
Energiaközösséget  
hozna létre a város 
Gaál József alpolgármester: a helyi, megújuló erőfor-
rásokra támaszkodó energiaközösség jelentősen nö-
velné az energiaellátás biztonságát, valamint kiküszö-
bölné vagy legalábbis enyhítené a közelmúlt globális 
energiaár-emelkedésének hatásait.

Házasság 
hete 
Néma Attiláné Ella, a Parázs 
Pasztorális Központ koordiná-
tora: „házasságunk életre szóló 
kölcsönös szeretetszövetség 
egymással és Istennel.”

Diplomaátadó 
az egyetemen 
Dr. Fülöp Tamás, a Neumann 
János Egyetem rektora az ün-
nepségen arról beszélt: a diplo-
maosztó az egyik legfontosabb 
ünnep egy egyetem életében.

4. oldal 8–9. oldal 11. oldalKÖZGYŰLÉS KÖRKÉP OKTATÁS
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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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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 fejlődésetöretlen Megújul a téli főtéri hangulat Feldolgozni a gyásztKECSKEMÉTI LAPOK

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! 40.000

Téli Fényünnep, óriáskerékkel

Repülőgéppel jöttKecskemétre a Mikulás Áldozatok és rászorulók karácsonyára gyűjtünk Avarszedés szinteminden városrészben

A kis lábáért harcolnak  Egyetemi évértékelő Állásokat mentettek  KECSKEMÉTI LAPOKA nehézsorsúak karácsonyáért

Gyógyító lámpamesék: siker az új mesekönyv Interjú dr. Salacz Lászlóval 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

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. o
lda

l
Fotó: Banczik R

óbert

Fotó: Banczik R
óbert

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

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

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

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

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: FEBRUÁR 24.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Mintegy 10 kilométernyi útszakasz fejlesztése kezdődik meg hamarosan, melynek köszönhetően a 441-es úton, a 
Kecskemét–Katonatelep–Nagykőrös vonalon nemcsak gyorsabban, de biztonságosabban is közlekedhetnek az autósok. 
A 8,5 milliárdos, tisztán hazai forrásból megvalósuló építkezés megkezdését ünnepélyes projektnyitón jelentették be 
(Képünkön a beruházó NIF Zrt., valamint Nagykőrös és Pest megye képviselői mellett középen Szemereyné Pataki Klaudia, 
Kecskemét polgármestere, jobb szélen pedig dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester)

Hamarosan négy sávon  
autózhatunk Katonatelepre!

3. oldal

Komolytalan és álszent 
Bodrozsán indítványa
Álszentnek, provokatívnak és komolytalannak nevezte Vancsura 
István baloldali képviselő Bodrozsán Alexandra múlt csütörtöki 
közgyűlési kezdeményezését, amelyben egy fiataloknak szóló 
támogatási formát a Kecskeméti Médiacentrum költségvetésének 
rovására biztosított volna. Az újpesti momentumos érdekes módon 
éppen azután adta be indítványát, hogy leleplező cikkek jelentek 
meg róla. Bod rozsán lépését még a baloldali képviselők sem támo-
gatták egységesen, a közgyűlés pedig egyértelműen elutasította.

Bodrozsán Alexandra, a baloldal 
országgyűlési képviselőjelöltje, 
kecskeméti önkormányzati képviselője

4.
 o

ld
a

l
Fotó: Banczik Róbert

Komoly fejlődésen ment keresztül Kecskemét és térsége az elmúlt 10 évben. Óvodák és bölcsődék 
újultak meg, iskolákat újítottak fel. A kórházat minden korábbinál komolyabb fejlesztés keretében 
modernizálták. Nem utolsó sorban pedig folytatódott az infrastruktúra ’70-es évek óta halogatott 
fejlesztése. A fontosabb mérföldköveket, valamint a még csőben lévő fejlesztéseket  
dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője mutatta be lapunknak

6–7. oldal

Egy jó döntésen múlik, hogy 
folytatódik-e a fejlődésünk



2022. február 17.

KECSKEMÉTI LAPOK

Mária-szobor

A kecskeméti hívek kezdeményezésére gyűj-
tés indul a Boldogasszony téri Mária-szobor 
felújítására. A szobor 1907-ben készült, az idő 
azonban kikezdte. Dr. Finta József plébános 
jelentette be, hogy a főplébánia a rekonstruk-
cióra gyűjt. Az alábbi számlaszámra várják az 
adományokat: Kecskeméti Római Katolikus Fő-
plébánia, 11732002-20363141 (OTP Bank Nyrt.)
Közlemény: „Kecskeméti Szűz Mária- szobor”

Programozók

Tizenkét középiskolás diákcsapat mérte ösz-
sze tudását a Neumann János Egyetem GAMF 
Műszaki és Informatikai Karának informatika 
tanszéke és a Bányai Júlia Gimnázium által szer-
vezett országos programozó verseny döntőjén 
Kecskeméten. A megmérettetésre 52 csapat ne-
vezett az ország 30 középiskolájából. A verseny 
egyik célja az volt, hogy a középiskolások meg-
ismerkedjenek a kecskeméti egyetemmel. 

Pódiumbeszélgetés

A Hírös kecskemétiek című pódiumbeszélgetés 
a 2021/2022. évadának ötödik előadását ren-
dezi meg február 23-án, szerdán 18 órakor a 
Hírös Város Turisztikai Központ. Ezúttal Károly 
Katalin, a Kecskeméti Nemzeti zenei vezetője, 
énekművész, Brenyó Mihály középiskolai tanár 
és Kocsis Tibor énekes, dalszerző mesél pályá-
járól, sikereiről és terveiről. A vendégek most is 
Kriskó Jánossal beszélgetnek.

Ivartalanítás

Az állatok ivartalanítását és chipezését támo-
gatja közös akciójával a Menhely az Állatokért 
Alapítvány és a kecskeméti önkormányzat. A 
gazdik 3000 és 5000 Ft kedvezményt kaphat-
nak az ivartalanítás árából az akcióban szereplő 
állatorvosoknál, aki chipet szeretne kutyájába 
ültetni, 2000 forintos kedvezményt kap. A cél, 
hogy kevesebb állat kerüljön az utcára a felesle-
ges szaporulat miatt. 
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Kedden mutatta be az Újkollégi-
um dísztermében a Kecskeméti 
Református Egyházközség a 
Széchenyivárosi Református 
Templom és Gyülekezeti Otthon 
terveit. A beruházás a Világ 
utcában indulhat majd el, ahol 
helyet kap többek között egy is-
tentiszteleti tér, valamint három 
közösségi tér is kisebb csopor-
tok számára. A rendezvényen az 
önkormányzatot Engert Jakabné 
alpolgármester képviselte.  

A Széchenyivárosban negyven éve, 
vagyis a lakótelep kiépülése óta tar-
tanak református istentiszteleteket. 
A helyszín kezdetben a református 
temető sarkában lévő kis imaház volt, 
majd 2016 után a planetárium és a 
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola 
aulája következett. Jelenleg is ezen a 
helyszínen gyűlik össze minden vasár-
nap a református gyülekezetrész.

A széchenyivárosi templomépítés 
első konkrét tervei 2008-ban készül-
tek el. Az akkori javaslat szerint a 
Budai út és az Akadémia körút sar-
kára került volna a széchenyivárosi 
templom. A következő elképzelés 
2015-ben a református temető Irinyi 
utcai bejáratához tette volna az új 
templomot. Később az egyházközség 
gondolkodott az egykori „Fogtech-
nika” épületében és a városrészben 
található több üres területben is, ám 
ezek a törekvések akkor nem hoztak 
sikert. A Világ utcában található volt 
pártház épülete 2018-ban került az 
egyházközség látóterébe. Az ingatlan 
akkor a magyar állam tulajdonában 
volt, a vagyonkezelői jogot pedig az 
önkormányzat gyakorolta. Kecske-
mét vezetése és képviselő-testülete 
több fontos határozatával támogat-

ta az egyházközség templomépítő 
szándékát. Eközben a Kecskeméti 
Református Egyházközség elnöksége 
hivatalosan kezdeményezte a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél 
a jelzett ingatlan ingyenes tulajdonba 
adását. Ez a döntés végül 2020 szep-
temberében született meg.

2021-ben az egyházközség tizen-
egy – köztük hét kecskeméti – épí-
tészt kért fel a leendő templom vázlat-
terveinek elkészítésére. A kiválasztási 
eljárásban végül nyolc építész, illetve 
építészcsapat összesen tizennégy ter-
vét ismerhette meg a Templomépítési 
Bíráló Bizottság. A tervezési munkák 
egészére – a bizottság döntése alap-

ján – az egyházközség Fialovszky 
Tamással, Bihari Ádámmal, Kenéz Ger-
gellyel és Zengő-Marton Katával, az 
Építész Stúdió és a NaturARCH Stúdió 
Kft. munkatársaival kötött szerződést.

Kedd este az Újkollégium díszter-
mében már az egyházközség dön-
téshozóival többször egyeztetett 
terveket mutatták be. A rendezvény 
kezdetén Kuti József, a Kecskeméti 
Református Egyházközség elnöklel-
késze, a Templomépítési Bíráló Bi-
zottság elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, mint mondta, a kecskeméti 
gyülekezet néhány éve hálózatos 
szerkezetűvé vált, vagyis több város-
részben is működnek helyi közössé-

gek, és közülük a széchenyivárosi a 
legnagyobb.

A folytatásban a terveket készítő 
építészek mutathatták be munkáikat. 
Mint elmondták, nem volt könnyű 
feladatuk, hiszen Isten 21. századi há-

zának egyszerre kell tükröznie a nyi-
tottságot és intimitást, igazodnia kell 
a lakótelepi környezethez, meg kell 
felelnie a modern kor elvárásainak és 
a református identitásnak. Az elhang-
zottak szerint a többfunkciós épület 
nem csak külső megjelenésében lesz 
egyedi. Belső tereinek kialakítása so-
rán speciális anyagokat használnak 
majd, az otthonos tereket okosbúto-
rokkal érik majd el.

A rendezvényen Kecskemét főépí-
tésze méltatta az elkészült terveket, 
amelyek mindegyike újszerű, szo-
katlan megoldásokat tükröz. Öveges 
László szerint egy modern épületnek 
meghökkentőnek, de érthetőnek is 
kell lennie. Mindez akkor sikerülhet 
jól, ha nemcsak a jövőnek készül, 
hanem a mai kor embere számára is 
megérthető.

A Széchenyivárosi Református 
Templom és Gyülekezeti Otthon 
terveit bemutató esemény végén a 
résztvevők, kötetlen beszélgetés for-
májában tudhattak meg részleteket a 
tervezők elképzeléseiről.

Református templom és gyülekezeti 
otthon épülhet a Széchenyivárosban

Engert Jakabné alpolgármester (balról)  
és Szőkéné Kopping Rita baloldali önkormányzati képviselő

A tervezők meghökkentő, de érthető látványt teremtenének
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Rajzpályázat

Rajzpályázatot hirdet a Kecskeméti Katona 
József Múzeum és az Alapítvány a ‚48-as Hő-
sökért, az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére. A kreatív műveket Petőfi 
Sándor „Hol a szabadság, ott van a haza” című 
idézete alapján kell megalkotniuk a diákoknak 
és óvodásoknak (5–18 éves korig). Az alkotáso-
kat március 5-ig várják, az eredményhirdetés 
március 15-én lesz a Cifrapalotában. 

Játszótér

Újabb jelentős lépéssel segíti Kecskemét önkor-
mányzata Kadafalva városrész első, modern ját-
szóterének megépítését. Minderről dr. Szeberé-
nyi Gyula Tamás alpolgármester tájékoztatott. 
A közlemény szerint a városvezetés közel 30 
millió forint támogatást ad a Civilek Kadafalvá-
ért Egyesületnek azzal a céllal, hogy a szervezet 
a Darázs utcai buszforduló közelében játszóte-
ret alakíthasson ki.

Trianon

Február 20-án, vasárnap nyitja meg kapuit 
Kecskeméten az országjáró, centenáriumi Tria-
non-kiállítás. A legújabb kutatási eredményekre 
támaszkodó információs anyag a trianoni dön-
tés előzményeit, körülményeit és következ-
ményeit mutatja be. A „Trianon 100 Összetar-
toztunk – Összetartozunk” vándorkiállítást a 
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társada-
lom Kutatásáért Közalapítvány indította útjára.

Szerelmeslevelek

Valentin-napon hirdették ki az Otthon mozi és a 
Kecskeméti Médiacentrum közös, szerelmesle-
veleket összegyűjtő pályázatának eredményét. 
A pályázatra jelentkezők előkeresték és elküld-
ték szüleik, nagyszüleik, dédszüleik szívhez 
szóló írásait. Az első helyezett Túri János lett, 
az általa beküldött szárított tölgyfalevél és egy 
1944-ben íródott szerelmes vers Galíciából ki-
emelkedett a mezőnyből.
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Mintegy 10 kilométernyi útszakasz fejlesztése kezdődik meg hama-
rosan, melynek köszönhetően a 441-es úton, a Kecskemét–Katonate-
lep–Nagykőrös vonalon nemcsak gyorsabban, de biztonságosabban 
is közlekedhetnek az autósok. A 8,5 milliárdos, tisztán hazai forrás-
ból megvalósuló építkezés megkezdését ünnepélyes projektnyitón 
jelentették be.

A projekt keretén belül 2 körfor-
galmat építenek Nagykőrös Ady 
Endre utcai és a Téglagyári utcai 
csomópontjában. A kezdő csomó-
ponttól Katonatelep határáig, hoz-
závetőlegesen 8 km-en megerősítik 
az aszfaltréteget. Innentől (azaz a 
Mathiász János Általános Iskolától) 
Kecskemét felé a 2×1 forgalmi sáv 

2×2 sávra bővül, és mintegy 3 km-en 
keresztül, a végcsomópontig négysá-
vosítják majd az utat.

A négysávosítás során Katonate-
lepnél hat jelzőlámpás és három 
járműosztályozós csomópontot 
alakítanak ki, egy jelzőlámpával 
ellátott gyalogátkelőhely létesíté-
sére is sor kerül, valamint megújul 

nyolc buszöböl. Mindemellett egy 
új bicikliutat is kapnak a kerék-
párosok, ugyanis az út szélesítése 
miatt a kerékpárút mostani sávja 
eltűnik, az új pedig az út másik ol-
dalára kerül. 

Az eseményen megjelent Szeme-
reyné Pataki Klaudia, Kecskemét 
Megyei Jogú Város polgármestere, 
dr. Szeberényi Gyula Tamás alpol-
gármester, dr. Czira Szabolcs, Nagy-
kőrös polgármestere, Földi László, 
Pest megye 12. számú választóke-
rületének országgyűlési képviselője, 
Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesz-
tési igazgatója, valamint dr. Fekete 

Gábor, a városrész önkormányzati 
képviselője.

– Kecskemét a térség szíve és 
lelke, a szív pedig lüktet, dolgozik 
és folyamatosan szállítja a szüksé-
ges energiát a különböző helyek-
re. Hát mi is ezt gondoljuk ezen 
útépítés kapcsán: hogy dolgozik 
a város, a város motorja folya-
matos mozgásban van. És olyan 
mértékben van mozgásban, hogy 
egészen Nagykőrösig és Ceglédig 
kiterjed az a munka, ami itt elkez-
dődött 2010-ben – mondta beszé-
dében Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester. 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpol-
gármester kiemelte, a 441-es számú 
út megyéket és városokat köt össze. 
Emberek ezrei kelnek útra nap mint 
nap, hogy dolgozni menjenek, hogy 
a gyerekeiket óvodába, iskolába vi-
gyék, bevásároljanak. De a Kecske-
mét és Nagykőrös közötti út kedvelt 
a sportolók, a kirándulok körében 
is. Ezért öröm a hamarosan kezdődő 
beruházás – hangsúlyozta dr. Szebe-
rényi Gyula Tamás alpolgármester.

A nettó 8,5 milliárd forint hazai 
forrásból megvalósuló projekt vár-
hatóan 2023. év végén, 2024 elején 
fejeződik be. 

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Hamarosan megkezdődik  
a Katonatelepre vezető út  
négysávosítása

Fotók: Banczik Róbert

Dr. Szeberényi Gyula Tamás  
alpolgármester

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester,  
mellette jobbról dr. Fekete Gábor,  

a térség önkormányzati képviselője
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Vancsura: Komolytalan és álszent Bodrozsán indítványa
Folytatás az 1. oldalról!

Felkészületlenül állt a közgyűlés elé 
február 10-én a baloldal országgyű-
lési képviselőjelöltje, önkormányzati 
képviselője. Bodrozsán Alexandra 
ugyanis olyan indítványt tett, amely-
re még a baloldali dr. Vancsura István 
is azt mondta, hogy a képviselőnő 
nem ellenőrizte le a hátterét, hiszen 
már létezik hasonló önkormányzati 
rendelet. Vancsura rámutatott: a be-
advány igazi célja nem az előterjesz-
tettekről szólt.

Bodrozsán a fiatalok helyben tar-
tása érdekében lakhatási támogatást 
indítványozott, de Vancsura elmond-
ta, már van ilyen határozat. Ennek 
előzetes felderítésébe azonban Bod-
rozsán láthatóan nem fektetett ener-
giát, inkább a Kecskeméti Médiacent-
rum lejáratásába kezdett. Elmondta, 
projektjének finanszírozására a mé-
diacentrum költségvetésének venné 
el több mint a felét. Kezdeményezte 

mindezt éppen azután, hogy az ön-
kormányzati sajtó hírt adott viselt, 
botrányos dolgairól és leleplező cik-
keket jelentetett meg róla.

– Most egyetértek a polgármester 
asszonnyal abban, hogy a beadvány 
és az indítvány nem arról szólt, amit 
előterjesztetett a képviselő asszony. 

Teljesen két különálló dologról be-
szélünk, a kettőt összemosni nem 
lehet. Aki pedig ezt összemossa, az 
álszent módon, teljesen provokatív 
célból teszi, és tette ezt sajnálatos 
módon a képviselő asszony – mond-
ta Vancsura István önkormányzati 
képviselő.

Vancsura azt is hangsúlyozta, 
Bodrozsán frakciótagsága jelenleg 
is fel van függesztve. Az önkor-
mányzati képviselő kiemelte, az 
újpesti momentumos ezzel az in-
dítvánnyal provokálni akart, amit ő 
mélységesen elítél és felháborító-
nak tart.

A momentumos országgyűlési 
képviselőjelöltet egyébként még a 
baloldal önkormányzati képviselői 
sem támogatták egységesen, ugyanis 
a hétből csupán 4-en szavazták meg 
az indítványt. Végül a közgyűlés 12 
nem és 3 tartózkodás mellett elutasí-
totta a beadványt. Molnár H. Boglárka

Miután megvalósul, országosan 
is egyedülálló lehet az a jövőbe 
mutató kecskeméti energia-
gazdálkodási forma, melynek 
alapjait a februári közgyűlésen 
fektette le a város. A képviselők 
emellett számos előterjesztést 
megtárgyaltak múlt csütörtökön: 
közöttük útfejlesztési, közle-
kedésbiztonsági, városi kitün-
tetéseket érintő témákat, sőt a 
városházi turisztikai látogató-
központ ügye is terítékre került. 

Energiaközösség  
létrehozását tervezi  
a város
Egyhangúlag támogatta a városi köz-
gyűlés a kecskeméti energiaközösség 
létrehozására irányuló együttműkö-
dési megállapodás megkötését.

Az előterjesztő Gaál József alpol-
gármester elmondta: a helyi megújuló 
erőforrásokra támaszkodó energiakö-
zösség jelentősen növelné az ener-
giaellátás biztonságát, valamint kikü-
szöbölné vagy legalábbis enyhítené a 
közelmúltban globális szinten tapasz-
talható energiaár-emelkedés hatásait. 
Nagyon fontos eleme a koncepciónak, 
hogy az intézmények energiaellátásán 
túl a megtermelt energiának a hasz-
nosítása az energiaszegénységben élő 
lakosságot is szolgálja majd a jövőben 
– mondta Gaál József.

Az energiaközösség együttműködő 
felei a városi önkormányzat és a Vá-
rosi Alapkezelő mellett a helyi köz-
szolgáltatók – a KeKo-ITK, a Bácsvíz, 
a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszol-
gáltató Kft., valamint a DTkH és a 
cégcsoporthoz tartozó Meritál Kft. –, 
továbbá az MVM lennének.

A kecskeméti energiaközösség 
egyelőre koncepcionális fázisban van, 
most következik a konkrét részletek 
kidolgozása.

Traffibox az 5-ös út 
kivezetőjén
Sebességmérő berendezést állítanak 
fel az 5-ös számú főúton, Talfája tér-
ségében. Az egyhangúlag elfogadott 
döntésnek köszönhetően csökkenhet 
az útszakaszon bekövetkező balese-
tek száma, de Törekvésfalu és Kos-
suth-telep lakói is nagyobb biztonság-
ban közlekedhetnek a két városrész 
között.

A lépést alátámasztja az egyre 
növekvő lakossági igény is. A kecs-
kemétiek ugyanis elvárják, hogy a 
városi és környékbeli főutakon a biz-
tonság növelése érdekében fokozód-
jon a sebességhatárok betartásának 
ellenőrzése. Ennek legújabb eleme a 
Talfája térségében elhelyezendő, vál-
toztatható helyzetű sebességmérő, a 
traffibox.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester a testületi ülésről üzent a gyor-
shajtóknak, hogy egyre több ponton 
mérhetik be őket a városban, és igen 
komoly összegű pénzbüntetést kaphat-
nak, ha nem tartják be a szabályokat.

Az indítványozó dr. Fekete Gábor 
önkormányzati képviselő (a Fidesz–
KDNP frakcióvezetője) pedig arról 
beszélt, hogy a traffibox telepítése to-
vábbi lépés lehet a térség ismert köz-
lekedési problémájának rendezésére. 
– Úgy gondolom, egy ilyen traffibox 
felállítása előbb-utóbb fékező erővé 
válik, amint a csekkek megérkeznek a 
gyorshajtókhoz – hangsúlyozta.

Dobos József, Kossuth-telep bal-
oldali képviselője is üdvözölte a 
döntést, és Király József képviselő – 
szintén a baloldalról – is nagyon jó öt-
letnek tartja. Utóbbi kérdésére, hogy 
lehet-e majd újabb sebességmérőket 
is felállítani, Falu György alpolgármes-
ter azt válaszolta, hogy a lépés sike-
ressége esetén keresik, milyen lehető-
ségek vannak a további fejlesztésekre.

Új út épülhet Helvécia 
és Ballószög között
Új utat építenének Helvécia és Balló-
szög között. Somogyi Lajos, Ballószög 
polgármestere kereste meg a kecske-
méti önkormányzatot, hogy szeretne 
pályázni a Határút aszfaltozására. A 

csütörtöki közgyűlés elfogadta dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármes-
ter előterjesztését.

– Ballószög polgármestere felaján-
lotta a segítségét, ők nyújtják be a 
pályázatot, mi pedig adjuk hozzá a 
területet, hogy pontosan a közigaz-
gatási határon megépülhessen az út. 
Ez a projekt egyrészt a Ballószög és 
Helvécia közötti átjárhatóságot segí-
ti, valamint csillapítja a Beretvás köz 
forgalmát is – emelte ki Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester.

Támogatták  
a közlekedéssel 
kapcsolatos 
indítványokat

Tóth Szilárd baloldali önkormányzati 
képviselőnek három kérése volt a Va-
csiközt is érintő közlekedési renddel 
kapcsolatban: kérte a Ceglédi úton a 
Vaspálya utcai balra kanyarodás lehe-
tőségének vizsgálatát, a Nagy Lajos 
király körúti kereszteződés biztonsá-
gosabbá tételét egy jelzőlámpás irá-
nyítással, valamint a Csíksomlyó utca 
Budai út kereszteződésénél kialakuló 
dugók miatt egy jobbra kanyarodó 
kihajtósáv megépítését. Mindhárom 
problémás csomópont esetét meg 
kell oldani, mondta az indítványok 
kapcsán a polgármester. A közgyűlés 

végül a baloldali képviselő indítványa-
it elfogadta, így azokat a szakbizottsá-
gok vizsgálják tovább a témában érin-
tett alpolgármesterek bevonásával.

Új Petőfi-szobrot  
kap Kecskemét
Szobrot állítanak nagy nemzeti költőnk, 
Petőfi Sándor emlékére Kecskeméten. 
Az erről szóló, dr. Fekete Gábor önkor-
mányzati képviselő által beadott indít-
ványt a közgyűlés csütörtökön szavazta 
meg a. A Fidesz–KDNP frakcióvezetője 
indítványában részletezte, az ünnep-
ségekből, az emlékezéssorozatokból 
városunk semmiképpen sem maradhat 
ki. Annál is inkább, hiszen Kecskemét az 
egyik legjelentősebb Petőfi-emlékhely. 
Az alkotás a Petőfi Emlékévhez kap-
csolódóan készül el. A javaslat szerint 
a Luther-udvar környékén helyeznék el 
a szobrot, amely a gyermek Petőfit áb-
rázolná, amint egy pad vagy egy asztal 
mellett áll vagy ül, így akár fényképez-
kedni is lehet majd vele.

Munkacsoport 
alakul a városi díjak 
elnevezésére
Munkacsoportot hoznak létre a kecs-
keméti városi díjak neves személyek-
ről történő elnevezésére, így többek 
között új nevet kaphat az egészség-
ügyi, a szociális, az ifjúsági, a peda-
gógiai és a tűzoltósági díj – döntött a 
februári városi közgyűlés.

Király József baloldali képviselő 
előterjesztése szerint az év kecske-
méti iparos mesteremberének járó 
városi díjat Tiringer Ferencről, a szá-
zadforduló után itt alkotó jelentős 
kovácsművesről nevezték volna el, 
azonban Sztachó-Pekáry István (Fi-
desz  –KDNP) azt javasolta, hogy egy 
munkabizottság tekintse át az ösz-
szes városi díj személyekről történő 
elnevezésének lehetőségét, majd 
egységesen fogadják el a díjak át-
nevezését. A közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta a módosítást.

Energiaközösség, közlekedés 
és turizmus a közgyűlésen

Turisztikai funkciót kaphat a Városháza
Kávézó, ajándékbolt és a város „hí-
rösségeit” bemutató kiállítás is he-
lyet kaphat a kecskeméti Városháza 
épületében kialakítandó turisztikai 
látogatóközpontban. Az ikonikus 
Lechner-épületnek a hivatali funkció 
mellett jelentős turisztikai szerepet 
is szánnak – mondta el Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester a KTV 
Közélet című műsorában a közgyű-
lést követően, ahol javaslatára a vá-
rosi közgyűlés csütörtökön tárgyalta 
a látogatóközpont koncepcióját. Az 

épület főbejárata elsősorban a turis-
táknak lesz fenntartva, a díszterem-
ben erősödik az esküvők szerepe. 
Az egykori okmányiroda helyén 
Kecskemét nevezetességeit bemuta-
tó kiállítóterek kapnak helyet. A má-
sik oldalon, ahol régen a Tourinform 
iroda működött, ajándékboltot és 
egy elegáns kávézót alakítanának ki. 
Ki lehet használni továbbá a város-
háza előkertjét és belső udvarait is, 
ahol akár vendéglátó szolgáltatást 
lehet nyújtani.

Dr. Fekete Gábor: Bodrozsán a 
széthúzást, a békétlenséget képviseli
Mindezt szinte előrevetítve dr. Fekete Gábor, a Fidesz–KDNP közgyűlési 
frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy meg kell 
védeni a Bodrozsán Alexandra-féléktől a várost, mert ténykedésük békét-
lenséget, széthúzást, lecsúszást eredményez. „Bodrozsán Alexandra ma a 
kecskeméti baloldal legmegosztóbb személyisége. Korábban folyamatosan 
vitában állt saját párttársával, aztán botrányt csinált az előválasztáson, 
most pedig megosztó személyisége miatt mintha háború tört volna ki az 
ellenzék sorai között” – fogalmazott. A frakcióvezető hangsúlyozta: azért 
fejlődhet Kecskemét, mert egy igazi, összetartó politikai egység irányítja. 
Az újpesti momentumos politikus azonban szét akarja rombolni ezt az egy-
séget önös érdekből.Bodrozsán Alexandra Vancsura István

Egyperces néma csenddel kezdődött a február 10-ei közgyűlés az életének 51. évében 
elhunyt Miklós Mártára emlékezve. A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Szülészet-
Nőgyógyászati Osztályának vezető szülésznője több tízezer gyermeket segített a világra
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•  cserepes  
lemez fedés
•  széldeszkázás
•  bádogos munkák
•  beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
ALPIN TECHNIKÁVAL

Ács Kapocs Építő Kft.

36-30/919-4694
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A kecskeméti közgyűlés vá-
rosüzemeltetési és fejlesztési 
bizottsága nemrég támogatta a 
Lajosmizse és Kecskemét közötti 
vasútvonal átfogó fejlesztéséről 
szóló döntés-előkészítő tanul-
mányt. A tervek szerint a teljes 
Budapest–Lajosmizse–Kecske-
mét szakaszt villamosítják, a 
megállókat akadálymentesítik és 
felújítják, ezenkívül P+R parkoló-
kat és biciklitárolókat is léte-
sítenek. Sűrítik a járatokat és 
jelentősen csökken a menetidő.

A Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) 
munkatársai a Lajosmizse és Kecs-
kemét közötti vasúti szakasz terveit 
ismertették nemrég Kecskeméten. 
Ezek szerint új megállóhely létesülne 
a Kecskeméti Fürdőnél, és jelentősen 
fejlesztenék többek között Méntelek 
és Hetényegyháza megállókat. Alsó-
méntelek, Felsőméntelek és Úrihegy 
megállóhelyek a tervek szerint meg-
szűnnének, Nagynyír megállóhely pe-
dig megmaradna, de nem kapna fej-
lesztést. (Alsóméntelek ügyében Falu 
György alpolgármester felülvizsgála-
tot kért és P+R parkoló létesítését 
is javasolta.) Kecskemét-Máriaváros 
megállóhelyet áthelyeznék az Izsáki 
út kereszteződésébe, míg Kecskemét 
alsó állomáson a peront áthelyeznék a 
Juhász utcához.

A jelenlegi menetrendhez képest 
jelentős kapacitásbővítés és járatsűrí-
tés várható: csúcsidőn kívül óránként, 
csúcsidőben félóránként közleked-
nének zónázó vonatok Budapest és 
Kecskemét között.

A fejlesztéssel megteremthető a 
Dabas–Lajosmizse térségből a napi 
hivatásforgalom átszállásmentes 

vasúti kiszolgálása a gazdasági köz-
ponttá váló Kecskemétre, amelynek 
déli iparterületén több tízezer mun-
kavállaló dolgozik napjainkban. A La-
josmizse–Kecskemét vasúti vonalsza-

kasz fejlesztését a személyszállítás 
mellett olyan hálózati szempontok 
is indokolják, mint a jelentős ipari 
termeléssel rendelkező Kecskemét 
vasúti áruszállításának biztonsá-

gos, Budapest–Cegléd–Kecskemét 
útirány melletti második megköze-
lítési útvonalú ellátása, valamint a 
kecskeméti Mercedes-gyár nemzet-
gazdasági szerepe – olvasható a vá-

rosüzemeltetési és fejlesztési bizott-
ság előterjesztésében.

A projekt az engedélyezési tervfá-
zis előkészítésével folytatódik a BFK 
részéről.

LAJOSMIZSE ÉS KECSKEMÉT KÖZÖTT  
félóránként is járnának a vonatok

Kecskemét, Izsáki u. 2/a. +36-20/349-4382
fb/ furediautosiskolawww.furedi.euinfo@furedi.eu

Felnőttképz.eng. sz.: E-000120/2014. E/2020/000056. Nyilvántart.sz.: B/2020/004180.
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Soros védelmére kelt Márki-Zay Péter Kecskeméten
Soros György védelmére kelt Márki-Zay Péter, aki a sorozatos bot-
rányba keveredett újpesti Bodrozsán Alexandra és Szőkéné Kopping 
Rita meghívására érkezett február 4-én Kecskemétre. A baloldal 
miniszterelnök-jelöltje fórumán azt részletezte, hogy szerinte a kor-
mány több tízezer migránst hozott be Magyarországra, bár azt nem 
ecsetelte, hogy pontosan mire alapozza állítását. Márki-Zay Péter 
idegesen beszélt a témáról, majd kijelentette, a Soros-tervet Orbán 
Viktor hajtotta végre.

Idegesen beszélt a migránskérdés-
ről Márki-Zay Péter a Kecskeméten 
tartott fórumán. A baloldali mi-
niszterelnök-jelölt Soros György 
védelmére kelt a rendezvényen, 
amikor azt mondta, hogy a kor-
mány az, aki migránsokat telepít be 
Magyarországra.

– Orbán 2019-ben 55 ezer, 2020-
ban 44 ezer migránst hozott be 
Magyarországra. Ez a Soros-terv 
négy-ötszöröse. Orbán végrehajtotta 
a Soros-tervet, négy-ötszörösen. És 
bennünket, meg Sorost, meg Brüsz-

szelt stb. vádol migránsbehozatal-
lal?! – tette fel a kérdést Márki-Zay 
Péter miniszterelnök-jelölt.

Márki-Zay Péter tehát Soros 
György védelmére kelt, és saját 
magát és Brüsszelt is egy oldalon 
említette. Orbán Viktort pedig, aki 
a nemzeti érdekeket védte mind 
Brüsszelben, mind a kerítés megépí-
tésével, migránsbehozatallal vádolta. 
Azt azonban nem árulta el Márki-Zay, 
pontosan kikre gondolt és mire ala-
pozza állítását.

 Molnár H. Boglárka

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje és Szőkéné 
Kopping Rita, Bács-Kiskun megye 1-es számú választókerületének 
baloldali országgyűlési képviselőjelöltje a kecskeméti eseményen
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Komoly fejlődésen ment ke-
resztül Kecskemét és térsége 
az elmúlt 10 évben. Óvodák és 
bölcsődék újultak meg, iskolákat 
újítottak fel. A kórházat minden 
korábbinál komolyabb fejlesztés 
keretében modernizálták. Nem 
utolsó sorban pedig folytatódott 
az infrastruktúra ’70-es évek óta 
halogatott fejlesztése. A fonto-
sabb mérföldköveket, valamint a 
még csőben lévő fejlesztéseket 
dr. Salacz László, a térség or-
szággyűlési képviselője mutatta 
be lapunknak.

Szimbolikus jelentősége van annak, 
hogy Európa legszebb szecessziós 
gyöngyszeme, a Városháza is megújul. 
Ezzel a fejlesztéssel nagyon egyér-
telmű üzenetet küldünk a világnak: 
Kecskemét és térsége soha nem látott 
mértékű fejlődésen megy keresztül, 
és szeretnénk, ha nem állna meg, ha-
nem folytatódna és kiszélesedne, azaz 
még több terület és település kapcso-
lódhatna be – adja meg riportunk 
alaphangját a térség országgyűlési 
képviselője, akivel először Hetényegy-
háza felé vesszük az irányt. 

Mielőtt azonban elérnénk első állo-
másunkat, elhaladunk a Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórház mellett, majd 
megállunk a piros lámpánál. „Szé-
pen halad a parkolóház építése!” – 
jegyzem meg a képviselőnek. Salacz 
László egyetértően bólint, és a par-
koló mögött tornyosuló egészségügyi 
komplexumra pillantva megjegyzi, 
hogy nem mellesleg épp itt láthatjuk 
az elmúlt 12 év egyik legfontosabb 
fejlesztését. Elmondja, hogy 2014-
ben 11,8 milliárd forintból épült fel 
a megyei kórház új, hatszintes, Nyíri 
úton emelt épülete. Ide költözött át a 
régi Izsáki úti kórház, és létesült ben-
ne korszerű szülészet, gyermek- és 
koraszülöttosztály, fül-orr-gégészet, 
arc- és csontsebészet, valamint szív- 
és érrendszeri részegység.  Az új épü-
lettömb megépítésével egy időben 
megújult a kórház parkja és parkoló-
ja, valamint az intézmény informatikai 
rendszere. Ekkor vált zöldre a lámpa, 
és megyünk tovább Hetény felé.

Hetényegyháza lakossága már több 
mint tízezerre rúg, ezért nem cso-
da, ha szükség van a fejlesztésekre. 
A Kossuth Lajos utcáról jobbra for-
dulunk le az autóval, majd pár száz 

méter múlva megállunk. A főutcával 
párhuzamosan húzódik a Hetényve-
zér utca, amely hosszabb, mint amed-
dig elláttam. „December közepére 
készült el az utca aszfaltozása 1,7 
kilométeren” – magyarázza dr. Salacz 
László, hogy miért is nincs „vége” az 
útnak. Az elmúlt években egyébként 
mintegy 2 milliárd értékű lakóútépí-
tés során Hetény-
ben 20-nál is na-
gyobb számú utca 
kapott kövesutat, 
jóval több mint 
10 kilométer hosz-
szan. Emellett a 
városba vezető út 
jelentős hányada 
is vadonatúj bur-
kolatot kapott. Több utat már nem 
járunk be a képviselővel, mert jelzi, 
hogy egy szívének nagyon fontos be-
ruházást szeretne nekem megmutat-
ni. „Nincs messze!” – mondja, s már 
indítja is a kocsit. Pár utcával arrébb 
megállunk egy építkezésnél. Tábla írja 

mellette: „új, kétcsoportos bölcsőde 
építése”. Kalauzom odamegy a kerí-
téshez, átnéz felette: „Sok fiatal pár 
választja Hetényt otthonául, viszont 
ahhoz, hogy munkába tudjanak járni, 
ahhoz megfelelő körülmények között 
kell napközben gyermekeiket tudni-
uk. Itt egy oktató-nevelő centrum ala-
kul ki, hiszen itt van az iskola, az ovi” 

– mondja dr. Salacz László. Erről a fej-
lesztésről a Hírös.hu is adott hírt: „A 
Széchenyi 2020 programnak köszön-
hetően megvalósuló beruházás során 
nettó 414 m²-es hasznos alapterületű, 
környezetbarát és energiahatékony, 
komplex módon akadálymentesített 2 

csoportos intézmény építésével 26 új 
önkormányzati bölcsődei férőhely jön 
létre közel 390 milliós európai uniós 
támogatás segítségével” – írja a cikk.

„Mi a következő állomás?” – kér-
dezem a képviselőtől, aki rá is vágja, 
menjünk az északi elkerülőhöz. Az út-
szakasz, emlékszem, 2018-ban fejező-
dött be, 14 kilométer hosszon a 44-es 

úttól az M5-ös autópályáig vezeti el a 
tranzitforgalmat Kecskemét elkerülé-
sével. „Egy fontos fejlesztési program 
egyik első eleméről van szó. A város 
a ’70-es években komoly átalakuláson 
ment keresztül, de az infrastruktú-
ra ezt az átalakulást nem követte le. 
Hosszú évtizedekig húzódott ez az 
ügy, mígnem mi nekiveselkedtünk 
az évtizedes lemaradás ledolgozásá-
nak” – ad rövid történeti hátteret a 
képviselő. 

„Az M5-ös autópálya nyugati olda-
lán már elkezdődött Hetényegyháza 
bekötésének előkészítése, a projekt 
jelenleg a kisajátítás vége felé tart. Az 
építésre már biztosított a kormány 1,2 
milliárd forintot” – fejti ki a közeljö-
vőben várható fejlesztés aktualitásait 
dr. Salacz László. A képviselő tovább-
folytatja, „az északi elkerülő, az 54-es 
főút M5-ös autópálya és az 5-ös főút 
közötti szakaszának négysávosítása, 
valamint az M44-es az M5-ös autópá-
lyába való becsatlakozása körbefonja 
Kecskemétet. Ezzel a »félkörrel« nem 
csupán gyorsabban lehet majd eljutni 
egyik pontból a másikba, de a várost is 
tehermentesíti. Természetesen itt nem 
állunk meg. A lemaradás után az élre 
törünk, tehát nemcsak hogy folytatjuk 
az infrastruktúra fejlesztését, hanem ki 
is bővítjük azt” – teszi hozzá.

Széchenyiváros, Kecskemét egyik 
legnagyobb lélekszámú területe. Itt is 

van dolog bőven. Először a Margaré-
ta-buszfordulónál található körforga-
lomnál állunk meg, ami tavaly készült 
el. A szintén a Széchenyi 2020 prog-
ramnak köszönhetően megvalósuló, 
több mint félmilliárdos beruházás ke-
rékpárosbarát is egyben. „A munka itt 
nem áll meg – folytatja a képviselő –, 
tavasszal folytatódhat a Károly Róbert 
körút építése a buszfordulótól az 5-ös 
útig, melyhez több mint 1,6 milliárdos 
többlettámogatás áll az önkormány-
zat rendelkezésére.”

Kérésemre – „Ha már itt vagyunk a 
buszfordulónál, akkor beszéljünk egy 
kicsit az új közösségi közlekedésünk-
ről!” – az országgyűlési képviselő el is 
mondja, hogy a KeKo megalakulásá-
nak köszönhetően új buszokat szer-
zett be a város, ami ezáltal az ország 
legfiatalabb buszflottájával rendel-
kezik, és 2019-től a busztelephelyet 
továbbfejlesztették. Az egyébként 
2014 óta tartó járműbeszerzések és 
a telephelybővítések 7,32 milliárdos 
forrásból valósultak meg.

Még mindig az új buszalállomáson 
sétálva, megpillantjuk a Margaréta 
otthont is, melyet tavaly újítottak fel 
közel 800 millió forintból. Így lett 
környezettudatosabb, energiahaté-
konyabb az épület, ezért az itt lakók 
hőérzete is javult, télen és nyáron 
egyaránt. Mesélne még tovább, azon-
ban elkezd cseperegni az eső.

„Nézzük meg, mennyire lakták be 
a széchenyivárosiak a tavaly átadott 
Aranyszarvas teret!” – kérem meg a 
képviselőt. A téren a rossz idő ellené-
re több kislány is játszik, szülők be-
szélgetnek egymással. „Az Aranyszar-
vas tér Széchenyiváros egyik legszebb 
pontjává vált, minden korosztály jól 
érezheti itt magát” – reagál a látottak-
ra dr. Salacz László. A téren – amely 
közel 120 millióból valósult meg 
– elkészült egy térkő színpad ülőfa-
lakkal, középen műfüves játszótér 
található, de a járda és a zöldfelület is 
megújult. „Idén pedig a fiókkönyvtár 
épületét alakítják át egy modern kö-
zösségi házzá” – mesél tovább kala-
uzom. „A Széchenyi István Közösségi 
Ház komplex kialakítása 127,5 millió 

Egy jó döntésen múlik, hogy folytatódik-e a fejlődésünk

Kecskemét és térsége soha nem látott mértékű 
fejlődésen megy keresztül és szeretnénk, ha nem állna 
meg, hanem folytatódna és kiszélesedne, azaz még 
több terület és település kapcsolódhatna be.

„

Történelmi léptékű fejlesztések Kecskeméten és térségében

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő  
Széchenyivárosban, a nemrég megújult Aranyszarvas téren

A kosárlabda akadémia otthona országos viszonylatban 
is kiemelkedő létesítmény, több száz gyerek tanulta  
már itt meg a sportág alapjait
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Új épületekkel bővül a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház. A beruhá-
zás két ütemben, több mint nettó 13 milliárd 400 millió forint hazai 
forrásból valósul meg. 

Berta Beáta

Új épületeket kap a kecskeméti kór-
ház. Két helybeli cég, a Horváth Épí-
tőmester Építőipari Zrt. és a Portula 
Építőipari Kft. bővítheti a Bács-Kiskun 

Megyei Oktatókórházat több mint 
nettó 13 milliárd 400 millió forintért. 
A nyertesekkel február 7-én kötött 
szerződést az ajánlatkérő, az építés 
hazai forrásból valósul meg. A beruhá-
zás két részből áll: Az első ütem egy 

mintegy nettó 5000 négyzetméter 
hasznos alapterületű új, kétszintes 
épület, amelyben a reumatológia, to-
vábbá az oktató- és konferenciaterem 
kap helyet. A második ütem hasznos 
alapterülete több mint 6600 négy-
zetméter, mely két, egyenként há-
romszintes új épületből áll. Ezekben 
helyezik el a pszichiátriát, az üzem-
egészségügyet, a tüdőgondozót és a 

tüdőszűrőt. A nyílt tender ered-
ményét az ajánlatkérő Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemel-
tetési és Közbeszerzési Zrt. közöl-
te az uniós közbeszerzési közlöny-
ben. A projekt része a Bács-Kiskun 
Megyei Kórház Szegedi Tudo-
mányegyetem Általános Orvostu-
dományi Kar Oktató Kórháza Pólus 
II. programjának. 

Újabb épületeket kap a kecskeméti kórház

Egy jó döntésen múlik, hogy folytatódik-e a fejlődésünk

forintos uniós támogatásból valósul 
meg 2022-ig. Az épületből így igazi 
közösségi tér válhat, ahol a különbö-
ző generációk találkozhatnak. 

„Ha pedig már Széchenyivárosban 
vagyunk, és a közelben van a Móra 
Iskola, amely új tornatermet kapott, 
akkor egy kicsit beszélgessünk az 
oktatási intézmények energetikai és 
infrastrukturális korszerűsítéséről!” – 
vetem fel a következő témát. „Ezen 
munkálatok körülbelül 30 intézményt 
érintenek. Ez a nagy volumenű fej-
lesztéssorozat közel 5,5 milliárdból 
valósul meg, de minden forintja meg-
éri, hiszen a gyermekek érdekében 
történnek meg a korszerűsítések” – 
hangsúlyozza az országgyűlési képvi-

selő, majd hozzáteszi, most menjünk 
el Kecskemét másik büszkeségének 
helyszínére, a Mercedes Kosárlabda 
Akadémiára.

Útközben egy pillanatra megállunk 
az új Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontnál, és megcsodáljuk a frissen 
elkészült épületet. „Egy lovassági lak-
tanyát újítottunk fel egy 1,2 milliárd 
forintos beruházásnak köszönhetően” 
– mondja a képviselő.

A parkolás könnyen megy az aka-
démiánál, van elég megállóhely az 
épület mellett. Belépünk a pályákhoz 
és látjuk, tele van fiatal kosarasokkal. 
Éppen edzések zajlanak. Nekidőlünk 
az egyik korlátnak és felidézzük a 
múltat. „Már 2017-ben átadtuk, azóta 

beváltotta a hozzáfűzött reményeket, 
mára sok százan tanulták meg itt a 
kosárlabdázás alapjait. És azt, hogy 
milyen jó sportszakmai munka zajlik, 
az is jelzi, hogy a kecskeméti váloga-
tottban az akadémián nevelkedett ko-
sarazók is megtalálhatják a helyüket” 
– összegzi az elmúlt éveket dr. Salacz 
László. Az elmúlt tíz évben egyébként 
az országban egyedülálló módon 17 
városi helyszínen, közel 3 milliárd 
forint értékben valósultak meg sport-
fejlesztések. A 2017-ben elkészült 
akadémia, valamint a későbbi parko-
lója és a napelemparkja összesen 973 
millió forintból valósult meg. A sport-
fejlesztéseknél maradva, a Bányai Jú-
lia Gimnázium például fennállása óta 
küzdött azzal, hogy nem volt rendes 
tornacsarnoka. Egy tavaly átadott 440 
milliós beruházásnak köszönhetően 
azonban már modern és tágas épü-
letben edzhetnek a fiatalok. A Katona 
József Gimnázium is egy új, komplex, 
multifunkcionális sportcsarnokot kap 
egy közel 1 milliárdos beruházásnak 
köszönhetően. Az atlétikai centrum 
2019-ben készült el 701 millióból. De 
további iskolai tornacsarnok- és öltö-
zőfelújításokról, kültéri sportpályák-
ról, jégkorongpályáról, uszodafelújí-
tásról és edzőtermek létrejöttéről is 
be lehet számolni. „A tornatermeket, 
tornacsarnokokat célzó fejlesztési 
úttal a sportoló gyerekek, a tanulók 
mellett Kecskemét minden lakosának 
a sportolási körülményei is fejlődnek” 

– zárja a sportról folytatott beszélge-
tésünket az országgyűlési képviselő.

Magunk mögött hagyjuk a kosara-
zó fiatalokat, akik a képviselő szerint 
arra ösztönzik a városért és térségért 
dolgozókat, hogy folytassák a meg-
kezdett munkát. „Történelmi lépték-
kel is komoly fejlődésen mentünk, 
illetve megyünk keresztül ezekben a 
pillanatokban is. Kecskemét és térsé-

ge az előnyére változik. Egyre jobb 
itt élni. Az itt élő emberek – én ezt 
tapasztalom – azt szeretnék, ha ez a 
fejlődés nem állna, hanem folytatód-
na, sőt ki is szélesedne, azaz még 
többeket érne el. Egyetlen jó döntés-
re vagyunk ettől. Én bízom az itt élő 
emberekben” – összegzi az elmúlt 
éveket dr. Salacz László.

 Molnár H. Boglárka

–  Belvárosi felújítások  
(Rákóczi út, Vasútkert, Szabadság tér)  2,2 milliárd Ft

– Kórházfejlesztés, benne az új szárny építésével  29,4 milliárd Ft
– Sportfejlesztések összesen  2,8 milliárd Ft
– Északi elkerülő út megvalósítása  20,5 milliárd Ft
– Déli elkerülőút négysávosítása  8,8 milliárd Ft
–  Közösségi közlekedés fejlesztése – buszbeszerzés,  

ITS, busztelephely  7,31 milliárd Ft
– Széchenyivárosi fejlesztések:

Margaréta-buszforduló, körforgalom, Károly Róbert krt.  2,6 milliárd Ft
Margaréta otthon felújítása  800 millió Ft
Aranyszarvas park rendbetétele  120 millió Ft
Széchenyi István Közösségi Ház komplex kialakítása  127,5 millió Ft

–  Önkormányzati intézmények energetikai  
és infrastrukturális fejlesztése (központi támogatás)  4,4 milliárd Ft

– Szolnoki út felújítása az új körforgalommal  2 milliárd Ft
– Városháza felújítása  6 milliárd Ft

– Fülöpháza: kemenceparkjával, 
felújított hivatalával és kibővített 
Naprózsa Erdei Iskolájával külön-
leges területe a homokbuckás vi-
déknek, ezen felül belterületi utak 
újultak itt meg

– Felsőlajos: a könyvtár, valamint 
az óvoda és bölcsőde közös épüle-
tének felújítása és bővítése

– Kerekegyháza: új óvoda, új 
bölcsőde, iparterület bővítése

– Lajosmizse: városközpontjának 
fejlesztése; megújult a település 
belső magja, a városi tó környeze-

te, valamint az iskola környéke, il-
letve megújult a városi piac; a jövő-
ben átalakul a város központi tere, 
a Szabadság téri park, valamint a 
főút melletti központi területek is; 
nem utolsó sorban a korábbi óvodai 
felújítások folytatásaként, hamaro-
san egy új, kétcsoportos bölcsőde 
fog felépülni a településen

– Ladánybene: az önkormányzat, 
a piac, a közösségi ház a környe-
zetbe illeszkedő, de a funkciójának 
tökéletesen megfelelő épületet 
kapott

Történelmi léptékű fejlesztések Kecskeméten és térségében

Fontosabb vidéki fejlesztések az időszakban

A legfontosabb fejlesztések Kecskeméten, 
a teljesség igénye nélkül, 2010 és 2020 között

2010-től 2022-ig majd’ 
30 milliárd érkezett
A Bács-Kiskun Megyei Oktatókór-
házban (Kecskeméten, Kalocsán és 
Kiskunfélegyházán) 2010 óta közel 
29,4 milliárd forint értékű fejlesztés 
történt. Ez az összeg a saját forrást, 
a fenntartói támogatást, az uniós és 
állami támogatásokat is tartalmazza. 
Az összegben benne találjuk a gépek, 
műszerek, eszközök beszerzésétől, a 
korszerűsítési, felújítási munkáktól és 
az új beruházások megvalósításától a 
humánerőforrás-fejlesztéseken, kép-
zéseken, informatikai és egyéb mű-
szaki fejlesztéseken át a Covid elleni 
védekezésre fordított anyagiakat.

Ez idő alatt a legnagyobb kecske-
méti fejlesztések a következők voltak:

• Sürgősségi Betegellátó Osztály 
fejlesztése: 600 millió Ft (2010)

• koraszülött részleg technológiai 
fejlesztése 160 millió Ft (2011)

• Kecskeméti Gyógyintézeti Köz-
pont (új A épület) megépítése: 12 mil-
liárd Ft (2014)

• onkológiai ellátás fejlesztése (su-
gárterápiás eszközpark): 1,2 milliárd 
Ft (2015)

• PET/CT gép vásárlása: 850 millió 
Ft (2015)

• Kórházintegrációs program (Kecs-
kemét, Kalocsa, Kiskunfélegyháza): 
3,4 milliárd Ft (2015)

• Skill labor kialakítása: 270 millió 
Ft (2021)

A kecskeméti kórházban ezeken fe-
lül három jelenleg is tartó fejlesztés is 
folyamatban van: épül a gyermekpszi-
chiátria, az egynapos sebészeti épület 
és a nővérszálló, melyek átadása a kö-
zeljövőben várható.

(Fotó forrása: a kórház Facebook-oldala)

Tavasszal folytatódik  
a Károly Róbert körút fejlesztése is
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Boronkay Péter világ- és Európa-bajnok para-
triatlonista: – Ha három dolgot kellene kiemel-
nem, akkor az a kommunikáció, a kommuniká-
ció és nem utolsósorban a kommunikáció. Ez a 
legfontosabb része a jó házasságnak. Másrészt 
pedig az oltár előtt tett ígéreteink betartása. Hű-
ség a társunkhoz, a másik felünkhöz, valamint az 
elhangzott ígéretekhez is. Mióta Katával, a má-
sodik feleségemmel megismerkedtünk, tudtam, 
hogy ő lesz az én másik felem. Természetesen 
nálunk is vannak viták, de nincsenek drámák. 
Mindig figyelünk ugyanis arra, hogy mindent 
megbeszéljünk, ne feküdjünk le gombóccal a 
gyomrunkban este. Ha lezárjuk az esetleges 
vitát, nem marad kérdőjel számunkra, és mo-
solyogva ébredünk reggel. Ami biztos, a kap-

csolaton folyamatosan kell dolgozni. Meg kell 
találni azt a szeretetnyelvet, hogy a másiknak mi 
a kulcsfontosságú, és arra áldozni kell. Érdeklőd-
jünk a másikról, kérdezzük, hogy telt a napja, és 
hallgassuk meg akkor is, ha éppen annyira nem 
köt le bennünket, vagy épp fontosabbnak vélt 
dolgok foglalkoztatnak. Felejtsük el az egót, és 
támogassuk a másikat abban, ami neki fontos, 
hogy az vigye előre. És semmit ne azért tegyünk, 
hogy cserébe elvárhassunk dolgokat. Úgy érzem, 
mindez működik, és nagy örömmel tölt el, az 
otthoni harmónia. Őszinte hittel megélt házas-
ságra vágytam, és nagyon jó benne lenni.

Csatos Erika és János – ÁLOMJÖVŐ Tanácsadó 
Iroda: – Mi a jó házasság titka? Ezt a kérdést 
gyakran teszik fel nekünk. Talán azért, mert kí-
váncsiak arra a receptre, ami összetart bennün-
ket immár 40 éve?

Tehát…
• Minél jobban ismerjük meg egymást a há-

zasságkötés előtt!
• Figyeljünk oda a másik igényeire, de védjük 

meg a saját érdekeinket is!
• Sokkal inkább egymás elfogadása, mint 

megváltoztatása legyen a cél!
• Lehetőleg mindig törekedjünk az őszinte és 

nyílt kommunikációra – a problémák szőnyeg alá 
söprése előbb-utóbb konfliktust eredményez.

• Munkamegosztás – nálunk soha nem voltak 
tipikus „női és férfi” feladatok –, mindenki ab-
ban teljesedhetett ki, amiben a legjobb és ami-
vel leginkább szolgálni tudta a saját és a család 
érdekeit.

• Mindig egyetértésre jutottunk a gyerekne-
velés alapvető irányelveiben.

• Legalább ennyire fontos, hogy azonos mó-
don gondolkodtunk az anyagi dolgokról.

• A gyerekek megszületése után is töreked-
tünk arra, hogy maradjunk meg egymásnak mint 
szerető pár – ne változzunk át CSAK „Apává és 
Anyává”

• Mindig engedtük, sőt támogattuk egymást 

abban, hogy ki-ki megélje kedvtelését, még ha 
ezek külön programokat is jelentettek. De sze-
rencsére rengeteg közös hobbink van.

 Fülöp József, a Ciróka Bábszínház színművésze: 
„– Szeretsz?

– Szeretlek!
– Mindig? 
– Mindig!
– Nem fog elmúlni?
– Nem.
– Biztos?
– Biztos! Biztosabb, mint a halál! ....Sok min-

den elmúlik majd, de ez soha.
– Honnan tudod?
– Mert úgy fogom csinálni, hogy ne múljon el.”

Bizony! A szeretet nem csak egy érzés. Nem 
egy passzív, lustán elterülő élmény. A szeretet 
egy nagy-nagy elhatározás. Aztán meg munka – 
sokszor igen nehéz munka – nem is a másikkal, 
hanem önmagunkkal. Azzal az énünkkel, ame-
lyik azonnal harcba szállna az érdekeiért vagy 
messzire futna, nehogy fájdalom érje. A szere-
tet nem egy könnyű kis valami, nem egy súly-
talan szócska. A szeretet küzdelem. Magunkkal 
– egymásért.”

Orvos-Tóth Noémi szavai nagyon jól meg-
fogalmazzák azt, amit számomra a házasság 
jelent. Hitem szerint az igazi szeretet Istentől 
származik, Aki maga a szeretet. Aki bennünk iga-
zán szeretni tud Jézus által. Ővele élünk együtt 
feleségemmel és négy gyermekünkkel. Az Ő fel-

tétel nélküli, szenvedélyes szeretete nem múlik 
el! Általa megláthatom a másik örömét, bánatát, 
sőt még a csoda is megtörténik, hogy jobban 
érdekel, mint a sajátjaim. A gyűrűnk belsejébe 
azt írattuk: Ő, te, én. Legyen a nagy Ő, szerető 
Édesatyánk az első, a másik ember a következő 
és utoljára a boldog én, ha ez megvalósulhatott.

 

Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapít-
vány elnöke: – A házasság két ember egymás 
iránti érzelmi, szerelmi elkötelezettségének, 
összetartozásának a megerősítése olyan eskü-
vel, ami egy életre szól. Ötvenhárom évi házas-
ság után sem tudnék mindenkire érvényes re-
ceptet adni a jó házassághoz. Amiben mégis 
biztos vagyok: ahhoz, hogy a házasság tartós 
maradjon, ahhoz az kell, hogy a fődolgokban 
egyetértés legyen. Kisebb dolgokban naponta 
kell egyezséget kötnünk, egymás hibáit türelem-
mel elfogadni, ha lehet javítani. Megfelelő idő-
ben tudnunk kell hallgatni vagy szólni. Közös 
programok, célok, együtt átélt szép élmények 
megerősítik a házastársak kapcsolatát. A házas-
ság legfőbb értéke, célja egyben a csúcspontja a 
gyermek születése és közös nevelése. A gyer-
mek számára a szülői viselkedés, jellembeli, gon-
dolkodási minta meghatározó lehet fejlődésé-
nek irányára. Példát lát arra is, hogyan 
gondoskodnak egymásról a szülei, baj esetén 
támaszaik egymásnak, az elődeiknek és a család-
nak, amikor arra rászorulnak. Ezt hívják családi 
köteléknek, vér szerinti összetartozásnak, ez a 
pillére az ember, a népek, nemzetek fennmara-
dásának. Szeretet nélkül lehet, de nem érdemes 
élni és nem marad fenn a házasság sem.

Körkérdésünkkel a jó házasság titkának eredtünk nyomába
Ha házasság hete, akkor önkéntelenül merül fel az örök kérdés: mi a jó házasság titka. 
Ezt kérdeztük meg a város néhány ismert személyiségétől. Minden témában nagy 
kihívás, sőt felelősség a nyilvánosság előtt vállalni a szubjektív véleményünket, ez a 
kérdés viszont – saját életünkkel példálózva – különösen intim, érzékeny. Ebből az okból 
különösen hálásak vagyunk megszólalóinknak, akik több ponton találkoztak egymással 
mondanivalójukban, de mindenki hozzáadott olyan egyedi gondolatot is, ami rávilágít a 
házastársi kapcsolatok sokszínűségére.

Merre tovább európai család? címmel tartották meg a házasság 
hete programsorozathoz tartozó első konferenciát a február 10-ei 
nyitónapon. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban ezzel 
kezdetét vették a házasság hete programjai, amelyek egészen feb-
ruár 20-ig tartanak.

Puskás Barbara

A Kecskemét City Balett előadásá-
val kezdődött meg a Merre tovább 

európai család? című konferencia a 
Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtárban. Európa jövőjéről szólt 
az előadás, amellyel kezdetét vette 

a házasság hetének programsoro-
zata Kecskeméten a Magyar Asszo-
nyok Érdekszövetsége és a Nők a 
Nemzet Jövőjéért Egyesület közös 
programjaként.

– Elsősorban a család, illetve a gyer-
mekvédelem témakörét járjuk körül, 
valamint azt, hogy az oktatásban mi-
lyen nehézségek előtt állnak most az 
Európai Unió nemzetállamai. Érezzük 

a ránk nehezedő nyomást, ezért sze-
rintem kell egy zászlóshajónak lennie, 
amely fel meri vállalni, hogy ki kell 
állnunk az értékeink mellett – mondta 
Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Ér-
dekszövetségének elnöke.

A téma a hagyományos családmo-
dell volt és az, hogy ki hogyan képzeli 
el a jövőt és hogyan látja a mai világot 
és társadalmat. Az előadások előtt a 
megjelenteket dr. Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester köszöntötte.

– Ma itt önök a jövőt kutatják, irá-
nyokat és lehetőségeket tárnak föl, 
önök, szakemberek látják, merre ha-
lad a világ – mondta az alpolgármes-
ter. – Egész Európában, sőt talán az 
egész világban van egy értékválság, 

Házasság heti konferencia a család- és gyermekvédelem témakörében

Képünkön balról: Engert Jakabné alpolgármester, Bujdosóné dr. Dani Erzsébet, a Katona József Könyvtár igazgatója,  
Papp Zsolt, a Szent Imre iskola igazgatója, Barta Dóra, a Kecskemét City Balett vezetője, a Hírös Agóra igazgatója  
és Lévai Jánosné önkormányzati tanácsos, képviselő
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Miklós Árpád festőművész, hazai és nemzetkö-
zi díjakkal kitüntetett animációs filmrendező: 
– A tolerancia. Mi nem veszekszünk – vitatkozni 
persze szoktunk, hiszen nem mindig egyezik a 
véleményünk, de arra nem emlékszem, hogy 
bármikor is úgy igazán összevesztünk volna. 
Unalmas is lenne, ha mindig egy véleményen len-
nénk. Ha különbözőségünk is megnyilvánul, ak-
kor tudunk külön-külön is tovább fejlődni, betel-
jesülni a boldogságban. Fontos, hogy amikor az 
egyik fél ingerültebb, akkor a másik ezt tudomá-
sul vegye és ne álljon bele a küzdelembe. A tole-
rancia pedig abban nyilvánul meg, hogy a másik 
félre érzékeny vagy, figyelemmel vagy iránta, és 
hogyha látod, hogy ideges, akkor nem kezdesz 
vele küzdeni, hanem szépen halkan hagyod, 
hogy lecsengjenek a dolgok. Fontos az is, hogy 
soha ne sértsük meg a másikat. Nem arról van 
szó, hogy szőnyeg alá kell söpörni a problémá-
kat, ezeket mi mindig megbeszéljük. Nagy sze-
rencsém, hogy ilyen feleségem van. Ő nagyon 
megértő, s én is igyekszem hasonló módon meg-
érteni őt. Ebből fakadóan mondhatom, hogy 
tényleg harmonikus a kapcsolatunk. 

Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. alapító 
igazgatója: – Nem tudom, mi a válasz erre a 
kérdésre. Sok minden a szerencsén múlik. Csak 
a saját házasságomról tudok beszélni. Az első 
házasságom után bizonyos tapasztalatokkal 
kerültem a második párválasztási helyzetbe. Az 
ismeretség – és két gyermek születése – után 
csak 24 évvel kötöttünk házasságot. Felnőtt 
gyermekeink voltak a tanúk, akik bizonyították, 
hogy már érettek vagyunk a tartós kapcsolatra. 
Egyébként a feleségem – Varga Márta – nem 
csak a magánéletben, de a stúdióvezetésben is 

társam – mint asszisztensem. Ha valamit jól si-
kerül megoldanom, akkor ebben neki nagy része 
van. Egyébként szerelmes típus vagyok, most is 
szerelemmel szeretem őt. El kell mondanom azt 
is, hogy mellette egyre fiatalabb vagyok. Amikor 

megismertem Mártát, kétszer annyi idős voltam, 
mint ő. Ő 23 éves volt, én pedig 46. Most, 36 
év után, ha feleségem életkorát most is kétszer 
veszem, még nem vagyok 118 éves. 

 

Néma Attiláné Ella dúla, a Parázs Pasztorális 
Központ koordinátora: – Mi a jó házasság titka? 
Az, hogy mit gondolsz róla! Számodra mit jelent 
a házasság? Számunkra szövetség. A házassá-
gunk életre szóló kölcsönös szeretetszövetség 
egymással és Istennel. Ezt nagyon komolyan 
gondoltuk 20-as éveink elején fiatalon, szerel-
mesen és idealistán. Azóta sok mindent megta-
pasztaltunk, rengeteget változtunk, néha egy-
más agyára megyünk. Mostanában, idősödve és 
inkább realistán is pont ugyanezt gondoljuk! 
Talán éppen ez a titok. Az ígéretünk, hogy egy-
más mellett állunk jóban-rosszban, azóta is szik-
laszilárd alap. Nem a szerelem az alap, az egy 
igen kellemes következmény! Rengeteg kérdé-

sünk van a jövőnkkel kapcsolatban, de ez az egy 
nem kérdés. Persze nincsen hozzá kedvünk min-
den nap, főleg nem a „rosszban” részéhez. Mi 
önző módon, kényelmesen, kevés energia-
befektetéssel szeretnénk élvezni a másik fél sze-
retetét, hiszen megérdemeljük. Ha valami nin-
csen rendben, akkor annak a másik az oka! Na, 
ezért fontos számunkra, hogy Isten is társ a szö-
vetségünkben. Csak ő tud feltétel nélküli, öná-
tadó, termékeny, kezdeményező módon szeret-
ni. Tanuljuk, gyakoroljuk… Tökéletes sohasem 
lesz, de nagyon élvezzük ezt az együtt-tanulást. 

 

Pap-Szekeres Anita, a Bács-Kiskun Megyei Okta-
tókórház ápolási igazgatója: – „A sikeres házas-
ság olyan építmény, amelyet mindennap újra fel 
kell építeni.” André Maurois-nak ezt az idézetét 
tarjuk szem előtt, mert valóban minden nap meg 
kell dolgozni azért, hogy jól működjön egy há-
zasság. A boldog párkapcsolat titka a nagyon jó 
kommunikáción alapszik. Mindent meg kell tud-
ni beszélni. A férj és a feleség egy csapat. Egy-
más búját-baját meghallgatni, elviselni a nehéz-
ségeket. No persze kompromisszum is kell néha 
és elfogadás. A házasság egy nagy utazás. Nem 
valaminek a vége, hanem egy nehéz út kezdete. 
Az úté, amin vállvetve kell végighaladni. Vannak 
olyan pillanatok, mikor úgy tűnik, az utolsó 
csepp gurul a pohár falán, de kisétálni akkor sem 
szabad, mert felelősséget vállaltunk a gyermeke-
ink iránt. Ezért fontos, hogy beszéljünk. 

A házasság barátság. Örök barátság, a másik 
feleddel, akit boldoggá akarsz tenni. Ahhoz, hogy 
minden jól működjön, meg kell tartani az Énidő 
szentségét. Fontos, hogy mindenkinek legyen 
olyan időtöltése, amikor magára tud figyelni. Ez a 
sport nálunk. Ugyanolyan fontosak a barátságok, 

hiszen a házassággal barátokat is kapunk, kölcsö-
nösen, egyik fél a másikét, a másik az egyikét. A 
derű és a humor is elengedhetetlen! Mi nagyon 
sok időt töltünk együtt a gyermekeinkkel, kirán-
dulunk, színházba megyünk, kártyázunk, társaso-
zunk. Nagyon fontosak a közös emlékek, amiből 
a gyerekek is táplálkozni tudnak, és felépítik saját 
ideáikat a párkapcsolatokkal kapcsolatban.

Szilágyi Áron dorombjátékos: – Mielőtt felesé-
gemmel, Anettel megismerkedtem, az én fejem-
ben volt egy idealizált kép egy jövőbeli feleség-
ről, aki bármit megtesz, hogy nekem jó legyen, 
és mindent úgy csinál, ahogy én azt szeretném. 
Aztán a Jóisten Anett személyében nem az idea-
lizált álom-verziót küldte el nekem, hanem azt, 
aki tényleg hozzám való, akivel kiegészítjük egy-
mást. Az idő pedig bebizonyította, hogy vele ez 
a frigy valóban virágba tud borulni, és egymást 
erősítve tudunk élni. Ennek egyik eleme, hogy 
nagyon rugalmasak vagyunk, és nagyon figye-
lünk egymásra. Néha nyilván elpattan a húr, de 
soha nem maradunk haragban. Nagyon fontos a 
türelem is. De nem úgy, hogy lenyelem a dolgo-
kat, inkább egyfajta nagyvonalúság ez. Hogy ne 
vedd személyes bántásnak azokat a dolgokat, 
amik a napi súrlódásokból adódnak. Ami pedig 
a legfontosabb: szeretni kell a másikat, és őszin-
tén hinni abban, hogy ő az igazi számodra. Az 
oltár előtt a másik szemébe nézve, mások előtt 
megesküszöl arra, hogy ti egy közösséget fog-
tok alkotni addig, amíg ez a földi élet tart, hogy 
társa, partnere leszel, segíteni, szeretni fogod, 
és elfogadod a szeretetét. Elköteleződés ez, 
amire akkor, ott én garanciát vállaltam. A házas-
ság nem más, mint lélek és lélek közötti örök 
összefonódás. 

Körkérdésünkkel a jó házasság titkának eredtünk nyomába

Szerenáddal nyitott az ünnepi hét

A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar művészeiből álló Kecskemét 
Brass szerenádjával nyitották meg az idei házasság hete program-
sorozatot. A február 20-ig tartó esemény tucatnál is több helyszí-
nen 42 programot kínál.

A szerenádra formált Aladdin dalával 
nyitotta meg a Kecskeméti Szimfoni-
kus Zenekar művészeiből álló Kecs-
kemét Brass az idei Házasság hete 
programsorozatot a Bács-Kiskun 
Megyei Katona József Könyvtárban. 
Az ünnepi eseményen a könyvtár 
bejáratánál kápráztatták el a jelen-
lévőket. „Maradjunk együtt!” – ez-
zel az országos mottóval indult el 

idén útjára az elkötelezett szerelem 
ünnepe – nem csak házasoknak! A 
megnyitón Engert Jakabné alpolgár-
mester köszöntötte a résztvevőket.

– A házasság hetének rendkívül 
gazdag a programkínálata, a mai 
nyitánya pedig az a zenei élmény, 
amit most itt hallunk a szerenádon 
– mondta az alpolgármester. Engert 
Jakabné Szent Pál apostol korintho-

sziakhoz írt leveléből idézett beszé-
dében, majd zárásképp elmondta, 
hogy a szerenádnak óriási kultúrája 
volt régebben, ezt hívták ma életre 
a művészek. A programsorozaton is 
lehet majd szerenádot kérni kedve-
süknek, amelyet a Kecskemét Brass 
ad elő. A házasság hete egészen feb-
ruár 20-ig várja a szerelmeseket kü-
lönféle programokra. A 10 nap alatt 
18 szervezet 42 programja látogat-
ható a városban.

Részletes programok: 
www.hazassaghete.hu

Házasság heti konferencia a család- és gyermekvédelem témakörében

egy kiútkeresés, tehát forrong min-
den, és ebben a világban a család a 
legbiztosabb pont. Magyarországon 
is, Európában is, és a legnagyobb fela-
dat is a családra hárul, hogy iránymu-
tató legyen – tette hozzá.

A rendezvényen a Kecskemét City 
Balett előadása mellett Bori Réka és 
Koltai- Nagy Balázs, a Kecskeméti 
Katona József Nemzeti Színház szín-
művészeinek előadását tekinthették 
meg a jelenlévők. Az előadók között 
szerepelt Frivaldszky Edit, az Emberi 
Méltóság Központ igazgatója, Uzsaly-
né dr. Pécsi Rita főiskolai docens, ne-
veléskutató, Ditzendy Károly Arisztid 
társadalomkutató és Vágvölgyi Ger-
gely, a Mandiner főmunkatársa.

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

A Kecskemét City Balett műsora
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DOBOGÓKŐ

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 

PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel

élményekkel!
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Ünnepi szenátusi ülés keretében 
rendezték meg február 11-én dé-
lelőtt a Neumann János Egyetem 
diplomaátadó ünnepségét. A vég-
zősök közül ezúttal 160 hallgató 
vette át az oklevelet.

Berta Beáta 

160 diák vette át a diplomáját a 
Neumann János Egyetemen múlt 
pénteken. 101-en GAMF Műszaki és 
Informatikai Kar, 47-en a Gazdaság-
tudományi Kar, 12 hallgató pedig a 
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar vég-
zőseként vehette át az oklevelet. Dr. 
Hankó Balázs felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár az eseményen 
köszöntőjében kiemelte: Magyaror-
szágon megújult felsőoktatásra és 
olyan high-tech egyetemekre van 
szükség, amilyen a kecskeméti Neu-
mann János Egyetem is.

– Fontos ünnepe ez a magyar ez a 
felsőoktatásnak is, hiszen a jelenlévők 
bővítik és gyarapítják egész nemzeti 
közösségünk szellemi potenciálját. 
Ahhoz, hogy egy nemzet ambiciózus 

céljai megvalósuljanak, ilyen ambició-
zus háttérországra van szüksége, mint 
itt Kecskeméten – hangsúlyozta a he-
lyettes államtitkár.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpol-
gármester szerint a diploma a jövő 
záloga, mely megtestesíti a tudást és 
a lehetőséget, amivel a végzős hallga-
tók karriert építhetnek.

– Bárhogyan is döntsenek, azt 
tudniuk kell, hogy Kecskeméten jó 
helyen vannak. Az itt működő vállala-
tok, vállalkozások számítanak önökre. 
Nemcsak munkahelyet, de távlatokat, 
karriert, otthont is jelenthetnek. Kecs-
keméten olyan vállalkozások működ-
nek, amelyek munkatársaiként akár 
nemzetközi szinten is megmutathat-

ják, mire képesek valójában – emelte 
ki az alpolgármester, útravalóként pe-
dig annyit mondott a friss diplomás fi-
ataloknak: merjenek nagyot álmodni.

Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János 
Egyetem rektora az ünnepségen ar-
ról beszélt: a diplomaosztó az egyik 
legfontosabb ünnep egy egyetem 
életében, mint mondta, a friss diplo-
mások a tudás és a bölcsesség kapu-
jához értek. Hozzátette: Kecskeméten 
a műszaki, gazdaságtudományi vagy 
agrártudományi területen diplomát 
szerzők nagy része átlag feletti jö-
vedelemmel találja meg helyét a 
munkaerőpiacon.

– Az alkalmazott tudományok egye-
temeként küldetésünknek tekintjük, 
hogy pragmatikus ismereteket, nap-
rakész tudást nyújtsunk. Arra törek-
szünk, hogy a gyorsan változó vállala-
ti környezetben is jól hasznosítható, 
könnyedén megújítható, gyakorlatra 
alkalmazott szaktudáshoz segítsük 
önöket. Hisz tudjuk, hogy a tudás 
önmagában nem elegendő – fogalma-
zott dr. Fülöp Tamás.

Bánkuty Tamás, a Neumann János 
Egyetemért Alapítvány kuratóriumi 
tagja kiemelte, Kecskeméten rend-
kívül fontos az egyetemi oktatás, 
hiszen a város munkahelyteremtő és 

munkahelymegtartó ereje folyamato-
san fejlődik, így az egyetem jelenlegi 
hallgatói és végzett szakemberei biz-
tos jövőre tehetnek szert. A jövőben 
további fejlesztésekkel próbálják az 
öregdiákok figyelmét is felkelteni.

A 2021/22-es tanév őszi félévében a 
GAMF Műszaki és Informatikai Karon 
összesen 226, a Gazdaságtudományi 
Karon 78, a Kertészeti és Vidékfej-
lesztési Karon pedig 19 hallgató tett 
záróvizsgát. A mostani végzősök kö-
rében végzett felmérés azt mutatja, a 
friss diplomások zöme már az oklevél 
átvétele előtt tudja, hol folytatja majd 
életét.

160 diák vehette át diplomáját 
A NEUMANN JÁNOS EGYETEMEN

TOVÁBBI KÉPEK!

Megújult arculattal találkoz-
hatnak a Hírös Agóra Kulturális 
és Ifjúsági Központ látogatói. A 
dinamikusan fejlődő intézmény-
hez dinamikus logó készült, ami 
megjeleníti a sokoldalúságát, 
sokszínűségét. Az animálható 
arculatot a Balázs Béla-díjas 
kecskeméti művész, Ulrich Gábor 
készítette.

– Tíz új logóval és megújult arculattal 
találkozhatnak a Hírös Agóra intéz-
ményeinek látogatói. A képelemeket 
és szlogeneket január vége óta már 
plakátokon és LED-hirdetőtáblákon 
is láthatja a közönség. A modern for-
ma alkalmas az okoseszközökön való 
megjelenítéshez is. Egy sokoldalú kul-
turális intézménynél szinte kötelező 
egy olyan típusú logó, amely képviseli 
a mögötte álló szellemi tartalmat, ami 
meg tudja szólítani a lehető legszé-
lesebb korosztályt – mondta Barta 
Dóra, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjú-
sági Központ ügyvezető igazgatója.

– Fontos volt, hogy ez a megújulás 
egy rebranding folyamat legyen, ami na-
gyon sok régi értéket magában hordoz, 
de az eredmény mindenképp felfrissült 
és a trendeknek megfelelő. Bízom ben-
ne, hogy olyan ingereket is kivált, me-
lyek további gondolkodásra késztetik a 
befogadót – emelte ki Barta Dóra.

A feladatra Ulrich Gábor Balázs 
Béla-díjas kecskeméti művészt kérték 
fel, aki munkáival már nemzetközi 
szinten is bizonyított.

– Gábor elképesztően impulzív 
volt, és nagyon gazdag kreatív ener-
giával rendelkezett ahhoz, hogy ezt a 
feladatot megoldjuk, és az ő kreatív 
teremtő ereje nagyon szépen vizuális 
formába is öntötte – mondta a közös 
munkáról Barta Dóra. 

– És mennyire kap szabad kezet 
ilyenkor az alkotó?

– Nem lehet panaszom, mert min-
denféle akadály nélkül, gördülékeny 
volt a közös munkánk, és egymást 

erősítve és inspirálva tudtunk dolgoz-
ni – tudtuk meg Ulrich Gábortól.

Dinamikus logó: a közös munka 
során 10 területre bontották a rend-
szert, ez a 10 szegmens az, amely 
felöleli a tevékenységi kört, valamint 
a korosztályt is, amit az új arculat és 
a logó hivatott megcélozni. Gyorsan 
kiderült, hogy egy szimbólummal 
nem fedhető le tökéletesen a Hírös 
Agóra rendkívül színes és széleskörű 
tevékenysége, ezért dinamikus logó 
mellett döntöttek. A H és A betűk 
variálásával tehát beazonosítható az 
intézmény, a kombinációk pedig kivá-

lóan tükrözik a különböző területek 
sajátosságait.

– Tehát ez nemcsak egy öncélú for-
mai dizájnjáték, modernkedés, hanem 
ez a fajta dinamikus logotípia juttatja 
el hatékonyabban az üzeneteinket a 
közönséghez – hangsúlyozta Ulrich 
Gábor. Hozzátette: a közös munka 
során tehát a dinamikus logót válasz-
tották, ami képes arra, hogy beazo-
nosítható legyen az intézmény, mégis 
közben – a H és A betűk variálásával 
– az agóra nagyon sok arcát felismer-
hetik a látogatók.

2022-ben a mozgókép szerepe 

vitathatatlan, ez lesz az egyik fő csa-
pásirány a vizuális kommunikációban. 
Evidencia volt tehát, hogy az új, dina-
mikus logó mozogni is fog.

És hogy milyen lett a megbízó és a 
tervező szerint az új logó?

Barta Dóra: – Nagyon fontos szá-
munkra, hogy bármely formátum a 
fiatalokat úgy szólítsa meg, hogy úgy 
érezzék, ez az ő logójuk, hogy kap-
csolódhat hozzájuk. Hogy egy olyan 
jövőképet sugalljon, amihez jó csatla-
kozni, amit jó viselni. Úgy érzem, kel-
lően trendi és fiatalos is lett.

Ulrich Gábor: – Egyszerű, könnyíti a be-
fogadást. Annyira elemi ez a monog-
ramszerű verbális szint, hogy nem kell 
túlzottan megdolgoztatni a befogadót a 
dekódolással. Viszont vannak még olyan 
rejtett játékos szintek, amelyek mindig 
pluszt adnak mind a 10 variációnál. És 
ami nagyon fontos: alázatos. Mert a lo-
gónak alázatosnak kell lennie, hiszen a 
rendezvény játssza a főszerepet.

A KULTÚRA SOSEM STATIKUS  
– dinamikus logó a Hírös Agóra új arculatában

Barta Dóra, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ  
ügyvezető igazgatója az új dinamikus logóval

Fotók: Banczik Róbert
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100 éve, 1922. 
február 5-én 
hunyt el Kratz-
mann Ede 
üvegfestő, az 
első budapesti 
üvegfestészeti 
műhely alapí-
tója. 1847 ápri-
lisában Prágában született. Művészeti 
tanulmányait Bécsben és Münchenben 
folytatta. 1876-ban Pestre költözött, 
ahol hamarosan önállósította magát. 
Műhelyéből kerültek ki többek között 
a pesti belvárosi plébániatemplom, a 
Mátyás-templom, a ferencvárosi és a 
krisztinavárosi templom, valamint a 
Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházá-
nak üvegablakai. Dolgozott Bécsben, 
Nagyváradon, Pozsonyban és Beszter-
cebányán is. A kecskeméti Városháza 
több üvegablakát is ő készítette. Az 
1885. évi országos kiállítás alkalmából 
a király a Ferenc József-rend lovagke-
resztjével tüntette ki.

125 éve, 1897. 
február 13-án 
K i s k u n m a j -
sán született 
Baranyi László 
apát, kerüle-
ti esperes. 46 
éves papságá-
ból 23 évet a 
hírös városban töltött. 1944. július 
1-jén vette át a kecskeméti plébánia 
vezetését, a szombathelyi püspökké 
kinevezett Kovács Sándor prelátus 
örökébe lépett. Plébánossága alatt, 
az ő irányításával kezdődött meg a 
máriavárosi templom építése. 1951-
ben kereszt utat állíttatott fel a Nagy-
templomban, és elindította a temp-
lom renoválását. Vörös márványból 
keresztelőkutat is készíttetett. Az 
ő ideje alatt kapott a Szent Erzsé-
bet-templom új orgonát. 1967. május 
25-én tüdőrákban hunyt el. 

Lapunk 
archívumából
Óragondok
„A helybeli vasúti főnök egy német nyelven 
irt levelet küldött szerkesztőségünkhöz. [...] 
»Kecskemét város utazóinak érdekében bá-
tor vagyok a tek. szerkesztőség figyelmébe 
ajánlani, sőt kérem is lapjában fölemliteni, 
miszerint a vasúti és városi órák eltérő já-
rása az oka a számos utazók elkésésének. 
Mig más városokban a vasúti állomásnál 
levő óra későbben jár a toronyóránál, ad-
dig a mi városi óránk 15, sőt gyakran 20 
perczczel is késik; tehát szükséges volna 
az illető órást a toronyóra igazitására 
utasítani.« Ide megy ki a főnök úr leve-
lének tartalma, – s mi szives készséggel 
teszszük azt közzé, azon reményben, hogy 
a hatóság ennek alapján beszünteti azon 
kellemetlenségeket, melyeknek utazóink 
csakugyan kivannak téve.”
 (KL, 1872. február 24.)

Konzervgyári siker 
„A kecskeméti gazda találékonyságára, 
munkaszeretetére, ambiciójára jellemző az 
a helyzet, ami a paradicsomtermelés körül 
keletkezett. Öt évvel ezelőtt még csak egé-
szen kicsinyben, inkább bolgár kertésze-
tekben termesztették a paradicsomot és a 
konzervgyár is csak úgy tudta a gazdákat 
a paradicsomtermelésre rávenni, hogy ezt 
a zöldborsó termelésével összekapcsolta. A 
következő években már nem kellett nógat-
ni a kecskeméti gazdákat és ma már ott 
tartunk, hogy Kecskemétet lehet tartani 
az ország legnagyobb paradicsomtermelő 
vidékének. [...] A helybeli gyár négyszáz 
gazdával kötött szerződést paradicsom-
ra, olyan nagy mennyiséget, amilyenre a 
magyar paradicsomtermelés történetében 
még sohasem volt példa. A gyár a jelent-
kezések elfogadásánál szociális szempon-
tokra is tekintettel volt, mert elsősorban 
rokkantak, frontharcosok, nagycsaládúak 
jelentkezéseit vette át.”
 (KL, 1937. február 21.)

A város 
krónikáiból

MINI VADASKERT  
a vízmű véderdejében
Gyakori látvány a BÁCSVÍZ Zrt. Vízmű utcai védterületén a békésen 
legelésző szarvascsapat. Az állatokat azonban télen naponta el kell 
látni takarmánnyal. Erről is szó esik a Természetvédelem határok 
nélkül című KTV-magazinműsor legfrissebb epizódjában, február 19-
én 19 órai kezdettel.

Aki sokszor közlekedik a Vízmű utca 
felé, gyakran megfigyelheti, ahogy a 
BÁCSVÍZ Zrt. védterületén békésen 
legelésznek a dámszarvasok. Azt 
azonban kevesen tudják, hogy az 
állatokat télen 1-2 naponta el kell 
látni takarmánnyal. Ezt a feladatot 
évek óta a Mega-Sped Kft. munka-
társai végzik két helyszínen. Az ete-

tőhelyekre napi rendszerességgel 
kerül szálastakarmány, kukorica és 
cukorrépa – tudtuk meg Szabad-
szállási Mihálytól, a Mega-Sped Kft. 
tulajdonosától.

Azt is elmondta, jelenleg csak két 
helyen etetnek a véderdőben, mivel 
nincsen hó. Ha nagyobb hótakaró 
alakul ki az erdőben, előfordul, hogy 

több helyen kell egyszerre etetni a 
dámszarvasokat.

Az ilyen és hasonló időben, ha 
nincs hó, a zúzmarás füvet is szíve-
sen csemegézik a szarvasok. A víz-
mű védterületén nagyjából állandó 
a számuk, mivel a szaporulatot 
befogják és elszállítják. A szarvas-
rudlikat a Benkó Zoltán Szabadidő-
központ, a Kecskeméti Fürdő és a 
Kecskeméti Élményfürdő és Csúsz-
dapark területéről is gyakran meg 
lehet figyelni. A Sutusfalu felőli 
sarkon pedig néha olyan nyugod-
tan álldogálnak, hogy az arra járók 
egy mini vadaskertben érezhetik 
magukat.

KÉTHETENTE 
SZOMBATONKÉNT 

19 ÓRÁTÓL

Csikós Zsuzsa 

Szégyen

Anyám kezén a gipsz kihajtott 
csontvirág – 
meszelés közben székre állt
– még enyhe kórházszag lengte 
körül – 
a kőre zuhant.
Lába még épp, hogy kiengedett
a bénulásból,
már a homlokát kellett 
összevarrni.
Anyám – gipsszel a kezén
most szedte ki a keltetőből 
a pelyhes új csibéket,
a már a lósóskával veszekszik a 
kertben,
hogy menne odébb, mert 
fennakad
rajta a slag. 
 Hetvennégyben kétszer 
operálták,
 hetvenhatban infarktusa volt,
 hetvenhétben leszázalékolták

s azóta is hiába mondom:
Mama, hét végén is nap lesz,
majd segítünk, itthon leszünk,
hiába, mindig elkésik a „majd”,
s míg mi prémiumokért 
perlekedünk
kőkockás folyosókon,
ő itthon csendben feltölti a 
krumplit,
lúdtalpas kacsákkal perel,

s felhőkupolák alatt,
míg kezet fog vele a borsóinda,
érdemrendként mellére hull
egy falevél.

Sirató júliusban

Mama, bocsássa meg, ma nem 
megyek haza.
Nyárillatú országúton
egy halottat cipelek 
Magyarország felé,

balladás vértanúját a 
szerelemnek,
ki átlépte már az utolsó 
szakadékot.
Csempészáruként viszem a 
dombra,
bordáim alá rejtve, meg ne 
lássák,
sírját harmadszor meg ne 
ássák,

titkolom tornácba, padlásra, 
ház mögé.
Két szemem neki 
kölcsönöztem,
lásson, örüljön, éljen újra,
de hajszál nőtt a dombon fű 
helyett.

Mire a vacsoracsillag feljön,
hasonlíthatok egy tébolyultra:
szemgödrömből nem tud 
szemébe nézni
halottam, a kétszer temetett,
akinek előre bókol minden 
diólevél.

Mielőtt…

Felállok újra, s elindulok 
leporolni a fáradt füveket,
elárvult hangyák szeméből
nézni: lesz-e eső,
kiszellőztetni a falombok közül
az idült záptojásszagot,
szélesre tárni a kertek ajtaját,
dalra fakadni egy margarétával,
bekötözni a jegenyék sebét
s megírni AZT A VERSET,
mielőtt egy őrült komputer
leparancsol a földről.

Csikós Zsuzsa Lakiteleken született, azóta is ott él. Közgazdasági 
szakközépiskolába járt Kecskeméten. Versei 1981-től jelentek meg 
– zömmel a Forrásban. Eszperantó műfordítással is foglalkozott. Itt 
kiemelt három verse 1985-ben jelent meg a Homokfúvás című anto-
lógiában Dobozi Eszterrel, Józsa Fábiánnal, Agócs Sándorral, Tábori 
Kálmánnal és Turai Kamillal karöltve. A kötetet Buda Ferenc szerkesz-
tette, aki az előszóban és a fülszövegben helyi, s mégsem provinciális 
tehetségként aposztrofálja a hat szerzőt, köztük Csikós Zsuzsát.

„Mindannyian tehetséges, felelős 
ifjú emberek, akik a költői hivatást 
nem »tollas kalap« gyanánt biggyesz-
tik fejükre, hanem belső igényből 
fakadóan szolgálatra szánják” – írja 

Buda Ferenc a kötet szerzőiről. Csi-
kós Zsuzsa versei az alföldi táj koz-
mikus dimenzióihoz kapcsolódnak. 
Minden kiragadott kép mintha ösz-
szesűrűsödne tolla alatt, hogy aztán 

bekerüljön a tiszta lap „homokfút-
ta” egyszerűségébe, hátterébe, ez-
által nyerve még erőteljesebb színt. 
A felsorolásszerű táj- és életképek 
szépen egymásba fonódó „borsó-
indaként” ölelik körül a talán nem is 
létező, de sohasem szűnő szégyen-
kezést, szabadkozást a megadatott 
sors, körülmények miatt. Őszintén 
szól szívfájdalomról, nyomorúságról 
egyaránt, mégis titokzatos fények 
ölelik körül sorait. Ez a költészet 
sosem kiszámítható, s noha merít 
a költői hagyományból, nem hagyja 
magát befolyásolni általa. Tartása a 
hétköznapok sorsvállalásából fakad, 
művészete pedig a köznapi és a ma-
gasztos, rendkívüli ütköztetéséből: 
„Mama, bocsássa meg, ma nem me-

gyek haza. / Nyárillatú országúton / 
egy halottat cipelek Magyarország 
felé”. A levél-motívum üzenet, ki-
tüntetés és visszajelzés az ember 
és az emberi előtt („érdemrendként 
mellére hull/egy falevél”; „akinek 
előre bókol minden diólevél”). Csi-
kós Zsuzsa verseiben a tárgyak és 
az ember folytonos interakcióban 
állnak, a tárgyak mintegy visszaje-
leznek, így a „gipsz-virág” mint az 
emberi test meghosszabbítása, a 
„kőkockás folyosó” mint a hétköz-
napok kicsinyességének lenyomata, 
„a tornác, padlás, ház” mint a titok 
letéteményese, s az „őrült kompu-
ter” mint földi parancsnok tűnnek 
elénk. 

 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.

Elfútta a homok?

Fotó: Kieselbach Archívum
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Életének középpontjában mindig 
az oktatás állt, áll mind a mai na-
pig. Gondolatai – bár már erősen 
közelít a hetvenhez – napjainkban 
is elsősorban a modern technoló-
giák, a korszerű gépek, a digita-
lizáció adta lehetőségek körül 
forognak. Arra törekszik, hogy 
tanítványait is „megfertőzze” en-
nek a szakmának a szeretetével.

– Lassan ötven éve, hogy tanszé-
ki mérnökként először ment be a 
GAMF-ra, és két kisebb kihagyással 
ugyan – hosszabb-rövidebb ideig kül-
földön dolgozott –, de mindmáig az 
egykori alma matere a munkahelye. 
Nem gondolt még a nyugdíjra?

– Hogy mennyire aktuális ez a 
kérdés számomra, arra bizonyság az 
a levél, amelyet pár órával ezelőtt 
küldtem el a rektor úrnak. Ebben arra 
kértem őt, járuljon hozzá, hogy 2022. 
március 17-étől nyugállományba vo-
nulhassak. Erre egyébként egy jog-
szabály kötelez, hiszen ezen a napon 
töltöm be a 70. életévemet. Érdemi 
változást azonban remélem, ez a lé-
pés nem jelent majd, mivel továbbra 
is a GAMF Kar oktatójaként szeretnék 
dolgozni – immár nyugdíjasként, kül-
ső óraadóként.

– Milyen fontosabb sikereket élt 
meg az utóbbi években munkája so-
rán, amelyek miatt a folytatás mel-
lett döntött?

– Sikernek tartom a mesterképzés 
beindítását a karunkon. Örülök, hogy 
az egyik katalizátora lehettem ennek 
a folyamatnak. Öt-hat évvel ezelőtt 
kezdtük meg dr. Weltsch Zoltán és 
dr. Belina Károly kollégákkal a szer-
vezést, a hivatalos engedélyekhez 
szükséges feltételek megteremtését, 
például az oktatói gárda kialakítását. 
Én a saját területemről a szerszám- és 
célgéptervezés című specializációt 
ápoltam. Nagyon boldog vagyok, hogy 
álmunk valóra vált. Épp most ért véget 
a második államvizsga-időszakunk, és 
ismét mestereket küldhettünk ki a 
mérnökképzésből. Annak is örülök, 
hogy egyre nagyobb az érdeklődés, ez 
mindenképpen sikernek számít. A leg-
többen a GAMF Karról jelentkeznek, 
de jönnek Gödöllőről, Miskolcról, Sze-
gedről, Győrből és a Műegyetemről is. 
Számos pályázat MSC-s végzettségű 
mérnököt követel meg, emiatt a cé-
gek között „kapósak” az innen kike-
rülő szakemberek.

Az elmúlt években természetesen 
a BSC-s hallgatók oktatásában is részt 

vettem, továbbá mint konzulens szá-
mos diplomázónak segítettem. Jó lát-
ni, hogy a fiatal kollégák közül egyre 
többen  doktori cím megszerzésére 
is törekednek a tanszéken. Nemrég 
például az egyik volt tanítványom 
azt a témát választotta, amellyel 
én sok évvel ezelőtt Párizsban már 
foglalkoztam.

Tanszékünk munkáját egyébként 
elképesztő lendület jellemzi, komoly 
perspektívát kínálunk hallgatóinknak. 
A járműgyártás mellett egy ideje már 
a fegyvergyártás területéről is kapunk 
képzési feladatot, valamint a Semmel-
weis Egyetem Fogorvostudományi 
Karával közösen „Digitális Fogászati 
Technológus” képzést kívánunk be-
indítani. Ebben az együttműködés-
ben egy „Dentál labort” hozunk létre, 
amely révén a jövőben már nem kell 
kézügyesség a fogtechnikusi munká-
hoz. A laborban dolgozó szakember 
beszkenneli a beteg száját, ez alapján 
elkészül a testmodell, végül pedig 
kinyomtatja 3D-ben, vagy CNC vezé-
relt gépen legyártják a megtervezett 
protézist.

– Milyen szakmai kapcsolatrend-
szerrel bír?

– Jó érzés, hogy Miskolctól Győrig 
az egyetemek hasonló karainak mun-
katársait zömmel ismerem, mindenhol 
akad olyan szakember, kolléga, akivel 
az elmúlt évtizedekben valamilyen te-
rületen, például egy európai uniós vagy 
GINOP-os pályázatban korábban már 
együtt dolgoztam. A Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Marosvásár-
helyi Karával is szoros a kötelék, több 
mint nyolc éve ott is oktatok. Korábbi, 
élő francia és svájci kapcsolataim azon-
ban az utóbbi időben megkoptak, en-
nek részben a Covid-járvány az oka, de 
sajnos a régi ismerőseim közül többen 
már elhunytak. Egykori tanítványaim-
mal a tanköri találkozók révén gyakran 
összefutok, többnyire én viszem őket 
végig a régi és a megújult környezet-
ben. Velük a közösségi média is rendre 
összehoz, jó olvasni a bejegyzéseiket, 
a megtalált régi fotókat látva nekem is 
sok szép élmény jut eszembe.

– Családi élete hogyan alakult?
– Feleségemet, Terbe Editet még 

Félegyházán, a Petőfi Sándor Gimná-

ziumban ismertem meg. Kapcsolatunk 
csak később fordult komolyra, amikor 
ő is Kecskemétre jött és kertészmér-
nökként a Kertészeti Főiskolán okta-
tott. 1978-ban kötöttünk házasságot. 
Két gyermekünk született, mindket-
ten a református gimnáziumban ta-
nultak, s azután mindketten közgaz-
dász végzettséget szereztek. Palkó 
családjával Budapesten él, évekkel 
ezelőtt egy saját tanácsadó irodát 
alapított, ahol elsősorban energetikai 
projektekkel foglalkozik, emellett egy 
francia cégben is tevékenykedik, a 
mesterséges intelligencia nyújtotta le-
hetőségeket kutatják, ezek fejleszté-
sén dolgoznak. Lányunk, Edit és párja, 
valamint gyermekeik a közelünkben, 
Kecskeméten élnek. Ő a Robert Bosch 
Kft. munkatársa, személyzeti feladato-
kat lát el. Öt fiúunokánk van már, bírni 
velük a tempót, hát az bizony kemény 
meló. De nagyon szeretem őket, jó ve-
lük focizni, síelni – épp pár nap múlva 
indulunk egy szlovéniai téli túrára.

– A munka és a család mellett mire 
marad még ideje?

– A sportolás sosem hiányzott az 

életemből. Heti rendszerességgel most 
is teniszezem, emellett sokat úszom. 
Utazni is szerettem mindig. A munkám 
kapcsán, illetve családommal és isme-
rőseimmel a világ számos pontjára 
eljutottam. Színházba is gyakran eljá-
runk, és nem csak Kecskeméten vagy 
a fővárosban, most épp egy szentesi 
előadást készülünk megnézni.

– Tervei?
– Az egyetemen végzett munkám-

ról, itteni terveinkről már beszéltem, 
ezek megvalósításában részt szeretnék 
venni. Remélem, hogy saját tanácsadó 
cégemre egy kicsit több időm jut majd 
a jövőben, és teniszezni, úszni, síelni 
is egyre többet szeretnék. Az úti él-
ményeimet is szívesen szaporítanám. 
Sok szép látnivaló van Kecskemét kör-
nyékén, örömmel kirándulnék még 
itthon, de külföldi céljaim is vannak. 
Párizsban már régen jártam – számom-
ra a francia főváros a világ legszebb 
városa, úgy, ahogy azt „Zaz” csodásan 
megénekelte –, oda feltétlenül szeret-
nék még elmenni, és talán még az is 
megadatik majd, hogy egyszer eljutok  
New Yorkba. Varga Géza

NÉVJEGY
Dr. Boza Pál gépészmérnök, főiskolai ta-
nár Tiszakécskén született 1952. március 
17-én. Általános iskoláit szülővárosában 
végezte, azután Kiskunfélegyházán tanult 
tovább, a Petőfi Sándor Gimnáziumban 
érettségizett. Ezt követően tanulmányait 
Kecskeméten folytatta, 1973-ban végzett 
a GAMF-on. Később, 1982-ben a BME 
Gépészmérnöki Karán gépészmérnöki 
diplomát, míg 1997-ben Franciaország-
ban, az Ecole Central de Paris műszaki 
egyetemen doktori címet szerzett. Szak-
mai pályafutását alma materében kezd-
te. 1973-tól 1985-ig a GAMF-on tanított, 
azután négy évet Algériában töltött mint 
mérnök-tanácsadó. Ezt követően fél évig 
Svájcban dolgozott. 1991-től ismét a 
GAMF-on oktatott, közben 1995–96-ban 
a francia kormány ösztöndíjasaként kuta-
tómunkát végzett Párizsban. A kecskemé-
ti felsőoktatási intézmények integrációja 
révén 2000 óta a Kecskeméti Főiskola, 
2017 óta a Neumann János Egyetem 
GAMF Kara a munkahelye. Az elmúlt 
évtizedek alatt a ranglétrát végigjárta, 
volt tanszéki üzemmérnök, tanársegéd, 
adjunktus, docens; 2000. január 1-jétől 
négy évig a rektorhelyettesi feladatokat 
is ellátta. Jelentős publikációs tevékeny-
séget végzett, a CNC-gépek programozá-
sához, kezeléséhez számos jegyzetet írt, 
e témakörben több tankönyv szerzője és 
társszerzője. A MATE Technológiai Szak-
osztályának elnöke volt, a Kecskeméti 
Kreatív Tudásközpont tagja, a GAMF 
Kar Tudományos Tanácsának tagja volt, 
2007 óta a kar tudományos diákköri ta-
nácsának elnöke. Szakmai munkájáért 
számos elismerést kapott: Miniszteri di-
cséret (1982), Kruspér István-emlékérem 
(MATE, 2002), Főgépész-díj a magyar 
műszaki nyelv ápolásáért (Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság, 2005), 
GAMF Karért Emlékérem (2010).

Öregdiákokkal, az első tankörében  
végzettekkel, 2019-ben

Dr. Boza Pál

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Államvizsga után a tanítványaival, 2018-ban

Szerettei 
körében

Rajtol a tavaszi fesztivál
Március 11. és 30. között rendezik 
idén a Kecskeméti Tavaszi Fesztivált. 
A Petőfi-bicentenárium jegyében a 
rendezvénysorozat középpontjában 
nagy nemzeti költőnk életműve áll.

A fesztivál idén is a Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekar koncertjével 
veszi kezdetét. A március 11-ei hang-
verseny szólistája a neves, kecskeméti 
születésű zongoraművész, Fülei Ba-
lázs lesz. A fesztivál zárókoncertjén, 
március 30-án Carl Orff nagyszabású 
darabját, a Carmina Buranát szólaltat-
ja meg városunk szimfonikus zeneka-
ra Hollerung Gábor vezényletével.

A tavaszi fesztivál ideje alatt a Ci-
róka Bábszínház három vendégtársu-
latot is fogad, fellép Kecskeméten a 
győri KL Színház, a szegedi Kövér Béla 
Bábszínház és Fabók Mancsi Bábszín-
háza is. Március 15-én mutatja be a 
házigazda cirókás társulat János vitéz 
című ünnepi előadását.

Petőfi János vitézét március 15-
én „élőzenés tánckölteményben” 
viszi színpadra a Hírös Agórában a 
Varidance és a Bartók Táncszínház 
Szirtes Edina Mókussal, valamint Fe-
renczi György zenekarával karöltve.

A tánc iránt érdeklődők ne hagy-
ják ki a Kecskemét Táncegyüttes új 
darabját sem, amelyet Petőfi Az Al-
föld című verse ihletett (március 20., 
agóra).

Március 25. és 27. között rendezik 
meg az agórában a 31. Nemzetközi 
Bohém Ragtime & Jazz Fesztivált, 
melynek vendége idén Franciaor-
szág lesz. A Hírös Város Turisztikai 
Központban március 19-én este 
Herczku Ágnes és a Nikola Parov 
Quartet ad világzenei koncertet.

Március 22. és 26. között rendezik 
a 13. SZÍN-TÁR Színművészeti Egye-
temek Találkozóját, melyen magyar-
országi és határon túli magyar nyelvű 

színházi képzést nyújtó egyetemek, 
akadémiák mutatkoznak be.

Március 11-én nyitja meg kapuit az 
agórában a „Hírös város az Aafődön 
Kecskemét” című kiállítás, március 17-
én a Nemzetközi Kerámia Stúdióban 
nyílik tárlat „Fatűz most 2022” cím-
mel, másnap a Katona József Emlék-
házban kezdődik a „Petőfi-kultusz egy 
magángyűjtemény tükrében” című 
kiállítás. Szintén március 18-tól látha-
tók Fekete Erzsébet hímzései a Népi 
Iparművészeti Gyűjteményben.

Nagyszabású kiállításnak ígérke-
zik a Bozsó Gyűjteményben már-
cius 23-án megnyíló tárlat, amely 
a Gundel étterem művészeti gyűj-
teményének anyagát mutatja be 
mások mellett Aba-Novák Vilmos, 
Markó Károly, Munkácsy Mihály és 
Rippl-Rónai József képeivel.

Részletes programok:  

www.kecskemeti-tavaszi-fesztival.hu
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KECSKEMÉTI LAPOK

Házasságot 
kötöttek
Korponai Károly Tamás 
és Végh Amarilla, Morvai 

László és Daszkel Alexandra, Pavics 
Péter és Kabók Andrea, Pataki Tibor és 
Sánta Jenifer, Bencsik Ferenc és Repáruk 
Zsuzsanna, Házi Roland és Mengyán 
Regina, Kállai Máté és Dóka Ágnes, 
Hajagos Ferenc és Szabó Ilona Tünde.

Halottaink
Kiss Éva Julianna 1968. 
(Kecskemét), Palkovics 
István János 1946. 
(Kecskemét), Szaszkó 
Ferenc 1935. (Kecskemét), 

Nagy Józsefné Katona Mária 1948. 
(Nagykőrös), Molnár Gábor 1948. 
(Kecskemét), László József 1950. 
(Tiszaújfalu), Gulyás Istvánné Basa 
Terézia 1931. (Derecske), Király Jenőné 
Bardoczki Mária 1930. (Kecskemét), 
Molnár József Miklós 1935. (Kecskemét), 
Káli Tibor Lajos 1954. (Kecskemét), 
Németh Ferenc 1952. (Kecskemét), 
Kolozsi Erzsébet Ildikó Leopold Erzsébet 
Ildikó 1945. (Szilágysomlyó [Románia]), 
Gyulassy Gábor Elemér 1942. 
(Debrecen), Szente-Varga Viktor 1930. 
(Szovjetunió), Kiss István 1963. 
(Baktalórántháza), Pósta Mihály 1959. 
(Kecskemét), Hunyadi László 1951. 
(Szank), Budai Sándorné Boros Gizella 
1936. (Makó), Hegedűs Ferencné Tolnai 
Borbála 1944. (Kerekegyháza), Lázár 
József 1947. (Kiskunhalas), Kókai Nagy 
Ferenc 1945. (Cegléd), Molnár Andrásné 
Halász Franciska 1923. (Kiskunmajsa), 
Jankahidy Attila Imre 1934. (Budapest 
09.), Szekér Józsefné Bende Katalin 
1937. (Kecskemét), Pogány Imréné 
Medveczki Irén 1938. (Recsk), Tercsi 
Mihály 1951. (Kecskemét), Gyulai Mihály 
1935. (Kecskemét), Duráncsik Ilona 
Aranka 1982. (Kecskemét), Csókás 
László Árpád 1932. (Kecskemét), Bajáki 
Mihály 1955. (Kiskunfélegyháza), Farkas 
Krisztina 1978. (Lajosmizse), Fejes 

Sándorné Zimán Margit 1929. 
(Hódmezővásárhely), Celleng Erzsébet 
1939. (Kecskemét), Fehér László 1935. 
(Újkécske), Borovics József 1931. 
(Berzence), Öri Gyula 1954. 
(Kecskemét), Suba Jánosné Simon 
Gyöngyi Edit 1958. (Komló), Gubicza 
Ferenc 1942. (Szakmár), Barta József 
Istvánné Katona Margit 1949. 
(Kecskemét).

A legifjabb  
kecskemétiek

Németh László Sándor 
(édesanyja neve: Csányi 
Nóra) Veszprém, 
Kemenczei Zorka (Kliska 
Melinda) Ágasegyháza, 

Homokay Jázmin (Homokay Márta) 
Kiskunfélegyháza, Lakatos Adonisz 
Dávid (Tóth Klaudia) Kecskemét, 
Krasnyánszki Alíz (Vida Valentina) 
Kecskemét, Dunai Bianka (Koncz 
Adrienn) Kecskemét, Roza Izabella (dr. 
Mészáros Adrienn) Kecskemét, Lusha 
Anna (Horvát Kitti) Nagykőrös, 
Kecskeméti Tamás (Békési Beáta) 
Városföld, Kozák Barnabás (Hecel 
Tímea) Kecskemét, Györgye Jázmin 
(Györgye Mónika) Kecel, Horváth Misa 
Hunor (Horváth Alexandra) 
Kiskunfélegyháza, Módrai Zamira 
Marianna (Szabó Marianna) Nagykőrös, 
Fábián Patrik (Makra Judit) Kecskemét, 
Dora József (Lajos Katalin Rita) 
Kiskunfélegyháza, Sujtó Márk Alexander 
(Szuh Emese) Kecskemét, Tornyi Petra 
(Tóth Melinda) Tiszakécske, Radics 
Rikárdó Csaba (Szabó Szilvia) 
Kiskunfélegyháza, Langer Botond (Bene 
Szandra) Kecskemét, Kern Dominik Attila 
(Gyuris Lilla) Kecskemét, Pék Eliot (Fejes 
Annamária) Kerekegyháza, Vincze Vivien 
(Motyovszki Noémi) Tótkomlós, Pataki 
Máté József (Török Evelin) Kocsér, Tóth 
Hanga Janina (Szűcs Dóra) Kecskemét, 
Noszkai Szofi (Főző Ágnes) Kecskemét, 
Barta Lizabell (Török Ágnes) Szeged, 
Farkas Levente (Szénási Bettina) 
Orgovány, Kovács Mia Emese (Gábor 

Emese) Nagykőrös, Márton Maja (Márton 
Eszter Csilla) Kecskemét, Radics Ráhel 
(Radics Mária) Izsák, Kovács Annabella 
(Tarjányi Gabriella) Kiskunfélegyháza, 
Peti Milán Botond (Kocsis Éva Andrea) 
Kecskemét, Szabó Imre (Gulyás Katalin) 
Kiskunfélegyháza, Józan Jázmin (Merkli 
Diána) Csengőd, Sós Lili Zsófia (Zsadányi 
Zsófia Fruzsina) Dabas, Gyarmati Panka 
(Balogh Dalma Tímea) Izsák, Gombos 
Bence (Ollósi Gabriella Szilvia) 
Nagykőrös, Rózsa Dorka (Simon Emese 
Barbara) Kecskemét, Sahin István Viktor 
(Tóth-Barna Renáta) Kiskunfélegyháza, 
Hajas Hunor (Szabó Laura Inez) 
Kecskemét, Seres Marcell Sándor 
(Dózsa Renáta Margit) Orgovány, Radics 
Alex (Farkas Ivett) Fülöpszállás, Jándi 
Liza (Haskó Tímea) Kiskőrös, Benedek 
Zalán (Molnár Judit) Kecskemét, Baráth 
Noel Gábor (Tóth Karolina) Kecskemét, 
Polgár Mihály Miron (László Kitti) 
Kecskemét, Gál Zalán (Csontos Hajnalka) 
Kecskemét, Németh Botond (Asztalos 
Dóra) Lajosmizse, Baráth Máté (Szőke 
Márta) Kunszentmiklós, Kovács Atilla 
Farkas (Szabó Edina) Lakitelek, Orcsik 
Ádám (Gudmon Nikolett) Kecskemét, 
Gábor Luca Nikoletta (Patai Nikolett) 
Lajosmizse, Csontos Minna Gabriella 
(Buzás Zsuzsa) Kecskemét, Szegedi 
Angelika Liliána (Polovics Ildikó) 
Fülöpszállás, Kőröshegyi Tamás (Csuha 
Andrea) Kerekegyháza, Rohoska Gerda 
(Gajár Julianna) Kunszentmiklós, Varga 
Mirabella (Gáspár Éva) Kecskemét, 
Pocsai-Hürkecz János (Hürkecz Bianka) 
Kecskemét, Bacsó-Szabó Hella (Donkó 
Amanda) Kunszentmiklós, Kasza Gergely 
(Némedi-Varga Emőke) Gátér, Jancsi 
Dóri Léna (Rácz Dorottya) Tiszakécske, 
Farkas Eszter (Vincze Viktória) 
Kunszentmiklós, Holló Bella (Kőrös Judit) 
Lakitelek, Sipos Mercédesz (Sipos Kitti) 
Miske, Dani Vendel (Budai Lívia) 
Csengőd, Szalma Lilla (Hasznos Mariann 
Ilona) Ballószög, Szabó Petra (Marsa 
Ildikó Tíme) Nagykőrös, Dinók Dorina 
(Bende Melinda) Városföld, Kemenczei 
Léna (Tóth Gyöngyi Katalin) Lajosmizse, 
Földvári Róbert (Kovács Anna) Lakitelek, 
Bartók Szilveszter (Csenki Imola) 
Csongrád.
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TÁVLATI 
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ARCHI−
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SÓS−
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GÕG 
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PALACK 
ANYAGA
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LASZTÓ

LOUGH 
...; ÍR TÓ

MALÉ 
LAKÓJA

KEZDET, 
LATINUL

KIS KOP−
PÁNY!

... EZ−
REDES; 

FILM

ELEM!

... MESIC; 
ÁLLAMFÕ

SATURD. 
NIGHT L.

KIS 
ETELKA!

KATONAI 
VÉDMÛ

ZÖLD−
FÜLÛ, 

GYERE−
KES

PÁRO−
SAN 

NYES!

ÖN

SZLOVÁK 
IGENLÉS

ÁLLATI 
TETEM

ABSZOR−
BEÁLT 

(ANYAG)

RÓMAI 51

3 ÁLLAT−
FAJ A

KILO−
CSOLÁS

EGYEZ−
KEDÉS

ELÕADÓ, 
RÖV.

GALLIUM

GÖRÖG 
FÖLD−

ISTENNÕ

1/8 BYTE

NEW ...; 
VÁROS

FR. ÍRÓ 
(JULES)

ALBÁNIA 
SPORT−

JELE

LUTÉ−
CIUM

AZ UD−
VARRA

VENEZU−
ELA SP.−

JELE

2/3 LIK!

Függ. 
segítség: 

KASS,
REE, ERL

FEL−
DERÍT

BÓR

ÖRÖK 
KEZDET!

NÉVELÕ

DIVAT−
ÁRU−
BOLT

HIÁNY−
TALAN, 
ÉRIN−

TETLEN

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab kétszemélyes belépőjegyet  
a Kecskeméti Vadaskertbe.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket február 20-ig várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
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A február 3-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:

Rómeó és Júlia / Rudolf Péter  
és Nagy Kálózy Eszter

Nyertes:

Egy darab két személyre szóló belépőjegyet nyert  
a Rudolf Péter és Nagy Kálózy Eszter  

„És Rómeó és Júlia” című előadására

Kovács Mária (átvette).

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

Nonprofit Kft.
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Új vezetőséget választott 
a nyugdíjasszövetség

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 
2021. február 11-én küldöttgyűlést tartott. A négy évre 
választott vezetőség mandátuma lejárt, így az elnökség 
beszámolója mellett vezetőségválasztásra is sor került. 
A küldöttgyűlést megtisztelte jelenlétével Lévai Jánosné 
önkormányzati képviselő, tanácsnok és Libor Zoltán főta-
nácsos, az önkormányzat idősügyi referense is.

A megválasztott új elnökség tag-
jai (a csoportképről Császár Cirill 
hiányzik):

Elnök: Kormányosné Makai 
Eszter. Elnökhelyettesek: Bárczy 
Zoltán, Császár Cirill, Probo-
jáczné Túri Éva. Elnökségi tagok: 
Eszes László, dr. Fonyódi Lajos-
né, Gulyásné Vincze Etelka, Ju-
hászné Balasi Franciska, Lángné 
Nagy Mária.

Felügyelőbizottsági tagok: 

Balanyi Károlyné, Kissné Agárdi 
Erzsébet, Udvari Etelka (maguk 
közül választanak elnököt).

Szalókiné dr. Kiss Katalin le-
köszönő elnöknek – aki két cik-
luson keresztül elnökhelyettes, 
egy cikluson át elnök volt – ered-
ményes munkája elismeréseként 
a küldöttgyűlés tiszteletbeli el-
nök címet adományozott. Ennek 
átadására a későbbiekben kerül 
sor.
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Az első és utolsó negyedben 
bemutatott játék hozta meg 
február 12-én a sikert Pakson a 
Duna Aszfalt-DTkH Kecskemét 
számára.

Pollard kettesével indult a pontgyár-
tás, majd Karahodzsics szedte vissza 
a lepattanót, és tette vissza, 0–4.  Kö-
zel négy percet kellett várni az első 
hazai pontokra, amelyeket Pacevicius 
jegyzett, ám a következő támadásból 
is eredményes tudott lenni a Kecske-
mét, így időt kértek rögtön a paksiak, 
2–9. Dramicanin tempója után már tíz 
fölé nőtt a differencia, majd Wittmann 
süllyesztett el trojkát, 4–16. A házi-
gazda némileg tudott kozmetikázni a 
negyed végére, ám a hírös városi ve-
zetés nem forgott veszélyben, 11–22. 

Újfent Pollard talált be, majd Brzoja 
kettő plusz egyes akciót vezetett, 14–
24. Kiss Dávid büntetőjére ismét a hor-
vát válaszolt, majd egy labdaszerzésből 
Kovács Ákos robogott végig, 18–25. 
Kecskeméti időkérést követően is len-
dületben maradt az ASE, és 25–28-ra 
zárkózott. Wittmann újabb triplája 
a legjobbkor érkezett, s Dramicanin 
keze sem remegett meg a büntetők-
nél, 25–33. A félidőhöz közeledve két 
pontra olvadt a KTE előnye, 32–34-nél 
Forray Gábor időt kért, 35 másodperc-
cel az etap vége előtt. Pollard betörése 
sikerrel járt, ám Brown még a dudaszó 
előtt jól engedte el a hármast, 35–36-
tal mehettek pihenőre a csapatok. 

Goins vette át a vezetést csapatá-
nak, ám Pollard egy kiváló triplával 
gyorsan lehűtötte a kedélyeket, 37–39. 
Őrizte előnyét a KTE, ebben a feladat-
ban Dramicanin és Pollard járt az élen, 
40–45-nél paksi időkérés következett. 
Több sikertelen támadás után Brzoja 
törte meg a gólcsendet, őt pedig 
Taylor követte, 44–45. Jaramaz tette 
fel a gyűrű alól, Brown pedig távolival 
válaszolt, 47–47. A negyed utolsó per-
ceiben az ASE volt pontosabb, 56–49-
cel jöhetett a záró felvonás.

Pollard harcolt meg a labdáért, és 
tette fel higgadtan, 56–51. Kovács kö-
zéptávolija után Karahodzsics faulttal 
termelte be a palánk alól, ám a bünte-
tő kimaradt, 58–53. Nagy energiákat 
mozgósított a Kecskemét, és erőfe-
szítéseiket siker koronázta. Előbb 
Klobucar tette vissza a lepattanót, 
Wittmann pedig a sarokból büntette 
meg, hogy egyedül hagyták, 61–62. 
Hol az egyik, hol a másik gárda vette 
át a vezetést; az etap derekán viszont 
Goins és Kovács kosaraival 68–64-re 
módosult az eredmény, Forray Gábor 
pedig magához rendelte tanítványa-
it. Klobucar egypontosokkal, Pacevi-
cius pedig egy beszédülő kettessel 
folytatta, 70–66. Wittmann nagyon 
fontos pillanatban engedte el jól kint-
ről, viszont Pacevicius zsákolása után 
még mindig az ASE-nél volt az előny, 
72–69. A KTE mestere ismét időt kért, 

kettő és fél perc volt még ekkor vissza 
az összecsapásból. Pollard-trojka után 
ismét egál volt az eredmény, 72–72. 
Hazai oldalon csak egy büntető ment 
be, míg a másik térfélen Dramicanin 
volt pontos, 73–74. Paksi időkérés 
következett, és egyenlítettek Pacevi-
cius révén. Klobucar bátor betörése 
74–76-ra módosította az eredményt, 
majd ismét taktikai értekezletet tar-
tottak a hazaiak. Pollard szerezte 
meg a labdát, majd rögtön odaütöttek 
neki, a vonalról pedig mindkétszer 
eredményes tudott lenni, 74–78. A 
paksi távoli kísérlet nagyon rossz volt, 
Karahodzsics szedte össze a pattanót, 
és ellene is egyből szabálytalankod-
tak, ő pedig nem tévedett, 74–80. A 
végére maradt még némi izgalom, ám 
a lényeg nem változott, nagyon fontos 
győzelmet szerzett a Duna Aszfalt- 
DTkH Kecskemét, 76–80.

Forray Gábor edzői értékelése: – 
Gratulálok a csapatomnak, nagyon 
fontos győzelmet arattunk. A mérkő-
zést úgy kezdtük, ahogy elterveztük, 
mindössze 11 pontot kaptunk az első 
negyedben. Utána viszont felpuhult a 
védekezésünk, faultproblémák miatt 
felborult a rotációnk, mert még nem 
teljes a keretünk, nem mindenki a 
megszokott helyén játszott, és ez meg-
bolygatta a dolgainkat. Volt pár eladott 
labdánk, az ASE élt a lehetőséggel és 
visszajött a mérkőzésbe, sőt vezettek 
is. A végjátékba is hátránnyal mentünk 
bele, ám a csapat megmutatta, hogy 
mekkora szíve van. Vert helyzetből 
fordítottuk a magunk javára a mérkő-
zést. Most a kritikus pillanatokban jó 
döntéseket hoztunk, és ez jelentette 
a győzelmet. Köszönjük a kecskeméti 
szurkolóknak, hogy ilyen sokan elkí-
sértek minket és támogattak!

Atomerőmű SE – Duna Aszfalt-DTkH 
Kecskemét 76–80 (11–22, 24–14, 
21–13, 20–31)

Tippmix Férfi NBI A-csoport, 22. 
forduló

2022. február 12., szombat 18.00 
@ Atomerőmű Sportegyesület 
Sportcsarnok

Játékvezetők: Győrffy Pál Attila, 
Goda László, Kovács Nimród

MKOSZ-ellenőr: dr. Gincsai János 
ASE: Brown 12/9, Frank –, Taylor 

14/3, Pacevicius 18, Goins 10/3, Csere: 
Pajor –, Kovács 10, Brzoja 12.

KTE: Pollard 26/6, Klobucar 10, 
Jaramaz 6, Kucsera 2, Karahodzsics 
11, Csere: Kiss D. 1, Wittmann 14/12, 
Dramicanin 10, Ivkovic –.

Fullcourt: http://netcasting4.web-
pont.com/?hun_1647

Komáromy András

Duna Aszfalt-DTkH: A szív diadala

Fotó: Faragó M
iklós

Kétnapos tornát rendezett a 
fiú U14-es korosztály részére 
a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti 
Kosárlabda Akadémia Kecskemé-
ten. A körmérkőzéses rendsze-
rű vetélkedésen a Mercedes 
Kosárlabda Akadémia, a Szolnoki 
Kosárlabda Akadémia, a Zsíros 
Akadémia Kőbánya és Oroszlány-
ból az MVM-OSE Lions fiataljai 
csaptak össze. A sportesemény 
kiemelt szponzora az MVM volt. 
A tornát a Zsíros Akadémia 
csapata nyerte a Kecskeméti 
Mercedes Akadémia előtt. A 
torna záró eseményén részt vett 
dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő.

A tornát Kégel Tamás, a Merce-
des-Benz Kosárlabda Akadémia fiúsza-
kág-vezetője nyitotta meg. Elmondta, 
hogy a magyar kosárlabda-utánpótlás 
fiataljai nagyon komoly bajnokságban, 
színvonalas mérkőzéseken edződnek. 
Kitért arra a fejlődésre, amely az 
utóbbi években következett be, mert 
jelentősen nőtt a versenyző csapatok 
száma, javultak a versenyzési feltéte-
lek, nagyot javult a színvonal. Eredmé-
nyes szereplést kívánt a torna minden 
csapatának.

Hegedűs Gergely, a kecskeméti csa-
pat edzője nem volt maradéktalanul 
elégedett csapata teljesítményével, 
mert véleménye szerint az első helyre 
is jó eséllyel pályáztak.

– Nem vagyok csalódott sem, mert 
az ezüstérmet eldöntő mérkőzésen 
nagyon szép játékot mutattunk, és 
az az igazság, hogy gyakran egy vere-
ségből többet lehet tanulni, mint egy 
győzelemből – fogalmazott a korábbi 
kiváló kosárlabdázó.

A kecskeméti torna egy országos 
sorozat egyik állomása volt. Az elsőt 
a kecskeméti fiúk nyerték. Még négy 
tornát rendeznek az országos kiemelt 
bajnokságban, és utána kialakul az A 
és a B döntő.

A tornán mutatott kiváló teljesít-
ményéért különdíjat vehetett át a 
kecskeméti Gera Viktor, a szolnoki 
Faragó Ádám, a kőbányai csapatból 
Pelle Péter és az oroszlányi Czer-
mann Zétény.

Az MVM Torna All_Star-csapatába 
Horváth Bernát és Pelle Péter (Zsíros 
Akadémia), Asztalos Miklós (Merce-
des KA), Barát Zsombor (MVM-OSE 
Lions) és Dávid Tamás (Szolnok) ke-
rült be. A torna legértékesebb játéko-
sának Horváth Bernátot, a Zsíros Aka-
démia játékosát választották meg.

Dr. Salacz László köszöntőjében ki-
emelte: színvonalas és parázs hangu-

latú mérkőzéseket látott. Szavai sze-
rint „jó volt látni, hogy a mérkőzések 
után barátként váltak el egymástól a 
csapatok játékosai”.

Dicsérőleg szólt a kecskeméti ko-
sárlabda akadémián folyó munkáról, 
amely már meghozta a gyümölcsét, 
mert az akadémián nevelkedett já-
tékosok helyet kapnak a Duna Asz-
falt-DTkH NB I/A osztályú csapatában, 
öregbítve a város és az akadémia jó 
hírét.

A díjakat dr. Salacz László ország-
gyűlési képviselő, Ivkovicné Béres 
Tímea, a Mercedes-Benz Gyár Nem-
zeti Kosárlabda Akadémia vezetője és 

Wittmann Krisztián, a Duna Aszfalt- 
DTkH NB I/A osztályú gárdájának csa-
patkapitánya adta át.

Hegedűs Gergely hangsúlyozta: az 
U14 MVM tornán nyújtott teljesítmé-
nyük alapján, a jutalmazott kecskemé-
ti játékosok mellett, több csapattag 
játéka is dicséretet érdemel.

– Jambrik Áron kitűnően játszott, 
remélem, hogy ő is meghívást kap a 
korosztályos válogatottba, két csa-
pattársa mellett, továbbá Boda Gerit 
dicsérem, aki szinte hiba nélkül ját-
szott a sorozatmérkőzéseken – tette 
hozzá.

Eredmények:

MVM-OSE Lions – Zsíros Akadémia 
Kőbánya 59–62

Mercedes KA – Szolnoki KA 107–46
Szolnoki KA – MVM-OSE Lions 

67–87
Kecskeméti KA – Zsíros Akadémia 

Kőbánya 73–84
Zsíros Akadémia Kőbánya – Szolno-

ki KA 71–47
MVM-OSE Lions – Mercedes KA 

67–92
A torna végeredménye:
1. Zsíros Akadémia Kőbánya
2. Mercedes Kosárlabda Akadémia
3. MVM-OSE Lions
4. Szolnoki Kosárlabda Akadémia

MAGAS SZÍNVONALÚ VOLT  
az U14 MVM fiúkosárlabda-torna
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Újabb szintjére bukkantak Kecs-
kemét legősibb világi épületének, 
a Kéttemplom közben található 
15. században épült toronynak a 
Kodály Intézet felújítása során. 
A régészek közel három méter 
mélyre ástak le, ekkor fedez-
ték fel a torony földszintjét. A 
feltárások során több mint ezer 
kerámia és állatcsont, valamint 
egy Árpád-kori ház is előkerült.

Molnár H. Boglárka

Zsigmond király felesége, Borbála ki-
rályné, városunk egykori birtokosának 
vámszedőihez köthető torony adja a 
legősibb magját a mai Kodály Intézet-
nek. Ennek a toronynak találták meg 
nemrég a földszintjét. Kecskemét leg-
régebbi, 15. századi világi épülete jóval 
magasabb volt, mint amilyennek most 
tűnik.

Az 1970-es években Biczó Piroska 
régész már dolgozott a területen.

– Egy 80 cm széles árokban talált 
egy ajtót, illetve jelentős mennyiségű 
feltöltést, ezért ő teljes joggal úgy 
gondolta, hogy egy pincében van. 
Amikor azonban mi decemberben el-
kezdtünk ásni a teljes felületben, fel-
fedeztünk három elfalazott ablakot az 
ajtóval szemben. Így már bizonyossá 
vált, hogy nem a pincében vagyunk, 
hanem az egykori földszinten, te-
hát az 1400-as években épült torony 
szintjén – nyilatkozta Fazekas András 
Kristóf, a Kecskeméti Katona József 
Múzeum régésze a felfedezésről.

A ferencesek az 1640-es években 
kapták meg az egész épületet, akik 
egy fakolostort építettek fel, ám az 
az 1680-as években leégett. Emiatt 
az 1700-as évek legelején kezdték el 
építeni a ma is látható kolostornégy-
zetet, amelyet 1736-ban fejeztek be.

Fazekas András Kristóf azt is el-
mondta, hogy több dimenzióban zaj-
lik a feltárás. A régész kifejtette, hogy 
ezt a barokk kori kolostort az 1700-

as évek elején beleásták a középkori 
Kecskemét közepébe, az igazi város-
központba, a magba.

– Mi a szobák mélyítése során ezt 
a magot tárjuk fel. Az itt talált objek-
tumok több korszakhoz kapcsolód-
nak. A szobák nagy részében sikerült 
megfogni egy 15-16. századi, nagyon 
kemény, letaposott járószintet, ez 
körülbelül az egykori padlószinttől 
160-200 cm mélységben volt. Ebbe a 
szintbe mélyedtek bele a középkori 
Kecskemét települési objektumai, úgy 
mint alapozási árkok, gödrök, cölöp-
lyukak. Gyakorlatilag épületen belül 
vagyunk, de egy klasszikus feltárást 
tudunk végig vinni – folytatta.

A régészek közel négy méter mély-
re ásnak a Kodály Intézet felújítása mi-
att. Ahogy a szakemberek elbontották 
az 1500-as évekbeli szinteket, előbuk-
kant az Árpád-kori Kecskemét is. 

– Én személy szerint évek óta „ül-
dözöm” itt, Kecskemét belvárosában 
az Árpád-kort, és ilyen egyértelműen 
még nem sikerült megfogni – árulta el 
Fazekas András Kristóf. – Tudtuk, hogy 
vannak Árpád-kori emlékek, hisz Biczó 
Piroska a 70-es években a templom 
környékén feltárt kemencéket, most 
viszont már egy félig földbe mélyített, 
jelentős nagyságú lakóházat sikerült 
feltárnunk, valamint további gödröket 
és cölöphelyeket, amelyekből egyértel-

műen Árpád-kori, 1200-as évekre tehe-
tő kerámiák kerültek elő.

Kuriózum továbbá az a falszakasz 
is, amely elvágja az Árpád-kori há-
zat, ugyanis először azt hitték, hogy 
az csupán egy barokk kori fal, ám az 
ásatások során kiderült, hogy való-
jában középkori kőből épült falsza-
kaszokról van szó, melyet később 
visszabontottak.

Az ásatások során több ezer állat-
csontmaradványra, valamint kerámia-
töredékekre bukkantak a régészek, 
köztük nívós, import tárgyakra. To-
vábbá már 30 felé közelít a pénzér-
mék száma is, amelyek korukat tekint-
ve 500 évet ölelnek fel. A legfiatalabb 

pénzérme Ferenc József uralkodásá-
nak idejéből származik, 1859-ből. A 
legidősebb pénz keletkezése pedig 
Zsigmond király korára, az 1300-as 
évek végére, az 1400-as évek elejére 
datálható, ezek úgynevezett parvusok 
és quartingok, váltópénzek voltak.

„Épített örökség szempontjából 
Kecskemét nem áll jól, ami az egész Al-
földre igaz a történelem viharai miatt.”

Fazekas András Kristóf kiemelte, a Ko-
dály Intézetben feltárt leletanyag renge-
teget hozzáad a középkori Kecskemét 
történetéhez, illetve a város középkori 
topográfiájához. Az ásatási munkálatok 
várhatóan tavasszal fognak befejeződni, 
utána pedig kezdődhet az építkezés.

A középkori Kecskemét központjára 
bukkantak a Kodály Intézet alatt

TOVÁBBI KÉPEK!

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! 

KECSKEMÉTI LAPOK


