
Baba és mama 
Covid-harca
Műtüdős kezeléssel mentették 
meg egy covidos kismama éle-
tét Szegeden. A Kecskeméten 
császárral született kisfia, a kis 
Adrián is jól van már. 

„Lenyomták” 
Európát 
Két kecskeméti harcos, Antal 
Ferenc és Német Attila utánpót-
lás kategóriában aranyérmet 
szerzett Törökországban, a 
muaythai-Európa-bajnokságon.

Üzleti kurzus 
az egyetemen 
Dr. Kárpáti József, a GTK dé-
kánja is köszöntötte a hallga-
tókat az egyetem kereskedelmi 
és iparkamarával közös üzleti 
kurzusának megnyitóján.
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40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Javában zajlik a kampányidőszak február 12-e óta. Az április 3-ai országgyűlési választásokon való induláshoz szükséges 
aláírásokat az országban elsőként a Fidesz jelöltjei gyűjtötték össze mind a 106 választókerületben – jelentette be a kampány 
első napján a nagyobbik kormánypárt a Facebook-oldalán. Később a baloldal miniszterelnök-jelöltje is tudatta  
a közösségi oldalon, hogy az ő képviselőjelöltjeik is összeszedték minden körzetben az elvárt mennyiségű ajánlást. Kecskeméten  
dr. Szeberényi Gyula Tamás, a Fidesz–KDNP jelöltje adott hírt leghamarabb az eredményes aláírásgyűjtésről (képünkön)

Szeberényi gyűjtötte össze 
elsőként az ajánlásokat

2. oldal

Fotó: Banczik Róbert

Szijjártó: Ismét munkahelyeket 
VESZÉLYEZTET A BALOLDAL
Leállíttatta volna a győri Audi és a kecs-
keméti Mercedes termelését egy baloldali 
politikus, Korózs Lajos. A Heves megyei 
MSZP-s országgyűlési képviselő egy kiszi-
várgott 2018-as hangfelvételen azt mondta: 
„az Audi és a Mercedes termelését min-
denféle kamionos blokáddal kell megaka-
dályozni.” Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy 
„Az emberek életét és munkahelyeit akarja 
veszélybe sodorni Korózs Lajos”. A kiszivár-
gott hangfelvétel miatt országos botrány 
van kibontakozóban.

Korruptnak és „rohadt kapita-
listáknak” nevezte a Magyar-
országon jelenlevő német 
cégeket Korózs Lajos MSZP-s 
országgyűlési képviselő. Szij-
jártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter a Hatvan On-
line műsorában reagált a bal-
oldali politikus kiszivárgott 
kijelentéseire. Szijjártó hang-
súlyozta, a német vállalatok 
300 ezer magyar embernek 
biztosítanak munkalehetősé-

get hazánkban. 
A miniszter hoz-
zátette: „Korózs 
képviselő úrtól 
nem vártunk 
mást azok után, 
hogy videót ha-
misít, feltüntet 
mentősként egy olyan sze-
mélyt, akinek semmi köze a 
szakmához, csak azért, hogy 
emberek életével játsszon.” 
Szijjártó emlékeztetett, hogy 

az említett meghamisított 
videóval a baloldali politikus 
az egészségügyi védekezést 
akarta aláásni a járvány alatt. 
 Folytatás a 2. oldalon!

Bodrozsán ismét  
Újpestet választotta
Az újpesti momentumos polgármester, Déri Tibor Toyota terepjárójában érkezett a 
baloldal országértékelőjére Bodrozsán. Ezzel újabb bizonyítékát adta annak, hogy a 
fővároshoz kötődik, amit nem tagadott.  A közösségi oldalon egyébként már sokszor 
sérelmezték a kecskemétiek, hogy nem itt tölti az ideje nagy részét.

A Pestisrácok munkatársa kapta lencsevégre, 
ahogyan Kecskemét baloldali országgyűlési 
képviselőjelöltje Újpest polgármesterével, 
Déri Tiborral közösen érkezik meg Márki-Zay 
Péter országértékelő beszédére. Mint arról ko-
rábban hírt adtunk, az újpesti momentumos a 
fővárosban köztisztviselőként dolgozott, ami-
kor Kecskeméten már politizált, ez pedig tilos 
lett volna. Bodrozsán fővárosi kötődését mu-

tatják korábbi bejegyzései is a közösségi olda-
lon. A kecskeméti lakosság is többször jelezte 
már különböző fórumokon, hogy Bodrozsán 
nem foglalkozik a városrészével, Petőfiváros-
sal, hanem inkább Budapesten tölti idejét. A 
jelek szerint pedig ez továbbra is így van.  A 
Pestisrácok egyébként azt írta oldalán Már-
ki-Zay Péter évértékelőjéről: „meg sem próbált 
igazat mondani a Kapitány.”

Szijjártó Péter 
külgazdasági és 
külügyminiszter 

(korábbi felvétel)
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Közbiztonság

Tanyás akciót tartottak a rendőrök február 
17-én Helvécia, Ballószög, Orgovány, Ágasegy-
háza, Jakabszállás, Fülöpjakab, Kunszállás és 
Városföld tanyás területein. Az akció célja a 
külterületek közbiztonságának megőrzése, a 
bűncselekmények, szabálysértések megelőzé-
se, visszaszorítása volt. A rendőrök felkeresték 
az egyedül élő időskorúakat, és elbeszélgettek 
velük a vagyonvédelem fontosságáról.

Elismerés

A magyar ápolók napja alkalmából Miniszte-
ri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült a 
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház két mun-
katársa, Banos Olga Mónika és Gazdik Judit 
– mindketten ápolási igazgatóhelyettesek. A 
felterjesztő Magyar Ápolási Egyesület az okle-
veleket átvette és őrzi, míg a járványhelyzettől 
függően egy méltó ünnepség keretében szemé-
lyesen átadhatja majd a kitüntetetteknek.

Tűzifa

Megkezdődött a közterületek karbantartásából 
származó tűzifa rászorulókhoz történő szál-
lítása. A fakivágás, nyesés szigorú szabályok 
szerint, az önkormányzat engedélyével, kizá-
rólag indokolt esetben történik – olvasható a 
Városüzemeltetési Kft. Facebook-oldalán. A 
fahulladékot a hagyományoknak megfelelően 
a Városi Szociális Közalapítvánnyal együttmű-
ködve minden évben rászoruló családok kapják.

Széppróza

Szebbnél szebb prózarészleteket olvastak fel 
a Katona József Emlékházban a magyar szép-
próza napján. A rendezvényen ott volt dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is, aki 
kedvenc írója, Krúdy Gyula Szindbád című mű-
véből adott elő részleteket. A kultúráért felelős 
alpolgármester szerint kiemelten fontos, hogy a 
kultúra minél szélesebb rétegekhez eljusson az 
ilyen rendezvényeken keresztül.
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Szeberényi gyűjtötte össze 
elsőként az ajánlásokat
Folytatás az 1. oldalról!

A Fidesz országos Facebook-olda-
lán a szükséges aláírások összegyűj-
tésére reagálva aznap délután így fo-
galmaztak: „a kampány azonban még 
csak most kezdődik! Aktivistáink és 
jelöltjeink a következő hetekben is 
kint lesznek az utcákon, tovább gyűj-
tik az aláírásokat”.

Márki-Zay Péter gratulált minda-
zoknak, akik aláírásukkal támogatták 
a jelöltjeik indulását, és aktivistáik-
nak is, akik segítettek azok össze-
gyűjtésében. „A minimális mennyiség 
tehát már önöknek köszönhetően 
megvan” – mondta a baloldal minisz-
terelnök-jelöltje, jelezve, hogy foly-
tatják az aláírásgyűjtéseket.

A Kecskemét egyik felét is ma-
gába foglaló Bács-Kiskun megyei 2. 
számú egyéni választókerületben a 
Fidesz–KDNP jelöltje, dr. Szeberényi 
Gyula Tamás mutatta fel elsőként a 
szükséges ajánlásokat. A Faceboo-
kon azt írta: „Köszönöm Önöknek, 
hogy már a délelőtt folyamán le-
hetővé tették számomra, hogy az 
előírt aláírás-mennyiség többszö-
rösének a birtokában hivatalosan 
bejelenthessem képviselő-jelöltsé-
gemet Bács-Kiskun Megye 2. számú 
választókerületében!”

A Fidesz–KDNP Bács-Kiskun 1-es 
számú választókerületében indí-
tott jelöltje, dr. Salacz László pedig 
így kommentálta az aláírási akciót: 

„Összegyűlt az 500 db ajánlás a je-
löltséghez! Köszönöm a támogatást! 
Az aláírásgyűjtés viszont nem áll 
meg itt, folytatjuk! Mindenki, aki tá-
mogatja Orbán Viktort és a Fideszt, 
továbbra is egy aláírással tudja kife-
jezni a támogatását.”

Később az ellenzéki összefogás 
megyei 2-es körzetben induló kép-
viselőjelöltje, Bodrozsán Alexandra 
is jelezte a legnagyobb közössé-
gi oldalon, hogy megvannak az 
ajánlások. „Ma indult a hivatalos 
kampányidőszak, így csapatommal 
Kecskeméten és az egész választó-
kerületben gyűjtöttük az aláíráso-
kat. A napot a szükséges mennyi-
séget jelentősen meghaladó számú 

ajánlással zártuk. Köszönöm mind-
annyiuknak a támogatást!” – adta 
hírül idővonalán.

A baloldal térségünkben állított 
másik képviselőjelöltje, Szőkéné 
Kopping Rita a kampánynyitány 
napján még nem posztolt a Face-
bookon az ajánlószelvények ered-
ményes összegyűjtésével kapcso-
latban. Majd február 15-én így írt 
a témában: „Hurrá! Megvan az 500 
érvényes aláírás! Köszönöm minden-
kinek a támogatást!

Lapzártánkig a Nemzeti Választási 
Iroda a Bács-Kiskun megyei 1. szá-
mú országgyűlési egyéni választóke-
rületben jogerősen nyilvántartásba 
vette a Mi Hazánktól Erős Erzsé-
bet, a Fidesz–KDNP-ből dr. Salacz 
László, a baloldalról pedig Szőkéné 
Kopping Rita képviselő-jelöltségét. 
Mellettük egyelőre bejelentettként 
szerepel a Magyar Kétfarkú Kutya 
Pártból Kordik Szabolcs és a Meg-

oldások Mozgalmából Varga László. 
Ábrahám Attilánét (Normális Párt) 
pedig elutasították, törölték.

A Bács-Kiskun megyei 2. sz. or-
szággyűlési egyéni választókerü-
letben a következő a helyzet: a vá-
lasztási iroda honlapján jogerősen 
nyilvántartásba vették a baloldali 
Bodrozsán Alexandrát és dr. Szebe-
rényi Gyula Tamást (Fidesz–KDNP). 
Nyilvántartásba vétele még nem jog-
erős Faragó Dánielnek (Mi Hazánk) 
és Sánta Lászlónak (Normális Párt). 
Ugyanitt egyelőre bejelentettként 
rögzítették Karikó Ágnest a Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt színeiben.

A szabályok szerint egyéni jelöltet 
legkésőbb február 25-éig lehet beje-
lenteni, illetve indulónként össze-
gyűjteni a nyilvántartásba vételhez 
szükséges legalább 500 aláírást. Az-
nap 16 óra után sorsolják ki, hogy a 
képviselőjelölteket a szavazólapon 
milyen sorrendben tüntetik fel.

Folytatás az 1. oldalról!

A kiszivárgott hangfelvétel is azt 
bizonyítja, hogy a baloldal ismét a 
magyar emberek életét és munka-
helyeit akarja veszélybe sodorni. Ha 
ez a 300 ezer honfitársunk elveszíti 
a munkahelyét, akkor „majd Korózs 
Lajos segítene ezeknek az emberek-
nek a megélhetésében?” – tette fel a 
kérdést a Hatvan Online műsorában 
Szijjártó Péter, aki hangsúlyozta, 
hogy a családok megélhetését veszi 
semmibe a baloldali politikus.

Nem ez volt az első alkalom, hogy 
a baloldali pártok politikusai támad-
ták a több százezer magyar ember-
nek munkát biztosító német autóipa-
ri vállalatokat. Tavaly decemberben a 
párbeszédes Mellár Tamás azt mond-
ta, Magyarország csupán a helyet és 
a munkaerőt adja, nem pedig olyan 
fontos dolgokat, mint a motort, az 
automata gépeket és azok beprogra-
mozását. Tehát a baloldali politikus 
kétségbe vonta mindazt a magyarok 
által hozzáadott értéket, amivel a 
magyar munkaerő hozzájárul a Mer-
cedes-gyár működéséhez.

Szijjártó Péter ekkor úgy szólalt 
fel a kecskeméti Mercedes-gyárban 
dolgozókért is, „Én azt látom, hogy 
a világ legmodernebb technológiá-
it meghonosító vállalatok érkeznek 
Magyarországra. Egy Mercedes le-
gyártása, az szerintem nem lebecsü-
lendő technológiai felkészültséget 
igényel. Egy gyártósor technikai 
vezérlése, az valószínűleg komoly 
szakértelem esetén végezhető csak 
el. Tehát én óvatosabb lennék ezek-
kel a minősítgetésekkel” – emelte ki 
Szijjártó Péter. Hozzátette: „Egy Mer-
cedes-gyárat technológiai színvona-
lában megkérdőjelezni kicsit sok, de 
nyilván a professzor úr mögött álló 
életút erre is felhatalmazást jelent-
het.” A miniszter szavaiból kiderült, 
a magyar gyárban dolgozók komoly 
technológiai felkészültsége és szak-

értelme, bizony, nélkülözhetetlen a 
működéshez. 

Tehát a több mint 300 ezer ma-
gyar embernek, köztük 4500 kecs-
keméti Mercedes-dolgozónak a 
megélhetését, boldogulását, szakmai 
fejlődésének lehetőségét venné el a 
baloldal azzal, ha ellehetetlenítenék 
azokat a német autóipari vállalato-

kat, amelyek közreműködtek abban, 
hogy a GDP a várokozásokat jóval 
felülmúlva, 7,1%-kal növekedett éves 
összehasonlításban.

Szijjártó Péter a múlt héten, a RE-
HAU új üzemének átadóján, Újhar-
tyánban hangsúlyozta, soha korábban 
nem állapodott még meg a kormány 
egy év leforgása alatt ennyi beruhá-

zásról a különböző cégekkel. Össze-
sen 1886 milliárd forintnyi beruházás 
indult meg a tavalyi esztendőben. 
4,7 millióan álltak munkában, amely 
1 millióval több ahhoz képest, mint 
amit 2010-ben mérhettünk. „Ezek tör-
ténelmi rekordok, ilyenre a rendszer-
váltás óta nem volt példa. 2021-ben 
csúcsot döntött az exportteljesítmény 

is. Ebben pedig hatalmas szerepe volt 
a német autóipar és a magyar gazda-
ság együttműködésének” – mondta 
Szijjártó Péter, majd hozzátette, a két 
ország közötti kereskedelmi forga-
lom tavaly 11 százalékkal nőtt, végső 
értéke minden bizonnyal meg fogja 
haladni a 60 milliárd eurót, ami pedig 
szintén rekordot jelent.

Szijjártó: Ismét a Mercedes és az Audi 
munkahelyeit veszélyezteti a baloldal

Képünk 2020. március 13-án készült a kecskeméti Mercedes-
gyárban, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

bejelentette, hogy mintegy ötvenmilliárd forint összegű 
beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-

Benz, s ezzel 200 új munkahelyet teremt

Fotó: Banczik Róbert
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Áldozatvédelem

Február 22-e az áldozatok világnapja. Ebből az 
alkalomból a rendőrség kitelepült több hely-
színre, többek között a Kecskeméti Fürdőbe 
is, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre. 
Bűnmegelőzési sarokkal, tesztek kitöltésével és 
beszélgetési lehetőséggel várták a fürdőzőket. 
A prevención túl segítettek azoknak is, akikkel 
már megtörtént a baj és áldozatként kerülnek a 
rendőrség látószögébe.

In memoriam

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 
Közép-magyarországi Területi Csoportja adta 
hírül, hogy eltávozott közösségük legidősebb 
tagja. Zinner Árpádné, Mimi néni, 1924. febru-
ár 4-én született Kecskeméten, ide tért vissza 
a holokauszt szörnyűségei után. Sokan ismer-
ték és szerették városunkban. 98 éves korában 
hunyt el, temetése február 25-én, pénteken 14 
órától lesz a zsidó temetőben. 

Tavaszköszöntő

A farsangi időszakhoz kötődő kiskunsági tán-
cokat láthattak a Wojtyla Barátság Központ 
gondozottjai a Kecskemét Táncegyüttes négy 
tagjának előadásában kedden délelőtt. A műsor 
egy öt alkalmat magába foglaló programsorozat 
része, melyet a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával rendezhet meg a szociális-közműve-
lődési intézmény. A jelenlévőket dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte. 

Színházi szombat

Február 26-án, szombaton újra megtartja ja-
nuárban óriási sikert aratott, telt házas nyílt 
napját a Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház. A Színházi szombat – családi nap ese-
mény keretében Tóth Kata dramaturg vezeté-
sével kulisszajáráson, farsangi táncházon és 
improvizációs gyakorlatokon vehetnek részt a 
színházrajongók. Három ingyenes programra 
jelentkezhetnek az érdeklődők regisztrációval.
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125 millióból született újjá 

A RÁVÁGY TÉR
Befejeződött a kecskeméti Rávágy tér felújítása. A közel 125 millió 
forintos beruházásnak köszönhetően egyebek mellett új járdát, kerti 
burkolatot, automata öntözőrendszert, padokat, új növényzetet, 
térfigyelő kamerákat és egy közösségi teret kapott a terület.

Molnár H. Boglárka

Különleges, tematikus közösségi tér 
várja mostantól mindazokat, akik 
egy kicsit megpihennének a Rávágy 
téren. Egy több mint 100 millió fo-
rintos beruházásnak köszönhetően 
újult meg a terület. A tér 1850 négy-
zetméteren kapott új térkőburko-
latot, padokat, új lámpatesteket és 
kerékpártárolókat.

– A térnek – amit a rendszerváltás 
előtt Lenin térnek hívtak – sokáig nem 
volt funkciója. Egy Lenin-szobor állt 
itt, ami a rendszerváltás után átkerült 
a szoborparkba. Azóta keressük, ho-
gyan lehetne egy új teret kialakítani, 
ami szerethető és az itt lakók találko-
zási pontja lehet. Most 125 millió fo-
rintból újulhatott meg a tér, ahol Bala-
nyi Zoltán szobrászművész alkotásait 
láthatjuk – nyilatkozta a Kecskeméti 
Médiacentrumnak dr. Szeberényi Gyu-
la Tamás alpolgármester.

A tér másik különlegessége a 
sík felületből kiemelkedő, kör 
alakú dobogó, amely színpadként 
is használható. A felújításkor fon-
tos szempont volt, hogy a meg-

lévő faállományt és zöldfelületet 
növeljék.

– Ez elsődleges cél volt. Szolgálati, 
illetve magánlakások vannak a kör-
nyéken, a klímastratégiai célok eléré-
se érdekében pedig szerettük volna 
zöldfelületekkel élhetőbbé tenni ezt 
a városrészt. Nagyon sok fát, bokrot 
ültettünk el, illetve egy ivókutat is 
kialakítunk – fogalmazott dr. Szebe-

rényi Gyula Tamás azzal, hogy egy 21. 
századi tér formálódik a helyszínen.

A zöldfelületek öntözéséről auto-
mata rendszer gondoskodik. A be-
ruházás része volt két darab zárható 
szelektív hulladékgyűjtő elhelyezése 
is. Jelenleg még a nyitott tárolók is 
megtalálhatók a tér szélén, azonban 
miután a társasházak mindegyike kap 
saját hulladékgyűjtőt, ezeket elszál-
lítják. Három helyen pedig kamera-
rendszert szereltek fel a biztonság 
megőrzése érdekében.

A burkolt felületbe ültetett fák 
köré növényi eredetű műgyantával 
kötött, szórt, természetes kőhatá-
sú burkolat került, amely egyesíti a 
vízáteresztő, légáteresztő és a nagy 
mechanikai terhelhetőség előnyös 

tulajdonságait. Ezen kívül a rugal-
mas kötőanyagának köszönhetően, 
repedések nélkül követi az altalaj 
kisebb mozgásait. Mintegy 1500 m2-
en történt füvesítés, elültettek 1280 
tő talajtakarót, cserjét és még 28 
fát is. A tér több pontján különböző 
utcabútorokat helyeztek el: 6 kerék-
pártárolót, 5 hagyományos és egy 11 
elemből álló stabil, az időjárásnak és 
a vandalizmusnak is ellenálló sima, 
szürke felületű látványbeton padot. A 
téren 6 kandeláber felújítása is meg-
történt, fényforrásukat LED-esre cse-
rélték. Ezeken kívül további 5 LED-es 
lámpatesttel ellátott kandelábert is 
telepítettek, növelve a tér megvilá-
gítottságát, attraktivitását, mindezt 
energiatakarékos módon.

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Fotók: Banczik Róbert

Dr. Szeberényi Gyula Tamás  
alpolgármester (jobbról) a megszépült téren
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Második alkalommal is meg-
szervezte közös üzleti kurzusát 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, valamint a 
Neumann János Egyetem Gazda-
ságtudományi Kara. A „Kamara a 
vállalkozásokért”című exkluzív, 
szabadon válaszható tárgy célja, 
hogy a hallgatók gyakorlati 
ismereteket szerezzenek arról, 
milyen elindítani és fenntartani 
egy vállalkozást.

Harkai György

A Neumann János Egyetem Gazda-
ságtudományi Kara és a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
idén is elindította a „Kamara a vállal-
kozásokért” című exkluzív, szabadon 
választható tantárgyat. A hallgatók 
a GTK oktatóitól és a megye sikeres 
üzletembereitől, gazdasági szak-
embereitől szerezhetik meg a saját 

vállalkozás indításához szükséges 
ismereteket.

– Részt vehetnek a hallgatók vál-
lalatlátogatásokon, illetve a kurzus 
végén – csoportokban – egy-egy 
üzleti ötletet kell kidolgozniuk és 
üzleti tervvé fejleszteniük. Ezek az 
elmúlt kurzusban is nagyon érdekes 
és nagyon magas színvonalú felada-
tok voltak – fogalmazott Gaál József, 
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke.

A második kurzus első óráján Gaál 
József, a megyei iparkamara elnöke 
és dr. Kárpáti József, a Gazdaságtu-
dományi Kar dékánja is köszöntötte 
a hallgatókat. Ahhoz, hogy a 19-20 
éves diákok ötleteiből sikeres vál-
lalkozás születhessen, szükséges a 
megfelelő szaktudás és a térségben 
működő, sikeres vállalkozások ve-
zetőinek tapasztalata. Ebben segít a 
kurzus.

– Előnyös és előremutató innova-
tív ötletnek találom azt, hogy a szá-
raznak, elméletinek ható gazdaság-
tudományi képzésben megjelenjünk 
egy-egy ilyen szabadon választható 
tárggyal, amely a mellékelt ábra sze-
rint jelentős érdeklődésre tart számot 
diákjaink körében, tehát valószínűleg 
sok jó ötlet van a tarsolyukban – hang-
súlyozta dr. Kárpáti József, a Neumann 
János Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának dékánja.

A kurzuson ebben a szemeszterben 
is 30 hallgató vehet részt. Ezt a részt-
vevői számot azért tartják be szigorú-
an, hogy intenzív csoportmunka és va-
lódi gyakorlati munka folyhasson, ami 
kis létszámmal jobban megvalósulhat.

Folytatódik a „Kamara a vállalkozásokért” 
EXKLUZÍV KURZUS AZ EGYETEMEN

Készül a V0-s vasútvonal 
NYOMVONALJAVASLATA
Februárban elkészül az a javaslat, amely alapján dönteni lehet a V0-s 
vasútvonal Kecskemét és Székesfehérvár közötti nyomvonaláról – je-
lentette be közelmúltbeli sajtótájékoztatóján Budapesten az innováci-
ós és technológiai miniszter.

Palkovics László miniszter a Záhonyt 
Kecskeméten, Székesfehérváron 
keresztül Győrrel és Sopronnal ösz-
szekötő vasúti projekt legfontosabb 
eredményeként említette, hogy a fe-
rencvárosi pályaudvarra érkező teher-
vonatok száma jelentősen csökken, 
ezzel együtt eltűnik a Budapesten át-
haladó teherforgalom túlnyomó része. 
A Déli körvasút közelében élőknek az 
is kedvez, hogy a szakasz fejlesztésével 
jelentősen csökken a vonatok okozta 
zajterhelés, élhetőbbé és zöldebbé vál-
nak a körülötte megújuló városrészek.  

A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója 
a környezeti szempontokat hangsú-
lyozta a sajtótájékoztatón. Homolya 
Róbert szerint vasúti fejlesztések nél-
kül a klímacélok nem teljesülhetnek, 
hiszen ez a leginkább környezetbarát 
utazási és szállítási megoldás, a közle-
kedés okozta környezeti terhelésnek 
csekély hányadáért felelős.

Korszerűsítésekre azért is szükség 
van, mert a magyar vasúti hálózat 
túlzottan fővárosközpontú, csaknem 
minden második tehervonat áthalad 
Budapesten, a szűkös áteresztőképes-
ség az egyik legnagyobb akadály a to-
vábbi fejlődés előtt – hangsúlyozta. A 
vasúttársaság vezetője emiatt kiemelt 
jelentőségűnek tekinti a V0 megépíté-
sét, és azt ígérte, hogy a Déli körvasút 
korszerűsítésekor mindenben tekin-
tettel lesznek a környéken élőkre.  

A budapesti Déli körvasút fejlesz-
tése már elkezdődött, a korszerűsítés 
a honlapján olvasható összefoglaló 
szerint fellendíti a városon belüli, va-
lamint a Budapest körüli vonzáskör-
zetek vasúti személyforgalmát. A Déli 
körvasút jelenleg az ország legkriti-
kusabb vasúti szűk keresztmetszete, 
ahol a személyszállító járatok sűrítése 
csak a pályakapacitás bővítésével old-
ható meg a projekt honlapja szerint.

Elkezdődik az 52-es főút felújítása

Megújul az 52-es főút. Négy új körforgalmat is építenek a közel-
jövőben elkezdődő munkálatok során, amelyek a Kecskeméttől 
Soltig tartó szakaszon a nagyobb csomópontokban segítik majd 
a főútra, valamint főútról kanyarodók közlekedését. Észak-Bács-
Kiskun megyében több kisebb mellékút is megújul ezzel párhuza-
mosan, tudtuk meg dr. Salacz László országgyűlési képviselőtől, 
aki elmondta, a vidéki közlekedés minőségének javítása a kormány 
kiemelt prioritásai között szerepel.

Hájas Barnabás

Bács-Kiskun megye közlekedésének 
egyik ütőere az 52-es főút, amely 
a Duna irányából Kecskemét felé a 
legforgalmasabb útvonal. Az egyre 
komolyabb járműforgalom nem csak 
az útburkolatra eső terhelést fokoz-
za, de a gyűjtőútra kanyarodást is 
egyre nehezebbé teszi. A közeljövő-
ben elkezdődő felújítási munkálatok 

során ezért nem csak a burkolatot 
javítják majd több ütemben Kecske-
mét és Solt között, de négy új kör-
forgalmi csomópontot is kiépítenek, 
ezzel is segítve a becsatlakozó utak 
irányából érkező sofőröket. Mindez 
a közlekedést nem csak gyorsabbá, 
de biztonságosabbá is teszi majd. 

Dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő az egyik érintett telepü-
lésen, Szabadszálláson nyilatkozott 

a KTV stábjának, ahol elmondta, 
a megye kisebb településein élők 
számára nagyon fontos a jó közleke-
dés, hiszen ez jelentősen javítja az 
életminőséget.

A képviselő kiemelte, a nagysza-
bású beruházások, mint például az 
52-es út felújítása, vagy az M8-as út 
nyomvonalának tervezése mellett 
számos kisebb mellékutat is felújí-
tanak, amelynek koordinációjában a 
képviselő a megyei önkormányzattal 
és a kormánnyal közösen folyama-
tosan részt vesz. A cél, hogy olyan 
úthálózat segítse a vidéken élőket, 
amelyen keresztül minden olyan 
szolgáltatást – amit helyben nem 
találnak meg – könnyen, gyorsan és 
nem utolsó sorban biztonságosan 
érjenek el.

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Dr. Kárpáti József, a Gazdaságtudományi Kar 
dékánja is köszöntötte a hallgatókat

Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Fotók: Banczik Róbert
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Két Volvo 8900-as autóbuszt 
adtak át február 8-án Kecske-
méten. Az egyik kecskeméti, 
a másik bajai központtal áll 
munkába, hogy megkönnyít-
se és kényelmesebbé tegye a 
kistelepülésen élők utazását. 
Az eseményen jelen volt dr. 
Salacz László és Zsigó Ró-
bert országgyűlési képviselő, 
dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester, valamint dr. 
Pafféri Zoltán, a Volánbusz 
elnök-vezérigazgatója. 

Dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő az eseményen elmondta, 
nem lehetett minden kistelepülés-
re ugyanazokat az infrastrukturális 
körülményeket biztosítani, mint ami 
a nagytelepüléseken mindennapos. 
Éppen ezért nagyon fontos feladat, 
hogy megoldják a kistelepülésen 
élőknek, hogy eljussanak a nagyobb 
városokba.

– Ennek egyik eleme az utak fej-
lesztése, mely jelentősen javult az 
elmúlt időszakban, épp az egyik ma 
átadásra kerülő autóbusz útvonala 
fejlődött leginkább. Felújítottuk a 
kerekegyházi bekötőutat, március-
ban pedig elkezdődik az 52-es szá-
mú főút Kecskeméttől Soltig tartó 
szakaszának felújítása négy körfor-
galmi csomóponttal. A másik a köz-
lekedési eszközök fejlesztése. Ezért 

nagy öröm, hogy mostantól egy 
vadonatúj Volvo 8900-as autóbusz 
közlekedik a Kecskemét–Kerekegy-
háza, a Kecskemét–Kerekegyhá-
za–Kunbaracs, a Balázspuszta–Fü-
löpháza és a Kecskemét–Fülöpháza 
vonalon.

Az átadott két új busz 95 férő-
helyes, alacsony belépésű, aka-
dálymentes, szóló kivitelű, lég-
kondicionált, Euro 6-os motorral 
felszerelt jármű, mely rendelkezik 
elektronikus utastájékoztatási rend-
szerrel, fedélzeti kamerarendszerrel 
és USB-töltőponttal. Áruk nettó 167 
millió forint.

– Fejlesztéseinkkel az a célunk, 
hogy környezetbarát alternatívát 
kínáljunk az utazóknak az egyé-
ni, autós közlekedéssel szemben, 
hiszen a környezetvédelem igen 
fontos a mai világban – emelte 
ki dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz 
elnök-vezérigazgatója.

Hozzátette, ennek szellemében 
2018 óta összesen 60 új autó-
busz állt forgalomba Bács-Kiskun 
megyében. Ezzel 100 kistelepü-
lés lakóinak tették könnyebbé az 
utazást, a járműállomány átlagé-
letkora pedig 15,4 évről 13,3 évre 
csökkent.

Épül a Nyíri úti 
körforgalom  
a kórház mellett
A városházától kapott tájékoztatás szerint zajlik az Akadémia 
körút – Nyíri út kereszteződésében a körforgalom 2. ütemének 
építése. A kivitelezőmunkák keretében lezárták a gyalogos-át-
kelőhelyeket és a Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Zrt. megkezdte 
az ideiglenes körgyűrű, valamint a gyalogjárdák építését.

A Saloon Pizzéria előtt új gyalogát-
kelőhely jött létre, ahol a munkála-
tok ideje alatt folyamatosan bizto-
sítják a gyalogos forgalmat.

A tervek szerint a kórház Nyíri 
úti főbejárata és a rendelőinté-
zet Csabay Géza körúti főbejárata 

közötti járdaszakaszt gyorsított 
ütemben építik meg. A kórház 
vezetése arról tájékoztatta az ön-
kormányzatot, hogy a munkálatok 
ideje alatt a kórház és a rendelő-
intézet egyaránt bármelyik bejárat 
felől megközelíthető lesz.

Két vadonatúj busz

Júniusig elkészül Kadafalva első, 
több generáció számára is kikap-
csolódási lehetőségeket bizto-
sító közösségi és játszótere. A 
beruházást az önkormányzat 30 
milliós támogatása teszi lehető-
vé, amelyet a projektet szervező 
Civilek Kadafalváért Egyesület 
számára biztosított a város. 

Évek óta kérik Kadafalva lakói – főleg 
az utóbbi években odaköltözött csalá-
dok –, hogy legyen ennek a városrész-
nek is korszerű játszótere. A kérést 
civilek, valamint megválasztását kö-
vetően Leviczky Cirill önkormányzati 
képviselő karolta fel. 

– Lobbiztam az önkormányzatnál 
annak érdekében, hogy a szükséges 
forrás minél hamarabb rendelkezés-
re álljon a költségvetésben. A város 
szakemberei nagyon sokat segítettek 
az előkészületekben, így a terület ki-
jelölésében, illetve a közelmúltban 
a lőszermentesítés elvégzésében is 
– nyilatkozta lapunknak a városrész 
önkormányzati képviselője. 

Az ötlet konkrét előkészületei ta-
valy ősszel indultak. A város képvise-
letében dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester is az elképzelés mellé 
állt. Ennek eredményeként a közel-
múltban az önkormányzat és a Civilek 
Kadafalváért Egyesület között több-
szöri egyeztetés, közös gondolkodás 
után megszületett a végleges megálla-
podás. A város az idei költségvetésből 
30 millió forint támogatást biztosított 
a Civilek Kadafalváért Egyesületnek 
azzal a céllal, hogy a Darázs utcai 
buszforduló közelében játszóteret 
alakítson ki. 

Az elkészült és a polgármesteri hi-
vatal szakemberei által már elfogadott 
tervek alapján a részben bekerített, 
mintegy 3000 négyzetméteres terü-
leten több generáció számára is ki-
kapcsolódási lehetőségeket tartogató 
közösségi és játszótér fog megépülni. 
Itt a tervek szerint lesz majd játszó-
vár, hinta, kötél körhinta, rugós játék, 
babaház, homokozó, ivókút, mászó-
ka, lengő gerenda, mérleghinta, kör-
hinta, kerékpártárolók, futópálya. De 
a távolabbi tervek között szerepel a 
játszótér mellett egy közösségi tér 
kialakítása is streetballpályával, fából 
készült bútorokkal, tűzrakóhellyel, 
labdázótérrel, valamint parkolókkal.  

A megfelelő szakemberek kiválasz-
tását, a terveztetés, az engedélyezte-
tés és a kivitelezés lebonyolítását az 
egyesület vállalta.

– Tulajdonképpen már csak a ter-
mészetvédelmi hatóság engedélyére 
várunk, ha ezt megkapjuk, március 
közepén el is kezdődhet a kivitelező-
munka. Ehhez majd szükségünk lesz 
helyi önkéntesekre is – nyilatkozta a 
Kecskeméti Lapoknak Dajka Péter, a 
Civilek Kadafalváért Egyesület elnöke, 
aki elmondta azt is, hogy bár az önkor-
mányzati támogatás csak a játszótér 
megépítésére elegendő, bízik abban, 
hogy cégek, illetve magánszemélyek 
támogatása révén a streetballpálya, 
valamint a sütögetőhely is megépül-
het hamarosan a területen. A szerve-
zet arra kéri a közösségi és játszótér 
kiépítését segítőket, hogy a civilek.
kadafalvaert@gmail.com címen, illetve 
a Facebook-oldalukon jelezzék, hogy 
milyen formában tudnak hozzájárulni 
a projekt létrejöttéhez.   Hegyes Attila

Hamarosan épül Kadafalva 
új közösségi és játszótere

Ezen a buszforduló melletti területen kezdődik 
hamarosan Kadafalva új játszóterének építése
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DOBOGÓKŐ

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 

PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel

élményekkel!
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Műtüdős kezeléssel mentették 
meg egy nagykőrösi covidos 
kismama életét Szegeden a 
közelmúltban. A fiatal édesanya 
karácsonykor kapta el a vírust, 
január 3-án, terhessége 27. heté-
ben hozta világra kisfiát Kecs-
keméten. A Bács-Kiskun Megyei 
Oktatókórház szakorvosainak 
köszönhetően mára a kis Adrián 
is jól van.

A nagykőrösi Ádámné Faragó Anita 
harmadik gyermekét várta, amikor ta-
valy karácsonykor elkapta a koronaví-
rust. Először azt hitték, otthon vészeli 
át a betegséget, állapota azonban 
rohamosan romlott, ezért kórházba 
kellett szállítani. Mivel az édesanya 
és kisbabája élete egyaránt veszély-
ben forgott, sürgősségi császármet-
szést végeztek a Bács-Kiskun Megyei 
Oktatókórházban.  

– Karácsony másnapjára hőemelke-
dése lett a feleségemnek, pozitív lett 
a gyorstesztje is. Január 2-áig otthon 
kúráltuk, reménykedtünk abban, hogy 
jobban lesz – emlékezett vissza Ádám 
Imre, Anita férje. – Köhögött, jelent-
keztek nála a tipikus tünetek, de 
eleinte nem aggódtunk. Onnan tud-
tuk, hogy nagy a baj, hogy a véroxi-
génszintje nagyon alacsony lett. 

Segítséget kértek a kórháztól, az 
orvosok pedig azt mondták, azonnal 
menjen be a kismama. Január 2-án ke-
rült be Anita a kecskeméti kórházba. 
Kiderült, hogy tüdőgyulladása van. Ja-

nuár 3-án, várandóssága 27. hetében 
császározták meg. Ekkor el is szakí-
tották a gyermekétől a válságos álla-
potban lévő anyukát.

– Mondták, hogy külön jobban tud-
ják kezelni őket, mint együtt – foly-
tatja a történetet Imre. – Január 4-én 
kaptuk a rossz hírt: leállt Anita tüdeje, 

már a lélegeztetőgép is kevés ahhoz, 
hogy életben tartsák. 

Ekkor a kecskeméti szakemberek 
egyeztetni kezdtek a szegedi klini-
kával, a háromgyermekes édesanyát 
ugyanis már csak a műtüdős kezelés 
menthette meg. Január 5-én szállítot-
ták át Szegedre, ahol február elejéig 
kezelték. Innen visszakerült a kecske-
méti intenzív osztályra, ahol egy hétig 
gyógyították.

– Kilenc napot töltött a műtüdőn, 
azután szerencsére folyamatosan erő-
södött, elhagyhatta a lélegeztetőgé-
pet is. Oxigént kapott, aztán gyógy-
tornászok jártak hozzá, erősítették, 
hogy át tudják hozni ide, Kecskemétre 
– meséli az apuka.

Anita két és fél hetet töltött alta-
tásban, ma már szerencsére viszony-
lag jól van. A második hetet tölti a 
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézetben. Egyedül jár, 

és nagyon várja, hogy hazamehessen 
gyermekeihez. 

Közben az édesapának otthon kell 
helytállnia. Imre – miközben két kis-
lányukat is ellátja – most Nagykőrös 
és Kecskemét között ingázik. A kis 
Adriánt ugyanis a Bács-Kiskun Megyei 
Oktatókórház PIC-részlegén kezelik. 
Amikor január 3-án világra jött, alig 
volt 1,2 kilogramm, a 40 centimétert 
sem érte el. A születése után komoly 
problémák léptek fel.

– Ő ugyan nem volt Covid-pozitív, 
de az erős gyulladás miatt rengeteget 
küzdöttek az orvosok érte. A lélegez-
tetőgép és a légzéstámogatás között 
billegett az állapota, ugyanis renge-
teg váladék volt a tüdejében. Egy 
hónapig hősiesen küzdöttek azért, 
hogy kihozzák ebből az állapotból. 
Most végre úgy néz ki, hogy javul a 
pici állapota – mondta bizakodva az 
édesapa.  Molnár H. Boglárka

SZEGEDEN A COVIDOS KISMAMA, 
Kecskeméten pedig kisbabája életét mentették meg 

Két és fél évet kapott a féltékeny vacsiközi késelő
A Kecskeméti Járásbíróság garázdaság és súlyos testi sértés kísér-
lete miatt 2 év 5 hónap börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte 
a vacsiközi késelőt. A 44 éves kecskeméti férfit 2021 márciusában a 
vacsiközi Penny áruház parkolójában szerelemféltés miatt vascsővel 
megütött és késsel megszúrt egy férfit, nekihajtott az autójának, 
majd be is akarta szorítani a saját és a sértett kocsija közé. A táma-
dóval szemben a Kecskeméti Járási Ügyészség emelt vádat.

Az ítélet szerint a vádlott és a sér-
tett szerelemféltés miatt haragos 
viszonyban voltak. A két férfi 2021. 
március 17-én egy kecskeméti áru-
ház parkolójában találkozott. Itt a 
vádlott kiszállt az autójából és több-
ször megütötte a sértettet. Ezután a 

sértett is kiszállt a járművéből és egy 
baseballütővel a vádlott felé lépett. 
Ekkor a vádlott elindult a gépkocsi-
jával és megpróbálta a sértettet oda-
szorítani a két gépkocsi közé. Miután 
ez nem sikerült, a sértett visszaszállt 
a saját autójába, a vádlott pedig 

többször nekihajtott a járműnek. 
Az ütközés után a vádlott kiszállt és 
a csomagtartóból kivett vascsővel 
a sértettre támadt, majd egy késsel 
megszúrta a jobb combját. A sértett 
ezután ellökte a vádlottat, majd a 
baseballütővel a vádlott hátára és a 
vállára ütött. A vádlott ekkor a vas-
csővel többször a sértett felé ütött, 
majd elmenekült a helyszínről.

Az ítélet ellen az ügyészség sú-
lyosbításért, míg a vádlott és védője 

a felmentés érdekében fellebbezést 
jelentett be, melyet a Kecskeméti 
Törvényszék bírál el.

* * *
Az eset után írtuk, hogy Lajosmizsén 
kezdődött a történet, állítólag a ha-
ragosok már ott közlekedési konflik-
tusba keveredtek, majd a kecskeméti 
áruház parkolójában fajult el a vita. 
A késes támadás következtében a 
sértett nyolc napon túl gyógyuló 

sérülést szenvedett, őt a mentők 
súlyos, de stabil állapotban szállítot-
ták kórházba. A helyszínre kiérkező 
járőrök a bűncselekmény elkövető-
jét a combon szúrt férfi segítségével 
azonosították, és másfél órán belül 
lakása előtt elfogták, és előállították 
a Kecskeméti Rendőrkapitányságra. 
A garázda akció egyébként bejárta 
az internetet, hiszen az egész ösz-
szetűzést rögzítette egy biztonsági 
kamera.

A pillanat, amikor a támadónak majdnem 
sikerül odanyomnia a fehér autóhoz  

a sértettet (A biztonsági kamera felvétele)

Rendőrségi helyszínelő rögzíti a véres 
összecsapás nyomait. Képünkön a sértett 
gépjárműve (Fotó: Donka Ferenc)

Az volt a szerencséje, 
hogy még időben 
műtüdőre került
Prof. dr. Babik Barna, az SZTE Inten-
zív Terápiás Intézet vezetője a TV2-
nek adott interjújában elmondta, 
a világjárvány hatalmas terhet rótt 
intézményükre. 

– A Covid ránk rúgta az ajtót, így 
mi is körbejártuk, mit tudunk se-
gíteni. Kiépítettük az intenzív ellá-
tást a Covid-betegek számára. Ezen 
túlmenően igyekeztünk a régióban 

is olyan rendszert kiépíteni, hogy 
segíthessük a kollégákat. Amikor 
időben szólnak, hogy elérkeztek a 
gyógyításban lehetőségeik határáig, 
megpróbálunk mi is segíteni.

A professzor azt is elmondta, 
Anita esetében az volt a szerencse, 
hogy még időben szóltak. Így ele-
gendő volt a 9 napos műtüdős keze-
lés. Az ehhez hasonló gyógyulások 

számukra is erőt adnak a pandémia 
idején.

– Nincs annál felemelőbb az or-
vosoknak, amikor azt látjuk, hogy a 
betegünket meg tudjuk gyógyítani. 
És itt nem csak arról van szó, hogy 
egyszerűen gyógyítottuk őket. Lát-
tam a kollégáimon, akik fantasztikus 
munkát végeztek, hogy fanatikusan 
küzdöttek a beteg életéért. Az volt 
a hozzáállás, hogy addig nem me-
gyünk el innen, míg ezt a beteget 
nem gyógyítjuk meg. Az ilyen sikerek 
pedig nagyon fontosak számunkra is, 
erre van szükségünk ahhoz, hogy mi 
magunk is regenerálódjunk – nyilat-
kozta a professzor.

Adrián jelenleg a kecskeméti kórház PIC-részlegén erősödik,  
de remélhetőleg hamarosan újra együtt lehet a család
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Múlt heti számunkban a házasság hete nyitányaként ismert kecske-
méti személyiségek is vallottak a jó házasság titkáról. A tíznapos 
esemény azóta lezárult, néhány fontos állomásából adunk ízelítőt 
ezúttal, a teljesség igénye nélkül.

Házaspárokat  
áldottak meg

A házasság hete rendezvénysorozat 
utolsó napján, február 20-án a város 
több templomában is megáldották az 
elkötelezett szerelem képviselőit, a 
házaspárokat. A főtéri Nagytemplom-
ban a 10.30-as szentmisén mintegy 30 
pár részesült áldásban. A jelen lévő 
házas-, jegyes- és szerelmespárok kö-
zött dr. Finta József érseki helynök, 
plébános áldásban részesített egy 60 
éve házasságban élő párt is.

Megpillantás, 
barátság, szerelem, 
házasság…

„Megpillantás, megismerés, barát-
ság, szerelem, házasság és még to-
vább…. – út a görögkatolikus papi 
házasság felé” címmel tartott előadást 
a programsorozaton belül egy külön-

leges házaspár, Balázs Mihály kecs-
keméti görögkatolikus segédlelkész 
és felesége, Balázsné Antal Krisztina 
gyógypedagógus múlt szombaton a 

kecskeméti görögkatolikus közösségi 
házban. A pár fiatal koruk ellenére sze-
retettel és egymás iránti teljes elköte-
leződéssel beszéltek a házasság szent 
intézményéről. Még nincs egy éve há-
zasságkötésüknek, de Balázs Mihály 
és Balázsné Antal Krisztina úgy ültek 
egymás mellett, akár egy 50 éve házas, 
összeszokott, a másik minden mozdu-

latát ismerő pár. Előadásukban meg-
ismerkedésük történetéről és a papi 
házasság szentségéről adtak számot.

– Sokáig csak egyházi események-
ről ismertük egymást, de valahogy 
nem adódott alkalom, lehetőség vagy 
talán bátorság, hogy megszólítsuk a 
másikat. De ez megváltozott és lett 
belőle barátság, majd szerelem és vé-

gül jegyesség és házasság – mesélte a 
rendezvényen Balázs Mihály. 

Az Úrral való  
kapcsolat hasonlít 
a házassághoz
A szent kapcsolatra rímelt Marton 
Zsolt váci megyéspüspöknek a Kato-
na József Könyvtárban csütörtök dél-
után tartott előadása is. A házasság 
hetének ez az eseménye is nagyon 
népszerű volt, a könyvtári nagyelőadó 
teljesen megtelt az érdeklődő párok-
kal. Marton Zsolt lelkipásztorként, 
püspökként nagyon sok családdal, 
házastársakkal és párokkal találkozik, 
beszélget velük, ismeri azt a tenger-
nyi nehézséget, amellyel mindannyian 
küzdenek. Előadásának címe, „A jó 
párkapcsolat lelki alapja” hűen tük-
rözte a katolikus egyház szerinti igaz 
kapcsolatokat, a velük járó nehézsé-
geket és azok megoldásait.

– Az Úrral való kapcsolat nagyon 
hasonlít a házas kapcsolathoz. Nekem 
Ő egy bensőséges intimitást jelent, ő 
a barátom, szerelmem. Pontosan ezek 
azok, amit a pároknak is érezniük kell 
egymás iránt – hangsúlyozta a váci 
megyéspüspök.

Érzések, tapasztalatok, hit és szeretet a 

„Kecskemét is kiállítja… ” címmel rendeztek hagyományteremtő gá-
laestet nemrég a Hírös Agóra Kulturális Központban. A színes esemé-
nyen Kecskeméten és a hírös város közelében élő énekesek, kórusok, 
kamarazenekarok, táncosok mutatkoztak be. A gála is kapcsolódott 
a házasság hete gazdag programsorozatához.

Hagyományteremtő kulturális gála-
estet rendeztek február 15-én este 
a Hírös Agóra nagytermében. A Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat, a Vá-
rosi Civil Kerekasztal és a Kecskemét 
Kultúrájáért Alapítvány eseményén 
számtalan műfaj és több korosztály 
képviseltette magát. A kultúra igazi 
ünnepe volt az este. Városunk és a 
környék tehetséges zenészei, tánco-

sai, énekesei, kórusai kaptak lehe-
tőséget arra, hogy a nagyszínpadon 
mutassák meg tehetségüket.

Az eseményt megtisztelte jelenlé-
tével Engert Jakabné alpolgármester, 
dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgár-
mester, dr. Salacz László országgyűlé-
si képviselő, valamint dr. Jenei Gábor, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Dél-Alföldi Régiójának vezetője.

„Kecskemét is kiállítja…”
Kulturális gálaestet rendeztek a Hírös Agórában

Marton Zsolt váci megyéspüspök 
a Katona József Könyvtárban  
tartott előadást

A jelen lévő házas-, jegyes- és szerelmes-
párokat dr. Finta József érseki helynök, 

plébános részesítette áldásban

Balról: Néma Attilláné Ella, a Parázs Pasztorális Központ koordinátora,  
a Szerelmi kalandtúra főszervezője, Bujdosóné dr. Dani Erzsébet könyvtárigazgató, 
Engert Jakabné alpolgármester és Takács Valentina, az önkormányzat kommunikációs 
vezetője a házasság hete nyitányán
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A lelkipásztor előadásában min-
denki magára ismerhetett, hiszen 
nemcsak a kapcsolatban élőket, de az 
egyedülállókat is megszólította. Lelki 
támogatásával és tanácsaival segítsé-
get nyújtott a nehézségekkel küzdő 
pároknak. A püspök előadásával nem-
csak az idősebb korosztályt érte el, 
de fiatal párok és házasok is közösen 
hallgatták végig az előadást.

Ketten az úton: 
Danyi Judit és 
Hegedűs Zoltán
Az ismert és népszerű színészházas-
pár, Danyi Judit és Hegedűs Zoltán is 
beavatta a kecskemétieket több mint 
negyedszázada tartó közös életük 
nehézségeibe és örömeibe. A Ketten 
az úton című pódiumbeszélgetésen 
kollégánk, Kriskó János, a Múzsa kul-
turális magazinműsor szerkesztője 
kérdezte a művészeket múlt kedden 
a Katona József Könyvtárban. Danyi 
Judit és Hegedűs Zoltán válaszaikban 
nyíltan és őszintén beszéltek kapcso-
latuk kialakulásáról, a házasságban 
élés, a gyermekvállalás és nevelés 
témáiról. Visszaemlékeztek a közös 
előadásokra, amelyekben nemcsak 

partnerek, de egyenesen házastársak 
voltak. Beszéltek arról is, hogy csak 
kivételes esetben visznek haza mun-
kát. Szakmai rivalizálás sosem volt 
közöttük.

Zoltán szerint Judit a jobb színész, 
aki ráadásul nagyon könnyen tanul 
szerepet. Privát életükben nincsenek 
művészi allűrjeik, a színpadon kívül 
igyekeznek átlagos polgári életet élni. 
Komoly háztartást vezetnek.  Zoltán 
minden házimunkából kiveszi a ré-
szét, de főzni nem tanult meg. Judit 
viszont remek szakács, gondoskodó 
anya és feleség, aki bátran ki mer 
lépni a házukból smink nélkül is. Ki-
terjedt baráti körük van, akikkel szí-
vesen töltik együtt az idejüket. Szere-
tetteljes, de dinamikus házasságban 
élnek, amelyben nem ritkák a viták, a 
nézeteltérések, de ezeket mindeddig 
sikeresen megoldották. Erős szálakkal 
kötődnek Kecskeméthez, a színházuk-
hoz és kollégáikhoz is, és élvezik a kö-
zönség szeretetét.

Kecskemét 
Brass-szerenád 
Júliának
A Hírös Agóra jóvoltából a Kecskemét 
Brass fúvószenekar hozott Valen-
tin-napi szerenádot Kadafalván egy 
szerelmespárnak. A meleg februá-
ri délelőttön kellemes meglepetés 
érte Júliát, akinek vőlegénye, János 
Valentin-napi szerenádot szervezett 
meglepetésként.

– Egyszer csak mondta, hogy gye-
re ki, mert neked fognak zenélni. Én 
pont fánkot sütöttem. Órási meglepe-
tés volt! – mondta Júlia.

A zenészek több mese betétdalát 
játszották el az ifjú párnak, felcsen-
dült például az Aladdin híres dallama 
is.

A fiatalok boldogsága szemmel 
látható volt, amit mi sem bizo-
nyít jobban, minthogy áprilisban 
összeházasodnak.

Beszéljünk róla! 
– beszélgetőkör 
tiniknek
Szeretni és szeretve lenni – ez volt a 
tiniknek szervezett második beszél-
getőkör témája február 17-én dél-
után, a Katona József Könyvtárban. 
A Házasság hetéhez kapcsolódóan a 
fiatalok korlátok nélkül elmesélhették 
élményeiket a Valentin-napról, véle-

ményüket a kapcsolatokról, az embe-
ri érintésről, a szeretet nyelvéről, és 
megismerkedhettek új fogalmakkal is. 
A Beszéljünk róla! beszélgetőkör célja 
egymás elfogadása, megismerése és 
új kapcsolatok kialakítása. Tinédzser-
ként sokan nem találják a helyüket a 
környezetükben, nem kapnak választ 
a kérdéseikre, vagy úgy gondolják, 
egyedül vannak. Ebben nyújt segítsé-
get ez a program, hiszen a kötetlen 
beszélgetés során kibontakozhatnak, 
új kapcsolatokra tehetnek szert vagy 
éppen lazíthatnak a suli után.

A klubot Deli Renáta könyvtáros 
vezeti, aki a lehető legjobb formában 
kommunikál a fiatalokkal, segítséget 
nyújt nekik és meghallgatja őket. 
Önismereti játékokkal, egymást se-
gítő feladatokkal és kapcsolatépítő 
előadással készült a tiniknek, akik 
eleinte kissé visszahúzódóan, majd 
kibontakozva, örömmel vettek részt a 
tevékenységen.

Bár még csak most indult a be-
szélgetőkör, a fiatalok nagy örömmel 
érkeztek a második alkalomra is, 
kíváncsian és mondandóval telve. A 
kamaszok felnőtté válásához és kap-
csolataik kialakításához, ápolásához 
nagy segítséget nyújt a klub, hiszen az 
érzékeny fiatalok a hozzájuk hasonló 
gondokkal küzdő társaikkal megis-
merkedhetnek, velük akár életre szó-
ló barátságokat is köthetnek.

A klubot bármely tini látogathatja, 
hiszen mostantól rendszeres prog-
ramja lesz a könyvtárnak.

Érzések, tapasztalatok, hit és szeretet a házasság hete programjain

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgár-
mester köszöntőjében elmondta, olyan 
nagy volt a jelentkezők száma, hogy 
ezen az estén nem is állhattak mindany-
nyian a közönség elé. Azonban ez egy 
hagyományteremtő rendezvény, így 
minden esély megvan arra, hogy jövő 
februárban ők is bemutatkozzanak.

Az esemény a házasság hete ren-
dezvénysorozathoz kapcsolódott. 
Hogyan? Erre is megadta a választ az 
alpolgármester: – Egy jó párkapcsolat 
éppen olyan műalkotás, mint egy vers, 
egy tánckettős vagy egy hegedű-zongo-
ra szonáta. Sajátos belső rend és vala-
mi intelligens lelki kultúra működteti. 
Sokszor nehéz szavakba önteni érzése-
inket, sokkal könnyebb azt elmondani 
a zene, a tánc nyelvén. Ma este tehet-
séges kecskeméti előadók mondják el 
nevünkben saját művészetük nyelvén, 
mit is gondolunk. Szavak helyett zene, 
tánc fejezi ki érzéseinket, érzelmeinket 
– emelte ki dr. Szeberényi Gyula Tamás.

A közönség is ki volt már éhezve 
egy színes gálaestre, hiszen a korona-

vírus-járvány az utóbbi két évben ezt 
nem tette lehetővé. Dr. Salacz László 
országgyűlési képviselő elmondta, 
most, a járvány vége felé, azt mederbe 
terelve lehetőségünk van arra, hogy 
visszakapjuk régi életünket.

– A koronavírus-járványnak nemcsak 
egészséget, hanem lelket romboló 
hatása is van. Szétzilálta azokat a kap-
csolati hálókat, melyek összetartják az 
egyes közösségeket. Azonban most 
már, a járvány vége felé, azt mederbe 
terelve lehetőségünk van arra, hogy 
visszatérjünk a régi életünkhöz, még 
ha egy kicsit megváltozott körülmé-
nyek között is. A szétzilálódott lelkek 
ápolásában pedig nagy szerepe van a 
civil közösségeknek, egyesületeknek, 
szervezeteknek – hangsúlyozta dr. Sa-
lacz László.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 
Városi Civil Kerekasztal és a Kecskemét 
Kultúrájáért Alapítvány tehát jól vizsgá-
zott, ha a körülmények engedik, min-
den esély megvan arra, hogy a gálaest 
hagyománnyá váljon.

TOVÁBBI KÉPEK!

Balázs Mihály kecskeméti görögkatolikus segédlelkész  
és felesége, Balázsné Antal Krisztina gyógypedagógus

A Beszéljünk róla! beszélgetőkör célja  
egymás elfogadása, megismerése  
és új kapcsolatok kialakítása

Városunk és a környék tehetséges zenészei, táncosai, 
énekesei, kórusai kaptak lehetőséget arra, hogy a 
nagyszínpadon mutassák meg tehetségüket
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2017-ben a Trendalelke Vállalkozó-
női Reggeli vállalkozásfejlesztési 
céllal jött létre, mára igazi közös-
ség vált a résztvevőkből, akik szá-
míthatnak egymásra, és sikerrel 
küzdenek együtt a kisvállalkozók 
kihívásaival. Az 5. évfordulóját 
ünneplő eseménysorozaton Sipos 
Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara titkára 
és Engert Jakabné alpolgármester 
köszöntötte a résztvevőket. A 
február 17-ei rendezvény ven-
dége Pistyur Veronika, a Bridge 
Budapest ügyvezetője, a magyar 
startup világ egyik legbefolyáso-
sabb női alakja volt.

Berta Beáta

Öt éve indult a Trendalelke Vállalko-
zónői Reggeli Kecskeméten. Pajkó 
Andrea vállalkozásfejlesztési tanács-
adó álmodta meg a rendezvényso-
rozatot, mely egyre népszerűbb a 
kecskeméti vállalkozni vágyó vagy vál-
lalkozó hölgyek körében. A vállalko-
zónők reggelije vállalkozásfejlesztési 
céllal jött létre, de egy igazi közösség 
vált a résztvevőkből, sikerrel küzde-
nek együtt a kisvállalkozók kihívásai 
ellen. A februári alkalmon olyan té-
mákat jártak körbe a résztvevők, mint 
az átalakuló vállalkozói jövőkép, a női 
értékek helye az üzleti életben és a 
világtrendekhez való alkalmazkodás.

A múlt csütörtöki alkalom vendége 
volt Pistyur Veronika, a Bridge Budapest 
ügyvezetője, a magyar startup világ 
egyik legbefolyásosabb női alakja, akit 
a legjelentősebb kelet-európai női be-
fektetők között is jegyeznek. Az össze-
jövetel mottója: „Zebrák, egyesüljetek!” 
volt, Pistyur Veronika szerint ugyanis a 
ragadozóként viselkedő technológiai 
és kockázati tőkemodell megbukott, 
mivel a mennyiséget a minőség, és a fo-
gyasztást az alkotás fölé helyezte.

Az 5. évfordulóját ünneplő ese-
ménysorozaton Sipos Zsolt, a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara titkára és Engert Ja-
kabné alpolgármester köszöntötte a 
résztvevőket. 

Az alpolgármester kiemelte: 
nőként fontos, hogy az 
anyaságon és a háztartás 
vezetésén túl munkájukban is 
sikeresek lehessenek.

Ezeken az alkalmakon pedig segít-
hetik egymást, ötletelhetnek és meg-
oszthatják tapasztalataikat, eredmé-
nyes üzleti kapcsolatokat építhetnek. 
Hozzátette: öröm olyan motivált nők-
kel találkozni, akiknek a karrierépítés-
sel lesz teljes a világ. A Trendalelke 
Vállalkozónői Közösség tagjai azon 
felül, hogy egymást segítik és inspirál-
ják, jótékonykodnak is.

Többek között a Wojtyla Ház párt-
fogoltjait segítik ebéddel évente több 
alkalommal, valamint támogatják a 
mélyszegénységben élő roma gye-
rekeket is. 2017 februárja óta eddig 
összesen 36 összejövetelt tartottak, 
a rendezvény egyre népszerűbb, töb-
ben öt éve rendszeresen visszajárnak.

A VÁLLALKOZÓNŐI REGGELI 
ötödik évét ünnepelték

Ápolóit köszöntötte 
A MEGYEI KÓRHÁZ 
„Szeretettel köszöntjük munkatársainkat a magyar ápolók napja 
alkalmából” – írta a február 19-ei egészségügyi ünnepnap alkalmából 
Facebook-oldalán a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház. 

2014-ben az Országgyűlés február 
19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésé-
nek évfordulóját – a Magyar Ápolási 
Egyesület kezdeményezésére – a ma-
gyar ápolók napjának nyilvánította. 
Kossuth Zsuzsanna ápolói munkássá-
gára méltán büszkék lehetünk, akinek 
elhivatottsága, szakmai hitvallása pél-
daként szolgál mindannyiunk számára 
– írják.

Ma azokat a kiváló munkatársainkat 
köszöntjük, akik mindig ott vannak, 
ahol a legnagyobb szükség van rájuk, 
tudásukat, szeretetüket és idejüket 
a betegek ápolásának, gyógyításának 
szentelik. Mára már olyan sokrétű-

vé vált az ápolói hivatás, hogy szinte 
lehetetlen felsorolni, hány szakma, 
szakterület, specifikált szakértő 
egészségügyi szakdolgozó létezik – 
fogalmaznak a Facebook-posztban.

Köszönet intézményünk vala-
mennyi ápolójának és egészségügyi 
szakdolgozójának, hogy ezekben a 
kihívásokkal teli időkben munkájukat 
kitartóan, magas színvonalon és hiva-
tástudattal végzik az év minden nap-
ján. Éppen most is…

Köszönjük, hogy vannak, köszön-
jük, hogy mindig számíthatunk rájuk! 
– fejezte ki háláját a Bács-Kiskun Me-
gyei Oktatókórház vezetése.

Megyei kamara: nehéz 
helyzetben az agrárium

Idén már a növénytermeszté-
si ágazatba is begyűrűzik az 
áremelkedés. Ráadásul nem-
csak az energia- és műtrágya-
árak, hanem a madárinfluenza, 
sőt a pandémia hatásai is 
nehéz helyzetbe hozzák a gaz-
dákat – mondta el kérdésünkre 
Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Bács-Kiskun 
Megyei Szervezetének elnöke.

Az állattenyésztés után a növény-
termesztésbe is begyűrűzhet az 
áremelkedés. Az agráriumot nem-
csak csaló ügyvédek és a madárinflu-
enza hozza nehéz helyzetbe, hanem 
az energiaárak, a műtrágyaárak is.

– Az áremelkedés gyakorlatilag 
az állattenyésztési ágazatba gyű-
rűzött be először, de sajnos az idei 
évben a növénytermesztés követke-
zik. Ezen a területen kicsit később 
érződik, mivel a növénytermesztés-
ben most fog az input anyagok – a 
műtrágya, a növényvédő szer, a ve-
tőmag – ára megjelenni – mondta 

Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Bács-Kiskun Megyei 
Szervezetének elnöke. Kiemelte: 
sajnos az állattenyésztésnek min-
den ágazata bajban van.

A takarmányárak növekedése 
mellett a baromfiágazatot évek óta 
sújtja a madárinfluenza. A pandémia 
miatt ráadásul a vendéglátóipar szál-
lodákra, éttermekre és kávéházakra 
fókuszáló szegmense, az úgyneve-
zett horeca szektor bedőlése plusz-
nehézséget okozott a prémium vízi 

szárnyas termékeket 
előállító gazdáknak.

– Mindenképpen 
átgondolandó – és eb-
ben is folynak egyez-
tetések a miniszté-
riummal –, hogyan 
kellene a támogatási 
rendszereinket átala-
kítani ahhoz, hogy 
hasonló helyzetek ne 
alakuljanak ki. Sajnos 
minden támogatá-
sunkban az látszódik, 

hogy a piac mindig beárazza – emel-
te ki az elnök.

Gáspár Ferenc elmondta, ez azt 
jelenti, hogy egy pályázat megjele-
nése esetén az adott gépek és egyéb 
eszközök ára megemelkedik. Így 
végül a termelőhöz csak a támoga-
tás kis része jut. Mivel a kacsa- és 
libatermékek 80 százaléka külföldre 
kerül, át kell gondolni a támogatási 
rendszert is, hogy működőképesebb 
legyen.

 H. Gy.

Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke

Pajkó Andrea vállalkozásfejlesztési tanácsadó (képünkön szemben) 
álmodta meg a rendezvénysorozatot, mely egyre népszerűbb a 
kecskeméti vállalkozni vágyó vagy vállalkozó hölgyek körében

Fotók: Banczik Róbert
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Dupla bemutatóra készül a 
Ciróka Bábszínház ezen a héten. 
Szombaton mutatják be az évad 
két várva várt produkcióját: a 
Fehérlófiát Veres András, a János 
vitézt pedig Vidovszky György 
rendezésében. Mindkét előadás 
próbáiba bepillanthattunk. 

A Fehérlófia az ősi magyar monda-
világba repíti vissza a gyerekeket, a 
mitikus motívumok a kortárs bábszín-
házi formákkal találkoznak az előadás 
látvány- és hangzásvilágában.  

– Nem aktualizáljuk, nem moder-
nizáljuk a mesét, ehelyett egy saját 
mitológiai rendszert teremtettünk az 
előadáshoz. Mivel a Fehérlófia egy 
nagyon ősi formája a népmesének, lé-
nyegében egy beavatási szertartás to-
vábbélése, ezért úgy gondoltam, hogy 
a nagyon hagyományos népművészet-
nél eggyel régebbi korba kell vissza-
nyúlni, ettől egy kicsit totemszerű 
lett a darab vizualitása. Grosschmid 
Erik tervező, Kis Dávid és Rozs Tamás 
zeneszerzők az ősi, mitikus világot 
keverték a modernitással, így helyez-
ve időn kívül a történetet – árulta el 
Veres András rendező. Ő írta a népme-
sét bábszínpadra. Annyit a régi, mese-
mondásra épülő hagyományból, hogy 
Lendváczky Zoltán – aki egy személy-
ben alakít minden szereplőt – alapve-
tően egy mesélő figuráján keresztül 
mutatja be a történetet. 

– Nagy kihívás számomra ez a sze-
rep, hiszen nekem kell megeleveníte-
nem minden szereplőt a mesében, a 
mesélőként pedig folyamatosan tarta-
ni kell a kapcsolatot a közönséggel is. 
Sokszor plusz információkkal is ellá-
tom őket, amivel továbbgörgetem az 
eseményeket, aztán visszacsöppenek 
a játék folyamába. Így folyamatos kint 
és bent létet próbálok a mese és a va-
lóság között létrehozni. Bízom benne, 
hogy egy jó energiákkal működő előa-
dás születik ebből – mesélte az egyik 
próba után Lendváczky Zoltán.

A Fehérlófia az egyik legősibb 
varázsmesénk, amelynek főhőse 
sok próbatételen túljutva győze-
delmeskedik, küzdelme ma is so-
kat taníthat a gyerekeknek.   

– Fehérlófia meséje egy fejlő-
déstörténet: a születéstől az édes-
anyától való leszakadáson, a kö-
zösségben való létezés próbáin át 
eljutunk egészen a párválasztásig. 
Fehérlófia a bizalom kérdéséről 
is leckét kap, hiszen segítőtársai 
elárulják. A naivitásából fakadó 
hibák és tévedések azonban mind 
erősebbé teszik őt. Ez a történet 
arra tanítja a gyerekeket, hogy az 
utunkat végig kell járnunk, és min-
den problémára van megoldás, ha 
elég elszántak vagyunk – fogalma-
zott a rendező. 

***
A nagyteremben a János vitéz pre-
mierjét tartják szintén szombaton 
délután. Petőfi verses tündérme-
séjét a Petőfi-emlékévhez kapcso-
lódva, a bábszínház felkérésére 
állította bábszínpadra Vidovszky 
György. Ahogyan tőle megszokhat-
tuk, ezúttal is rendhagyó módon 
dolgozta fel a jól ismert szerelmi 
történetet. 

A mesét a képzeletbeli „Petőfi ut-
cai Iluska mosodába” helyezi. Mo-
sógépek, kosarak, ruhák alkotják a 
díszleteket, a különleges látványvilág 
Mátravölgyi Ákosnak köszönhető. Az 
előadáshoz Monori András írta a ze-
nét, a mozgástervező pedig Gyevi-Bí-
ró Eszter.

– Nem egy sokadik, „klasszikus” Já-
nos vitéz-feldolgozást szerettem vol-
na létrehozni. Ehelyett az a cél, hogy 
a gyerekek fejében, képzeletében 
szülessen meg a történet a szöveg 
erejének köszönhetően. Petőfi Sán-
dor gyönyörű soraival a legtöbb kis 
nézőnek ez lesz az első találkozása. 
Szeretném, hogy ez a találkozás játé-
kos legyen, és úgy emlékezzenek az 
elhangzott verssorokra, mint egy fia-
tal, friss költő alkotására – nyilatkozta 
a rendező.

Vidovszky György úgy gondolja, bár 
stílusában régies, de szellemiségében 
modern történet a János vitéz. – A mai 
gyerekek számára azt üzeni: az élet 
legfontosabb vezérlőelve a szeretet, 
illetve hogy a tetteink következmé-
nyeit vállalnunk kell. Lehet, hogy az 
élet sok lemondással jár, de fontos, 
hogy ne sumákolással teljen – emelte 
ki a rendező.  Pásztor Andrea

Fehérlófia és János vitéz története is 
MEGELEVENEDIK A CIRÓKÁBAN

Kecskemétre érkezett a Trianon 
100 Összetartoztunk – Összetar-
tozunk utazókiállítás. A tárlat 
számos forrás bevonásával, a kort 
megidéző kulisszákkal mutatja be 
a trianoni békediktátumhoz vezető 
utat, annak következményeit és 
az államiság megőrzése érdekében 
tett erőfeszítéseket. Dr. Szeberé-
nyi Gyula Tamás alpolgármester 
a megnyitón többek között azt 
mondta: akkor hazánkban minden 
politikai erő egyetértett abban, 
hogy ez egy igazságtalan béke, tö-
rekedni kell a megváltoztatására.

A Trianon 100 Összetartoztunk – Ösz-
szetartozunk vándorkiállítás 2020-ban, 
a trianoni békediktátum 100. évfordu-
lóján indult el, hogy bejárja az orszá-
got és 18 városban kiállítva bemutassa 
Magyarország történelmének egyik leg-
meghatározóbb traumáját.

MEGNYÍLT A TRIANON 100  
centenáriumi utazókiállítás

2020, a nemzeti 
összetartozás éve
A kormány a trianoni békediktátum 
centenáriuma alkalmából a 2020-as 
esztendőt a nemzeti összetartozás 
évének nyilvánította, melyhez kap-
csolódóan a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatá-
sáért Közalapítvány több programot, 
eseményt szervezett. Bár a Trianon 
centenáriumához kapcsolódó meg-
emlékezéseket jelentősen korlátozta 
a világjárvány, a közalapítvány nem 
mondott le arról, hogy méltóképpen 
emlékezzen meg közös múltunkról. A 
rendhagyó tárlat Kecskemét főterén 
február 22-től március 6-áig lesz lát-
ható, ahonnan Szegedre megy tovább.

Mint a tárlat nyitórendezvényen 
elhangzott, az I. világháborút lezáró 
békerendszert tekintve az összes le-
győzött állam közül Magyarország bizo-
nyult a legnagyobb vesztesnek. Hiszen 
az 1920. június 4-én aláírt diktátum 
következményeként az ország kényte-
len volt lemondani területének kéthar-
madáról és lakosságának közel hatvan 
százalékáról. Minden harmadik magyar 
– több mint hárommillió fő – valame-
lyik szomszédos állam kisebbségi sorba 
kényszerített, másodrendű polgára lett.

A tematikus egységekre bontott tár-
lat sok forrás bevonásával, a kort felidé-
ző kulisszákkal mutatja be a Trianonhoz 
vezető utat, annak következményeit és 
az államiság megőrzése érdekében tett 
erőfeszítéseket.

Az utazó kiállítás keddtől fogadja a 
látogatókat Kecskemét főterén. Az Ifjú-
sági Otthonban tartott megnyitón dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
idézte fel a magyar történelem legfájóbb 
eseményéhez vezető utat és az azóta 
eltelt évtizedeket. Hangsúlyozta, hogy 
akkor minden politikai erő egyetértett 
abban, hogy ez egy igazságtalan béke, 
törekedni kell a megváltoztatására.

– Akkor volt egy pont, amiben min-
den politikai erő egyetért. Eltérő néző-
pontok kizárólag abban voltak, hogy 
erre kizárólag békés úton kell törekedni 
vagy akár katonai úton is, illetve, hogy 
az összes területet kell visszakövetel-
ni vagy csak a magyarlakta részeket 
– mondta beszédében dr. Szeberényi 
Gyula Tamás.

Az alpolgármester beszédében re-
ményét fejezte ki a több mint száz év-
vel ezelőtti trauma jövőbeni végleges 
megoldására. 

– Ez a kiállítás rámutat arra is, hogy 
az elmúlt száz évben mi az, amit végig-
küzdöttünk Trianon örökségével. Mi az, 
amit nem tudtunk megoldani, hiszen a 
sebek begyógyulásához idő kell. Ez a 
kiállítás rámutat arra is, hogy új lehető-
ség előtt állunk a közép-európai együtt-
működésben. Ha partnerekre találunk 
a szomszédos nemzetekben, akkor a 
problémákat megkísérhetjük végre ér-
demben is megoldani – fogalmazott be-
szédében dr. Szeberényi Gyula Tamás.

A megnyitón énekkel, versekkel és 
idézetekkel elevenítették fel a szerve-
zők a magyar nép fájdalmát.

Dudás Bertalan, a XX. Század Inté-
zet történésze emlékezésében többek 
között azt mondta, hogy az első világ-
háború után, 102 évvel ezelőtt a győz-
tes hatalmak nem a hosszú távú békés 
egymás ellett élést tartották szemük 
előtt, hanem saját hatalmi érdekeiknek 
megfelelően osztották fel Közép- és 
Kelet Európát és benne a történelmi 
Magyarországot.

Új társulati tagok a János vitézben
Az előadást egy cselló-hegedű-klarinét trió kíséri végig a Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekar tagjainak közreműködésével, a lerövidített elbe-
szélő költeményt pedig néhány megzenésített Petőfi-vers részlete is szí-
nesíti. A szereplőket Bárnai Péter vendégszínész, Horgas Ráhel végzős 
bábszínészhallgató, a társulat új tagja, Kőmíves Csongor, valamint Szö-
rényi Júlia kelti életre. 

Lendváczky Zoltán és Veres András  
a Fehérlófia egyik utolsó próbáján

A kiállítás 18 városban mutatja be 
Magyarország történelmének egyik 

legmeghatározóbb traumáját

Fotók: Banczik Róbert
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130 éve, 1892. 
február 15-én 
született Kol-
tay-Kastner Jenő 
történész, filo-
lógus, egyetemi 
tanár, az MTA 
levelező tagja. 
Középiskolái-
nak egy részét Kecskeméten végezte. 
1924-től a pécsi tudományegyetemen 
az olasz nyelv és irodalom, 1935-től a 
római egyetem tanára és a római Ma-
gyar Intézet igazgatója volt. Hazatérte 
után a szegedi tudományegyetemen 
tanított. 1944-ben az egyetem rektori 
feladatait is ellátta. Fő kutatási területe 
az olasz–magyar irodalmi és történeti 
kapcsolatok, főként a Kossuth-emig-
ráció itáliai tevékenysége, valamint az 
olasz irodalom története volt. Szer-
kesztette a pécsi Pannónia című folyó-
iratot és a Délvidéki Szemlét. Szege-
den hunyt el 1985 márciusában. 

150 éve, 1872. 
február 23-án 
született Csu-
kovits Sándor 
piarista tanár, 
i rodalomtör-
ténész, műfor-
dító. Tanulmá-
nyait részben 
Kecskeméten 
végezte: 1890-ben piarista növendék 
volt a hírös városban. Kolozsvárott 
szerzett latin–magyar tanári képesí-
tést. 1906-tól több mint két évtizeden 
át a temesvári piarista gimnáziumban 
tanított magyar irodalmat, itt jelent 
meg tanulmánya Eötvös Józsefről és 
Szigligeti Edéről. Világháborús élmé-
nyeit Háborús emberek és Virágos vo-
nattól a kórágyig címmel két kötetben 
írta meg. Az Arany János Társaság fő-
titkáraként szerkesztette és kiadta az 
évi jelentéseket. 1924-ben a Temes-
vári Újság számára Ion Agârbiceanu, 
1926-ban A Hírnök számára Ion Luca 
Caragiale írásaiból fordított. 

Lapunk 
archívumából
Kecskemét  
a nemzetközi sajtóban 
125 évvel ezelőtt a „Látogatók Lapja” 
címmel megjelenő folyóirat Kecskemét-
ről közölt egy hosszabb ismertetőt. A 
háromnyelvű kiadványt többek között a 
külföldi hotelekbe juttatták el. „A Láto-
gatók Lapja folyó évi I. száma hű leirásban 
Kecskemét város ismertetését közli. Maga 
az ismertetés élénk szinekkel ecseteli a város 
jelenlegi fejlődésben levő viszonyait, majd 
külön képekkel: 1. a város látképe. 2. Főtér 
a reform. templommal. 3. Részlet a főtérről 
a nagy-kőrösi utczával. 4. A róm. kath. egy-
ház bérháza. 5. A városháza. 6. A kath. ple-
bánia-templom. 7. A Szent-Háromság-szo-
bor. 8. Az izraelita templom. 9. A reform. 
kollégium. 10. Az állami főreáliskola. 11. 
Kath. főgymnázium. 12. Gazdasági isko-
la. 13. A városi színház. 14. Katona József 
szobra. 15. A városi villanytelep. 16. Tiszai 
átkelés a szikrai pusztán czimekkel szép il-
lusztratiókkal kiséri a leirásokat.”  
 (KL, 1897. február 24.)

„Katona József  
Kecskeméten”
„Dr. Hajnóczy Iván ily cimű művéről a Ber-
linben megjelenő »Ungarische Jahrbücher« 
c. folyóirat ezévi 1. száma a következő is-
mertetést hozza: »Katona József életrajza 
eddig néhány homályos pontot tartalma-
zott, amelyeket szerző a Kecskeméten levő 
eredeti szöveg alapján tisztáz. Előbb apjá-
nak életadatait állitja össze, aztán a költő 
tanulóidejére vonatkozókat. Szinipályáját 
kiegészíti Ziska c. szinművének ismeretlen 
előszavával és Jeruzsálem pusztulása jam-
busos átdolgozása töredékének közlésével. 
[...] A könyv tartalmazza még Katona ér-
dekes tervét egy kecskeméti állandó szinház 
létesitésére, továbbá adatokat szülővárosa 
történeti monográfiájára nézve.«”
 (KL, 1927. február 20.)

A város 
krónikáiból

A projekt után is lesz 
Természetvédelem 
határok nélkül
Lezárult a Kecskeméti Televízió és a szabadkai Pannon RTV rész-
vételével másfél éven át futó Együttműködés a közös természeti 
értékek megóvásáért és népszerűsítéséért projekt. Az együtt-
működés az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program részeként az Európai Unió támogatásával 
valósult meg. Jelentős részét képezte a Természetvédelem határok 
nélkül című műsor.

A Pannon RTV-vel közös természet- és 
környezetvédelmi magazinműsor-so-
rozat friss adásait a Kecskeméti Tele-
vízió kéthetente szombatonként 19 
órától sugározta. A közös természeti 
örökség és környezetvédelmi gondok 
bemutatása mellett a sorozat többek 
között rendszeresen információt 
adott az ökoturizmusról és a különfé-
le akciókról is.

– A Természetvédelem határok nél-
kül című magazinműsorból 37 adás 
készült el magyar nyelven, de szerb 
nyelvre is feliratoztuk a műsorokat – 
mondta Mohácsi Huba, a Természetvé-
delem határok nélkül szabadkai felelős 
szerkesztője. Mint közölte, a projekt 
részeként szerveztek egy gyermekve-

télkedőt is, amelyre 17 ötfős általános 
iskolás csapat jelentkezett.

A Pannon RTV és a Kecskeméti 
Televízió együttműködése tíz éve 
töretlen.

– Egy kicsit nehezen indultunk, 
de egyre inkább fejlődött a dolog. 
Az utóbbi időben eljutottunk a havi 
két magazinműsorhoz, ami 15-20 
percben volt megszabva, de inkább 
mindig a 30-hoz közelített. Ennek let-
tek aztán olyan érdekességei, mint a 
közös táborozás, a közös vetélkedő. 
Szépen felnőtt a műsor – fogalmazott 
Karáth Imre, a műsor kecskeméti fele-
lős szerkesztője.

A projekt részeként egy közvé-
lemény-kutatás is készült Vajdaság 

területén a környezettudatosság 
kapcsán. A több mint ezerfős minta 
válaszaiból kiderült, hogy az embe-
rek fontosnak tartják a természettel 
kapcsolatos kérdéseket, és több mint 
50 százalékuk követi valamilyen rend-
szerességgel a Természetvédelem ha-
tárok nélkül című műsort.

– A projektet nagyon sikeresnek 
tartjuk lebonyolításának szempont-
jából is. Gyakorlatilag minden vállalt 
indikátort túlteljesítettük. Például 36 
magazin helyett 37-et készítettünk, 
100 helyett 180 gyerek vett részt 
részt az ifjúsági programokban. Azt 
gondolom, hogy a projekt az együtt-
működés és a megvalósítás szem-
pontjából is nagyon sikeres volt – 
emelte ki Pásztor Emília, a projekt 
koordinátora.

A projekt ugyan véget ért, de a 
Természetvédelem határok nélkül 
– a tervek szerint havonta egy alka-
lommal – továbbra is jelentkezni fog 
mindkét televízió műsorán. 

KÉTHETENTE 
SZOMBATONKÉNT 

19 ÓRÁTÓL

A „pap” és „révész” szerepét egybejátszó szerző különös jelmezt 
visel első kötetében: a kecskeméti születésű Papp Máté, aki „kul-
turmisszionárius” zenekari múltjából már többek által ismert lehet 
mint Resti Kornél köpönyegéből előbújt halandó, ezúttal korábbi, 
irodalmi vonatkozású munkáit kísérelte meg egybefogni, mintegy 
átvinni a túlsó partra, arra a partra, ahova csak különjárat indul, 
„egy kormos ladik”.

Az, hogy sikerül-e ez a kísérlet, 
rajtunk, a parton állókon múlik ja-
varészt: vállalkozunk-e a sokrétű 
utazásra. A ladik fedélzetén mint-
egy panoptikum-figurákként tűn-
nek fel a közelmúlt, a jelen és le-
tűnt korok jellegzetes, örök fényt 
sugárzó alakjai. Kérdés, hogy mi 
szükség is egy tulajdonképpen re-
cenziók-reflexiók, „különvélemé-
nyek” gyűjteményes kötetét alkotó 
könyvről még egy „külön-vélemény-
re”, bemutatásra... Amellett, hogy 
szerzőnk több szállal kötődik váro-
sunkhoz, az egyetemen abszolvált 
magyar- és esztétikai tanulmányai 
után mégsem itt találta meg irodal-
mi otthonát, hanem a tatabányai 
vonatkozású Új Forrás irodalmi fo-
lyóirat szerkesztői gárdájának állan-
dó munkatársaként. Rovatunkban 
azonban fontosnak tartjuk az itt élő 
szerzők bemutatását, különöskép-
pen, hogyha friss megjelenésről van 
szó. A tatabányai Új Forrás Kiadónál 
jelent meg tehát az országosan is 
publikáló irodalmár, Papp Máté kö-
tete: „írásainak napvégi borostyán-
színe, halk, tiszta zenéje van. Mon-
datai vízre rótt mandalák, egymásba 
folyó ambientesszéi minden neszre 
kíváncsiak. Még csorgunk szövegei-
vel a limesen, csónakjai társbérlőivé 
fogad” – olvashatjuk a könyv Vass 
Norbert által fogalmazott fülszöve-
gében. Papp Máté bízik a gondolat 

teremtőerejében: elemzéseiben 
saját világába olvasztja a különbö-
ző szerzők-zenészek-gondolkodók 
számára releváns sugallatait, igazi 
szinesztetikus miliőt teremt. A ki-
választottak között szerepel Tan-
doritól kezdve Kraszna-
horkain át Rilke, Nagy 
László, csakúgy, mint a 
kortárs nemzedékből a 
filozofikus Végh Attila, 
az idősíkokat egymásba 
festő Péntek Orsolya, a 
„nem e világból való” 
Jász Attila, Erik Satie, 
Dukay Barnabás, Vígh 
Mihály, többek között. 
A kifinomult, olykor 
már túlfinomult elem-
zéseket, melyek a para-
doxon teremtő erejére 
összpontosulva hívják 
elő az olvasó képzele-
tének különböző szö-
vegtextusokra apelláló 
horizontját, intermez-
zóként egy-egy saját 
fordításban közreadott 
dalszöveg szakítja meg 
(pl. Sting, Nick Drake, 
Bob Dylan).

„Felejthetetlen fona-
lak kacskaringóznak, 
titkos járatok tárulnak 
fel ebben az egyszerre 
időtlenített és mulandó 

képzetrendszerben, miközben egy 
súlypontot követ az összes kibil-
lentett test, egy keresztmetszetbe 
rendeződnek a természet tömbjei, a 
napok nyitva hagyott, olvadó távla-
tai” (Kakuk Tamás Ahogy távolodik 
c. kötetéről, 14. o.)

Külön figyelmet érdemel az Erik 
Satie-portréját érzékletesen, tartal-
masan és egyben olvasmányosan 
megrajzolt fejezet. Zene-kép és iro-
dalom ötvöződik az írásokban, oly-
annyira, hogy először nem is igen 
megfejthető, hogy miről lesz szó. 

Az intertextuális utalások (melyek 
annyiban jelzettek, hogy általában 
dőlt betűvel szerepelnek) avatott 
olvasótábort feltételezhetnének, 
azonban nem elengedhetetlen a 
kimunkált háttérműveltség a könyv 
élvezetéhez. Sőt, azok számára is 
haszonnal forgatható, akik eleddig 
keveset foglalkoztak irodalommal, 
s szerteágazó skálából szeretnének 
válogatni. Hiszen a könyv – és itt 
magyarázattal szolgálunk a beve-
zető két szerepmegjelölésére is 
– úgy vezet át minket korokon-mű-

fajokon-stílusokon, hogy mégis 
közvetíti felénk a szükséges infor-
mációkat, sugallatokat. Papp Máté 
igen határozottan kivonatol, s noha 
néhol talán könnyelműen bánik a 
„láthatatlan” s „hal(l)hatatlan” bűv-
körének bevonásával, a lényeget 
célozza, s igen szabad asszociációs 
teret enged mind magának, mind 
olvasóinak. Ezzel a kis ízelítővel 
ajánljuk a kötetet mindazoknak, 
akik készek egy különleges irodal-
mi csónakázásra.

 Turai Laura    

A révész különvéleménye – Papp Máté első kötetéről

Karáth Imre, a Természetvédelem határok nélkül című 
magazinműsor kecskeméti felelős szerkesztője összegzi  
a tapasztalatokat a szabadkai projektzárón
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Dolgos iparoscsalád hetedik 
gyermekeként született. Szülei 
példáját követve ő is becsülettel 
helytállt a szakmájában és a hob-
bijában, a teniszsportban is egy-
aránt. Fiatalon szakmát tanult, 
azután amikor arra lehetősége 
nyílt, boldogulása, előmenetele 
érdekében további tanulmányo-
kat is folytatott, így középve-
zető lett, tűz- és munkavédelmi 
vezetőként ment nyugdíjba. 
Munkája mellett előbb sportoló-
ként, élvonalbeli teniszezőként 
bizonyított, majd edzőként és 
szenior versenyzőként is sok 
sikert megélt. 

– Hogyan fért meg az életében egy-
más mellett a munka és a sport?

– Gyermekkorom óta szeretek te-
niszezni, ezért amikor munkahelyet 
kerestem, mindig olyat választottam, 
ahol támogattak a sportolásban. A 
Selypi Cukorgyárban gépésztechni-
kusként elsősorban rajzoltam, és a 
hét első napjaiban inkább többet tel-
jesítettem, hogy azután a hétvégi ver-
senyekre elmehessek. Később Kecs-
keméten a Kossuth téesz vezetése 
olyan munkaszerződést kötött velem, 
amelyben kötelezettséget vállaltak 
arra, hogy a sportolásban segítenek. 
Az akkori jogszabályok szerint jártak 
el, hiszen OB I.-es teniszező voltam, 
kiemelt sportegyesületben, a KSC-ben 
játszottam. Támogatásukra később is 
számíthattam, másodállásban edző-
ként is dolgozhattam és a veterán ver-
senyekre is rendre el tudtam menni. 

– Mikor és miért ment nyugdíjba?
– Amikor 60 éves lettem, azaz a 

nyugdíjkorhatárt elértem, nyugdíjba 
is mentem. Évekkel korábban a mun-
kahelyem már megszűnt, a téeszt fel-
számolták, attól kezdve főállású egyéni 
vállalkozóként edzősködtem. Föl sem 
merült tehát bennem, hogy amikor 
lehetett, akkor ne menjek nyugdíjba. 
Néhány hónapja voltam úgymond ki-
érdemesült, amikor a Kadafalván ak-
kor már javában épülő Granada hotel 
tulajdonosa megkeresett. Elmondta, 
hogy sportszállodát szeretne létre-
hozni, ahol három profi teniszpálya is 
várja majd a sportolni vágyókat. Ezek 
üzemeltetésére kért fel. A feladat ko-
moly kihívásnak tűnt – úgy is lett –, 
de örömmel vállaltam. Azóta ott tar-
tok edzéseket, emellett versenyeket 
szervezek és természetesen a pályák 
karbantartását is intézem. Néhány év-
vel ezelőtt volt egy súlyos műtétem, 
nem sokkal utána meg elszakadt a 

vállizmom. Ezt követően a játékkal 
fel kellett hagynom. Azóta edzőként 
is „visszafogottabb” vagyok, inkább a 
versenyek szervezésére fordítok több 
energiát. Két hónapja újabb csapás ért, 
combnyaktörés, s bár már lábadozom, 
de még csak a kertben sétálgathatok, 
szóval várom már nagyon, hogy vissza-
térhessek a teniszpálya mellé.

– Kikkel tart szorosabb 
kapcsolatot?

– Közelebbi rokonaim közül egye-
dül az egyik bátyám él már csak, ő 
Selypen maradt, hozzá rendszeresen 
el szoktam menni. Az ottani egykori 
osztálytársaimmal is időszakonként 
összefutok, két évvel ezelőtt volt 
egy emlékezetes találkozónk. Az 
egykori KSC-s teniszcsapatból saj-
nos sokan már elhunytak. Akik még 
itt vagyunk, egyre ritkábban jövünk 
össze, az utóbbi két évben a Covid 
is akadályozta, hogy együtt legyünk. 
Egykori tanítványaim közül is sokak-
kal mindmáig élő a kapcsolatom. Az 
elmúlt évtizedekben rengetegen ta-
nultak teniszezni nálam, néhány év 
után azonban – főleg a tanulmányuk 
folytatása miatt – többségük vagy ab-

bahagyta vagy máshol folytatta a játé-
kot. Közülük azután, amikor dolgozni 
kezdtek, jó néhányan visszajöttek és 
ismét találkoztunk a pályán, mások 
meg a gyerekeiket küldték hozzám, 
hogy őket is tanítsam meg az alapok-
ra. Jó érzés volt látni, hogy néhányan 
sikeres teniszezőkké váltak, de talán 
arra vagyok a legbüszkébb, azt tartom 
a legnagyobb elismerésemnek, ami-
kor az egykori tanítványom apaként, 
nagyapaként a gyermekét vagy az 
unokáját is rám bízza.

Természetesen vannak barátaim 
is, a párommal két szabadidős társa-
ságnak is tagjai vagyunk. A „boróká-
sokkal” elsősorban túrázni járunk, 
meg rendre együtt szilveszterezünk. 
Kerékpározni is szeretünk, a Pedál 
Világ Egyesület bringatúráin örömmel 
veszünk részt.

– Családi élete hogyan alakult?
– Első feleségemet a szülőhelyemen 

ismertem meg, a szomszéd faluban la-
kott. Fiatalon házasodtunk össze, és 
együtt jöttünk azután Kecskemétre. 
Később közös megegyezéssel szét-
váltak az útjaink. Második párommal 
a tenisz hozott össze, Máriát – aki 

egyébként klinikai gyermek szakpszi-
chológus, pszichoterapeuta – a pályán 
láttam meg először. Később összekö-
töttük életünket, s azóta is együtt va-
gyunk, igazi, jó társam ő mindenben. 
Négy gyermekem született, az első 
házasságból két fiú, a másodikból két 
leány. A fiúk itt élnek Kecskeméten, 
a közelemben, a lányok sajnos mesz-
szebbre kerültek. A legidősebb gyer-
mekem, Péter a GAMF-on végzett, 
jelenleg számítógépes programozás-
sal foglalkozik. Balázs fiam is a kecs-
keméti műszaki főiskolán szerzett 
diplomát, de ő nem a szakmájában te-
vékeny, egy ideje már teniszedzőként 
dolgozik. A lányok közül az idősebb, 
Eszter a Kodály iskolás évei után egy 
Franciaországban élő rokonunkhoz 
ment ki, ő pszichológusnak tanul 
Lyonban, a Lumière Egyetemen. Judit 
lányom is külföldön él. A Szegedi Tu-
dományegyetem Gazdaságtudományi 
Karán, pénzügy és számvitel szakon 
végzett. Tanulmányainak egy részét 
egy elnyert ösztöndíj révén Spanyol-
országban végezte. Később állást 
kapott kint, most egy nemzetközi 
fejlesztőcégnél dolgozik. A távolság 

ellenére velük is szoros és örömteli 
a kapcsolatom, az meg külön ajándék 
számomra, hogy Péter és felesége ré-
vén négy unokának is örülhetek, sőt, 
három hónappal ezelőtt az első dédu-
nokám is megszületett. Velük sokat 
vagyok együtt, és nagy örömömre, 
valódi meglepetést okozva, pár nap-
pal ezelőtt a lányok is hazajöttek, 75. 
születésnapomon valamennyien sze-
mélyesen megköszöntöttek.

– Tervei? 
– Judit lányom buzdítására tavaly-

előtt karácsonykor összeírtam a ter-
veimet, és vezetnem kell, hogy mi 
valósult meg, mi nem. Hát van még 
tennivalóm itt, a ház körül is, például 
a nyári konyhát rendbe kellene tenni, 
no meg a teniszezéshez fűződő tárgyi 
emlékeimet is jó lenne rendszerezni. 
Tavaly ültettem egy diófát, és bár egy 
kicsit csaltam, mert egy ötéves cseme-
tét vettem, de még szeretném látni 
a termését. Addig meg, ha a lábam 
meggyógyul és engedi, szívesen visz-
szatérnék a teniszpálya mellé, utazni 
is jó lenne, és persze leginkább sokat 
szeretnék még együtt lenni a szeret-
teimmel! Varga Géza

NÉVJEGY
Tóth Mihály tűz- és munkavédelmi szak-
ember, teniszező, edző 1947. február 13-
án Lőrincin született. Iskoláit szülővárosá-
ban, illetve Hatvanban és Salgótarjánban 
végezte, kitanulta a géplakatosszakmát, 
továbbá gépésztechnikusi oklevelet szer-
zett. 1964-től a Selypi Cukorgyárban, 
majd 1974-től – miután Kecskemétre köl-
tözött – a Kossuth Mgtsz-ben dolgozott. 
Az 1980-as években középfokú tűz- és 
munkavédelmi képzéseken vett részt siker-
rel, így ezt követően ezen a szakterületen 
tevékenykedett. Munkája mellett társadal-
mi feladatokat is vállalt: volt szakszerve-
zeti titkár, a MEDOSZ vezetőségi tagja, 
a Rehabilitációs Bizottság elnöke. Már 
fiatalon egész életre szólóan elkötelezte 
magát a sporttal. Sorkatonai két éve alatt 
a Honvéd Sportegyesületben teniszezett, 
míg a hírös városban a KSC versenyzője 
volt. 31 éves koráig az első osztályban ját-
szott, a ranglista első 15 helyezettje közé 
is bekerült, több versenyen ért el dobogós 
helyezést. Később az OB I/B-ben mérette 
meg magát, majd szenior versenyeken 
vett részt. Legnagyobb sikereit az 1980-
as, 90-es években érte el: diadal a tripoli 
nemzetközi bajnokságon, valamint az 
egyik fiával, Péterrel háromszor első, a 
másikkal, Balázzsal meg egy ízben máso-
dik helyezett lett az amerikai Remington 
cég Magyarországon rendezett apa-fia 
családi versenyén. Edzőként is sikeres volt, 
képesítését és „B” licences minősítését a 
TF-n szerezte. 1974 és 1995 között a KSC 
és a KTC fiataljait trenírozta, közülük 
többen OB I.-es játékosok lettek. Szakszer-
vezeti munkájáért 1985-ben SZOT-elis-
merésben részesült, míg a sport területén 
kifejtett kiemelkedő tevékenységéért Kecs-
kemét Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek oklevelét két ízben is átvehette.

Barátaival örömmel bringázik, a Duna mentén 
három éven át emlékezeteset tekertek

Tóth Mihály

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Fiával, Péterrel (balról) a Remington cég két-
generációs versenyét 1991-ben is megnyerték

A KSC teniszcsapata 1974-ben. Állnak balról jobbra: Bányi Tivadar 
intéző, Bardóczky Tibor, Kontra György, dr. Glied Imre, Tóth Mihály 
és Póczonyi Imre edző. Guggolnak: Ondok Dezső, Bakonyi Levente 

és Csávás István (Banczik István felvétele)

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

csatorna javítása, cseréje
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A legifjabb  
kecskemétiek

Újlaki-Bencze Emma 
(Édesanyja neve: Tóth 
Ágnes) Szabadszállás, 
Farkas Maja Daniella 
(Radics Szandra Irén) 

Jakabszállás, Pisztrán Hanna (Urbán 
Ágnes) Ballószög, Zala Viktória 
(Laurinyecz Éva) Kecskemét, Hegedűs 
Krisztina (Balogh Aranka) Városföld, Albert 
Alexandra Rubina (Vass Adriana) 
Lajosmizse, Kugelman Vilmos (Berente 
Réka) Kecskemét, Bán Botond (Németh 
Réka) Kecskemét, Arany Anna Szófia 
(Gera Beáta) Szalkszentmárton, Sponga 
Marcell (Lucze Lilla Viktória) Kecskemét, 
Nagy Botond (Bajkó Klára Katalin) 
Kecskemét, Medgyesi Dénes (Patkós 
Gizella Katalin) Nagykőrös, Medgyesi Attila 
(Patkós Gizella Katalin) Nagykőrös, Márta-
Moldvai Tibor (Moldvai Krisztina) 
Kecskemét, Szendrei Abigél (Bársony 
Gyöngyvér) Nagykőrös, Basa Dorina Léna 
(Kovács Diána) Ágasegyháza, Vili Sára 

Veronika (Kánya Rita) Kiskunfélegyháza, 
Kollárik Loretta (Fejes Éva) Kecskemét, 
Lakó Lóránd (Tóth Regina) Kecskemét, 
Bodó Barna (Virág Orsolya) Kecskemét, 
Kócsó Botond (Török Rebeka Vivien) 
Kecskemét, Gubányi Attila (Agárdi Márta) 
Páhi, Fodor Zsombor (Lei Kitti) 
Jakabszállás, Kozák Amira (Szűcs Barbara 
Hajnalka) Kunszentmiklós.

Halottaink
Bálint Györgyné Petykó 
Erzsébet 1928. 
(Kiskunfélegyháza), Krizsák 
Istvánné Cseh Etelka Julianna 
1952. (Izsák), Kubancsik 

János 1941. (Felcsút), Szőnyi Piroska 
1962. (Kalocsa), Bodor László 1955. 
(Dorog), Mészáros János 1956. 
(Ballószög), Moczár Lajosné Kemenczei 
Krisztina 1934. (Fülöpháza), Halasi 
Jánosné Víg Erzsébet 1943. (Vasláb), 
Mucsi Antal 1945. (Bócsa), Főző Ilona 
1946. (Kecskemét), Nagy József 1942. 
(Nagykőrös), Fodor Tiborné Árva Tóth 
Margit 1939. (Kecskemét), Dakó József 
1966. (Kecskemét), Beszedics Ferencné 

Rózsa Irén 1958. (Izsák), Nagy Sándorné 
Soltész Anikó 1957. (Kecskemét), Dakó 
László 1936. (Budapest 08.), Prikk János 
1935. (Dunaföldvár), Sándor Zoltán 1967. 
(Kecskemét), Molnár Ferencné Madarász 
Rozália 1945. (Öcsöd), Seres Ferencné 
Szűcs Ilona 1930. (Lajosmizse), 
Zakupszky János András 1931. (Mélykút), 
Hegedűs József 1919. (Kecskemét), 
Szatmári Ferenc 1949. (Gyoma), Szecsődi 
György Lászlóné Ónodi Mária Valéria 
1933. (Kiskunhalas), Magyar László 
1951. (Kecskemét), Bátri Jánosné Tatár 
Borbála 1940. (Izsák), Vincze Lászlóné 
Bódog Mária Magdolna 1925. 
(Kecskemét), Kalmár Imréné Kasos Gizella 
1953. (Helvécia), Szabó Irén 1943. 
(Kecskemét), Kecskés Bertalanné 
Lobozár Erzsébet 1933. (Kecskemét), 
Farkas Ferencné Balog Zsuzsanna Julianna 
1952. (Kecskemét), Varga Anna 1965. 
(Kecskemét), Bagi Andrásné Nemes 
Julianna 1936. (Kecskemét).

Házasságot 
kötöttek
Garzó Ferenc és dr. Papp 
Annamária, Szabó Gergő 
és Székely Lilla, Horváth 

Szabolcs és Keresztes Réka, Marsa Pál 
és Pászti Dorotea, Markó Zsolt Tibor és 
Szabó Andrea.

ANYAKÖNYVI HÍREK
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FESZ−
TIVÁL

VERÉB−
ALAKÚ 
MADÁR

SZÜLEIM 
MÁSIK 
GYER−
MEKE

RON−
GYOS, 
KIROJ−
TOSO−
DOTT

RÓMAI 
1000

SZLOVÁK 
NAPILAP

DOSZTO−
JEVSZKIJ 

HÕSE

JOULE

KOPRA

PALER−
MÓI 

PALOTA

SÉTÁLNI 
KEZD!

EZRED−
PA−

RANCS−
NOK, 
RÖV.

NYITÓ−
KONCERT 
ZONGO−
RISTÁJA

TERV, 
ANGOLUL

ESZPE−
RENTE 
LÉNYE−

GES 
ELEME

...−TAK; 
ÓRA−
HANG

STRÁZSA

OSCAR−
DÍJAS 
REN−
DEZÕ

(MILO )

DERÛS, 
BENSÕ−
SÉGES 

JELENET

NEMZETI 
ALAP−

TANTERV

Segítség: 
SME, HOI,

ZISA, 
RITT, 

ZEMAN
MÁRC. 
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NYITÓ−

KONCERT 
RÉSZE

F Y
AZ USA 2. 
ELNÖKE 
(JOHN)

FOSZFOR

LÉTRE−
JÖN (ÚT)

TÖRÖK 
AUTÓJEL

HIVATALI

AZ UD−
VARON

CILINDER

HUMO−
RISTA 

(JÓZSEF)

FARMER−
MÁRKA

ETUSKA

RÓMAI 
VEZETÕ

TÁRSA, 
RÖV.

... OLIVÉR; 
SZÕLÕ

 FAMINTÁT 
KÉSZÍT

KIS 
ENIKÕ!

KIS OR−
SOLYA!

EMLÍ−
TETT, R.

A KÖZE−
LEBBI

DEHOGY!

ERÕ−
SEBB 

HAJTÁS

EZEN A 
HELYEN, 

NÉPI−
ESEN

FÉLSZ!

JÁRMÛ 
ÜZEM−

ANYAGA

HIPOJÓ−
DOSSAV

INAS, 
SEGÉD

ESETLEG

RAGASZT

FOGL. 
EGYS. 
OSZT. 
REND−
SZERE

KIS 
ANETT!

ÁZSIAI 
ÁLLAM

ÁGYVÉG!

A RUHR−
VIDÉK 
IPARI 
GÓC−

PONTJA

KOMÓ−
TOSAN

... 
CHAGALL

CSAT 
VÉGEI!

MILO  ...; 
ÁLLAMFÕ

A BME 
KARA

EFFÉLE

IN 
MEDIAS 

...

SALGÓ−
TARJÁNI 

VEGYIPA−
RI GÉP−

GYÁR

LÁRVA

TÖRNI 
KEZD!

2/3 TÁV!

CSÕ 
VÉGE!

GALÉRIA

TESSÉK, 
VEDD EL!

VALA−
MINT

A MORÁL 
NEVÉBEN 
BÍRÁLGA−
TÓ (SZE−

MÉLY)

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab kétszemélyes belépőjegyet a Kerekdombi 
Termálfürdőbe.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket március 7-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 17-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:

ÖTVENÉVES A KECSKEMÉTI VADASKERT 
PETYMEG, MANDRILL, LÁMA

Kétszemélyre szóló belépőjegyet nyert a Kecskeméti Vadaskertbe
Vaslóczki Roland (Helvécia, Aranyeső utca…) és
Héjjas Magdolna (Kecskemét, Bocskai utca…).

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

időpontot a nyereményátvételhez!

A NEM VÁLLALKOZÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY ADÓZÓK RÉSZÉRE
Az első félévben esedékes helyi adók befizetési határideje 2022. 
március 16. (szerda). Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy az 
előző évekhez hasonlóan az I. félévre postázott egyenlegértesítő 
küldemény a II. féléves építményadó fizetési kötelezettséget tar-
talmazó készpénz-átutalási megbízásokat („csekk”) is tartalmazza. 
Ennek alapján az adóhatóság a II. félévi kötelezettségekről újabb 
értesítőt, készpénz-átutalási megbízást nem fog küldeni. 

Amennyiben az egyenlegértesítő el-
készítésétől eltelt időszakban adó-
kötelezettséget érintő, fizetési kö-
telezettséggel járó változás történik, 
úgy ezen adózók esetében az újabb 
határozatokhoz mellékelünk kész-
pénz-átutalási megbízás(oka)t („csek-
k(ek)et”), amelyeken fizetési kötele-
zettségeiknek eleget tudnak tenni. 

Természetesen továbbra is lehe-
tőségük van adófizetési kötelezett-
ségeiket teljesíteni otthonról bank-
kártyával a https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap  honlapon (ügyfélkapus 
azonosítás után az „Adók, díjak, ille-
tékek befizetése” csempét választva) 
vagy banki átutalással vagy csoportos 
beszedési megbízással. Javasoljuk, 

hogy éljenek valamelyik otthon-
ról indítható elektronikus fizetés 
lehetőségével.

Átutalásnál kérjük, hogy az adót 
adózónként, illetve adószámlánként 
utalják el, a közleményben az adózó 
adóazonosító jelét feltüntetve.

Amennyiben valamilyen okból 
nem áll rendelkezésükre a befize-
tésre szolgáló készpénz-átutalási 
megbízás („csekk”), és befizetésüket 
más módon nem tudják teljesíteni, 
úgy jelezzék azt munkatársaink felé. 
Ügyintézőink telefonszámait és az 
adóbeszedési számlaszámokat hon-
lapunkon találhatják meg: https://
kecskemet.hu/varoshaza/polgarmes-

teri-hivatal/elerhetosegek-ugyfel-
szolgalat-irodak .

Amennyiben rendelkeznek ügyfél-
kapuval, javasoljuk, hogy a befizetést 
megelőzően tekintsék meg az aktuális 
egyenlegüket az E-Önkormányzat Por-
tálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyi-
tolap). A portál használatára vonatko-
zó részletes tájékoztatót elérhetik itt: 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Fontos, hogy az adószámlaadatok 
feldolgozása, könyvelése időt vesz 
igénybe, ezért előfordulhat, hogy 
nem jelenik meg olyan tétel, amit a 
kivonat készítése vagy a lekérdezés 
előtt néhány nappal korábban nyúj-
tott be, illetve fizetett meg az adózó. 

Ismételten felhívjuk továbbá figyel-
müket arra, hogy 2021. január 1-jétől 
a gépjárműadóval kapcsolatos teljes 
körű hatósági ügyintézést az állami 
adóhatóság (NAV) látja el, így az I. félévi 
gépjárműadót az állami adó- és vámha-
tóság (NAV) számlájára kell megfizetni. 

Kérjük, hogy alaposan tanulmá-
nyozzák át az egyenlegértesítő vé-
gén található tájékoztatót is, ahol 
további fontos információkat talál-
hatnak az adókötelezettségek pon-
tos teljesítésével összefüggésben.

Köszönjük, hogy befizeté-
sükkel hozzájárulnak városunk 
fejlődéséhez!

Dr. Mayer Endre jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓK BEFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
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Két kecskeméti harcos, Német 
Attila és Antal Ferenc aranyérmet 
szerzett Törökországban, az IFMA 
Muaythai Európa-bajnokságon. 
A magyar muaythai-válogatott 
két legjobbját alaposan meg is 
ünnepelték, hatalmas tortával 
köszöntötte őket a csapat és 
dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő kedd délután, a Star 
Gym edzőteremben.

Csenki Csaba

Az elmúlt héten Isztambulban ren-
dezték meg a 2022-es IFMA Muaythai 
Európa-bajnokságot, ahová 15 ver-
senyzővel (11 utánpótlás, 4 felnőtt) 
érkezett a magyar muaythai-váloga-
tott. A csapatban ott volt a két kecs-
keméti utánpótlás versenyző, Német 
Attila és Antal Ferenc is. Előbbinek ez 
volt az első világversenye, utóbbi már 
megmérette magát 2021-ben Bang-
kokban, a világbajnokságon. Török-
országban az elvárás az volt a srácok 
felé, hogy szokják a nagy nyomást, 
küzdjenek a győzelemért, ismerked-
jenek egy Eb különleges hangulatával.

Hát, Attika és Manó alaposan meg-
ismerkedtek vele. De még inkább 
megismertették nevüket, Kecskemét 
és Magyarország nevét a világgal! 
Ugyanis kőkemény küzdelmek során 
mindketten aranyérmet nyertek az 
Európa-bajnokságon. A magyar válo-
gatott emellett 3 bronzérmet szerzett 
Juhász Martin, Polócz Patrik és Melis 
Bálint jóvoltából, valamint hat 5. he-
lyet nyertek, így bátran kijelenthetjük: 
a két kecskeméti fiú a magyar váloga-
tott legjobbja volt ezen az Eb-n!

A versenyről Attika és Manó edző-
je (és a magyar válogatott utánpótlás 
edzője), Csillag Tamás mesélt:

Antal Ferenc (Manó) és Német Atti-
la a 12-13 éves korosztályban indult, 
előbbi mínusz 46, utóbbi mínusz 42 
kilogrammban mérettette meg magát. 
Manó kezdett hétfőn, a verseny első 
napján. Nem teketóriázott, ki is ütöt-
te az első menetben finn ellenfelét.

A második napon Attika lépett kö-
zülük először a kötelek közé. Török-
országban, török ellenfél várt rá, aki 
Eb-ezüstöt is nyert már… A laikus azt 

gondolhatta, a helyi, rutinos fiú felülke-
rekedik, de előnye csak az első menet-
ben tartott ki, a kecskeméti srác a má-
sodik-harmadik menetben lenyomta, 
így pontozással nyert. Irány a döntő!

Antal Feri is ezt a menetrendet 
követte kőkemény orosz ellenfelével 
szemben. Első menet oda, második 
kettő ide, jöhetett neki is a döntő.

Német Attila picit szunnyadt az ele-
jén, de megrázta magát, felébredt, ne-
kiment ellenfelének, aki ekkor térddel 
ment fejre (ami ebben a korosztályban 
tilos), Attikának megsérült a szája, így 
a belorusz fiút leléptették, az aranyat 
pedig Attila nyakába akasztották.

Manó kicsit cifrázta ukrán ellenfe-

le ellen a döntőben. Az első menetet 
megnyerte, a másodikat elveszítette, 
de a harmadikban akkorát ment, hogy 
még rá is kellett számolni ellenfelére. 
Így aztán pontozással született meg a 
második aranyérmünk.

– Annyi volt az elvárásunk a srá-
cokkal szemben, hogy élvezzék a 
bunyót, szerezzenek tapasztalatot 
és mindent tegyenek meg annak ér-
dekében, hogy győzzenek. Nagyon 
komolyan készültek erre a verseny-
re, egy edzést sem hagytak ki, az 
edzőtáborokat szívvel-lélekkel végig-
nyomták. Testileg-lelkileg ott voltak, 
teljesítették a kérésünket, és valóban 
mindent megtettek a győzelemért. 

Ez pedig két aranyat eredményezett. 
Nagyon büszkék vagyunk rájuk, a 
szövetségi kapitány is, én is mint a 
nevelőedzőjük – mondta Csillag Ta-
más edző.

A srácok ma már nemcsak ünnepel-
tek, de a pár napos törökországi pi-
henő után (hiszen szerdán végeztek 
és hétfőn jöttek haza) megkezdték 
az edzést. Erre szükség is van, hiszen 
fel kell készülni a március 5-én, Buda-
pesten megrendezendő bajnokságra.

– Nagyon remélem, hogy ez a mun-
kamorál a jövőben folytatódni fog, mi 
mindent megteszünk, hogy a motivá-
ció a jövőben is meglegyen, és remél-
jük, még ennél is nagyobb eredmé-

nyeket fogunk elérni. Ami nem lesz 
könnyű, mert a következő lépés már 
a világbajnokság, de reméljük, az is 
eljön hamarosan – köszöntötte bol-
dogan, vidáman és rendkívül büszkén 
tanítványait mesterük, Csillag Tamás.

A csapattársak és az edző mellett 
köszöntötte az ifjú bajnokokat Kecs-
kemét város nevében dr. Salacz László 
országgyűlési képviselő is, aki 20 év-
vel ezelőtt az első thai box egyesület 
alapító tagja volt.

– A város rendkívül büszke rátok, 
és furcsa kimondani, de igaz, hogy 
ilyen fiatalon a nálatok is fiatalabbak 
példaképei lehettek. Sok sikert és 
erőt kívánok a további edzésekhez, 
a versenyzéshez és a barátságokhoz, 
melyek itt, ebben a teremben szövőd-
nek – mondta dr. Salacz László.

A csapattól egy csomagot kaptak 
(nadrággal, kesztyűvel, sporteszkö-
zökkel), egyik csapattagjuk édesany-
jától pedig hatalmas emeletes tortát. 
Az édességet közösen fogyasztották 
el az esemény végén. A torta egyben 
szimbolikus jelentésű is volt, hiszen 
Ferenc és Attila hónapokon át koplal-
tak, hogy tarthassák súlyukat a baj-
nokságra. Ahogyan azt a fiatalok el-
mondták, talán ez volt a legnehezebb 
a felkészülésben, pedig az edzések 
is kemények voltak. A végeredményt 
nézve azonban megérte minden 
erőfeszítés.

Európa-bajnokokat ünnepeltek 
A STAR GYM KECSKEMÉTBEN

Wittmann Krisztián: Büszke vagyok a csapatra
Nagyon fontos két győzelemmel 
(Paks idegenben, Sopron itthon) 
mehetett bele a válogatott miat-
ti szünetbe a Duna Aszfalt-DTkH 
Kecskemét. A csapatkapitány, 
Wittmann Krisztián szerint jól 
jön mindenki számára a szünet 
a bajnokságban, de a munka 
természetesen nem áll le.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

– Volt egy négy meccsen át tar-
tó hullámvölgy, utána viszont két 
nagyon fontos győzelmet sikerült 
bezsebelniük. Csapatkapitányként 
hogyan élte meg ezt az időszakot?

– Tisztában volt mindenki vele, 
hogy mennyire fontos a paksi mér-
kőzés, és mindent megtettünk, hogy 
újra a győzelmek útjára lépjünk. Úgy 
gondolom, hogy egy meccset kivéve 

előtte sem játszottunk rosszul, ám 
mindig volt egy eladott labda, egy 
pár perces rövidzárlat, ami a vesztün-
ket okozta. Pakson is volt hullámzás 

a játékunkban, de a végén nagyon 
koncentráltunk, és az ott szerzett 
győzelem lélektanilag borzasztóan 
sokat jelentett.

– A Sopron ellen öröm volt nézni 
a Duna Aszfalt-DTkH Kecskemét já-
tékát. Ennyit számít egyetlen siker?

– Felszabadultabban tudtunk pá-
lyára lépni egyértelműen, és ennek 
is köszönhetően az utóbbi hónapok 
legjobb teljesítményét tudtuk produ-
kálni. A 20 pontos differencia talán 
kicsit túlzónak tűnik, ám végig kont-
rolláltuk a meccset, nem volt most 
hullámvölgy, így ennek köszönhető 
ez a nagyarányú siker. Büszke vagyok 
a csapatra, mindenki odatette magát 
maximálisan!

– Most a férfi válogatott vb-se-
lejtezői miatt lesz pár hét szünet 
a bajnokságban. Mire fogják ezt 
felhasználni?

– A munka természetesen nem áll 
meg, most a legnagyobb fókuszt biztos 
az fogja kapni, hogy a kisebb-nagyobb 
sérülésekkel küszködő játékosok fel-

épüljenek, mindenki regenerálódjon a 
március 12-i folytatásra. A mérkőzések 
miatt a taktikai feladatok nagy hang-
súlyt kaptak, most inkább tudunk majd 
a saját játékunkkal, a preventív felada-
tokkal foglalkozni. Összességében úgy 
gondolom, mindenkinek jól jön ez a 
kis szünet, hogy feltöltődjön.

– Mire számít a válogatott Monte-
negró elleni vb-selejtezőin?

– Nagyon érdekes meccsek lesznek, 
úgy vélem, hogy a válogatott minden 
eddigi mérkőzésén megmutatta erejét. 
Hazai pályán szerintem sikerül a győ-
zelem. Mindenki tudja a feladatát, ki-
váló képességű kosárlabdázók alkotják 
a keretet. Ivkovic Stojan szövetségi ka-
pitány nagyon jól felépítette a struktú-
ráját a nemzeti csapatnak. Idegenben 
sem esélytelenként lépünk pályára. 
Bízom a jó szereplésben és a győzel-
mekben! Komáromy András

Fotók: Tóth Enikő

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő (balról) a két bajnok, Német Attila és 
Antal Ferenc, valamint edzőik társaságában az Eb-győzelmet ünneplő eseményen

Wittmann Krisztián (balról)
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Magyarország egyetlen autós 
szafari és élményparkja ápri-
lis 14-től várja a látogatókat 
Nagykőrösön. A Magyar Nemzeti 
Cirkusz és más cirkuszok munká-
jából kivont vadállatok itt szép, 
hozzájuk méltó környezetben 
töltik megérdemelt pihenésüket a 
nemzetközi állatvédelmi irányel-
veknek megfelelően.

Tavaly ősszel adtunk hírt arról, hogy a 
nagykőrösi önkormányzat elfogadta a 
polgármester előterjesztését, misze-
rint a Richter család szafarija és állat-
kertje a város mellé költözik Szadáról.

2020-ban nyitotta meg kapuit Ma-
gyarország első és egyetlen autós 
szafariparkja Szadán, amely szinte 
rögtön hatalmas népszerűségre tett 
szert. Ifj. Richter József nagy álma vált 
valóra ezzel a parkkal. A látogatók 
többsége újra visszatért, hogy ismét 
átéljék a park területén szabadon élő 
állatok nyújtotta egyedülálló élményt. 
A park hamar kinőtte magát, ezért új 
helyszínt kellett keresniük.

Egy év kihagyás után új helyre köl-
töztek, hogy az eddiginél lényegesen 
nagyobb helyen, sokkal szebb környe-
zetben, az állatoknak még nagyobb 
kifutókat biztosítva egész napos ki-
kapcsolódássá nője ki magát a park. 
Körültekintő keresést követően Nagy-
kőrösre esett a választás. A park ked-
vező elhelyezkedése miatt könnyen 
megközelíthető. Budapestről autóval 
kevesebb mint egy óra alatt elérhető, 
de az ország minden szegletéről ha-
mar el lehet jutni.

A hatalmas területnek köszönhetően 
az autós szafari mellett rengeteg egyéb 
programmal várják majd a látogatókat. 
A vendégek egy harmincméteres óri-

áskerékről, a Safari Eye-ról a magas-
ból csodálhatják meg az eléjük táruló 
látványt; az állatsimogatóban pedig az 
autóból kiszállva közvetlen közelről le-
het megnézni vagy akár megsimogatni 
az állatokat. Emellett a cirkuszi sátor-
ban artisták színvonalas műsorszá-
mokkal szórakoztatják a nagyérdeműt, 

a szabadban pedig elefánttréningeket 
is láthatnak. A sok érdekes program 
és látnivaló után egy kellemes sétára 
is lehetőség van a területet körülölelő 
tó partján. A gyerekeknek kialakítottak 
egy játszóteret, a büfében pedig hideg 
és meleg ételeket, valamint italokat 
szolgálnak majd fel.

ÁPRILIS 14-ÉN NYÍLIK MEG 
a nagykőrösi szafaripark

A tavaszt jelezheti a virágzó tarka sáfrány
Itt a tavasz? Virágzásnak 
indultak a tarka sáfrány állo-
mányai a Duna–Tisza közén. 

Ezt az apró, törékeny, hagymás 
növényt elsősorban homoki töl-
gyesekben, száraz homokterü-
letek sztyepprétjein találjuk, de 
élőhelyeik fogyatkozásával gyak-
ran az azok helyén létrehozott 
mesterséges nyarasok, akácosok 
alatt bukkanunk rájuk.

Elsősorban mediterrán faj, ha-
zánktól északabbra nem is fordul 
elő. Szép állományai vannak töb-
bek között a Madarasi Marhajá-
rás Természetvédelmi Területen, 
Kelebia és Ásotthalom környé-
kén, a Nyárlőrinci-erdőben vagy 
Császártöltés mellett, a Kiscsa-
lai-löszpart lankáin.

Fotók: Filotás Zoltán
(Forrás: safaripark.hu)


