
Palkovitsot és 
edzőjét ünnepelték  
A Magyar Atlétikai Szövetség elis-
merése nyomán köszöntötték a 
város és a sportszakma képviselői  
Palkovits István futót és edzőjét,  
Németh Gyulát. 

Hanna szeme 
világa a tét 
Mindennapos küzdelem egy 14 
éves kecskeméti lány, Csikós 
Hanna látásáért. Édesanyja 
meséli el kálváriájukat, melyet 
egy ritka betegség okoz. 

Bodri Ferenc- 
kiállítás  
A nemrég elhunyt kecskeméti 
képzőművész, Bodri Ferenc 
(képünkön) alkotásaiból nyílt 
emlékkiállítás január 28-án a 
Katona József Emlékházban.

4. oldal 8. oldal 9. oldalELISMERÉS RIPORT KULTÚRA
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OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP!

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.

19. oldal 6. oldal 15. oldalUTÁNPÓTLÁS FEJLESZTÉS RIPORT
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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.

8–9. oldal 2. oldal 6. oldalÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ LÉLEKTAN
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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 Róbert

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.

11. oldal 4. oldal 4. oldalRIPORT OKTATÁS INTERJÚ
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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 Róbert

„Minden kis betegre emlékszem, akit megvilágítottam. A legtöbben gyorsan felépültek, meg sem ismerhettem őket igazán. Voltak azonban olyan gyerekek, akiknek gyógyulásához nem volt elegendő sem a gyógyszer, sem a kúp, még az infúzió sem. A doktor bácsik, doktor nénik hiába tettek meg mindent értük, hiába vette körül őket anyukájuk, apukájuk féltő szeretettel. Ezeknek a gyerekeknek rám is szükségük volt ahhoz, hogy legyőzzék a betegséget, és hazamehessenek a kórházból. Az ő gyógyulásuk történetét mesélem most el nektek.”

2021 nyertese Kecskemét és térsége

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: FEBRUÁR 3.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

KRÓNIKA

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 Róbert

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

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.

11. oldal 4. oldal 4. oldalRIPORT OKTATÁS INTERJÚ
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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 Róbert

„Minden kis betegre emlékszem, akit megvilágítottam. 

A legtöbben gyorsan felépültek, meg sem ismerhettem 

őket igazán. Voltak azonban olyan gyerekek, akiknek 

gyógyulásához nem volt elegendő sem a gyógyszer, sem a 

kúp, még az infúzió sem. A doktor bácsik, doktor nénik hiába 

tettek meg mindent értük, hiába vette körül őket anyukájuk, 

apukájuk féltő szeretettel. Ezeknek a gyerekeknek rám is 

szükségük volt ahhoz, hogy legyőzzék a betegséget, és 

hazamehessenek a kórházból. Az ő gyógyulásuk történetét 

mesélem most el nektek.”
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2021 nyertese Kecskemét és térsége

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: FEBRUÁR 17.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

„Ahogyan a többség, én is csak a mostani kormányban 
látom, hogy előre tudja vinni Kecskemét és térsége ügyét” 
– nyilatkozta lapunknak dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester (képünkön) annak apropóján, hogy Bács-
Kiskun megye 2. számú egyéni választókerületében őt 
indítja országgyűlési képviselőnek a Fidesz–KDNP. 
A politikust a körzetben eddig elért eredményekről, 
valamint a jövőbeni tervekről is kérdeztük

A folytatással  
járunk jól

Megnyitotta kapuit Kecskemét legújabb szállodája, az Aqua Hotel. A koronavírus-járvány okozta 
nehézségek ellenére időben átadott beruházás különlegessége, hogy a fürdőzés élményét  
a természetes környezettel kombinálva a turizmus több szegmensét is képes kiszolgálni  
(Az átadók, balról: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, dr. Patay Balázs, a Hírös Sport 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bus Gábor a szálloda ügyvezető-társtulajdonosa és Gyenes Balázs,  
a HÉP Csoport igazgatótanácsának tagja)

3. oldal

6–7. oldal

Átadták az Aqua Hotelt Vancsura: „Újabb választási 
vereség felé robog az ellenzék”
A jelenlegi baloldali jelöltekkel egy újabb választási vereség felé 
robog az ellenzék – állította múlt pénteki sajtótájékoztatóján 
Vancsura István baloldali politikus. Véleménye szerint ugyanis 
az előválasztáson a szavazatmaximalizálásra képtelen jelölteket 
hirdettek ki győztesként. A leleplező sajtótájékoztatón Vancsura 
egy olyan prezentációt mutatott be, amely szerint Bodrozsán 
Alex andra momentumos országgyűlési képviselőjelölt kamuprofi-
lokkal éljenezteti magát a közösségi oldalon.

Vancsura István (képünkön)  
méltatlannak nevezte a képviselő
jelöltségre Bodrozsán Alexandrát

Bodrozsán Alexandra –  
Vancsura István szerint kamuprofilokat 
használ a közösségi oldalon

16. oldal
Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert
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Segítség

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának támogatásával gondoskodik a fedél 
nélküliekről ezekben a hideg téli napokban is 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti 
csoportja – tette közzé Facebook-oldalán En-
gert Jakabné alpolgármester. Mint közölte, az 
utcán élőket rendszeresen felkeresik a krízis-
szolgálat munkatársai, akik takarót, forró teát 
és élelmiszert is visznek számukra. 

Nyílt nap

Több száz középiskolás diák vett részt január 
19-én a Neumann János Egyetem nyílt napján. A 
rendezvényen az új szakirányok és az egyetem 
adta lehetőségek ismertetése mellett megjelen-
tek azok a cégek is, amelyek a duális képzésben 
vesznek részt. Dr. Fülöp Tamás rektor szerint 
az egyetem inspiráló környezettel, felkészült 
oktatókkal, nagyszerű infrastruktúrával várja a 
leendő hallgatókat.

OlWASSunk

Felolvasóesteket szerveznek Wass Albert tisz-
teletére a magyarlakta területeken – immár 
tizenötödik éve – egy időben, településenként 
egy helyszínen. Kecskeméten a Hírös Rovókör, 
a Hírös olWASSókör, a HÍRÖS MAG és a Katona 
József Könyvtár szervezi a rendezvényt korha-
tári megkötöttségek nélkül. A programon való 
részvétel minden esetben előzetes regisztráció-
hoz kötött. Jelentkezés: 06-30/945-6321. 

Gálaest

„Kecskemét is kiállítja… ” címmel szerveznek 
hagyományteremtő gálaestet február 15-én a 
Hírös Agóra Kulturális Központban. A modern 
tánctól a könnyűzenén keresztül a komolyzené-
ig minden műfaj képviselteti magát az esemé-
nyen, melynek célja, hogy teret adjon a kecske-
méti és Kecskemét környékén élő tehetséges, 
kimagaslót alkotó művészeknek. Az est vendé-
ge, az Aurin Leánykar zárja a programot.

2 | KRÓNIKA

Fák dőltek ki, ágak szakadtak le, 
épületek tetőszerkezete rongáló-
dott meg az utóbbi évek legna-
gyobb szélviharában Kecskemé-
ten. Az országon végigvonuló 
Malique ciklont követő viharok 
nyomán Bács-Kiskun megyében 
400 helyre kellett kivonulniuk 
a tűzoltóknak. A szélsőséges 
időjárás a meteorológus szerint a 
következő hetekben is folytatód-
hat, ezért érdemes óvintézkedé-
seket tenni. 

Szokatlanul erős, olykor a 100 km/
órás széllökéseket is meghaladó szél-
vihar csapott le január 30-án délután 
Kecskemétre, amely a város több 
pontján okozott jelentős károkat. 
Leginkább kidőlt fák, leszakadt faágak 
miatt riasztották a tűzoltókat, ezek 
egy része az úttestre, villamos veze-
tékre, lakó-, illetve mezőgazdasági 
épületekre zuhant. Több helyen szü-
netelt az áramszolgáltatás is. 

Kecskemét belvárosában, például 
az Ady Endre utcán egy régi villa ud-
varán található óriás fenyőfát döntött 
ki a vihar. Jelentős kár keletkezett a 
volt Vörösmarty iskola tetőszerkeze-
tében, a szél betontömböt is lesodort 
az iskola tetejéről, sőt megbontotta a 

tetőt is. Megsérült a Nagytemplom áll-
ványzata is, többméteres ág szakadt 
rá az adventista egyház kerítésére, a 
Csabay Géza körúton pedig egy sátort 
borított fel a szél. Az utakon is veszé-
lyes helyzetek adódtak, az erős löké-
sek miatt felborult egy kisteherautó is 
Jakabszállás közelében. 

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester vasárnap rendkívüli közleményt 
tett közzé Facebook-oldalán, amelyben 
türelmet kért a lakosságtól. A városve-
zető azt kérte, hogy mindenki fokozot-
tan vigyázzon saját magára és a környe-
zetében élők testi épségére. 

Néhány óra leforgása alatt közel 
400 bejelentés érkezett Bács-Kiskun 
megyében a tűzoltósághoz a 100 km/
órás széllökésekkel járó vihar követ-
keztében, amely rengeteg kárt oko-

zott. A katasztrófavédelem még más-
nap is dolgozott a károk elhárításán, 
az elektromos vezetékek helyreállí-
tása szintén hétfőn fejeződött be az 
érintett városrészekben. 

Az ítéletidő kapcsán a Kecskeméti 
Médiacentrum megkereste Ország Fe-
renc okleveles meteorológust, aki azt 
nyilatkozta, hogy ha nem is ilyen erős, 
de hasonlóan komoly szélviharokra a 
következő hetekben is számítani le-
het. A történtek kapcsán tájékoztatást 
adott ki a Bács-Kiskun Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság is, amelyben 
felhívják a figyelmet a károkat meg-
előző néhány óvintézkedésre. Mint ír-
ják, riasztás esetén a ház környékéről 
érdemes összegyűjteni és fedett hely-
re vinni azokat a tárgyakat, amelyeket 
a szél felkaphat és kárt okozhat velük. 

Ha bárki elszakadt elektromos 
vezetékkel, veszélyes 
helyzettel találkozik, hívja a 
112-es segélyhívó számot. 

Ilyenkor senki ne induljon például 
horgászni, ne rakjon tüzet, zárja be 
a háziállatokat, ne menjen recsegő, 
ropogó faágak, fák közelébe, zárja 
be az ablakokat. De fontos figyelni 
a szén-monoxid-érzékelőt is, mert a 
szél visszanyomhatja a levegőt a kür-
tőkbe. Érdemes ugyanakkor felkészül-
ni az áramszünetre is, sőt ajánlott a 
ház vagy lakás áramtalanítása is.

Tombolt a szél Kecskeméten is

TOVÁBBI KÉPEK!

A szél felborított egy kisteherautót 
vontatmányával együtt az 54es 
főúton, Bócsa és Jakabszállás között. 
Teljes útzár mellett zajlott a mentés 

Fotó: Donka Ferenc

Néhány óra leforgása alatt közel 400 bejelentés 
érkezett BácsKiskun megyében a tűzoltósághoz

A szokatlanul erős, olykor 100 km/órás  
széllökések hatalmas fákat is kidöntöttek

Sok ház fedelét megbontották a széllökések,  
volt, ahol betontömböt is lesodort a tetőről
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Ügyintézés

Február 1-jén Gépjármű Ügyintézési Pont nyílt 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecske-
méti Járási Hivatalának Rákóczi út 5. szám alat-
ti Kormányablak Osztályán. Itt nem klasszikus 
ügyfélfogadás zajlik, hanem elsősorban a gép-
jármű-kereskedőkből, márkaképviseletekből 
és szállítmányozási cégekből álló, egyidejűleg 
több gépjárművel kapcsolatos ügyet intéző spe-
ciális ügyfélkört szolgálják ki. 

Már próbálnak

A héten kezdődtek el a Rómeó és Júlia olvasó-
próbái a kecskeméti teátrumban. A darabot mo-
dern köntösben, Varró Dániel fordításában állít-
ja színpadra Szente Vajk. Szemenyei János írt 
zenét a produkcióhoz, amely sok meglepetést 
tartogat majd a közönség számára. A viszály-
kodó családok olasz divatmágnások lesznek a 
darabban, a szerelmesek története pedig egy 
nagyszabású divatbemutatón kezdődik.

Könyvbemutató

Telt ház előtt mutatták be Háy János író Mami-
kám című legújabb regényét a Kecskeméti Kor-
társ Művészeti Műhelyek Kápolna utcai előadó-
termében. A József Attila-díjas íróval Pál Sándor 
Attila, a Forrás szerkesztője beszélgetett. A re-
gény főhőse egy 30 éves cigány nő, aki súlyos 
szeretetdeficitben szenved, környezete pedig 
erőszakos és könyörtelen. Aztán rátalál egy 
idős nőre, aki felkarolja őt.

Kiállítás

A 40 éves KÉSZ Csoport K-ARTS Művészeti Gyűj-
teményének tárlata nyílt meg a Hírös Agórában 
a magyar kultúra napja alkalmából. A kiállítás, 
amelyet Szabó Ádám szobrász, egyetemi do-
cens ajánlott az érdeklődők figyelmébe, egy 
válogatás a Kecskeméti Acélszobrászati Szim-
pózium anyagából. A Csoport K-ARTS Művésze-
ti Gyűjteményének tárlata az elmúlt 18 év alatt 
elkészült alkotásaiba enged betekintést. 
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Átadták az Aqua Hotelt, 
Kecskemét új szállodáját
Megnyitotta kapuit Kecskemét legújabb szállodája, az Aqua Hotel. 
A koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére időben átadott 
beruházás különlegessége, hogy a fürdőzés élményét a természe-
tes környezettel kombinálva a turizmus több szegmensét is képes 
kiszolgálni.

Hájas Barnabás

A 41 szobás, 84 vendég fogadására 
képes szálloda január 27-ei hivatalos 
átadására ellátogatott Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester is, aki 
köszöntötte Kecskemét legújabb tu-
risztikai vállalkozását. Beszédében 

kiemelte: örül, hogy megvalósulha-
tott az a koncepció, amely mentén a 
Kecskeméti Fürdő együttműködhet 
az Aqua Hotellel, így mindkét cég 
szolgáltatásai bővülhetnek.

– Kecskemét turisztikájában az 
üzleti és sportturizmusnak komoly 
szerepe van, ez az új vállalkozás eze-

ken a részterületeken is tökéletesen 
képes kiszolgálni az igényeket – tet-
te hozzá a polgármester.

Az Aqua Hotel iránti érdeklődést 
jelzi, hogy a szálloda első hétvé-
géjén már volt olyan nap, amelyen 
minden szoba megtelt vendéggel, de 
az egész hétvégét nézve is 85 száza-
lékos kihasználtsággal indította első 
hetét az új szállásadó hely.

Bus Gábor, az Aqua Hotel Kft. ügy-
vezető-társtulajdonosa a Kecskeméti 
Médiacentrumnak elmondta, bár 
2019 tavaszán kezdték el tervezni a 

hotelt, a pandémia ellenére sem áll-
tak le a beruházással. Úgy érezték, 
hogy Kecskeméten a járványhelyzet 
okozta nehézségek ellenére is van 
potenciál a fejlődéshez. Az új hotel 
széles közönség számára nyújt ide-
ális szolgáltatást, hiszen az átutazó 
üzletemberek és sportolók mellett 
akár turistacsoportoknak is ideális 
helyszín, nem beszélve a szolgáltatá-
sokról, amiket a fürdővel összefogva 
kínálnak.

Az új szálloda összekapcsolja a 
természet szépségét a fürdő és élő-

vizek közelsége nyújtotta lehető-
ségekkel, mindezt olyan áron, ami 
a piacon kifejezetten vonzóvá teszi 
versenytársaival szemben is. 

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Együtt-
működésben 
a fürdővel
Az Aqua Hotel a Kecskeméti Für-
dővel nagyon szoros együttmű-
ködésben működik. A vendégek 
a zárt folyosón egy fürdőkön-
tösben, papucsban át tudnak 
sétálni a medencékhez. A hotel 
lakói számára elsősorban regge-
lit és szálláshelyet biztosítanak, 
ugyanakkor a fürdő minden szol-
gáltatását igénybe tudják venni 
a vendégek. Ez a tervek szerint 
mintegy 80-100 millió forint 
pluszbevételt jelent a Kecskemé-
ti Fürdőnek.

Fotók: Banczik Róbert

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
és Vörösmarti Lili szállodaigazgató
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A Kecskeméti Atlétikai Centrum-
ban köszöntötték január 27-én 
Palkovits István futót és edzőjét, 
Németh Gyulát. Előbbit ugyanis 
az év U23-as atlétájának, utóbbit 
pedig az év edzőjének választot-
ta 2021-ben a Magyar Atlétikai 
Szövetség. 

Csenki Csaba

– A tallinni U23-as Európa-bajnokság 
megnyerése egy olyan esemény volt 
a magyar atlétika történetében, ami 
nem minden nap ismétlődik meg. Örü-
lök annak, hogy Kecskemét is felirat-
kozott az atlétika térképére. A város 
továbbra is minden támogatást meg-
ad Kecskemét híres versenyzőjének 
és edzőjének, hogy minden feltétel 
adott legyen ahhoz, hogy a jövőben is 
hasonló sikereknek tudjunk örülni – e 
szavakkal köszöntötte Palkovits Ist-
ván atlétát és edzőjét, Németh Gyulát 
dr. Salacz László országgyűlési képvi-
selő. Kiemelte, nagyon jó, hogy atlé-
táink a legmodernebb, európai szintű 
pályán tudnak edzeni, de ennél is fon-
tosabb, hogy a közelmúlt eseményei 
azt bizonyítják, sikerült tartalommal 
is megtölteni a létesítményt.

A Kecskeméti Atlétikai Centrumban 
megtartott eseményen dr. Szeberé-
nyi Gyula Tamás alpolgármester és 
Ivkovic né Béres Tímea, a Kecskeméti 
Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezető-
je is köszöntötte a sportolókat, majd 
átadták a város elismerését, melyet 
pedig azzal érdemeltek ki, hogy Pal-
kovits Istvánt az év U23-as atlétájá-
nak, edzőjét, Németh Gyulát pedig az 
év edzőjének választotta 2021-ben a 
Magyar Atlétikai Szövetség.

A most 20 éves Palkovits István 
3000 méter akadályfutásban, az idei 
U23-as Európa-bajnokságon megsze-
rezte az aranyérmet. 8 perc 28 má-

sodperccel tartja a korosztályos ma-
gyar rekordot. Célja, hogy megfussa 
a vb-szintet is, ami mindössze 8 perc 
22 másodperc. A fiatal futó Kenyában 
kezdte a felkészülést a következő 
szezonra.

– Az edzőtábor nagyon hosszú volt 
időben és edzés szempontjából is, 
megdolgoztatott rendesen. Ott csak 
föl és le van, semmi sík, de azt még 
mindig jobban ki lehet bírni, mint az 
ételeket, amiket adtak. Persze kibír-
ható és megoldható a normálisnak 
nevezhető étkezés, amennyiben az 
ember az ebédre kapott rizs és lencse 
mellé főz virslit. Mondjuk a tradicio-
nális ételeik se sokkal finomabbak, 
az a liszt- és vízkeverék nem annyira 
jött be. De vettem ketchupot meg ma-
jonézt, és mindent meglocsoltam vele 
– mesélte nevetve élményeit Pisti. 

Persze nem gasztrotúra volt ez, így 
az edzésről is beszélgettünk.

– Napi 25-26 kilométer jött össze, 
de voltak pihenőnapok is, sőt, masszí-
roztatnom is sikerült, egy 2 óra 15-ös 
maratonista által. Ő ugye ezzel a se-
bességgel nem nevezhető ott marato-
nistának, hiszen ott 2:01-eket futnak. 

Így ő csak ezzel maradhat országában 
a sport közelében, miközben nálunk 
király lenne. Egyébként az edzés 
mindig élménydús volt és jól megdol-
goztatott. A pálya 4 kilométerre volt. 
Odafutottam, az volt a bemelegítés 
első része, ott még repülőztem vagy 
kettőt, szóval olyan 6,5-7 kilométer 
a végén, és utána jött a 12 kilométer 
résztáv, utána pedig hazakocogtam 4 
kilométert. Stella Ruttóval edzettem, 
aki egy kenyai származású, de hama-
rosan Romániában versenyző nő, va-
lamint egy kenyai sráccal. 4000-3000-

2000-1000-et nyomtunk, de érződött, 
hogy ők otthon vannak a magaslaton. 
Persze pár nap után nagyjából én is 
megszoktam, de nem volt könnyű.

Viszont a Kenyában, magaslaton 
eltöltött három hét nagyon sokat fog 
segíteni, amikor egy-egy magaslat 
nélküli versenyen úgy érzem, fogy a 
levegőm. Jól alakul a pulzusszám, és 
nem nem csúszok annyira szét.

Az Eb, vb, rekordok fényében adó-
dott a kérdés: cél az olimpiai arany?

– Én ilyen nagyot nem szeretek 
álmodni, próbálok minél reálisabban 
gondolkozni. Gyula bácsi is mindig 
mondja, hogy nagyon visszafogom 
magamban az álmodozást. Először ki 
szeretnék jutni egy olimpiára, aztán a 
döntőben szeretnék futni. Majd, ha az 
élet úgy hozza, hogy olimpiát tudok 
nyerni, annak nagyon örülnék. Persze 
előbb jó lenne Európa-bajnokságot 
nyerni, hiszen az sem kis cél – mondja 
a kiváló atléta, akiről edzője elmond-
ta, egyik nagy erőssége a szerénysé-
ge, a sport iránti alázata, tisztelettu-
dó viselkedése, ami miatt nem csak a 
sporttársai, de a sportvezetők is egy-
től-egyig nagyon szeretik.

És az edző: Németh Gyula 2015-ben 
érkezett Szekszárdról, neki köszön-
hető, hogy komolyra fordult Palkovits 
Pisti karrierje. Elmondta, az edző-
tábor után hazatérve egy hónapon 
keresztül heti két versenyen vesznek 
részt, szeretnének minél több orszá-
gos rekordot megfutni 1500, 2000 és 
3000 méteren egyaránt, ez pedig kivá-
ló alapot adhat terveik szerint a 2022-
es évnek, amikor Pisti indul a felnőtt 
Európa-bajnokságon is, ahol döntőt 
szeretne futni, minél jobb helyezéssel.

Először a ballószögi Nyakvágó után 
beszélgettünk Németh Gyula edzővel 
a fiatal futóról, Palkovits Pistiről, aki-
ről akkor azért beszélt a város, mert 
ő volt az a futó srác, aki elfelejtett 
visszafordulni, és remek tempóval túl-
tolta a versenyt, úgy kellett rászólni, 
hogy forduljon már vissza, legyen szí-
ves (kis túlzással, persze).

– Fiatal, alulfejlett kisgyerek volt, 
különösebb célok nélkül. Az látszó-
dott már, hogy jó a keringése, mert 
nem kapkodta a levegőt. De a futás-
hoz a levegő mellett erő is kell, az 
pedig még nem volt. Figyeltem a szü-
lőket, édesapja szép szál legény volt, 
bíztam benne, hogy tőle örökölte a 
géneket. Szerencsére a Jóisten abba 
az irányba terelte – emlékezett vissza 
a kezdetekre az edző.

Pisti 18 évesen megnyerte a kö-
zépiskolás mezei futó-világbajnok-
ságot, ugyanabban az évben a junior 
atlétikai világbajnokságon a legjobb 
európai versenyző lett úgy, hogy 
10.000 méteren csak afrikai ver-
senyzők tudták megverni. 2019-ben 
edzőjével – aki maga is akadályfutó 
volt – elkezdtek készülni a 3.000 mé-
teres gátfutásra, és Pisti élete első 
versenyén olyan gyorsan futott, hogy 
ha rendeztek volna abban az évben 
felnőtt Eb-t, meglett volna a szintje. 
Gyorsabban futott, mint az edzője, 
amikor abbahagyta.

– És akkor az egész magyar közép- 
és hosszútávfutás és a szakvezetők, és 
mind, akik látták, megdöbbentek. Azt 
mondták, ez félelmetes. Van egy olyan 
adottsága, amit nem lehet megtanul-
ni. Ő a zsigereiben érzi, hogy minden 
gerendát úgy tud venni, hogy nem 
aprózza el, nem nyújt, törésmentesen 
veszi az akadályokat.

Érzékletes példa erre a 2.000 mé-
teres futás. Ezt a távot a kecskeméti 
futó lefutotta 5:27 alatt gáton, síkon 
pedig 5:10 alatt tette meg. Olyan, 

AZ ÉV U23-AS FÉRFI ATLÉTÁJÁT ÉS EDZŐJÉT KÖSZÖNTÖTTÉK

Nem tervezi elhagyni 
Kecskemétet
A KESI edzője, Németh Gyula 2014 őszén Szekszárdról érkezett Kecs-
kemétre, ahol a Kecskeméti Sportiskola futóival, közöttük Palkovits 
Istvánnal is elkezdett foglalkozni. Elmondta, hogy Palkovits mellett 
több fiatalt is edz a sportiskolában, közöttük 2-3 tehetséges futót is 
lát, akik követhetik az U23-as Európa-bajnok példaképüket. 

A Kecskeméti Sportiskolában fel-
tűnt Palkovits István 2021-ben 
óriásit lépett előre. A sportiskolá-
ból kinőve Kecskeméten maradt, a 
Kecskeméti Atlétika és Rugby Club 
versenyzője lett. Korosztályos or-
szágos csúcstartó, a korosztályos 

európai toplista 1. helyén, míg a 
felnőtt európai toplista 28. helyén 
áll.

Palkovits István ragaszkodik edző-
jéhez, ragaszkodik Kecskeméthez, 
nem tervezi, hogy Magyarországon 
bárhova eligazolna.

TOVÁBBI KÉPEK!

mintha nem is lennének ott azok a ge-
rendák, nem lenne ott az a vizesárok. 
Persze mindehhez az edző és a ver-
senyző között nagyon jó kapcsolatnak 
kell lennie.

– Ha jól tudnak együttműködni, 
kialakul a versenyző és az edző közt 
egy olyan kapcsolat, hogy ha azt mon-
dom neki a kenyai edzőtábor után, 
hogy Budapesten a fedett csarnokban 
futunk 2.000 métert, és 5:10-et tudsz 
futni. Ő pedig futott 5:997-et. Amikor 
megtervezem 3 hétre előre az edzés-
programját, betartja, megcsinálja, 
nem kérdez.

Mindig le van írva a tervekbe, hogy 
ekkor és ekkor országos csúcsot fu-
tunk, ő megnézi, a szemével lefény-
képezi, az agyában eltárolja, és elhi-

szi, hogy meg tudja csinálni. És eléri, 
megcsinálja.   

A tervekről szólva Németh Gyula el-
mondta, idén Európa-bajnokság lesz, 
szeretnének mindenképp döntőt futni 
a felnőttek közt, és terveik szerint a 
2023-as világbajnokságon is meglehet 
a döntő. Sőt, nem kisebb célt tűztek 
ki maguk elé, mint a 2024-es olimpiai 
részvételt, amiről az edző azt mondta, 
meggyőződése, hogy az is teljesen re-
ális cél. Németh Gyula elárulta, Palko-
vits István olyan istenadta adottságok-
kal rendelkezik, hogy ő hiszi, le tudja 
győzni a legnagyobb futónemzetek 
atlétáit is.

– Biztos vagyok benne, egyszer 
úgy fogják majd becézni őt: „a fehér 
kenyai” – mondta Németh Gyula.

ELŐZETES 
PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁS
A KIK-FOR Kft. nyilvános pályázatot 

hirdet az alábbi, költségalapú 
önkormányzati bérlakások bérleti 

jogának megszerzésére:

– 2 db homokbányai bérlakás
– 1 db Petőfi S. u. 18–20. sz. alatti bérlakás

A pályázat időtartama: 
2022. február 15. napjától 
2022. március 01. napjáig.

Érdeklődni 2022. február 15. napjától lehet  
a 487-522/3-as menüszámon.

Továbbá a pályázat indulásának napjától  
a www.kikfor.hu oldalról letölthető a pályázati anyag,  
valamint a beadáshoz szükséges formanyomtatványok.

Palkovits Pisti lehet „a fehér kenyai”

Fotók: Banczik Róbert

Palkovits István futó, edzője, Németh Gyula, dr. Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester és dr. Salacz László országgyűlési képviselő
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Tizenkétmillió forintból fejlesztik 
a sebészet modern eszközparkját
Nyolcmillió forint adományból 
és további 4 millió forint kórházi 
forrásból modern eszközökkel 
fejlesztik a megyei kórház általá-
nos sebészeti osztályát – jelen-
tették be kedden az intézmény 
sajtótájékoztatóján. Mint elhang-
zott, a laparoszkópos eszközök 
segítségével a műtéteket anélkül 
tudják elvégezni, hogy vágást 
kellene ejteni a betegen.

Borda Máté

Mint korábban hírt adtunk róla, 
Szabadszállási Mihály, a Mega-Sped 
Kft. tulajdonosa 60. születésnapja 
alkalmából kezdeményezte a jóté-
konysági akciót. A keddi kecskeméti 
sajtótájékoztatón elmondta, a szüle-
tésnapi összejövetelére érkező ven-
dégek adományait kiegészítette, így 
4 millió forint gyűlt össze. Két barát-
ja, a Félegyházi Pékség Kft. tulajdo-
nos-ügyvezetője, Gulyás István, vala-
mint a Bács Security Kft. tulajdonosa, 
Pápai István további 2-2 millió forint-
tal toldották meg az összeget. Az így 
összegyűlt 8 millió forintot a megyei 
kórház 4 millió forinttal egészítette 
ki, így végül 12 millió forinttal gazda-

godott a kórház fejlesztését támogató 
alapítvány. 

Dr. Svébis Mihály, a megyei kórház 
főigazgatója háláját fejezte ki, hangsú-

lyozva, hogy a három üzletember már 
évek óta támogatja alapítványukat, és 
így jelentős fejlesztésekhez járultak 
hozzá. Prof. dr. Sikorszki László, az 

általános sebészeti osztály osztályve-
zető főorvosa elmagyarázta, hogy a 
laparoszkópos eszközökkel elegendő 
mindössze néhány szúrást tenni a pá-

ciens testén, ezeken keresztül el lehet 
végezni bizonyos műtéteket. Rövideb-
bé válik a kórházi tartózkodás ideje és 
gyorsabb a beteg gyógyulása is.

VEZETÉSTECHNIKAI
TRÉNING

Következő időpont:
2022. február 19.

A m
agab

iztos

veze
tésé

rt!

Idén is nemes ügyet szolgált a Rotary-bál

Január 29-én este 19. alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját 
a Rotary Club Kecskemét a Három Gúnár Rendezvényházban. A 
rendezvény bevétele egy mozgássérült-gyermekjátszótér megvaló-
sítását szolgálja.

Tavaly karanténban töltöttük a báli 
szezont, egyik hagyományos kecs-
keméti eseményt sem rendezhették 
meg a járvány miatt; ebben az év-

ben azonban már négy rendezvény 
közül is választhatunk. Ezek közül 
az egyik legnagyobb múlttal ren-
delkező a Rotary Club Kecskemét 

csaknem két évtizede megrendezett 
mulatsága, melyet idén is jótékony-
sági céllal hirdettek meg a szervezet 
képviselői. A bál bevételét ezúttal 
mozgássérült-gyermekjátszótér ki-

alakítására ajánlották föl. A Rotary 
Club Kecskemét múlt szombaton 
rendezett bálján a vendégek meg-
érkezése után az Aurin Leánykar 
éneke kápráztatta el a közönséget, 

majd a Brilli-Art Stúdió Tánc Revü 
táncosainak produkcióját élvezhet-
ték a megjelentek. Az est folyamán 
a jó hangulatról a Horizont Happy 
Band gondoskodott.

20 % kedvezménnyel 
egész februárban a KarLab Medical Kecskemét 
magán vérvételi ponton a 
Kecskemét, Kápolna u. 2. szám alatt.

VÉRVÉTEL ÉS 
LABORVIZSGÁLAT

COVIDDAL KAPCSOLATOS valamint 
ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS LABORVIZSGÁLATOK 
beutaló nélkül, sorban állás nélkül, 
kényelmesen, 24-48 órán belüli eredménnyel! 
Egészségpénztári, SZÉP-kártyás, bankkártyás fizetés. 
Gyermek vérvétel már 6 éves kortól. 

 Általános szűrővizsgálatok (kisrutin, nagyrutin)
 Allergia- és intolerancia   Pajzsmirigy  Inzulinrezisztencia 
 Terhességi szűrővizsgálatok  Meddőségi vizsgálatok 
 Tumormarkerek  Hormonvizsgálatok  Csontritkulás 
 Trombózishajlam

FOGLALJON IDŐPONTOT ÉS ELLENŐRIZZE EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT:

    +36 30 661 5076             info@karlabmedical.hu
   karlabmedical.hu

TOVÁBBI KÉPEK!

Fotók: Drabant László

Szabadszállási Mihály, a MegaSped Kft. tulajdonosa, Pápai István, a Bács Security Kft. tulajdonosa, dr. Svébis Mihály, a megyei kórház főigazgatója, 
Gulyás István, a Félegyházi Pékség Kft. tulajdonosügyvezetője és prof. dr. Sikorszki László, az általános sebészeti osztály osztályvezető főorvosa

Fotó: Banczik Róbert
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„Ahogyan a többség, én is csak 
a mostani kormányban látom, 
hogy előre tudja vinni Kecskemét 
és térsége ügyét” – nyilatkozta 
lapunknak dr. Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester annak ap-
ropóján, hogy Bács-Kiskun megye 
2. számú egyéni választókerü-
letében őt indítja országgyűlési 
képviselőnek a Fidesz–KDNP. A 
politikust a körzetben eddig elért 
eredményekről, valamint a jövő-
beni tervekről is kérdeztük. 

– Miért döntött úgy, hogy emeli a 
tétet, azaz az országgyűlésben kép-
viselné a Kecskeméten és térségében 
élők érdekeit? 

– Minden ide köt, ez a város az ott-
honom. Ezért viselem szívemen az itt 
élők sorsát. Büszke vagyok arra, hogy 
munkámmal eddig is sikerült hozzájá-
rulnom szülővárosom felemelkedésé-
hez. Úgy tűnik, hogy ennek a városon 
túl is híre ment. Ezért kaptam felké-
rést először a választókerületi elnöki 
posztra, amit a jelöltség előszobájá-
nak is lehet tekinteni, majd amikor 
mostani képviselőnk, dr. Zombor Gá-
bor jelezte, hogy nem kíván indulni, 
akkor pedig a képviselőjelölti pozíci-
óra. Ez egy folyamat része volt tehát, 
volt időm felkészülni rá.  

Úgy gondolom, hogy az elmúlt 24 
év, amit a politikai pergőtűzben elő-
ször önkormányzati képviselőként, 
majd pedig alpolgármesterként eddig 
eltöltöttem, megedzett annyira, hogy 
elvállaljam ezt a nemes és fontos fel-
adatot Kecskemét és régiója jövője 
érdekében.

– Hogyan látja, melyek a legfon-
tosabb feladatok, amelyekre meg-
választása esetén koncentrálnia kell 
majd? 

– A mi szempontunkból minden vá-
lasztásnak tétje szokott lenni. Az ide-
ire ez különösen igaz, hiszen rengete-
get fejlődtünk az elmúlt 12 évben, és 
komoly potenciál van még bennünk. 
Nem lenne most jó senkinek sem, ha 
ez a fejlődés megállna vagy akár visz-
szacsúszásba fordulna. Márpedig erre 
van esély, ha a baloldal lehetőséget 
kap. 

Nem kevés rossz tapasztalatunk 
van velük kapcsolatban. Ők tényleg 
magukra hagyták a kecskemétieket. 
Ennek a legszebb példája a Gyur-
csány-kormány alatt végrehajtott 
kórházbezárások voltak, amelyeknek 
a legnagyobb vesztesei a városban és 
térségében élőkön túl az egészség-
ügyi dolgozók voltak. 

Ha ez még nem lenne elég, az olyan 
igazán fontos dolgokban, mint példá-
ul az infrastruktúránk fejlesztése, az 
óvodáink, iskoláink korszerűsítése 
vagy a város kulturális életének segí-
tése, támogatása sem számíthattunk 
a baloldali kormányok támogatására. 
Az, hogy 2010 előtt ez a város talpon 

maradt, sőt boldogulni tudott, egy ki-
sebb csoda, ami az itt élőket dicséri. 

2010 óta viszont lényegesen meg-
változtak a dolgok. A város és térsége 

nagyon komoly fejlődésbe kezdett, az 
egyik legismertebb magyar sikertör-
ténet a miénk, amelyre már nemcsak 
itthon, hanem a határainkon túl is 

felfigyeltek. Újabb 
és újabb beruhá-
zások valósulnak 
meg térségünk-
ben. Folyamatosan 
fejlesztenek a már 
jelen levő nagy-
vállalatok is, elég 
ha csak a HILTI, 

az Autóflex-Knott vagy az Airvent fej-
lődésére gondolunk, ezek a cégek is 
sok száz új munkahelyet teremtettek 
a tavalyi évben.  

Családjainkat szolgálja iskoláink 
korszerűsítése, több mint 500 millió 
forintból valósulhatott meg a Zrínyi 
iskola energetikai korszerűsítése, 
valamint új család- és gyermekjóléti 
központ jöhetett létre a volt Rudolf 
laktanya területén Közben pedig az 
útjaink is fejlődnek, amelyre csak 
egyetlen példa a sok közül a Bem 
utcai körforgalom kialakítása, amely 
jelentősen segítette a városban közle-
kedők helyzetét. 

Ott vagyunk a térképen. 
Ebben a fejlődésben jelentős szerepe 
volt a mostani kormánynak is, amely 
látva az itt élők igyekezetét, jelen-
tős támogatásokat hozott ide. Nem 
érdekünk tehát, hogy ez a helyzet 
megváltozzon. 

Az én elsődleges feladatom most 
az, hogy nyerjek, mert így tudjuk elér-
ni, hogy olyan kormánya legyen váro-
sunknak és szűkebb régiójának, amely 
a további sikereinkben érdekelt. Ha 
ez sikerül, akkor indulhat a munka 
dandárja.

– Meglátásai szerint mely területé 
lesz majd a főszerepet?  

– Én inkább azt mondanám, mely 
területeké. A város eddigi fejlődését 
sem úgy kell elképzelni, hogy min-
dig csak egy valami volt fókuszban, a 
többiek meg addig háttérbe szorultak 
vagy vártak. Ez egy nagyon komplex 
rendszer, így a jövőben is csak úgy 
lehet fejleszteni, ahogy eddig, egy 
hálózatban gondolkodva, az itt élők 
érdekeit minden esetben szem előtt 
tartva. 

Az itt élők érdeke pedig az, hogy 
folytassuk azt a helyi gazdaságpoliti-
kát, amely révén rengeteg befektetés 
jött hozzánk. Ezeknek köszönhetjük, 
hogy van erőforrásunk felújítani az 
óvodáinkat, iskoláinkat, korszerűsí-
teni az egészségügyi ellátórendsze-
rünket és fejleszteni az infrastruk-
túránkat. Ezt a rendszert kell majd 
segítenem azzal, hogy újabb és újabb 
kormányzati támogatásokat hozok el 
városunknak. 

– Ezek mind fajsúlyos, komoly té-
mák. Van-e olyan, amely közülük kü-
lönösen közel áll a szívéhez?

– Édesapaként és egykori tanár-
ként mindennél fontosabbnak tartom 
gyermekeink jövőjét. Egyáltalán nem 
mellékes kérdés, hogy itt és most mi-
lyen lehetőségeket biztosítunk nekik, 
milyen pályára állítjuk őket. 

Kecskemét a családok városa. Bármi-
lyen nehéz helyzetben is volt, mindig 
odafigyelt a családokra, támogatta őket. 
Ez a jövőben sem lehet másként, külö-
nösen, ha a legkisebbekről van szó. 

Annak, aki valóban a szívén viseli 
ennek a városnak a jövőjét, be kell 
állnia minden sportfejlesztés mögé. 
Hogy nem a levegőbe beszélek, azt az 
elmúlt időszak fejlesztései is bizonyít-
ják. Városi uszoda fejlesztése, sport-
akadémia támogatása, atlétikapálya, 
iskolai pályák, sportcsarnokok, tor-
natermek építése több milliárd forint 
értékben. Ezek mind-mind komoly 
befektetések a jövőbe, amelyeket ed-
dig alpolgármesterként segítettem. 
Amennyiben megválasztanak, akkor 
a kecskeméti fiataloknak lesz egy ko-
moly lobbistája az országgyűlésben. 
Képviselőként az lesz az egyik, ha 
nem a legfontosabb feladatom, hogy 
a gyermekeink érdekében végzett be-
ruházásokhoz még több kormányzati 
támogatást szerezzek meg.  

– A fejlődést a koronavírus- járvány 
sem tudta megállítani. Mi az oka 
annak, hogy viszonylag gyorsan ma-
gunk mögött tudtuk hagyni a karan-
ténokkal, kijárási korlátozásokkal 
tarkított időket? Egyáltalán a várost 
mennyire viselte meg a pandémia és 
a nyomában járó gazdasági válság? 

– Bár 2020 tavaszán nagyon úgy 
tűnt, egy komoly visszazökkenés-

Minden választásnak tétje szokott lenni. Az ideire ez 
különösen igaz, hiszen rengeteget fejlődtünk az elmúlt 
12 évben, és komoly potenciál van még bennünk.

„

A folytatással járunk jól

Interjú dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterrel, 
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjével

Nem csak a sportfejlesztések mögé áll be, a 
rajtvonal mögé is – Szeberényi Gyula Tamás a 
nemrég rendezett 5. Violin Maraton mezőnyében
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Fotók: Banczik Róbert

–  Kecskeméten született  
1967. október 26-án

–  Tanár, jogász, közművelődési 
szakember, politikus 

–  Hatszor egymás után választották 
meg egyéni választókerületben 
önkormányzati képviselőnek,  
24 éve önkormányzati képviselő

–  Nős, két felnőtt leánygyermek  
és egy kisfiú édesapja

Első találkozása a politikával még 
1989 decemberében történt, amikor a 
Katona József térről indulva segélyszál-
lítmányt vittek ki Aradra. Ott volt, amikor 
győzött Erdélyben a forradalom, és egy 
lyukas román zászlót is kapott egy ápo-
lónőtől ajándékba.

Legemlékezetesebb középisko-
lai élménye 1986-ban a Tiszakécskei 

Móricz Zsigmond Gimnáziumban volt, 
amikor történelemórán egy rendőr tar-
tott előadást a szocializmus felsőbb-
rendűségéről, valamint arról, hányan 
próbálják illegálisan átlépni a nyugati 
határt. A végén, amikor lehetősége 
volt, megkérdezte, hogy hányan lépik 
át ellenkező irányba, nyugatról keletre 
a határt, ha már itt nálunk, amint utalt 
rá, annyira sokkal jobb a helyzet. A leve-
gő rögtön megfagyott. Az első érettségi 
találkozójukon a történelem-tanárnő el-
árulta: biztos volt benne, hogy azonnal 
elviszik a rendőrök. Ehelyett csak annyit 
mondtak Szeberényinek, hogy menjen 
be Kecskemétre a rendőrőrsre, és ott 
megbeszélhetik ezt a témát is.

Kedvenc sportága a röplabda, mert 
ez egy kortalan sport, amit bármikor, 
bárkikkel lehet játszani.

Kedvenc csapata a KTE, akiknek 
rendszeresen szurkol hazai és alkalom-
adtán idegenbeli meccseken is.  

Zenei stílusa a ragtime, amit kife-
jezetten szívesen hallgat a Jazzfőváros 
nyári estéin.

Kedvenc előadója Cseh Tamás, 
akinél senki nem énekelte meg hitele-
sebben a 70-es évektől kezdve a gene-
rációk életérzését.

Legkedvesebb könyve John Barth: 
Az út vége, mert egy olyan groteszk, 
abszurd, kortárs történet, ami olvasás 
közben elgondolkodtat.

Kedvenc étele a phoe leves a 
Vágódeszkában.

Kedvenc országgyűlési képviselő-
je dr. Salacz László, akivel 1998 óta 
dolgozik együtt, és bízik benne, hogy 
hamarosan egymás mellett ülhetnek a 
parlamentben. 

sel kell számolnunk, visszatekintve 
mégsem így lett, és ebben fontos 
szerepe volt az oltásoknak. Az első 
hullámnál nagyon megijedtünk, min-
denki behúzta a kéziféket, aminek a 
következménye egy leállás lett. Ebből 
a Csipkerózsika álomból az oltásoknak 
köszönhetően tudtunk felébredni. A 
kormány nagy érdemének mi, itt élők 
azt tartjuk, hogy gyorsan, sok helyről, 
sokféle oltást tudott beszerezni, ami-
nek köszönhetően viszonylag gyorsan 
magunk mögött tudhattuk a karan-
tént, a kijárási korlátozásokat, és újra 
tudtuk indítani az életet. 

A kiváló gazdasági kapcsolatoknak 
köszönhetően elég jól láttuk, hogy 
hol, hogyan próbálják kezelni ezt a 
járványt, és azt kell mondjam, mind 
közül a magyar vizsgázott a legjobbra. 
A gyors újraindításnak köszönhető, 
hogy biztonságban vannak a munka-
helyek, nőnek a bérek és emelkednek 
a nyugdíjak, hogy a családosok vissza-
kaphatják a tavaly befizetett személyi 
jövedelemadójukat, hogy a 25 év alat-
ti fiataloknak nem kell szja-t fizetniük, 
egyszóval hogy az ország előre megy, 
nem pedig visszacsúszik, ahogyan azt 
sok helyütt látni Európában is. Ennek 
a járványkezelésnek mi abszolút a 
nyertesei vagyunk. 

– Mit gondol az ország gazdasági 
helyzetéről? Az hogyan befolyásol-
ja Kecskemét jelen-, illetve jövőbeli 
teljesítményét? 

– A magyar gazdaságot nem lehet 
Kecskemét nélkül értelmezni és ez 
fordítva is igaz. Szimbiózisban élünk, 
ezért számunkra egyáltalán nem 
mellékes kérdés, hogy milyen gazda-
ságpolitikát visz az aktuális kormány 
és az hogyan hat a vállalkozásokra, 
családokra. 

Például 2010 előtt hiába volt két 
olyan baloldali miniszterelnök, akik 
a gazdaságból jöttek, mégis képesek 
voltak olyan „böszmeségeket” elkö-
vetni, amelyek nálunk is éreztették a 
negatív hatásukat. 

Most, hogy jól megy az ország 
sora, a mi dolgunk is könnyebb, még 
nagyobb tempóban tudunk fejlődni. 
A mostani kormány teljes mellszéles-
séggel kiáll amellett, amit itt, ebben 
a régióban csinálunk. Komoly támasz, 
aki a munkahelyek megőrzésén, vala-
mint a vállalkozások támogatásán túl 
a szükséges infrastruktúra fejleszté-
sében is partnerünk. Soha rosszabb 
kormányunk ne legyen.

Tíz éven belül egy modern gazda-
sági centrummá akarunk válni. Ez 
viszont csak a mostani elvek alapján 
működő, a jelenlegi gazdaságpolitikát 
folytató kormány támogatásával érhe-
tő el. A folytatással tehát gazdasági 
szempontból is csak jól jár Kecske-
mét, ahogyan Tiszakécske, Ballószög, 
Helvécia, Szentkirály, Városföld is. 

– Miközben fejlődik a város, a bal-
oldalon áll a bál. Mennyire válik Kecs-
kemét hasznára az a botrány, ami a 
baloldali előválasztáson kirobbant, 
és az elmúlt hetekben újabb fejezeté-
hez érkezett? 

– Nyilván semennyire sem válik ez 
a botrány az itt élők javára. Egyetlen 
ember javát szolgálja ez a hacacáré, 
egy újpesti momentumosét, aki éppen 
nálunk próbálja megcsinálni a szeren-
cséjét. Ha pedig nem sikerül neki, 
ahogy jött, úgy el is fog menni.   

Én, vele ellentétben, a városra és 
környezetére, a választókerületemre 
koncentrálok, annak a javát tartom 
szem előtt. 

– Milyen hatással lesz Önre, az 
életvitelére, a magánéletére, ha 
megválasztják?

– Maradok, aki voltam. Apa, férj, 
egy, a szülővárosáért és térségéért 
dolgozó ember. Továbbra is Kecske-
méten fogok lakni, hiszen ennek a tér-
ségnek leszek az országgyűlési képvi-
selője. Annyi változás viszont biztosan 
lesz az életemben, hogy többet leszek 
távol. Mindezt azért, hogy építhes-
sem ezt a vidéket, segíthessem az itt 
élőket. 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás

A magyar kultúra napján, a Hírös Agórában – a szociális 
ügyek, a sport és az infrastrukturális fejlesztések mellett 

a kultúra is szívügye Szeberényi Gyula Tamásnak

MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több kedvezmény vár!

Még több akciós ajánlat:

auchan.hu/akciok

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

ÁFONYA
500g, 
3780 Ft/kg 

1 890Ft

VARTA LONGLIFE 
LR06 AA CERUZA 
VAGY LR03 AAA 
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

1 399Ft
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Napról napra egyre lejjebb csu-
kódik a szemhéja egy 14 éves 
kecskeméti lánynak, Csikós 
Hannának. Jobb szemével már 
semmit sem lát, bal szemét pedig 
2 milliméternyire tudja csak nyit-
va tartani. Öt évükbe került, mire 
rájöttek az orvosok, hogy egy 
ritka genetikai betegség miatt 
bénul le fokozatosan a kislány 
szemizma. Most azért küzdenek 
az édesanyjával, hogy ne vakul-
jon meg teljesen.

Bár Hanna mindig is beteges volt, 
édesanyja azt hitte, csak gyengébb 
az immunrendszere, mint három 
idősebb testvérének. Kiderült, hogy 
tejérzékeny, asztmás, gyakran kapott 
hörgő- vagy tüdőgyulladást. Rossz 
volt az étvágya, nehezen fejlődött, 
mindig lassabb volt, mint kortársai. 
Családja azonban ekkor még nem 
gyanakodott arra, hogy súlyosabb 
probléma állhat a háttérben. Egészen 
addig, míg öt évvel ezelőtt a kislány 
arra lett figyelmes, hogy a jobb szem-
héja picit lentebb van, mint a bal.

– Én mondtam neki, hogy bizto-
san fáradt vagy, elaludtad, de azért 
nem hagyott nyugodni a dolog, ettől 
kezdve folyamatosan figyeltük – em-
lékszik vissza az édesanya, Petróczki 
Judit. – Elvittem a gyerekorvoshoz 
is, aki neurológiára és szemészetre 
küldte, de nem találtak semmit. A biz-
tonság kedvéért a gyerekosztályra is 
beutalta, ahol nagyon alapos kivizsgá-
láson esett át Hanna. Itt sem találták 
meg az okát annak, mi okozhatja a 
problémát. 

A kecskeméti kórházból tovább 
küldték a kislány vérét Pestre, hogy 
ott is kielemezzék, majd – mivel sem-
mi gyanúsat nem találtak – arra jutot-
tak az orvosok, hogy egy felső légúti 
megbetegedés szövődménye okozta 

a szemhéj megereszkedését. Azt ta-
nácsolták, hogy plasztikáztassák.

Judit nem nyugodott bele a diagnó-
zisba, újabb és újabb orvoshoz vitte 
kislányát. Eljutottak a Heim Pál Gyer-
mekkórházba is, ahol minden lehetsé-
ges vizsgálatot elvégeztek.

– Szörnyű volt átélni ezt az egé-
szet, voltak olyan vizsgálatok, amikor 

együtt sírtunk. Máskor éjszakákat 
zokogtam át, hogy Hanna ne lássa az 
aggodalmam. Próbálok előtte erősnek 
látszani, de sokszor nagyon nehéz tar-
tani magam – árulja el Judit.

A Heim Pál Gyermekkórházban ke-
rültek Knézy Krisztina szemészorvos-
hoz, aki nagyon alaposan megvizsgál-
ta Hannát. Ő kezdett el gyanakodni 
a mitokondriális szindrómára, ezért 
tovább küldte a kislányt genetikai 
vizsgálatokra. Szegeden végezték el a 
szükséges vizsgálatokat, fél évig tar-
tott, míg megérkezett az eredmény.

– A betegségnek egy olyan válfajára 
gyanakodott a doktornő, ami Hanna 
teljes leépülését, majd halálát okoz-
ta volna. Szerencsére negatív lett az 
eredmény, azt mondták, figyeljük, mi 
történik, ha bármi változás van, je-
lentkezzünk. Jártunk kontrollra. Már 
épp kezdtünk megkönnyebbülni, ami-
kor két évvel az eredmény után Hanna 

bal szemhéja is el kezdett ereszkedni 
– folytatja kálváriájuk történetét az 
édesanya.

A Heim Pálba mentek vissza, ahol 
dr. Cserháti Helga neurológus szak-
ember újabb genetikai vizsgálatokat 
kért, Hanna vérmintáját pedig elküld-
ték a Genomika Medicina és Ritka Be-
tegségek Intézetéhez is. 

Ekkorra már olyan súlyos lett a 
helyzet, hogy Hanna jobb szemhéja 
teljesen lecsukódott, bal szemét pe-
dig már csak két milliméternyire tudja 
nyitva tartani. 

Öt év bizonytalanság után tavaly 
október 26-án megszületett a diag-
nózis: a mitokondriális szindrómának 
egy másik fajtáját örökölte Hanna. 
Egy rendkívül ritka génmutáció okoz-
za, ami valószínűleg a várandósság 
ideje alatt alakult ki. Ez a gyógyítha-
tatlan betegség a szemizom bénulá-
sával kezdődik, fokozatosan rontja 

a látást. A kislány-
nál törzsközponti 
ideggyengeséget 
is megállapítottak, 
az orvosok 10 szá-
zalék esélyt látnak 
arra, hogy a bénu-
lás más testrészét 
is megtámadja. 

– Sohasem tit-
kolóztam előtte, a 
kezdetektől fogva 

őszintén beszélünk a betegségéről, 
így most sem ringattam illúziókba 
– mondja Judit. – Kegyetlen az élet, 
hogy 14 évesen kell szembenéznie 
ezzel, amikor, mint minden kamasz, 
ő is lázad a világ ellen. Tudja, hogy a 
betegség következtében előbb-utóbb 
nem tudja majd kinyitni a szemét. 
Ebbe persze sem ő, sem én nem törő-
dünk bele. Megbeszéltük, hogy most, 
hogy végre tudjuk, mi a gond, végre 
elvégeztetjük a szemplasztikát.

Azért is várták nagyon a műtétet, 
mert Hannánál már kettős látás is 
kialakult. Az a két milliméteres rés, 
amin kilát a bal szemén, jelenti szá-
mára a világot. Ez azonban nem sok 
mindenre elég. Időnként nekimegy a 
villanyoszlopnak vagy épp a fotocellás 
ajtóknak. 

Január 10-én mentek vissza a Heim 
Pál Gyermekkórházba, hogy megbe-
széljék a műtétet, ami visszaadhatja 
Hanna látását. Egy specialista vizsgál-
ta meg a kislány szemét, majd kiáb-

rándító diagnózist hozott. Azt mond-
ta, nem biztonságos Hanna számára a 
műtét. Amellett, hogy akár ronthat is 
látásán, az altatás is nagyon kockáza-
tos számára.  

Judit persze nem törődött bele 
ebbe, nem szeretné, ha teljesen meg-
vakulna a lánya, így újabb és újabb 
orvos véleményét kérte ki a műtétről. 
Felmerült egy olyan lehetőség is, hogy 
ideiglenes műtétet hajtsanak végre 
Hanna bal szemén, hogy kitágítsák a 
két milliméteres látómezőt. Ha romlik 
a látása, így könnyen visszaállíthatják 
az eredeti állapotba. 

Judit azért fordult a nyilvánosság-
hoz, hogy sorstársakra találjon, eset-
leg ráakadjanak arra a szakemberre, 
aki segíthetne megmenteni lánya lá-
tását. Abban is bízik, hogy tanulságos 
lehet történetük azok számára, akik 
hasonló cipőben járnak. Hátha nem 
kell öt év ahhoz, hogy kiderüljön, mi 
a probléma. 

Hanna csak egy dologban biztos: 
nem szeretne teljesen megvakulni. 

– Sokat csúfoltak az elmúlt évek-
ben, amikor még én sem tudtam, 
miért csukódik le napról napra egyre 
jobban a szemem. Iskolát is kellett 
váltanom emiatt. Nagyon hálás vagyok 
mostani pedagógusaimnak, akiktől 
minden segítséget megkapunk. Javult 
az átlagom is, ezért bízom abban, 
hogy megmarad a szemem világa. Bár 
a gyógyulásra egyelőre nem látnak 
esélyt, de legalább annyit láthassak a 
világból, mint most…

Hanna azt is elárulja, retteg attól, 
hogy a Vakok- és Gyengénlátók In-
tézetébe kerül, és el kell költözniük 
Kecskemétről. Édesanyjával ezért min-
den követ megmozgatnak, minden or-
voshoz elmennek, amíg egy csepp re-
ményt is látnak arra, hogy megőrizzék 
megmaradt szeme világát.  

Ritka génmutáció rabolja el 
HANNA SZEME VILÁGÁT

Hanna csak egy dologban biztos: nem szeretne 
teljesen megvakulni. Bár gyógyulására egyelőre nem 
látnak esélyt, azért harcolnak, hogy legalább annyit 
láthasson a világból, mint most.

„

Hálásak minden segítségért!
Hanna édesanyja jelenleg táppénzen van, hisz folyamatosan orvostól orvosig járnak. Az utazá-
si költséget is nehezen tudják csak előteremteni. Attól is tart, hogy elveszíti munkáját, egyelőre 
azonban csak Hanna állapota, látásának szinten tartása a fontos számára. Aki szeretné támo-
gatni a családot, az E-Kecsap Alapítványon keresztül teheti ezt meg az alábbi számlaszámon: 
11732002-20410229. Közleményként annyit írjanak: Hanna szeme világáért!

Petróczki Judit számára most az a legfontosabb, 
hogy ne romoljon jobban Hanna látása

Fotó: Banczik Róbert
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A magyar kultúra napja alkalmá-
ból a Hírös Agóra vendége volt 
január 22-én este Dobszay-Mes-
kó Ilona karmester, zeneszerző. 
A művésznő megalakulása óta 
karmestere és vezetője a Ven-
toscala Szimfonikus Zenekarnak. 
A rendezvényen dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester azt 
mondta, hogy a magyar kultúra 
nem szorítható országhatárok 
közé és a magyar kultúrában 
maga a magyarság a közös 
nevező. 

Január 22-én a magyar kultúrát ünne-
peljük: 199 évvel ezelőtt, 1823-ban 
ezen a napon véglegesítette Kölcsey 
Ferenc a Himnusz kéziratát. Hazánk 
1989 óta emlékezik erre az esemény-

re a magyar kultúra sokszínűségét be-
mutató programokkal. Kecskeméten 
is számos programra került sor ebből 
az alkalomból. Este 19 órakor a Hírös 

Agóra adott otthont Dobszay-Meskó 
Ilona szerzői estjének.

A koncert elején dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester köszön-

tötte a megjelenteket. Mint mondta, 
ahogyan a magyar nép zivataros szá-
zadaiból majd kétszáz évvel ezelőtt 
íródott Himnuszunk, úgy a magyar 

kultúra sem szorítható országhatárok 
közé, a magyar kultúrában maga a ma-
gyarság a közös nevező.

– A magyar szívből, a magyar lé-

lekből alakulnak ki a dallamok, a le-
jegyzett gondolatok, a megfestett 
valóság vagy éppen az elképzelt világ, 
és ebből táplálkozik az épített környe-
zet is. De ehhez a közös gyökérhez, 
a magyarsághoz vezethető vissza a 
magyarok világszerte elismert kreati-
vitása vagy az innovációra való képes-
sége is – fogalmazott beszédében az 
alpolgármester.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás hozzá-
tette azt is, hogy Kodály Zoltán szü-
lővárosában elképzelni sem lehetne 
felemelőbb programot az ünneplésre, 
mint Dobszay-Meskó Ilona zeneszer-
ző, karmester szerzői estjének élveze-
te a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 
közreműködésével. 

Dobszay-Meskó Ilona szerzői estjével ünnepelte 

KECSKEMÉT A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT
Dobszay-Meskó Ilona karmester, ze-
neszerző a Ventoscala Szimfonikus 
Zenekarnak megalakulása óta (2003) 
karmestere és vezetője. A Weiner 
Leó Zeneművészeti Szakközépiskola, 
majd a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola zeneszerzés tanára, 
mentortanár, az intézmény szimfoni-
kus zenekarának vezetője, karmes-
tere. 2009-ben egyedüli magyarként 
jutott be a világ egyik legnagyobb 
karmesterversenye, az 51. Besançoni 
Nemzetközi Karmesterverseny dön-
tőjébe a legjobb 20 karmester közé, 
több száz 35 éven aluli versenyzőből 
kiválasztva.

Az est folyamán  
elhangzott:

Dobszay-Meskó Ilona: Fleurs du mal
Dobszay-Meskó Ilona:  
Concerto per Flauto

Dobszay-Meskó Ilona: Silenzio udibile
Dobszay-Meskó Ilona: Troncertino 

(ősbemutató)
Dobszay-Meskó Ilona: Eszmélet

A műsorban közreműködött:  
Pataki Ferenc színművész

A nemrég elhunyt kecskemé-
ti képzőművész, Bodri Ferenc 
alkotásaiból nyílt emlékkiállítás 
a napokban a Katona József 
Emlékházban. A tárlat tematikus 
sorozatot mutat be a művész 
munkásságából: a Petőfi- és a 
Bánk bán-illusztrációkat.

Berta Beáta

A nemrég elhunyt kecskeméti kép-
zőművész, Bodri Ferenc alkotásaiból 
nyílt emlékkiállítás január 28-án a 
Katona József Emlékházban. A bemu-
tatott illusztrációsorozatokat az em-
lékház számára készítette a művész 
2006-ban és 2009-ben.

– Bodri Ferenc azonosult a köl-
tőkkel és verseikkel, amelyekhez 
illusztrációkat készített. Munkáira 
jellemző, hogy nagyon sok képe szól 
a mamáról. Festmények és grafikák is 
készültek róla – mondta el a Kecske-
méti Médiacentrumnak Székelyné Kő-
rösi Ilona, a Katona József Emlékház 
főmuzeológusa.

Bodri Ferenc a nagy költőink élet-
művének kiváló ismerője volt, számos 
illusztrációt és sorozatot készített. A 
tárlat csak egy kis szeletét mutatja be 
a művész sokrétű munkásságának.

– A Bodri-életmű sajnos bármeny-

nyire is több évtizedes életmű, nincs 
együtt. Magánszemélyeknél található 
sok mű, grafikák, festmények, illuszt-
rációk, könyvjegyek, vannak munkái 
közgyűjteményekben és itt a Katona 
József Emlékházban is – folytatta a 
főmuzeológus.

Bodri Ferenc azonosult azokkal a 
költőkkel és verseikkel, amelyekhez 
grafikát készített. Különösen vonzó-
dott József Attila érzelemvilágához, 
de Pilinszky, Nagy László vagy Petőfi 
Sándor verseihez is. Az emlékkiállítá-
son Kriskó János, a Kecskeméti Média-
centrum televíziós újságírója méltatta 
az alkotó munkásságát.

– A József Attila- vagy Nagy Lász-
ló-rajzok nagyon finomak, légiesek, 
egyvonalasak, itt pedig éppen a Bánk 
bán drámaiságából kiindulva olykor 
ziláltak, olykor foltosak is, olyan grafi-
kai eszközöket használ, amiket anél-
kül, hogy didaktikus és szájbarágós 
volna, nyugodtan felfoghatunk a drá-

maiságot érzékeltető eszköztárnak – 
hangsúlyozta kollégánk.

Bodri Ferenc Pilinszky-díjas grafi-
kus- és festőművész életében és 
művészetében meghatározó volt az 
édesanyjához fűződő mély szeretet-
kapcsolata, édesapját a doni kataszt-
rófában vesztette el, hiányát egész 
életében hordozta.  Ez a drámaiság 
megjelenik a műveiben is. Bodri Fe-
renc élete utolsó ötven évét Kecske-
méten töltötte, híres költők mellett 
több helyi alkotó verseit és kötetét is 
illusztrálta. Tervek szerint emléktáb-
la is készül tiszteletére a kecskeméti 
polgárok összefogásával.

Bodri Ferenc-emlékkiállítás nyílt 
A KATONA JÓZSEF EMLÉKHÁZBAN

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Fotók: Banczik Róbert

Bodri Ferenc élete utolsó ötven évét Kecskeméten töltötte,  
híres költők mellett több helyi alkotó verseit és kötetét is illusztrálta

Fotók: Banczik Róbert

DobszayMeskó Ilona karmester, zeneszerző 
vezényelte a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart
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Február 10. és március 20. között rendezik 
A HÁZASSÁG HETE PROGRAMSOROZATOT

Február 10., csütörtök
Szerelmi Kalandtúra indul 15-105 éves korig.

A Parázs Központ szervezésében élményt 
adó, kapcsolatépítő programok, feladatok vár-
nak a párokra, amelyeket az általuk szabadon 
választott időpontokban teljesíthetnek 2022. 
február 10. és március 20. között.

Március 21-én értékes nyereményeket sor-
solnak ki azok között, akik legalább 5 állomást 
teljesítenek. Fődíjak: wellnesshétvégék, páros 
fotózás. 

A házasság hete -mal jelölt programjai 
a Szerelmi kalandtúrán is pontot érnek.

Bővebb információ és jelentkezés: www.
szerelmikalandtura.hu, www.parazskozpont.hu

14:00 Merre tovább európai család? – kon-
ferencia Európa jövőjéről

Előadók: Frivaldszky Edit igazgató, Emberi 
Méltóság Központ; Uzsalyné dr. Pécsi Rita 
főiskolai docens, neveléskutató; Vágvölgyi 
Gergely főmunkatárs, Mandiner

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött: https://forms.gle/ETSJGYoZVMyCrYeA8

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége és 
a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület közös 
programja.

Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-
zsef Könyvtár

17:00 Szerenád a Kecskeméti Szimfonikus 
Zenekar művészeivel és ünnepi megnyitó 

Köszöntőt mond: Engert Jakabné 
alpolgármester

Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-
zsef Könyvtár, előcsarnok

18:00–19:00 Család és gyermeknevelés a 
gender ideológiák árnyékában

Újságírók és pszichológusok bevonásával 
tárják fel a gender mozgalmaknak a valódi 
arcát, céljait és veszélyeit. Arra is választ ke-
resnek majd, hogy mit tehetünk szülőként a 
gyermekeink védelme érdekében.

A Kecskeméti Hit Gyülekezete programja
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-

zsef Könyvtár, élő közvetítés: https://youtu.be/
FvcKiDSKkkg

Február 10–20.
Szerelemfal  

Gyertek el a Hírös Agóra Kulturális Központ 
előtt felállított Szerelemfalhoz, készítsetek fotót 
párban és tegyétek be a közös albumotokba!

Távol van a kedvesed, de minden gondo-
latod körülötte forog? Fotózd le magad és egy 
szeretetüzenettel küldd el neki, hogy szebb le-
gyen a napja!

Február 10–18.
Rajzpályázat a Nők a Nemzet Jövőjéért Egye-
sület és a fenntartásában működő Bács-Kis-
kun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház szervezésében.

Mottó: „A család a hozzánk legközelebb eső 
kórház, a gyerekeink első iskolája, és egyben a 
legjobb, legszebb öregek otthona is” (XVI. Be-
nedek pápa)

Technika (szabadon választott): ceruza, toll, 
tus, kréta, szén, vízfesték, akvarell, pasztell stb. 
készült szabadkézi (rajz)alkotás

Méret: A4
Korcsoportok: általános iskola alsó és felső 

tagozat
Az alkotások hátoldalán kérik feltüntetni a 

tanuló nevét, életkorát, osztályát, az oktatá-
si intézményének nevét, az alkotás címét, az 
elkészítés technikáját, illetve a felkészítő tanár 
nevét és elérhetőségét.

Leadás: Bács-Kiskun Megyei Család, Esély-
teremtő és Önkéntes Ház (Reile G. u. 22., 
H 8:00–12:00-ig, SZ 13:00–17:00-ig, CS 
10:00–12:00-ig)

Beadási határidő: 2022. február 18., péntek
További információ: +36 20/310-1850 

vagy 20/332-38-50
A pályázat védnöke: Szemereyné Pata-

ki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város 
polgármestere.

A helyezést elért diákok értékes tárgyjuta-
lomban és oklevélben részesülnek.

Február 10. – március 20.
Szerelmi kalandtúra-állomás a Kecskeméti 
Fürdőben 

Bármely belépőjegy megvásárlása párok 
esetében a Szerelmi kalandtúrán 1 pontot ér.

Szerelmi kalandtúra-állomás a Benkó Zoltán 
Szabadidőközpontban 

A belépőjegy megvásárlása párok esetében 
a Szerelmi kalandtúrán 1 pontot ér.

Legenda kapcsolódik a szabadidőköz-
ponthoz: négy arkangyal vigyáz a dombra és 
Kecskemét városára, a dombtetőn található a 
Szerelmesek fája. Aki házasságkötése előtt a 
párjával kézen fogva megkerüli, örökké együtt 
marad szeretetben, békességben.

„Ahogy Ő néz, ahogy Ő lát” – sorkereső já-
ték helyi költők szerelmes verseiben 

Helyszínek: Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-
zsef Könyvtár, Helyismereti gyűjtemény, www.
bacstudastar.hu

Filmbe illő pillanataink  A párok fela-
data jelenetírás megadott forgatókönyvséma 
alapján (kapcsolatuk egy mérföldkövének 
megjelenítése).

Időpont egyeztetése szükséges: 76/500-574
Helyszínek: Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár, Kreatív stúdió, www.bacstu-
dastar.hu

Február 11. péntek
17:30 Randi a múzeumban 

1930-as években játszódó, élő történelmi, 
kosztümös rejtvényfejtő kalandjáték, melyre 
párok jelentkezését várják.

Bejelentkezés előzetes regisztrációval a 
+36 30 963 92 87-es telefonszámon, jegyár: 
3200 Ft/pár. (A részvételhez az oltások igazo-
lása szükséges.)

Helyszín: Ráday Múzeum, Kecskemét, Kál-
vin tér 1.

21:00–01:00 Éjszakai fürdőzés 
Bővebb információ:  

www.kecskemetifurdo.hu
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

Február 11–20.
Nyereményjáték a Kecskeméti Fürdőben

2022. május 31-ig érvényes fürdőbelépő-
ket sorsolnak ki azon párok között, akik a fürdő 
bármely medencéjénél egy közös fényképet 
készítenek magukról és azt elküldik a fürdő 
Facebook-oldalára. Díjazásra kerül a legtöbb 
like-ot kapott fotón szereplő pár, a legrégebb 
idő óta házasságban élő pár és a legfrissebb 
házasok is.

Bővebb információ:  
www.kecskemetifurdo.hu

Helyszín: Kecskeméti Fürdő

Február 12–20.
Tubarózsa múzeumi élménycsomag 

A múzeumi randi során a párok szórakoz-
tató feladatokkal fedezhetik fel a Cifrapalotát 
és kiállításait. A csomag ingyenesen kérhető 
a pénztárnál.

A házasság hete alatt a Cifrapalotába látoga-
tó és ott regisztráló párok sorsoláson vehetnek 
részt, melyen páros mozijegyet nyerhetnek a 
Malom mozi jóvoltából. (nyitvatartás: Kedd–Va-
sárnap 10:00–17:00)

Helyszín: Cifrapalota

Február 13. vasárnap
Valentin-napi szerenád 

Lepd meg kedvesed egy romantikus szere-
náddal! Évszázadokkal ezelőtt is bevált, ma is 
tökéletes meglepetés egy romantikus szerenád 
kedvesednek Valentin-napra.

Egy felejthetetlen ajándék, egy örök 
emlék…

Rendeld meg és mi házhoz visszük a sze-

relmes, romantikus dalokat a Kecskemét Brass 
előadásában. Sőt! Felvesszük az életre szóló 
pillanatot és elküldjük e-mailen kisfilmként. 

Jelentkezés 2022. február 10-ig az ildiko.
koos@hirosagora.hu e-mail-címen. (Kérjük 
add meg a neved, a helyszínt és a telefonszá-
mod, hogy fel tudjuk venni veled a kapcsolatot 
és a legnagyobb titokban együtt szervezhessük 
meg a nagy pillanatot.)

Az ajánlat az első öt jelentkezőnek ingyenes, 
valamint kizárólag Kecskemét közigazgatási te-
rületén belül érvényes!

15:00 Gellérthegyi álmok/Dunakanyar 
egyfelvonásosok

1+1-es jegyvásárlási akció az előadások-
ra: egy megvásárolt jegy mellé a másodikhoz 
ingyen juthat hozzá az a pár, aki névvel ellátott 
szerelmi lakatot helyez el a színház jegypénz-
tárával szemben található kerítésre, és ezt egy 
szelfivel igazolja. A fotó bemutatásával lép ér-
vénybe az akció.

Gellérthegyi álmok – szereplők: Szabó Do-
rottya és Varga-Huszti Máté. Rendező: Nagy 
Viktor

Bővebb információ:
https://kecskemetinemzeti.hu/hu/eloada-

sok/aktualis.html?eloadas_id=13241
Dunakanyar – szereplők: Hajdú Melinda és 

Aradi Imre. Rendező: Nagy Viktor
Bővebb információ: https://kecske-

met inemzet i.hu/hu/e loadasok/aktual is.
html?eloadas_id=13242

Helyszín: Ruszt József Stúdiószínház
A Szerelmi kalandtúra alatt (febr. 10. – márc. 

20.) minden páros színházi látogatás pontot ér. 
A látogatók részt vesznek egy sorsoláson, me-
lyen páros belépőt lehet nyerni az 1x3 néha 4 
vígjátékra. 

19:00 Azért a kis bolondságért… (18+) 
Fabók Mancsi Bábszínháza

Fabók Mancsi Bábszínházának vásári báb-
játéka végigkíséri, hogyan lesz a szerelmi tűz-
keresztségen éppen csak átesett leánykából 
e téren sokat tapasztalt, meglett asszony. A 
történet fő témája „Ádámságunk” és „Évasá-
gunk” az emberi élet különböző szakaszaiban.

Belépőjegy ára elővételben: 2500 Ft, a hely-
színen: 3000 Ft

A Szerelmi kalandtúra teljes ideje alatt 
(febr. 10. – márc. 20.) a további három előa-
dás közül bármelyik megtekintése 1 pontot ér. 
Március 15. kedd 17:00 János Vitéz (12+), 
március 20. vasárnap 09:30 és 11:00 Rókus 
Mókus (1+), március 20. vasárnap 10:30 A 
háromágú tölgyfa tündére (4+); az előadások 
után tesztkérdések várják a párokat, amely 
során megtudhatják, készen állnak-e a csalá-
dalapításra) 

Helyszín: Ciróka Bábszínház

Február 13–20.
Családi körben – irodalmi kvízjáték nyeremé-
nyekkel a www.bacstudastar.hu oldalon

Február 14. hétfő
17:30 Randi a múzeumban 

1930-as években játszódó, kosztümös 
rejtvényfejtő kalandjáték, melyre párok jelent-
kezését várják.

Bejelentkezés előzetes regisztrációval, a 
+36 30 963 92 87-es telefonszámon, jegyár: 
3200 Ft/pár.

Helyszín: Ráday Múzeum, Kecskemét, Kál-
vin tér 1.

19:00 És Rómeó és Júlia 
Szereplők: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter
Belépődíj: 4000 Ft, Kecskemét Kártyával: 

3500 Ft
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Központ

Február 14–19.
Imaséta a református templomban – minden 
délután 16:00–19:00-ig 

Öt állomás köré szerveződik a séta a teljes 
templomot bejárva. Minden nap 17:00–18:00-
ig: áhítat a házasságról. A templom hétfőtől 
szombatig 16:00–19:00-ig tart nyitva.

Február 15. kedd
16:30 Ketten az úton – vendégek: Danyi Judit 
és Hegedűs Zoltán 

Beszélgetőtárs: Kriskó János szerkesztő, 
riporter

Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-
zsef Könyvtár, Nagyterem

17:00–19:00 Pódiumbeszélgetés a Lelke-
sítŐ Családterápiás Műhely tagjaival: Egyedül 
nem megy… együtt könnyebb? címmel 

A beszélgetéshez előzetesen kérdések be-
küldése lehetséges: fodoram2010@gmail.
com. Helyszín: Kecskeméti SzC Szent-Györgyi 
Albert Technikum, aula

Február 15–18.
Keresd a szerelmet! – információkeresési játék 
tiniolvasóknak

Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-
zsef Könyvtár, Tinivilág

Összeköt a szeretet – könyvtári foglalkozás 
a szeretetről, családról, összetartozásról

Időpont egyeztetése szükséges: 76/500-567
Helyszín: Katona József Könyvtár, 

Gyermekvilág

Február 16. szerda
17:00 Sorstalanság – elfelejtett gyermekek

Beszélgetés egy házaspárral, akik évtizedek 
óta nevelőszülők. Mesélnek mindennapi har-
caikról, örömeikről, a gyermekek helyzetéről, 
kilátásairól, hogyan tudja a társadalom segíteni 
beilleszkedésüket. – Kecskeméti Hit Gyüleke-
zete programja

Online közvetítés: https://youtu.be/
fpVojReZWfY

17:30 Randi a múzeumban 
1930-as években játszódó, kosztümös 

rejtvényfejtő kalandjáték, melyre párok jelent-
kezését várják.

Bejelentkezés előzetes regisztrációval, a 
+36 30 963 92 87-es telefonszámon, jegyár: 
3200 Ft/pár.

Helyszín: Ráday Múzeum, Kecskemét, Kál-
vin tér 1.

19:00 Charlie Band koncert
Belépődíj: 5.900 Ft
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Központ

Február 17. csütörtök
16:30 Beszéljünk róla! – beszélgetőkör 
tiniolvasóknak

Téma: Szeretni és szeretve lenni
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-

zsef Könyvtár

17:00 A jól működő párkapcsolat lelki alap-
ja 

Előadó: Marton Zsolt váci megyéspüspök, 
a Magyar Katolikus-Püspöki Konferencia Csa-
ládügyi Bizottságának elnöke

Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-
zsef Könyvtár, Nagyterem

Február 18. péntek
17:00 Otthon a természetben c. tárlatvezetés

A belépő ára páronként kedvezményesen 
1.200 Ft.

Részvétel előzetes regisztráció alapján feb-
ruár 14-ig: bozso.muzped@gmail.com

Helyszín: Bozsó Gyűjtemény

Múzeumi páros – múzeumlátogatás 
A Szerelmi kalandtúra alatt (febr. 10. – 

márc. 20.) minden páros belépő vásárlása 
esetén 50% kedvezményt biztosítanak, amely 
a kalandtúrán 1 pontot ér.

Helyszín: Bozsó Gyűjtemény

17:30 Randi a múzeumban 
1930-as években játszódó, élő történelmi, 

kosztümös rejtvényfejtő kalandjáték, melyre 
párok jelentkezését várják.

Bejelentkezés előzetes regisztrációval, a 
+36 30 963 92 87-es telefonszámon, jegyár: 
3200 Ft/pár.

Helyszín: Ráday Múzeum, Kecskemét, Kál-
vin tér 1.

21:00–01:00 Romantikus illatok szauna-
estje 

A romantikus illatoké a főszerep a Kecske-
méti Fürdő szaunavilágában. Mindhárom finn 
szaunában, minden órában virágos, relaxáló, 
ellazulást segítő illóolajos felöntésekkel várják 
vendégeket. A szaunavilág összes szolgálta-
tása használható az este során, a kültéri finn 
szaunában naturista szaunázást biztosítanak.

Bővebb információ: www.kecskemetifurdo.
hu. Helyszín: Kecskeméti Fürdő

Február 18–19.
Párkapcsolati Műhely 

Vidám, interaktív párkapcsolati tréning 
együttjáróknak, jegyes- és házaspároknak a 
Parázs Központ szervezésében. A program in-
gyenes, pénteken 18:00–21:00-ig, szombaton 
9:00–18:00-ig tart.

Vezetik: dr. Finta József, Néma Attila és Ella
Bővebb infó: www.parkapcsolatimuhely.hu, 

www.parazskozpont.hu
Helyszín: Lestár tér 2.

Február 19. szombat
10:00–16:00 A hennáról mindent

A kiscsoportos (5 fős), 6 órás intenzív 
kezdő hennafestő kurzus keretében kulturális 
időutazásra, spirituális jellegű töltődésre várják 
az érdeklődőket. Megtanulhatnak valódi indiai 
hennapasztát keverni tradicionális receptúra 
alapján, a workshop végére átfogó képet és 
stabil alapokat kapnak a hennáról.

Foglalkozásvezető: Nagy Niki hennafestő – 
interior design 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével 
lehet a Hírös Agóra jegypénztáraiban február 
15-ig.

(A foglalkozás megtartására minimum 4 fő 
jelentkezése esetén kerül sor!)

Bővebb információ: Acsai Rita, rita.acsai@
hirosagora.hu, 20/4212-589

Részvételi díj: 20.000 Ft
Helyszín: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon

11:00 Babahancurka – családi mondókázás
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-

zsef Könyvtár, Gyermekvilág

14:00–17:00 Szerelmes pitetál készítése 

Az elkészült edényben az „egytepsis” étele-
ket nemcsak megsütni, hanem feltálalni is le-
hetséges. A workshop után az elkészült munka 
a műhelyben marad kiégetésre és mázazásra 
(az alkotások kb. két hét múlva vihetőek haza).

Foglalkozásvezető: Lőrincz Luca keramikus
Részvételi díj: 5500 Ft/workshop csomag 

(az ár egy tál készítését foglalja magában)
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével 

lehet a Hírös Agóra jegypénztáraiban február 
2-ig.

(A foglalkozás megtartására minimum 10 fő 
jelentkezése esetén kerül sor!)

Bővebb információ: Acsai Rita, rita.acsai@
hirosagora.hu, 20/4212-589

Helyszín: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon

15:00 Megpillantás, megismerés, barátság, 
szerelem, házasság és még tovább…. – út a 
görögkatolikus papi házasság felé. 

Balázs Mihály újszentelt görögkatolikus ál-
dozópap és Balázsné Antal Krisztina görögka-
tolikus papné előadása.

Helyszín: Kecskeméti Görögkatolikus Ká-
polna és Közösségi Ház (Zimay L. u. 4.)

Február 20. vasárnap
Házaspárok megáldása

Az aktuális pandémiás szabályok betartá-
sával személyes részvétellel a szentmisén/
istentiszteleten.

Evangélikus templom 10:00
Református templom 18:00
Görögkatolikus kápolna 10:00
Nagytemlom 7:00, 9:00, 10:30, 18:00
Barátok temploma 9:30, 11:30, 18:00
Szentcsalád plébánia 8:00, 10:00, 18:00
Piarista templom 6:15, 7:30, 8:30, 9:45, 

12:00, 18:30

16:00–18:00 Pár-akadály 
A jelentkező párok részt vehetnek a kreatív 

és érzelmileg megmozgató pár-akadály-pálya 6 
állomásán. A program ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött: arvaitom@gmail.com

Helyszín: A Hetednapi Adventista Egyház 
gyülekezeti épülete, Kecskemét, Liszt Ferenc 
u. 28.

18:00–19:30 A viharálló párkapcsolat 7 
titka 

A pandémia okozta párkapcsolati próbaté-
telek megoldása – a 7 titok megfejtése.

Az interaktív előadást vezetik: Ambrus Anett 
pár- és családterapeuta jelölt és Árvai Tamás 
lelkipásztor.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött: arvaitom@gmail.com

Helyszín: A Hetednapi Adventista Egyház 
gyülekezeti épülete, Kecskemét, Liszt Ferenc 
u. 28.

Február 20. vasárnaptól
A párkapcsolat 12 próbája

A program lehetőséget biztosít párok részé-
re, hogy a házasság hetén túl is foglalkozzanak 
a kapcsolatukkal egymást követő 12, e-mailen 
megkapott próba formájában. A párok a saját 
tempójukban, a saját kedvenc helyeiken fog-
lalkozhatnak a kapcsolatuk erősségeivel és 
növekedési területeivel. (Hetednapi Adventista 
Egyház programja)

A program ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött: arvaitom@gmail.com

Nem csak házasoknak szól idén sem a házasság hete. Minden 
szerelmespárt érdekes programok, párkapcsolatot építő felada-
tok és kalandok várnak Kecskeméten február 10. és március 20. 
között. A pontos programokért érdemes ellátogatni a szervező 
Parázs Pasztoriális Központ weboldalára. 

A TANDEM Kapcsolatműhely szakemberei február 28-ig ingyenes konzul-
tációs lehetőséget biztosítanak a házasság hetén bejelentkező pároknak: 
párkapcsolati coaching, szülésfelkészítés, szoptatási és hordozási tanács-
adás, kötődő nevelés témakörökben.

Bejelentkezés és bővebb információ: Némáné Ella: +36-30/497-0909.
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50 éve, 1972. 
január 26-án 
hunyt el Uitz 
Béla festő, 
grafikus. 1887-
ben született. 
Tanulmányait 
az Iparművé-
szeti Iskolában 
és a Képzőművészeti Főiskolán folytat-
ta. Pályája elején a Kassák Lajos körül 
csoportosuló antimilitarista művészek 
közé tartozott, expresszív tusrajzai fo-
lyóiratukban, A Tettben jelentek meg. 
1916-tól rövid ideig a hírös városban 
dolgozott. A Kecskeméti Művésztelep 
gyönyörű parkja a fővárosi élet zajló 
világa után a szabad természet nyugal-
mát, békéjét jelentette számára. Ké-
sőbb csatlakozott a Hetekhez. 1920-tól 
külföldön, Bécsben, Berlinben, Párizs-
ban és évtizedeken át a Szovjetunió-
ban élt és alkotott. 1970-ben tért vég-
leg vissza, a halál már Budapesten érte. 

100 éve, 1922. 
február 1-jén 
született dr. 
Varga Ferencné 
Kulik Ilona Ka-
tona József-dí-
jas pedagógus, 
népi iparmű-
vész, a népmű-
vészet mestere. 1950-től Kecskeméten 
élt, ahol a tanítás mellett a Magyar 
Nők Demokratikus Szövetségében vál-
lalt munkát. Ennek keretében kezdte 
maga köré gyűjteni a kézimunkázni, 
hímezni szerető asszonyokat, akikből 
1952-ben szakkört alakított, a jelenlegi 
Díszítőművész Szakkör jogelődjét. A 
kör, melynek a kecskeméti Népi Ipar-
művészeti Gyűjtemény biztosít helyet, 
immár hét évtizede folyamatosan mű-
ködik, ebből több mint 60 évig a veze-
tése alatt. Fő célkitűzésük az autenti-
kus népművészet értékeinek mentése, 
őrzése, elevenen tartása.

Lapunk 
archívumából
Prielle Cornélia fellépte
„Ünnepe volt az elmult héten a városnak: 
Prielle Cornélia búcsúzott el a kecskeméti 
közönségtől. Mintha megszépült, megif-
jodott volna az a sokat kigúnyolt szinház, 
mintha egy nő művészetének fénye tündér 
palotává varázsolta volna a szerény épü-
letet. […]

Kedden f. hó 9 én lépett fel először a mű-
vésznő, Csiky Gergely »Nagymama« cimű 
darabjának címszerepében. A darabot – 
melyet már szinészeink egy alkalommal 
előadtak – egyenesen Prielle Kornéliának 
irta a szerző. [...] És most van e toll, mely 
Prielle Cornélia művészetét ecsetelni képes? 
Azt a természetes játékot, azt a lágy dal-
lamos nagymamás hangot, azt az üde ka-
cagást, azt a megható zokogást, melylyel 
a férfi szemekbe is könnyeket csalt. Termé-
szetes volt egész játéka, ez a legnagyobb 
dicséret, mit művésznő kivivhat. Minden 
keresettség, minden hatásvadászat nélkül, 
azzal a nyugodt, higgadt megfontolással 
játszott, mely mindig arra törekszik, hogy 
természetes legyen; s ezt a legnagyobb 
mértékben elérte. Nem Prielle Cornéliát lát-
tuk mi ott, nem a művésznőt, hanem egy 
jó, gyöngéd kedélyes nagymamát, ki csak 
unokájáért él csak ő benne leli örömét. [...]

Szerdán f. hó 10-én, szintén Csiky da-
rabban, a »Buborékok«-ban lépett fel Pri-
elle Cornélia. [...] Oly élethiven mutatta be 
a művésznő a nagyravágyó Solymainét, ki 
esztelen pazarlásával bukás szélére ragad-
ja az egész Solymai családot, hogy nem 
tudjuk, melyik alakitását csodáljuk inkább. 
[...] A közönség tapsolás tekintetében egyik 
szélsőségből a másikba esik: kedden majd 
hogy a súgót ki nem hivták, szerdán pedig 
annyira siettek haza, hogy a darab végén 
egyszer hivták ki a művésznőt, pedig Kecs-
keméten utolszor látták játszani Prielle 
Kornéliát, ki dicsőséges élete alkonyán a 
művészet legmagasabb fokáig eljutott.”
 (KL, 1892. február 14.)

A város 
krónikáiból

Kolontár Sándor
BANDUKOLÁS

Az éjszakában egymaga
bandukolt
haja csomóként
nyakába hullt
hunyorgott
útjára sütött
 a hold
öl a hatalom, 
mint ragályos kór.

BESZÉLŐN HALOTT 
APÁMMAL
 (részletek)

Házasság, két gyerek, mostam
a pelenkákat, dolgoztunk,
de a tanács nem akart

adni lakást, mosókonyhába
éltünk, kisfiam asztmás,
 a főbérlő kitett minket,
önkényes lakásfoglalás, 
karhatalommal, cigányok,
csavargók közé toloncoltak
egy barakklakásba, patkányok,
szanaszét szaró meztelen kölkök,
durva erőszakosság,
meghülyült közösség,
levél Kádárnak.
-...segítünk - mondta a
megyei MSZMP titkári referense,
de otthagytak a picsába.
Nyolc év egy 4x4 méteres
szobába, vödörbe szartunk,
ott ettünk, mostunk,
szárítottunk, csak ne kelljen
kimenni a reménytelen
pusztuló gané világba.
 S aztán elromlott minden.

Követségeken kujtorogtam
verseimmel, levelet akartam
küldeni Gusztáv királynak,
elboruló elmével táviratokat
firkáltam a megyei párttitkárnak,
elmegyógyintézetek,
„mindent gyógyító” 
munkatherápiái,
mire kiengedtek, elmentél.
December a sivatag szobába,
akár fordulhattam is volna
vissza a Lipótmezőre.
Hiányod annyira fájt,
hogy szinte beleőrültem.
Letaglózott a szökésed,
az árulásod, Anikó,
a két elrabolt gyerek.
A legganébb munkát vállaltam
a tejüzembe senkihez nem
szóltam, valahogy megéltem,
de a testet-lelket romboló
tróger munka annyira kikészített, 
hogy rokkantosítottak.
Nyugdíjam felét elvonták
gyerektartásra, portásságot
vállaltam, de te megtudtad, 

s ebből is a felét követelted
jövedelmemnek,
de én manipuláltam, 
nem adtam többet,
és nem is adok,
a gyerekeknek megveszem,
ami kell, inkább koplalok,
de neked semmit, Anikó,
 semmit, soha, soha,

7 éve hogy elmentél,
most kezdelek kiheverni,
felejteni és nem gondolni
a szerelemre, 36 évesen ez
nagyon nehéz, de meg lehet
szokni... nem is ez aggaszt,
hanem a verseim.
Mikor 96-ból csak ötöt
fogadnak el, abból is a rövideket.
Apám, milyen boldog lennél,
ha tudnád, hogy fiad 
nyomtatásba
öt kurta verssel... emlékszem,
egyszer sirtál, mikor felolvastam
az Úton című verset, 
nem sokkal halálod előtt...

szomorú voltál, de megértetted,
s megölted magad, helyettem.
Te ugrottál az ordító,
 robajló gyorsvonat elé,
míg én otthon hevertem, ébren,
s öngyilkosságod perceiben
iszonyúan összegörcsölt a 
szívem,
távol voltam tőled
halálod pillanatában,
mégis én fogtam a kezed,
én löktelek, ősz fejed
kettéhasító kerekek elé.
Nem bántam meg, apám,
újra csak ezt tenném.

... de azt bocsásd meg,
hogy halálod előtt lehülyéztelek
a kiskonyhába, mikor bevallottad
az elvtársad második 
világháborús
bűneit, s nem juttattam
akasztófára, elfelejtettem a kis
szovjet falu nevét, ahol partizán
gyerekeket lövöldöztetek agyon.
Bocsásd meg, hogy futni hagytam
háborús főhadnagyod,
 a jelen köztiszteletben
álló elvtársát... Bocsásd meg
apám, hogy nem kértem fasiszta
motivációjú kommunizmusodból.
Bocsásd meg, apám, a sorsomat.”

Kolontár Sándort a már akkor is országos jelentőségű Forrás 
irodalmi folyóirat, azon belül is a később Kossuth-díjra méltatott 
Buda Ferenc mutatta be 1985-ben „Két költő” címen, egyik kiemelt 
kecskeméti szerzőként. 

Sanyarú, de őszintén vállalt sors ju-
tott neki: dolgozott csepeli munká-
sok között, megjárta a börtönt, de 
önmagával is mindig kíméletlenül 
és kendőzetlenül nézett szembe. A 
proletársors énekeseként igen ter-
mékenynek bizonyult, mégis, annak 
ellenére, hogy Buda Ferenc jelentős 
lírikusnak ítélte, a bemutatását kö-
vető évtizedekben nem hallhattunk 
róla. Kolontár Sándor verseiben a 
kimondható és a kimondhatatlan 
határát döngeti. A kettő egymásnak 
feszülő gyötrelméből préselte ki 
kor- és kórképként is szolgáló lírá-

ját. Nyersen és közvetlenül fogal-
maz, de a szavak visszacsengése, a 
valóság kíméletlen tükre megmenti 
a közönségességtől – ugyanakkor, 
míg például Pilinszky szentté eme-
li „a mulandóság lim-lom tájait”, 
ezekben a versekben nincs átszel-
lemültség. A fájdalom metafizikája 
sem hatja át a műveket, mégis, az 
elemi erejű valóságból arcul érint 
minket a lét tragédiájának sűrű va-
lósága, és a remény, hogy amit ránk 
mér a sors, bármi áron is, de el tud-
juk viselni.   

 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.

Ami ki nem mondható – Kolontár Sándor,  
a proletársors elfeledett énekese

Fagyos volt a csobbanás  
A JEGES HOLT-TISZÁBAN
Január 22-én pár elszánt 
sportember megmártózott 
a vastag jégréteggel borí-
tott tőserdei Holt-Tiszában. 
Az egyedülálló esemény a 
hagyományteremtés igényével 
jött létre, amelyet Kuti Zoltán 
főszervező és főcsobbanó 
vett szárnyai alá. Aznap még 
csak 4-5 fő merészkedett a 
tóba, de a szervezők remélik, 
hogy a következő években 
többen összeszedik majd a 
bátorságukat. 

– Az esemény célja, hogy együtt 
legyünk és felhívjuk a figyelmet a 
sportolásra és az egészséges élet-
módra, hiszen nem feltétlenül az 
az egészséges, ha otthon ülünk 
pulóverben egy meleg szobában. 
Sétáljunk, fedezzük fel a természet 
szépségeit, hiszen télen is renge-
teg módja van a szabadidő eltölté-

sének – hangsúlyozta a Kecskemé-
ti Médiacentrumnak Kuti Zoltán, 
az esemény főszervezője.

Szakemberek szerint a jeges me-
rülések jótékony hatással vannak 
az emberi testre. Megfigyelték már 
fájdalomcsillapító és gyulladás-
csökkentő hatását, de vérserkentő 

és gyors regenerációt ad. Sporté-
lettani szempontból ajánlott.

Kuti Zoltán nevét nagyon sokan 
ismerik már a térségben, hiszen 
amellett, hogy rengeteg jótékony 
célú esemény főszervezője, egy rá-
szorulókat segítő sportegyesület 
vezetője is. 

Fotók: Tóth Enikő

Kuti Zoltán, az esemény főszervezője 
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Több évtizedes szakmai pálya-
futása alatt a levéltári munka 
szinte minden területével fog-
lalkozott, de legszívesebben az 
1848 előtti nagykőrösi, ceglédi 
és kecskeméti anyag érdekelte, 
elsősorban feudális kori uradal-
mi és egyházi irategyütteseket 
rendezett, látott el segédletekkel. 
Nyugdíjasként sem tétlen, szű-
kebb környezete és a hírös város 
múltját továbbra is nagy lelkese-
déssel kutatja. 

– 2008-ban a megyei levéltár éléről 
ment nyugdíjba. Miért döntött így?

– 2003-ban sikeres pályázatom révén 
ötéves időtartamra kaptam megbízást a 
Bács-Kiskun Megyei Levéltár vezetésé-
re. A mandátumom lejártának közeled-
tekor is éreztem a bizalmat irányomban 
mind a szakma, a munkatársak részéről, 
mind a megyei közgyűlés vezetői felől, 
én azonban úgy gondoltam, akkor dön-
tök helyesen, ha ezt a sokrétű feladatot 
inkább átadom egy fiatalabb kollégának 
és nyugdíjba megyek. Arra számítot-
tam, hogy amire levéltár-igazgatóként 
csak kevés energiát tudtam fordítani 
– fiatal korom óta kedvelt kutatási te-
rületem a 18–19. századi igazgatás- és 
agrártörténet –, arra majd nyugdíjas-
ként több időm jut. A kapcsolatom a 
levéltárral egyébként nem szakadt meg, 
utódommal és az ott dolgozókkal jó vi-
szonyt ápolok. Szakmai véleményemre 
mindmáig számítanak, folyamatosan 
kapok felkérést lektorálásra, nemrég 
például a közelmúltban elhunyt dr. Ivá-
nyosi Szabó Tibor hatalmas, Kecskemét 
török korát összegző munkájának utó-
gondozásában vettem részt. Emellett a 
levéltár évkönyveiben is rendszeresen 
megjelennek az írásaim.

– Az elmúlt években beigazolódtak 
az előzetes várakozásai?

– Igen, teljes mértékben. Előbb a 
Pest Megyei Levéltár felkérésére Pest-
Pilis-Solt vármegye latin nyelven írt 
nemesi közgyűlési iratainak feldolgo-
zásában, kiadásában működtem közre. 
A latintól ezt követően sem szakadtam 
el. Hornyik János Kecskemét város tör-
ténete oklevéltárral I. című művében 
az oklevelek latin nyelven olvashatók, 
ezek fordítását elkészítettem, amely 
azután önálló kötetként meg is jelent. 
Ezekben az években A ferencesek tit-
kos kecskeméti krónikája címmel egy 
népszerű műfajhoz tartozó, de való-
jában komoly levéltári forrásokat tar-
talmazó könyvem is napvilágot látott. 
Ebben a szerzetesek által megörökített 

érdekes, örömteli vagy épp rémisztő 
háttértörténetekkel ismerkedhet meg 
az olvasó. Emellett a megyei levéltár 
felkérésére a két igazgató elődöm, dr. 
Balanyi Béla és dr. Iványosi Szabó Tibor 
tiszteletére kiadott könyvek társszer-
zője voltam, továbbá a Bács-Kiskun 
megyét gyönyörű fotókon bemutató, A 
Dunától a Tiszáig című kötet történeti 
bevezetőjét is én írtam.

Természetesen a szűkebb pátriám 
múltjával is foglalkoztam. A Nagykőrö-
sön évente megjelenő kalendáriumok 
elkészítésében rendszeresen közre-
működtem, továbbá feleségemmel, dr. 
Erdélyi Erzsébettel közösen a Sigrayak 
történetét is kutattam, munkánk A bá-
tori ’Sigray család emlékezete Nagykő-
rösön címmel tavaly jelent meg.

– Egykori egyetemista társaival 
tartja-e a kapcsolatot?

– Diákként három közösséghez is 
tartoztam, velük mindmáig élő kapcso-
latot ápolok. A latin szakon végzettek-
kel ritkábban futok össze, de a levél-
tárosokkal a munka mellett a szakmai 
konferenciák is rendre összehoznak. 
A történelem–földrajz szakos egykori 

csoporttársaimmal gyakran beszélek 
telefonon, az olimpiai években pedig 
mindig összejövünk. Legutóbb tavaly 
itt, Nagykőrösön voltunk együtt – a Co-
vid miatt a mi találkozónk is csúszott 
egy évet –, néhány hónap múlva meg 
már reményeink szerint Debrecenben, 
az aranydiplomáink átvételekor fogunk 
ismét találkozni.

– Családi élete hogyan alakult?
– Diplomáim mellett feleségemet is 

az egyetemnek „köszönhetem”: Deb-
recenben, egy németórán találkoztunk 
először. 1972-ben kötöttük össze az 
életünket, azóta együtt élünk. Párom 
pedagógus, sokáig az ELTE Magyar 
Nyelvtudományi Tanszékén tanított. 
Emellett évtizedek óta komoly tudo-
mányos és ismeretterjesztő munkát 
végez, időnként együtt is dolgozunk. 

Két fiúgyermekünk született. Az 
idősebbik, Gergely geográfus végzett-
séget szerzett, feleségéhez hasonlóan 
ő is a Debreceni Egyetem oktatója. A 
kisebbik, Bence levéltáros lett, jelenleg 
a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgató-
helyettese, családjával a közelünkben 
él. Két fiunk révén három lányunokának 

is örülhetünk. Szeretteinkkel természe-
tesen sok időt töltünk együtt – öröm-
mel hozzuk-visszük az unokákat a kü-
lönórákra, a sportfoglalkozásokra –, és 
persze hétvégenként gyakran összejön 
a család, legközelebb épp az én 75. 
születésnapom megünneplése lesz az 
„ürügy” az újabb közös találkozáshoz. 

– Vannak-e hobbijai, amelyekre szí-
vesen fordít időt?

– Mindig törekedtem az egészséges 
életmódra. Már egyetemista koromban 
is szerettem mozogni, ebben azóta 
sem változtam meg. A legegyszerűbb 
sport a futás, sokáig ezt gyakoroltam. 
Amióta a lábaim ezt a megterhelést 
már nem nagyon bírják, azóta ke-
rékpározom, míg a téli időszakban, 
a hűvösebb napokban hosszabbakat 
gyalogolok. Kertes házban lakunk, a 
porta rendben tartása is megmozgat. 
Szívesen végzem a ház körüli teendő-
ket, egy percig sem érzem ezt megter-
helőnek, pláne nem nyűgnek. Szeretek 
úszni is, főleg szabad vízben, és ha 
van lehetőség, akkor a családdal vagy 
feleségemmel kettesben el-eljárunk a 
közelebbi tengerpartokra.

– Nagykőrösön él, ugyanakkor több 
szálon is kötődik Kecskeméthez. A 
régmúltból ránk maradt anekdoták 
szerint nem túl barátságos viszony jel-
lemezte a két települést. Ön hogyan 
látja, valóban volt és van rivalizálás a 
két város között? 

– Szerintem nincs, és nem hiszem, 
hogy valaha is komoly ellentét lett vol-
na Nagykőrös és Kecskemét között, 
inkább csak az újságírók gondolhatták 
azt, hogy egy-egy tréfás történettel, 
csípős odamondásokkal érdekesebbé 
teszik a lapjukat. Levéltári adatok is 
bizonyítják, hogy például amikor az 
1700-as és 1800-as években hatalmas 
tűzvészek pusztítottak itt vagy ott, ak-
kor a szomszéd város minden esetben 
elsőként segített a másikon. Én eleve 
elkötelezett híve vagyok az együtt-
működésnek – apai ágról jómagam is 
kecskeméti származású vagyok –, és 
az ismeretségi körömben, a kollégák 
között is csak ugyanezt éreztem és ta-
pasztalom ma is. Kecskemét nagyváros, 
mára regionális központtá vált, nagyon 
örülök, hogy a közelében élhetünk.

 Varga Géza

NÉVJEGY
Dr. Szabó Attila levéltáros, a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat Levéltárának 
nyugalmazott igazgatója Alsódabason 
született 1947. február 2-án. Általános és 
középiskoláit Monoron végezte, a József 
Attila Gimnáziumban érettségizett 1965-
ben. Tanulmányait 1967-től Debrecenben, 
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
folytatta, ahol 1972-ben földrajz–törté-
nelem, 1974-ben pedig latin szakos tanári 
képesítést szerzett. Később Budapesten, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
elvégezte a levéltáros szakot is, míg 1981-
ben bölcsész doktori címet, 1997-ben 
PhD-fokozatot kapott a KLTE-n. 1972-től 
1973-ig a vasadi általános iskola tanára 
volt. Ezt követően közel három évtizeden 
át a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi 
Osztályán dolgozott. Segédlevéltárosként 
kezdett, majd a ranglétra fokait végig-
járva volt levéltáros, főmunkatárs, főle-
véltáros. 2002 decemberében pályázat 
útján a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés öt 
évre őt választotta meg a megyei levéltár 
igazgatójának. Ezt a feladatot azután 
2003 márciusától 2008 márciusáig, 
nyugdíjba vonulásáig látta el. Levéltári 
munkája mellett 1987-től 2021-ig a TIT 
Nagykőrösi Városi Szervezetének titkára 
volt, 1998-tól 2005-ig az újjászervezett 
levéltári szakfelügyelői szervezet tagja-
ként a dél-alföldi megyék közlevéltárainak 
ellenőrzését végezte, valamint 1998-tól 
2008-ig, illetve 2014-től mindmáig a 
Károli Gáspár Református Egyetem Nagy-
kőrösi Tanítóképző Főiskolai Karán oktat. 
Több évtizedes kimagasló színvonalú le-
véltárosi munkáját számos elismeréssel ju-
talmazták, így például a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzattól főtanácsosi címet 
kapott, valamint Pest Megye Tudományos 
Díját és a Pauler Gyula-díjat is átvehette.

Előadás közben, 2021benDr. Szabó Attila

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

A Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztályán 
közel három évtizeden át dolgozott

Szerettei 
körében

Szavakból szőtt szerelem – FELHÍVÁS
Keressük a legszebb – egykor 
papírra vetett – szerelmesle-
velet! Ha ön, szülei, nagyszülei 
vagy dédszülei még dobogó 
szívvel, kipirulva várták a 
postást, hogy aztán postafor-
dultával már küldjék is a választ 
kedvesüknek, és a fiók mélyén 
ott lapulnak ezek a kedves 
írások, küldje el nekünk, és 
nyerje meg vele Valentin-napi 
ajándékainkat!

A felhívásra azok jelentkezését várjuk, 
akiknél lapul a fiókban szerelmesle-
vél. Lehet a sajátja, szüleié, nagy- vagy 
dédszüleié, a lényeg, hogy hozzájá-
ruljon ahhoz, hogy felkerüljön a Hí-
rös.hu oldalra, nyilvánosságot kapjon, 
és minél többen olvassák. Ha már 
egy szó, egy gondolat, egy mondat 
megragadja az olvasók fantáziáját, ha 

azokból tudnak építkezni a saját érzé-
seik megfogalmazásakor, már elértük 
célunkat! Az önök segítségével!

Mert mi hiszünk abban, hogy a 
kedves szavak, gondolatok még ma is 
simogatják a szívet és a lelket, hogy 
a szívből jövő szerelmeslevél ma is 

lehet az érzelmek kimutatásának ré-
sze. A leveleket beszkennelve vagy 
telefonnal/fényképezővel lefotózva 
várjuk az jatek@hiros.hu címre!

Beküldési határidő: 2022. 02. 13-a 
éjfélig. A zsűri, aki kiválasztja a leg-
szebb szerelmesleveleket: Kozák 

Polett, a Kecskeméti Médiacentrum 
ügyvezető-főszerkesztője, Csenkiné 
Túri Edit, az Otthon mozi vezetője 
és Füzi Péter irodalomtörténész, a 
Forrás folyóirat szerkesztője.

A díjazás: 
I. helyezett: Kétszemélyes vasár-

napi ebéd wellnesshasználattal, a 
Four Points By Sheraton Bistorant 
Étteremben.

II. helyezett: Kétszemélyes belé-
pőjegy a Kecskeméti Fürdőbe.

III. helyezett: Kétszemélyes belé-
pőjegy a Kerekdombi Termálfürdőbe.

Mindhárom helyezett Filmharmó-
nia-bérletet is kap az Otthon mozi-
ba, az első 10 beküldőt pedig páros 
belépőjeggyel ajándékozzuk meg a 
02.14-ei „Én vagyok a te embered” 
című filmre.  

Eredményhirdetés: 2022.02.14. 18 
órakor az Otthon moziban.

Az Otthon mozi és a Kecskeméti 
Médiacentrum pályázatot hirdet Valentin

nap alkalmából, a legjobbak értékes 
nyereményekkel ünnepelhetik a szerelmet

•  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   

           MESTEREK

kedvező
árak!

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

AlAPTól

           A TETőig
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A legifjabb  
kecskemétiek

Talgotra Emili (édesanyja 
neve: 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, 
Bódi Elizabet (Bódi Dzsenifer) Csanytelek, 
Papp Kornél Örs (Farkas Vivien) 
Táborfalva, Durjanik Nándor András 
(Német Márta Magdolna) Kecskemét, 
Tábi Ármin (Tálas Patrícia) Kunszállás, 
Kalán Benjámin (Dobos Dorina) 
Kecskemét, Gazsi Janka (Tóth Titanilla 
Katalin) Tiszaug, Ripp Szonja (Sveier 
Jázmin) Kerekegyháza, Hegedűs Emese  
(Somoskői Judit) Kecskemét, Pataki 
Levente Tibor (Megyeri Éva) Izsák, Tercsi 
Adrienn (Nagy Kitti) Kecskemét, Cserna 
István Máté (Zrínyi Anikó) Szabadszállás, 
Kurucz Máté (Klembucz Renáta) 
Kunadacs, Farkas Zara Maja (Farkas 
Julianna Melinda) Tiszaalpár, Makra 
Norbert (Solti Anita Gyöngyi) Kelebia, 
Vass Debóra (Fodor Éva) Ballószög, 
Varga-Gácsi Vanessza (Németh Klára) 
Kiskunfélegyháza, Szabó Noel (Adorján 
Andrea) Kecskemét, Gulyás Panka 
(Németh Krisztina) Lakitelek, Atkári-
Gyóni Anna (Atkári-Gyóni Alexandra) 
Jászszentlászló, Fabula Noel Dávid 
(Fabula Edina Zsuzsanna) Szabadszállás, 
Timár Laura (Pongrácz Ildikó) Kecskemét, 
Vincze Noel (Margit Nikolett) Kecskemét, 
Vincze Martin (Margit Nikolett) 
Kecskemét, Faragó Benedek (Zsohovszky 
Melinda) Kecskemét, Tarsoly Milán 
(Molnár Andrea) Cegléd, Kiss Léna 
(Orsós Erika) Komló, Kopasz Dávid 
(Zolnai Bettina) Dabas, Takács Zente 

(Harcsa Gyöngyi) Kecskemét, Tóth 
Zsombor (dr. Iványi Tünde) Kecskemét, 
Gál Kristóf  (Veszprémi Mónika) 
Nagykőrös, Pálffy Balázs (Szabados Milla 
Mária) Nagykőrös, Marton Bence 
(Zámbori Hajnalka) Kiskunfélegyháza, 
Soltész Mátyás (Polyák Izabella) 
Kecskemét, Boda Ádám  (Vörös Katalin) 
Lajosmizse, Bátyai Lotti  (Sima Adrienn) 
Kecskemét, Leitheiser Patrik (Énisz Anita) 
Harta, Tálas Milán Márk (Hegyi Réka) 
Hatvan, Trecskó Milla (Katkics Noémi) 
Kecskemét, Lévai-Agócs Barnabás 
(Agócs Rita) Kecskemét, Barta Tamás 
(Varga Eszter) Szabadszállás, Gärtner 
Norisz (Bálint Viktória) Orosháza, Kovács 
Milán (Székeli Andrea) Kecskemét, 
Maráczi Panna (Sörös Ágnes) Izsák, 
Váradi Vanda (Farkas Alexandra) 
Kiskunfélegyháza, Inoka Anna (Kucsák 
Bettina) Kunpeszér, Gajdos Anna (Gajdos 
Klaudia) Szank, Panczi Hanna (Panczi 
Anna Mária) Nagykőrös, Varga Fédra 
(Pádár Edina) Tiszakécske, Farkas Nolen 
Dorián (Tóth Szilvia) Lajosmizse. 

Halottaink
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 Szerekes Margit 
1946. (Kecskemét), Tóth Anikó 1968. 
(Kecskemét), Tóth András György 1966. 
(Lajosmizse), Sztankovics Ildikó 1968. 
(Jakabszállás), Seres András 1939. 
(Bugac), Ország Gergelyné Jancsik Klára 
1942. (Jakabszállás), Tóth László 1941. 
(Kecskemét), Bacsik Józsefné Kaszás 
Gizella 1941. (Lajosmizse), Borbély Attila 
1981. (Városföld), Patai Jánosné Merász 
Judit Erzsébet 1929. (Kecskemét), 
Sandra Gáborné Szilasi Erikai Mária 
1945. (Kecskemét), Rigó Imre 1956. 
(Kiskunfélegyháza), Bazan Volodimir  
Volodimirovics 1956. (Kecskemét), 
Szilvási Béla György 1959. 
(Kerekegyháza), Jónás János 1941. 
(Kecskemét), Ambrus Györgyné Móri Irén 
1945. (Dunatetétlen), Kocsis István 
1945. (Kecskemét), De Groot Nicolaas 
1950. (Ladánybene), Tóth Lajosné Makai 
Julianna 1929. (Kecskemét), Némedi 
Sándor 1938. (Kecskemét), Izsóf 
Krisztina 1968. (Kecskemét), Bőrös 
Jánosné Misándi Mária 1942. (Orgovány), 
Sándor Tiborné Domján Margit 1929. 
(Kecskemét), Farkas Józsefné Szeleczki 
Ilona Katalin 1928. (Kecskemét), Balai 
Mihály Gergelyné Ludvig Edith Mária 
1928. (Kecskemét), Gróf Györgyné 
Liptsey Zsuzsanna 1953. (Kecskemét), 
Bene Jenőné Pintér Erzsébet Margit 1931. 
(Kecskemét), Pataki Józsefné Kovács 
Mária 1940. (Kecskemét), Gémes István 
1960. (Kecskemét), Kiss Lajos 1941. 
(Ballószög), Vas Tiborné Tamási Etelka 
1941. (Kecskemét), Mixtaj István László 
1949. (Ózd), Kocsis Mihályné Trepák 
Julianna 1934. (Jakabszállás). 

Házasságot 
kötöttek
Pásztor Ferenc és Eszik 
Zsuzsanna, Dózsa Tibor 

és Bóka Mária Anna, Rizmajer Richárd 
és Szijártó Emese, Karsai-Kis Gábor és 
Horváth Eszter, Pintér Tamás és Győri 
Krisztina Ildikó, Kovács Norbert és Szűcs 
Anita Ilona.

ANYAKÖNYVI HÍREK

HÍRÖS 
AGÓRA: 
FEBR. 14. 

19.00

HENRY

A FÕSZE−
REPLÕ 

PÁR

TÉLI TÁJ 
ELEME

ALMÁS 
SÜTI

... 
WIESEL; 
NOBEL−

DÍJAS 
ÍRÓ

ÓBUDA 
HATÁRAI!

TÁPLÁL−
KOZIK, 
ESZIK

VALA−
MINT

MELEG, 
TÉLI 

ALSÓ−
RUHA

BIZONY 
NEM, 

EGYÁL−
TALÁN 

NEM

KELET

LIECH−
TENSTEIN 

SP.JELE

NÕNEMÛ 
GYEREK

NEM IS 
EZT!

ÉS ...; 
KLASSZI−
KUS MÛ 
ÚJ FOR−
MÁBAN

R
UNDOR, 
ISZONY, 
GYÛLÖ−

LET

OLTALOM

... RIGBY; 
BEATLES−

DAL

PUFÓK, 
DUCI

FAVORIT

VASAS 
SPORT 
CLUB

DIPLO−
MÁS

JÁTSZIK, 
ANGOLUL

EAST

IGEN 
KARCSÚ

DÉL−
UTÁN, 
RÖV.

ÉJJELI−
ZENE

FIGYEL

AUSZT−
RÁLIAI 
FUTÓ−
MADÁR

A VAN ÉS 
A LESZ
IS EZ

Segítség: 
A TÓ, 
OOPS, 
PLAY, 

ROT

FIÓKBA 
HELYEZ

INGAÓRA 
IS TESZI

FILM 
ÚJRA−

FELDOL−
GOZÁSA

GÁTI ...; 
SZÍNÉSZ

FOSZFOR

PÁRIZS 
LAKÓJA

PORTUG. 
KIRÁLY

FOTÓ−
MÁRKA

NÉMET 
HIVATAL!

RADIÁN

HAGYMA−
FAJTA

KÍNAI 
NÉPKÖZT

FAFÚVÓS 
HANGSZ.

DÍVÁNY 
SZÉLEI!

BABA−
BÚCSÚ!

KELLÕEN 
NAGY

KISIPARI 
T. SZÖV.

ÉSZAK

SZÍNE−
ZÉKCSO−

PORT

VACAK

HOPPÁ, 
ANGOLUL

ORGONA, 
RÖV.

KERES

LAMAR−
TINE 

VERSE

NEMZET 
KÖZEPE!

VÖRÖS, 
NÉMETÜL

AZ ELTE 
EGYIK 
KARA

NÉVELÕ

REDÕZET

NÉMA 
TANÚ!

ELÉM 
PAKOL

ÁGY 
SZÉLEI!

ZIRCI 
ÉPÜLET

ITTRIUM

HOSSZÚ 
IDEIG

KÉN

LEVE−
GÕZTETÕ 

BEREN−
DEZÉS R

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
egy darab kétszemélyes belépőjegyet NagyKálózy 
Eszter és Rudolf Péter És Rómeó és Júlia című 
előadására.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket február 9ig várjuk telefonszám 
feltüntetésével a jatek@hiros.hu email címre vagy 
postán a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.

14 | REJTVÉNY, ANYAKÖNYV

A január 20-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:
Jótékony célú télbúcsúztató ünnep

Élethinta alapítvány
Két személyre szóló belépőjegyet nyert  

a Kerekdombi Termálfürdőbe:

Andrási Erzsébet (Kecskemét, Aradi vértanúk tere…)
és Margit Ferencné (+36/20-443…).

Kérjük a nyerteseket, hogy a 76/570-440-es telefonszámon 
egyeztessenek időpontot a nyereményük átvételéhez!

Ki ad ja a Kecskeméti Lapok KFT.  
megbízásából a Kecskeméti Televízió  

Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kozák Polett

SZER KESZ TÕ SÉG ÉS KI ADÓ HI VA TAL:
6000 Kecs ke mét, Szabadság tér 2.

Telefon: 76/570-440  
E-mail: info@hiros.hu

ISSN 0865–3194

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:  
Euro Bioinvest Kft.

NYOMTATÁS:  
Mediaworks Hungary Zrt.,

9021 Győr, Újlak u. 4/a. 
Felelős vezető: Szabady Balázs 

műszaki igazgató

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

Díszdiplomák átadása
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Esélyte-
remtési Bizottsága ebben az évben is – a pedagógus-
naphoz kötődően – ünnepélyes keretek között szeretné 
átadni a díszdiplomát azon nyugdíjas pedagógusoknak, 
akik 50, 60, 65, 70, illetve 75 évvel ezelőtt vették át 
diplomájukat, legalább 30 évet tanítottak, és ebből 
legkevesebb 15 évet Kecskeméten.

Ezért kérik azoknak a pedagógusoknak  
a jelentkezését 2022. március 31-ig, akik  
50, 60, 65, 70, 75 éve szereztek diplomát,  

és a többi feltételnek is megfelelnek.

A jelentkezés beadásához szükséges:
• oklevél másolata,
•  felsőoktatási intézmény díszoklevélkérő adatlapja (beszerez-

hető a felsőoktatási intézmény honlapjáról),
•  szolgálati időt igazoló dokumentum (munkakönyv) másolata 

az aranyoklevél igénylése esetén, a további igényléseknél az 
előző díszoklevél fénymásolata,

• rövid szakmai önéletrajz,
•  nyilatkozat arról, hogy megismerte a személyes adatok keze-

lésére vonatkozó tájékoztatókat,
• pontos lakcím, telefonszám.

A jelentkezések benyújthatók:
•  postai úton: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-

vatala, Szervezési Osztály 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.,
•  elektronikusan: sutus.laszlone@kecskemet.hu e-mail-címre 

küldve, illetve
• zárt borítékban leadható a Városháza portáján.



2022. február 3. 

KECSKEMÉTI LAPOK SPORT | 15 

Az MVM marad az akadémia  
kiemelt szponzora 
A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár 
Nemzeti Kosárlabda Akadémia 
működésének újabb elismerése: 
az MVM Energetika Zrt. a 2021. 
december 31-én lejárt szponzori 
szerződést egy évvel meghosszab-
bította, így 2022. december 31-ig 
az energetikai óriáscég marad az 
akadémia kiemelt szponzora.

Komoly értékelés zárta le a felek 2021. 
december végén lejáró szerződését, 
amely után mind az MVM, mind az aka-
démia a sikeresnek minősített együtt-
működés folytatása mellett döntött. 
Az új szerződést 2022. december 31-ig 
hosszabbították meg, ennek köszönhe-
tően az energetikai vállalat közel hat-
száz gyermek sportolásához, egészséges 
életre neveléséhez és egy értékteremtő 
közösség fejlődéséhez járul hozzá.

– Az akadémia kiemelt célja a magas 
szinten képzett fiatalok fejlesztése mel-
lett az egészséges életmódra nevelés, 
a tehetséggondozás és a közösségépítés – 
nyilatkozta a szerződés meghosszabbítása 
kapcsán Ivkovicné Béres Tímea, az akadémia 
vezetője.

A járványhelyzet okozta nehézségek ellené-
re az akadémia közössége tovább erősödött, 
immár közel hatszáz utánpótláskorú sportoló 
kosárlabdázik a szervezet keretei között.

 – A jelenlegi helyzetben még inkább fel-
értékelődött a sport szerepe a gyerekek 
életében. Örömmel tölt el minket, hogy az 
MVM számára ezek az értékek szintén fon-
tosak. A 2020–21-es szezon volt a legsikere-
sebb évünk, hiszen az országos döntőkben 
elért eredmények mellett több válogatott 

játékost adtunk a korosztályos keretekbe, 
és tucatnyian kapcsolódtak a felnőtt klubok-
hoz, az élsport világához. Mindebben jelentős 
szerepe van az MVM-nek, hiszen a kiemelt 
szponzorunk nem csupán ahhoz járul hozzá, 
hogy az akadémia működése jelentősen sta-
bilizálódjon, hanem ahhoz is, hogy a fejlődés, 
ezzel együtt a jövő tervezhetőbb legyen. En-
nek köszönhetően az akadémia a gyerekek 
fejlődésére tud koncentrálni. Hatalmas meg-
tiszteltetés számunkra, hogy az ország egyik 
meghatározó vállalata egy év támogatás után 
mellettünk maradt, ezzel elismerve a mun-
kánkat, céljainkat, a jövőbe vetett hitünket 
– tette hozzá.

Január 23-án mintegy 500 futóval 
elstartolt az idei, immáron 5. 
alkalommal megszervezett jóté-
konysági Violin Maraton Kecs-
keméten. A járványhelyzet miatt 
idén mintegy 500 futó vett részt 
az eseményen.

A pandémia miatt egy év kihagyás 
után vasárnap 11 órakor ismét elin-
dult a Violin Maraton jótékonysági 
futóverseny. A járványhelyzet azon-
ban idén is befolyásolta a rendez-
vényt, így mintegy 500 résztvevővel 
indulhattak el a futamok. Az előneve-

zések alapján a 21 kilométeres távra 
100 fő, az 5 és 20 kilométerre pedig 
150-150 futó regisztrált. A helyszí-
nen további 100 hely betöltésére volt 
még lehetőség.

21 km-en Patocskai Tamás és Pász-
ti Edit, 10 km-en Zvekán Zsombor és 
Filó Edit, 5 km-en pedig Csorba Ben-
ce Máté és Kiss Anett Zsófia végzett 
az élen. Az idei versenyen mintegy 

500 futó vett részt. A legfiatalabb 
versenyző Leiner Zsejke (2015) és 
Uhrin Márton (2011), a legidősebb 
futó pedig ezúttal Gellért József volt.

A sorrendben ötödik jótékonysá-
gi rendezvény bevételéből ezúttal is 
a Kecskeméti Kodály Iskola szakkö-
zépiskolás növendékeinek szakmai 
fejlődését, hangszeres tanulmányait 
támogatják.

Immár 5. alkalommal szervezték meg 
A JÓTÉKONYSÁGI VIOLIN MARATONT

Az V. Violin  
Maraton  
legjobbjai:
5 km – férfi

1. Csorba Bence Máté
2. Horváth Zoltán
3. Telekes Kristóf

5 km – női
1. Kiss Anett Zsófia
2. Farkas Janka
3. Nagy Zsóka

10 km – férfi
1. Zvekán Zsombor
2. Bíró Károly
3. Tankovics Csongor

10 km – női
1. Filó Edit
2. Dósai-Molnár Szilvia
3. Mészáros Réka

21 km – férfi
1. Patocskai Tamás
2. Lencse Gábor
3. Mészáros Tamás

21 km – női
1. Pászti Edit
2. Szuhi-Lestár Erika
3. Tóth-Varga Vera

TOVÁBBI KÉPEK!

Nemzetközi tornán  
szerepelt az akadémia 
kadett fiú csapata
Székesfehérváron, a hagyomá-
nyos Szent István Basketball 
Cup 2022 elnevezésű nemzetközi 
tornán szerepelt január 27–30. 
között a Mercedes-Benz Gyár 
Nemzeti Kosárlabda Akadémia 
U16-os fiú csapata. Lakosa Zsolt 
és Kégel Tamás tanítványai ran-
gos ellenfelek ellen mérkőztek.

Az A csoportban az U16-os magyar 
válogatott mellett az olasz Orange1 
Basket Bassano, a bolgár BC BUBA 
Basketball és a horvát BC Zadar ját-
szott körmérkőzést. A B csoportban a 
Mercedes-KA Kecskemét mellett az olasz Stellaz-
zurra Roma, a lett Kristaps Porzingis Basketball 
Academy és a lengyel GAK Basketball Academy 
Gdynia csapott össze.

A tornagyőzelmet az olasz Orange1 Basket 
Bassano szerezte meg, miután a döntőben le-
győzte a legutóbbi két alkalommal tornagyőztes 
olasz Stellazzurra Roma csapatát. A magyar vá-
logatott a 3. helyet szerezte meg, a kecskeméti 
akadémisták pedig a 7. helyen végeztek.

– Nagy megtiszteltetés érte akadémiánkat, 
mert kadett csapatunkat meghívták az U16-
os válogatott számára szervezett nemzetközi 
tornára. A rendkívül erős mezőnyben kitűnően 
helytálltak a fiaink. Jó mérkőzéseket játszottak 
nagynevű ellenfeleikkel, s végül egy bravúros 
győzelemmel a hetedik helyet szerezték meg. 
Eddigi nemzetközi és bajnoki eredményeink 
miatt esett ránk a választás – mondta a csapat 
vezetőedzője, Lakosa Zsolt.

A csoportküzdelmet a lengyelek ellen kezd-
ték a kecskeméti fiúk. Az utolsó negyedig ki-
egyenlített küzdelem folyt a pályán, a végjáté-
kot azonban a lengyelek nyerték. A második 
csoportmérkőzésen, a korábban két alkalommal 

is tornagyőztes Stellazzurra Roma csapata ellen 
léptek pályára a kecskemétiek.

– Az elmúlt két évben a rómaiak nyerték a 
kupát. Igazi sztárcsapat, tele nem olasz játéko-
sokkal. Ez volt a csúcsmeccsünk. Hatalmas meg-
lepetésre, az utolsó pillanatig nyerési esélyeink 
voltak – értékelte a mérkőzést a vezetőedző.

A csoportban a harmadik ellenfél a 195 cm át-
lagmagasságú lett csapat nagy fizikai fölényben 
játszott és nyert. Végül a 7. helyet eldöntő talál-
kozón sikerült a győzelem is.

– A bolgárokkal már játszottunk meccset, 
akkor pár ponttal kikaptunk. Mindenképp győ-
zelemmel szerettünk volna elköszönni ettől a 
kitűnő tornától, szépen búcsúztunk – mondta 
végezetül Lakosa Zsolt.

Eredmények:
GAK Basketball Academy Gdyna – Mercedes-KA 

80–62 (21–12, 13–19, 15–16, 31–15)
Stellazzurra Roma – Mercedes-KA  

65–60 (19–14, 19–12, 14–16, 13–18)
Mercedes-KA – Kristaps Porzingis Academy  

61–87 (10–19, 13–30, 15–25, 23–13)
BUBA Basket – Mercedes-KA  

58–66 (15–15, 13–24, 17–12, 13–15)
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NYERJ EGY FARSANGI BULIT  
a Kecskeméti Médiacentrum jelmezversenyén!

Óvodáskorú és általános iskola alsó tagozatos  
gyermekek farsangi jelmezversenye.

Itt az idő, hogy benevezzetek a Kecskeméti Médiacentrum jelmezversenyére,  
és nyerjetek egy farsangi bulit a lajosmizsei Dzsimburi Gyermekközpontba! 

A kétszintes játszóházban akadálypálya, labdamedence, trambulin, síncsúszda,  
mászófal, mozgóhíd, alagutak és sok-sok érdekes játék vár rátok.

KIK VEHETNEK RÉSZT BENNE?
Ha már betöltötted a 3 évet és még nem múltál el 11, akkor nevezz be bátran! 

 
MIT KELL TENNI?

Küldjétek be a jelmezes fényképeteket a brozsa@kecskemetitv.hu e-mail-címre!  
Ne feledjétek el megadni a neveteket, életkorotokat és a telefonszámotokat!  

Ezután mi felvesszük veletek a kapcsolatot!
Beküldési határidő: február 23., szerda

HOL TALÁLHATÓ A VERSENY?
A versenyt a Hírös.hu Facebook-oldalán indítjuk,  

ahol majd lájkolással lehet szavazni a legjobban tetsző jelmezre. 
Megoszthatjátok fotóitokat ismerőseitekkel, toborozhatjátok a szavazóitokat és a 

legvégén nyerhettek egy farsangi bulit Lajosmizsére, a Dzsimburi Gyermekközpontba! 

MI LESZ A NYEREMÉNY?
Az 1. helyezett 10 fős belépőt, a 2. helyezett 8 fős belépőt,

a 3. helyezett 6 fős belépőt nyer a lajosmizsei Dzsimburi Gyermekközpontba! 
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A jelenlegi baloldali jelöltekkel egy újabb választási 
vereség felé robog az ellenzék – állította múlt pénteki 
sajtótájékoztatóján Vancsura István baloldali politi-
kus. Véleménye szerint ugyanis az előválasztáson a 
szavazatmaximalizálásra képtelen jelölteket hirdettek 
ki győztesként. A leleplező sajtótájékoztatón Vancsu-
ra egy olyan prezentációt mutatott be, amely szerint 
Bodrozsán Alexandra momentumos országgyűlési 
képviselőjelölt kamuprofilokkal éljenezteti magát a 
közösségi oldalon.

Molnár H. Boglárka

Egy újabb választási vereség 
felé robog az ellenzék – állí-
totta január 28-ai sajtótájé-
koztatóján Vancsura István, 
aki többek közt arra alapozta 
állítását, hogy az előválasztás 
rossz rendszere miatt nem a 
legalkalmasabb jelöltek kerül-
tek ki győztesként. Vancsura 
hangsúlyozta: Bodrozsán Ale-
xandra méltatlan az országgyű-
lési képviselő-jelöltségre.

A baloldali önkormányzati 
képviselő szerint egy jelöltnek 
ismertnek, elismertnek és hite-
les embernek kellene lennie, 
aki mögött egy megfelelő élet-
út áll. Bodrozsánnak azonban 
nincsenek meg ezek a paramé-
terei, fogalmazott Vancsura. A 
több mint egy órán át tartó tá-
jékoztató egyik fő témája a je-
lölt előválasztáskor tanúsított 
etikátlan viselkedése volt. Van-
csura ugyanis azt állította: nem 
volt tisztességes az előválasz-

tás, mivel a papíralapú szava-
zásból Bodrozsán körzetében 
kizárták a vidéki szavazókat.

– Itt sajnos nem is volt tisz-
tességes és nem is volt fair az 
előválasztás, ugyanis szándéko-
san ki voltak rekesztve a kistele-
pülések. Szentkirály, Városföld, 
Helvécia, Ballószög nem kapott 
arra lehetőséget, hogy helyben 
szavazósátorok legyenek, és 
helyben leadhassák a választó-
polgárok a voksokat. Azt láttuk, 
hogy a választók 85 százaléka 
papíron szavaz, tehát arra hi-
vatkozni, hogy elektronikusan 
lehetőség lett volna, nem fedi 
így a valóságot, hiszen minden-
ki még mindig a papíralapú sza-
vazást preferálja – hangsúlyozta 
Vancsura István.

A képviselő azt is elmondta, 
hogy Bodrozsán és a Momen-
tum helyi vezetője, Kecskés 
Mihály szerepet játszottak 

abban, hogy a vidéki települé-
seken nem állítottak standot 
a voksolók számára, így nem 
tudtak súlyuknak megfelelően 
véleményt nyilvánítani.

A sajtótájékoztatón egy 
olyan prezentációt mutatott be 
Vancsura, amely szerint a mo-
mentumos országgyűlési kép-
viselőjelölt kamuprofilokkal 
mocskol másokat és éljenezte-
ti magát a közösségi oldalon. 
Mást pedig álszent módon épp 
ilyen tevékenység miatt jelent 
fel az újpesti momentumos.

– Amíg Bodrozsán Alexandra 

valakit kamuprofilok 
ügyében feljelent, ad-
dig ő maga ugyanilyen 
tevékenységet folytat, 
és kamuprofilok mögé 
bújva mocskolódik, 
illetve fényezi magát 
álszent módon – tette 
hozzá a képviselő.

Vancsura István egyéb-
ként Bodro zsán etikátlan vi-
selkedéséről jelentést tett a 
Momentum felé, ám mint a 
tájékoztatón megtudtuk, a 
párt elnöksége nem foglalko-
zott az esetekkel. Vancsura 

hozzátette, ezért is lépett ki 
a pártból. A képviselő azt is 
elmondta, hogy a Momentum 
személyével kapcsolatos va-
lótlan közleménye miatt rágal-
mazásért büntetőfeljelentést 
fog tenni.

Vancsura: „Újabb választási 
vereség felé robog az ellenzék”

SZŐKÉNÉ ELHALLGATTA,  
KIRÁLY BEISMERTE:  

Mint a Kecskeméti Médiacentrum megtudta, felfüggesztették Bodrozsán Alexandra tagságát 
a kecskeméti közgyűlés baloldali frakciójában. Erre azután került sor, miután az újpesti 
momentumos megvádolta Király József önkormányzati képviselőt azzal, hogy megvásárolja 
a szavazatokat az előválasztáson. Az ügyben megkérdeztük Szőkéné Kopping Rita baloldali 
képviselőt, aki belső ügyre hivatkozva kitért a válasz elől. Király József, a Szövetség a Hírös 
Városért Egyesület frakcióvezetője viszont elismerte, hogy felfüggesztették a momentumos 
politikus tagságát. Király József rágalmazási pert indított Bodro zsán Alexandra ellen. Mivel 
azonban időközben rendezték egymás között a kérdést, folyamatban van a tagi jogviszony 
visszaállítása – közölte a frakcióvezető.

Vancsura István (képünkön középen)  
méltatlannak nevezte a képviselő
jelöltségre Bodrozsán Alexandrát

Bodrozsán Alexandra –  
Vancsura István szerint kamuprofilokat 

használ a közösségi oldalon

Bodrozsánt felfüggesztették

(Képünk illusztráció.)

Király JózsefSzőkéné Kopping Rita


