
Mintha a  
fronton lenne 
Tiszabecsen, a magyar–ukrán 
határon segítette a háború bor-
zalmai elől hazánkba menekülő-
ket Ablonci Janka, a hatgyerme-
kes kerekegyházi asszony. 

Újra tavaszi 
fesztivál 
Barta Dóra, a Hírös Agóra ügy-
vezető igazgatója egy virágos 
kerthez hasonló, színpompás 
kínálatot ígért a 37. Kecskemé-
ti Tavaszi Fesztiválra.
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LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Bayer: nemzetállami 
létünk, jövőnk a tét!

Bayer Zsolt volt a vendége a Fidesz március elsejei választási fó-
rumának. Az est előadójára olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy a 
Kocsis Pál szakközépiskola dísztermén kívül a folyosóra is széke-
ket kellett elhelyezni, hogy mindenki hallhassa a fórumot.

Nálunk nyitott  
a VárosFa program

Az országos VárosFa program nyitórendezvényén tíz platánt és 
tíz pusztaszilt választottak ki az óvodások a kecskeméti Juniperus 
Parkerdészetben, hogy azokat majd a város óvodái ültethessék el. 
Az eseményen részt vett Nagy István agrárminiszter is.

Átadták a Nissin Foods 
új raktárépületét

6500 négyzetméteres új raktárépülettel bővült Kecskeméten az ins-
tant tésztaételeket gyártó japán Nissin Foods Kft. A jelentős beruhá-
zásnak köszönhetően az eddigi 15 ezer raklap tárolására alkalmas 
raktár egy 21 ezres mennyiséget befogadó egységgel bővült.

5. oldal 11. oldal 13. oldal

Kecskemét összefog a menekültekért

Az ukrajnai háború  
üldözöttjeinek segít a város
Kecskemét és a környék lakói, cégei, egyházi és civil szervezetei, valamint a 
város vezetői példásan összefogtak az elmúlt napokban az Ukrajnából érkező 
menekültek megsegítésére. Több tonna tartós élelmiszer, tisztálkodási és 
tisztítószer, gyógyszer, takaró és nem utolsó sorban gyerekholmi – játé-
kok, babaápolási cikkek, bébiétel – gyűlt össze a menekülők támogatására, 
akiknek többsége nő és gyermek, hiszen a katonaképes korú férfiak jelenleg 
nem hagyhatják el Ukrajnát (Képeinken a város vezetői – balról Engert Jakabné 
alpolgármester, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, dr. Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester, a jobb oldali, lenti fotón pedig dr. Salacz László ország-
gyűlési képviselő – vásárolnak a bajbajutottaknak, valamint önkéntesként 
segítenek az ellátásuk megszervezésében)

2–3., 7. oldal

Egy kupon kizárólag egy alkalommal 

használható fel, és nem vonható 

össze egyéb kedvezményel, 

valamint csak lakossági 

t e r m é k e k r e 

vonatkozik!

6000 Kecskemét, Kolozsvári u. 1. 
Tel.: +36-76-325-255

milesi
fafelületkezelő anyagok

Vágja ki ezt a kupont és üzletünkben 

10 % kedvezményre 
jogosult!
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Kocsiban született

Egészséges kisfiúnak adott életet egy édesanya 
március 3-án az autójuk hátsó ülésén. Egy ven-
dégségben kezdődött a vajúdás, elindultak a 
kecskeméti kórházba. Útközben azonban a kis-
mama természetes úton, segítség nélkül életet 
adott első gyermekének. Amikor a kórházba ér-
tek, a sürgősségi osztály munkatársai az édes-
apával közösen vágták el a köldökzsinórt. A pici 
jól van, 50 cm és 3200 gramm.

Látogatás

Az országos tisztifőorvos határozata alapján 
március 3-tól feloldották a látogatási tilalmat a 
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház minden fek-
vőbeteg-telephelyén, Kecskeméten, Kalocsán 
és Kiskunfélegyházán is. Egy beteghez naponta 
legfeljebb két látogató mehet be, személyen-
ként maximum 30 perces időtartamra, vagy egy 
látogató, maximum egy órára, a járványvédelmi 
előírások szigorú betartása mellett.

Cirókás ünnep

Rendhagyó programmal készül a Ciróka Báb-
színház március 15-ére. A február 26-án debü-
tált János vitéz bemutatója alkalmából fát ültet 
a társulat a Gyenes téren található játszótérnél, 
ahol találkozhatunk majd az alkotókkal is. Emel-
lett 13.00 és 16.30 óra között véradásra várják a 
jelentkezőket. A véradókat partnerükkel együtt 
egy pohár vörös bor kíséretében vendégül lát-
ják a 17 órakor kezdődő János vitézre.

Jelölés

Nemzetközi díjra jelölték a CédrusNet Kecs-
kemét Program és a Hírös Agóra nagy sikerű 
HírösNagyi szolgáltatását. A SozialMarie – Pri-
ze for Social Innovation díj 34 jelöltjét a bécsi 
székhelyű szakmai zsűri 275 pályázatból válasz-
totta ki. Hat országból küldtek be jobbnál jobb 
projekteket. A zsűri egy következő ülésen dönt 
arról, hogy a jelölt projektek közül melyeknek 
kívánja odaítélni a díjat.
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Kecskemét és a környék lakói, 
cégei, egyházi és civil szerve-
zetei, valamint a város vezetői 
példásan összefogtak az elmúlt 
napokban az Ukrajnából érkező 
menekültek megsegítésére. Több 
tonna tartós élelmiszer, tisztál-
kodási és tisztítószer, gyógyszer, 
takaró és nem utolsó sorban gye-
rekholmi – játékok, babaápolási 
cikkek, bébiétel – gyűlt össze 
a menekülők támogatására, 
akiknek többsége nő és gyer-
mek, hiszen a katonaképes korú 
férfiak jelenleg nem hagyhatják 
el Ukrajnát. 

Az adományok nagy része a kárpát-
aljai határ magyar oldalán enyhítet-
te a határon már átkelt menekülők 
nélkülözését, de Kecskemét külön 
szállítmányokat juttatott el kárpátal-
jai testvérvárosába, Beregszászra is. 
Közben megérkeztek városunkba az 
első menekültek; az első, több mint 
százfős csoport jelentős részét a ho-
mokbányai dolgozói apartmanokban 
szállásolták el. Így a határhoz, illetve a 
Kárpátaljára juttatott csomagok mel-
lett már itt, nálunk is elkél a segítség, 
legyen az tárgyi adomány, vagy ön-
kéntes munka a pakolásban, a rászo-
rulók ellátásában.

A polgármester  
gyűjtést hirdetett
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecs-
kemét polgármestere már a febru-
ár 24-én, csütörtökön megkezdett 
orosz offenzíva másnapján gyűjtést 
hirdetett testvérvárosunk, Beregszász 
javára. A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálattal és a CédrusNet Gondoskodó 
Szolgálattal együttműködésben in-
dított adománygyűjtésben a polgár-
mester magánszemélyek, civil szerve-
zetek, egyházak, cégek támogatását 

kérte. Az adományokat február 28-án, 
hétfőn kezdték gyűjteni a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti 
csoportjánál (Hoffmann János u. 11.), 
valamint a Kecskeméti Városüzemel-
tetési Kft. telephelyén (Béke fasor 
71/A). A felajánlásokat jelenleg is vár-
ják. Pénzadományokat a 11732002 - 
15337544 - 10010426 számú számlára 
lehet befizetni.

Várják továbbá önkéntesek jelent-
kezését, akik az adományok átvételé-
ben nyújthatnak segítséget. További 
információ a Gondoskodó Szolgálat-

tól kérhető a 06-20/556-3402 telefon-
számon. Az adományozni szándékozó 
cégektől, gazdasági szereplőktől azt 
kéri a polgármester, hogy a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti 
csoportjával vegyék fel a kapcsolatot 
a 06-30/985-5506 telefonszámon.

Szemereyné Pataki Klaudia március 
3-án, az első beregszászi szállítmány 
indulása előtt úgy fogalmazott: hálával 
és köszönettel tartozik a kecskeméti-
eknek, büszke a város lakóira, büszke 
a civil szervezetekre, hogy lehet rájuk 
számítani. – Folyamatosan egyeztet-

tünk, mi az, amiből kevesebb érkezett. 
Így tegnap délután elmentünk és bevá-
sároltunk ezekből városvezető kollégá-
immal, az alpolgármesterekkel együtt. 
De már rögtön van is helye az ado-
mánynak, hiszen érkeztek a városba 
olyan családok, akiknek szükségük van 
a segítségre – mondta a polgármester, 
hozzátéve, hogy a határon túliakkal 
folyamatosan egyeztet a város, így a 
továbbiakban is célirányosan folytatód-
hat a gyűjtés Kecskeméten.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás al-
polgármester március 3-án délelőtt 
részt vett a csomagok átválogatásá-
ban, bepakolásában. – Most minden 
a háborúról szól. Ez egyrészt érthető, 
másrészt visszaigazolja azt, hogy egy 
humánus nemzet vagyunk és a város-
lakók is humánusak. Ha valóban rászo-
rulókon kell segíteni, ha valóban me-
nekültekről van szó, akkor mindenki 
egy emberként mozdul. Ezt jó érezni, 
és jó ebben részt venni – nyilatkozta a 
Kecskeméti Médiacentrumnak.

Lapzártánkig (március 9.) két kecs-
keméti segélyszállítmány ért célba 
Beregszászon. Mindkét szállítmányt 
Pálfi Imre, a Cargoport Kft. ügyvezető 
igazgatója juttatta el testvérvárosunk-
ba, ahol a helyi máltaisok segítettek a 
szétosztásában. A ponyvás kisteher-
autó a két úton összesen több mint 
három tonna adományt szállított a 
rászorulóknak.

Rigóné Kiss Éva, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat kecskeméti cso-

portjának vezetője március 8-án la-
punknak elmondta, hogy másnap 
két újabb segélyszállítmány, valamint 
egy különleges „mobil segítségnyújtó 
pont” indulhat útnak Beregszászra a 
városi gyűjtés eredményeképpen. A 
rakomány ezúttal is nagyrészt tartós 
élelmiszerből és tisztasági szerek-
ből áll. Az egyik teherautó azokat az 
adományokat juttatja el Kárpátaljára, 
amelyek a kecskeméti Szent Imre Ka-
tolikus Óvoda és Általános Iskola gyűj-
tésére érkeztek be.

Rigóné Kiss Éva elmondta, hogy a 
mobil segélypont elsősorban a hatá-
ron várakozóknak nyújthat segítséget 
az okmányokkal kapcsolatos papír-
munkában, tanácsadásban és termé-
szetesen abban, hogy egy meleg te-
ából vagy valami harapnivalóból erőt 
merítsenek. A mobil segítségnyújtó 
állomás változó helyszíneken fog szol-
gálatot teljesíteni Kárpátalján.

Szemereyné Pataki Klaudia pol-
gármester felhívása mellett a Fidesz 
kecskeméti szervezete is gyűjtést 
kezdeményezett. Két irodájukban vár-
ják az adományokat: a Rákóczi utca 
16. szám alatt (régi vadászbolt, H–P: 
09:00-től 17:00-ig), valamint az Ara-
di vértanúk tere 2. szám alatt (10:00 
és 17:00 óra között). Mindenekelőtt 
tartós élelmiszert, ruhaneműt, taka-
rókat, tisztálkodási szereket várnak 
– írta Facebook-oldalán dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester és dr. Sa-
lacz László országgyűlési képviselő.

Kecskemét összefog a háború elől menekülőkért

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester március 3-án délelőtt 
részt vett a csomagok átválogatásában, bepakolásában

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal és a CédrusNet Gondoskodó Szolgálattal 
együttműködésben kezdeményezett adománygyűjtést
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Ítélet

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vádirata alap-
ján a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletet ho-
zott a kecskeméti V. Kende ügyében, aki a vád 
szerint terrorcselekmény elkövetésére készült. 
Az otthonában elfogott egyetemistát a vád sze-
rint mondta ki bűnösnek a bíróság, ezért három 
év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte, a felté-
teles szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta. 
Az ítélet nem jogerős. 

Szelektív kukák

A társasházakhoz is elkezdték kiszállítani az 
ingyenes szelektív gyűjtőedényeket az elmúlt 
héten. A lakóközösségek a gyűjtőedényeket 
a közgyűlés korábbi döntése értelmében nem 
tárolhatják közterületen, így egyre több zárha-
tó kukatároló látható a városban. A kukák nem 
maradhatnak közterületen, leszámítva az üríté-
si napokat. Vagy az épületen belül vagy zárható 
tárolókban kell azokat elhelyezni.

Átállás

Március 1-jén bekerült a DIGI kábeles csatornái 
közé a Kecskeméti Televízió HD-minőségben 
sugárzott adása. Az otthoni tévékészülékek ál-
talában felkínálják az új csatorna letöltését és 
tárolását, de előfordulhat, hogy egyes készülé-
keket és set-top boxokat újra kell hangolni. Az 
egykori inviteles körzetben egyelőre az analóg 
adás fogható, hamarosan ott is átállnak majd a 
digitális sugárzásra.  

Könyvtárképzés

Kecskeméten szerezhetnek szakmai gyakorlatot 
a debreceni egyetem könyvtár–informatika sza-
kos hallgatói. A vendég dékán mellett Kecske-
métről Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
és Bujdosóné dr. Dani Erzsébet könyvtárigazgató 
jegyezték ellen a keddi megállapodást. Felme-
rült, hogy kihelyezett könyvtár szakot, igény 
esetén közös kommunikációs alapszakot is indí-
tanának a Neumann János Egyetemen. 
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A cégek is odaálltak  
a jó ügy mellé
A Mega-Sped Kft. kezdeményezésé-
re – kecskeméti céges és vállalkozói 
összefogás eredményeként – egy 
teljes kamionnyi adomány érkezett 
március első napján az ukrajnai me-
nekültáradatban helytálló Tiszabecsre 
és Sonkádra. A szállítmányban négy 
raklapnyi tartós élelmiszer és higiéni-
ai felszerelés, több százezer forint ér-
tékű gyógyszer, valamint kéttucatnyi 
ágy és matrac kapott helyet.

A Mega-Sped vezetése felvette a 
kapcsolatot az Univer Szövetkezeti 
Zrt. elnök-vezérigazgatójával, Szarka 
Balázzsal, az ő segítségével jutottak 
két raklapnyi tartós élelmiszerhez és 
bébiételhez, az Alföld Pro-Coop Zrt.-
nek köszönhetően pedig ugyanekkora 
mennyiségben higiéniai termékekkel 
gazdagodott a szállítmány. Ezeken 
felül a Mega-Sped 300 ezer forint ér-
tékben vény nélkül kapható gyógyszer-
készítményekkel – köhögés-, láz- és 
fájdalomcsillapítókkal – egészítette ki 
az adományt, valamint felpakoltak 18 
komplett ágyat és további 9 matracot 
is. Az akcióhoz csatlakozott a Magas- és 
Mélyépítő Kft., valamint Papp Szilvesz-
ter Sándor egyéni vállalkozó is. A kami-
on ötórás utat követően Tiszabecsen 
és Sonkádon ért célba, ahonnan a kör-
nyező településeket is ellátják azokkal a 
dolgokkal, amire épp szükség van.

A kecskeméti székhelyű Nissin 
Foods Kft. egy kamion poharas ins-
tant tésztával segítette az Ukrajnából 
érkezők étkeztetését. Emellett az éte-
lek elkészítéséhez szükséges vízforra-
lókat is biztosította a cég. A kamionra 
március 4-én, pénteken reggel pakol-

ták fel a szállítmányt, majd az ado-
mányt a Magyar Vöröskereszt elosz-
tóraktárába szállították, onnan vitték 
a határ közeli fogadópontokra. A szál-
lítást a szintén kecskeméti székhelyű 
P-Development Kft. ajánlotta fel.

– Munkatársaim már az elmúlt 
hétvégén felvették a kapcsolatot a 
Magyar Vöröskereszttel azzal kapcso-
latban, mi lenne a leghatékonyabb se-
gítség az Ukrajnából Magyarországra 
érkezők ellátásában. Tésztaételeket 
gyártó vállalat lévén azonnal fela-
jánlottuk támogatásunkat, adomá-
nyunkat. Ma egy kamionnyi poharas 
készterméket indítottunk el, amelyet 
a Magyar Vöröskereszt vesz át – nyi-
latkozta Virág Edina, a Nissin Foods 
Kft. pénzügyi vezetője.

A vállalat alapfilozófiája, hogy se-
gítsen az emberek élelemmel való 
ellátásában, így további hasonló ado-
mányok küldésére is készülnek a se-
gélyszervezet részére. – Amennyiben 
a most felajánlott készlet elfogy a 
Magyar Vöröskereszt raktárából, ak-
kor újabb kamion árut indítunk útnak, 
ezzel támogatva a rászorulók folya-
matos élelmiszerellátását – nyilatkoz-
ta Illés Péter, a magyarországi piacért 
felelős menedzser.

A Félegyházi Pékség is kereste a 
lehetőséget, hogyan tudnának a leg-
hatékonyabban segíteni az Ukrajná-
ból érkező menekülteken. A Magyar 
Vöröskereszttel együttműködve a bu-
dapesti pályaudvarokra napi szinten 
ezrével érkező menekülteknek péksü-
teménycsomagokat szállítottak, hogy 
ezzel azonnali segítséget nyújtsanak. 
A március 4-ét követő napokban 10 
ezer ilyen egyesével csomagolt termé-
ket juttatott el a kiskunfélegyházi cég 

a Nyugati pályaudvarhoz, és terveik 
szerint újabb egyeztetések után foly-
tatódhat a segítségnyújtás.

Természetesen az 
egyházak is karitatív 
munkában
A kecskeméti gyűjtés egyik fő motorja 
és szervezője a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat helyi csoportja. Hoffmann 
János utcai központjukban gyűlnek a 
felajánlások, amelyeknek egy részét a 
határra, valamint Beregszászra küldik, 
más részét pedig a Kecskemétre érke-
zett menekültek ellátására fordítják.

Rigóné Kiss Éva, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat kecskeméti csoport-
jának vezetője március 8-án lapunk-
nak elmondta, hogy eddig mintegy 
200 olyan ukrajnai menekült érkezett 
Kecskemétre, akiknek az ellátásáról 
és szállásáról a város, illetve a karita-
tív szervezetek gondoskodnak, és ez a 
szám várhatóan tovább fog emelkedni. 
Kiemelte, hogy Hoffmann János utcai 
központjukban a gyűjtés folyamatos, 
nagy szükség van tartós élelmiszerre, 
így többek között konzervekre, cu-
korra, olajra, valamint tisztálkodó és 
tisztítószerekre, és kiemelten baba- 
és gyerekápolási cikkekre, tápszerre. 
Ezenkívül önkéntesek jelentkezését is 
várják, hiszen nagy szükségük van a 
segítő kezekre – tette hozzá.

Óriási az összefogás az Ukrajnából 
hazánkba érkező menekültek meg-
segítésére a Kecskeméti Református 
Egyházközségben is. Az adomány-
gyűjtésen túl lelki gondozásban, gyer-
mekek oktatásában, tolmácsolásban 
és lakhatásban is tudnak segíteni a 
menekülteknek. Az egyházközség a 

református gimnázium internátusá-
ban is fogadja az ide érkezőket, és 
igény szerint más szálláshelyen is el 
tudják őket helyezni.  Folyamatosan 
érkeznek az adományok az egyház-
község diakóniai központjába, ahová 
elsősorban tisztálkodási eszközöket, 
vitaminokat és tartós élelmiszert vár-
nak. Napi szinten kapcsolatban állnak 
a határ menti református közösséggel, 
tájékozódnak az aktuális állapotokról.

– Gyűjtjük az adatbázisunkba azo-

kat, akik az otthonukat ajánlják fel 
vagy lakhatásban tudnak segíteni, 
valamint azokat, akik egy hosszabb, 
elhúzódó válság és sok gyermek érke-
zése estén az oktatásban tudnak részt 
venni. Szeretettel várjuk azokat is, 
akik a szállításban vagy épp a tolmá-
csolásban tudnak segíteni – mondta 
Varga Nándor, a Kecskeméti Reformá-
tus Egyházközség elnöklelkésze.

(További segítőkről  
a 7. oldalon adunk összefoglalót.)

Dr. Salacz László több gyűjtéshez is csatlakozott
Több kecskeméti adománygyűj-
téshez is csatlakozott dr. Salacz 
László. Az országgyűlési képviselő 
a máltaiakkal együttműködésben 
indított városi gyűjtés, valamint 
az általa indított helyi fideszes 
gyűjtés mellett március 3-án a Zöld 
és Pont Civil Társaság gyűjtésé-
ből is kivette a részét, amikor a 
segélyakció partnere, a Family 
Market üzletében bevásárolt a 
menekülteknek.

– Amit a magyar emberek tehetnek, 
amit a kecskemétiek tehetnek az az, 
hogy csatlakoznak az adománygyűjtés-
hez. A Zöld és Pont felhívásában meg-
találhatók azok az élelmiszerek, tartós 
fogyasztási cikkek és egyéb használati 
cikkek, amelyeket szívesen fogadnának, 
és amelyek nagy hasznára lehetnek a 

kárpátaljai magyaroknak – fogalmazott 
dr. Salacz László.

A képviselő hangsúlyozta: a Fidesz-frak-
ció és a város az első háborús hírek érke-
zése után nem sokkal a helyi adomány-
gyűjtés élére állt.

Szamler László, a Széchenyivárosi Zöld 
és Pont Civil Társaság ügyvivője elmondta: 
az adományokat Kárpátaljára szeretnék el-
juttatni, az ottani civil szervezetekkel ösz-
szefogva. Mint mondta, szándékukban áll 
a célállomásig el is kísérni az adományt.

– Kecskeméten sok helyen folyik a gyűj-
tés, el is indultak már adományok a há-
ború sújtotta területre. Mi polgármester 
asszony közvetítését kértük abban, hogy 
segítsen, hová érdemes menni, milyen 
irányban lehet biztonságosan közlekedni, 
illetve hogy hol van a legnagyobb szükség 
az adományokra, hiszen ez az elsődleges 
– fogalmazott Szamler László.

Lapzártánkkor közlemény érkezett a kecskeméti Városházáról, melyből ki-
derül, mire jogosultak a menedékkérők, mit kell tenniük ahhoz, hogy "me-
nedékesként" ismerjék el őket, és mit kell tudniuk azoknak, akik befogad-
nák a családokat. A közlemény teljes terjedelmében „Fontos információk 
az ukrajnai menekültek számára” címmel olvasható a Hírös.hu-n.

FONTOS INFORMÁCIÓK  a menedékkérőkkel kapcsolatban

Sok cég önálló jótékonysági akcióba fogott 
Kecskeméten. Képünkön a kamion, melyet  
a Mega-Sped Kft. kezdeményezésére több cég 
töltött meg adománnyal

Dr. Salacz László élen járt a jótékonykodásban, 
és adakozásra biztat mindenkit
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A vállalkozások tájékoztatása és 
egymás közötti kapcsolatainak 
erősítése céljából újra Gazdasági 
évnyitót rendeztek február 28-án a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarában. Az esemény 
arra is alkalmat adott, hogy bemu-
tassák a TOP 100 – Bács-Kiskun 
Megye Gazdasága 2021 című kiad-
ványt. A megyei kamara számos 
előadó között meghívta Palkovics 
László innovációs és technológiai 
minisztert és Parragh Lászlót, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnökét is.

– Nagyon nagy öröm, hogy hosszú idő 
után újra meg tudjuk tartani a Gaz-
dasági évnyitót – kezdte köszöntő-
jét Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamra elnöke 
az eseményen. Külön köszöntötte a 
megjelent vállalkozókat, vezetőket, 
menedzsereket is, hiszen a helyi gaz-
dasági szféra tájékoztatása és kapcso-
latépítése érdekében rendezik a Gaz-
dasági évnyitót.

Az elnök rövid tájékoztatással 
folytatta a megye gazdaságát érin-
tően, valamint bemutatta TOP 100 – 
Bács-Kiskun Megye Gazdasága 2021 
című kiadványt is.

A TOP 100 kiadvány adatai alapján 
elmondta: az árbevétel tekintetében a 
feldolgozóipar határozza meg a me-
gye gazdaságát, szemben a hagyomá-
nyos agráriummal és élelmiszerfeldol-
gozással. Ebben nagy szerepet játszik 
a Mercedes-gyár és annak beszállítói 
köre, azonban a kereskedelem, a gép-
járműjavítás és az építőipar is nagyon 
erős térségünkben, valamint a logisz-
tika is jelentős terület.

A pandémia alatti megyei gazda-
sági adatokból kiemelte: jól látszik a 
2020-as visszaesés minden gazdasági 
ágban, amit azonban 2021-ben „visz-
szapattanás” követett megyénkben is. 
Legnagyobb mértékben az építőipar-
ban emelkedett a foglalkoztatás.

Megállapodás  
a kormány  
és a kamara között
Nemrég megújították a kamara és a 
kormány között 2010 óta négyévente 
megújuló megállapodást, mely az or-
szág gazdaságpolitikai céljainak meg-
valósulását segíti elő. Parragh László, 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke elmondta: az együttműkö-
dés rögzített értékei szerint az EU 
átlagos növekedési ütemét a magyar 
gazdaságnak éves szinten 2-3 száza-
lékkal kell meghaladnia. Szeretnék 
továbbá 25 százalék felett tartani 
a GDP-arányos beruházási 
rátát, amelyet jelenleg 27-
28 százalékon jegyeznek. A 
következő egy-két év előre 
látható beruházásai is azt mu-
tatják, hogy ez a terv tartható.

A számos cél között fontos-
nak tartják a teljes körű foglal-
koztatást, amelyhez a megállapo-
dásnak is köszönhetően elérték a 
2010-ben kitűzött újabb egymillió 
munkahely megteremtését.

Fontos ezen túl a versenyképes-
ség erősítése, amelyben a vállalko-
zók is jelentős szerepet játszanak. 
Lényegesnek említette többek között 
a tudásalapú társadalom tovább épí-
tését – felsőoktatási reform, duális 
képzés –, a magyarok külföldi befek-

tetéseinek növelését, a fenntartható-
ságot, az innovációt, az uniós források 
elosztását, a növekedés támogatását 
és finanszírozását, például a rendkívül 
sikeres Széchenyi Kártya által.

Kecskeméttel  
példálózott  
a miniszter
Palkovics László innovációs és techno-
lógiai miniszter előadásában kiemel-
te, hogy a Covidot követően 2021-ben 
7,1 százalékos gazdasági növekedést 
produkáltunk, a V-alakú visszaesés 
felszálló ágában.

A foglalkoztatási rátával kapcso-
latban elmondta, 2010 óta folyama-
tosan növekszik a társadalomban a 
dolgozók aránya. 2021-ben az ország 
elérte a 73 százalékot, és kiemelte, 
elérjük a teljes foglalkoztatottsá-
got jelentő 80 százalékot is. Ezzel 
a mutatóval érzékeltette az ország 
innovációs képességének javulását 
is, ugyanis 2010 óta kétszeresére nö-
vekedett a kutatás-fejlesztéssel fog-
lalkozók száma.

A tennivalók között hangsúlyoz-
ta a hazai nagyvállalatok és a kkv-k 
termelékenysége közötti jelentős 

különbséget. – Viszont jelentős ütem-
ben zárkóznak fel a magyar tulajdonú 
vállalatok a V3-akhoz és az Európai 
Unióhoz is – mondta.

Bács-Kiskun megye gazdaságáról 
szólva elmondta, visszatértünk a vál-
ság előtti szintre, már újra inkább a 
munkaerő-szükséglet került előtérbe. 
A kutatás-fejlesztési támogatásokkal 
kapcsolatban Kecskemétet hozta pél-
dának, ahol a kutatók munkahelyének 
megőrzése több munkát hozott a vá-
ros vállalatainak. – Magyarország egy 
high-tech ország. Az iparszerkeze-
tünkben a high-tech termékek aránya 
70 százalék – hangsúlyozta.

Palkovics László beszélt még a 
buszgyártásról, a védelmi ipari fej-
lesztésekről, az egészségügyi inno-
vációról és a hidrogénstratégiáról 
is, amelyek tovább erősítik a magyar 
gazdaság összetettségét. Ilyen az ak-
kumulátorstratégia is, mely területen 
Európában mi rendelkezünk a legna-
gyobb gyártási kapacitással, és – rész-
ben az egyetemnek köszönhetően 
– Kecskeméten található az ide vonat-
kozó legnagyobb fejlesztési tudás.

A mesterséges intelligenciával kap-
csolatban is szóba került Kecskemét: 
az itteni egyetemnek is van egy olyan 

szuperszámítógépe, amilyennel a 
szomszédos országok nem rendel-
keznek. Ugyanígy városunkkal példá-
lózott a miniszter a duális képzéssel 
kapcsolatban. Kiemelte, Kecskemét 
– Zalaegerszeghez hasonlóan – élen 
jár a szakképzés ilyen irányú átalakí-
tásában, illetve az egyetemi reform 
megvalósításában is.

Közlekedésfejlesztés 
Kecskemét környékén
Mosóczi László, az ITM közlekedés-
politikáért felelős államtitkára a so-
kakat érintő témát azzal kezdte, hogy 
az elmúlt három esztendőben évente 
100 kilométerrel növelték a gyorsfor-
galmi úthálózat hosszát az ország-
ban, ami most már majdnem eléri az 
1800 kilométert.

A Kecskemét környéki fejlesztések 
közül kiemelte az 52-es út felújítását, 
melyet a nagykörút és az Auchan kö-
zött 2x2 sávosra bővítenek márciusi 
kezdéssel. Az Auchan és az M5 közöt-
ti szakasz előkészítés alatt áll, a Kecs-
keméttől Soltig tartó etap felújítása 
pedig idén el is készül.

Már elkezdődött a 441-es első 10 
kilométeres szakaszának felújítása az 
északi elkerülőtől kezdődően Nagy-
kőrös felé, mely 2023-ra fejeződik 
be. A folytatás Cegléd felé szintén 
megkezdődött.

Hamarosan célba ér az M44-
es is, az utolsó szakasz ter-
vezési, közbeszerzési eljárá-
sának ajánlattételi szakasza 
már lezárult, a bírálat folya-
matban van.

Az ország tranzitforgalma 
szempontjából fontos az M8-as 
gyorsforgalmi út megépítése. Je-
lenleg az M7-estől a Kecskemé-
tig tartó szakasz engedélyezési 
tervezése zajlik, a forrás biztosí-
tása esetén 2024-ben kezdődhet 
a kivitelezés is. Ezzel párhuzamo-
san folyik az M81-es gyorsforgalmi 
út előkészítése is, amely az M8-as 
folytatásaként Móron keresztül 
csatlakozik Komáromba. Mint az ál-
lamtitkár elmondta, errefelé a Kecs-

kemétiek – Budapest elkerülésével 
– mintegy 45 perccel rövidebb úton 
érhetik el például Győrt.

Bács-Kiskun megyében még két 
fontos projekt előkészítéséről szá-
molt be az államtitkár. Az egyik az 
M9-es, amely Szekszárdnál kezdődik 
és az 51-es útnál ér véget. Itt jelenleg 
az 53-asig és az 54-esig a környezet-
védelmi tervek felülvizsgálatát végzik, 
ezután lehet dönteni a folytatásról. A 
másik a mohácsi Duna-híd és a csat-
lakozó útszakaszok felkészítése, mely 
az M60-as fejlesztés nevet viseli és az 
M6-tól az 51-es útig tart.

Vasútfejlesztésben elkezdték a ter-
vezését a Kiskunfélegyháza–Szeged 
vonal felújításának, és átépül a Sze-
ged–Röszke vasút.

Kecskemétre rátérve közölte, 
fontos változást jelent majd a Buda-
pest–Lajosmizse–Kecskemét vasút-
vonal fejlesztése 120 kilométer/órás 
sebességre. Ez a teherszállításban 
is alternatív útvonalat jelentene a 
Budapest–Cegléd–Kecskemét vonal 
vonatkozásában. Alakul a V0-ás Buda-
pestet elkerülő vasútvonal is, amely a 
már meglévő vasutak és egy új vágány 
megépítésével Soprontól Záhonyig 
tart majd, nagy valószínűséggel – és 
erre is hamarosan pont kerül – Kecs-
kemét és Szolnok érintésével.

Az államtitkár a reptérfejleszté-
sekkel kapcsolatban kiemelte, arra 
törekszenek, hogy az üzleti repülési 
lehetőség gyorsforgalmi úton minden 
megyeszékhelyen 45 percen belül el-
érhető legyen. Kecskemétet érintően 
annyit mondott, hogy városunkban 
már zajlik ez a folyamat, az üteme-
zett, jóváhagyott munkák folyamato-
san történnek.

***
A gazdasági évnyitón előadást tar-
tott még Sum János, a Magyar Villa-
mos Művek Zrt. gazdaságfejlesztés 
és üzletstratégiai vezérigazgató-he-
lyettese, Benda Ferencné, a NAV 
Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigaz-
gatósága igazgatója, valamint Freid 
Mónika, a Központi Statisztikai Hi-
vatal Tájékoztatási Igazgatóságának 
elnökhelyettese.

FÓKUSZBAN A MEGYE GAZDASÁGA 
Gazdasági évnyitó a kereskedelmi és iparkamarában

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára

Jobbról: Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere és Gaál József,  

a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A TOP 100 – Bács-Kiskun Megye Gazdasága 2021 című kiadványt a megyei 
kereskedelmi és iparkamara a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint a 

Központi Statisztikai Hivatallal való együttműködésben készítette el
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•  cserepes  
lemez fedés
•  széldeszkázás
•  bádogos munkák
•  beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 
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Jelentkezz a 

Lakossági utcafórumot tartott február 24-én Gyurcsány Ferenc a 
Dobó körúton. A DK elnöke Szőkéné Kopping Rita (DK) és Bodro-
zsán Alexandra (Momentum) országgyűlési képviselőjelölteket jött 
támogatni.

Szőkéné Kopping Rita először az 
orosz–ukrán konfliktusról beszélt. 
Ezután kifejtette, hogy a panellaká-
sokat fel kell újítani Széchenyiváros-
ban, a családi házas övezetben pedig 
energetikai korszerűsítéseket kell 
végrehajtani. Az úthálózattal kapcso-
latban azt hangsúlyozta, hogy a gép-
járműadó centralizálása miatt nem 
jut pénz az utak felújítására, ezért 
ezt a jogot vissza kell adni az önkor-
mányzatoknak. A baloldal országgyű-
lési képviselőjelöltje arról is szólt, 
hogy a Homokhátság vízvisszapótlá-
sát meg kell oldani.

Bodrozsán Alexandra ismét Kecs-
kemét közvilágításáról beszélt és az 
utak állapota miatt emelt szót.

Ezt követően Gyurcsány Ferenc 
szólalt fel, aki kifejtette, szerinte 
máshogy kell irányítani az országot. 
A Demokratikus Koalíció elnöke iro-
nikus és viccelődő retorikát használt 
a lakossági fórumon. Gyurcsány az 
orosz–ukrán konfliktusról azt mond-
ta, hogy ki kell fejezni szolidaritásun-

kat Ukrajnával, ez minden tisztessé-
ges ember kötelessége.

Gyurcsány azt is elmondta, telje-
sen rendben van az, hogy vitáznak 
a baloldali pártok egymással. Közös 
ügyekben kell megtalálni a jövőnket 
– mondta, hozzátéve, hogy ezen cél 
eléréséért vitákat kell lefolytatni, de 
ez így normális.

„Nem attól hazafias egy kormány, 
hogy minden nap a nemzeti trikolórba 
csavarja be magát és háromszor ének-
li a székely himnuszt és Csaba királyfi-
hoz könyörög” – kezdte csúfolódva a 
következő témát Gyurcsány Ferenc. A 
hazafias kormányt az kell, hogy fog-
lalkoztassa a DK elnöke szerint, hogy 
mi a jövő követelménye, hogyan le-
gyenek sikeresek a magyarok ebben 
a világban. Nem a közös nyelv jelenti 
egyszerűen azt, hogy valaki hazafi.

Az esemény végén szerettük vol-
na megkérdezni Gyurcsány Ferencet, 
hogy miért Márki-Zay Pétert támogat-
ja, a DK elnöke azonban nem nyilatko-
zott. Molnár H. Boglárka

Gyurcsány Ferenc 
Kecskeméten járt

Bayer Zsolt volt a vendége a 
 FIDESZ március elsejei fórumá-
nak. Az est előadójára olyan 
sokan voltak kíváncsiak, hogy 
a Kocsis Pál Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Szakközépis-
kola dísztermén kívül a folyosóra 
is székeket kellett elhelyezni, 
hogy mindenki hallhassa a 
fórumot.

Hájas Barnabás

Az összejövetel eredeti célja az volt, 
hogy a 2010-ig tartó kudarcos Gyur-
csány-korszakot összehasonlítsák a 
sikerekkel teli 2010–2022. közötti 
időszakkal. A témát azonban felülírta 
az orosz–ukrán háborús konfliktus. 
Ez minden más témát maga alá gyűr, 
hiszen egy szomszédos országban ki-
alakult konfliktusról van szó.

– Magyarország legfőbb érdeke, 
hogy béke legyen! – hangsúlyoz-

ta dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő a fórumot megelőző saj-
tótájékoztató nyitó gondolataként. 
A Fidesz–KDNP és a kecskeméti 
önkormányzat a humanitárius se-
gítségnyújtó akciónak az élére állt, 
gyűjtéseket szervez, a magyar ajkú 
családok befogadásában is kész 
segíteni.

A képviselőt követően Bayer Zsolt 
író, publicista, a fórum meghívott ven-
dége reflektált az ukrajnai háborúra. 
Kiemelte, nekünk ebből mindenkép-
pen ki kell maradnunk. Hozzátette, 

jó lenne, ha a béketárgyalások itt, Ma-
gyarországon, Budapesten tudnának 
folytatódni, és itt születhetne meg 
egy békeszerződés.

A publicista reményét fejezte ki, 
hogy a nagy felszíni egyetértés mel-
lett egyetlen uniós vagy NATO-tagor-
szág sincs, amely a felszín alatt tényle-
gesen szeretne bevonulni katonákkal 
Ukrajnába. Egy Oroszország–NATO 
konfliktust jó lenne mindenképpen 
elkerülni – hangsúlyozta.

Bayer Zsolt a fórumon beszélt ar-
ról is, hogyan jutott el a nyugati vi-

lág mai állapotába, mi a szerepe ma 
Közép-Európának, és ezen keresztül 
bemutatta azt is, hogy milyen jelentő-
séggel bír az április 3-ai választás.

– Minden választáson el szokott 
hangozni, hogy sorsdöntő lesz, most 
az a rossz hírem van, hogy tényleg! 
– jelentette ki a meghívott előadó. 
Bayer szerint nemcsak arról van szó, 
hogy egy baloldali győzelem ese-
tén ismét visszatérnének a brutális 
adóemelések, tönkre tennék a közép-
osztályt és értelmetlenül szórnák 
a pénzt, ezt követően pedig újabb 

hiteleket kellene felvenni. Jelenleg 
egy olyan világhelyzetben vagyunk, 
amikor egészen egyszerűen Magyar-
országnak, mint önálló államnak, 
mint nemzetállamnak a sorsa és jö-
vője forog kockán. Gyurcsány Ferenc 
többször megfogalmazta, az ő céljuk 
az „Európai Egyesült Államok”, vagyis 
Magyarországnak mint nemzetállam-
nak, ahogy ők szoktak fogalmazni: a 
meghaladása, ahogy pedig mi szok-
tunk fogalmazni: a felszámolása. Ez 
a tét, erről is szól ez az este! – tette 
hozzá Bayer Zsolt.

Bayer Zsolt: Magyarországnak 
mint nemzetállamnak a jövője a tét!

Itt a képviselőjelöltek sorrendje!  
Kisorsolták, hogy az egyéni képviselőjelöltek hogyan következnek 
majd egymás után a Kecskemétet is érintő két választókerület-
ben az április 3-ai országgyűlési választások szavazólapjain. 
Amikor a bejelentkezés és az ajánlások gyűjtése lezárult, a helyi 
választási bizottságoknak még aznap meg kellett állapítaniuk a 
jelöltek sorrendjét.

Február 25-e volt a zárónapja az 
egyéni képviselőjelöltek bejelent-
kezésének és ajánlásgyűjtésének 
az április 3-ai országgyűlési válasz-
tásokra. A törvény szerint akinek 
a jelölti kérelmét aznap 16 óráig a 
választási iroda nem utasította el, az 
részt vett a helyi választási bizottsá-
gok sorsolásán, melynek eredménye 
eldöntötte, hogy a szavazólapokon 
a jelöltek milyen sorrendben szere-
pelnek majd.

A Kecskemétet is magába fogla-
ló két választókerületet érintően 
február 25-én délután fél hatkor 
kezdődött meg a procedúra a vá-
lasztási bizottságok székhelyén, a 
Városházán.

A Bács-Kiskun megyei 1. számú 
országgyűlési egyéni választókerü-
letben a jelöltek sorrendje a szava-
zólapon a következő lesz:

• Dr. Salacz László – Fidesz–KDNP
• Erős Erzsébet – Mi Hazánk 

Mozgalom
• Szőkéné Kopping Rita – DK–

Jobbik–LMP–MSZP–Momentum–
Párbeszéd

• Kordik Szabolcs – Magyar Két-
farkú Kutya Párt

• Ábrahám Attiláné – Normális 
Élet Pártja

A nyilvántartásba vételt a sorsolás 
óta elutasították Varga László (Meg-
oldás Mozgalom) és Riczu Norbert 
(független jelölt) esetében.

A Bács-Kiskun megyei 2. számú 
országgyűlési egyéni választókerü-
letben az alábbiak szerint alakult a 
sorrend:

• Bodrozsán Alexandra – DK–Job-
bik–LMP–MSZP–Momentum–Párbe-
széd

• Faragó Dániel – Mi Hazánk 
Mozgalom

• Sánta László – Normális Élet 
Pártja

• Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
– Fidesz–KDNP

• Karikó Ágnes – Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt

Ebben a választókerületben So-
modi Károly (Megoldás Mozgalom) 
nyilvántartásba vételét utasították 
el.

Ha a jelöltek ezt követően esetleg 
visszalépnek, később törlik őket a 
listáról. Ettől függetlenül a megma-
radók egymáshoz képesti sorrendje 
változatlan marad.

Bayer Zsolt

Az ismert publicista előadását telt ház fogadta a Kocsis Pál szakközépiskolában

A baloldal két kecskeméti országgyűlési 
képviselőjelöltje, Bodrozsán Alexandra (balról)  

és Szőkéné Kopping Rita között Gyurcsány Ferenc
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Az önkormányzat, az egyházak 
és a vállalatok mellett a leg-
különfélébb civil szervezetek, 
kulturális és oktatási intézmé-
nyek mozdultak meg Kecske-
méten a humanitárius válság 
enyhítéséért.

Gyűjtést indított a Védőháló Karitatív 
Közhasznú Egyesület és Adomány-
bolt. Az egyik segélyszállítmányukat 
egy öt évvel ezelőtt Kárpátaljáról 
Kerekegyházára áttelepült család jut-
tatta el Sonkádra. Azért éppen oda, 
mert az egyesület egyik önkéntese a 
határnál segített tolmácsként, és je-
lezte, hogy ott van épp a legnagyobb 
szükség az adományokra.

– Az emberiség legnagyobb pokla a 
háború. A legmélyebb borzalom, ami 
történhet. És az, hogy ha az emberek-
nek, édesanyáknak és gyermekeknek 
menekülniük kell egy szatyor holmi-
val, annál rosszabb nem nagyon kép-
zelhető el. És erre mindenkinek rea-
gálnia kell mindenféle hovatartozás 
fontolgatása nélkül. Ez emberi köte-
lesség – hangsúlyozta Somogyi Tímea 
Anna, a Védőháló Egyesület elnöke.

Március 5-én, szombaton nagy si-
kerrel került megrendezésre a Les-
kowsky Hangszergyűjteményben az 
idei első Mélymerülés-est, amelyen 
a ZOORD zenekar adott fényképes 
élménybeszámolóval egybekötött jó-
tékonysági koncertet. Az est bevétele 
66 ezer forint volt. Ezt az összeget, 
illetve a további lapeladásokból és 
egyéb támogatásokból gyűjtött bevé-
telt az ukrajnai háborús menekültek 
javára fordítják. A Mélymerülés című 
lap kiadója, a Védőháló Egyesület jut-
tatja el a pénzből vásárolt segélyeket 
a rászorulók számára.

A Széchenyivárosi Zöld és Pont 
Civil Társaság konzervek gyűjtésébe 

kezdett az Ukrajnából érkező mene-
kültek megsegítésére.

– A legnagyobb gazdasági szerep-
lője ennek az összefogásnak a Family 
Market üzletlánc. Ők vállalták azt, 
hogy az összegyűjtött élelmiszert el-
juttatják a célállomásra, illetve bizto-
sítják nekünk azt a lehetőséget, hogy 
a lehető legkedvezőbb áron juthas-
sunk hozzá ezekhez a konzervekhez. 
Azért gyűjtünk konzerveket, mert ezt 
könnyű szállítani, bárhol és bármikor 
elfogyaszthatók – mondta Szamler 
László, a Széchenyivárosi Zöld és Pont 
Civil Társaság ügyvivője.

A Zöld és Pont gyűjtéséhez csat-
lakozott az Arany János Általános Is-
kola, a Bolyai gimnázium, az egész-
ségügyi technikum és a La Verde 
Pizzéria is.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Ka-
mara is folyamatosan gyűjti az adomá-
nyokat az ukrajnai menekültek javára. 
Március 3-án, csütörtökön délelőtt 
több telepakolt kocsival indultak út-
nak Kecskemétről, úticéljuk Göd volt, 
ahol a Baptista Szeretetszolgálat mun-
katársai vették át a rakományt.

Dr. Zlatniczky Tamás, a megyei 
ügyvédi kamara titkára a Kecskeméti 
Médiacentrumnak elmondta: a megye 
öt településén végeznek gyűjtést, így 
Kecskemét mellett Baján, Kiskunhala-

son, Kiskőrösön és Kiskunfélegyházán 
is sokan adakoznak a megyei kamara 
összességében csaknem 400 fős tag-
ságából. Az összefogás példaértékű 
– emelte ki, hozzátéve, hogy a gyűj-
tés tovább folytatódik, így reményeik 
szerint még több takarót, ágyneműt, 
matracot, élelmiszert és egészség-
ügyi, tisztálkodási felszerelést tudnak 
majd eljuttatni a rászorulókhoz, akár 
Kecskeméten, hiszen ide is érkeznek 
menekültek Ukrajnából.

A Ciróka Bábszínházban is meg-
tesznek minden tőlük telhetőt, hogy 
pelenkával, bébiételekkel, törlőken-
dőkkel segítsék a menekülteket – ír-
ták Facebook-oldalukon. Márciusban 
pénztáruk nyitvatartásának időpont-
jában (K–CS: 9–15, P: 9–14, V: 9.30–
11.30) várják kizárólag a fent meg-

nevezett termékekből összeállított 
felajánlásokat, adományokat. Az ado-
mányokat célirányosan továbbítják a 
karitatív szervezetekhez.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtár a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat gyűjtéséhez kapcsolódott. 
Március 3-ig várták az adományokat – 
tartós élelmiszer és meleg takaró – a 
könyvtár földszinti tájékoztató pult-
jánál. A könyvtárlátogatók és mun-
katársaik által leadott adományokat 
március 4-én átadták a szeretetszol-

gálatnak, ezzel segítve, támogatva az 
ukrajnai háború miatt bajbajutottakat.

A Medina adománybolt két üzleté-
ben, az Aradi vértanúk tere 2. szám 
alatt, valamint a Csongrádi út 4. szám 
alatt várja az adományokat. Face-
book-oldalukon gyorsan frissülő, ak-
tuális információk olvashatók.

A kialakult háborús helyzetre tekin-
tettel a kecskeméti Neumann János 
Egyetem megkezdte az előkészülete-
ket annak érdekében, hogy a kárpát-
aljai Beregszász térségéből érkező 
menekültek elhelyezésében és támo-
gatásában közreműködjön. A támo-
gatásokban az egyetem fenntartója, 

a Neumann János Egyetemért Alapít-
vány is aktív szerepet vállal.

Dr. Fülöp Tamás rektor március 
1-jei tájékoztatója szerint az egyetem 
vezetése felméri és előkészíti a mene-
kültek befogadására alkalmas kollé-
giumi és egyéb szálláslehetőségeket, 
valamint intézkedéseket tett a karita-
tív támogatások megszervezése érde-
kében. Az akadémiai vezetés a hallga-
tói önkormányzattal együttműködve 
további segítségnyújtási csomagot 
állít össze, amely szükség szerint tá-
mogatja a határon túli egyetemi hall-
gatókat és a határ menti humanitárius 
tevékenységeket.

Civil szervezetek, kamara, bábszínház, 
könyvtár és egyetem – MINDENKI SEGÍT

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara is  
folyamatosan gyűjti az adományokat  
az ukrajnai menekültek javára

Élelmiszercsomagok érkeznek  
a homokbányai dolgozói apartmanokba,  

ahol közel 100 menekültet helyeztek el ideiglenesen

A Széchenyivárosi Zöld és Pont Civil Társaság konzervek gyűjtésébe 
kezdett (képünkön Szamler László, a szervezet ügyvivője)
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„Nem tudok aludni, óránként nézem 
a telefonomat, hogy él-e még a férjem”

Vasárnap éjszaka egy édesanya két kicsi gyermekével és két bőrönd-
del lépte át gyalog az ukrán–magyar határt. Kárpátaljáról érkeztek és 
Tiszabecsnél hagyták el az addig biztonságot jelentő otthont. Kecske-
métre jöttek, egy szálloda fogadta be őket. Az édesanya könnyei közt 
mesélt az otthoni helyzetről és arról, hogy a fél családja kint maradt 
védeni a hazát.

Molnár H. Boglárka

Bár március van, télikabátban megyek 
Kecskemét egyik hotelje felé. Szívom 
be a friss levegőt, és arra gondolok, 
milyen jó meleg lesz a panzióban. A 
recepciónál egy fiatal férfi udvariasan 
kérdezi, miben segíthet. „Már így is 
nagyon sokat tettetek” – gondolom 
magamban, mivel a vendégek, akikhez 
érkezem, ingyen lakhatnak egy-két 
hétig az egyik szobában. Mondom a 
nevet, majd a recepciós a lifthez kísér. 
Kiszállok a felvonóból, a folyosón be-
veszem a kanyart, és megállok a szoba 
ajtaja előtt. Nagy levegő, kopogás.

„Nyissad ki, szívem, nyugodtan!” 
– hallom bentről a női hangot. Egy 
kislány tárja ki az ajtót. „Gyere be!” 
– mondja nekem a világ legédesebb 
hangján. Rita, az édesanyja kedve-
sen, mosolyogva invitál be ideiglenes 
otthonukba. Már melegem is van, 
megválok kabátomtól, cipőmtől. Szót 
fogadok, beljebb lépek a bejárati aj-
tótól. Szétnézek, messze nem visz a 
horizont, egy szoba, melyben egy ágy 
van, egy kis komód, szekrény. A falra 
rögzített tv-ben a Madagaszkár ping-

vinjei megy. „Ez egy nagyon jó mese” 
– szólok a két csöppséghez, akik az 
ágyból figyelik, miben rosszalkodnak 
a rajzfilmfigurák.

Az ágy szélére ülök, mellettem Rita 
foglal helyet, kissé szorongva. „Csak 
beszélgetünk” – mondom neki, oldva 
a feszültséget. Látom, hogy egy ró-
zsaszín papírt szorongat a kezében. 
„Csak leírtam, hogy mit szeretnék 
mondani, nem mindig tudom maga-
mat jól kifejezni” – mondja pirulva 
Rita. „Biztosan menni fog, eddig ér-
telek” – próbálnék kicsit humorizálni 
ebben a szomorú helyzetben. Moso-
lyog, de a biztonság kedvéért átnyújt-
ja az életének egy szeletét tartalma-
zó lapot, melyet gyöngybetűkkel írt. 
Készült.

Először afelől érdeklődöm, hogy 
hogyan jutottak el Kecskemétig. „A 
határig kocsival jöttünk, anyukámék 
elkísértek minket. Sírva váltunk el 
egymástól. A határ előtt pár kilomé-
terre szálltunk ki az autóból. Onnan 
már gyalogoltam a gyermekekkel, s 
cipeltem a két kis bőröndöt. Ennyit 
bírtam el egyedül.” A sarokba nézek, 
ott a két bőrönd, pár ruhácska kan-

dikál ki belőlük, a kicsik holmija. Az 
édesanyának még kevesebb ruhája 
volt a táskákban. „Két hétre jöttünk 
át, bízom benne, hogy hamarabb haza 
tudunk menni.” Rita azért jött Kecs-
kemétre, mert itt van egy ismerőse, 
akinél bár lakni nem tudnak, mert ott 
is van három kisgyermek, de legalább 
tud valakivel találkozni, beszélgetni 
napközben.

A gyermekek kicsit viháncolnak, 
nincs köztük nagy korkülönbség, a 
kislány három-, a kisfiú hatesztendős. 
„Most kezdte az iskolát. Nagyon ne-
héz volt, mert csak kicsi időt töltött 
bent az iskolában, aztán online kellett 
folytatni a sulit a Covid miatt. Nehéz 
volt, de belejött. Nagyon boldog volt, 
amikor visszaülhetett a padba” – itt 

Rita kissé megtorpan, majd folytatja. 
„Szerdán még volt iskolában. Aztán 
csütörtök reggel kitört a háború. Mi 
még aludtunk, az osztályfőnök éb-
resztett azzal, hogy megtámadtak 
minket, s hogy bezárt minden isko-
la, az övék is” – emlékszik vissza az 
édesanya, aki el sem hitte, hogy mi 
történik. „Az jutott egyből az eszem-
be, hogy a középkorú férjemet, aki 
vadász, bármikor elvihetik a front-
ra. S még apukámat is, aki még nem 
töltötte be a hatvanadik évét.” Rita 
arcára kiült a félelem, s ezen az sem 
enyhít, hogy egyelőre mind a két férfi 
a saját településén segít az odaérkező 
menekülteknek. Inkább az édesanyák 
jönnek a gyerekeikkel, az apák fegy-
vert fogtak. Szállással, élelmiszerrel, 
ruhákkal és gyógyszerekkel igyekez-
nek enyhíteni a megpróbáltatásokon. 
„Azok a férfiak, akik családjukkal ér-
keznek Kijevből és a keleti városokból 
Kárpátaljára, azoknak regisztrálniuk 
kell új lakhelyüket 24 órán belül, vagy 
vissza oda, ahonnan érkeztek, csa-
ládjukat hátrahagyva” – szúrja közbe 
Rita. Több százan érkeznek nap mint 
nap a városukba. De adományokat jut-
tatnak el Kijevbe is, a katonáknak. 

„Menekülnek férfiak is Kárpátaljára. 
De vannak köztük sokan, akik csak a 
bajt csinálják. Ezek az emberek nagy-
részt Kijevből és a keleti városokból 
menekült, oroszul beszélő ukrán oli-
garchák, azok családtagjai és barátai, 
akik nem akarnak harcolni, hanem in-
kább elbújnak. A kis településünk tag-
jaival viszont annál inkább!” – mondja 
idegesen Rita. „Előfordult, főleg az 
első napokban volt jellemző, hogy 
ezek az emberek késsel járkáltak az 
utcákon, és kötöttek bele emberekbe, 
verték meg azokat. Mindegy nekik! Pár 
napja egy kávézóban vertek meg vala-
kit. Ahogy alkoholt isznak, megbolon-
dulnak, s ezek literszámra vásárolják 

meg a bódítót! Ülnek, s buliznak. A mi 
férfijaink meg háborúznak.” Felszökik 
a szemöldököm, de Rita folytatja: „Ezt 
a menekülési folyamatot vannak, akik 
kihasználják. Többször előfordult 
és még mindig van olyan eset, hogy 
Munkácson és Ungváron fosztogatnak 
és lakásokba törnek be ezek a Kijev-
ből és a keleti városokból menekült 
ukrajnai oroszok. Ha nem lenne elég a 
háború, még ezek is csinálják a bajt!”

„Miért maradt kint a férjed?” – kér-
dezem, hiszen most tudatosul ben-
nem, hogy több fronton is veszélyben 
van az élete. „Ő azt mondta, megvédi 
Kárpátalját. Azt akarta, hogy én jöjjek 
el a gyerekekkel, ő megvédi a hazát. 
A ház nem érdekel, fosszák ki, foglal-
ják el! Nem érdekel! Csak ő maradjon 
életben!” – ekkor zokogásban tör ki a 
kétségbeesett édesanya. Kihagy a szí-
vem, elfogynak a szavaim. Megsimo-
gatom a hátát. Próbálom összeszedni 
magam, hiszen az ő élete van romok-
ban. Tudtam, hogy nem engedhetem 
meg magamnak, hogy sírjak. Össze-
szedtem magam: „Te egy nagyon erős 
nő vagy!” Ennyit tudtam kipréselni 
magamból.

Rita levegő után kapkod, remeg. 
„Mindennap beszélünk. Most még 
nem sorozták be sem a férjemet, sem 
pedig édesapámat. De nem tudok 
aludni, éjjel 1-2 óra fele pilledek el, 
de óránként észhez kapok, s nézem 
a telefonomat, hogy élnek-e még a 
szeretteim?!” – mondja zokogva az 
édesanya. 

A gyermekek kissé nyűgössé vál-
nak, mint a legtöbb gyermek, ha az 
édesanyját sírni látja. Rita most őket 
nyugtatja. „Nehezen viselik ezt a dol-
got. A fiam már érti, hogy mi történik, 
de a kicsi lányom nem. Tegnap el is 
kezdett sírni, mert hallotta a repülő-
ket, s azt hitte, megint menni kell. De 
meg tudtam nyugtatni. Azt mondtam 
neki, hogy nyaralni viszik a bácsikat és 
a néniket a gépek.” 

Én már meg sem szólalok, csak 
hallgatom a kétségbeesett asszonyt… 
Búcsúzunk, elköszönök a csonka csa-
ládtól. Rita kikísér az ajtóig, megö-
leljük egymást. Még mindig könnyes 
szemmel, de halkan mondja, hogy a 
gyermekek ne hallják: „Nem hittük el, 
hogy ez lesz. Egyik napról a másikra 
felébredsz, s háború. Ez katasztrófa. 
Nagyon félek, szeretném, hogy legyen 
még jövője a gyermekeimnek. Haza 
szeretnék menni. Kárpátalján szület-
tem, ott a hazám.”

Kilépek a szobából. Felveszem a ka-
bátom. Fázom.

Fotó: M
TI/Balázs Attila

Fotó: M
TI/Czeglédi Zsolt

Fotó: M
TI/Balázs Attila

Fotó: M
TI/Balázs Attila

Felvételeink az ukrán határon készültek gyermekeikkel egyedül érkező 
édesanyákról, akik a menekültek java részét adják. Történetünk 

főszereplője – érthetően – nem akart fotóval megjelenni a cikkben
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Tiszabecsen, a magyar–ukrán ha-
táron segítette a háború borzal-
mai elől hazánkba menekülőket 
Ablonci Janka. A hatgyermekes 
kerekegyházi asszony Kárpátal-
járól származik; nemrég a refor-
mátus egyházközség munkatár-
saként és a Védőháló Egyesület 
önkénteseként vitt adományt 
Tiszabecsre, majd tolmácsként 
segített a határon. Tapasztalata-
iról számolt be hírportálunknak. 

Pásztor Andrea

– Miért döntött úgy, hogy beáll az ön-
kéntesek közé?

– Nem sokat gondolkodtam, ami-
kor meghallottam, hogy tolmácsra 
van szükség a határ mentén az uk-
rán menekültek fogadására. Persze 
a családom támogatása is szükséges 
volt ahhoz, hogy eljöhessek. Hat gye-
rekemből öt velünk él még. A legki-
sebb kilencéves, a legnagyobb pedig 
veszélyeztetett terhes. Kárpátaljáról 
fogadtunk be egy családot, a nászasz-
szonyunkét. Ő vállalta fel, hogy gon-
doskodik a családról, míg én távol 
vagyok. Sajnos hárman influenzásak 
lettek a gyerekek közül, így még ne-
hezebb most, már nagyon hiányzom 
nekik. A Jóisten is megerősített ab-
ban, hogy jönnöm kell, ez a zsoltári-
dézet állt aznap a naptáramon: „Az 
Úrra tekintek szüntelen, nem tántoro-
dom meg, mert a jobbomon van.”

– Mire számított, amikor eldöntöt-
te, hogy segít, és mi volt a valóság a 
tiszabecsi határnál?

– Nem tudtam, mi vár rám, de úgy 
éreztem, itt kell lennem. Hétfőn az is-
kolában segítettem, ahol elszállásolják 
a menekülteket, kedden pedig már át-
kértek a határátkelőhöz. Csak egy ki-
csit vagyunk lejjebb, mint a vámosok. 
Az iskola egy kilométerre van a határ-
ról, ezért buszokkal szállítják oda a 
menekülteket. Általában nem egyedül 
érkeznek, hanem kisebb csoportok-
ban, és nagyon ragaszkodnak egy-
máshoz. Sokan vannak, akiknek nincs 
ismerőse Magyarországon vagy más 
országban, nem tudnak hová menni. 
De olyanok is vannak, akik itt vannak 
pár napig, aztán visszamennek.

– Pontosan mi a feladata az 
átkelőnél?

– A legfontosabb az, hogy meg-
nyugtassam a nőket, asszonyokat. 
Ehhez sokszor már az is elég, amikor 
odalépek hozzájuk és ukránul szóla-
lok meg. Köszönök és megkérdezem, 
van-e hová menniük, jön-e valaki ér-
tük. Ha azt mondják, nincs szállásuk, 

nem várta őket senki sem, megnyug-
tatom őket: semmi gond, akkor elviszi 
őket a busz, ami folyamatosan jár az 
iskola és a határ között. Ezt sokszor 
négyszer, ötször is el kell mondanom, 
annyira össze vannak zavarodva.

Volt olyan asszony, aki ragaszko-
dott hozzá, hogy én is szálljak fel 
vele a buszra, nélkülem nem megy 
el. Persze erre nem volt időm. A sze-
mébe néztem mélyen, mondtam, én 
is kárpátaljai voltam, nyugodtan tes-
sék menni. Hitt nekem, és felszállt a 
buszra.

– Hogy viselik a gyerekek, hogy el 
kell hagyniuk az otthonukat?

– Amikor átjönnek, rögtön a kezük-
be nyomnak egy nápolyit vagy csoko-
ládét, kis üdítőkkel, így ők többnyire 
örülnek. Ma volt egy tízéves forma 
kislány, aki nem akart az anyukájától 
egy lépést sem odébb menni. Mintha 
azt hitte volna, hogy el akarjuk szakí-
tani tőle. Aztán, amikor beszéltünk, 
kiderült, hogy azóta van ez így, hogy 
hallotta, hogy visítanak a légvédelmi 
szirénák. Menekülniük kellett a pin-
cébe, de rokkant nagymamáját, akit 
nagyon szeretett, nem tudták levinni. 
Szerencsére életben maradt a mamá-
ja, ott volt ő is velük, de a kislányban 
eltörött valami.

– Mennyire terheli meg lelkileg a 
segítő munka?

– Elmondhatatlan, mekkora lelki 
teher látni ezeknek az embereknek 
a kiszolgáltatottságát. Nekem olyan, 
mintha a fronton lennék. Sokszor a 
könnyeim sem tudom elfojtani. Nem 
egy ember ölelt meg ma, amikor látta, 
hogy már nem bírom.

Azt nem tudom, mi lesz, ha haza-
megyek, hogy fogom feldolgozni a 
sok-sok tragédiát, amivel találkoztam 
ezekben a napokban. A katasztrófa-
védő munkatársak figyelmeztettek 
rá, hogy depressziós lehetek, de én 
bízom Istenben. Tudom, hogy az Úr 
akarta, hogy itt legyek, ő adott ne-
kem erőt, kitartást. Hiszem, hogy 
azt is megteszi, hogy ne essen bajom 
lelkileg.

– Hány órát dolgozott ma?
– Hat órakor keltem, fél hétkor 

mentem el Sonkádról, az önkéntesek 
szállásáról, majd bementem az iskolá-
ba, körbejártam az ukrán családokat, 
megkérdeztem, hogy vannak, van-e 
szükségük valamire. Ha igen, elhoz-
tam nekik a raktárból. Fél 8-kor már 
kint voltam a határon. Ma szinte csak 
babakocsis anyukákat pakoltunk fel a 
buszra. Voltak, akiknek még az sem 
volt. Jött egy 18 éves kislány is, aki 
egyfolytában sírt, rettegett, mintha 
már itt lenne mellettünk a háború. Na-
gyon fáj látni a sok csecsemőt, ma egy 
két hónapos baba volt a legfiatalabb, 
akit áthoztak a határon. Kérdeztem az 
anyukától, meleg-e, nem hűlt-e ki az 
úton, hisz valaki nyolc-tizenkét órát is 
áll a sorban, míg átengedik.

Szörnyű látni azt is, amikor a férfiak 
hozzák át gyerekeiket és az asszonyo-
kat, aztán búcsúznak, mert mennek 
vissza a háborúba, meg gyártani a 
Molotov-koktélokat. Késő estig kint 
maradtam, aztán nem bírtam tovább, 
hisz nagyon hidegek az éjszakák.

– Mi volt a legmegrázóbb eset, 
amivel találkozott?

– Sok megrázó történettel találkoz-

tam. Ma volt egy nagyon durva eset. 
Egy 33 éves hölgy, még a háború ki-
törése előtt esett el és sérült meg a 
lakásában, a keze tört el és agyrázkó-
dása lett, és kórházba került. Két nap 
után február 25-én pedig mindenkit 
kiraktak a kórházból, aki tud menni, 
négykézláb mászni. Ő elindult, a két 
határ közt majdnem összeesett. Egy 
padon ült, amikor odahívtak hozzá. 
A katasztrófavédők fertőtlenítették 
az összevarrt sebeit, nyugtatózták, 
aztán hívták a mentőket, elvitték a 
mátészalkai kórházba.

Tegnap egy mindenórás kismamá-
hoz mentem oda megkérdezni, hogy 
van, feszül-e a hasa. Ő pedig mond-
ta, hogy már három napja szivárog a 
magzatvize. Gyorsan vitték is a kór-
házba, állítólag műteni kellett. Sajnos 
azóta sem volt időm megtudni, mi van 
velük. Pedig volt vele még két gyerek.

– Maradtak-e kint, a határon túl 
rokonai?

– Nem messze a határtól, Újaklin 
éltünk. Hat évvel ezelőtt költöztünk 
Kecskemétre, majd rá egy évre Kerek-
egyházára. Egyik testvérem Prágában, 
másik Pesten él. Férjem testvérei lak-
tak még kint, ők nemrég esküvőre 
jöttek Magyarországra, de a helyzetet 
látva nem mentek haza. A húgom a 
14 éves kisfiával azonban még mindig 

kint van. Azt mondják, ők nem félnek. 
Nem hisznek abban, hogy elér hozzá-
juk a háború.

– Ön mit gondol?
– Én úgy hiszem, sokaknak nem 

lesz hová hazatérniük, ha véget ér a 
háború. Abban az egyben bízom, hogy 
Kárpátaljának nem esik bántódása.

– Meddig marad szolgálatban?
– Csütörtökön jön a férjem egy 

újabb szállítmány adománnyal. Miu-
tán kipakolják, szeretném, ha ő is itt 
lenne velem, segítene az embereken, 
aztán jövünk haza. Úgy tervezem, ha 
szükség lesz rám, kiveszem a szabad-
ságom és visszajövök. Többen jöttek 
Kecskemétre és Ballószögre is, őket 
szeretném majd meglátogatni, hogy 
lássam, jól vannak.

– Mi volt az elmúlt napok legna-
gyobb tanulsága az ön számára?

– Talán az, hogy az embereknek el-
sősorban Istenre van szükségük. Volt 
egy fiatal család, aki tegnap este meg 
is fogalmazta ezt nekem. Mondták, 
hogy most már hisszük, hogy van Is-
ten. Hatalmas dolog, hogy egyik nap-
ról a másik napra meg lett szervezve 
a menekültek fogadása. Le a kalappal 
a magyar emberek előtt. Kiderült, 
milyen nagy az összetartás, ha jön a 
baj. Most mindannyian átérezzük, ha 
tudunk adni, akkor kapunk is…

„Olyan, mintha a fronton lennék”  
Önkéntesként a magyar–ukrán határon

Az önkéntesek a menekülők lelkét is gondozzák

Ablonci Janka pártfogoltjaival

Rengeteg traumával találkoznak



2022. március 10.

KECSKEMÉTI LAPOK10 | HIRDETÉS

K
é
sz
ü
lt
 M
a
g
y
a
ro
rs
zá
g
 K
o
rm
á
n
y
a
 m
e
g
b
íz
á
sá
b
ó
l.



2022. március 10. 

KECSKEMÉTI LAPOK MOZAIK | 11 

A kommunizmus áldozataira 
emlékeztek február 25-én a Vá-
rosháza előtti emlékműnél. Az Or-
szággyűlés 2000-ben nyilvánítot-
ta ezt a dátumot a kommunizmus 
áldozatainak emléknapjává. A 
KDNP Kecskeméti Szervezetének 
eseményén dr. Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester, dr. Salacz 
László országgyűlési képviselő és 
dr. Mák Kornél a megyei közgyű-
lés alelnöke mondott beszédet.

Molnár H. Boglárka

Február 25-én délután tartották a 
kommunizmus áldozatainak emlék-
napját Kecskeméten, a Városháza 
előtt található emlékműnél. Dr. Sze-
berényi Gyula Tamás alpolgármester 
beszédében kiemelte, ez az emléknap 
mindenekelőtt az ismeretlen áldo-
zatokról kell hogy szóljon; azokról, 
akiket ma már alig gyászolnak vagy 
teljesen elfelejtettek; azokról, akik 
reménytelenül és értelmetlenül szen-
vedtek vagy haltak meg egy olyan el-
nyomó rendszer áldozataként, amely 
nem tekintette őket emberi lénynek.

– Ma egy olyan ideológia mártírjai-
ra emlékezünk, amely a XX. század so-
rán közel 100 millió áldozatot szedett 
világszerte. Kelet-Közép-Európában 
a számuk eléri az egymilliót. Ennyi 
ember vesztette életét éhínségben, 
kényszermunkatáborban vagy kegyet-
len kivégzések során. A kommunista 
diktatúra hazánkban is felbecsülhe-
tetlen mértékű rombolást okozott. 
Felbecsülhetetlen mértékű rombolás. 
Mert hát mi lehetne nagyobb tragé-
dia, mint a kerékbe tört sorsok, az 
elveszett emberéletek? – tette fel a 
kérdést dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester az ünnepségen.

Dr. Salacz László országgyűlési kép-
viselő beszédében elmondta, nem csak 
a magántulajdont szüntették meg álla-
mosítással, nem csak az alapvető sza-
badságjogokat tiporták lábbal, és nem 
csak a múltat akarták végképp eltöröl-

ni. Az emberi méltóság teljes felszámo-
lását tűzték ki célul: kivégzésekkel és 
kínzásokkal, börtönnel és internálás-
sal, fizikai megsemmisítéssel, megalá-
zással vagy testi és lelki megtöréssel.

– Mi, akik ma egy szabad Magyaror-
szágban élünk, soha ne feledjük, hogy 
magyar emberek ezrei adták és tették 
kockára életüket ezért a szabadsá-
gért! Soha ne feledjük, hogy kimasz-
kírozva és magukat igaz európainak 
nevezve még ma is hatalomra törnek 
azok, akiket a kommunista hatalom 
tett gazdaggá és befolyásossá – hang-
súlyozta dr. Salacz László.

Dr. Mák Kornél, a megyei közgyűlés 
alelnöke, a KDNP megyei elnöke arról 
beszélt, hogy a diktatúra hatásai a 
mai napig érezhetőek, és nekünk kell 
tenni azért, hogy demokrácia legyen 
az országban. – Egy hazug diktatúra, 

akármilyen köpenyben van, az hazug-
ságot fog továbbra is szajkózni, és ha-
zugságot, demagógiát fog továbbra is 
képviselni – mondta Mák Kornél, majd 
így folytatta:

– Ugyanúgy ott van, amikor a ke-
resztény-zsidó alapokon álló kultú-
ránkban az adventet fényünnepnek 
hívjuk, amikor nagypéntek helyett 
bevezetjük a fekete péntek vásárlá-

si napot és ezt lehetne sorolni. Nem 
szabad engednünk.  Mi itt, Magyaror-
szágon, itt, Kecskeméten is kereszté-
nyek vagyunk, és tudjuk azt, hogy mit 
szenvedtek a kommunizmus alatt az 
őseink.

Az eseményen elhangzott, a kom-
munista diktatúra alatt becslések 
szerint 700 ezer magyart hurcoltak 
el málenkij robotra, közülük 300 ez-
ren soha nem tértek vissza. Elüldöz-
ték 200 ezer német honfitársunkat, 
szovjet mintára internáltak közel 50 
ezer embert, kitelepítettek 15 ezret. 
Több mint 500 egyházi személyt tar-
tóztattak le, közülük sokakat meg-
kínoztak, és utcára tettek 2600 férfi 
és 2000 női szerzetest. Arról nem 
készült statisztika, hogy hányan 
rokkantak meg, szereztek örök tes-
ti, lelki sebeket.

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA 
emlékeztek a főtéri emlékműnél

Jelképesen tíz platánt és tíz 
pusztaszilt választottak ki 
az óvodások március elsején 
délelőtt a kecskeméti Juniperus 
Park erdészetben, hogy azokat 
majd a város óvodái ültethes-
sék el. Az eseményen, amely 
az országos VárosFa program 
nyitórendezvénye volt, részt vett 
Nagy István agrárminiszter is. 
„Fákat ültetünk, mert mindannyi-
an bízunk a jövőben!” – emelte ki 
az ünnepségen a tárcavezető.

Pásztor Andrea

A Bíró Lajos és a Forradalom utcai 
óvodák apróságai voltak a főszerep-
lői annak az eseménynek, amelyen 
hivatalosan is elindult a 10 ezer fő fe-
letti települések fásításának országos 
programja Kecskeméten. A KEFAG Zrt. 
Juniperus Parkerdészetében szakava-
tott segítséget kaptak a gyerekek. 
Nagy István agrárminiszter társasá-
gában választhatták ki azt a húsz fát, 
amit idén tavasszal elültethetnek a 
kecskeméti óvodák udvarán. De se-
gítette a választást Szemereyné Pa-
taki Klaudia polgármester és Miklósa 
Erika operaénekes, a MOL Új Európa 
Alapítvány kuratóriumi elnöke is.

– Aki fát ültet, az bízik a jövőben, 
annak fontos a jövő. És mi lehet an-
nál fontosabb, hogy a gyerekekkel 
együtt ültessük a fákat? – tette fel 
a kérdést az agrárminiszter. Nagy 
István kifejtette, az éghajlatváltozás 
visszavonhatatlan következmények-
kel jár az életünkre, ez ellen pedig a 
legjobb védekezés, ha fákat ültetünk. 
Ezért indította el a minisztérium az 
országfásítási programot, amellyel 
szeretnék elérni, hogy Magyarország 
fával borított területeinek aránya 27 
százalékra növekedjen. Ez az utóbbi 
száz év legnagyobb fásítási programja 
hazánk történetében.

– Ahhoz, hogy a társadalmat szövet-
ségesül hívjuk, hogy a felelősségérze-

tet növeljük a felnövő generációkban 
is, megindítottuk a településfásítási 
programot is. Ennek célja, hogy az 
élőhelyünk, a közvetlen környezetünk 
minősége is javulni tudjon – hangsú-
lyozta a miniszter.

Eddig több mint 1300 településen 

már több mint 36 ezer fát sikerült 
elültetni a program keretében. Most 
pedig a MOL Új Európa Alapítvány 
felvállalta, hogy a tízezer fő feletti 
városokban is faültetés indulhasson. 
Ennek köszönhetően most hétezer 
facsemete kerül a nagyobb városokba. 

– Így még több embert tudunk szövet-
ségesként magunk mellé állítani – fo-
galmazott Nagy István.

Miklósa Erika, a MOL Új Európa 
Alapítvány kuratóriumi elnöke a Kecs-
keméti Médiacentrumnak elmondta, 
mindig is missziójának tekintette, 
hogy környezettudatos életre nevelje 
a jövő generációját.

– A Neked zöldül ernyőprogram ré-
szeként két ütemben valósul meg ez 
a program. Tavasszal 500 fát, később 
pedig 6500 fát ültetnek el országszer-
te ennek köszönhetően elsősorban 
megyeszékhelyeken, megyei jogú 
városokban – mondta az énekesnő. 
Hozzátette, külön öröm számára, 
hogy gyerekekkel együtt választották 
ki a csemetéket. – Nagyon remélem, 

hogy sokat fognak énekelni az ovisok 
ezeknek a fáknak, akkor biztosan szé-
pen fognak zöldellni – mondta Mikló-
sa Erika.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester a rendezvényen elmondta, 
Kecskemét nagyon komoly fásítási 
programot indított Velünk zöldül 
Kecskemét címmel, amelyhez a TER-
MOSTAR Kft. is csatlakozott. Az el-
múlt években 2500 fát ültettek el a 
program keretében, jelenleg pedig 
30 ezer facsemete elültetését készí-
tik elő. – Megváltoztattuk a véderdők 
gazdálkodásának metodikáját, a köz-
területen ültetendő fák rangsorolását, 
gondozását. Összetett programot dol-
goztunk ki, ezért örültünk, hogy csat-
lakozhatunk egy olyan országos prog-
ramhoz, amely kiegészíti megkezdett 
munkánkat – emelte ki Szemereyné 
Pataki Klaudia.

A polgármester hangsúlyozta, 
szemléletformálást is indítanak a fásí-
tás mellett, ezért is hívták segítségül 
az ovisokat. – Nem csak el kell ültetni, 
óvni, gondozni, ápolni is kell majd a 
facsemetéket. Ezzel kívánjuk hosz-
szú távú programmá tenni a fásítást 
– fogalmazott.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpol-
gármester a helyszínen elmondta, az 
óvodák környékére, udvarára ültetik 
el a gyerekek által most kiválasz-
tott platánokat és szilfákat. – Azok 
a gyerekek, akik elültetik ezeket a 
fákat, reményeink szerint olyan fel-
nőttekké válnak, akik számára a ter-
mészeti környezet megóvása érték 
lesz – nyilatkozta az alpolgármester 
a rendezvényen.

Neked zöldül: Kecskeméten indult 
el az országos VárosFa program

TOVÁBBI KÉPEK!

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő, dr. Szeberényi Gyula Tamás  
alpolgármester és dr. Fekete Gábor, a kecskeméti önkormányzati  

képviselő-testület Fidesz–KDNP-frakciójának vezetője 

Fotók: Banczik Róbert

Nagy István agrárminiszter (középen)  
a VárosFa program nyitórendezvényén

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester (középen) a gyerekekkel 
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Fedezd fel a hazai kastélyokat, 
és barangolj ezerszínű parkjaikban!
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A távhőszolgáltatás napja alkal-
mából „Velünk zöldül Kecskemét” 
címmel szervezett konferenciát 
múlt pénteken a KECSKEMÉTI 
TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 
Az esemény középpontjában a 
kecskeméti távhőrendszer átfogó 
fejlesztése állt, a résztvevők 
megismerhették a fejlesztése-
ket, melyeknek köszönhetően a 
kecskeméti cég szolgáltatását a 
megújuló energiaforrások segítik 
a jövőben.

Az energiatakarékosság világnapjá-
hoz kapcsolódó 2022-es távhőszol-
gáltatás nap központi eseménye 
volt március 4-én a „Velünk zöldül 
Kecskemét!” konferencia, melynek 
az Aranyhomok Szálloda adott ott-
hont. A rendezvény a TERMOSTAR 
Zöld Távhő Átfogó Rendszerfej-
lesztési Projekt projektnyitójaként 
is szolgált. A fejlesztés kivitelezési 
munkálatai aznap meg is kezdődtek, 
és várhatóan 2023. október 31-én fe-
jeződnek be.

Mérföldkő a kecskeméti távhőszol-
gáltatás történetében a helyben ren-
delkezésre álló, megújuló energiafor-
rást hasznosító biomassza-fűtőművi 
beruházást, valamint az energiataka-

rékos távhőrendszer bővítését meg-
valósító projekt. A fejlesztés célja az 
ellátásbiztonság és az energetikai 
függetlenség erősítése, valamint a 
szolgáltatói és fogyasztói költségek 
hosszú távon fenntartható stabilitása 
a klímavédelmi szempontok figyelem-
bevételével, az európai uniós előírá-
soknak megfelelő, korszerű technoló-
gia alkalmazásával.

A kecskeméti önkormányzat több-
ségi tulajdonában lévő KECSKEMÉTI 
TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a 
Széchenyi 2020 program keretében, 
a Kohéziós Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza 
nem térítendő támogatás formájá-
ban biztosított mintegy 8,5 milliárd 

forint költséggel valósítja meg a 
beruházást.

A projekt tovább erősíti a távhős 
lakásokban élő mintegy 40 ezer em-
ber ellátásbiztonságát, hozzájárul a 
fogyasztói és szolgáltatói költségek 
stabilan tarthatóságához, és 65 szá-
zalékkal csökkenti a hőtermelésből 
adódó CO2-kibocsátást.

Horváth Attila, a TERMOSTAR 
ügyvezető igazgatója bemutatta a 
40.000 embert, 11.000 otthont, vala-
mint 700 épületet ellátó céget, majd 
elmondta, milyen alapokra helyezik 
és milyen célok vezérlik a most indu-
ló fejlesztéseket.

Az elmúlt hetek-hónapok esemé-
nyei világosan megmutatták, meny-

nyire fontos a kiszámítható, stabil 
közszolgáltatás. A TERMOSTAR Kft. 
szakemberei számára a környezettu-
datosság mellett az energetikai füg-
getlenség, az ellátásbiztonság további 
erősítése és a fogyasztói árstabilitás 
feltételeinek megteremtése voltak 
a meghatározó szempontok a Zöld 
Távhő Fejlesztési Projekt kidolgozása 
során.

A megoldás kulcsa a helyi adott-
ságoknak megfelelő megújuló ener-
gia bevonása a hőtermelésbe. Ezért 
Kecskemét adottságaira való tekin-
tettel a mintegy 40.000 ember el-
látásához szükséges ipari méretű 
(~320.000 GJ) energia előállításához 
biomassza-fűtőművet állítanak üzem-
be a Mindszenti körúton.

A biomassza-fűtőmű gazdasá-
gos működtetéséhez szükséges 
fűtőanyag ennek megfelelően a 
Kecskeméten szelektíven gyűjtött, 
fásszárú városi zöld biomasszából, 
napraforgóhéjból, valamint a KEFAG 
Zrt. erdészeteiben keletkező, más 
célra nem hasznosítható faipari mel-
léktermékből biztosítható.

Az új TERMOSTAR-telephely kiala-
kításával párhuzamosan megkezdő-
dik az egységes, energiatakarékos 
távhőrendszer bővítése is. A rend-
szerfejlesztés célja, hogy új körzetek 
csatlakozhassanak, és ezzel több ezer 
új fogyasztó számára váljon elérhető-
vé a távhőszolgáltatás. Ilyen terület 
többek között a Nyugati Városkapu, 
Kecskemét dinamikusan fejlődő vá-
rosrésze. Ahol a rendszerfejlesztés-
nek köszönhetően elérhetővé válik a 
kecskeméti önkormányzat környezet- 
és klímavédelmi célkitűzése: a Ru-
dolf-kert füstmentes zónává alakítása.

Velünk zöldül Kecskemét – konferencia és 
projektindító a távhőszolgáltatás napján

Átadták a Nissin Foods 

új raktárépületét

Ünnepélyes keretek között adták át február 28-án az instant 
tésztaételeket gyártó japán Nissin Foods Kft. 6500 négyzetmé-
teres raktárépületét Kecskeméten. A jelentős bővítésnek kö-
szönhetően az eddigi 15.000 raklap tárolására alkalmas raktár 
egy 21.000 raklapot befogadó egységgel bővült.

2004-ben nyitotta első gyártóegy-
ségét a japán Nissin Foods Kft. 
Kecskeméten. Az instant tésztaéte-
leket gyártó vállalatot azóta is a vá-
rosunkban működő – és folyamato-
san fejlődő, bővülő gyár – képviseli 
egész Európában. Hogy az anyacég 
mennyire elégedett a kecskeméti 
egység működésével, jól mutatja, 
hogy a gyár 2017-ben új telephelyre 
költözött, ahol már egy harmadik 
termelővonallal is bővítették a ka-
pacitást. A projekt során új gépeket 
és berendezéseket telepítettek az 
üzembe, most pedig – a 4,7 mil-
liárd forintos projekt keretében 
– sor került a raktár területének 
kibővítésére.

A japán tulajdonos elkötelezett 
amellett, hogy a kecskeméti egy-
ség évről évre növekedjen. Ennek 
köszönhetően jelenleg 420 főt 
foglalkoztatnak, de a fejleszté-
seknek és a kapacitásbővítésnek 

köszönhetően a létszám bővítése 
folyamatos.

A most átadott raktárépület a 
néhány hónapos tervezési szakasz 
után 10 hónap alatt készült el. A 
kivitelezés során minden a terv sze-
rint haladt, a kitűzött határidő előtt 
2 héttel már meg is kapták a haszná-
latbavételi engedélyt. A 6500 négy-
zetméteres, 20 méter magas épület 
előregyártott vasbeton szerkezetből 
áll. Teteje trapézlemez, szigetelés-
sel, a padozat simított beton, falai 
pedig szendvicspanelek. A gyártó-
sorról érkező, készre gyártott étele-
ket tárolják majd itt, illetve a gyár-
táshoz kapcsolódó alapanyagok, 
segédeszközök is helyet kapnak.

Az új raktárba – ahol az eddigi 15 
ezres kapacitáson túl újabb 21000 
raklap tárolására lesz lehetőség – 
március 1-jén kezdték a beköltö-
zést, a folyamat a tervek szerint két 
hétig tart.

AZ INNOVÁCIÓ ÚTJÁRA LÉP 
a Deltaplast a Neumann-nal

A Neumann János Egyetem 5 százalékos tulajdonrészt vásárolt 
meg a Deltaplast Zrt.-ben. A két szervezetnek ugyanis az a célja, 
hogy közös innovációt és kutatás-fejlesztést indítsanak el, ehhez 
pedig dr. Palkovics Lászlótól kértek segítséget a felek. Az innová-
ciós és technológiai miniszter február 28-án közös egyeztetésre 
érkezett a céghez.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarában tartott előadását 
(lásd: 4. oldal – a szerk.) követően 
dr. Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter látogatást 
tett a kecskeméti Deltaplast Zrt. 
Mártírok úti telephelyén.

A cég autóipari alkatrészeket 
gyárt, és felmerült a bővülés igénye, 
hiszen már a legnagyobb cégeknek 
szállít be a vállalat. Ehhez kért segít-
séget a Deltaplast a minisztertől. A 
kezdeményezés nyomán a Neumann 
János Egyetem 5 százalékos tulaj-
donrészt vásárolt meg a cégben, 
mivel mindkét két fél célja, hogy 
egy olyan közös innovációs és ku-

tatás-fejlesztési folyamat induljon el 
kettejük közt, melyben az egyetem 
a „szürkeállományt”, a cég pedig a 
technológiát adja. A jövőben pedig 
ehhez a munkához további bővítés-
re is szükség lesz. M. H. B.

Fotók: Banczik Róbert

Horváth Attila, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR 
Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter  
és Csengery Zsolt, a Deltaplast Zrt. igazgatóságának elnöke
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Korlátozások nélkül, végre ere-
deti formájában rendezheti meg 
a város a 37. Kecskeméti Tavaszi 
Fesztivált. Március 11-től 30-ig 16 
helyszínen több mint 40 prog-
rammal várják az érdeklődőket 
a műfaji sokszínűség jegyében. 
A programok középpontjában 
természetesen a Petőfi-emlé-
kév áll, március 15-én két János 
vitéz-előadásban is része lehet 
a kecskeméti közönségnek. A 
részletes programokról hétfőn 
délelőtt számoltak be a szerve-
zők a sajtó képviselőinek.

Három héten át minden a tavaszról 
és a kultúráról szól Kecskeméten, 
hiszen két nehéz év után végre újra 
eredeti formájában rendezheti meg 
a Hírös Agóra a város kulturális in-
tézményeivel, művészeti műhelye-
ivel karöltve a Kecskeméti Tavaszi 
Fesztivált.

– Kecskeméten a tavaszi fesztivál 
nyitja meg a kulturális évet, olyan sa-
rokpontot jelent, amelyhez kulturális 
szempontból az életünket igazítjuk – 
fogalmazott a megnyitón dr. Szeberé-
nyi Gyula Tamás alpolgármester.

Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyveze-
tő igazgatója kifejtette, hogy műfaji 
gazdagság és sokszínűség jellemzi a 
fesztivál idei kínálatát. A Petőfi emlé-
kévhez kapcsolódva hagyományosan 
és újraértelmezve is gondozzák Petőfi 
örökségét. A hagyományt követve a 
fesztivál idén is a Kecskeméti Szimfo-
nikus Zenekar koncertjével veszi kez-
detét március 11-én, a hangverseny 
szólistája a neves kecskeméti születé-
sű zongoraművész, Fülei Balázs lesz, 
a műsoron magyar szerzők művei 
szerepelnek.

Március 15-én a János vitéz tánc-
költemény összművészeti előadásával 
kedveskednek a közönségnek, márci-
us 20-án a Kecskemét Táncegyüttes 
mutatja be új műsorát, Petőfi-ver-
sekkel fűszerezve azt. Idén is meg-
rendezik az Országos Diákszínjátszó 
Találkozót, a fesztivál zárókoncertjén, 
március 30-án pedig Carl Orff nagy-
szabású darabját, a Carmina Buranát 
adják elő a szimfonikusok Hollerung 
Gábor vezényletével.

A Bozsó Gyűjteményben Tradíció 
és megújulás címmel a Gundel-gyűj-
teménybe tekinthetnek bepillantást 
az érdeklődők. Munkácsytól Orbán 
Dezsőig állítanak ki kuriózumnak szá-
mító műveket alapos restaurálás után 
– árulta el Loránd Klára, a Bozsó Gyűj-
temény kurátora.

A Ciróka Bábszínház hét előadással 
lesz jelen a fesztiválon. Saját előadá-
saik mellett elhozzák a közönségnek 
a szegedi Kövér Béla Bábszínház, a 
KL Színház és Fabók Mancsi Bábszín-

házának előadásait is. Március 15-én 
ünnepi előadáson mutatják be János 
vitéz című produkciójukat, amelyhez 
véradás is kapcsolódik – tudtuk meg 
Kiszely Ágnes igazgatótól.

A Népi Iparművészet Gyűjtemény-
ben Fekete Erzsébet gyönyörű hím-
zéseit láthatjuk a fesztivál idején, a 
Forrás Kiadó pedig két különleges 
előadással készül a rendezvényre Pe-
tőfi Sándor huszonegyedik századi 
nézőpontból címmel. Március 24-én 
Szendrey Júlia és Petőfi szerelmi sza-
badságharcáról tart előadást Gyime-
si Emese, majd Owaimer Olivértől 
hallhatunk Petőfi eltűnésének korai 
elméleteiről – tudtuk meg dr. Füzi 
Lászlótól.

A Kecskeméti Katona József Nem-
zeti Színház 13. alkalommal rendezi 
meg március 22–26. között a SZÍN-
TÁR Színművészeti Egyetemek Ta-
lálkozóját. A hazai és a határon túli 
intézmények végzőseinek vizsgaelőa-
dásai között idén is lesznek klasszi-

kusok és izgalmas kísérleti előadások 
is – számolt be róla Sárdi Barbara, a 
színház marketingvezetője.

Idén a Katona József Könyvtárban 
is lesz színházi program. Itt rendezik 
meg Petőfi egyetlen drámája, a Tig-
ris és hiéna nyilvános olvasópróbáját 
március 22-én. A Nemzetközi Kerámia 
Stúdió Fatűz Most 2022 című kiállítá-
sára várja az érdeklődőket, betekin-
tést nyújtva a fatüzes égetési technika 
izgalmas és rohamosan fejlődő mű-
fajában alkotók munkáiba.

A Katona József Emlékházban Fü-
löpszállási Székely Gábor mintegy 
6000 darabból álló magángyűjtemé-
nyét mutatják be. Március 26-án „Da 
pacem, domine” békesség-óhajtás 
címmel tart jótékonysági hangver-
senyt a Kárpátaljáról menekülők javá-
ra a Kecskeméti Énekes Kör, az AKA 
– Kodály Intézet Kamarakórusa, vala-
mint az Aurin Leánykar. Ez a program 
új színfoltként szerepel a fesztiváli 
palettán.

A Leskowsky Hangszergyűjtemény 
március 19-én rendezi meg a hagyo-
mányos Világzenei Együttlétet Hercz-
ku Ágnes és a Nikola Parov Quartet 
részvételével, előtte pedig hangszeres 
játszóházba várják a közönséget. Már-
cius 25-e és 27-e között rendezik meg 
a XXI. Nemzetközi Bohém Ragtime 
& Jazz Fesztivált, amelynek vendége 
Franciaország lesz.  

Március 20-án, vasárnap egy új 
program debütál a fesztiválon. Ekkor 
tartják meg a matkói reptéren a Ba-
rackfavirágzás ünnepét. Hagyomány-
teremtő szándékkal rendezik meg az 
esemény keretében a barackfa-pánt-
likázás ceremóniáját. A családok vá-
laszthatnak maguknak egy fát, amire 
pántlikát kötnek, ha pedig terem, 
vásárolhatnak is annak gyümölcséből 
– mondta el a sajtótájékoztatón Király 
József, a szervező Kecskemét-Aomori 
Baráti Kör tiszteletbeli elnöke.

A részletes programok a fesztivál honlapján és 
Facebook-oldalán olvashatók!

Színes kavalkád lesz az idei tavaszi fesztivál

ÜNNEP A 40 ÉVES 
zene művészeti gimnáziumban 
Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a 
Kodály Iskola Zeneművészeti Szakgimnáziuma. A jubileumi hangverse-
nyen felléptek az intézményben végzett, sikeres zenei karriert építő 
egykori diákok és az intézmény művésztanárai.

Fergeteges és egyben felemelő kon-
certet adtak február 26-án a Kecske-
méti Kodály Iskola Zeneművészeti 
Szakgimnáziumának egykori diákjai 
és az intézmény művésztanárai a „Sza-
ki” fennállásának 40. évfordulóján. A 
hangversenyt megelőzően Balogné 
Papp Boglárka intézményvezető asz-
szony mellett köszöntőt mondott 
Ladics Tamásné, az intézmény koráb-
bi igazgatója, aki az alapításkor az 
új zeneművészeti tagozatért felelős 
igazgatóhelyettes volt.

A születésnapi rendezvényre na-
gyon sok egykori diák elfogadta az 
invitálást, és a közönség is megtöl-
tötte a koncerttermet. A program két 
részből állt és a szünettel együtt 3 
órán át tartott, de senkin nem mutat-
koztak a fáradtság jelei. Az előadókat 
hihetetlenül motiválta, hogy egykori 

iskolájukban, javarészt egymásnak 
mutathatják meg, hova jutottak a pá-
lyán. Sokakat kifejezetten inspirált, 
hogy épp azokkal a művésztanárok-
kal közösen koncertezhetnek, akik 
középiskolás korukban felkészítet-
ték őket a zenei pályára. A közön-
ség pedig hálás volt a kivétel nélkül 
magasrendű interpretációkat hallva. 
A zeneművészeti szakgimnázium 
minden tanszaka lehetőséget kapott 
a megmutatkozásra.

A minden szempontból felemelő, 
emlékezetes koncertet követően fo-
gadást adott az intézmény a megje-
lenteknek, amelyen dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester mondott 
pohárköszöntőt, hosszan méltatva a 
Kodály Iskola és a zeneművészeti ta-
gozat szerepét a város kultúrateremtő 
és értékmegőrző munkájában.

A rajzok középpontjában a család
Közel 140 gyermekrajz érkezett nyolc kecskeméti általános is-
kolából a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában 
működő Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház közös felhívására. Nemrég díjazták a Bozsó Gyűjteményben az 
alkotásokat, amelyek egy pápai idézet nyomán készültek.

A házasság hete alkalmából „A csa-
lád a hozzánk legközelebb eső kór-
ház, a gyerekeink első iskolája, és 
egyben a legjobb, legszebb öregek 
otthona is” pápai idézettel hirdettek 
rajzpályázatot a Nők a Nemzet Jövő-
jéért Egyesület tagjai és a Bács-Kis-
kun Megyei Család, Esélyteremtő 
és Önkéntes Ház munkatársai az 
általános iskola alsó és felső tagoza-
tosainak. A gyermekektől azt várták, 
rajzolják le azokat a családi emlé-
keiket, amelyek XVI. Benedek pápa 
gondolatairól eszükbe jutnak.

A díjátadó elején Engert Jakab-
né alpolgármester, a Nők a Nemzet 
Jövőjéért Egyesület elnöke köszön-
tötte a fiatalokat és értékelte a 
pályamunkákat.

– A házasság hete alkalmából szó-
lítottuk meg a diákokat. Arra kértük 
őket, hogy rajz vagy más képzőmű-
vészeti formában jelenítsék meg, 
hogy mit jelent számukra a család, 
hogyan látják ők a saját családjukat 
– mondta Engert Jakabné.

A nyolc kecskeméti általános is-
kolából beérkezett 138 gyermek-
rajzot Zsolczai Balázs festőmű-
vész, művésztanár zsűrizte, aki 
szerint nagyon kifejező alkotások 
születtek.

– Nemcsak az elkészült alkotások 
minőségét értékeltem, hanem azok 
mondanivalóját is. Megható, olykor 
megdöbbentő volt látni azt, hogy a 
gyerekek szemszögén keresztül ho-
gyan zajlik az élet a családban. Ho-

gyan sportolnak, hogyan ölelik meg 
egymást vagy hogyan imádkoznak 
egy beteg családtagjukért – mond-
ta az alkotásokat értékelve Zsolczai 
Balázs.

Értékelése eredményeként az 
általános iskola alsó és felső ta-
gozatán első, második, harmadik 
helyezést vagy különdíjat elért ta-
nulók ajándéka az oklevelek mel-
lett egy-egy vásárlási utalvány volt, 
melyekből különféle rajzeszközöket 
vásárolhatnak.

A kiállításmegnyitó alkalmával 
vehették át ajándékaikat az esélyte-
remtési iroda második alkalommal 
kiírt alkotói pályázatának jutalma-
zott fiataljai is. Kamera Família 2. 
– Mesélő fényképalbum néven, „A 
család” témában meghirdetett fel-
hívással a fiataloktól azt kérték, ves-
sék papírra a nagyszüleiktől hallott 
történeteket, amelyeket a családi 
fényképalbumok fellapozgatásakor 
meséltek.

Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója 
(középen) kifejtette, hogy műfaji gazdagság és 

sokszínűség jellemzi a fesztivál idei kínálatát

Fotó: Banczik Róbert
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Vedd az Oxidokat!
Agyadba vájjon alvilági aszteroid 
zene
– késeid önzőn – önmagad ellen 
fened –
e spermahasadással lassan véget 
érsz.
Gombolj arcodra 
Ráma-inkarnációkból
tövisek szabdalta igyekezetet
– s, mert az Ég ordítja Kezdted
lobos sebeddel Törvénnyé 
egyesülj!
Tápláld hát tápos rigmusokkal
Magellán-felhő-távol 
lelkiismereted
– lelked, s sivóhomok-bérű 
ihleted
fellegeiden lustán szétterül.
szétterül, amint
Kórkések Boncnokainak álma
– mint Vérverők ujjatlan-fehér 
keze

s a Kőmordály vigyázó Szolgája
rücskösre csókolja képedet, mert
csak az Alfa-himző megszokott 
kattogása
vezet rezgő csípejű melleket, 
amint
a Kerítők víziháló-átka
megrontód ágyában illeti meg.
Ágyában illeti Kerítők megrontó 
csírja
őrültek sípjain verseid meg:
s e csomókban elhulló rongyok 
igája
agygéped programján zérót jelez.

***

Kedvesemma, albán
öltözetben, szívünkben
hegyilegelő-lendület-kitartással
mint a sínegyengető meszticek
sötét alsógatyában, Gulliver
tegnapi terveit zagyválva mai
vízkőárusok adóbevallásaival
meg a vonatpótló hajtányok 
energiafelhasználási
mutatóival, azután
itt van Bob DYLAN

***

áttételesen: simul szemünkhöz
gyönyörű, Hófehér Tartomány
transzcendens örömökkel, mint 
egynémely
szintetizátor-zene a ZFX-en
fejhallgatónkból, amint a 
sztereóra
kapcsolom magam a Veled kötött
Oldhatatlanban: rezgőkörünk 
kristály
az áthatolhatatlan Idő, kevés
parallaxishibával, könnyen kezel-
hetően, mint
a Könnyen Kezelhető Emberek a
Szervezetben, a szégyenkezés 
nélkül tévedők
a Tévedhetetlenben; csordultig 
hamis
tengerszemek.
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165 éve, 1857. 
március 1-jén 
született Eöt-
vös Nagy Imre 
hírlapíró, szer-
kesztő. Pályáját 
kereskedőként 
kezdte, majd 
i r o d a l o m m a l 
foglalkozott. A 19. századfordulót 
megelőző és követő években ő szer-
kesztette a Kecskeméti Nagy Képes 
Naptárt, amely név és címtárak, hir-
detések és egyéb aktualitások mellett 
számos értékes életrajzi és várostör-
téneti témájú írást közölt. Részt vett 
Kecskemét politikai közéletében, 
évtizedeken át a törvényhatósági bi-
zottság tagja volt. Pályatársai így vé-
lekedtek róla: „Rendkívül eszes, pompás 
szóbőséggel rendelkező szónok volt, aki 
magához tudta bilincselni nemcsak az 
egyszerű embereket, de a tanultaknak is 
el kellett ismerni kvalitásait.”

100 éve, 1922. 
március 3-án 
született Hi-
degkuti Nándor 
olimpiai baj-
nok, világbaj-
noki ezüstér-
mes labdarúgó. 
A magyar válo-
gatottban 69 találkozón szerepelt. Pá-
lyafutásának talán legemlékezetesebb 
meccse a múlt évszázad mérkőzése, az 
1953-as londoni 6:3 volt. Az angol vá-
logatott elleni diadalból három remek 
góllal vette ki a részét. Az Aranycsapat 
legendás középcsatára több ízben is 
megfordult Kecskeméten. Így például 
1971 áprilisában egy öregfiúk-mérkő-
zés előtt élménybeszámolót tartott 
a hírös városban, míg ugyanez év au-
gusztusában a kiadós vereséget szen-
vedő Bp. Spartacus csapatának edzője-
ként járt Kecskeméten. 2002. február 
14-én hunyt el. Életrajzát a kecskeméti 
születésű Fekete Pál írta meg. 

Lapunk 
archívumából
Szeszgyár alapítása
125 évvel ezelőtt egy új vállalkozás 
indulásáról számolt be a Kecskeméti 
Lapok. „Kecskeméten, a köncsögi vasút
állomás mellett, egy minden igényeket 
kielégitő nagyobb terjedelmű gazdasági 
szeszgyár fölállitása van tervben. A gyár 
részvényeken alapulna, aként, hogy 1000 
drb 100 koronás részvényt bocsát ki az 
alapitó bizottság. [...] A gyár évenként 
4395 q kukoriczát, esetleg 14,550 q 
burgonyát dolgozik fel, a melyekhez még 
500 q árpa és 50 q rozs szükséges. A gyár 
naponkint hét hektoliter szeszt állit elő. 
Hogy a gyár életképes s nálunk közszük
séget pótol, mi sem igazolja fényesebben, 
mint az, hogy az első kibocsátási napon 
250 részvény jegyeztetett. Üdvözöljük 
tehát az új vállalatot s működéséhez sok 
szerencsét kívánunk.”
 (KL, 1897. március 7.)

Kecskemét búcsúja
A hazájába visszatérő Sommer László-
tól, Kecskemét szülöttjétől, az UNRRA 
volt magyarországi főmegbízottjától 
a kecskemétiek is elköszöntek. Tóth 
László polgármester e szavakkal mél-
tatta: „Arcának mosolyával és szavának 
derüjével – mondotta többek között – 
szeretetet sugárzott az elesettek és szen
vedők felé, gyógyított minden sebet. Nem 
tudott felöltöztetni minden mezítelent s 
nem tudott megelégíteni minden éhezőt, 
de bizonyságot tett arról, hogy szere
tetből választotta szolgálatát s búcsúja 
ezért fájdalmas mindnyájunk számára. A 
szeretet az ember útja az Istenhez, az Is
ten útja az emberhez. Ezen az úton járt a 
mi barátunk, erre az útra rendelte az em
berszeretet törvénye, a magyarság árva
sága és szegénysége. Mi szivének melegét 
csak azzal az ígérettel viszonozzuk, hogy 
szolgálatának megbecsülését szívünk mé
lyére zárjuk.” (KL, 1947. március 7.)

A város 
krónikáiból

OlWASSunk együtt!  
– immár 15. alkalommal
Idén 15. alkalommal szervezték meg az OlWASSunk együtt napot. 
Február 26-án délután öt órán keresztül hallhattak prózai vagy ép-
pen zenés előadásokat az érdeklődők Wass Albert műveiből, ahol a 
felolvasók 5-10 perces szavalásokkal kedveskedtek a közönségnek. 

Idén már 15. alkalommal szervezték 
meg az OlWASSunk együtt napot. 
Az esemény színvonalát meghívott 
előadókkal is igyekeztek emelni, 
így Meister Éva, a Magyar Kultúra 
Lovagja címmel kitüntetett színész-
nő, Aradi Imre színész és Gyöngyösi 
Szabó Katalin versmondó előadá-
sában is megjelentek Wass Albert 
művei. A délután folyamán könyv-
részleteket, verseket, megzenésített 
szemelvényeket egyaránt hallhatott 
a közönség. A kecskeméti helyszín 
egyike volt a 42 pontnak szombaton, 
ahol megszervezték az OlWASSunk 
együtt napot. A Kárpát-medencén kí-

vül még Kanadában és az USA-ban is 
akadtak helyszínek, ahol Wass Albert 
műveivel találkozhatott a közönség.

A Hírös Rovókör és a Hírös MAG 
szellemi műhely eredetileg azért 
hívta életre az országosnak szánt 
rendezvénysorozatot, hogy elérjék, 
Wass Albert munkássága kerüljön be 
a tananyagba. A szervezők elmon-
dása szerint ez mára megvalósult 
ugyan, de az alkotó által közvetített 
értékek nagysága továbbra is életben 
tartja a rendezvényt, amire azon a 
februári szombaton is sokan elláto-
gattak a Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtárba. Hájas Barnabás

Strohner József poétikus tűzjátéka
Strohner József kecskeméti zománc- és keramikusművész 
alkotásai kiállták a „tűzpróbát” itthon és külföldön egyaránt. 
Negyven éve él, alkot, kiállít és adja tovább tudását városunk-
ban. Kevéssé ismertek azonban azok az alkotásai, melyek a múlt 
tüzének fényében a szavak által lobogtatják meg képzeletünket. 
A művész főiskoláskori verseiből válogattunk, melyek először 
1990-ben jelentek meg.

Mi lesz az oxidokból? Ahogyan 
(a lenti verssorokban megidé-
zett) „oxidok” sem értelmezhetők 
pusztán önmagukban, oly módon 
Strohner József fiatalkori versei 
mellé is mindig kívánkozik még 
valami. Érezzük ezt a lebegő hi-
ányt, ami azonban ösztönzőleg 
hat képzeletünkre, dinamikája 
nem kedvetleníti el az olvasót 
egy pillanatra sem. Több forrás-

ból merít, nála a zene-képzőmű-
vészet és a verbalitás folyamatos 
hullámán utazunk: a szegedi kon-
zervatórium egykori vadászkürt 
szakos diákjaként, s a tűz má-
gusaként egyedi tónust kapnak 
ezek a hosszan ívelő, átkötése-
ket, egyedi szimbolikát („Hófehér 
Tartomány”; „Könnyen Kezelhe-
tő Emberek”) és ritmust felölelő 
versek. A képek ereje dominál, s 

éppúgy, mint egy-egy zománcmű 
elkészülésénél, a tűz munkája 
újra és újra kiszámíthatatlan, iz-
galmas és megismételhetetlen 
eredményt hoz. A játék izgalmát 
az örökös kétség adja: sikerül-e 
az idő mértékét megtartani és 
a porladás helyett főnixként új-
jászületni egy-egy sorból. Bosz-
szantó néha a sorok ingázása, s 
hogy a szerző át- meg átpasszolja 
a döntés lehetőségét nekünk, s 
mégis sűrű képteremtő ereje, s a 
„zománcfesték” alatt rejlő titkok 
álarcosbáljának merész bűvkö-
re magával ragad. Az ismétlések 
ráolvasás-szerű ritmikája fontos 
tartópillére az egyébként egészen 
szabadon elénk szökkenő képso-

roknak, gondolatfutamoknak. Az 
abszurditás és az ősi erőket meg-
mozgató tudás-magok egyszerre 
vannak jelen („Gombolj arcodra 
Ráma-inkarnációkból / tövisek 
szabdalta igyekezetet”). A felü-
letek szándékos csiszolatlansága 
merészségével kapaszkodókat is 
szolgáltat az olvasónak, mígnem 
felfrissülésül egy-egy nyelvi lele-
ményre nem bukkanunk. Szemé-
lyesek, s mégsem tolakvók ezek 
a versek – mi sem tolakvásként 
állunk elő érdeklődésünkkel, de 
jó volna tudni, vajon születtek-e a 
negyven év alatt újabb versművek 
a művész tollából, a lenti részle-
tek nyomán…?

 Turai Laura

Meister Éva Magyar Kultúra 
Lovagja címmel kitüntetett 

színésznő



2022. március 10. 

KECSKEMÉTI LAPOK ARCOK | 17 

Pedagógus édesanyját követ-
ve választotta hivatásául a 
tanítást, és azután a szintén 
matematika–fizika szakos tanár 
férjével együtt gyermekeikben is 
elültették ennek a szép és nemes 
pályának a szeretetét. Örömmel 
tanított – mindvégig ugyanabban 
az iskolában – közel négy évti-
zeden át, de ugyanígy örömmel 
telnek a nyugdíjas mindennapjai 
is, amelyek most már elsősorban 
a családjáról szólnak.

– Mikor vált meg a katedrától, mikor 
ment nyugdíjba?

– 2000-ben, a Kada iskola igazgatói 
feladatait átadva mentem nyugdíjba. 
Nagyon szerettem tanítani, vallom, 
hogy nincs annál szebb dolog a pe-
dagóguspályán, mint amikor azt lát-
ja meg a tanár a gyerekeknél – akár 
egy-egy diáknál, akár egy csoportnál 
–, hogy a magyarázatát megértik. Sok 
ilyen szép, felejthetetlen élményben 
volt részem. Volt, hogy valakit egy-két 
kérdéssel rá tudtam vezetni a megol-
dásra, másoknál meg hosszabb volt 
ez az út, de amikor az arcukon a fel-
ismerés okozta örömet megláttam, az 
nekem is boldogságot jelentett. 

– Egyik napról a másikra hagyta 
abba a tanítást vagy hosszabb folya-
mat volt ez?

– Az az igazság, hogy amikor nyug-
díjba mentem, akkor a tanítást még 
nem hagytam abba, heti 6-8 órában 
további két évig – amíg diákjaim az 
érettségiig el nem jutottak – cso-
portjaimban folytattam az oktatást. A 
„szép” korba való érkezés tehát nem 
egy éles választóvonalat jelentett 
számomra, hanem egy hosszabb fo-
lyamat része volt. Jól tükrözi mindezt 
az is, hogy míg fiatalon nagyon sokat 
vállaltam – pályám elején magántanít-
ványaim is voltak –, később, a vezetői 
feladatok mellett egyre kevesebb lett 
az óraszámom, és nyugdíjasként meg 
már, amint említettem is, csak néhány 
órát tartottam hetente.

– Kikkel tart szorosabb 
kapcsolatot?

– Iskolámmal, korábbi kollégá-
immal mindmáig élő kapcsolatban 
vagyok. Az ünnepi rendezvényeikre, 
például a tantestület pedagógusnapi 
vagy karácsonyi programjaira rendre 
meghívnak – szép gesztus, hogy nem 
feledkeztek meg rólunk –, ezekre 
férjemmel együtt mindig elmegyünk. 
Jólesik velük együtt lenni, beszélgetni. 
Egykori tanítványaimmal is gyakran 

találkozom, főleg azokkal, akiknek 
osztályfőnöke is voltam. Egyikük itt 
él mintegy 100-150 méterre tőlünk, 
vele sokszor összefutok, másokkal 
meg telefonon tartom a kapcsolatot, 
és persze amikor hívtak, akkor az osz-
tálytalálkozókon is részt vettem.

Régi diáktársaim közül sajnos már 
sokan elhunytak, a még élőkkel csak 
nagy ritkán hoz össze az élet. Egyi-
kükkel, Klingerné dr. Végh Irénnel 
azonban szoros baráti kapcsolatot 
ápoltunk. Kecskeméten mindvégig 
osztálytársak voltunk, és szegedi 
egyetemista éveinkben is, bár ő másik 
szakra járt, összetartottunk. Később 
sem szakadt meg a kapcsolat, férjeink 
is jól megértették egymást, gyerme-
keink egy iskolába jártak, együtt ját-
szottak stb.

Egy másik házaspár is igen hosz-
szú ideig közel állt hozzánk, Béllei 
főorvossal és feleségével is jó barát-
ságban voltunk. Velük és Klingerék-
kel gyakran kirándultunk együtt, a 
háromévente adódó külföldi utazási 
lehetőségeket kihasználva jártunk 
Nyugat-Európa több országában is. 
Sajnos, az utóbbi időben – ahogy az 

évek telnek felettünk – barátainkkal 
egyre kevesebbet találkozunk.

– Férjét hogyan ismerte meg?
– Szegeden, az egyetem matema-

tikai tanszékén, a Bolyai Intézet fo-
lyosóján találkoztunk először. Imre 
fölöttem járt két évvel, szintén ma-
tematika–fizika szakon, és azzal mu-
tatta meg nekem, hogy komolyabban 
gondol rám, hogy amikor a diplomáját 
átvette, bár hódmezővásárhelyi volt, 
mégis Kecskemétre jött tanítani. A 
negyedik és az ötödik egyetemi évem 
közötti nyáron házasodtunk össze. 
Két gyermekünk született. Az idő-
sebb, Attila hozzánk hasonlóan ma-
tematika–fizika szakos középiskolai 
tanári diplomát szerzett, tanított is 
jó néhány évig a vendéglátóipari isko-
lában, jelenleg a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal munkatársa. Párjával 
és két gyermekükkel a közelünkben 
élnek, felesége matematika–fizika 
szakos tanár. Leányunk, Edit is peda-
gógus, de ő matematika–angol szakos 
tanár. Egy francia fiatalemberhez ment 
férjhez, négy gyermekük született. Az 
évek során hosszabb-rövidebb ideig 
Magyarországon és Franciaországban 

is éltek. Szeretteinkkel igyekszünk 
minél többet együtt lenni. 

– Mivel telnek a mindennapjai?
– Nyugdíjasként jóval több időt 

tudok fordítani a ház körüli felada-
tokra, meg a gyermekeinknek, uno-
káinknak is próbálok segíteni. Sokat 
olvasok, elsősorban a rövidebb lé-
legzetű szépirodalmi műveket. Két 
folyóiratot is szívesen fellapozok, a 
Magyar Nemzetet és a Demokratát, 
mert ezek társadalmi problémákat 
feldolgozó cikkeket jelentetnek meg, 
illetve a kulturális életünk jeleseit is 
bemutatják. Régebben gyakran, szinte 
minden nap főztem, ebből az utóbbi 
időben visszavettem. Fiatalabb éveim-
ben rendszeresen sportoltam, ebből 
mostanra csak az úszás maradt meg. 
Egyébként meg az életem más terüle-
teire is igaz, hogy most már nagyobb 
feladatokra nemigen vállalkozok.

– Miként tekint vissza az eddig el-
telt évtizedeire?

– Elégedett ember vagyok. Örülök, 
hogy pedagógus lettem, édesanyám 
is az volt, talán emiatt is mentünk 
nővéremmel mindketten erre a szép 
pályára, s ha újra kezdhetném az éle-

temet, ismét a tanítást választanám 
a hivatásomnak. Elégedett vagyok 
abban az értelemben is, hogy a csalá-
dom és az iskolám felé igyekezhettem 
mindig minden kötelezettségemnek 
eleget tenni, lelkiismeretem szerint 
helytállni, és úgy érzem, hogy ez meg 
is adatott nekem.

– Tervei? 
– Azt kell mondjam, hogy nyolcvan 

év felett minden nap ajándék már! 
Alig kétszáz méterre lakunk a temető 
bejáratától, de ha kisétálok a szüleim 
és a nagymamám sírjához, hát bizony 
eléggé kimerülök. Az erőm fogy te-
hát, de azért amíg lehet, a családom 
felé szeretném a békét és a meleg 
otthont biztosítani; egyfajta menekü-
lési helyet adni nekik, ahol bármikor 
megpihenhetnek. Épp most például 
a Sorbonne-on tanuló legidősebb 
unokánkat várjuk haza, reményeink 
szerint néhány nap múlva meglátogat 
bennünket. Várom, várjuk a déduno-
kák érkezését is, egyik unokánknál ha-
marosan már erre is lesz komolyabb 
esély, szeptemberben tartja majd az 
esküvőjét.

 Varga Géza

NÉVJEGY
Tóth Imréné Bódi Edit matematika–fizi
ka szakos középiskolai tanár, a Kada is
kola nyugalmazott igazgatója Szombat
helyen született 1941. november 7én. 
Általános és középiskoláit Kecskeméten 
végezte. Előbb az angolkisasszonyok 
Czollner téri intézetében, azután a Bu
dai utcai 1. Számú Általános Iskolában, 
míg 1955től a Bányai Júlia Gimnázium 
humán tagozatú osztályában tanult. Si
keres érettségijét követően, 1959től ta
nulmányait a Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Karán folytatta, 
matematika–fizika szakos középiskolai 
tanári diplomáját 1964ben vette át. 
Később a Számítástechnikai Oktató Köz
pont kétéves tanfolyamát elvégezve szá
mítógépprogramozói oklevelet szerzett, 
és elvégezte a Széchenyi István Manager 
Akadémia felső vezetői oktatói program
ját is. Közel négy évtizeden át egyetlen 
munkahelye volt: 1964től 2002ig 
Kecskeméten, a Kada Elek Szakközépis
kolában és annak jogelődjeiben tanított. 
1977 és 1980, illetve 1982 és 1987 
között az intézmény igazgatóhelyettesi 
feladatait is ellátta, míg 1987tól nyug
díjazásáig az iskola igazgatója volt. Ve
zetői éveiévtizedei alatt az iskola profilja 
jelentős mértékben bővült, szakmai tar
talma korszerűsödött, komoly érdemei 
voltak a hagyományok felújításában, 
ápolásában. Magas színvonalú peda
gógusi munkáját számos elismeréssel 
jutalmazták: a Művelődésügyi Törzsgár
da kitüntető jelvényt 1985ben, a Kiváló 
munkáért kitüntető jelvényt 1986ban, a 
Pilinszky Alapítvány Szakmai Kollégiu
ma Pilinszkydíját (férjével, Tóth Imrével 
megosztva) 1999ben, a Kada Elekdíjat 
(az iskola alapítványától) 2008ban, 
aranydiplomáját 2014ben vehette át.

Ballagási ünnepségen a Kada iskolában,  
1986 májusában

TÓTH IMRÉNÉ 
BÓDI EDIT

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Férjével a Pilinszky-díj  
átadási ünnepsége után, 1999-ben

Szerettei 
körében

Lakossági fórum a katonatelepi út bővítéséről
Lakossági fórumot tartottak 
pénteken este a 441-es főút 
Nagykőrös–Kecskemét közöt-
ti szakaszának felújításáról 
Katonatelepen, a Mathiász 
János Általános Iskolában. 
Részletesen bemutatták az 
érdeklődőknek a csomópon-
tok kiépítésének helyét és a 
helyszínrajzokat.

Március 4-én lakossági fórumon is-
mertette a kivitelező a 441 sz. főút 
Nagykőrös–Kecskemét közötti sza-
kaszának felújítását bemutató ter-
veket. Mint elhangzott, mintegy 10 
kilométernyi útszakasz fejlesztése 
kezdődött meg, amelynek köszönhe-
tően a főút a Kecskemét–Katonate-
lep–Nagykőrös vonalon 2023 végére 
teljesen megújul

– A legjobban az érdekli a helyie-

ket, hogy hat lámpás csomópont is 
kiépül, amelyen a gyalogosok is át 
tudnak kelni – nyilatkozta a rendez-
vényen a Kecskeméti Médiacentrum-

nak dr. Fekete Gábor önkormányzati 
képviselő.

A 8 milliárdos beruházás kivite-
lezője a Colas Zrt. Az útfejlesztés 

Kecskemét északi elkerülőtől 10 
kilométer hosszan egészen Nagy-
kőrösig, az Ady Endre utcáig tart. 
Az első 2,8 kilométert négysávossá 

bővítik, majd az azt követő szaka-
szon a kétszer egysávos főút újul 
meg. A projekt keretében 2 körfor-
galom, 45 lakossági és szervizút-
szakasz és 4 kerékpárútszakaszt is 
kiépítenek. Áthelyezik a szakaszon 
található buszöblöket, melyekből 
nyolc pár újjáépül, kialakítanak egy 
tengelysúlymérő pontot is a projekt 
megvalósítása során. Elektromos ve-
zetékek, gázvezetékek és telekom-
munikációs kábel kiváltására is sor 
kerül.

A cél a Nagykőrös és Kecskemét 
közötti menetidő rövidítése, a köz-
lekedésbiztonság javítása és ezáltal 
a balesetek csökkentése. Nem el-
hanyagolható szempont az érintett 
településrészek életkörülményeinek 
javítása, beleértve a zaj-, rezgés- és 
légszennyezés csökkentését.

 Csősz Alexandra

Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő  
a lakossági fórumon
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Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab kétszemélyes gyermek belépőjegyet  
a lajosmizsei Dzsimburi Gyerekközpontba.

A nyertesek nevét a március 24-én  
megjelenő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket március 20-ig várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
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A legifjabb  
kecskemétiek

Lázár Zselyke (édesanyja 
neve: Radics Anikó) 
Kecskemét, Lakatos Noel 
(Lakatos Mariann) Lajosmizse, 
Balog Mihály (Balog Ildikó) 
Lajosmizse, Marton Ferenc 

Ádám (Minkó Melinda) Jászszentlászló, Dohi 
Zselyke (Pálinkás Adrienn) Helvécia, Rácz Kiara 
Bella (Rácz Rebeka) Kiskunfélegyháza, Medgyesi 
Dániel Dávid (Kirs Bernadett) Nagykőrös, Virág 
Mátyás (Trundel Irén Linda) Kecskemét, Vágó 
Dávid (Fazekas Emőke) Lajosmizse, Hegedűs 
Máté (Sponga Diána) Kecskemét, Nagyapáti Rita 
(Tarjányi Henriett) Tiszaalpár, Patai Milán Győző 
(Baranyi Ilona) Lajosmizse, Kovács Nimród 
(Husza Mária) Ballószög, Kovács Kincső (Husza 
Mária) Ballószög, Ugró Mira Bella (Asztalos 
Nikolett Gréta) Kunbaracs, Rubos Janka Odett 
(Utasi Enikő) Lajosmizse, Sándor Noel Hetény 
(Kardos Beáta) Kunszentmiklós, Opóczki Nara 
(Veszeli Krisztina) Bócsa, Rafael Zenna (Fekete 
Mariann) Kecskemét, Rudasi Zita Dóra (Horváth 
Anna) Kecskemét, Tapodi Debóra (Vincze 
Mariann) Orgovány, Telegdi Bianka (Domonkos 
Anett) Kecskemét, Téglás Letti (Mazurák Virág) 
Kiskunfélegyháza, Tóth Robertó (Venczel Ilona) 
Lajosmizse, Antal László (Vas Ramóna) 
Helvécia, Ferenci Tamás (Lukács Anna Szilvia) 
Fülöpszállás, Szabó Kamilla (Túri Fanni) Csemő, 

Balla Dóra (Kiss Edina) Kecskemét, Sándor 
Nolen Hetény (Kardos Beáta) Földeák, Györe 
Borka (Tóth Viktória) Nagybaracska, Dobos 
József (Mucha Judit) Tiszakécske, Búz Máté 
(Pintér Ágnes Renáta) Nagykőrös, Kuthy Míra 
Noémi (Megyesi Judit) Budapest 19, Polyák 
Ágnes Flóra (Vigh Melinda) Táborfalva, Vidéki 
Vivien (Szentgyörgyi Katalin) Jászszentlászló, 
Demeter Olívia (dr. Tarsoly Enikő) Kerekegyháza, 
Törőcsik Ádám (Szabó Judit) Nyárlőrinc, Tóth 
Bálint (Kovács Renáta) Szentkirály, Greksza 
Gréta (Radovics Anikó) Kecskemét, Koi Lili 
Darinka (Karácsony Szilvia) Kecskemét, Nedelea 
Botond (Veres Melinda) Nagykőrös, Bálint Dorka 
(Magyar Barbara) Kunszállás, Elek István (Tülkös 
Nikolett) Kiskunfélegyháza, Ádám Lilien Anna 
(Berta Nikolett Julianna) Kecskemét, Palásti Aliza 
(Schulcz Nóra) Kecskemét, Palásti Konor 
(Schulcz Nóra) Kecskemét, Kertész Dominik 
Sándor (Horváth Annabella) Pálmonostora, 
Berta Bori (Balázs Barbara) Kunszentmiklós.

Halottaink
Lovas János 1935. (Dömsöd), 
Hajdu Ágnes Kornélia 1966. 
(Szekszárd), Ambrus Attila István 
1947. (Jánoshalma), Kis Ferenc 
Józsefné Farkas Mária 1943. 
(Kecskemét), Nagy Lászlóné 

Balogh Mária 1935. (Kecskemét), Majoros 
István 1952. (Kecskemét), Borda Károly 1940. 
(Fülöpszállás), Szekeres Ferencné Parrag Mária 

1941. (Szabadszállás), Szalai Sándor 1944. 
(Orgovány), Czobor Istvánné Kürti Erzsébet 
1937. (Alpár), Balla Jánosné Kákonyi Terézia 
1935. (Kalocsa), Gócz Lajosné Zsikla Irén 1929. 
(Bócsa), Kovács Józsefné Rácz Mária 1934. 
(Kecskemét), Horváth Lajos Dezsőné Kovács 
Vilma Zsófia 1948. (Szabadszállás), Aszódi Pál 
1941. (Kerekegyháza), Patik Miklósné Hegedűs 
Mária Magdolna 1957. (Ágasegyháza), 
Mészáros Józsefné Bosnyák Erzsébet 1930. 
(Kecskemét), Váczi Ferenc 1937. (Kecskemét), 
Szkenderovics Dezső 1952. (Kecskemét), Járdi 
Sándorné 1952. (Kiskunfélegyháza), Tóth István 
Sándor 1950. (Kecskemét), Fazakas Aranka 
Sikó Aranka 1940. (Búza), Halász Ferenc 1950. 
(Kecskemét), Válik József 1938. (Kecskemét), 
Dékány József 1941. (Kecskemét), Bódis László 
1942. (Jászjákóhalma), Vancsai Ignác Béláné 
Andó Mária 1938. (Izsák), Timár Sándor Pál 
1944. (Kecskemét), Varga Sándorné Kálmán 
Eszter 1937. (Kecskemét), Kovács László 
Károlyné Marton Julianna 1932. (Kecskemét), 
Hegedűs László 1944. (Mátraszőlős), Fábián 
Istvánné Karsai Mária 1934. (Tiszaújfalu), Kéri 
Andrásné Hajagos Ilona Erzsébet 1934. 
(Kecskemét), Oszlánszki Pálné Lovas Lídia 
1931. (Kunszentmiklós), Zinner Árpádné Bauer 
Kamilla 1924. (Kecskemét), Tót Sándorné 
Golovics Katalin 1942. (Kecskemét). 

Házasságot 
kötöttek
Földes Péter és Szabó Anett, 
Nemcsik Mátyás Ferenc és 
Tóth Sarolta, Langó Krisztián 

és Utasi Sarolta, Anitics Tamás és Mezey 
Viktória, Dudás János és Molnár Alexandra.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Ki ad ja a Kecskeméti Lapok KFT.  
megbízásából a Kecskeméti Televízió  
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A február 24-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:

PÉCSI JÓZSEF/PETŐFI NYITÁNY/FÜLEI BALÁZS
Két személyre szóló belépőjegyet nyert  

a Kerekdombi Termálfürdőbe.

Méhesné Zsuzsanna (mehecske@...) és 
Otoltics Ernőné (Kecskemét, László Károly 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 befizeté-
süket más módon nem tudják tel-
jesíteni, úgy jelezzék azt mun-
katársaink felé. Ügyintézőink 
telefonszámait és az adóbeszedési 
számlaszámokat honlapunkon ta-
lálhatják meg: https://kecskemet.

hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/
elerhetosegek-ugyfelszolgalat-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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A KTE HUFBAU a Merkantil Bank 
Liga 26. fordulójában a BFC Sió-
fok vendége volt. Az ikszes talál-
kozón sokáig nem született gól, 
majd a hajrában rögtön három is, 
melyből a KTE jött ki győztesen, 
hátrányból fordítva. A Siófok 15 
veretlen hazai mérkőzés, illetve 
közel egy év után kapott ki újra 
hazai pályán.

Krausz lövése vezette fel az 5. percben 
a találkozót, majd Eördögh próbálko-
zott nem sokkal ezután fejjel, de Var-
ga balról érkező beadását a jobb alsó 
mellé csúsztatta. A vendégek részé-
réről Vágó átlövései jelentettek elő-
ször több-kevesebb veszélyt a siófoki 
kapura, de az első nagyobb helyzetet 
a 19. percben jegyezhettük fel, ami-
kor Kiss fejesét tolta ki Varga, majd 
Kerezsi távoli löketét is megfogta. A 
22. percben kapust kellett cserélnie a 
Siófoknak, de Szmolát a szünetig nem 
igazán lőtték be, Katona szabadrúgá-
sa ugyanis nem talált kaput.

Szünetben kettőt is cserélt Szabó 
István, ami jó húzásnak bizonyult a 
szerkezeti váltással, Lukács aktívan fut-
ballozott a jobb oldalon, Paudits pedig 
folyamatosan lekötötte a védők figyel-
mét. A 49. percben majdnem be is vág-
ta Lukács beadását, de egy védő még 
menteni tudott. Aktívabb volt ebben az 
időszakban a kecskeméti támadójáték, 
a 63. percben Nagy kínálta meg jobbal 
éles szögből Szmolát, de a portás a he-
lyén volt. A 68. percben Katona került 
helyzetbe Tóth lefejelt labdája után, de 
egy átvétel után pont Szmola kezébe 
lőtt 15 méterről. Éledezett a Siófok 
is, a 70. percben egy hosszan felívelt 
labdára Kiss érkezett, de ballal a rövid 
alsó mellé lőtt kapásból. A hajrába érve 
újra kecskeméti helyzeteket hozott a 
meccs, a 82. percben Paudits ollózó 
mozdulattal lőtt Lukács beadása után, 
de a „hulló falevelet” kipiszkálta Szmo-
la. Egy perccel később megint Paudits 
előtt adódott sansz, de Szalai beadását 

fölé bólintotta. A semmiből jött 
némileg a siófoki vezetés, egy 
lecsorgó beadás Kiss elé került, 
aki pár méterről a kapu bal ol-
dalába lőtt (1–0). Nem adta fel 
azonban a vendégegyüttes, 
hiszen három perccel később 
Katona került lövőhelyzetbe a 
tizenhatos vonalán, egyet tolt 
a labdán, majd ballal a jobb 
alsóba tüzelt (1–1). A csattanó 
ezután jött, hiszen a 93. perc-
ben Szuhodovszki lőtt kapura 
távolról, ez Szmoláról kijött, a 
kipattanót aztán megint Katona 
vágta a kapuba, megnyerve ez-
zel a meccset (1–2).

BFC Siófok – KTE HUFBAU 
1–2 (0–0)

Siófok, Városi Stadion, 200 
néző. Vezette: Radványi Ádám 
(Rózsa Dávid, Ring Kevin)

Siófok: Hutvágner (Szmola, 
24.) – Polényi, Jagodics B., Var-
jas Z., Varga B. – Krausz, Sza-
kály A. – Kiss B., Eördögh, Ke-
rezsi (Balogh B., 59.) – Elek B. 
(Horváth P., 59.). Vezetőedző: 
Domján Attila

KTE: Varga B. – Tóth D. (Pau-
dits, a szünetben), Gál Sz. (Sza-
bó A., 72.), Rjasko, Szalai G., 
Hadaró (Grünwald, a szünet-
ben) – Nagy K. (Szuhodovszki, 
75.), Vágó L., Katona B. – Tóth 
B., Lukács D. Vezetőedző: Sza-
bó István

Gól: Kiss B. (87.), ill. Katona 
B. (89., 90+3.)

(Forrás:  
KTE/kecskemetite.hu)

KTE HUFBAU: Szenzációs 
hajrával nyertünk Siófokon

Az enyhülő járvány lehetőséget 
teremt arra, hogy a küzdőspor-
tokban is megrendezzék a regio-
nális és országos bajnokságokat. 
Ezeken a versenyeken a Kecske-
méti Sportiskola versenyzői sike-
resen szerepelnek. A birkózók, a 
judósok és az ökölvívók az elmúlt 
hétvégéken több versenyen 
indultak és értékes helyezéseket 
szereztek.

2022. január 1-jétől a Kecskemé-
ti Sportiskola birkózószakosztálya 
egyedüli szervezetként neveli a város 
birkózó utánpótlását, mert a Csepeli 
Birkózó Clubtól átvállalta a kecskemé-
ti kötődésű fiatal birkózókat. Az év 
elejétől a teljes utánpótlás-szakosz-
tály a sportiskolához került.

Ivkovicné Béres Tímea, a sport-
iskolát és a kosárlabda akadémiát 
működtető Kecskeméti Junior Sport 
Nonprofit Kft. vezetője hangsúlyozta: 
a KESI biztosítja, hogy a korábban a 
Csepelben birkózó kecskeméti fiata-
lok saját városukat képviseljék és egy 
erős sportközösséghez tartozzanak.

Dajka Zsolt, a KESI birkózószak-
osztályának a vezetője elmondta: 
40-45 fiatal vesz részt napi szinten 
az edzéseken. A legfiatalabbak 8 éves 
kortól egészen a 16 éves korig már 
rendszeresen edzenek, a hétvégeken 
az óvodásoknak is tartanak alapozó, 
a sportágat megismertető edzéseket. 
Akiknek megtetszik a sportág, azok 
bekapcsolódhatnak a kezdők edzé-
sébe. Mellettük működik a haladó 
csoport.

Banó Csaba edző szerint a követke-
ző lépés az, hogy legalább egy isko-
lával együtt tudjanak működni, amely 
az utánpótlást biztosítaná. Horváth 
Gábor edző óraadó a Béke téri isko-
lában, aki szeretne a szakosztály és az 
intézmény között egy szorosabb kap-
csolatot kialakítani.

A szabadfogású diák magyar baj-
nokság országos döntőjét február vé-

gén Kaposvár mellett, Somogyjádon 
rendezték. A Kecskeméti Sportiskola 
öt birkózója jutott be a területi dön-
tőkről. Jól teljesített a kecskeméti 
csapat, mert Bognár Balázs, Simon 
Zsombor és Móra Donát révén két 
ezüstérmet és egy bronzérmet sze-
reztek az 54, 69 és 42 kg-os kategóri-
ában, valamint Pető Joel a pontszerző 
ötödik helyen végzett 35 kg-ban.

Büszkék Szabó Szonjára, aki meg-
hívást kapott a Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémiára, amely a konti-
nens egyik legszínvonalasabb birkó-

zóakadémiája. Komoly stáb, többek 
között Lőrincz Tamás olimpiai baj-
nok birkózó irányítása alatt folyik a 
képzés.

Budapesten a kadett válogató ver-
senyt a 15 éves Szabó Szonja meg-
nyerte és ezzel korosztályában a vá-
logatott első számú versenyzője lett. 
Márciusban csatlakozik a válogatott 
keretéhez. Március második hetében 
lesz még egy válogatóverseny, ha azt 
is megnyeri, akkor ő indul a soron kö-
vetkező Európa-bajnokságon.

Február 5-én a Kiskunfélegyházi Vá-

rosi Sportcsarnok adott otthont az év 
első szabadfogású országos válogató-
versenyének, serdülő korosztályban 
(U15). A Kecskeméti Sportiskola ver-
senyzői közül Hornyák Zalán és Sallai 
Eliot izgalmas, látványos dobásokkal 
tarkított győzelmek után egy-egy ve-
reség mellett bronzérmet szereztek. 
A még diákkorú Zsámboki Gábor a 
pontszerző negyedik helyen végzett.

A Kecskeméti Judo Club-KESI judó-
sai február végén Baján szerepeltek. 
Szombaton regionális versenyen vet-
tek részt, ahol 10 érmet – két arany-, 

6 ezüst- és 2 bronzérmet – szereztek. 
A vasárnap az edzéseké volt, ahonnan 
jutalmul mindenki aranyéremmel tér-
hetett haza. Az eseményen a kecske-
métiek 22 fővel vettek részt.

A regionális versenyen Diák A 
csoportban Nagy Nimród 38 kg-ban 
bronz érmet, Diák B-ben Hernek Hu-
nor 55 kg-ban aranyérmet, Dabis-Kö-
kény Gellért 45 kg-ban ezüstérmet 
szerzett. A serdülő korosztályban 
Faragó Dávid 45 kg-ban aranyérmet 
nyert, Nagy Nimród 36 kg-ban, Né-
meth-Laczi Tibor 40 kg-ban, Major 
Gábor 55 kg-ban, Fehér Maja +63 
kg-ban, Pusztai Maximilian Leon 66 
kg-ban ezüstérmes lett. Falusi Péter a 
dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A kiváló eredménnyel induló ver-
senyzők felkészítő edzői Nagysolymo-
si Sándor, Cseh Márk és Nagysolymosi 
Tibor voltak.

A Kecskeméti Sportiskola kezdő 
ökölvívói Budapesten, a Kóczán Ku-
pán versenyeztek február 27-én. A 
részükre kiírt versenysorozat első 
fordulóján kilenc versenyző tudott 
elindulni kecskeméti színekben. A 
versenyen eredményt nem hirdettek, 
elsősorban a rutinszerzés és a verseny 
légkörének megismerése volt a cél.

Németh János, a Kecskeméti Sport-
iskola ökölvívóinak edzője a verseny-
zőkkel meg volt elégedve, egyetlen 
versenyzőnek sem kellett idő előtt 
elhagyni a ringet, amely kezdő ököl-
vívóknál már jó eredménynek számít.

Értékelése szerint mindenki a ma-
ximumot nyújtotta, pontozás esetén 
többeknek győzelmi esélye is lett 
volna.

SIKERESEN SZEREPELNEK  
a sportiskola szakosztályai

A Kecskeméti Sportiskola diák és kadett korosztályban idén már érmet, illetve helyezést 
szerzett versenyzői. Álló sor: Banó Csaba edző, Rácz Olivér, Bognár Zoltán, Horváth Gábor, 
Szabó Szonja, Simon Zsombor, Dajka Zsolt edző, szakosztályvezető; térdelő sor: Hornyák 
Zalán, Móra Donát, Bognár Balázs, Tóth Zsanett
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Alázat, kitartás, győzelem és 
olimpiai bajnoki cím. A nehéz-
ségekről, a mélypontokról, majd 
a jól megérdemelt győzelemről 
tartottak előadást Hadvina 
(Bodonyi) Dóra és Kárász Anna 
olimpiai bajnokok múlt szomba-
ton délután a Hírös-Kecskemét 
Vízi Sportegyesület szervezé-
sében a Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi Szakközépiskola 
klubszobájában.

Csősz Alexandra

Csillogó szemekkel nézték és hallgat-
ták a fiatalok Hadvina (Bodonyi) Dóra 
és Kárász Anna olimpiai bajnokokat 
szombaton a Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi Szakközépiskolában 
tartott rendezvényen. A Hírös-Kecs-
kemét Vízi Sportegyesület meghívott 
vendégei a közelmúltban szereztek 

Olimpiai bajnokok Kecskeméten

A farsangnak vége, 
de a buli még tart!
MEGVANNAK A JELMEZ VERSENYÜNK NYERTESEI
Egy héten keresztül lehetett voksolni a Kecskeméti Médiacentrum farsangi jelmez-
versenyének résztvevőire. A Hírös.hu Facebook-oldalán külön galériában várták 
szavazóikat a ringbe szállók fényképei. Nem volt egyszerű dolguk a lájkokat adóknak, 
hiszen ötletekben gazdag volt a felhozatal, és óhatatlanul nemcsak a jelmez, hanem 
a gyermekek mosolya is magával ragadó volt.  

A Kecskeméti Médiacentrum farsangi jelmez-
versenyén a legfiatalabb résztvevő 4, míg a leg-
idősebb 11 éves volt. Szerencsére elmondható, 
hogy nem volt egyforma maskara. Találkoz-
tunk nagyon egyedi ötletekkel, az őslakostól a 
szellemirtón át a vagány keresztapáig.

Így még inspirálódni is lehetett a jövő évre, 
hiszen a gyermekeknek ez mindig egy várva 
várt, kiemelt esemény, teli mókával és kacagás-
sal. Lehet fűzni apát, anyát, nagyszülőket, hogy 
majd milyen jelmezt készítsenek el 2023-ra.

A versenyzőkre a rajongók a Hírös.hu Face-
book-oldalán egy héten keresztül szavazhattak 
lájkolással. Sokan megosztották a fényképe-
ket, hogy még több lájkot kapjanak. Sokan 
kommentben buzdítottak és jelölték meg a 
számukra abszolult befutót.

Egy hétig lehetett szavazni, drukkolni, ra-
jongókat szerezni! Március 4-én, pénteken 9 

órakor azonban lezárult a versenyünk, és meg-
született az eredmény:

1. helyezett Gyóllai Jázmin, 7 éves – nyere-
ménye 10 fős belépőjegy;

2. helyezett Halász Otília, 5 éves – nyeremé-
nye 8 fős belépőjegy;

3. helyezett Hencz Barbara Kira, 10 éves – 
nyereménye 6 fős belépőjegy a lajosmizsei 
Dzsimburi Gyermekközpontba.

Jázmin, Otília és Barbara Kira, sok szere-
tettel gratulálunk nektek! Nincs más hátra, 
minthogy összeszedjétek a csapatot, és irány 
a fergeteges buli a lajosmizsei Dzsimburi 
Gyermekközpontba!  

Egyúttal gratulálunk az összes résztvevő-
nek! Köszönjük, hogy velünk tartottatok, azért 
a sok lájkért és kommentekért, amiket kapta-
tok, már megérte! Köszönjük a szülők segítő 
együttműködését is!

bajnoki címet az ötkarikás játékokon. Dóri 
a 2021-es tokiói olimpián kajak kettesben 
500 méteren bronzérmet szerzett Kozák 
Danutával, a kajak négyessel pedig olimpiai 
bajnok lett. Anna szintén olimpiai bajnok, 
többszörös világbajnok magyar kajakozó. 
A sportolók pódiumbeszélgetés keretében 
meséltek életükről, karrierjükről, a nehéz-
ségekről és a sikerről a fiatal generációnak.

– Gyerekkoromban kezdtem érdeklődni 
a sport iránt. Akkor a társaság fogott meg. 
Nem fogalmazódott meg bennem, hogy 
versenysportoló legyek, számomra ez egy 
hosszabb folyamat volt – mesélte a rendez-
vényen Dóri.

Anna pedig arról beszélt, hogy a családjá-
ban kötelező volt a sportolás.

– Volt időszak, amikor úsztam, de miután 
azzal hadilábon álltam, apukám megtaní-
tott kajakozni. Nekem igazából így indult 
a pályafutásom. Nagyon megszerettem azt 
a közeget, jó volt a csapat is. Amikor már 
jöttek az eredmények, egyre jobban érez-
tem, hogy megéri többet áldozni a sportra 
– idézte fel Anna a kezdeteket.

A rendezvényen elhangzott, hogy a lá-
nyoknak egy héten 10-11 edzésük van, e 
köré épül az egész napjuk. Külön gyógytor-
nász, masszőr, pszichológus, dietetikusok, 
edzők sora van a sikerük mögött. A spor-
tolók szerint a család támogató hozzáállá-
sa az, amely a mélypontokon a legnagyobb 
támogatást tudja adni.

A szombati rendezvényen a középiskola 
klubszobája telítve volt sikerre vágyó fiata-
lokkal. A beszélgetés végén az érdeklődők 
kérdéseiket is feltehették a bajnokoknak.

A Hírös-Kecskemét Vízi Sportegyesü-
let által szervezett eseményen az olimpiai 
bajnokok kötetlen beszélgetése után Dor-
mánné Szabó Brigitta versenysportolókkal 
foglalkozó sportspecifikus dietetikus szak-
ember tartott előadást.

 Fotók: a szerző felvételei

Kárász Anna és Hadvina (Bodonyi) Dóra  
a Hírös-Kecskemét Vízi Sportegyesület szervezte eseményen  

a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskolában

TOVÁBBI RÉSZLETEK!


