segíte-
ni a bibliotéka működését. A megren-
delt folyóiratokat, lapokat mindennap 
átolvasom, a piarista vonatkozású 
cikkeket kijegyzetelem. Külön foglal-
kozom a Kecskemétet érintő anyagok-
kal, hála Istennek, szinte nap mint nap 
több ilyen jelenik meg. 

Egy másik feladatomat ennél jóval 
régebb óta végzem. Amikor Kecske-
métre jöttem, megbízást kaptam az 
úgynevezett könyvtárőri teendők el-
végzésére, azaz 1974 óta én felelek 
a rendház könyvtáráért. Gyűjtemé-
nyünk évek óta szépen gyarapodik, 
de nem vásárlással, hanem elsősorban 
elhunyt szerzetes testvéreink hagya-
tékából. A piarista iskolával való kap-
csolatom ezen a téren is élő maradt, 
hiszen egyfajta könyvtárközi koor-
dinátorként tevékenykedem: ha egy 
kötetet valaki ott nem talál meg, az 
nálunk esetleg meglehet.

– A könyvtárőri teendők mellett 
milyen más feladatokat végez?

– A kecskeméti rendház háztörté-
netét az akkori házfőnök felkérése, 
azaz 1991 óta írom. Havonta összeg-
zem azokat az eseményeket, fonto-
sabb dolgokat, amelyek bennünket 
érintenek, és ezt az anyagot rendsze-
resen átadom az elöljárómnak. 

A hétvégéimet 1978 óta Kadafal-
ván töltöm, és pár év megszakítással 
azóta is végzem az ottani szolgálato-
mat. Plébánosi vagy templomigazga-
tói feladatot eleve nem vállaltam, de 
kisegítő lelkészként örömmel állok 
a hívek rendelkezésére. Szombaton 
kora reggel megyek ki, és csak vasár-

nap délután jövök vissza. Mindkét nap 
tartok egy-egy szentmisét, a betegek-
hez is rendre elviszem a szentségeket, 
gyóntatok, keresztelek; a hónap első 
szombatjain Ballószögön is szolgá-
lok. Emellett a pihenésre is fordítok 
időt: sokat sétálok a környéken, gyűj-
töm a gyógynövényeket, melyekből 
finom teafüveket készítek. Eddig 39 
alkalommal adtunk közösen hálát szil-
veszterkor Istennek a sok-sok jótéte-
ményéért, jövőre már utolérem elődö-
met, Ifju Sebestyén piarista atyát, aki 
40 esztendőn át szolgált Kadafalván.

– Egykori diákjaival tartja-e a 
kapcsolatot?

– Kadafalvi pásztori munkám miatt 
sajnos az osztálytalálkozókon, a pia-
rista vacsorákon nem tudok részt ven-
ni. Az internet, a világháló azonban 
sok öregdiákot közel hozott hozzám. 
És persze gyakran előfordul, hogy ha 
erre jár egy volt tanítványom, benéz 
hozzám és jót beszélgetünk. Szívet 
melengető érzés, amikor sok év távla-
tából valaki így mond köszönetet ne-
kem: „Tanár úr, tudom, hogy rosszak 
voltunk, de azt mindig éreztük, hogy 
mégis szeretett bennünket!” 

– A koronavírus-járvány mennyiben 
változtatta meg a mindennapjait?

– A könyvtárosi munkámban vál-
toztatnom kellett, hiszen szemé-
lyesen nem járhatok át az iskolába. 
Ennél sokkal fájóbb, hogy 2020 no-
vemberében szinte 24 órán belül két 
szerzetestársunkat, Szabó István és 
Balázs Gergely atyát is elveszítettük. 
Hatalmas űrt hagytak maguk után. 
Mind a ketten tele voltak tervekkel, 
fiatalokat megszégyenítő módon vé-
gezték a munkájukat. S hogy meny-
nyire hiányzik nekem például Gergely 
atya, aki év- és kurzustársam volt, azt 
az mutatja, hogy míg korábban este 
kilenckor rendszeresen összejöttünk 
beszélgetni, és legalább egy jó fél órát 
közösen töltöttünk, úgy most nélküle 
ezek az építő találkozások elmarad-
nak, és már nyugovóra térek egy órá-
val hamarabb. 

– Mivel telnek a mindennapjai?
– Kora reggel misézni szoktam, a 

reggeli után „sajtószemlét” tartok; a 
számítógépre is rátekintek, leveleket 
fogadok és küldök, meg a városba is 
ki-kimegyek. Délutánonként sokat ol-
vasok, imádkozom. Esetenként lektori 

feladatokat is végzek, és ha valaki lelki 
ügyekben fordul hozzám, meghallga-
tom, igyekszek mindenkinek segíteni.

– Nyelvőrként és költőként is so-
kan ismerik, ezen a területen milyen 
feladatokat vállal? 

– Nyelvtanóráimat mindig igyekez-
tem színessé, érdekessé tenni, humo-
ros példákat is bemutatva próbáltam 
felhívni a diákok figyelmét nyelvünk 
szépségeire. Ezek egy részét azután a 
Kossuth rádió Magyarán szólva című 
műsorába is eljuttattam. Évek teltével 
cikkek, glosszák írására is felkérést 
kaptam több fórumtól. Az utóbbi idő-
ben évente már csak 10-12 kéziratra 
futja: a jeles évfordulót ünneplő író-
ink/költőink életét és művét faggatom 
abból a szempontból, hogy mit val-
lottak ők a nyelvünkről. Gyermekko-
rom óta örömmel írok verseket is. A 
75. születésnapom kapcsán „Holczer 
– hetvenöt” címmel 150 versemet 
tartalmazó kötet fog a közeljövőben 
megjelenni; terveink szerint február 
12-én Kadafalván, a szombat délutáni 
mise után lesz majd a könyvbemutató.

– Ha visszatekint eddigi életútjára, 
mely szavak jutnak az eszébe?

– Mindenekelőtt a hála. Hálás vagyok 
Istennek, hogy mindeddig megsegített. 
Hálás vagyok szüleimnek is, akik útnak 
indítottak, és hálás vagyok azoknak az 
elsősorban idősebb embereknek, akik-
től utam során sok biztatást kaptam. 
Sose fogom elfelejteni például azt a bá-
csit, aki amikor egyetemista voltam és 
hazamentem, azt mondta: „Ez a Józsika 
tanult ember, és mégis szeret bennün-
ket.” Arra törekedtem mindig, hogy sze-
ressem a körülöttem lévőket, úgyhogy a 
másik szó, ami eszembe jut, az a szere-
tet. És fontos volt számomra a humor, a 
hit, a bizalom… 

– S ha előre tekint, miként szeret-
né életét folytatni?

– „Egy idősödő ember imája” című 
írásomban így összegeztem mindezt: 
„Uram, Te az ifjúkor számtalan veszé-
lyén és nehézségén mindig átsegítettél 
szereteteddel. Add hinnem, hogy az 
időskor is a Te személyes – és sze-
mélyre szabott – ajándékod. Add, hogy 
kisebb-nagyobb kezdeti, majd még 
inkább bekövetkező megpróbáltatásai-
mat derűs lélekkel fogadhassam... Add, 
hogy minél inkább idősödöm, lélekben 
ifjú maradhassak...” Varga Géza

NÉVJEGY
Holczer József piarista szerzetes, nyugalma-
zott gimnáziumi tanár, a kecskemét-kadafal-
vi Szent József-kápolna hétvégi lelkipásztora 
Kecskeméten született 1947. február 9-én. 
Mind a 8 osztályt a Nagykőrösi (később Ceg-
lédi) Úti Állami Általános Iskolában (a „nyo-
mási iskolá”-ban) végezte. Ezt követően a 
Kecskeméti Piarista Gimnázium diákja volt, 
1965-ben érettségizett. Még ebben az évben 
belépett a piarista rendbe. Az egyéves bu-
dapesti noviciátus után 1974-ig a piaristák 
Kalazantinum Hittudományi Főiskolájának 
hallgatója volt. Ottani tanulmányaival pár-
huzamosan az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán tanult. Magyar–orosz szakos közép-
iskolai tanári diplomáját 1974-ben vette át, 
azóta Kecskeméten él a piarista rendházban. 
Pappá az itteni piarista templomban szen-
telték 1973. augusztus 25-én. 2008-ban 
történt nyugdíjazásáig a Kecskeméti Piaris-
ta Gimnázium tanára, illetve az intézmény 
könyvtárának a munkatársa volt, emellett 
a piarista diákotthonban tanulószobai fel-
ügyelőként is működött. 1978-tól (kis meg-
szakítással) mindmáig ellátja hétvégeken 
a kadafalvi kápolna lelkipásztori teendőit. 
Nyelvműveléssel a 70-es évektől foglalko-
zik. 25 éven át szervezte a Kazinczy- és az 
Édes anyanyelvünk verseny iskolai fordulóit. 
A rádióban 200-nál is több nyelvi jegyzetét 
olvasták föl. Kisebb nyelvőr-írásainak szá-
ma csaknem 700. Két nyelvművelő kötete is 
megjelent. Munkássága elismeréséül 1997-
ben Pilinszky-, 2005-ben Lőrincze-díjat ka-
pott. Immár évtizedek óta (így nyugdíjasként 
is) írja a piarista rendház házi krónikáját, 
mellette egyúttal a rendházi könyvtár „őre”. 
Gyakran kérik föl könyvek, tanulmányok 
kéziratának nyelvi lektorálására. Szabadide-
jében gyógynövényeket gyűjt és dolgozza fel 
azokat teának.

Immár négy évtizede Kadafalván is szolgálHOLCZER JÓZSEF

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

A piarista rendház könyvtárőreként  
az 1980-as években

Rend- és tanártársaival, valamint 
tanítványaikkal egy néhány évvel 

ezelőtti osztálytalálkozón

Elektromos ágyak az Élethinta Alapítványtól
Korszerű, mozgatható, forgatható, 
sok funkcióval működő elektromos 
ágyat adott át január 7-én az Élethin-
ta Közhasznú Alapítvány a kecskemé-
ti Napsugár Gyermekotthon lakóinak, 
valamint még karácsony előtt három 
környékbeli családnak. A Szekszárdi 
Rotary Clubtól érkező adomány nagy 
mértékben megkönnyíti majd az ápo-
lást, kényelmet biztosít a gyermekek 
számára.

Az Élethinta Közhasznú Alapítvány közve-
títésével, a Szekszárdi Rotary Club felaján-
lásából gyógyászati segédeszköz, állítható 
elektromos ágy kerülhetett a kecskeméti 
Napsugár Gyermekotthon tulajdonába, 
továbbá három kecskeméti és környéki 
családhoz.

–  Az Élethinta Alapítvány alapító okira-
tában fellelhető, hogy családban élő súlyos 
és halmozottan súlyos sérült gyerekek 

megsegítésével foglalkozunk esősorban, de 
nem zárkózunk el bármilyen más intézmény 
támogatásától sem. A Szekszárdi Rotary Club-
tól érkezett egy köztes felajánlás, négy darab 
elektromos ágy formájában, amiből hármat 
családoknak sikerült kihelyezni Kecskeméten 
és a környéken – mondta Halasi-Knap József, 
az Élethinta Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Napsugár Gyermekotthon vezetője, 
Halenkár Margit kiemelte, már az is megvan, 
hogy ki fogja birtokba venni az ágyat: egy 
halmozottan sérült kisfiú, akinek a gondo-
zásában nagy segítséget jelent majd a spe-
ciális szerkezetekkel ellátott ágy. Az otthon 
most először tudhat a magáénak elektromos 
ágyat, nagy segítséget jelent majd a gondo-
zók számára.

– Munkatársaimnak megkönnyíti a gondo-
zás folyamatát, biztosítja a megközelíthetősé-
get, hozzáférhetőséget, a gyerekeknek pedig 
kényelem szempontjából nagyon sokat jelent 
– fogalmazott.
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A legifjabb  
kecskemétiek

Gaborják Nóra (dr. Laczi Éva) 
Kecskemét, Somodi Zétény (Tóth 
Adél) Újkígyós, Bokor János 
Márton (Géró Nikolett) Kecskemét, 
Márkus Tamás (Dutka Brigitta) 
Kecskemét, Lemes Fruzsina 
Zselyke (Gulyás Erzsébet Mária) 

Szabadszállás, Szabó Tibor (Biró Szilvia) Kecskemét, 
Marozsi Gábor (Csanda Zsuzsanna) Izsák, Magyari 
Cintia (Nagy Cintia) Kecskemét, Károly Zsófia (Tóth 
Lilla) Helvécia, Gáll Zétény Zoltán (Badenszki Dóra 
Emese) Szabadszállás, Rigó Zsombor (Kremnicsán 
Szandra) Herencsény, Cseri Georgina (Kolompár 
Annamária) Kiskunfélegyháza, Barabás Boglár (Sinkó 
Laura) Kecskemét, Marton Tessza (Pálinkás Ágnes) 
Kecskemét, Burján Gréta (Horváth Krisztina) Nagykőrös, 
Csontos László (Péli Brigitta) Kunszentmiklós, Varga 
Zoárd (Török Rózsa Vivien) Tiszakécske, Jóni Kiara 
(Pécsi Zsanett) Fülöpszállás, Lakatos Bence Kristóf 
(Lakatos Róza Éva) Pusztaföldvár, Sipos Lara Katica 
(Szerző Katalin) Lajosmizse, Bihal Csinszka Flóra 
(Vékony Kitti Andrea) Kiskunfélegyháza, Tóth Zsófia 
(Pintér Georgina) Kecskemét, Mizsei Dominik (Bagosi 
Orsolya) Lajosmizse, Filus Barnabás (dr. Csorba Petra) 
Kecskemét, Tarnóczi Hanna (Bóna Dorottya) 
Kecskemét, Balla Dorina (Szikora Márta) Gátér, Szomor 
Fanni (Vincze-Faragó Viktória) Kiskőrös, Törőcsik 
Krisztofer (Utasi Bettina) Nagykőrös, Mezei Lia 
(Szakonyi Edit) Kecskemét, Schubert Dominik (Schubert 
Cintia) Kiskunfélegyháza, Murzsa Benjamin Zsolt 
(Murzsa Vanessza Dzsesszika) Kecskemét, Sinka 
Dominik Tamás (Horváth Dorina) Nagykőrös, Sajtos 

Viktor Levente (Kelemen Vivien) Kecskemét, Bencz 
Anna Laura (Dunai Nóra Viktória) Szentkirály, Forgó 
Noel (Dányi Nikolett Erzsébet) Kiskunfélegyháza, Bolla 
Lili (Bencsik Andrea Gyöngyi) Ballószög, Hardi Zétény 
(Jakab Beáta) Kerekegyháza, Kiss Emília Irén (Patkós 
Dóra) Kecskemét, Nagy Odett (Rubos Szilvia) 
Lajosmizse, Kanalas János Borisz (Dorogi Henrietta 
Szilvia) Tiszakécske, Fűz Hanna (Kovács Márta ) 
Kecskemét, Holló Edvin (Mészáros Aranka ) Kecskemét, 
Honti Leticia (Petrik Ágnes) Kecskemét, Talgotra Emili 
(Horváth Amanda) Alacska, Fröschl-Nagy Kristóf (Nagy 
Anett) Kecskemét, Lajkó Gergő (Óvári Erika Csilla) 
Akasztó, Szaszkó Dorka (Oláh Éva) Táborfalva, Budai 
Nara (Tóth Brigitta) Tázlár, Laczi Márió László (Sándor 
Nikoletta) Ladánybene, Kiss Mirkó Kadosa (Kiss Diána) 
Kecskemét, Bencsik Tamás (Nagy Kitti) Tiszaug, Kuti 
Benett (Török Adrienn) Ágasegyháza, Ladányi Nimród 
(Turi Emese) Kecskemét, Rádi Attila (Vidra Zsuzsanna) 
Lajosmizse, Bárdi Gellért (Nagy Erzsébet) Helvécia.

Halottaink
Androviczné Fekete Judit Erzsébet 1961. 
(Kiskunfélegyháza), Fekete Mária 1962. 
(Kiskunfélegyháza), Eszik Károly 1927. 
(Kiskunfélegyháza), Borbély Etelka 
1927. (Dunavecse), Mező László 1955. 
(Tiszakürt), Lugosi Mihály 1938. 
(Orgovány), Kardos Lajosné Szakmári 

Piroska 1948. (Nádudvar), Borbély Elek Ferenc 1952. 
(Kerekegyháza), Borbély Sándor 1943. 
(Szalkszentmárton), Gémesi Mihály 1957. (Lajosmizse), 
Simon József István 1954. (Szabadszállás), Horváth 
Mihály 1960. (Kecskemét), Kala Ferenc Józsefné 
Somodi Ilona 1969. (Kecskemét), Almási Istvánné 
Schwajer Rózsa 1940. (Kerekegyháza), Mucza Béláné 
Király Ilona 1926. (Újszász), Móricz József 1930. 

(Domoszló), Tóth Lászlóné Kökény Ilona Krisztina 1937. 
(Kecskemét), Torma Mihály Imréné Faragó Gizella 1945. 
(Kecskemét), Seres István 1965. (Kecskemét), Katona 
László 1969. (Kecskemét), Martony Attiláné Jókai 
Andrea 1971. (Kecskemét), Kisjuhász Károly Zoltán 
1960. (Lajosmizse), Szalontai Zsolt 1973. (Kalocsa), 
Herédi-Szabó Józsefné Tőzsér Borbála 1931. 
(Kerekegyháza), Fazekas József Károly 1948. 
(Kiskunfélegyháza), Virág Zoltán 1955. (Kecskemét), 
Szőke Károlyné Dobosi Mária 1939. (Helvécia), Csörgő 
Imre 1946. (Szabadszállás), Balogh József 1942. 
(Kecskemét), dr. Bulla Gézáné Zelenyánszi Etelka 1939. 
(Kecskemét), Fehér Imréné Sáfár Julianna 1937. 
(Kecskemét), Balla Antal 1944. (Ágasegyháza), Hegedűs 
András 1959. (Izsák), Trifont Jánosné Jakab Ilona 1957. 
(Kecskemét), Vilinovszky Ibolya Birta Ibolya 1937. 
(Kecskemét), Andrássy Attila János 1947. (Kecskemét), 
Borbély Lászlóné Gyöngyösi Erzsébet Ilona 1937. 
(Kecskemét), Poór Ernő 1947. (Kecskemét), Dudás 
Mihály 1954. (Orgovány), Schmidt László 1983. 
(Battonya), Herda-Nagy Péter Pálné Molnár Irén Katalin 
1947. (Kecskemét), Berta Istvánné Tóth Ilona 1931. 
(Kecskemét), Mengyi János 1956. (Kecskemét), Timár 
Imre István 1948. (Hetényegyháza), Kiss Józsefné 
Sponga Eszter 1938. (Izsák), Jakab Mihály Sándor 1933. 
(Kecskemét), Sárközi Ferenc 1951. (Kecskemét), 
Kerekes Tibor 1966. (Fülöpjakab), Füredi Endréné Molnár 
Mária 1933. (Kecskemét), Mihály Noémi szül. András 
Noémi 1979. (Kecskemét), Kelő-Gere László 1975. 
(Kecskemét), Rozgonyi Györgyné Szekeres Margit 1946. 
(Kecskemét), Tóth Anikó 1968. (Kecskemét), Tóth 
András György 1966. (Lajosmizse), Sztankovics Ildikó 
1968. (Jakabszállás), Seres András 1939. (Bugac).

Házasságot 
kötöttek
Kiss András Miklós és Pusztai 
Szilvia, Kovács Zoltán és Tarjányi 
Gabriella, Tóth Tamás és Rosta 

Izabella, Pesti Mátyás és Oláh Judit, Csorba László 
Roland és Tugyi Viktória, Pataky József István és Polyák 
Ildikó Katalin, Pásztor Ferenc és Eszik Zsuzsanna.
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Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab kétszemélyes fürdőbelépőjegyet  
a Kerekdombi Termálfürdőbe.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket január 31-ig várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
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műszaki igazgató

Kéz ira to kat nem õr zünk meg  
és nem kül dünk vis  sza. 

A 2021. december 16-i lapszámunkban 
megjelent rejtvény megfejtése:

Két szólista: Kósa Lőrinc, Rálik Szilvia / 
Karmester: Hollókői Huba

Nyertes: Ferenczi Béla István

Egy darab két személyre szóló jegyet nyert 
a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar január 1-én 

tartott újévi koncertjére (átvette).

Három akadémista a vb-re készülő U18-as keretben
Váradi Kornél, az U18-as válogatott szövetségi kapitánya három 
játékost, Kőházi Bencét, Tóth Patrikot és Dobos Mátét hívta meg 
a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémiáról a 2023-as 
világbajnokságra készülő válogatott keretébe. A csapat december 
utolsó napjaiban a Pécsett rendezett I. Füzesi József Emléktornán 
szerepelt.

A válogatott programjában a felké-
szülési tornát tíznapos összetartás 
előzte meg. Az edzőtábor jó hangu-
latban telt, mind fizikális, mind takti-
kai téren próbált előrelépni a csapat. 
Még karácsony előtt meglátogatta a 
fiúkat Ivkovic Stojan, a magyar fel-
nőtt férfi kosárlabda-válogatott szö-
vetségi kapitánya, aki a két ünnep 
közötti időszakban is ott volt a gár-
dával, és megnézte a találkozókat.

A magyarok remekül kezdték az I. 
Füzesi József Emléktornát, hiszen az 
orosz Lokomotiv Kubany korosztá-
lyos csapata ellen 63–48-ra győztek. 

A kecskemétiek közül Kőházi kezdő-
ként szerepelt és kiválóan játszott, 
több gólpasszt is adott, míg Tóth a 
palánkok alatt harcolt. Dobos sajnos 
betegség miatt nem léphetett pályára. 
A második napon az OKK Spars Sara-
jevo ellen léptek pályára a mieink, a 
kiélezett találkozót a bosnyákok 74–
65-re nyerték. A harmadik napon Vá-
radi Kornél együttese 71–60-ra verte 
az NKA Pécs U18-as csapatát.

– Elégedett voltam a három kecs-
keméti játékossal. Látszik, hogy 
komoly munkát végeznek egyesüle-
tüknél és magasabb korosztályban 

is edződnek, illetve a felnőttek rend-
szere sem ismeretlen számunkra. 
Bízom benne, hogy tovább fejlődnek 
és mindannyian komoly szereplői 
lesznek a 2023-as világbajnokságra 

készülő és ott remélhetőleg jól telje-
sítő csapatnak – mondta el a kecske-
méti játékosokról Váradi Kornél.

– Ezeken a mérkőzéseken az volt 
a legfontosabb, hogy lássuk, hol tar-

tunk a nemzetközi szinthez képest. 
A meccsek előtt volt egy tíznapos fel-
készülési időszakunk, ahol átvettük 
a játékosokkal az alapokat. Táma-
dásban is gyakoroltuk a játékainkat, 
de inkább a védekezésre helyeztük a 
fókuszt. Úgy gondolom, jól reagáltak 
a srácok az edzésekre, hasznos peri-
ódus volt – tette hozzá.

A szövetségi kapitány szerint ag-
resszivitásban és fizikális szinten kell 
sokat fejlődni a játékosoknak, hogy 
tartsák a lépést az európai elittel, de 
jó úton haladnak.

– Fontos volt, hogy a 2023-as ha-
zai rendezésű, U19-es világbajnok-
ság előtt ilyen korán össze tudtunk 
hozni egy ilyen tartalmas, magas 
színvonalú összetartást. Valós képet 
kaptunk a jelenlegi helyzetünkről és 
ebből tudunk építkezni – értékelt Vá-
radi Kornél.
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Hajagos István megvédte országos bajnoki címét

Fritz Ágnes, a Kecskeméti Spor-
tiskola (KESI) sportszakmai ve-
zetője kimagaslóan jól sikerült 
évként értékelte 2021-et, annak 
ellenére, hogy a járványhelyzet 
miatt nehézségek is adódtak. 
A KESI 11 szakosztályában több 
mint 1100 fiatal sportol. Az 
évek óta tartó fejlesztések-
nek, a kiváló edzői háttérnek 
köszönhetően a fiatalok az 
elmúlt évben utánpótlás Eb-n 
érmes helyezéseket szereztek, 
valamint az öt csapatbajnoki 
cím mellé felnőtt és utánpótlás 
magyar bajnoki győzelmekkel is 
büszkélkedhetnek.

Kecskeméten rendezték meg a jég-
korong U16-os korosztály 3X3-as or-
szágos bajnokság döntőjét, valamint 
a röplabda országos U15-ös és U17-es 
bajnokság döntőit, és nagy öröm volt, 
hogy mindhárom fináléban a KESI csa-
patai diadalmaskodtak – emelte ki a 
sportiskola országos csapatbajnokait 
a sportszakmai vezető.

A vízilabdázók is kimagaslóan telje-
sítettek, hiszen a sportiskola fennállá-
sa óta először sikerült a legmagasabb 
osztályba feljutniuk.

– Büszkék vagyunk rá, hogy öt 
korábbi sportiskolás növendékünk 
a 2021-es évben bemutatkozott a 
felnőtt és utánpótlás világ- és Euró-
pa-bajnokságon a magyar válogatott 
színeiben, így növendékből példakép-
pé váltak – tette hozzá.

Az atlétika-szakosztálytól Szűcs 
Szabina és Palkovits István, a kézilab-
da-szakosztálytól Molnár Dorottya, a 
röplabdaszakosztálytól Kiss Gréta és 
Vezsenyi Adrienn bizonyított a felnőt-
tek között is.

A judósoknál kiemelkedik az ifjú-
sági korú Majort Ádám, aki korcso-
portjában magyar bajnok lett, de az 
utánpótlás országos bajnokságon is 
kiválóan szerepelt. Mellette Czigány 
Zsombor, Major Gábor, Nagy Nimród 
és Szendrővári Zsombor tudott a ma-

gyar bajnokságon 
dobogóra állni.

Összességében 
atlétikában 25 ma-
gyar utánpótlás baj-
noki cím, judoban 
3, asztaliteniszben 
1, jégkorongban 
2, röplabdában 3, 
úszásban 25 után-
pótlás bajnoki cím 
bizonyítja a sport-
iskola szakosztálya-
iban folyó munka 
eredményességét.

– Az egyéni és 
a küzdősportok-
nak teremtettünk 

jobb körülményeket, de mindegyik 
szakosztály részesült a különböző 
támogatásokból, fejlesztésekből – 
hangsúlyozta az egykori kiváló röp-
labdázó, aki már harmadik éve vezeti 
a sportiskolát.

Elmondta, hogy a beruházásoknál 

alapvetően figyelembe vették a ví-
rushelyzet által előidézett körülmé-
nyeket. A Sportegyesületek Országos 
Szövetsége által nyújtott támogatás-
ból és az EMMI által kiírt pályázatok 
segítségével, több száz millió forint 
összegű beruházásokat valósítottak 
meg 2021-ben.

A Kocsis Pál Mezőgazdasági Szak-
iskola sportcsarnokát és öltözőit fel-
újították, korszerűsítették a világítást, 
eredményjelzőt szereltek fel, megú-
jult a pályák festése. Két raktárkon-
ténert is felállítottak, amelyeket csak 
eszközök tárolására használják.

Különböző eszközök beszerzése 
fontossá vált a sportképzés, vala-
mint a sportolás körülményeinek és 
színvonalának emelése érdekében. 
Tekintettel a Covid–19 egészségügyi 
hatásaira, szövődményeire, a sport-
foglalkozások alatt minden sportolót 
folyamatos kontroll alatt kell tartani, 
amihez nagy segítséget nyújtanak a 
különböző edzéssegítő, prevenciós és 

rehabilitációs eszközök. A különböző 
sportágakhoz javasolt eszközöket pá-
lyázati úton szerezték be.

A Sportegyesületek Országos Szö-
vetsége által nyújtott támogatásból 
elkészült a Bóbis Gyula Sportcsarnok-
ban a konditerem. Két szakosztály, az 
atléták és a judósok kérésének meg-
felelően választották ki a gépeket, 
amelyek azonban minden sportágat 
ki tudnak szolgálni. A pályázatba bele-
vették még a rehabilitációs és regene-
rációs eszközöket is.

A Bóbis Gyula edzőcsarnok vizes-
blokkjaiban felújították a mosdókat, 
a zuhanyzókat a mellékhelyiségekkel 
együtt. A judósok edzőtermébe lég-
kondicionáló berendezéseket szerel-
tek fel. A birkózószakosztály otthoná-
ban, a Balla József Sportközpontban is 
légkondicionálót szereltek fel. Az asz-
taliteniszezők edzési és versenyzési 
lehetőségeit is sikerült korszerűsíteni 
a világítás teljes felújításával, valamint 
a kazán korszerűsítésével.

A Kecskeméti Atlétika Centrum 
területén kialakításra került egy 4X4 
méteres atlétikai dobókör. Céltorony 
és bírói lelátó, a versenyek elektro-
mos időméréséhez szükséges célfotó 
berendezés is elhelyezésre került.

Fritz Ágnes kiemelte: a sportágfej-
lesztési koncepció keretében növel-
ték a főállású edzők és sportvezetők 
számát, javították a napi munkavég-
zés feltételeit, valamint növelték az 
igazolt utánpótláskorú versenyzők 
számát.

– Célunk, hogy sportágaink tovább 
fejlődjenek, hosszú távon biztosítsuk 
az utánpótlás-nevelést, gondoskod-
junk a szakembereink továbbképzése-
iről – tette hozzá a KESI sportszakmai 
vezetője.

Sikeres évet zárt a Kecskeméti Sportiskola

A sportiskola judokái  
korszerű körülmények között edzenek

Fritz Ágnes, a Kecskeméti Sportiskola (KESI) sportszakmai vezetője

Ismét az ország legjobbja lett Hajagos István. 
A kecskeméti MKB Cycling Team kerékpárosa 
korosztályában idén is mindenkit maga mögé 
utasított a Cyclocross Országos Bajnokságon.

Csenki Csaba

Budapesten, a Városligetben rendezték meg janu-
ár 9-én, vasárnap a cyclocross szakág legnagyobb 
éves versenyét, az országos bajnokságot. Soha eny-
nyi néző nem gyűlt még össze ilyen eseményen, ez 
pedig egyértelműen a mára világhírű Vas Kata Blan-
kának szólt. Remek pálya és kiváló hangulat várta 
a kerékpárosokat, akik között ott volt az MKB Cy-
cling Team bringása, Hajagos István is. A kecskeméti 
versenyző azért érkezett a kemény téli versenyre, 

hogy megvédje tavaly megszerzett országos bajnoki 
címét. A száraz, fagyos, technikás pálya az egykori 
motokrosszosnak kedvezett, aki remek versenyzés-
sel 2022-ben is a dobogó legfelső fokára állhatott a 
Master 4 korosztályban.

A bajnok elmondta, versenyét veje, Mirkóczki 
Péter segítette a depóban, unokái – Áron és Máté 
– pedig kolompokkal és kereplőkkel, mellette futva 
buzdították, így nem lehetett lassan menni, mindent 
ki kellett adni magából. Kiváló teljesítményével pe-
dig másodszor is magára ölthette a bajnoki trikót, 
melyet korosztályában még senkinek nem sikerült 
zsinórban kétszer megszerezni.

Az MKB Cycling Team U19-es versenyzője, Ra-
dics Milán is kitett magáért, 6. helyezést ért el 
korosztályában.
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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 
(Kecskemét, Kossuth tér 1. II/10., telefon: 76/513-513) kérhető.

FEKVÉSE HRSZ. TERÜLET (M2) MEGNEVEZÉS
MINIMÁLIS 

VÉTELÁR 
(BRUTTÓ)

Kecskemét 8701/38 
8701/39

6.856 
6.856

kivett beépítetlen terület  
kivett beépítetlen terület

139.400.000 Ft

Kecskemét 9153 537 kivett óvoda 16.500.000 Ft

Városföld 082/7 
082/10 
082/12

13.157 
19.003 
7.351

kivett továbbképző intézet,  
kivett tanya és legelő 
szántó

29.400.000 Ft

Kecskemét 04/2 2 ha 4.551 m2 kivett szociális otthon, 
erdő, szántó, szőlő,  
gyümölcsös

72.800.000 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot  
ír ki a tulajdonában álló alábbi ingatlanok értékesítésére

Kecskemét három dolognak köszönheti gazdasági sike-
reit: a 21. századi iparvállalatoknak, a nemzetközi hírű, 
komoly szakembergárdának és végül, de nem utolsó 
sorban a politikai stabilitásnak – nyilatkozta lapunknak 
dr. Salacz László. Az országgyűlési képviselő szerint ezt 
a három értékünket a jövőben is meg kell tudni őrizni, 
ehhez pedig 2022-ben is jó döntéseket kell hoznunk. 

2008 után egy új gazdasági 
ciklus kezdődött, amelynek 
Kecskemét a nyertesei közé 
tartozik. Dr. Salacz László 
képviselő szerint céltudatos-
ság, leleményesség és kemény 
munka áll emögött. – Mindig 
is tisztában voltunk vele, hogy 
mire vagyunk képesek. Ha visz-
szanézünk történelmünkre, azt 
látjuk, hogy gazdasági szem-
pontból mindig meghatározók 
voltunk. Tudtuk tehát, hogy 
ez most sem lehet másként. 
Csak a lehetőség hiányzott, a 
2008-as gazdasági válság ezt 
hozta el számunkra. „Semmi-
lyen szél nem kedvez annak, 

aki nem tudja, melyik kikötőbe 
tart” – szól Seneca bölcsessé-
ge. Mi tudtuk, hova tartunk, 
mely szeleket kell befognunk 
a vitorlánkba. Az egyik a politi-
kai stabilitás volt, amely nélkül 
elképzelhetetlen a fejlődés. A 
másik a versenyképes adózá-
si környezet, ami a vállalatok 
fejlődéséhez elengedhetetle-
nül fontos. A harmadik, amely 
szintén stratégiai fontosságú: a 
kiváló szakemberképzés. Meg 
kell őrizni a vezető pozíción-
kat, ez mindannyiunk érdeke. 

A jövő év gazdaságpolitikai 
szempontból erről fog szólni – 
tette hozzá a képviselő.

A baloldal támadására vála-
szolva, miszerint Kecskemét 
csak amolyan „összeszerelő 
üzem” volna, dr. Salacz László 
kiemelte, hogy minden gazda-
sági siker a szakembereknek 
köszönhető. –  A baloldal tu-
lajdonképpen őket sérti meg 
az ilyen és ehhez hasonló ki-
jelentésekkel, s arról tesznek 
tanúbizonyságot, hogy kicsit 
sincsenek tisztában azzal, mi-
lyen komoly technológiai át-
alakuláson ment keresztül a 
kecskeméti ipar az elmúlt tíz 

évben. Itt már csak 21. századi 
üzemek működnek. Nem akár-
milyen vállalatok választottak 
bennünket, mert az itt élők 
nagyon tehetségesek, jól kép-
zettek. Nemzetközi mércével 
mérve is kiválóak a kecskeméti 
szakemberek, ezért lehetünk 
ennyire sikeresek. A képviselő 
az elért sikerek tekintetében 
hangsúlyozta, hogy a magyar 
gazdaságpolitika, a kormány 
már a járvány előtt és az újra-
indításkor is teljes mellszéles-
séggel kiállt az ügy mellett a 

munkahelyek megőrzésében, a 
vállalkozások támogatásában, 
valamint az infrastruktúra-fej-
lesztésben. – Biztonságban 
vannak a munkahelyek, renge-
teg vállalat bővített, új beruhá-
zások jöttek ide, s a stratégiai 
fontosságú fejlesztéseket is 
folytatni tudja a város. Tehát 
megérte vállalni a kockáza-
tot: idejekorán újraindítani a 
gazdaságot. A siker záloga a 
védőoltás volt. A sikeres folyta-
tás is azon múlik majd, milyen 
sokan vagyunk beoltva. 

Az elkövetkező év gazda-
sági kihívásairól szólva az or-
szággyűlési képviselő úgy véli, 
hogy a „poszt-Covid-jelenség” 
a gazdaságot is sújtja. – Rend-
ben újraindult minden, de 
vannak apróbb fennakadások. 
2022-ben egy jó döntést kell 
hoznunk ahhoz, hogy újabb 
4 évre biztonságba kerüljünk. 
Széles körű összefogással meg 
tudjuk védeni azt a politikai 
stabilitást, amelynek a mun-
kahelyeket, a város és térsége 

fejlődését köszönhetjük. Én 
készen állok erre a munkára 
– tette hozzá. Dr. Salacz Lász-
ló lapunknak azt is elmondta, 
hogy Kecskemét és térségének 
hosszabb távú kihívásait egy 
modern gazdasági centrum 
képében látja összpontosulni. 
– Jó úton vagyunk ahhoz, hogy 
tíz éven belül ezt a célunkat is 
elérjük. Egyrészt már itt van-
nak a kutatás-fejlesztéssel is 
foglalkozó modern vállalatok, 
másrészt van egy komoly ha-

gyományokat felmutató, erős 
tudományos alapokon nyugvó, 
dinamikusan fejlődő egyete-
münk. Végezetül ne feledjük, 
hogy itt vagyunk mi, akik en-
nek a fejlődésnek a motorjai 
vagyunk. Ha összefogunk és jó 
döntéseket hozunk a közeljö-
vőben, akkor 2030-ra elérhet-
jük céljainkat, azaz mi lehe-
tünk a magyar gazdaság egyik 
legmodernebb centruma – fog-
lalta össze a jövőre vonatkozó 
terveket dr. Salacz László.

2022-BEN IS JÓ DÖNTÉSEKET KELL HOZNUNK,  
hogy gazdasági vezető szerepünk megmaradjon

Dr. Salacz László  
országgyűlési képviselő

600 kilós szovjet ajándék 
KERÜLT ELŐ A FÖLD ALÓL

Monumentális lelet került elő a földmun-
kák során Kecskeméten, Homokbányán, 
a szovjet laktanya egykori járműjavító 
műhelyének helyén. Természetesen 
értesítették a Kecskeméti Katona József 
Múzeumot, a szakemberek pedig gondos-
kodtak az elszállításáról.

Egy új társasház építkezésének földmunkálatai 
közben került elő egy szovjet csapatszállító 
mintegy 600 kilogrammos motorja nemrég 
Kecskeméten, Homokbányán, az egykori lak-
tanya területén. Még aznap el is szállították 
a leletet a Kecskeméti Katona József Múzeum 
gyűjteményébe.  

Hajagos Csaba, a múzeum történeti-néprajzi 
osztályvezetője elmondta, hogy egy MAZ 200-
as motorját ásták el a laktanya egykori járműja-
vító műhelyénél, amit lebontottak, amikor a 
szovjetek kivonultak. 

– A ’70-es években áshatták el, valószínűleg ez 
lehetett a legegyszerűbb módszer, mivel nem le-

hetett leselejtezni, nem lehetett elvinni a vasba. 
Ezért a jó orosz módszerrel elásták a motort, hát-
rahagyva az utókornak – fejtette ki a történész.

Hajagos Csaba elmondta, ezt a különleges 
MAZ 200-as motort Minszkben gyártották az 
1960-as évektől. Ez volt az első dízelmotor 
Oroszországban, amelyet Magyarországon is 
alkalmaztak.

– Ez egy rendkívül nagy erőt kibocsátó gép-
jármű volt. Több célra lehetett használni csa-
patszállítóként, eszközszállításra és vontatásra 
is alkalmas volt. Nagyon érdekes, hogy 225 
literes tankja 40 km/órás sebességgel, nagyjá-
ból 100 km-re volt elegendő, tehát elég nagy 
fogyasztása volt – tette hozzá Hajagos Csaba.

A társasház építésének munkálatait tűzsze-
részek is figyelik, hiszen nem lehet tudni, mi 
kerül még elő a földből. A történész azt is el-
mondta, hogy ez a motor a szovjet csapatok je-
lenlétének az öröksége, ezért a tervek szerint 
egy kiállításon mutatják be a Homokbányán 
előkerült relikviákat.

TOVÁBBI KÉPEK!

Balról: Magyar Levente miniszterhelyettes, dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester és dr. Salacz László országgyűlési képviselő  
az SMP-bővítés decemberi átadóünnepségén


