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40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Gulyás  
Kecskeméten  
Gulyás Gergely szerint a baloldal 
politikusai egyértelművé tették, 
hogy vagy katonákat, vagy 
fegyvereket, vagy mindkettőt 
küldenének a háborúba.

Iskander  
Kossuth-díja  
A szír származású, Kecskemé-
ten élő Bahget Iskander azon 
kevés fotós egyike, aki meg-
kapta a Kossuth-díjat. Ebből az 
alkalomból beszélgettünk vele.
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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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Bemutatták az ACPS Automotive Kft. 3,8 milliárd forintból megvalósuló beruházását, melynek köszönhetően nemcsak egy új gyártócsarnok épült, de a 
közös projekt által javult a partnerek termelékenysége, növekedett a kapacitásuk, valamint az ACPS számára mérhetővé vált a gyártás és tervezhetővé az 
egységnyi idő alatt elkészülő termékek mennyisége. Az eseményen a kecskeméti cég és partnereinek képviselői mellett jelen volt Rákossy Balázs európai 
uniós források felhasználásáért felelős államtitkár (jobbról a második), Szemereyné Pataki Klaudia polgármester (balról a harmadik), valamint  
dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester (balról a második)

Jönnek a beruházások Kecskemétre!

Balos botrány: egy kéz-
fogás és ami mögötte van

Ismert tény, hogy miután Bodrozsán Alexandra (jobbról) az ősz-
szel előválasztási csalással vádolta meg baloldali politikustársát, 
Király Józsefet (bal oldalon), utóbbi rágalmazás miatt feljelentést 
tett ellene. Később valószínűleg politikai nyomásra Király elállt a 
pertől, és elfogadta frakciótársa magyarázkodó bocsánatkérését. 
Meghökkentő részletek a baloldali botrány kulisszatitkairól. 

Tripla Dupla Party 2022
Fogadás az akadémián

A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia az ünnepi 
fogadásán az utánpótlás-nevelő szervezet alapítója, vezetője, Iv-
kovicné Béres Tímea (képünkön) köszöntötte a támogató gazdasá-
gi társaságok képviselőit, a város vezetőit, a vendégeket. Átadták 
az akadémia Nívó-díját is, amelyet az egykori elsőosztályú játékos, 
a kiváló utánpótlásedző, Király László érdemelt ki (középen).

Hol hit, ott közösség; 
hol közösség, ott béke

Kecskemét adott otthont kedden egy több vallási felekezet együtt-
működését erősítő konferenciának, melynek középpontjában a 
Biblia és Isten kinyilatkoztatása állt. Dr. Salacz László országgyű-
lési képviselő (képünkön dr. Róna Tamás főrabbi mellett, jobbról) 
megnyitóbeszédében kiállt a hit, a közösség és a béke mellett. 
„Hol hit, ott közösség; hol közösség, ott béke” – fogalmazott.
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Árverés

A kárpátaljai művészek és családjaik megsegíté-
sére jótékonysági aukciót hirdetett a Kecskemé-
ti Képzőművészek Közössége, csatlakozva a se-
gélyszervezetekhez, amelyek azon fáradoznak, 
hogy a helyben maradó családokat segítsék, 
megelőzve a még nagyobb menekülthullámot. 
Az árverést március 30-án, 17 órakor tartják a 
Hírös Agórában, majd célirányosan juttatják el 
az adományt kollégáiknak.

Tragédia

Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi Kecske-
méten, a Hetényegyházi útnál múlt hét pénte-
ken. A vonat mintegy 60 méteren át tolta maga 
előtt az autót, a roncsokba két személy is be-
szorult. Őket a tűzoltók feszítővágó segítségé-
vel emelték ki. A kocsi 51 éves női utasa súlyos 
sérülései miatt a helyszínen életét vesztette, 
míg az autót vezető 55 év körüli férfi túlélte a 
tragikus balesetet. 

Bontás

Rövid időn belül teljesen lebontják a kecskemé-
ti konzervgyár egykori konyháját és ebédlőjét. 
A Szolnoki úti telephelyen folyó munkálatok-
kal kapcsolatban a tulajdonos Univer Product 
Zrt. azt írta: az épület fémszerkezete teljesen 
elavult és felújíthatatlanná vált, így a lebontás 
mellett döntöttek. Helyére parkolók kerülnek, 
illetve a meglévő paradicsomfeldolgozó üzem 
fog tovább bővülni.

Felújítják

Elkezdődött az 52-es főút felújítása, 40-es tábla 
és félpályás útzár várja az arra közlekedőket. 
Négy új körforgalmat is építenek a munkála-
tok során, amelyek a Kecskeméttől Soltig tartó 
szakaszon a nagyobb csomópontokban segítik 
majd a főútra, valamint a főútról kanyarodók 
közlekedését. Az útszakaszon közlekedők fo-
kozott figyelemmel közlekedjenek, és tartsák 
be az előírt sebességkorlátozást!
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(Folytatás az első oldalról.)
A szeretet, az egység és a nemzeti 

összetartozás jegyében tartottak kon-
ferenciát március 22-én Kecskeméten 
a Magyarhoni Zsidó Imaegylet és a Ba-
rankovics Izraelita Műhely szervezé-
sében. A rendezvény célja a zsidó és 
keresztény felekezetek közötti párbe-
széd erősítése a közös pont, vagyis a 
Szentírás tükrében. Az eseményt ked-
den reggel a Kecskeméti Zsidó Hit-
község dísztermében nyitották meg. 
A résztvevőket, illetve a konferenciát 
videóüzenetben köszöntötte prof. dr. 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere, személyesen pedig Sza-
lay-Bobrovniczky Vince civil és társa-
dalmi kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár.

Dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő az Országgyűlés nevében 
szólalt fel a tanácskozáson. (Teljes 

beszédét lásd keretes írásunkban – a 
szerk.) 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecs-
kemét alpolgármestere beszédében 
többek között a szeretet egyik meg-
nyilvánulási formájáról, a rászorulók 
támogatásának fontosságáról beszélt. 
– Polgármester asszonnyal és alpolgár-
mester kollégáimmal együtt ezért vállal-
tunk önkéntes munkát a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjá-
nál, és ezért látogattunk el testvárváro-
sunkba, Beregszászra is – fogalmazott 
dr. Szeberényi Gyula Tamás.

Dr. Feldmájer Péter, a Mazsihisz Kö-
zép-Magyarországi Területi Csoportjá-
nak elnöke úgy fogalmazott: – Weisz 
Péterrel, a Barankovics István Izraelita 
Műhely elnökével, valamint dr. Róna 
Tamás főrabbival úgy gondoltuk, hogy 
ebbe a városba kell jönni, mert itt pél-
damutató módon dolgoznak együtt a 
különböző hitű emberek és különbö-
ző egyházi vezetők annak érdekében, 
hogy fejlődjön a város és a megye.

A konferencián részt vevő egyházak 
képviselői a Kecskeméti Református 
Kollégium és Gimnázium dísztermé-
ben közös nyilatkozatot fogadtak el 
és láttak el kézjegyükkel. Ebben vala-
mennyien hitet tesznek többek között 
amellett, hogy a magyarországi hívő 
közösségek tagjaiként közös úton jár-
nak a jelenen át a békés jövő felé.

Az előadások sorában elsőként 
Balog Zoltán református püspök, a 
zsinat lelkészi elnöke osztotta meg 
gondolatait a hallgatósággal. Mint 
mondta, a közös alap, a Szentírás vagy 
még inkább a közös út az, ami össze-
hozza a konferencia résztvevőit. 

EGYHÁZI VEZETŐK CSERÉLTEK ESZMÉT 
Kecskeméten a Szentírás összetartó erejéről

Gulyás Gergely: a baloldal 
katonákat és fegyvereket 
küldene Ukrajnába
„Márki-Zay Péter már sokadjára próbálja önmagát megcáfolni, de a 
valóság az, hogy mind ő mint a baloldal miniszterelnök-jelöltje, mind 
pedig a baloldalt alkotó pártszövetség szinte valamennyi pártjának 
vezető politikusai egyértelművé tették, hogy vagy katonákat, vagy 
fegyvereket, vagy mindkettőt küldenének a háborúba.” Ezt Gulyás 
Gergely mondta múlt pénteken Kecskeméten. A kancelláriaminiszter 
kecskeméti nyilatkozatában arra reagált, miszerint Márki-Zay Péter 
pénteken cáfolta, hogy az ellenzék katonákat akarna külföldre kül-
deni, majd rémhírterjesztés és közösség elleni uszítás gyanúja miatt 
feljelentést tett a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészségen.

„Az ország békéjét és biztonságát 
kell megőrizni!” – szögezte le Gulyás 
Gergely március 18-án stábunknak 
Kecskeméten. A kancelláriaminiszter 
arra reagált, hogy aznap Márki-Zay 

Péter, a baloldal miniszterelnök-je-
löltje cáfolta, hogy az ellenzék kato-
nákat akarna külföldre küldeni, majd 
rémhírterjesztés és közösség elleni 
uszítás gyanúja miatt feljelentést tett 

a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyész-
ségen. Ráadásul azt is kijelentette, 
hogy Orbán Viktor az, aki „saját 
maga szállít fegyvereket Ukrajnába”. 
A miniszter azt mondta, ismételten 
saját magát akarja megcáfolni.

– Ennek a sokszínű koalíciónak 
a különböző pártvezetői az elmúlt 
napokban is azt nyilatkozták, hogy 
fegyvereket, illetve katonákat kell 
küldeni, ahogy ezt ő is többször el-
mondta. Természetesen a következ-
tetéseket a választóknak kell levonni. 
Itt vagyunk a választások közelében, 
egy olyan rendkívüli helyzetben, ami-
kor nem csupán az ország jövőbeni 

fejlődése a kérdés, hanem egyidejű-
leg az is, hogy miként viszonyulunk 
egy olyan háborús konfliktushoz, 
amely közvetlenül egy szomszédos 
országban zajlik. A mi véleményünk, 
a kormánypártiak véleménye mindig 
is az volt, hogy a béke pártjára kell 
állni, nem szabad belesodródni a há-
borúba, és ezért nem szabad ilyen fe-
lelőtlen nyilatkozatokat tenni, mint 
amit a baloldal miniszterelnök-jelölt-

je tett – mondta Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter 
Kecskeméten.

Gulyás Gergely azt is elmondta, 
hogy Márki-Zay Péter már sokadjára 
próbálja önmagát megcáfolni, de a 
valóság az, hogyha a baloldal lenne 
kormányon, akkor Márki-Zay Péter 
eddigi nyilatkozatai alapján Magyar-
ország hadviselő lenne ebben a há-
borúban. Molnár H. Boglárka

Dr. Salacz László: hol közösség, ott béke
A kecskeméti országgyűlési képvise-
lő az alábbi szavakkal köszöntötte a 
konferenciát: „Háború, menekülők, jár-
vány. Hitétől, Istenétől eltávolodó nyuga-
ti civilizáció. Ma azért vagyunk itt, hogy 
erőt merítsünk. Erőt merítsünk ahhoz a 
nagy feladathoz, amely most ebben a 
forrongó világban ránk vár. Megvédeni 
magunknak és megőrizni gyermekeink-
nek, unokáinknak a békét. A Gondviselés 
azért bízta ránk ezt a Földet, ezt a vi-
déket, hogy megőrizzük annak békéjét, 
gyarapítsuk javait. A világot, amelyben 
élünk, mi alakítjuk, formáljuk. Így szól 
az isteni törvény. Formálni, alakítani a 

dolgokat pedig csak úgy lehet, ha van 
hitünk. Hiszünk önmagunkban és leg-
főképp hiszünk a Gondviselésben. Hit 
nélkül semmi nincsen, a hit által viszont 
semmi sem lehetetlen. Hit nélkül nem 
fogjuk tudni jó irányba fordítani az éle-
tünket, ezen keresztül pedig városunkat, 
országunkat, a világunkat. Ezt most, 
ezekben a kihívásokkal teli időkben bele 
kell vésnünk nem csak az elménkbe, a 
szívünkbe is. Tisztelt barátaim! Hol a hit, 
ott közösség… Nem vagyunk egyedül: a 
mai nap egy erős üzenet, egy komoly bi-
zonyíték arra, hogy a hit erős, összetartó 
közösségeket teremt. Már pedig ma, az 

i n d i v i -
dualista 
i d ő k -
ben, az 
e g y é n t 
már-már 
i s ten í tő 
k o r -
szakban 
s e m m i , 
de semmi nem bír akkora erővel, semmi-
nek nincs olyan komoly hatása, mint a 
közösségnek. Vessünk csak egy pillantást 
a magyar családokra: mustármagok, 
amelyekből virágzó települések, erős, 

gyorsan fejlődő városok sarjadnak. Pont 
olyanok, mint amilyeneket itt, a Fel-
ső-Kiskunságban találunk. Nem tartom 
véletlennek, hogy ez a konferencia is 
nálunk talált otthonra. Tisztelt hölgyeim 
és uraim! Örülök annak, hogy itt ma a 
hit erős harcosai, bölcs vezetői gyűltek 
össze, hogy közösségük által erőt, vi-
gasztalást és reményt mutassanak. Arra 
kérem önöket, hogy legyenek a magya-
rok, a nemzetünk segítségére ezekben a 
nehéz időkben, legyenek erős támasza-
ink! Közösségeink önök mögött állnak. 
Végezetül a következő bölcsességre kívá-
nom csak emlékeztetni magunkat: hol a 
hit, ott közösség; hol közösség, ott béke. 
Legyen ez a mi közös jelszavunk!”.

A szeretet, az egység és a nemzeti összetartozás jegyében  
tartottak konferenciát március 22-én Kecskeméten
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Beszélgessünk!

A Hírös kecskemétiek című pódiumbeszélge-
tés következő előadását rendezi meg március 
31-én, csütörtökön 18 órakor a Hírös Város 
Turisztikai Központ. Ismét három ismert kecs-
keméti kötődésű személyiség: dr. Finta József 
plébános, Pulius Emese fuvolaművész és Szabó 
Máté színművész mesél pályájáról, sikereiről és 
terveiről. A beszélgetést Kriskó János vezeti és 
az később a KTV-ben is látható lesz.   

Adománygyűjtés

A közelmúltban a Kecskeméti Piac olyan ado-
mánygyűjtő pontról adott hírt, melyet az uk-
rajnai menekültek számára hozott létre. A fel-
hívásnak köszönhetően szép számban érkeztek 
a Budai utcai piac portájához az adományok. 
Az összegyűjtött autónyi felajánlás a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálatnak került átadásra. Az 
adománygyűjtő pontra továbbra is várnak fel-
ajánlásokat, élelmiszereket, pelenkákat stb.

Polgárőrség

A Suzuki és Lada személygépkocsik és egy mo-
torkerékpár, valamint sárkányrepülő után Sko-
da járművel bővült március 16-án a Kadafalvi 
Polgárőr Egyesület flottája. A járművet az ORFK 
biztosította és a megyei rendőrfő-kapitányság 
újította fel. Dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Me-
gyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnö-
ke szerint a megyében kiemelt anyagi segítsé-
get kapnak a kecskeméti szervezetek.

Útburkolat-felújítás

Március 21-én elkezdődött a Tömörkény István 
utca útburkolatának felújítása. A 30 millió fo-
rintos beruházás munkálatai várhatóan április 
15-ig tartanak. Ez idő alatt a behajtás és a par-
kolás nem lehetséges. Az érintett gépkocsi-tu-
lajdonosok a kivitelezés idején külön engedély-
lyel parkolhatnak a Tömörkény István utca és a 
Domby Lajos utca sarkánál kezdődő közterület-
sávban kijelölt területen. 
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3,8 MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS 
az ACPS Automotive Kft.-nél
(Folytatás az 1. oldalról.)

Az ACPS Automotive Kft. közel 
1,9 milliárd forint uniós támoga-
tást nyert el a „Beszállító mikro-, 
kis- és középvállalkozások és be-
szállítói integrátorok támogatása” 
című pályázaton. A teljes beruházás 
nagysága közel 3,8 milliárd forint 
volt, és a beszámolók szerint el is 
érte célját, köztük a legfontosab-
bat: megvalósult a cég legfontosabb 
terméke, a vonóhorog gyártásához 
szükséges géppark és infrastruktúra 
fejlesztése.

A beruházás megvalósulásában 
egy négytagú konzorcium (az ACPS 
Kft., a Lux Kft., a Miga-Metall Kft., 
valamint a Szigeti Group Kft.) vett 
részt.

– A közös projekt által a partnerek 
javították termelékenységüket, nö-
velték a kapacitásukat, stabil vállala-
ti környezetet biztosítottak mind a 
dolgozóknak, mind a tulajdonosok 
számára, és ami talán még ennél is 
fontosabb, a gyártás mérhetővé, az 

egységnyi idő alatt elkészülő termé-
kek mennyisége tervezhetővé vált 
– hangsúlyozta beszédében Németh 
Zoltán, az ACPS Automotive Kft. ügy-
vezető igazgatója. 

– Ma egy világunkat előre vivő 
fejlesztést ünneplünk. Az ACPS és 
konzorciumi partnerei nem eléged-
tek meg azzal, hogy csak a jelenbeli 

helyzetüket erősítik meg. Többet, 
jobbat akartak. Ennek érdekében 
összefogtak, és egy előremutató 
beruházást valósítottak meg. Olyat, 
melynek legerősebb pillérei a mun-
kaerő fejlesztés és a jövő iparát je-
lentő IPAR4.0 rendszer bevezetése. 
Ez a kutatás-fejlesztés eszközeivel 
élő beruházás, amely azt bizonyítja, 

hogy Magyarország, ezen belül pe-
dig Kecskemét egy új korszakot nyit 
a gazdaságban – mondta köszöntő-
jében dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester.

Rákossy Balázs európai uniós 
források felhasználásáért felelős 
államtitkár beszédében kiemelte, 
Kecskemét egy olyan város, amely az 

elmúlt 15 évben fantasztikus fejlődé-
sen ment keresztül.

– Egy fantasztikus gazdasági 
hálót sikerült felépíteni az elmúlt 
években, és én azt látom, ez csak a 
középső fázisa annak a fejlődési le-
hetőségnek, amely még előttünk áll. 
A ma bemutatott beruházás is ehhez 
a gazdaságfejlesztéshez kötődik, 
amely a várost húzza, a várost tolja, 
amelyeknek köszönhetően a város 
további lehetőségekhez jut a jövő-
ben – emelte ki az államtitkár.

A vendégek ezután gyárlátogatá-
son vettek részt, ahol megtekintet-
ték az új csarnokot és a gyártóeszkö-
zöket, valamint láthatták a gyártási 
folyamatokat is.

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Kodály Bérlet
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ÉPÜL a Károly Róbert körút második üteme
Kormányzati és uniós forrásból, összesen 3,3 milliárd forintból épül 
majd meg a Károly Róbert körút folytatása a Margaréta buszfordu-
lótól az 5-ös útig. A beruházás során a közút mellett kerékpárút és 
gyalogjárda is létesül.

Kecskemét önkormányzata a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kon-
zorciumban 3 322 576 733 Ft ösz-
szegű vissza nem térítendő európai 
uniós, illetve hazai támogatásban 
részesült a Károly Róbert krt. hiány-
zó szakaszának megépítésére, mely 
a Margaréta utcai csomóponttól az 
5. sz. főúti csomópontig húzódó út-
szakaszt foglalja magába.

A projekt célja, hogy Kecskemét 
egyik gyűjtőútjának hiányzó sza-
kasza kiépüljön annak érdekében, 
hogy a város gazdasági és lakóterü-
letei között a munkaerő-mobilitás 

javuljon. A kiépítendő szakasz or-
szágos közútba való csatlakozása 
révén elősegíti a területben rejlő 
gazdasági potenciál kiaknázását, a 
vállalatok, gazdasági szolgáltatók, 
közvetetten pedig Kecskemét ipar-
területei elérhetőségének javítása ál-
tal. A megépülő út várhatóan tovább 
erősíti a térség gazdasági szerepét, 
illetve hozzájárul a lakókörnyezet 
fejlődéséhez.

A beruházásnak köszönhetően 
egy 1135 méter hosszú, 7 méter 
szélességű, 2x1 sávos aszfalt-
út épül meg. Az északi oldalon a 

szomszédos ingatlan megközelíté-
se, valamint a meglévő földúthá-
lózat csatlakoztatása érdekében a 
főpályával párhuzamos szervizút 
épül, 4,50 méter széles zúzottkő 
burkolattal. A tervezett gyűjtőút 
déli oldalán az úttal közel párhu-
zamosan vezetett 2,5 méter széles 
önálló kerékpárutat alakítanak ki, 
valamint attól 1,50 m széles zöld-
sávval elválasztva külön nyomvo-
nalon vezetett 2,25 méter széles 
gyalogjárda létesül.

A kivitelezést a Duna Aszfalt Kft. 
végzi, a beruházás várhatóan 2023 
második félévében fejeződik be.

(A projektről bővebben tájékozta-
tás a https://kecskemet.hu/karoly-ro-
bert-krt-ii-utemenek-megvalositasa  
oldalon olvasható.)

Családi programok kíséretében 
március 19-én megnyílt Kisfái új, 
150 négyzetméteres közösségi 
háza, mely széleskörű összefo-
gással és társadalmi munkával, 
35 millió forintból épült meg egy 
év alatt.

Csősz Alexandra

Az épületet dr. Szeberényi Gyula Ta-
más alpolgármester, Sipos László 
önkormányzati képviselő és Tapodi 
Zsolt, a Kisfáiért Közhasznú Egyesü-
let elnöke avatta fel, de kilátogatott 
a délutáni programokra Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester is.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás meg-
nyitóbeszédében felidézte, hogy 
Kecskemétnek hagyományosan nagy 
tanyavilága volt. A tanyaközpontok-
ból külső településrészek jöttek létre, 
és azok tudtak megmaradni, amelyek 
megteremtették a közösséget. Na-
gyon sok ilyen kisebb-nagyobb közös-
ség alakult ki, ezek egyike Kisfái.

– Az elmúlt években nagyon 
sokan kiköltöztek, mert úgy ér-
zik, egyre megterhelőbb a nagy-
városi lét, és szeretnének kicsit 
közelebb élni a természethez. 
De attól, hogy valaki kiköltözik 
a városközpontból, még igényt 
tarthat azokra a szolgáltatások-
ra, azokra a kényelmi, illetve 
praktikus lehetőségekre, amelye-
ket egy 21. századi város nyújt. 
A városvezetőknek ezeket meg 
kell teremteniük, és támogatniuk 
kell a helyi közösséget az olyan 
kezdeményezésekben, mint ez a 
közösségi ház – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

A házavató ünnepségen a város-
rész számos egyesülete összesen 
1,5 millió forintot adományozott 
Beregszásznak, Kecskemét kárpát-
aljai testvérvárosának. A közösségi 
ház átadását több kedves program 
is gazdagította, így többek között 
óvodások előadása, citerakoncert 
és kutyabemutató.

MEGNYÍLT Kisfái új közösségi háza
Fotók: Banczik R

óbert

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester (jobbról)  
az új kisfái közösségi ház átadóünnepségén

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Tapodi Zsolt, a Kisfáiért  
Közhasznú Egyesület elnöke és Sipos László önkormányzati képviselő

A beruházásnak köszönhetően egy 1135 méter hosszú,  
7 méter szélességű, 2x1 sávos aszfaltút épül meg
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Nem várta meg az érdemi bírósá-
gi tárgyalást Király József szoci-
alista önkormányzati képviselő 
mint felperes, hanem visszalé-
pett a frakciótársa, a momentu-
mos Bodrozsán Alexandra ellen 
indított rágalmazási perétől és 
elfogadta annak magyarázkodó 
bocsánatkérését. Pedig a hölgy 
nemcsak megrágalmazta a nagy 
nyilvánosság előtt, amikor több 
országos médiacsatornán ke-
resztül azt állította, hogy Kecs-
keméten tömegével buszoztatták 
az embereket az előválasztási 
szavazósátrakhoz és 2-4 ezer 
forintot kínáltak nekik azért, ha 
Király Józsefet jelölik, hanem 
egyben tönkre is tette a szocia-
lista politikus politikai karrierjét. 
A pertől való visszalépést nagy 
valószínűség szerint politikai 
nyomásra tette Király, így ebben 
az el sem kezdődött perben Bod-
rozsán újra csak győzött, ha volt 
is egyáltalán bizonyítéka, már 
nem tudjuk meg.

Elfojtott ellenszenv  
a színfalak mögött
De volt-e valaha itt egység? A szövet-
ség belső viszonyait, megjegyzéseit 
tekintve határozottan azt kell monda-
nunk: nem.

Bodrozsán és pártja ugyanis nem-
csak a színfalak mögött, hanem az 
internetes oldalakon sem rejtette 
véka alá azt, hogy zsigerből ki nem 
állhatják szövetségeseiket, különö-
sen Király Józsefet. Bodrozsán meg is 
jegyezte Király kampányplakátjáról: 
„mennyire visszataszító feje van.”, más 
momentumosok pedig egyenesen 
hányingert idéző jeleket tettek a kö-
zösségi oldalakon Király fotója alá. 
Egymás között pedig rendszeresen 
vulgáris megjegyzéseket tettek Király-
ra, valamint a szocialistákra. Szavazó-
ikat egyszerűen csak nyuggereknek 
nevezik.

Vancsurának  
elege lett
„A pártban jeleztem azt is, hogy mert 
Bodrozsán Alexandra visszatetsző és 
képviselőhöz méltatlan magatartásai, 
viselkedései nem vállalhatóak fel egyet-
len normális közösségben sem, emiatt, 
tiltakozásképpen, a párton belül min-
den pozíciómból visszaléptem!” – írta 
Vancsura István, a Momentum másik 
önkormányzati képviselője múlt év 
végén a párt országos elnökségének. 
Hangsúlyozta: döntéséhez a képviselő 
asszony és néhány klikkbe tömörült 

helyi társa, akik vállalhatatlanok egy 
politikai közösségben, elmúlt idő-
szakbéli politikai ámokfutása, kiszi-
várogtatásai, jogsértései, a szövetségi 
munkát több esetben semmibe vevő, 
visszatetsző, emberileg és politikailag 
is súlyosan elmarasztalható viselkedé-
sei és cselekményei vezettek.

Az egyik a következő volt: Bodro-
zsán Alexandra és köre közrejátszott 
abban, hogy a 2-es számú országgyű-
lési választókerülethez tartozó vidéki 
településeken (Ballószög, Helvécia, 
Szentkirály, Tiszakécske, Városföld) 
nem biztosították a személyes szava-
zás lehetőségét az embereknek. 

„Ezzel súlyosan sérült a választás 
tisztasága, a választásra jogosultak 
egyenlőségének biztosítása, amely egy 
demokratikus jogállamban megenged-
hetetlen és a fair és tisztességes eljárás 
is megköveteli az új választás kiírá-
sát” – áll az Országos Előválasztási 
Bizottsághoz beadott beadványban, 
amelyben az előválasztás eredmé-
nyének megsemmisítését, valamint 
új választások kiírását indítványozta 
Vancsura István.

Hozzátéve, ilyen körülmények kö-
zött az előválasztás eredménye nem 

tekinthető sem legitimnek, sem hite-
lesnek, sem a jelöltje eredményesen 
megválasztottnak. 

Bodrozsán és körének azonban ez 
nem aggodalmat, hanem örömujjon-
gást jelentett a pártban, a képviselő-
jelölt kisasszony röviden és tömören 
meg is jegyezte ezt az interneten az 
alábbi, leírt kijelentésével: 

„jó, ez kurva jó, nem mentek át a 
kistelepülések.”

Lejáratás  
és önbizalom
A másik ilyen döntő körülmény az in-
ternetes közösségi felületek, amelyet 
uraltak a kecskeméti momentumo-
sok, és lényegében a virtuális terepen 
nyerték meg az előválasztást, ahol 
Bodrozsán Alexandra 2798 szavazat-
tal 54,11%-ot, Király József pedig 2373 
szavazattal 45,89 % -ot ért el. Vagyis a 
meccs mindvégig nem volt lefutva, de 
Bodrozsán nem lett volna sikeres le-
génybúcsú-szervező, ha nem fordítot-
ta volna ezt a szoros meccset a javára, 
akár egy kis turpisság árán is.

Első lépésként elindították a sutto-
gó korrupciós propagandát komment-

jeikben Király ellen, majd azt, hogy 
összejátszik a Fidesszel, továbbá, ha 
most lenne az előválasztás, akkor azt 
magasan nyerné a Momentum szőke 
üdvöskéje.

Valószínűleg nem jöttek úgy a nép-
szerűségi mutatók, mint azt szerették 
volna, ezért szükség volt úgynevezett 
kamu Facebook-oldalakra és kom-
mentelőkre, akik segítették a kampá-
nyát és amely mögött ők álltak.

Az egyik ilyen lelkes kommentelő 
volt Kovács Ferenc, aki eredetileg egy 
osztrák író és környezetvédő, a másik 
pedig Daru Péter, akinek az arcát egy 
brazíliai fiú, Leonardo Panatto Roveri 
oldaláról lopták le.

Sajnos azonban ez sem segítette 
Bodrozsánt a biztos győzelemhez, 
ezért kijött az utasítás, hogy be kell 
vetni a hangfelvételeket.

A szövetség vizsgálatából később 
az derült ki, hogy ezeket a hangfelvé-
teleket megrendezték, és szándéko-
san úgy állították be, illetve úgy adták 
az alanyok szájába a szavakat, hogy 
azt a látszatot keltsék, valóban szava-
zatvásárlás történt Királyék részéről.

„Király József mindenben tartotta 
magát az Etikai Kódexben foglaltaknak, 

annak alapelveit tiszteletben tartja és azt 
semmilyen magatartásával nem sértette 
meg. Megdöbbentő az egész beadvány, 
provokáció és azokat kellene etikailag 
elmarasztani, akik a vélt cselekményeket 
megrendezték és Király Józsefet próbál-
ják lejáratni és kizáratni az előválasztás-
ból” – írták a szocialisták Bodrozsán 
állításaira.

A Momentum berkeiben azonban 
nem is az igazság volt a fontos ez ügy-
ben. Úgy fogalmaztak a párton belül: 
„az a lényeg Szandi (Bodrozsán becene-
ve – a szerk.), hogy a nyilvánosságban 
meg legyen nyerve ez a csata.”

A biztosítékot egyedül Vancsu-
ra Istvánnál vágták ki mindezek, 
aki a következő kérdést tette a párt 
elnökségének:

„Valóban ilyen országgyűlési jelöltet  
akar továbbra is támogatni a Momentum 
Mozgalom Párt Elnöksége?” 

– de mivel választ nem kapott a kér-
désére, kilépett a pártból és egyben 
ő maga adta meg a választ az alábbi 
kijelentésével: 

„Bodrozsán Alexandra kétséget kizáró-
an és bizonyítottan méltatlanná vált az 
országgyűlési képviselői jelöltségre.”

 Rajnai Attila

Egy kézfogás és ami mögötte van

Bodrozsán és társai egymás között a Facebookon

Király József, Márki-Zay Péter és Bodrozsán Alexandra baloldali politikusok azon a képen, 
amelyet a feljelentésig fajuló botrányuk után adtak ki január elején politikai érdekből
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TAVASZI TÁJAK, 
PÁRATLAN ÉLMÉNYEK
Indulj te is felfedezőútra itthon!

GYENESDIÁS
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Március 19-én, szombaton reggel 
több száz önkéntes, köztük sok 
kisgyermekes család gyüleke-
zett a Kecskeméti Fürdő mögötti 
földterületen, hogy részt vegye-
nek az aznapra meghirdetett 
erdőpark-telepítésben. Mintegy 
30 ezer facsemetét ültettek el, 
melyek öt év múlva már összeérő 
lombkoronával adhatnak szép 
környezetet kulturális, termé-
szetvédelmi és más szabadidős 
eseményekhez.

Borda Máté

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester az eseményen elmondta: há-
rom évvel ezelőtt tűzte ki célul, hogy 
a szabadidőpark e fürdő mögötti terü-
let parkosításával gazdagodjon, és bár 
a Covid-járvány elodázta a fák telepí-
tését, most a járvány lecsengésével 
nagy örömmel és a jelek szerint élénk 
önkéntes támogatással fognak hozzá 
a projekthez.

A polgármester beszámolt arról, 
hogy a városban komoly zöldítési 
program indult el, amelyben számos 
partner és szövetséges segíti a város-
vezetés munkáját. Külön köszönetet 
mondott Farkas-Barta Katának, a Zöld 
Küldetés Egyesület vezetőjének.

Szemereyné Pataki Klaudia elmond-
ta, hogy Kecskeméten jelenleg mint-
egy 200 hektárnyi véderdő van, és a 
szakemberek 65 ezer facsemetéről 
gondoskodnak a közterületeken. Ez 
egészül most ki újabb 30 ezer fával.

A nagyszabású telepítés az MVM és 
a Mastercard támogatásával valósul 
meg. Hiezl Gábor, az MVM Next Ener-
giakereskedelmi Zrt. vezérigazgatója 
a szombati eseményen elmondta: a 
két társaság minden olyan ügyfél után 
ültet egy fát, akik 2021 októbere és 
decembere között elektronikus szám-
lára váltottak.

A Kecskeméti Erdőpark megálmo-
dója Farkas-Barta Kata, a Zöld Külde-
tés Egyesület vezetője, aki szomba-
ton arról beszélt, hogy a faültetés, és 
majd a terebélyesedő fák gondozása 
segíthet helyreállítani az ember és a 
természet között megszakadt kap-
csolatot, és ezáltal gyógyír lehet a 
klímaváltozásra.

A faültetés helyes módját – ponto-
sabban módjait – Szabó Lajos erdő-
mérnök, a Muzsikál az erdő fesztivál 
alapítója, Kecskemét új erdészeti kon-
cepciójának kidolgozója ismertette 
a jelenlévőkkel. Győri András városi 

főkertész elmondta, hogy komoly és 
hosszú előkészítő munka áll mögöt-
tük Farkas-Barta Katával és a Zöld 
Küldetés Egyesülettel, akiknek törek-
véseit továbbra is támogatják.

„A Kecskeméti Erdőpark a termé-
szetalapú megoldások lehető leg-
szélesebb eszköztárát felhasználó és 
bemutató, egyúttal széleskörű öko-
szisztéma-, rekreációs és kulturális 
szolgáltatások nyújtására alkalmas, 
speciális városi közjóléti erdő, közpark 
kíván lenni. A terület lényege, kül-
detése szerint egy olyan magterület, 
ahol megvalósítható, fenntartható és 
bemutatható az ember és a természet 
immár valódi együttműködése, amely-
ben az ember a természet részeként 
tekint önmagára. A Duna és a Tisza 
között félúton, Kecskeméten, az Alföld 
és Magyarország középpontjában, az 
egykori Széktó területén, egy egészen 
sajátos adottságú, több értelemben 
is védett helyen egy olyan ökológiai 
kísérlet lehetőségét teremtjük meg, 
amelynek az ember, így mi magunk is 
részei vagyunk. Célunk a záportározó 
tórendszer mint erősen emberközpon-
tú, mesterséges karakterű mikrotáj 
oldása természetalapú megoldásokkal. 
Az eredmény várhatóan sokrétűen fog 
kisugározni Kecskemétre, a tájra és az 
országra” – idézett az erdőpark terve-
zési programjából Győri András, váro-
sunk főkertésze.

A szombati eseményen részt vett 
Kárász Anna olimpiai és négyszeres 
világbajnok kajakozó, az MVM Szeged 
Vízisport SE versenyzője, valamint dr. 
Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét 
alpolgármestere is.

TÖBB SZÁZ ÖNKÉNTESSEL INDULT EL  
a parkerdő-telepítés a fürdő mögött

Tavaszi ifjúsági 
és diákfórum 
Megtartotta tavaszi ifjúsági és diákfórumát a kecskeméti Gyermek- 
és Ifjúsági Önkormányzat kedden reggel az Ifjúsági Otthon tükörter-
mében. Az eseményen 14 iskola diákképviselői vettek részt. A fő téma 
a fiatalok karrierlehetősége volt.

A megnyitón dr. Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester azt mondta: a 
boldogság és a karrier nem feltétlenül 
függ össze egymással.

– A legfontosabb az életben az, 
hogy jól érezzük magunkat benne. Ak-
kor érezhetjük magunkat jól, ha hasz-
nosnak érezzük magunkat egy közös-
ség számára. Teljesen mindegy, hogy 
vezető pozícióban érezzük magunkat 
hasznosnak vagy egyszerű beosztotti 
pozícióban – mondta dr. Szeberényi 
Gyula Tamás.

Az alpolgármester hangsúlyozta: 
Kecskeméten nagyon erős a középfo-
kú és az egyetemi oktatás. Számos cég 
települ a városba, magasan kvalifikált 
munkaerőre van szükség, a karrierle-
hetőségek pedig szinte korlátlanok.

– Mi, a Kecskeméti Gyermek- és 

Ifjúsági Önkormányzat évek óta azon 
dolgozunk, hogy a ti életetek köny-
nyebb legyen. Három éve vagyok en-
nél a mikrofonnál, és ezt három éve 
folyamatosan elmondom. Szeretnénk 
azt, hogy nektek jobb legyen, hogy 
nektek könnyebb legyen. Megígérem 
nektek, hogy segíteni fogunk. Bármi-
lyen kérdésetek van a DÖK-kel kap-
csolatban, mi segítünk – ígérte Sze-
ghő Balázs, a kecskeméti Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat elnöke.

Szeghő Balázs azzal zárta beszédét, 
hogy a mai világban nagyon nehéz si-
keresnek lenni, és a mai fórum abban 
segít, hogy megtalálják magukat a 
fiatalok. Úgy vélte, tudni kell tanulni, 
hogy aztán egy sikeres és büszke tár-
sadalom lehessünk.

 M. H. B.

Együttműködés a könyvtár 
és a színház között 

Együttműködési megállapodást kötött március 22-én a Bács-Kiskun 
Megyei Katona József Könyvtár és a Kecskeméti Katona József Nem-
zeti Színház. Az együttműködés elsősorban a fiatalokat célozza meg, 
fő pillérét a könyvtárban tartandó nyilvános olvasópróbák jelentik.

A megállapodást a megyei könyvtár 
részéről Bujdosóné dr. Dani Erzsé-
bet igazgató, a nemzeti színház ré-
széről Cseke Péter igazgató írta alá.

– Olvasópróbák köré terveztük 
ezt a megállapodást, a másodlagos 
cél pedig saját tevékenységeink 
promotálása, azaz hogy minden 
könyvtárhasználó értesüljön a szín-
háznak az eseményeiről, és minden 
színházba járó ember értesüljön a 
mi szolgáltatásainkról és esemé-
nyeinkről – magyarázta Bujdosóné 
dr. Dani Erzsébet. Cseke Péter azt 

emelte ki, hogy mindkét intézmény 
számára elsődleges cél a fiatalok 
megnyerése és a magyar kultúra fe-
léjük való közvetítése.

Az első olvasópróbát kedden 
meg is tartották a könyvtár nagyter-
mében, ahová iskolásokat is megin-
vitáltak, hogy beleláthassanak egy 
próba folyamatába. Petőfi Sándor 
egyetlen, Tigris és hiéna című 
drámáját április végén játssza a 
kecskeméti teátrum a Petőfi-bicen-
tenáriumhoz kapcsolódva. Petőfi 
drámája a történelemmel foglalko-

zik, azon belül is a haza, a nemzet 
és a forradalom kérdésével. A hata-
lomé és a bosszúvágyé a főszerep, 
melyekhez képest az ország érdeke 
és a személyes érzelmek világa mel-
lékesnek bizonyul.

A művet Pataki András rendezé-
sében láthatjuk majd, aki egyben 
az előadás díszlettervezője is. A 
nyilvános olvasópróbán a jelenlévők 
megtekinthették a díszletterveket 
és meghallgathatták a szereplők 
felolvasását. A főbb szerepekben Fe-
rencz Bálint, Csapó Virág, Orth Pé-
ter, Horváth Alexandra, Varga-Huszti 
Máté, Fazakas Géza, Szabó Doroty-
tya, Aradi Imre és Hegedűs Zoltán 
lesznek láthatók.

 P. B. 

Fotók: Banczik R
óbert

TOVÁBBI KÉPEK!

NYILVÁNOS OLVASÓPRÓBÁK LESZNEK A KÖNYVTÁRBAN

Fotó: Banczik R
óbert

Fotó: Banczik R
óbert

Cseke Péter színidirektor és Bujdosóné dr. Dani Erzsébet  
könyvtárigazgató aláírják az együttműködési megállapodást
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A szír származású fotóművész, 
Bahget Iskander neve és munkás-
sága közismert a kecskemétiek 
és a térségben élők körében. 
Immár negyven éve Hetényegy-
házán él szép kerttel körülölelt 
házában, amely tágas műter-
mének, stúdiójának is helyet 
ad. Már a műterembe vezető 
folyosón felsejlik életműve a 
falakat borító számtalan portré-
fotó és folyóirat-borító képében, 
de szembeötlő a sok közel-keleti 
térkép is, melyek munkássága 
földrajzi távlatát mutatják. Végül 
eljutunk a kétszintes műterem-
be – külön világ ez, térben és 
időben oly kiterjedt, vizuálisan és 
kulturálisan oly sokrétű, hogy az 
ember szeme mohón tobzódik az 
ingerekben, egyszer elszomorítva 
és csendesítve, máskor felüdítve 
a lelket. Itt beszélgettünk abból 
az alkalomból, hogy március 15-
én Kossuth-díjjal tüntették ki.

Borda Máté

– Mit jelent Önnek ez az elismerés?
– Nagy megtiszteltetés és nagy 

öröm számomra. A tanyavilágban élő 
emberektől megtanultam, hogy ah-
hoz, hogy aratni tudjunk, előbb vetni 
kell, és azután türelemre van szükség. 
Úgy érzem, hogy az elmúlt évtizedek-
ben elvégeztem a vetést, és várakoz-
ni is volt türelmem. Jövőre leszek 80 
éves, így nagyon jókor, jó lélektani pil-
lanatban érkezett az elismerés. Elég-
tételt ad, és feltölt energiával a munka 
folytatásához. Jelenleg egy könyvön 
dolgozom, ami összegzi az életemet 
és a pályámat. Reményeim szerint a 
könyvhétre megjelenik.

– Biztos vagyok benne, hogy a sok 
gratuláció is jól esik, és megerősíti az 
útján.

– Mindenképpen. Több ezer em-
ber gratulált telefonon, az interneten 
vagy személyesen. A magyar barátai-
mon kívül az arab világból és Nyugat-
ról – Londonból, Párizsból – is érkez-
tek üzenetek, telefonhívások.

– Fotóművészek nem igazán gyak-
ran kapnak Kossuth-díjat. Hogyan 
értékeli a kitüntetését a szakma 
szempontjából?

– Ez így van, Féner Tamást, Korniss 
Pétert és Keleti Évát lehetne példa-
ként említeni, de rajtuk kívül nem sok 
pályatársam részesült ebben a legma-
gasabb állami elismerésben. A helyzet 
az, hogy a fotóművészek kicsit min-
dig a filmesek árnyékában voltak; ha 
választani kellett egy operatőr vagy 
filmrendező és egy fotós között, rend-
szerint az előbbinek ítélték a díjat. 
Ezért a Kossuth-díjamat egyértelmű-
en a fotóművészet elismerésének is 
tekintem.

– A vizuális ingerek egyre jobban 
elárasztják az életünket. A telefon-
jainkon pörgetjük a képeket, az in-
terneten számolatlanul nézzük a vi-
deókat. Az ukrajnai háborúból is sok 

képi hatás ér minket, és ez gyakran 
a politikai manipuláció eszköze. Ho-
gyan látja ezt a folyamatot?

– A digitális fényképezés bekö-
szöntével valóban átalakult a képi 
kultúránk. Míg az analóg időszakban 
oda kellett figyelni arra, hogy a 24 
vagy 36 kockát mire lőjük el, addig 
ma gondolkodás nélkül nyomkodjuk 
a gombot, és a hosszas szelektálásnál 
gyakran rájövünk, hogy alig néhány 

képet érdemes megtartani. Én magam 
is néha azon kapom magam, hogy már 
nyomnám a gombot, de aztán hirtelen 
megállok, és rájövök, hogy nincs ér-
telme fotózni, mert ezt a témát már 
számtalanszor feldolgoztam. Ami a 
háborút illeti, a képi megjelenítés va-
lóban meghatározó. Mire emlékezünk 
például az afganisztáni háborúból? 
Arra a kislány-portréra, ami a National 
Geographic címlapján megjelent. Vagy 

vegyük a vietnami háborút! Hányunk-
ba égett bele az a megrázó kép, amin 
kétségbeesett, ordító gyerekek mene-
külnek egy robbanás elől? Lehet, hogy 
az ukrajnai háborúnak is lesz ilyen 
meghatározó, összegző képe, ami be-
ivódik az utókor emlékezetébe.

– Manapság gyakran bizalmat-
lanok vagyunk az ilyen képekkel 
kapcsolatban, hiszen tudjuk, hány-
féleképpen lehet manipulálni a 
felvételeket.

– Igen, de ez a bizalmatlanság azért 

nem új keletű. Ott van például A mili-
cista halála, Robert Capa híres fotója. 
Kétségkívül nagyszerű kép, az egyik 
kedvencem, ugyanakkor egyesek két-
ségbe vonják, hogy valóban ott és 
akkor készült, a spanyol polgárhábo-
rúban, mások pedig azt firtatják, hogy 
valóban spontán-e a felvétel. Én azt 
vallom: a fotós erkölcsi kötelessége, 
hogy képe az igazságot mutassa. Ez 
óriási felelősség, hiszen egy manipu-
lált, hamis fotóval nagyon nagy káro-
kat lehet okozni.

A fotózás erkölcsi kötelességgel jár

A fotós mint kulturális kapocs
Bahget Iskander 1943. augusztus 14-én született El-Barazinban, Szíriában. 
1967 óta él Magyarországon. 1976-ban mérnöktanári diplomát szerzett, 
1979 óta magyar állampolgár. Két gyermeke van, Leila közgazdász, Zsolt 
jogász, és immár két fiúunokával is büszkélkedhet. 1968 óta foglalkozik 
fényképezéssel, számos csoportos és több mint 250 egyéni kiállítása volt, 
ezek közül többet jótékonysági céllal rendezett meg. Főként fekete-fehér 
szociofotói, portréi, a sivatagi világgal kapcsolatos tájképei, valamint a 
magyar irodalom és képzőművészet jeles képviselőiről készült fotográfiái 
ismertek. Emlékezetes felvételeket készített mások mellett Illyés Gyulá-
ról, Faludy Györgyről, Buda Ferencről, Kányádi Sándorról, Sütő Andrásról, 
Gion Nándorról, Esterházy Péterről, Diószegi Balázsról és Tóth Menyhért-
ről. 1979-ben részt vett a fiatal írók lakiteleki találkozóján, az ott készült 
képek még abban az évben a Forrásban, 2009-ben pedig a tanácskozással 
kapcsolatos kötetben jelentek meg az Antológia Kiadó gondozásában. Az 
arab nyelvű, közel húsz országban megjelenő Kék Duna című lapban a ma-
gyar kultúra és történelem jeles eseményeit és alakjait mutatja be írásaival 
és fotóival. Magyarország arab szemmel című, csaknem 100 darabból álló 
vándorkiállításával több mint egy évtizede mutatja be a magyar embert, a 
magyar kultúrát az arab világban, segítve ezzel a kultúrák közötti kapcso-
latok elmélyítését.

Interjú a Kossuth-díjas Bahget Iskanderrel

A Kossuth-díjas Bahget Iskander  
hetényegyházi műtermében 

Fotó: Banczik R
óbert

Buda Ferenc (2014)

„Kaszás” (1975)

Orgoványi asszony (2008) Illyés Gyula (1979)
(Bahget Iskander fotói)
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175 éve, 1847. 
március 22-én 
hunyt el Láng 
Ádám János 
színész, író, 
m ű f o r d í t ó . 
1772-ben szüle-
tett. 18 évesen 
előbb a pesti 
német társulat, majd 1792-től az első 
pest-budai magyar színtársulat tagja 
lett. A kecskeméti születésű Kelemen 
László vezette társaság a rendszeres 
működést 1792. május 5-én egy kis bu-
dai faszínházban kezdte meg. Ezen az 
előadáson, a Talált gyermek című da-
rabban Láng Ádám János is színpadra 
lépett. Később mint vándorszínész ten-
gette életét, de rendezői és zenei ve-
zetői feladatokat is ellátott, többször 
volt igazgató. Társulata 1815–16-ban 
és 1827-ben Kecskeméten is föllépett. 
1837-től a Pesti Magyar Színház, majd 
a Nemzeti Színház tagja volt.

95 éve, 1927. 
március 23-án 
született Békés 
András Kos-
suth- és Erkel 
F e r e n c - d í j a s 
rendező, érde-
mes és kiváló 
művész. 1949-ben, a Színiakadémia 
elvégzése után előbb a Nemzeti, majd 
a Honvéd Színházhoz szerződött. 1951 
és 1955 között a kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház főrendezője volt, többek 
között Jókai Mór Aranyember című re-
gényét, valamint Kálmán Imre legnép-
szerűbb operettjét, a Csárdáskirálynőt 
vitte színre sikerrel. Később az Ope-
raház tagja lett, előbb mint rendező, 
1987-től mint főrendező dolgozott a 
társulatban. 1958-tól a Színiakadémi-
án is tanított. 1969-ben ő alapította a 
Szentendrei Teátrumot, melynek éve-
ken át művészeti vezetője volt. 2015 
szeptemberében hunyt el.

Lapunk 
archívumából
Kossuth Lajos emléke 
„Kossuth Lajos halálának tegnapi évfordu-
lóján imponáló erővel nyilatkozott meg a 
fővárosban az a szeretet és kegyelet, mely 
az egész nemzet szivét eszményképe, Kos-
suth Lajos iránt eltölti. A függetlenségi és 
48-as Kossuth párt is rendezett emlékün-
nepélyt a temetőben, ahol Kossuth Lajos 
mauzoleumánál a Kossuth párt koszoruját 
nagyhatású beszéd kiséretében Horváth 
Mihály képviselő tette le: »Ma – ugymond 
– őszintén be kell vallanunk, bizonyos ag-
godalommal álljuk körül e szent helyet. 
Tanácsot, ihletet várunk a nagy szellem kö-
zelségétől. A polgárok százezreit kell ismét 
az alkotmány sáncaiba befogadni, ebben 
a nagy munkában kell, hogy a te hazafias 
szellemed vezesse gyarló lépteinket, hogy e 
munkánk a haza javára áldásos legyen.«”
 (KL, 1912. március 22.)

Horváth Mihály  
méltatása
85 évvel ezelőtt, 1937. március 16-án 
hunyt el Horváth Mihály orvos, ország-
gyűlési képviselő, akinek „legszebb 
diplomája az élete volt”. Nekrológjá-
ban a Kecskeméti Lapok így méltatta: 
„A jó orvos, jó hazafi színpompás kép-
mását Horváth Mihálynak a jó embernek 
közmondásos szívjósága sugározza arany 
foglalatba. Jó szava, jó tette mindig volt 
mindenki számára. Viszont embertársai-
ban is mindig a jó embert igyekezett lát-
ni. Méltatlankodó, panaszhangos kitörés 
még akkor sem hagyta el ajkait, mikor az 
összeomlás fájdalmas napjaiban az indu-
latok forrongása az ő jó szándékait is bele-
dobálta a politikai elfogultság mérlegébe. 
[...] A jó ember ravatalát a városháza előtt 
ezrek kegyelete halmozta el a legékesebb 
koszorúval, a megbecsülés örökzöldjével, 
amelynek leveleit a szívek őszinte gyásza 
harmatozta be a megbecsülés, a hála drá-
ga gyöngyeivel.” (KL, 1937. március 21.)

A város 
krónikáiból

Katona Zsigmondra 
emlékeztek halálának 
120. évfordulóján
Koszorúzással emlékeztek Katona Zsigmond gyógyszerész, szőlész 
halálának 120. évfordulóján a Kecskeméti Köztemetőben március 
18-án délelőtt. Katonatelep városrész névadója 1902-ben, 74 éves 
korában hunyt el Kecskeméten.

Katona Zsigmond gyógyszerész, a 
„közügyek fáradhatatlan munkása” 
– olvasható a Katona család sírem-
lékén. Katonatelep városrész és az 
önkormányzat közös megemlékezé-
sén dr. Szeberényi Gyula Tamás al-
polgármester beszédében kiemelte: 
Katona gyökeres változásokat hozott 
Kecskemét életében.

– A kiegyezés évében, 1867-ben 
költöztek a hírös városba, ahol a 
családfő folytatta sikeres és elismert 
gyógyszerészeti munkáját, emellett 
bekapcsolódott a város közéletébe 
is. Alig két évvel ideérkezése után a 
helyi iparegyesület elnökévé válasz-

tották – mondta megemlékezésében 
dr. Szeberényi Gyula Tamás.

Katona Zsigmond nagy munka-
bírással kapcsolódott a városi ér-
telmiség munkájába, gyógyszertára 
felvirágoztatásán dolgozott. Munká-
jának eredménye, hogy 1872-ben az 
országos ipari kiállítást Kecskeméten 
rendezték meg. A gyümölcsészet és 
kertészet területén szerzett tapasz-
talatait kamatoztatta, gyógyszerész-
ként a gyógy- és fűszernövények 
vizsgálatával ért el nemzetközi sike-
reket. Ismertté és elismertté hideg 
oltóviasz készítménye tette itthon 
és külföldön egyaránt. Életműve el-

ismeréseként megkapta a Ferenc Jó-
zsef-rend lovagkeresztjét.

Földet vásárolt a városban, egy 
akkor homokos területen, amelyen 
szőlőültetvényt telepített. A szőlőte-
lepen a legkiválóbb szőlőfajtákat ho-
nosította meg, így alakult ki Katona-
telep. A városrész máig őrzi Katona 
Zsigmond nevét, tiszteletére vasúti 
megálló, iskola és emlékpark is léte-
sült. Berta Beáta

Terényi-Kelemen Éva: 
Majd adok én neked 
/részlet/
Azon a nők napján nagyon vártam 
haza. Nem készültem vacsorával, 
azt reméltem, elvisz étterembe és 
ünnepelünk. Kikészítettem az új 
ballonkabátomat meg az új cipőt és 
sokáig vártam. Sötét volt már, ami-
kor kissé kapatosan hazaállított. A 
cégben köszöntötték a nőket, ital 
volt bőven, de éhesen jött haza. 
Követelte a vacsorát. Nem főztem, 
– mondtam – gondoltam elmegyünk 
egy elegáns helyre.

Fel sem fogtam, ami történt, 
olyan hirtelen ért. – Majd adok én 
neked elegáns helyet! – és a tenyere 
másodszor csattant az arcomon. 

De ez a második után már nem 

kért bocsánatot, nem fogadkozott, 
hogy soha többé... csak betántor-
gott a hálószobába. Szerencsére 

gyorsan elaludt, mire kijöttem a für-
dőszobából, már horkolt. Nesztele-
nül közlekedtem, óvatosan leemel-

tem a szekrényről a legnagyobb 
bőröndöt, csendben csomagoltam. 
Az utcai ruhára köntöst húztam és 

ledőltem a franciaágyra, 
minden esetre, ha fel-
ébredne. Üres voltam 
belül, csak a megalázott-
ság néma sikolya kevere-
dett a hitvesi ágy felett 
terjengő izzadtság, cigi 
és pálinka bűzével. Öt 
órakor indult az első 
busz. Lámpát sem gyúj-
tottam, úgy búcsúztam 
el szerény hozományom 
hátrahagyott darabjaitól. 
Megemeltem a súlyos 
bőröndöt és húztam, 
cipeltem magammal a 
múltamat. Lángoló arc-
cal érkeztem Nenuká-
hoz. Ő nem kérdezett 
semmit, csak annyit 
mondott: „Most pihenj 
le, majd megbeszéljük, 
mi legyen.” Nemrégen 
özvegyült meg, és miu-
tán eltemettük drága jó 
édesapámat is, jól jött 
egymás segítsége. Szé-
pen berendezkedtünk 

a közös életre. Visszamentem az 
egyetemre és sikeresen elvégez-
tem. Nenukával kettesben ünne-
peltük meg. Hétvégeken sétáltunk, 
nézegettük a kirakatokat. Főleg a 
cipőbolt előtt ácsorogtam sokáig. 
Szeretem a szép cipőket. Amikor 
betértem abba márkás boltba, az 
eladó mindig szolgálatkész volt, 
hozta a zsámolyt, elébem ült és egy-
más után adogatta rám a szebbnél 
szebb lábbelit: ünneplő körömcipőt, 
kényelmes utcait, sportosat. Olyan 
könnyedén és simogatón emelte 
meg a lábamat, ahogy előtte még 
senki. Közben engem is dicsért, 
nem csak a portékáját.

– Milyen jól áll kiskegyeden, ki-
emeli a kecses bokáját, a gyönyörű 
vádliját. Ugye milyen könnyű benne 
a járás. Olyan légiesen lépked, hogy 
élvezet nézni! Ebben a magas sar-
kúban meg olyan könnyen fog tán-
colni, hogy egy percet sem hagyják 
majd petrezselymet árulni!

 – Ugyan kérem, – hárítottam, de 
jól esett, amikor folytatta: – Nekem 
elhiheti kedves, ilyen tökéletes lába-
kon nem minden nap tipegnek be 
hozzám!

Flörtöl velem, futott át az agya-
mon. Tudod, úgy tűnt, oly mód tart-
ja a kezében a lábamat, úgy igaz-
gatja rajta a lábbelit, mintha ezzel 
helyre akarná billenteni a világ rend-
jét, mintha ki akarná igazítani az el-
ferdült múltat, megjavítani mindent, 
ami az életemben elromlott. Azután 
új cipős szekrényt kellett vennem. 
Akkor már bedolgoztam a helyi is-
kolában. Majd állandó helyet kap-
tam itt falun. Szolgálati lakással járt, 
elfogadtam, mert Nenukát közben a 
lánya magához vette ápolni. 

A cipős szekrényt Józsival együtt 
költöztettük ide. Ő egyszer sem 
mondta, hogy majd adok én neked, 
miközben mindenét nekem adta. 
Önzetlenül és szeretettel.

Majd adok én neked
Terényi-Kelemen Éva az Újvidéken megjelenő 
napilap, a Magyar Szó munkatársa, végzettsége 
szerint okleveles bölcsész, nyelvtanár, fordító-tol-
mács, aki a távolból is képviseli irodalmi-művé-
szeti írásaival városunkat. 1996 óta él Kecske-
méten, évekig a református Szőlőskert megbízott 
szerkesztője.

Szerzőnk bemutatkozásából, valamint írásából is kitűnik, 
hogy sokrétűsége megannyi kihasználatlan energiát rejt 
magában, polgári munkáját illetően is. Dolgozott három 
kontinensen, évtizedes rádiós múltat tudhat maga mö-
gött, de ami fókuszpontként az itt megjelenő novella-

részletében is megmarad: minden, mi emberi, s az embe-
ri kapcsolatokba a megbecsülés, a figyelem csíráját hinti. 
Noha a szöveg kiforrottsága és a végleges kimunkáltság 
még várat magára, szerzőnk jó érzékkel nyúl a narrátor 
pozíciójából is az idősíkok és a nüanszok átíveléséhez: 
„Azután új cipős szekrényt kellett vennem.” A téma régi idők 
fuvallatát lehelli, de a fájdalom, a nőiség tematikája, az 
ösztönös odafordulás a sajgó lélek irányába: az időtlen-
ség érintését hordozzák. Kicsit mozaikszerű az összkép, 
nem szervesül egészen eggyé, részletünk is egy mozaik-
képként nyújt ízelítőt, pillantsunk bele egy nekünk ké-
szült emberi sorsba! 
 Turai Laura

Fotók: Banczik R
óbert
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Akár sikeres mérnökként is 
élhetett volna, ám ő édesapja 
nyomdokaiba lépve az órásmes-
terséget választotta. S meglehet, 
tervezőként vagy gyártásirányító-
ként talán jóval több jövedelemre 
tehetett volna szert, ma sem 
döntene másképp. Büszke arra, 
hogy iparos mesteremberként is 
boldogult az életben, hogy a hoz-
zá segítségért fordulók elégedett-
ségét, szeretetét kivívta, hogy 
nemcsak Kecskeméten és környé-
kén, hanem az egész országban 
elismerő szavakkal illetik.

– Régóta dédelgetett álma valósult 
meg 2012-ben azzal, hogy az óramű-
vességhez kötődő kollekciója a Gyűj-
temények Házában otthonra talált. 
10 év távlatából nézve mennyire elé-
gedett szeretett tárgyait illetően?

– Fiatal korom óta gyűjtöm az órás-
mesterség régi tárgyait, eszközeit, az 
órákat és mindent, ami a hivatásomhoz 
kapcsolható. Évtizedeken keresztül 
próbálkoztam egy önálló óramúzeu-
mot létrehozni. Sokáig kevés sikerrel 
jártam, épp ezért nagyon örülök annak, 
hogy a számtalan értékes darabot őrző 
gyűjteményemnek 2012-ben megtalál-
tuk a végleges helyet. El tudtam volna 
képzelni jobb, főleg nagyobb kiállító-
teret is, de összességében elégedett 
vagyok, jó látni itt a „kincseimet”. S eb-
ben hála istennek nem vagyok egyedül, 
hiszen ha a vendégkönyvet felütöm, 
csupa elismerő bejegyzést lehet benne 
olvasni: „Lenyűgöző!”, „Az idő nem áll 
meg, és ez milyen csodálatos!” stb. 

– Mivel telnek a napjai?
– Annak idején megkérdezték tő-

lem, hogy a múzeumban ki tudom-e 
majd tölteni a felajánlott termeket? 
Félve mondtam rá, hogy igen, azután 
kiderült, hogy a gyűjteményemnek 
csak a felét hoztam át, és már megtel-
tek a tárlók. Ez tehát azt jelenti, hogy 
akár itt vagyok, akár otthon, minden-
hol a mesterségemhez kötődő tárgyak 
vesznek körül. A múzeumba hetente 
egyszer-kétszer jövök át, ilyenkor 
körbejárok, megnézem és mozgásba 
hozom a kiállított tárgyakat: az úgy-
nevezett nyolcnapos órákat felhúzom, 
a kevesebb ideig járókat is beindítom, 
a toronyórát is, szóval utána pár na-
pig van egy kis „ketyegés” itt. Néha 
egy-egy új szerzeménnyel bővítem is 
a kiállítást, nemrég például egy közeli 
tanyán élő holland családtól vettem 
egy 300 éves fríz órát, s miután rend-
be hoztam, azt is behoztam ide. 

Szintén az elmúlt évek hozadéka, 
hogy a múzeum egyik sarkában a mű-
szergyűjteményem egy részét is kiállí-
tottam. Életünk különböző területein, 
szinte mindenhol, óraszerű tárgyakat 
használunk, ezeket az óraszerkezet-
tel ellátott eszközöket is behoztam. 
Megtalálható itt minden, amin szám-
lap és mutató látható, az egyszerű 
víz-, gáz- és villanyórák épp úgy mint 
a gyárkapuban használt blokkolóórák, 
az üzemidő-számlálók, a taxiórák, a 
versenygalambok repülési idejét mérő 
órák, a sakkórák, a stopperek, a hő-
mérők stb. És persze vannak egyedi, 
különleges órák is, így például a Ganz-
gyár 1903-as, hektówattban mérő 
villanyórája, a bugaci kisvasút berni 
gyártmányú tachográfja, a Magyar Rá-
dió pontos időt jelző órája...

Majdnem minden nap bejárok a 
Hornyik János körúti órásműhelybe. 
Sokan ragaszkodnak még a régi óráik-
hoz, s ha elromlik, behozzák javítani, 
szóval akad ott bőven tennivalóm. A 
kényesebb munkákat meg gyakran 
hazaviszem, ahol nyugodtabb körül-
mények között tudok dolgozni. Az 

otthoni gyűjteményemmel is van épp 
elég tennivalóm, ráadásul az is állan-
dóan szaporodik – szinte minden va-
sárnap kimegyek a bolhapiacra, és bár 
elég kicsi a nyugdíjam, sosem tudom 
megállni, hogy valami apró-cseprő, 
kacatnak tűnő, ám szerintem értékes 
holmit ne vegyek –, az új szerzemé-
nyeket meg rendre fel kell újítani.

– Van-e az életének olyan területe, 
amely nem kötődik az órákhoz?

– Évtizedek óta „házépítő” vagyok. 
Elég szép nagy otthont sikerült felépí-
tenünk – nem kevés kétkezi munkával 
–, ami azonban nem lett teljesen be-
fejezve, de már talán nem is lesz kész 
soha. Erőm sincs már nagyon hozzá, 
meg a munkákhoz szükséges összeg 
is nagyon megnőtt. 

Régebben rengeteget utaztam, per-
sze legtöbbször nemcsak turisztikai, 
hanem üzleti céllal. Ha valahova el-
mentem, akár idehaza, akár külföldön 
jártam, a régiségbörzéket mindig fel-
kerestem. Emellett szakmai tanfolya-
mokon is részt vettem – például Svájc-
ban és Németországban –, igyekeztem 
tudásomat naprakészen tartani. Az 

utóbbi években ezek az utak már elma-
radtak, és a másik szenvedélyemet, a 
motorozást is már átadtam a fiamnak.

– Kikkel tart szorosabb 
kapcsolatot?

– A szakmabeliekkel szerte az or-
szágban jó kapcsolatot ápolok, épp 
tegnap is telefonált egy zalaegerszegi 
kolléga, hogy egy óraalkatrész-prob-
lémájában tudnék-e segíteni neki. Saj-
nos, közülük többen már elhunytak. A 
székesfehérvári órásmesterrel, Kovács 
Jenővel különösen jó barátok voltunk, 
ő is készített harangjátékot, sőt báb-
játékos órát is – egy Junghans-óragyár 
tanfolyamán együtt vettünk részt –, 
öt évvel ezelőtti váratlan halála nagy 
veszteség számomra. A még élőkkel 
egyre kevesebbet találkozom szemé-
lyesen, az egyik ilyen ritka, de szép 
alkalomnak épp a napokban lehettem 
részese: a 80. születésnapom kapcsán 
szervezett ünnepi ebédre közel nyolc-
vanan jöttünk össze, a közvetlen ro-
konság mellett érkeztek kollégák és 
régi főiskolai barátok többek között 
Győrből, Kőszegről, Szekszárdról, 
Egerből stb.

Szeretteimmel is jó együtt lenni. 
Feleségemmel, Juhász Máriával már 
több mint 25 éve kötöttük össze az 
életünket. Örömmel tölt el, hogy gyer-
mekeim is folytatják az apai tradíciót: 
Krisztina a Hornyik János körúti órás-
műhelyt vezeti, Zsolt pedig óraszervizt 
nyitott a Wesselényi utcában, ő egyéb-
ként ideje nagy részében toronyórák 
tervezésével, készítésével és beépíté-
sével foglalkozik. Immár öt unokának 
is örülhetünk, a legkisebb még csak 
ötéves, de az új „kütyük” világában 
már most jobban eligazodik, mint én; 
a születésnapi ebédemen a telefonom-
mal egész jó fotósorozatokat csinált. 

– Miként tekint vissza az eddig el-
telt évtizedeire?

– Ha néhány gamfos évfolyamtár-
samhoz hasonlóan olyan céget alapí-
tok, ahol gépek dolgoznak, és nem 
egy egyszemélyes iparosműhelyt 
nyitok, talán tehetősebb lennék, de 
elégedett vagyok a sorsommal, órás-
mesterként is tisztességesen megél-
tem. Úgy érzékelem, ismernek és tisz-
telnek az emberek, és ez mindennél 
fontosabb számomra. Varga Géza

NÉVJEGY
Hanga István aranykoszorús órásmester 
Izsákon született 1942. március 10-én. 
Édesapja izsáki, majd kalocsai órásmes-
ter volt, az órásmesterség alapjait az ő 
műhelyében tanulta. Felsőfokú tanulmá-
nyait 1964-ben mégsem ezen a területen 
kezdte meg, előbb a Kecskeméti Felsőfokú 
Gépipari Technikumban, a Neumann Já-
nos Egyetem GAMF Karának jogelődjében 
szerzett üzemmérnöki oklevelet, s csak ezt 
követően tette le az órás mestervizsgát. 
Egy évig Kalocsán tanított, majd 1968-
ban önálló órásüzletet nyitott a hírös 
városban. Több helyen is próbált helyet 
keresni vállalkozásának – a Don-kanyar-
ban, a Sarkantyú utcában, a Széchenyivá-
rosban, a Lordok Háza udvarában –, de 
a végső megoldást csak az 1980-as évek 
derekán találta meg, azóta a Hornyik 
János körúton fogadja ügyfeleit. Családi 
vállalkozása Kecskemét egyik legrégeb-
bi magánüzlete. Többek között a főtéri 
templomok toronyórái, a Katona József 
Könyvtárban található díszes falióra, a 
Hornyik János körúti órásüzletén lévő vi-
lágóra, az üzlet előtti parkban található 
virágóra, illetve a Városháza homlokzati 
órája hirdeti míves munkáját. Fiatal kora 
óta gyűjti az órásszakma régi tárgyait, 
eszközeit. Az elmúlt évtizedekben kollekci-
ója gyorsan gyarapodott. A napjainkban 
már több száz darabból álló, ipartörténeti 
és iparművészeti szempontból egyaránt 
országosan kiemelkedő jelentőségű óra-
gyűjtemény 2012 óta a Bozsó Gyűjtemény 
gondozásában a Gyűjtemények Házában 
tekinthető meg. Szakmai munkájáért és a 
közösségért végzett önzetlen tevékenysé-
géért számos elismerést kapott: Pro Urbe 
Díj (Kecskemét, 1986), Aranykoszorús 
mester (1997), IPOSZ-díj (1998), Az év 
kecskeméti mestere (2006).

A Nagytemplom órájának szerelése közbenHANGA ISTVÁN

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Kalocsán, édesapja műhelye előtt

Szeretteivel, barátaival és kollégáival a 80. 
születésnapja kapcsán rendezett ünnepi ebéden 
(Fotó: Gyenes Kata)

BEMUTATTÁK a Görgey árvái című könyvet
Bemutatták Máday Norbert író, 
műgyűjtő Görgey árvái című 
legújabb könyvét március 17-én 
délután a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtárban. 
A Kecskeméti kardok után az 
írónak ez a legújabb történelmi 
műve, amely most az 1848-as 
öreg honvédek emlékére készült.

Görgey árvái, azaz a szabadság ár-
vái mostoha sorsra jutottak, pedig 
mindenüket a hazának szentelték. 
A könyvben külön fejezetet kapott 
Görgey tábornok, akiről sokáig azt 
tanultuk, hogy nemzetáruló. Mos-
tanra azonban kiderült, hogy sza-
badságharcunk egyik legzseniálisabb 
vezére volt. A kötetben számos rajz 
és fotó adja vissza az öreg honvédek 
arcát, tekintetét, melyből látszik igaz 
hazafiságuk. A könyvbemutatón dr. 

Salacz László országgyűlési képvise-
lő köszöntötte az írót, majd Hajagos 
Csaba történész, főmuzeológus be-
szélgetett a szerzővel.

(Máday Norbert a bemutatót köve-
tően a Kecskeméti Televízió stúdiójá-
nak vendége volt. A vele készült be-
szélgetés kecskemetitv.hu webcímen, 
a Műsorok menüpont alatt található 
Kiemelő című magazinunk március 
17-ei adásában tekinthető meg.)

 Molnár H. Boglárka

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Hajagos Csaba történész, főmuzeológus és a szerző: Máday Norbert
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A legifjabb  
kecskemétiek

Balogh Noémi 
(Édesanyja neve: 
Kozma Henriett) 
Szabadszállás, Tóth 
Krisztián (Gémes 

Dorina) Orgovány, Koi Izabella (Bíró 
Ágnes) Tiszaalpár, Kovács Anna 
Róza (Fazekas Bettina) Kecskemét, 
Kozma Dorka (Fortron Dóra) 
Kecskemét, Csabi Dóra Fanni 
(Szénás Éva) Kecskemét, Szűcs 
Szófia (Orosz Ilona) Kecskemét, 
Batonai Lara (Csikai Zsanett) 
Helvécia, Burai Benett (Pethő 
Barbara) Lajosmizse, Kemenczés 
Nóra (Bolla Anikó) Ballószög, Imre 
László (Láncos Julianna) Örkény, 
Kovács Nimród Miklós (Molnár 
Márta Ilona) Kecskemét, Guzgun 
Ahmed (Antal Renáta) Katymár, 
Bereczki Bianka (Dudás Piroska) 
Nagykőrös, Gatyás Gábor 
(Szakolczai Renáta) Kecskemét, 
Kádár Léna (Kasza Anita) 
Kecskemét, Szabó Péter (Katona 
Julianna) Kiskunfélegyháza, Vágási 
Ferenc (Csicsa Klaudia Eszter) 
Tatárszentgyörgy, Pintyi Elizabet 
(Nagy Vivien) Tiszaalpár, Sziládi 
Döme (Szántó Klaudia) Cegléd, 
Bense Máté (Megyesi Kitti) 
Kiskunfélegyháza, Farkas Botond 
(Miklós-Illés Alexandra) 
Kerekegyháza, Gulyás Doma (Győri 
Piroska) Tiszaladány, Lakatos Kevin 
(Lakatos Karolina Tímea) 
Tápiószele, Nagy Hanna Angelika 
(Nagy Ágnes Angelika) Tiszakécske, 
Papp Márk (Farkas Szimonetta) 
Soltszentimre, Erdélyi Tamás Antal 
(Sendula Tímea) Császártöltés, 
Vecsei Milla (Marton Tünde) 
Szentkirály, Kiss Hanna Laura 
(Bodrics Brigitta Beáta) Helvécia, 

Szekeres Emma (Vantara Tünde) 
Kecskemét, Kiss Anita Hédi (Kovács 
Renáta) Nagykőrös, Harcsás Márton 
Gyula (Gubacsi Márta) Fülöpszállás, 
Kávássy Laura (dr. Zsigó Blanka 
Judit) Kecskemét, Márkus Tamás 
Nimród (Pásztor Mária) Ladánybene, 
Szigeti Gréta (Fazekas Bettina Ibolya) 
Kecskemét, Katona Viktória (Juhász 
Szilvia) Lajosmizse, Futó Barnabás  
(Szőke Klaudia) Helvécia, Mikulási 
Dániel (Sólyom Ágnes) Kecskemét, 
Bereczki Emília Réka (Demeter 
Erika) Ballószög, Karika Benjamin 
(Karika Natália) Szil, Dobos Zoltán 
Tamás  (Gajdácsi Diána) Lajosmizse, 
Kutasi Botond (Szombati Márta) 
Lakitelek, Varga Gergő (Debreceni 
Anita) Nagykőrös, Ország Tamás 
József (Pataki Klaudia Eszter) 
Szentkirály , Tóth-Dózsa Barbara  
(Dózsa Barbara) Kerekegyháza, 
Szeleczki Zalán Róbert (Oroszi Dóra) 
Kecskemét, Reibl Zsombor  (Görbe 
Brigitta) Kerekegyháza.

Halottaink
Gersztheimer Ferenc 
1934. (Palánk), Bódor 
Sándor 1942. 
(Kecskemét), Száraz 
József 1943. 

(Kiskundorozsma), Danka Ferenc 
1942. (Jászkarajenő), Semperger 
Imre László 1947. 
(Kiskunfélegyháza), Hirman István 
1935. (Kerekegyháza), Mészáros 
András 1955. (Kecskemét), Csernus 
Csaba 1974. (Kecskemét), Csaplár 
Sándor 1936. (Fülöpszállás), 
Gubacsi Imréné Kormányos Anna 
1930. (Kecskemét), Sárközi Géza 
1952. (Kecskemét), Forgó János 
1948. (Csongrád), Jakab László 
1964. (Szabadszállás), Tombácz 
Zoltánné Pintér Valéria 1945. 
(Újkécske), Varga Zoltán 1947. 

(Kecskemét), Horváth Imre Zoltán 
1959. (Kecskemét), Béres Ilona 
1940. (Fülöpháza), Varga Lajos 
1941. (Mátészalka), Balázs István 
1934. (Prónayfalva), Csikai László 
1945. (Kecskemét), Bathó Miklós 
1955. (Lajosmizse), Kratochil 
Ferencné Nagy Ilona 1944. 
(Kecskemét), Tóth Lászlóné Sarkad-
Juhász Ágnes 1936. (Kecskemét), 
Bauer Ferenc 1951. (Kecskemét), 
Szemerédi Gyuláné Tornyi Judit 
1945. (Kecskemét), Nagy István 
1952. (Kecskemét), Kovács Ernő 
1966. (Kecskemét), Kovács 
Henriette 1974. (Kecskemét), Futó 
Árpád 1954. (Hódmezővásárhely), 
Juhász Vilmosné Palotás Erzsébet 
1935. (Izsák), Szívós Borbála 1936. 
(Lajosmizse), Bán Judit 1935. 
(Kecskemét), Balog Mihály 1959. 
(Komló), Varga Jánosné Könyves 
Irén 1947. (Kecskemét), Kecskeméti 
Attila 1965. (Kalocsa), Pulger Antal 
1969. (Kecel), Kemény Istvánné 
Kovács Ilona 1932. (Kecskemét), 
Parádi József 1946. (Kecskemét), 
Pál Gyuláné Papp Zsuzsanna 1944. 
(Nagykőrös), Jokhel Mihály 1945. 
(Kecskemét), Jávorka András 1968. 
(Szabadszállás), Kökény Imréné 
Makra Margit 1945. (Sövényháza), 
dr. Pál Endréné Sallai Emma 1922. 
(Békéscsaba), Tauber Józsefné 
Milus Erika Éva 1942. (Fegyvernek), 
Rózsavölgyi János 1948. 
(Kecskemét), Harkai Erika Mária 
1973. (Kecskemét).

Házasságot 
kötöttek
Málik Zoltán és Orosz 
Vivien, Szalai Richárd 

Attila és Paróczi Réka, Lenkei Tamás 
László és Kerekes Alexandra, Orlov 
Richárd és Marecska Dóra Kinga, 
Marton Bálint és Börcsök Alexandra, 
Gevicser Endre Gyula és Szabó Nóra, 
Kazi Bence és Szabó Anikó, Kovács 
Attila és Szolomájer-Jakó Szandra.

ANYAKÖNYVI HÍREK

1 HELYI 
ÉS 1 OR−
SZÁGOS 
VERSENY

RÓMAI 5

MAGÁ−
NYOS VI−
LÁGÍTÁS

KAUKÁ−
ZUSI NÉP

ÖDÖNKE

SZÉN

SOMOGYI 
KÖZSÉG 

(8697)

TÖBBES 
SZÁM 

JELE
3 + 3

JACK KE−
ROUAC 
REGÉ−

NYE

KÖRLET 
KÖZEPE!

ÖRÖKÜL 
HAGY

FAGYOTT 
VÍZ

FÉLRE!

ÜNNEPÉ−
LYES NÕI 

RUHA

E
SUGÁR

SZÍN.NÕ
(WINONA)

SPOR−
TOLÓ

NÍLUS, 
NÉMETÜL

FIAT−
MODELL, 
CINQUE−
CENTO 
UTÓDJA

TRÉFÁS 
ÖTLET

... DE 
ARMAS

ANGOL 
ÚR NEVE 
ELÕTTI 
RÖVI−
DÍTÉS

SILICON 
GRAPH., 

INC.

BÍZIK

NÁTRIUM

LOVAT 
NÓGAT

SILÁNY 
VÉGEK!

FAFÚVÓS 
HANGSZ.

SHAKES−
PEARE−

HÕS 
VELEN−
CEI MÓR

NISSAN−
MODELL

ZORRO 
JELE

ANGOL 
ISKOLA−
VÁROS

1/2 ZAKÓ!

HÁL, 
SZUNDÍT

SPANYOL 
TARTO−

MÁNY ÉS 
SZÉK−
HELYE

KECSKE−
MÉTI 

LAPOK

KORL. 
FELELÕS−

SÉGÛ 
TÁRSA−
SÁG, R.

FORD−
MODELL

AJTÓT 
SZÉLES−
RE NYIT

CSEHOV−
HÕSNÕ 

ÉS 
QUIMBY−

DAL IS

VARRO−
DA

HIFI−
MÁRKA

TAN−
TÁRGY 

AZ ISIBEN

DER, DIE, 
...

KÓBOR

ÜZEMI 
TAKARÉK

JUH−
ISTÁLLÓ

TÁRS−
KÖZS., R.

FOGGAL 
APRÍTÓ

ISTÁP, 
VÉDELEM

NÉMA 
ETÛD!

CSACSI−
BESZÉD!

SZEMÉ−
LYED

FÕÜTÕÉR

ORSZ. 
LOGISZTI−

KAI KP.

ÉSZAK

END OF 
DAY, 
RÖV.

SZÍNÉSZ 
(CHRIS−

TIAN)

ILLETÕRE

KÁLIUM

ÜRES 
KÉZ!

... 
GYÖRGY; 

ÍRÓ

2/3 MÁK!

ÍZELÍTÕ, 
TRAILER

IGEN, 
NÉMETÜL

Õ ÉS Õ

DÜLÖN−
GÉL, IM−
BOLYOG

ROXETTE 
1991−ES 
ALBUMA

JOULE

NÖVÉNYI 
EGYED

NORTH

Segítség: 
ANA, NIL, 

ÚTON, 
NYINA A

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

A helyes megfejtők neveit  
az április 7-i lapszámban közöljük.  

A megfejtéseket április 4-ig várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
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Ki ad ja a Kecskeméti Lapok KFT.  
megbízásából a Kecskeméti Televízió  

Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kozák Polett

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

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

ISSN 0865–3194

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:  
Euro Bioinvest Kft.

NYOMTATÁS:  
Mediaworks Hungary Zrt.,

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

műszaki igazgató

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

A március 10-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:
Vári Bertalan, Szirtes Edina Mókus/Táncszínházi előadás

Két darab két személyre szóló belépőjegyet nyert
a Lajosmizsei Dzsimburi Gyermekközpontba:

Király Margit (Kecskemét, Fehér u…) és
Vetró Mihály (Fülöpjakab…).

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

időpontot a nyereményátvételhez!

Petőfi Klub az agórában

Petőfi Sándor születésének bicentenáriumát két éven át 
tartó programfolyam ünnepli. Ennek keretében úgyneve-
zett Petőfi Klubok létesülnek országszerte. Városunkban 
a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ kapta a felké-
rést a klub üzemeltetésére, az események szervezésére.

A kecskeméti Petőfi Klub formá-
lis megnyitójára március 20-án 
került sor, amikor dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester egy 
– a Nemzeti Művelődési Intézet 
által összeállított – könyvcsoma-
got adott át Barta Dórának, a 
Hírös Agóra ügyvezető igazgató-
jának.  A könyvek bárki számára 
elérhetővé válnak a kulturális 
központ előcsarnokában. Emel-
lett a Petőfi Klubban komoly- és 

könnyűzenei koncerteket, szín-
házi és irodalmi előadásokat, 
könyv- és folyóirat-bemutatókat, 
kiállításokat és vetítéseket szer-
veznek majd.

A Petőfi Klub első kecskeméti 
eseménye március 27-én 11.00 
órakor lesz. A Kossuth-díjas Ka-
láka együttes ad koncertet az 
Otthon moziban. A belépés itt is, 
mint a Petőfi Klub összes további 
eseményén, ingyenes lesz.

Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója  
az intézmény színpadán átveszi a Petőfi-könyvcsomagot  
dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestertől
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Két év kihagyás után március 19-
én ismét megrendezte a Merce-
des-Benz Gyár Nemzeti Kosárlab-
da Akadémia az ünnepi fogadását 
a Four Points by She raton hotel-
ben. A 2013-ban alakult utánpót-
lás-nevelő alapítója, vezetője, 
Ivkovicné Béres Tímea köszön-
tötte a támogató gazdasági 
társaság képviselőit, Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármestert, 
Engert Jakabné, dr. Szeberényi 
Gyula Tamás és Homoki Tamás 
alpolgármestereket, továbbá dr. 
Salacz László országgyűlési kép-
viselőt, valamint Bodnár Pétert, a 
Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége főtitkárát. 

Az akadémia vezetője kiemelte, hogy 
az ünnepség névadásával azt az üze-
netet fogalmazták meg, hogy a ne-
hezített pálya ellenére az akadémia 
egyik legeredményesebb évét zárta.

A kosárlabdában a tripla dupla fo-
galma a kiemelkedő teljesítmény sta-
tisztikai mutató száma. Például elérni 
14 pontot, leszedni 12 lepattanót és 
adni 11 gólpaszt.

– Amikor készültünk a mai napra, 
többször elbizonytalanodtam, hogy 
van-e létjogosultsága a rendezvény-
nek a mostani világhelyzetben. Hiszen 
elvesztettük a biztonság illúzióját, 

váratlanul ismeretlen helyzetekkel ta-
láltuk magunkat szembe, szorongunk 
és bizonytalan a holnap. De amikor 
belépek az akadémiára, mindez va-
rázsütésre szertefoszlik, mert látom 
a gyerekek szemében az örömöt, az 
elszántságot, hallom a nevetésüket, 
csatakiáltásukat, és érzem a közösség 
lüktetését. Ez meggyőz arról, hogy 
fontos, értékes, ami itt zajlik. A sport 
kapaszkodót nyújtott a gyermekek-
nek az elmúlt időszakban. Kiszakítot-

ta őket az online világból, a pályán a 
valóságban egymás szemébe néznek, 
egymás gondolatát olvassák, egymás-
ban bíznak és egymásért is cseleksze-
nek – indokolta meg, hogy a jelenlegi 

feszült helyzetben miért rendezték 
meg a hagyományos találkozót.

Emlékeztetett 2019-re, amikor a 
Gazdálkodj okosan elnevezésű ren-
dezvényükön bemutatták a Kecs-
keméti Junior Sport Nonprofit Kft. 
megalakulását, szervezeti felépítését, 
vagyis a Kecskeméti Sportiskola és a 
kosárlabda akadémia divízióját, amely 
keretében 12 sportágban 1700 gyer-
mek sportolását koordinálják 125 
munkatársával.

2020. március 13-án betört az aka-
démia életébe is a világjárvány, és egy 
csapásra megváltozott minden.

– Szakembereink egyként döntöt-
tek arról, hogy nem engedhetjük el a 
gyerekek kezét. Elsőként dolgoztuk 
ki az online sportolás rendszerét élő-
képes és videóanyagok, edzések és 
technikai eszközök alkalmazásával, 
szabadtéri, majd kiscsoportos foglal-
kozásokkal. Kreativitással, kihívással 
teli időszak volt – fűzte hozzá.

Átgondolt, szigorú higiéniai szabály-
zás és kidolgozott visszatérési proto-
koll mellett folyt a sportolás. Megkö-
szönte az orvosok és az egészségügyi 
dolgozók emberfeletti munkáját.

A 2021-es évet 22 versenyző és 16 
iskolai csoporttal, vagyis 38 csapat-
tal, 504 sportolóval, 47 munkatárssal 
kezdték meg.

– A szezon során minden korosz-
tályos csapatunk a kiemelt bajnok-
ságba menetelt és 10 országos dön-
tőbe jutottunk be. 18 nemzeti és a 
megyeivel együtt 47 játékos kapott 
meghívást a válogatottak keretébe. 
15 főt adhattunk a felnőtt csapatokba 
vagyis a KKC és a KTE Kosárlabda Klub 
kötelékébe és szurkolhatunk nekik 
minden héten – sorolta a kiemelkedő 
eredményeket.

Elkészült a Bányai Gimnázium mel-
lett az Univer Sportcsarnok beruhá-

zása, és megnyithatta kapuit a spor-
tolók és a diákok előtt. Ezzel a 13. 
kosárlabdapálya is megvalósulhatott 
a városban. Az elmúlt kilenc évben 17 
városi helyszínen több mint 2 milli-
árd forint összegben hozott össze – 
az országban egyedülálló módon – a 
mindennapos testnevelés és a spor-
tutánpótlás-nevelés szempontjából 
fontos fejlesztéseket taós és önkor-
mányzati támogatással a Junior Sport 
Nonprofit Kft.

Decemberben átadták az akadémia 
főbejárata előtt a kecskeméti kosaras 
hősöknek, példaképeknek emléket ál-
lító Legenda Ligetet.

Erősödött a gazdasági háttér is, 
mert az MVM kiemelt szponzorként 
csatlakozott az akadémiához. A teljes 
szervezet, vagyis a Junior Sport pedig 
kiemelt vidéki sportszervezeti stá-
tuszt nyert el.

Ivkovicné Béres Tímea köszöntő-
je végén hangsúlyozta: – Ma áldás a 
sportban dolgozni, kollégáim és a 
fiatalok nevében is köszönettel tarto-
zunk a sport lehetőségeinek biztosítá-
sáért a kormánynak, a szövetségnek, 
köszönet a városvezetésnek az után-
pótlás nevelés kiemelt támogatásáért, 
köszönet a szponzoroknak és a tao-

támogatóknak, a 
partnereinknek, 
hogy a jövő ge-
neráció álmainak 
megvalósításához hozzáárulnak.

Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetségének a főtit-
kára köszöntőjében kiemelte: Kecske-
mét az egyik legnagyobb létszámmal 
működtet kosárlabda akadémiát, 
amely a minőség tekintetében is az 
egyik legjobb.

Az eseményen átadták az akadémia 
Nívó-díját, amelyet az egykori első 
osztályú játékos, a kiváló utánpótlá-
sedző, Király László érdemelt ki. Kö-
szöntötték azokat a játékosokat is, 
akik a korosztályos válogatottakban 
öregbítették az elmúlt évben az aka-
démia hírnevét.

A rendezvény kezdetén a világhírű 
kecskeméti Kodály Intézet növendé-
kei valódi nemzetközi produkcióval 
kápráztatták el a vendégeket. Az est 
konferansziéja az egykori kosárlabdá-
zó, a kiváló sportriporter Knézy Jenő 
volt.

A vacsora előtt Ivkovic Stojan, 
a magyar férfikosárlabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya mondott 
pohárköszöntőt.

Tripla Dupla Party 2022  
– az akadémia ünnepi fogadása

Taroltak a kecskemétiek a női asztalitenisz Extra Ligában
Az elmúlt hétvégén Budapesten, 
az Ormai László Asztalitenisz 
Csarnokban rendezték meg a női 
Extra Liga tavaszi 2. összevont 
fordulóit. A Kecskeméti Spar-
tacus Sportkör és Közösségi 
Tér versenyzőinek a kötelező 
győzelmek mellett a fontos 
rangadót is sikerült megnyerni 
az Ajka ellen, így egyre köze-
lebb kerülünk a Final Fourhoz 
– értékelt Szabó Krisztián edző. 
Folytatás Soltvadkerten április 
29–30-án.

Eredmények:
• Kecskeméti Spartacus Sportkör 

és Közösségi Tér – Szekszárdi AC 6:2
• HUFBAU-AKKER PVSE – Kecske-

méti Spartacus Sportkör és Közössé-
gi Tér 0:7

• Kecskeméti Spartacus Sportkör 
és Közösségi Tér – Ajkai Asztalite-
nisz SE 6:4

• Kecskeméti Spartacus Sportkör 
és Közösségi Tér – Női AC Nyíregy-
háza 7:0  

A tavalyi évhez képest jelentősen 
meggyengült Szekszárd csapata 
ellen lépett pályára csapatunk pén-
teken. A páros nagy csata a döntő 
szettben dőlt el a kecskemétiek ja-
vára. Az egyéni mérkőzésekben az 

ellenfél külföldi versenyzője, Halász 
Ella nyert mérkőzést, Radonjic a ve-
retlenek mérkőzésén döntő szettben 
győzött ellene és állította be a vég-
eredményt 6:2.

Győztesek, Kecskemét: Radon-
jic-Mojsilov Aleksandra 3/3, Ciurcui 
Melinda 2/1, Tölgyes Dorottya 1/0, 
Füle Kata 1/1, Radonjic-Füle 1/1.

Szekszárd: Halász Ella 3/2, Keresz-
tessy Kitti 2/0, Lass Mariann 2/0, Ha-
lász-Keresztessy 1/0.

A szombati folytatásban délelőtt 
a Soltvadkert csapatával mérkőztek 
a lányok. A soltvadkertieknek nélkü-
lözniük kellett Müller Evelint. Nem 
okozott gondot a lányoknak a 70 
percig tartó mérkőzést megnyerni 
7:0-ra.

Győztesek, Kecskemét: Radon-
jic-Mojsilov Aleksandra 2/2, Ciurcui 
Melinda 2/2, Tölgyes Dorottya 1/1, 
Füle Kata 1/1, Radonjic-Füle 1/1.

HUFBAU-AKKER PVSE: Juhász Mari-

ann 2/0, Ambrus Beáta 2/0, Pál Dorka 
2/0, Juhász-Pál 1/0

Délután a táblázat 4. helyén álló Aj-
kai Asztalitenisz Club volt az ellenfél. 
Az ajkaiak bravúros győzelmet köny-
velhettek el pénteken a Kiskunmajsa 
ellen, így kerültek a 4. helyre. A pá-
rosok kiélezett küzdelmet hoztak, a 
döntő szettben legkevesebb különb-
séggel nyertek az ajkaiak 3:2-re. Az 
egyéniben Petermann Varga Tímea 
minden mérkőzését megnyerve tar-

totta az ajkai csapatot versenyben. 
Tölgyes helyére Füle állt be, aki mind-
két hátralévő mérkőzését megnyerte. 
Radonjic és Ciurcui magabiztosan 
hozták a 2-2 mérkőzést, így sikerült 
6:4-re megnyerni a találkozót.

Győztesek, Kecskemét: Radon-
jic-Mojsilov Aleksandra 3/2, Ciurcui 
Melinda 3/2, Tölgyes Dorottya 1/0, 
Füle Kata 2/2, Radonjic-Füle 1/0.

Ajkai AC: Petermann Varga Tí-
mea 3/3, Czeglédi Szilvia 3/0, Hepke 
Johanna 3/0, Petermann Varga Tí-
mea-Hepke 1/1.

Vasárnap a Nyíregyházi Asztali-
tenisz Club volt az ellenfél. A sparis 
lányok számítottak a mérkőzés esé-
lyeseinek a nyírségi alakulat ellen. A 
páros mérkőzés a vártnál nehezebb-
re sikerült, mivel a Füle Kata-Radon-
jic-Mojsilov Aleksandra megszokott 
pár Füle megbetegedése miatt nem 
állt rendelkezésre. A Tölgyes-Ciur-
cui alkalmi pár nehezebben vette 
fel a fordulatot az elején, de így is 
sikerült megnyerni a mérkőzést 3:2-
re. Az egyéni mérkőzések során ér-
vényesült a papírforma és meccsről 
meccsre lépett a győzelem felé a 
hírös városi csapat. A Radonjic-Moj-
silov, Tölgyes, Ciurcui felállás minden 
egyéni mérkőzését hozva meg sem 
állt a 7:0-s végeredményig.

Ivkovicné Béres Tímea, Király László 
és Bodnár Péter

Ivkovic Milán, Tóth Barna, Kőházi Bence, Dobos Máté, Tózer Nemes Boglárka, 
Sinka-Pálinkás Szofi és Tóth Patrik

Radonjic-Mojsilov Aleksandra, Füle Kata,  
Ciurcui Melinda és Tölgyes Dorottya
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A magyar segítség nélkül valószínűleg már nem lenne 
mit enniük azoknak az időseknek sem, akik Kecskemét 
testvérvárosában, Beregszászon maradtak. A települést 
– gyerekeiket mentve – jórészt elhagyták a fiatalok, de 
a nagyszülők nem mozdulnak: vigyázzák a házat, ellátják 
az állatokat, miközben a boltok már üresek. Belső-Ukraj-
nából menekülőkből, segítségre szorulókból viszont már 
nagyon sok van. Egy Beregszászról származó kecskeméti 
asszony nemrég otthon járt. A hunyadivárosi jótékonysági 
esten könnyek között mesélte el tapasztalatait.

Cseh Piroska Beregszászon élt 
sokáig, majd az élet úgy hozta, 
hogy városunkban telepedett 
le. S mivel Kecskemét már a 
háború eleje óta testvérvá-
rosként segíti szülőhelyét, az 
egyik segélyszállítmánnyal 
maga is hazalátogatott. Az 
ott tapasztaltakat megható 
hitelességgel, könnyek között 
mesélte el a hunyadivárosi jó-
tékonysági vacsorán.

– Nyolc évvel ezelőttig én 
beregszászi lakos voltam, 
nyolc éve élek Kecskeméten. 
A családom, a rokonságom, a 
gyermekem a mai napig Be-
regszászban él – kezdte Piros-
ka azoknak az embereknek a 
megindultságával, akiknek a 
távollévő szerettei nehéz hely-
zetben vannak. De a boldogság 
is kiérződött szavaiból, hiszen 
találkozhatott felnőtt lányával, 
testvéreivel, és elmehetett a 
temetőbe is. Ezen a ponton 
azonban elkomorodott.

– Mind tudjátok: háború 
van. Igaz, Beregszászban 
nem lőnek, de azért napon-
ta megszólalnak a szirénák. 
Nagyon nehéz a huszone-
gyedik század emberének 
– fiataljának, öregjének 
– megszoknia azt, hogy 
hajnali háromkor meg-
szólal a sziréna, és azt 
se tudja, hogy mit kell 
tennie, hova fusson, a 
pincébe kell-e mennie 
– ez már vajon valós 
légiveszély? Ami eddig 
– hál’ istennek – nem 
jutott el Beregszászig – 
sóhajtott fel.

Piroska azt látta, hogy a város 
fel van bolydulva. Megtelt ide-
gen asszonyokkal, gyerekekkel, 
akik a még nagyobb veszély elől 
menekültek el Kárpátaljára – és 
nem mennek onnan tovább.

– Nem azért, mert nincs útle-
velük, és nem mehetnének Euró-
pába – itt megcsuklott a hangja 
az emberi drámákat újra felidéz-
ve –, hanem azért, mert minden-
ki otthon hagyott valakit… És a 
legelső alkalomkor haza szeret-
nének menni, mert otthon hagy-
ták a 
nagy-
m a -

mát! A nő, akit az öcsémék 
fogadtak be, két pici gyerekkel 
jött hat napon keresztül, de azt 
mondta, hogy neki haza kell 
mennie, mert az anyósa ágyban 
fekvő beteg! Őt nem utaztat-

hatta hat napon keresztül az 
autóban. 

Cseh Piroska súlyos sza-
vai mélyen megérintették 
a néma csendben ülő hall-
gatóságot, akiknek látha-
tóan lelkébe mart, milyen 
váratlan, kegyetlen helyzet, 

döntés elé állította a 
háború ezeket az ár-
tatlan embereket.

Azt is megta-
pasztalta, hogy 
a Beregszászra 
menekült sok 
embernek az el-
látása, etetése, 
elszállásolása óri-
ási kihívás a vá-
ros vezetőinek, 
lakóinak. Az üz-
letek kiürültek, 
nem jönnek át a 
kamionok a há-
gókon, nincs áru-
feltöltés. – A leg-
nagyobb segítség 
Magyarországról 

érkezik, én el sem 
tudom képzelni, 

hogy mi lenne ezekkel az em-
berekkel, ha nem menne oda 
az ellátásukra az a rengeteg 
élelmiszer nap mint nap – tárta 
szét a kezét.

Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy nemcsak a menekültek-
nek kell enni adni, hanem az 
ott élőknek is. Kárpátaljáról 
is rengeteg fiatal eljött, de 
otthon maradtak az öregek… 
– Leírtam, mert féltem, hogy 
sírás nélkül nem tudom elmon-
dani: az egyik azért nem jött, 
mert szántani kell, vetni kell! 
A másik azért, mert az állatot 
meg kell etetni! „Most lőjük 
le a disznót meg a tehenet?! 
Én nem mehetek el!... Te csak 
fiam, eriggy, mentsd meg a 
gyermeked, de a mama marad” 
– érzékeltette, mi zajlik az ot-
taniak lelkében. Majd felhívta 

a figyelmet, hogy ezeknek a 
kényszerűen maradó idősek-
nek biztosítani kell azt a lehe-
tőséget, hogy legalább napon-
ta egyszer-egyszer egyenek, 
főzzenek maguknak. Mert ők 
nem mozdulnak. Őrzik a házat, 
hiszen, ha egyszer majd a fia-
talok elindulnak haza, „nehogy 
ne legyen meg a házuk, ne le-
gyen meg az otthonuk”.

Azt is felelevenítette, mit ta-
pasztalt, amikor a polgármes-
terrel találkoztak. Azt látta, 
hogy az a fiatalember az elmúlt 
két hétben legalább tíz évet 
öregedett. Mert mindenki tőle 
kérdezi, hogy mit segítsünk, 
hova menjünk, mit kell most 
csinálni, ezeket hova tegyük… 
Hol kell ennyi embernek főzni, 
hová tudjuk őket lefektetni, 
hogy tisztálkodhatnak?

– Én arra kérem önöket: 
hogy aki tudja, az támogassa 
lehetősége szerint anyagilag 
is Beregszászt, Kárpátalját! 
De aki nem tudja… Az leg-
alább egy imát mondjon el 
azokért az emberekért, akik 
ott vannak, és kérjük meg a 
Jóistent, hogy miértünk sose 
kelljen így imádkozni, hogy 
mi ne kerüljünk ilyen hely-
zetbe! Azt mondják, hogy 
a történelmet a győztesek 
írják. Én nem hiszem, hogy 
ennek a háborúnak lesznek 
győztesei. Ennek csak vesz-
tese van. Két rokon nép, ahol 
sok családban az egyik orosz, 
a másik ukrán. Kell ötven év, 
mire rendet tesznek a fejük-
ben az országban – de remél-
jük, hogy a vérontás mielőbb 
befejeződik!

A beregszászi öregek maradtak, segíteni kell őket!
Szemtanú beszámolója a menekültáradat közepén vergődő kárpátaljai városból

Újabb segítség Beregszásznak

Adventi vacsora helyett – a téli Covid-hullám-
nak köszönhetően – végül nagyböjti jótékony-
sági est kerekedett abból a hagyományos, éves 
beszámolóra épülő eseményből, melyet Pászti 
András, Hunyadiváros önkormányzati képvi-
selője jó ideje esztendőnként tart a városrész 
támogatói, segítői, tanácsadó testületi tagjai 
számára. Az utóbbi két évben az ismert okok 
miatt nem jöhetett össze a hagyományos év 
végi személyes találkozó, s most is tavaszra 
csúszott a megrendezése. Így újabb, nem várt 
aktualitást is kapott az év végi találkozó, hi-
szen a néhány hete kitört háború egyre job-

ban érinti kárpátaljai testvérvárosunk lakossá-
gát is. Az összejövetelen Pászti András kérte 
szóra Cseh Piroskát, a nyolc éve Kecskemétre 
költözött beregszászi asszonyt, aki autentikus 
képet adott a jelenlévőknek a határ túloldalán 
tapasztalt aktuális állapotokról.

Az est során rendezett gyűjtésnek köszön-
hetően 163 ezer forint újabb támogatást ka-
pott az a jótékony munka, amelyet a város-
vezetés és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
helyi csoportja összefogva végez folyamato-
san a kárpátaljaiakért már a háború kitörésé-
nek első napjai óta.

Kecskemét már több segélyszállítmányt vitt Beregszászra.  
Képünkön balról Szeberényi Gyula Tamás  

kecskeméti alpolgármester  
testvérvárosunk képviselőivel

Cseh Piroska itthonról  
hazalátogatott Beregszászra

Pászti András, Hunyadiváros önkormányzati képviselője  
szervezte a jótékonysági estet


