
Megújultak tartalmaink 
a választásokra  
Hírös.hu hírportálunk új, tematikus aloldallal bővült, 
a Kecskeméti Televízió pedig Választás 2022 címmel 
képviselőjelölteket bemutató magazinműsort készített 
a választásokra, mondta Kozák Polett, a Kecskeméti 
Médiacentrum ügyvezető-főszerkesztője.

Menekültek 
az iskolákban 
A lényeg, hogy minél jobban 
be tudjanak illeszkedni a kö-
zösségbe – hangsúlyozta Papp 
Zsolt iskolaigazgató a menekült 
gyerekek oktatása kapcsán.

Új színházi 
szezon  
Kőszívű címmel musical készül 
Polyák Lilla főszereplésével – a 
színház nemrég hirdette ki a 
2022/23-as színházi szezon 
bemutatóinak tervét.
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LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Telt ház előtt tartott választási fórumot Rákay Philip közismert médiaszereplő március 22-én délután a Kodály Iskola 
dísztermében. Előadásában rámutatott arra: a rendszerváltoztatás óta a legfontosabb választás előtt állunk, amelynek 
nem kisebb a tétje, minthogy megmarad-e hazánk, megmaradunk-e magyarnak Európa közepén (Képünkön a lelkes 
fórumozók előtt balról a Fidesz–KDNP két országgyűlési képviselőjelöltje: dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Salacz László, 
valamint Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és a vendég, Rákay Philip)

Április 3-án a jövőnk a tét!

Bodrozsán, az „újpesti turista”
Újpesti és turista feliratokkal szembe-
sítik választási plakátjain Bodrozsánt 
a fővároshoz kötődő, összeférhetet-
len megbízásai miatt. 

A témával az országos sajtó is 
foglalkozott egyébként. Bodrozsán 
Alexandra újpesti kötődéseiről jelent 
meg részletes cikk a Mandiner.hu 
oldalon múlt csütörtökön este. „Az 
egyik kecskeméti baloldali képviselő-
jelölt nem hajlandó válaszolni arra a 
kérdésre, hogy hol dolgozik, s ebben 
falaz neki a volt vagy jelenlegi munka-
helye, az újpesti önkormányzat, amely 
szintén hallgat” – nyitja cikkét Almási 
B. Csaba. A Hova tűnt Bodrozsán Ale-
xandra, hova tűnt Bodrozsán Alexand-
ra?! című írást azzal fejezi be, hogy a 
következőkben közérdekű adatigény-
léssel fognak fordulni az újpesti jegy-
zőhöz, mert ebben az esetben már 
nem tudnak kibújni a válaszadás elől. 
Amint megérkezik a válasz, folytatjuk 
a cikkünket – ígéri a szerző. 

Gyurcsány Ferenc szerint, ha nem kül-
dünk katonákat, nem küldünk fegyvere-
ket, ha nem veszünk részt az orosz–ukrán 
háborúban, akkor mi egy pocsék nemzet 
vagyunk. A két kecskeméti baloldali je-
lölt egyaránt azzal a Gyurcsánnyal mu-

tatkozik együtt, aki Márki-Zay Péterhez 
hasonlóan háborúba sodorná az országot 
(Képünk közepén Gyurcsány Ferenc a bal-
oldal két képviselőjelöltjével, Bodrozsán 
Alexandrával /balról/ és  Szőkéné Kopping 
Ritával)

Gyurcsány Kecskemét 
fejlődését is megakasztaná
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Elkerülő

16 milliárd forintos támogatásnak köszönhető-
en épül meg az 53-as főút 9 kilométer hosszú, 
soltvadkerti elkerülő szakasza. Öt körforgalom, 
egy vasútvonal feletti új híd és kerékpáros alul-
járó is létesül. Az elkerülő ünnepélyes nyitóren-
dezvényén Mosóczi László államtitkár elmond-
ta, ez a projekt része a kormány 3600 milliárdos 
útprogramjának, melynek több mint felét hazai 
források teszik ki. 

Virágkötők

A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédel-
mi Technikum és Szakképző Iskola öt tanulója 
jutott be a virágkötő és virágkereskedő tanulók 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos dön-
tőjének első fordulójába. Sutus Henrietta jutott 
ki a Szakma Sztár Fesztiválra, Kis Jázmin, Hajzer 
Barbara, Darányi Melinda Zsuzsanna és Izsák Ju-
dit Éva is eredményesen képviselték Kecskemé-
tet a versenyen. 

Plakátakció

A nézők jóvoltából 165.000 forint gyűlt össze 
az Otthon mozi által március 9-től 17-ig meghir-
detett jótékonysági plakátbörzén. Az összeget, 
melyet az ukrajnai háború elől elmenekült csa-
ládok támogatására fordítanak, múlt héten adta 
át Csenki Csabáné ötletgazda, az Otthon mozi 
vezetője dr. Rigó Orsolyának, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Köz-
pontja ügyvezetőjének. 

Diákszínjátszók

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében már-
cius 25-én délelőtt nyitották meg a Hírös Agóra 
Ifjúsági Otthonban a XXXI. Országos Diákszín-
játszó Találkozó dél-alföldi regionális rendezvé-
nyét Szilágyi Áron Energy című produkciójával. 
Két nap alatt hat előadást láthattak az érdeklő-
dők mintegy 90 fiatal tehetség részvételével. A 
találkozó legjobbjai két országos rendezvényre 
jutottak tovább. 
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Fontos, hogy aki szavazni megy április 3-án, a választás napján, 
a személyazonosságát igazoló okiratait vigye magával. Csak az 
adhatja le szavazatát, akinek érvényesek az igazolványai és a 
névjegyzékben szerepel. Viszont rendkívüli nyitvatartással biztosít-
ják szombaton és vasárnap a kormányablakok és okmányirodák a 
választáshoz kapcsolódó okmányok pótlásának ügyintézését.

A szavazóhelyiségekben minden-
kinek igazolnia kell a személyazo-
nosságát. Ilyen okmány a személy-
azonosító igazolvány, az útlevél 
vagy éppen a jogosítvány, valamint 
a lakcímkártyát is szükséges fel-
mutatnunk. Ezután kaphatja meg 

a választópolgár a lebélyegzett 
szavazólapokat.

A lejárt érvényességű okmányok-
kal rendelkezők nem szavazhatnak, 
őket a szavazatszámláló bizottság 
köteles visszautasítani, olvasható a 
valasztas.hu oldalon. Ezért fontos, 

hogy a szavazás napja előtt vizsgál-
ják meg okmányaik érvényességét, 
és időben gondoskodjanak az érvé-
nyes dokumentumok beszerzéséről.

Ellenben rendkívüli nyitvatartással 
biztosítják jövő szombaton és vasár-
nap a kormányablakok és okmány-
irodák a választáshoz kapcsolódó 
okmányok pótlásának ügyintézését. 
Annak érdekében, hogy a választás-
ra jogosultak élni tudjanak szavazati 
jogukkal, a választópolgárok akár a 
választás hétvégéjén is pótolhatják a 
szavazáshoz szükséges, de érvényét 

vesztett, elveszett, sérült okiratai-
kat. Fontos ugyanakkor, hogy mivel 
a járvány miatt a 2020. március 11. 
óta lejárt okmányok érvényességét 
meghosszabbította a kormány, így 
ezek bemutatásával a választáson is 
részt lehet venni.

Az április 3-i országgyűlési vá-
lasztás, illetve országos népszava-
zás napján, azaz vasárnap és az azt 
megelőző napon, vagyis szombaton 
szinte valamennyi kormányablakban 
és okmányirodában ügyeletet tarta-
nak. Minden budapesti kerületben, 
illetve az összes olyan településen, 
ahol van kormányablak és/vagy ok-
mányiroda, legalább egy nyitva tart 
április 2-án és 3-án. Fontos tudni 
azonban, hogy ezeken a napokon 

kizárólag a személyi okmányokkal 
kapcsolatos ügyintézésre lesz lehe-
tőség, illetve az elveszett vagy meg-
sérült lakcímkártya pótlására. Ha 
valakinek semmilyen személyazono-
sításra alkalmas okmánya sincs (sze-
mélyi igazolványa, érvényes útleve-
le, jogosítványa), akkor ideiglenes 
személyi igazolványt kap, amellyel 
részt vehet a szavazáson.

A kormányablakok és okmány-
irodák rendkívüli nyitvatartása: 
2022. április 2. (szombat): 08.00–
18.00, 2022. április 3. (vasárnap): 
07.00–19.00.

Az ügyeletet tartó kormányab-
lakokról és okmányirodákról a 
kormanyablak.hu weboldalon 
tájékozódhatnak.

Folyamatosan frissülő adatok-
kal, videós, képes beszámo-
lókkal készült hírportálunk a 
választásokra. Hírös.hu hírportá-
lunk új aloldallal is bővült, ahová 
az április 3-ai választásokkal 
kapcsolatos hasznos infor-
mációk kerülnek fel a lehető 
leggyorsabban. A Kecskeméti 
Televízió pedig Választás 2022 
címmel magazinműsort készí-
tett, melyben bemutatkozhattak 
a képviselőjelöltek.

Jelöltek bemutatása, általános in-
formációk, szavazóhely-kereső. 
Egyebek mellett ezeket tartalmazza 
Hírös.hu hírportálunk új aloldala, 
a Választások 2022. A portál má-
sik új felülete, a Választási hírek 
menüpont alatt pedig információk, 
beszámolók találhatóak majd, ame-
lyek április 3-án, egész nap frissülni 
fognak.

– Az idei évben minden eddiginél 
több információval, folyamatosan 
frissülő adatokkal, videós, képes 
beszámolókkal várjuk nézőinket, il-

letve olvasóinkat a Hírös.hu oldalon, 
hiszen a kollégákkal együtt reggel 6 
órától egészen késő éjszakáig azon 
leszünk, hogy minél többen szerez-
hessenek be információt a választás 
legfontosabb, legaktuálisabb, fris-
sülő eseményeiről – mondta Kozák 
Polett, a Kecskeméti Médiacentrum 
ügyvezető-főszerkesztője.

A Kecskeméti Televízió pedig el-
készítette Választás 2022 című ma-
gazinját. Idén a Bács-Kiskun megyei 
1-es és 2-es választókerület jelöltje-
it, 5-5 főt hívott meg.

– A Kecskeméti Televízióban 
minden választás előtt lehetőséget 
nyújtunk az országgyűlési képviselő-
jelölteknek, hogy a stúdióban 10-10 
percben bemutassák programjaikat 
az előre leegyeztetett kérdéskörök-
ben, ez idén sem volt másképp. Eb-
ben az évben is meghívtunk minden 
országgyűlési képviselőjelöltet, a 
legtöbben elfogadták meghívásun-
kat, de sajnos volt, aki nem jött el 
– fűzte hozzá Kozák Polett.

A témakörökben szerepelt a 
gazdaság, a munkahelyteremtés, a 

családok támogatása és a szociális 
biztonság, valamint Kecskemét vá-
ros fejlesztési tervei is. A Választás 
2022  című műsor először szerdán 
este 8 órától mutatta be a Bács-Kis-
kun megyei 1-es számú egyéni vá-
lasztókerület jelöltjeit, csütörtökön 
este 8 órától pedig a 2-es számú 
választókerület jelöltjei mondták el 
programjaikat.

(A jelöltekkel készült bemutatko-
zó beszélgetések visszanézhetők a 
Kecskemetitv.hu weboldalon.)

Molnár H. Boglárka

Új tematikus aloldallal és stúdióbeszélgetéssel 

KÉSZÜLTÜNK A VÁLASZTÁSOKRA
Semmibe vette 
a választók  
tájékoztatását 
Bodrozsán 
Nem jelent meg a Választás 2022 
című műsor felvételén Bodrozsán 
Alexandra. A Kecskeméti Televízió 
még több mint egy hete küldött 
meghívást számára, csakúgy, mint 
a többi képviselőjelöltnek.  Bodro-
zsán először azt jelezte, hogy élni 
fog a lehetőséggel, a felvétel előtti 
este azonban közölte, hogy nem 
kíván részt venni a műsorban, így 
inkább nem tájékoztatja választóit.

A Kecskeméti Televízió Válasz-
tás 2022 című műsora vágatlanul 
közölte minden országgyűlési kép-
viselőjelölt megnyilatkozásait 10-
10 percben. A legtöbb jelölt élt is 
a lehetőséggel, mindazok, akiknek 
fontos volt a választópolgárok tá-
jékoztatása. Bodrozsán Alexandra 
azonban mindezzel nem foglalko-
zott, és bár először még elfogadta 
a meghívást, a felvétel előtti este 
közölte, hogy nem vesz részt az 
adásban, így mégsem informálja a 
választóit. Így a Választás 2022 nézői 
azt sem tudhatták meg, van-e egyál-
talán programja Bodrozsánnak. Az 
újpesti momentumos korábban már 
többször kifogásolta, hogy nem kap 
lehetőséget a Kecskeméti Televízió-
ban, a szerkesztőség megkeresését 
azonban ő maga utasítja el.  Most a 
választókat is megfosztotta a tájé-
kozódás jogától, hiszen a választási 
műsor azzal a céllal született, hogy a 
kecskemétieket segítse a döntésben.

Rendkívüli ügyintézés a választáshoz 
szükséges igazolványok pótlására

Kozák Polett, a Kecskeméti Médiacentrum  
ügyvezető-főszerkesztője
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Speedmarathon

Közel 34 ezer jármű sebességét ellenőrizték 
24 óra alatt a Bács-Kiskun megyei rendőrök. A 
Speedmarathon akció keretében március 24-én 
6 óra és március 25-én 6 óra között összesen 
72 helyszínen végeztek sebesség-ellenőrzést. 
A helyszínek kiválasztásában idén is bevonták 
a lakosságot, amelynek javaslatait figyelembe 
véve határozták meg a rendőrök a sebességmé-
rő berendezések felállítási helyeit.

Gundel-gyűjtemény

A 19. és a 20. század magyar remekműveiből, 
köztük Munkácsy, Rippl-Rónai és Aba-Novák 
festményeiből nyílt tárlat a kecskeméti Bozsó 
Gyűjteményben. A május 1-jéig megtekinthető 
kiállítás a Gundel-gyűjtemény anyagából válo-
gat. Megcsodálhatjuk többek között Perlrott 
Csaba Vilmos városunkban készült Parkrészlet 
című képét is, amelyet „teljes alkotói fegyverze-
tében” vitt vászonra 1916-ban.

Diákolimpia

Kecskemét ad otthont a kosárlabda diákolim-
pia országos döntőjének. A „B” kategóriás V-VI. 
korcsoportos versenyt március 31. és április 3. 
között a Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabad-
idősport Egyesület szervezi. Összesen több 
mint 150 csapat kezdte el ősszel a küzdelme-
ket, akik közül csak a legjobbak jutottak el a 
döntőig. A lányoknál 14, míg a fiúknál 20 részt-
vevő jutott tovább a selejtezőkből.

Jubileum

Húszéves a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub, a ju-
bileumot vasárnap ünnepelték a klubtagok a re-
formárus konviktusban. Kuli Józsefné klubelnök 
köszöntőjében elmondta, nagyon hálás azért, 
hogy ennyi aktív és támogató ember veszi kör-
be a közösségben, ez az a szellemiség, ami iga-
zán életben képes tartani egy sikeres klubot. 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is 
gratulált a tagoknak aktivitásukért. 
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Új épületbe költözött március 
1-jével a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat és Központ. 
Az Olimpia utca 6. szám alatti 
épület a Rudolf-kertben találha-
tó, a terület teljes rehabilitációs 
folyamatának első lépéseként 
újult meg. A gyönyörűen fel-
újított és kiválóan felszerelt 
központ hivatalos átadására 
március 26-án került sor.

Balogh Zoltán irodavezető köszön-
tőjében elmondta, hosszú folyamat 
eredményeként most, 2022-ben 
együtt ünnepelhetjük a Rudolf lak-
tanya rehabilitációjának első nagy 
lépését. A mintegy kétéves munka 
során 1300 négyzetméter újult meg 
1,3 milliárd forintból és kapott új 
funkciót.

– Ugyanakkor a család- és gyer-
mekjóléti épületegyüttes önma-
gában nem értelmezhető a teljes 
terület nélkül. 2022-ben átadtuk a 
„Kada Elek Kéttannyelvű Szakgim-
názium” című projekt munkaterüle-
tét, melynek köszönhetően három 
év alatt hat épület kerül felújításra 
– mondta Balogh Zoltán, majd is-
mertette a közeljövő terveit.

Az első ütemben az első három 
épület, az altiszti, tiszti, törzstiszti 
épület újul meg, majd megkezdő-
dik a legénységi lakrészek felújí-
tása 2023-ban. A beruházás várha-
tó nagysága mintegy 12 milliárd 
forint.

Honvédelmi sportközpont is 
megvalósul, az Ápoló Klub tenge-
lyében, de a Rudolf laktanyában 
folyó munka a teljes terület közmű-
vesítését is magába foglalja, mely-
nek részeként kialakul egy nagyon 
komoly távhő-gerincvezeték, ami 
valamennyi épület távhőszolgálta-
tását ellátja.

Ezt követően Temesvári Ágnes, a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ vezetője vezette körbe 
a vendégeket, és mesélt az épület 
funkcióiról, az itt végzett munká-
ról. A program pezsgős koccintással 
zárult, mely során dr. Szeberényi 
Gyula Tamás mondott köszöntőt.

– A választókörzetem miatt az el-
múlt tíz évben elég gyakran sikerült 
foglalkoznom olyan problémákkal, 
amikor nagyon nehéz helyzetben 
lévő családokat kellett valamilyen 
formában mentorálni, és én mindig 
azt sajnáltam leginkább, amilyen 

helyzetben a gyermekek vannak. 
Ugyanis ők teljesen ártatlanok, egy-
általán nem tehetnek arról, hogy mi-
lyen körülmények között élnek. Lá-
tom, micsoda „versenyhátrányból” 
indulnak más gyermekekhez képest, 
már a születésüktől fogva. Azt gon-
dolom, nekünk, városvezetőknek a 
legfontosabb feladatunk a szociál-
politikában, hogy ezt a „versenyhát-
rányt” valahogy lecsökkentsük, és 
megadjuk nekik a lehetőséget, hogy 
egy olyan életet éljenek, amilyenre a 
21. században bárki jogosult lehet – 
mondta dr. Szeberényi Gyula Tamás.

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

ÁTADTÁK a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ új épületét

Fotók: Banczik Róbert
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Zsúfolásig megtelt március 22-én 
délután a Kodály Iskola Nemes-
szeghy Márta terme, ahol Rákay 
Philip tartott választási fórumot. 
A rendezvény előtti sajtótájékoz-
tatón Szemereyné Pataki Klaudia 
köszöntötte az előadót. Kecs-
kemét polgármestere kifejtette, 
azért hívták meg a közismert 
médiaszemélyiséget a választá-
sok előtti véghajrában, mert az 
embereknek hiteles információk-
ra van szükségük. 

A fokozódó nemzetközi helyzet és 
a keleti határainkon túl dúló háború 
miatt ugyanis nagyon fontos, hogyan 
döntünk április 3-án. – Mi a rend-
szerváltás óta bizonyítunk itt, Kecs-
keméten, a jobboldali városvezetés 
a keresztény, polgári értékrendet 
képviseli. Ez adja a stabilitást, a biz-
tonságot, a hátteret ahhoz, hogy ezt 
a várost, ezt az országot előre vigyük 
– fogalmazott a polgármester.

Dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő párhuzamot vont napja-
ink és az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc között. – Mit kívánt a 
magyar nemzet ’48-ban? Legyen béke, 
biztonság és fejlődhessen az ország. 
Ma semmit sem kívánunk ezeknél 
az értékeknél jobban, hisz itt állunk 
egy rendkívül veszélyes orosz–ukrán 
háború közvetlen közelében. Az a 
legfontosabb érdekünk, hogy kima-
radjunk ebből a háborúból és ne a 
magyarok fizessék meg a háború árát. 
Én a kecskemétiekkel egyetértve azon 
vagyok, hogy azokat az értékeket, 
amit az elmúlt 12 évben elértünk, 
senki és semmi ne veszélyeztesse – 
emelte ki dr. Salacz László. Dr. Sze-
berényi Gyula Tamás alpolgármester, 
a Fidesz–KDNP országgyűlési képvi-
selőjelöltje sorsdöntőnek nevezte az 
április 3-ai választást, ahol nagyon le-
egyszerűsödött a kérdés. – A Fidesz–
KDNP kormánya a kiszámíthatóságot 
jelenti, ami ebben a háborús helyzet-

ben különösen fontos. A másik erő 
egy összevissza beszélő, összevissza 
kommunikáló, egymással sem egyet-
értő, nagyon heterogén csapat, amely 
az elmúlt hetekben is bebizonyította, 
hogy nem képesek a nemzeti érdeke-
ket képviselni. Ez a választás igazán 
nagy tétje – fogalmazott dr. Szeberé-
nyi Gyula Tamás.

Elmondta, bízik abban, hogy a 
választók egybehangzó akaratával, 
segítségével az országgyűlésben foly-
tathatja majd azt a szolgálatot, amit 

az elmúlt nyolc évben Kecskemét al-
polgármestereként végzett.

Rákay Philip leszögezte, a rend-
szerváltoztatás óta a legfontosabb 
választás előtt állunk. – Április 3-ának 
az a tétje, hogy megmarad-e hazánk, 
megmaradunk-e magyarnak Európa 
közepén nyelvünkkel, kultúránkkal, 
történelmünkkel, szuverenitásunkkal. 
Hogy mi mondhassuk meg, kikkel és 
hogyan szeretnénk együtt élni, hogy 
legyen-e családtámogatási rendszer, 
mennyi adót fizessünk, mennyibe ke-

rüljön a rezsi és milyen irányba halad-
jon az az ország, amit mi rajongásig 
szeretünk – fogalmazott Rákay Philip. 
A képlet pedig egyszerű. A patrióta, 
hazafi gondolkodást képviseli a mai 
kormányzópárt, a másik oldalon pe-
dig ott van egy nyugati hálózatok által 
marionettbábuként rángatott ügynök 
baloldal, amely bármelyik pillanatban 
el- és kiárusítaná az országunkat. E  
kettő között lehet választani – hang-
súlyozta az előadó. Hozzátette, mind-
két oldalnak volt alkalma bizonyítani. 

Ha pedig mérlegre tesszük, mit tud-
nak, az egyik serpenyőben pehely-
súly van, a másikban tonnás súlyok 
gyülekeznek.

Felidézte, milyen kegyetlen vál-
sághelyzetben kellett helytállni a 
Fidesz–KDNP-kormánynak. Kezelni 
tudta a 2015-ös migrációs hullámot, 
majd 2019-től a világjárványt is. – 
Most pedig itt van egy szörnyű, pusz-
tító, gyilkos háború, amely szintén 
olyan embereket kíván a gátra, akik 
értik és tudják a dolgukat. Akik tud-
ják, mit beszélnek, és nem rajzolnak 
célkeresztet a kárpátaljai magyarság 
homlokára. Nem az összevissza be-
szélés ideje van itt, hanem annak a 
stratégiai nyugalomnak, amit Orbán 
Viktor képvisel – emelte ki Rákay 
Philip. Ennek a higgadt, nyugodt po-
litikának köszönhetően a magyar– 
ukrán határon a háború kirobbanása 
után két nap alatt volt rendőr, kato-
naság, humanitárius segítség, majd 
Budapesten megnyílt egy hatalmas 
befogadóközpont.

– A patrióta kormányzás – ami 12 
éve zajlik az országban – megmutat-
ta, hogy igenis lehet egy magyar utat 
járni, zászlót vinni és példát mutatni 
Európában. Ezzel szemben az ügynök 
baloldal megmutatta, hogyan kell fo-
lyamatosan elárulni a mi hazánkat. 
Én úgy gondolom, hogy ez megen-
gedhetetlen, ezért arra kérek min-
denkit, hogy április 3-án nagy szám-
ban legyünk ott a szavazófülkékben. 
Mindenki úgy adja le a szavazatát, 
hogy az eszére és a szívére is hall-
gasson – zárta a sajtótájékoztatót a 
médiaszakember.

Rákay Philip: A választás tétje, 
hogy megmarad-e hazánk

A Refilozófusok nyerték  
a Kecskemét Város Polgára 
Leszek vetélkedőt 

27. alkalommal rendezték meg a Kecskemét Város Polgára Leszek 
vetélkedő döntőjét. Kedden délelőtt a Béke Általános Iskola torna-
termében 6 csapat mérhette össze tudását, majd ezt követően ki 
is hirdették a nap folyamán a nyerteseket.

A Rómeó és Júlia musical egyik 
dalával nyitotta meg Aradi Imre, a 
Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház Latabár-díjas színművésze 
a 27. Kecskemét Város Polgára Le-
szek vetélkedőt, melynek döntőjét 
a Béke Általános Iskola tornater-
mében rendezték meg. Hat csapat 
mérhette össze tudását, a megnyi-
tón Zsámboki Anna, a Kecskeméti 
Tankerület igazgatója köszöntötte 
a fiatalokat.

Pór Anett, a Kecskemét Város 
Polgára Leszek Vetélkedő szervező-
je elmondta, 10 iskola 19 csapata 
jelentkezett a 27. alkalommal meg-
rendezett versenyre. A résztvevők 

három írásbeli fordulón teljesítettek 
feladatokat és kihívásokat, melyek 
alapján a  6 legjobban teljesítő csa-
pat mérte össze tudását. Minden 
fordulóban más fontos helyszínre 
vagy alakra esett a választás. Ilyen 
volt idén többek között Petőfi Sán-
dor, az olimpia és a 125 éves Kecske-
méti Katona József Nemzeti Színház, 
valamint a Városháza.

– Itt mindig nagyon magas a szín-
vonal. Különleges vetélkedő ez a 
versenyek körében, mert nemcsak a 
száraz tárgyi tudásra összpontosít, 
hanem igyekszünk már a felkészü-
lés során is élményszerű feladatokat 
adni a diákoknak. Úgy mutatják be a 

tudásukat, a produkcióikat, hogy az 
mások számára is élvezetes – emelte 
ki Székelyné Kőrösi Ilona, történész, 
a zsűri elnöke.

Az eredményhirdetésen a jutal-
makat és a vándorserleget dr. Sze-
berényi Gyula Tamás alpolgármester 
adta át. Elmondta, a gyerekek olyan 
tudásról adtak tanúbizonyságot, 
hogy el lehet mondani: ők már Kecs-
kemét város polgárai.

– Nagyon fontos a helyismeret, 
a lokális öntudat kialakítása, és azt 
gondolom, hogy ebből a szempont-
ból nagyon fontos, hogy a gyerekek 
már igen korán megismerkedjenek 
a szülővárosukkal – emelte ki az 
alpolgármester.

A vándorserleget és az első helyet 
végül a Kecskeméti Református Ál-
talános Iskola Refilozófusok csapata 
nyerte el.

Kecskemétre érkezett 
A MAKOVECZ IMRE- 
VÁNDORINSTALLÁCIÓ 
A 20–21. század egyik legnagyobb építészét mutatja be a Kecskemét-
re érkezett vándorinstalláció. Makovecz Imre halálának 10. évforduló-
ja alkalmából indította el a projektet a Magyar Nemzeti Múzeum és a 
Makovecz Imre Alapítvány.

A főtéren található, szabadtéri „Ég és 
föld közötti építészet” című kiállítás-
sorozat oszlopinstallációin Makovecz 
jelentős épületei és tervei láthatók, 
míg a kijelzőkön olyan filmek futnak, 
amelyek a további építészeti részlete-
ket mutatják be.

Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti 
Múzeum gyűjteményekért felelős fő-
igazgató-helyettese a megnyitón el-
mondta, Kecskemét már a 9. helyszín, 
ahol látni lehet az installációt.

A megnyitón dr. Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester kiemelte, Ma-
kovecz Imre organikus építészeti kul-
túrája, amivel beoltotta a magyar mo-
dern építészetet, egy új formanyelvet 
teremtett. Az installációt április 11-ig 
lehet megtekinteni.

A Fidesz–KDNP kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltjei: dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás (a széleken),  
közöttük Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és az előadó: Rákay Philip

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert
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Mintegy 8,5 milliárd forint összegű 
fejlesztéssel biomassza-fűtőmű-
vet létesít és új távhő-gerinc -
vezetékeket épít ki a Kecskeméti 
Termostar Hőszolgáltató Kft. a 
városban – közölte a cég ügyveze-
tő igazgatója az MTI-vel.

Horváth Attila elmondta: a megújuló 
energia távhőszolgáltatásba integrálá-
sát, valamint a meglévő távhőrendszer 
bővítését és egységes, energiatakaré-
kos rendszer kialakítását célzó átfogó 
fejlesztés már a napokban megkezdő-
dik Kecskeméten.

A beruházással 20+5 megawatt 
teljesítményű, megújuló energiafor-
rást hasznosító biomassza-fűtőmű 
létesül Kecskemét déli iparterületén, 
a szennyvíztisztító telephely mellett 
kialakított új Termostar-telephelyen. 
A fűtőmű energiatakarékos, új táv-
hő-gerincvezetékkel kapcsolódik a 
város meglévő távhőrendszeréhez és 
hőforrásaihoz, egységes energetikai 
rendszert alkotva.

Az ügyvezető kiemelte: a biomasz-
sza-fűtőmű gazdaságos működtetésé-
hez szükséges fűtőanyag a város sze-
lektíven gyűjtött, fásszárú városi zöld 
biomasszából, napraforgóhéjból, va-
lamint a Kefag Zrt. erdészeteiben ke-
letkező, más célra nem hasznosítható 
faipari melléktermékből biztosítható.

A projekt pozitív „mellékhatása-
ként” említette, hogy Kecskemét 
környékén mintegy tíz százalékkal 
megnő az erdősíthető földterület, 
ugyanis felszabadul az a terület, ame-
lyet a földeken hagyott, másra nem 
hasznosított, vágástéri apadék foglal 
el jelenleg.

Horváth Attila elmondta: az új 
Termostar-telephely kialakításával 
párhuzamosan megkezdődik az egy-
séges, energiatakarékos távhőrend-
szer bővítése is. A fejlesztés célja, 
hogy új körzetek csatlakozhassanak 
a rendszerhez, és ezzel több ezer új 
fogyasztó számára váljon elérhetővé a 
távhőszolgáltatás.

A mintegy 40 ezer ember ellátá-
sához szükséges, ipari méretű, 320 
ezer gigajoule energia előállításához 
a biomassza-fűtőmű üzembe állítása 
hosszú távon is fenntartható meg-

oldás – fogalmazott az ügyvezető 
igazgató.

Horváth Attila kiemelte: a fejlesztés 
jelentősége az ellátásbiztonság további 
erősítése, hiszen ez most különösen nagy 
figyelmet kap az ukrán–orosz konfliktus, 
illetve az Európában télen több ország-
ban is jelentkezett ellátási nehézségek 
miatt. A helyi megújuló energiaforrás 
hasznosítása megoldás erre is, hiszen 
jelentősen csökken az energetikai kiszol-
gáltatottság – tette hozzá.

A kecskeméti önkormányzat több-
ségi tulajdonában lévő Kecskeméti 

Termostar Hőszolgáltató Kft. a Szé-
chenyi 2020 program keretében, a Ko-
héziós Alapból és hazai központi költ-
ségvetési előirányzatból nyert vissza 
nem térítendő támogatásból finanszí-
rozza a beruházást. A fejlesztéssel a 
cég hat munkahelyet is teremt.

A fűtőmű munkálatai – amely-
nek eredményeként 65 százalékkal 
csökken a hőtermelésből adódó 
szén-dioxid-kibocsátás – várhatóan 
2023. október végére fejeződnek be. 
A Kecskeméti Termostar Hőszolgálta-
tó Kft. földgázzal üzemelő, beépített 

hőtermelő berendezéseinek kapacitá-
sa mindkét fűtőműben 100 megawatt, 
éves hőtermelése pedig 510 ezer gi-
gajoul. Jelenleg 12 ezer szerződött 
fogyasztójuk van, az ellátásban része-
sülők száma pedig mintegy 40 ezer 
ember.

A cég értékesítésből származó net-
tó árbevétele 2019-ben 2,105 milliárd 
forint, míg a 2020-as üzleti évben 
mintegy 2,140 milliárd forint volt. A 
vállalat adózott profitja 2019-ben 165 
millió forint, míg 2020-ban 131 millió 
forint volt. MTI

Mintegy 8,5 milliárd forintért épít biomassza- 
fűtőművet és távhővezetéket a Termostar Kft.

Megkezdődött a Szent 
László körút felújítása

Március 28-án, hétfőn elkez-
dődött Kecskeméten a Szent 
László körút felújítása a Halasi 
út és a Matkói út között. A 
munkavégzés várhatóan ez év 
május 23-áig tart.

A kivitelezés ideje alatt a körút-
nak e szakaszán félpályás útlezárás 
lesz, a forgalmat pedig egyirányúsít-
ják az 5-ös számú főút felől a Halasi 
út irányába.

Kecskemét MJV Önkormányzata 
ezúton is kéri, valamint – tájékoz-
tatásuk szerint – előre is köszöni a 
közlekedők szíves együttműködé-
sét, türelmét.

A körút Matkói és 5-ös út közötti 
szakasza 2019-ben újult meg.

ÚJ TELEPHELLYEL 
bővült a Kozák Kft.

Új telephelyet adott át hétfő délelőtt a Kozák Kft. Kecskeméten. A 
beruházásnak köszönhetően egy 4.600 négyzetméteres alapterü-
letű csarnok, modern polcrendszer, üzlethelyiség és irodahelyisé-
gek épültek fel. A telephely az Európai Unió GINOP Plusz pályáza-
tának köszönhetően valósult meg összesen csaknem 370 millió 
forintból.

Nagy napot ünnepelhetett hétfőn 
a kecskeméti Kozák Kft., átadták 
ugyanis az italkereskedésről híres 
cég új telephelyét a Ceglédi úton. A 
létesítmény 4.600 négyzetméteres 
alapterületű csarnokkal, modern 
polcrendszerrel, üzlethelyiséggel 
és irodahelyiségekkel rendelkezik. 
Az ünnepi eseményen a Kozák Kft. 
ügyvezető igazgatója, Kozák Endre 
köszöntő szavait, gondolatait Pál 
Attila, a Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház színművésze tol-
mácsolta a vendégeknek.

A Kozák Kft. klasszikus családi 
vállalkozásként indult 25 éve. A 
kitartó munka eredményét a hétfői 
rendezvényen dr. Szeberényi Gyula 

Tamás alpolgármester is üdvözölte. 
Mint mondta, örül, hogy egy kecs-
keméti középvállalkozás fejlesztése 
készült el. A köszöntők utáni bejá-
ráson Kozák Endre kalauzolta kör-
be a vendégeket az új telephelyen.

A közép-magyarországi régió 
egyik legnagyobb ital- kis- és nagy-
kereskedésének közel 370 millió 
forintos beruházásában egy prak-
tikus és korszerű épület jött létre 
az egykori kukoricaföld helyén. A 
telephely az Európai Unió GINOP 
Plusz pályázatának köszönhetően 
valósult meg. Az első ütem munká-
latai 2021 februárjában, a 3-4. ütem 
munkálatai pedig az elmúlt év júliu-
sában kezdődtek el.

Fotó: Banczik Róbert

A Termostar kft. által nemrég rendezett távhőszolgáltatás napi rendezvényen 
Horváth Attila ügyvezető bemutatta az új biomassza-fűtőművet is

A megújuló 
útszakasz

Fotó: Banczik Róbert
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2021 áprilisában kezdte meg működését Kecskeméten az a látássérült 
személyek számára létrehozott rehabilitációs szolgáltatópont, mely-
nek feladata az önálló életvitel támogatása. Ma már 50 rászorulónak 
nyújtanak rendszeres segítséget térítésmentesen.  

A Kreatív Formák Alapítvány dél-alföl-
di rehabilitációs központként, a Slach-
ta Margit Nemzeti Szociálpolitikai In-
tézet által felügyelt országos hálózat 
tagjaként tevékenykedik.

– A látássérült emberek termé-
szetes elvárása, hogy őket a teljesít-
ményük, eredményeik, nem pedig 
fogyatékosságuk alapján minősítsék. 
Közülük egyre többen igyekeznek 
továbbtanulni, alkotni, közösségi 
tevékenységekben fontos szerepet 
vállalva a társadalom általános jólété-
hez hozzájárulni. Nem kérdés, hogy 
egy látássérült személy minden nap 
találkozik olyan kihívással, amely szá-
mára megoldandó feladatot, akadályt 
jelent. Gondoljunk itt az önálló közle-
kedés nehézségeire, vagy a háztartás 

balesetmentes vezetésére, de a leve-
lek, újságok elolvasása is komoly ne-
hézséget jelenthet. Ezek leküzdésé-
ben igyekszünk segíteni – nyilatkozta 
lapunknak Nagygyörgy Éva – szakmai 
vezető.  

Az ingyenesen biztosított szol-
gáltatásaikat Kecskeméten az Arany 
János utca 10. szám alatti irodában 
végzik. Itt az ügyviteli feladatok el-
látása mellett az egyéni rehabilitáci-
ós szolgáltatások igénybe vételére, 
közösségi, illetve szemléletformáló 
programok megvalósítására, vala-
mint a lehetséges segédeszközök 
bemutatására nyílik lehetőség. Bár 
tevékenységük egy része itt zajlik, ez 
nem jelenti azt, hogy helyhez kötöt-
tek lennének.

– Munkánk során tapasztaltuk, 
hogy a szolgáltatásainkat igénylők 
számára komoly gondot jelent az 
azokhoz való hozzáférés. Ennek oka, 
hogy nagy többségük mobilitásában 
akadályozott, például látásromlása 

miatt ismeretlen helyen nehezen tá-
jékozódik. A megoldás érdekében 
igyekszünk szolgáltatásainkat közel 
vinni a rászoruló személyekhez, vagy-
is ha szükséges, házhoz is megyünk 
– mondta a Kecskeméti Lapoknak a 
szakmai vezető. 

A Kreatív Formák Alapítvány célja, 
hogy tevékenységük révén a látássérült 
személyek önállósága, életminősége a 
lehető legmagasabb szinten valósul-
hasson meg Bács-Kiskun megyében is. 

További információ:  
www.kreativformak.hu 

Telefonszám: +3676469185  
és +36202304792

E-mail: kecskemet.kfa@gmail.com

EGY ÉVE SEGÍTI A LÁTÁSSÉRÜLT EMBEREKET 
Kecskeméten a Kreatív Formák Alapítvány 

Átadták az idei Nők a 
Nemzet Jövőjéért Díjat és 
Az Év Bács-Kiskun Me-
gyei Önkéntese Díjakat is 
kedden délután a Bozsó 
Gyűjteményben. A ha-
gyományosan decemberi 
díjátadót a járványhelyzet 
miatt tartották március 
végén.

A Nők a Nemzet Jövőjéért 
Egyesület elismerését minden 
évben az a kecskeméti kötődé-
sű hölgy veheti át, aki kiemel-
kedőt alkotott az egyesület 
polgári, keresztény értékrend-
jével megegyezően, a család, a 
kultúra, a művészet, a nemzeti 
értékek ápolása területén. A 
díjat idén Gerhátné Papp Rita 
zongora- és csembalóművész 
vehette át.

Ötödik alkalommal hirdették 
meg a Bács-Kiskun Megyei Csa-
lád, Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház munkatársai az önkéntes 
tevékenységet végzők lelkese-
dését és fáradozását elismerő 
Az Év Bács-Kiskun Megyei Ön-
kéntese Díjat. Idén ketten ve-
hették ezt át. Boros Andrea, a 
kutyaterápia egyik kecskeméti 
meghonosítója, a Kutyával Egy 
Mosolyért Alapítvány tagja, va-
lamint Hegedűs Éva, aki a lajos-
mizsei családokért és egyedül 
élőkért végzett önkéntes mun-
káját, kapta az elismerést.

Az Év Ifjú Bács-Kiskun Me-
gyei Önkéntese Díjat nem egy 
személy, hanem egy csoport 
kapta idén, mégpedig a Kis-
kunhalasi Cigány Nemzetiségi 
Diákkör. A szervező-segítő 
csapat aktivitásával vívta ki a 
Bács-Kiskun Megyei Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház és saját közösségének 
elismerését.

GERHÁTNÉ PAPP RITA VEHETTE ÁT 
a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület díját

Engert Jakabné, a Nők a Nemzet Jövőjéért 
Egyesület elnöke a díjazottakkal

Fotók: Banczik Róbert
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Az Ukrajnában dúló háború miatt 
gyerekek tízezrei lépték át az 
elmúlt hetekben az országhatárt. 
Emelkedik azoknak a száma, akik 
menedékkérelmet nyújtanak be, 
és tanköteles korú gyermekeiket 
magyar óvodákba és iskolákba 
íratják be. Kecskeméten is több 
intézményben kezdték meg tanul-
mányaikat az Ukrajnából érkezett 
menekült gyerekek.

Mintegy 500 tanuló közösen imádko-
zott a békéért, Kárpátalja és Bereg-
szász lakosaiért a Szent Imre Katoli-
kus Óvoda és Általános Iskola udvarán 
kedden reggel. Ez az egyik kecskeméti 
intézmény, ahol menekült diákok is 
részt vesznek az oktatásban.

Az általános iskola eddig összesen 
négy iskoláskorú, Kárpátaljáról mene-
kült gyermeket fogadott be, akik ezen 
a héten már el is kezdték tanulmánya-
ikat. Jövő héten még három gyermek 
érkezik majd hozzájuk.

– A legfontosabb, hogy szociálisan, 
érzelmileg be tudjanak illeszkedni a 
közösségbe, ebben próbáljuk nagyon 
segíteni a gyerekeket és az osztályfő-
nököket. Nyilvánvalóan ez egy óriási 
feladat, és érzelmileg is nagy teherté-
tel, amin átmennek ezek a családok. 
Itt a fókuszpont nem arról szól, hogy a 

Megszervezték az Ukrajnából 
menekült gyermekek oktatását

TAVASZKÖSZÖNTŐ 
családi nap Kadafalván 
Egész napos rendezvénnyel várta a családokat szombaton Kadafalva. 
Színes programok reggeltől estig, zene, móka, kacagás. Minden, ami 
ilyenkor lenni szokott. Sőt, még annál is több! A bulit ugyanis Kaczor 
Feri koncertje zárta, aki megtáncoltatta a sütivel és bográcsos finom-
ságokkal megpakolt jónépet.

Jövőnk a család: filmbemutató és 
konferencia a világháló veszélyeiről 
A biztonságos és felelős internethasználatra hívták fel a figyel-
met március 23-án az Otthon moziban tartott „Jövőnk a család” 
konferencián. A kerekasztal-beszélgetésen szakemberek, pedagó-
gusok világítottak rá a világháló veszélyeire, melynek elsősorban a 
kiskamaszok vannak kitéve.

Szakpszichológus, pedagógus, 
igazságügyi szakértő, mentorok ke-
resték a választ arra, hogyan lehet 
megóvni a gyerekeket az internet 
veszélyeitől. A „Jövőnk a család” 
konferencia az internet csapdáira 
hívta fel a figyelmet. Az Otthon mo-
ziban tartott rendezvényen a jelen 
lévő szakemberek, pedagógusok 
szülők közösen tekintették meg a 
„Csapda a neten” című cseh doku-
mentumfilmet, mely képet ad arról, 
hogy milyen veszélyek leselkednek 
a kiskamaszokra az interneten.

A film az internetes zaklatásokat 
dolgozta fel, bemutatva, milyen 
könnyen férkőznek közel a gyere-

kekhez az úgynevezett internetes 
ragadozók, komoly pszichológi-
ai károkat okozva nekik, melyek 
nem egyszer akár öngyilkossággal 
is végződhetnek. A kerekasztal- 
beszélgetés során különböző 
területről érkező szakemberek 
osztották meg tapasztalataikat, 
gondolataikat arról, hogyan lehet 
megelőzni a bajt.

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a 
„Boldogabb családokért” Családi 
Életre Nevelés program szakmai fe-
lelőse elmondta: a veszély elsősor-
ban a 12 év körüli lányokat, fiúkat 
érinti, ez a korosztály a pandémia 
idején különösen sok időt töltött 

az internet előtt, a nem kívánt tar-
talmak is könnyebben elérték őket. 
A konferencia keretében arra ke-
resték a választ, hogyan lehet őket 
megvédeni.

Az eseményen Engert Jakabné 
alpolgármester hangsúlyozta: a 
szülők és a pedagógusok szerepe 
kiemelt fontosságú abban, hogy a 
gyerek megtanulja az okos inter-
nethasználatot. Mint mondta: a 
mai gyerekek már ovis kortól be-
lenőnek az internet világába, ezál-
tal nagy veszélynek vannak kitéve. 
– Kötelességünk megvédeni őket, 
ezért az önkormányzat minden 
olyan programot támogat, amely a 
gyermekek védelmét segíti – mond-
ta az alpolgármester.

A konferencia célja: rámutatni a 
téma aktualitására, felhívni a pe-
dagógusok és a szülők figyelmét a 
megelőzés fontosságára.

Ragyogó nap- és sütisütés 
várta Kadafalva és környéke 
lakóit múlt szombaton. A cél, 
hogy együtt köszöntsék a ta-
vaszt, tökéletesen megvaló-
sult. 9 órától 19 óráig várták 
a színes programok a vendé-
geket. A délelőtt a sportról 
szólt a kondiparkban és kör-
nyékén, majd kora délután 
beindult a színpadon a prog-
ramdömping. Táncbemuta-
tók, zenés műsorok, süti, 
pöri, minden, ami ahhoz kell, 
hogy a tömeg ráhangolódjon 
a sztárvendég fellépésére. 
Kaczor Ferenc aztán nem is 
kímélte a lábakat, még az is 
táncra perdült, aki nem akart.

háromszor hármat meg tudják-e 
válaszolni, hanem hogy minél 
jobban be tudjanak illeszkedni 
ebbe a közösségbe – hangsú-
lyozta Papp Zsolt, a Szent Imre 
Általános Iskola igazgatója.

Kecskeméten jelenleg mintegy 
100 óvodás és iskolás korú gyer-
mek van az önkormányzat látóte-
rében. A Szent Imre Általános Is-
kola mellett a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában, a Katona 
József Gimnáziumban és a Corvin 
Mátyás Általános Iskola Mathiász 
János Általános Iskolájában is ta-
nulnak már menekült diákok.

Azok a gyerekek, akik nem 
beszélik a nyelvünket, nem 
járhatnak iskolába, de segít-
séget kapnak. Cél a gyerekek 
minél gyorsabb integrációja, 
adott esetben a magyar nyelv 
megtanítása.

– A Hírös Agóra Ifjúsági Ott-
honban tudjuk ezt megtenni. 
Most szervezzük a munkaerőt, 
óvónőket, pedagógusokat, akik 
a foglalkozásokat vezetik. Fel-
vettük a kapcsolatot a helyi uk-
rán szervezettel, az önkormány-
zattal, velük együtt próbáljuk 
a tolmácsolást megoldani, itt 
várhatóan akár 50-60 gyermek 
is lesz – mondta Engert Jakabné 
alpolgármester.

Az óvodás korú gyerekeknek 
hétfőtől a Mátis Kálmán Utcai 
Óvodában alakítanak ki csopor-
tokat, ahol szakemberek és uk-
rán–magyar tolmácsok segítik 
majd az óvónők munkáját.

Mintegy 500 tanuló közösen imádkozott a békéért, 
Kárpátalja és Beregszász lakosaiért a Szent Imre 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola udvarán (a kép 
előterében Papp Zsolt igazgató)

Fotó: Tóth Enikő
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Február 24-én, az orosz–ukrán 
háború kirobbanásának napján 
menekült Magyarországra egy 
fiatal ungvári pár két kisgyer-
mekével. Másnap az édesapát 
már nem engedték volna át 
a határon. Három hete Kecs-
keméten találtak menedéket 
egy műkertvárosi családnak 
köszönhetően. 

Pásztor Andrea

Virágzó szilvafák veszik körbe a mű-
kerti házat, András (az igazi nevét 
nem szeretné, ha leírnám) épp most 
festette le a nagykapu fém részeit. 
Azt mondja, ezzel is szeretné meghá-
lálni, hogy befogadták, és neki is jól 
esik, hogy dolgozhat valamit.

Egy kávé mellett ülünk le beszél-
getni a házaspárral, közben kétéves 
kislányuk gyurmázik, hatéves nővére 
pedig fest, kirakózik. Ő egész nap 
képes alkotni, mondja apukája, aztán 
belekezd a történetükbe.

– Családi házunk van Ungváron, 
de félig Kijevben éltünk, hisz én ott 
dolgoztam fotósként és grafikusként 
– mondja András, akinek édesanyja 
kárpátaljai magyar, apja pedig ukrán. 
– Bár régóta ment az orosz fenyege-
tőzés, senki sem gondolta volna, hogy 
kitör a háború. Február 24-én reggel 
aztán jött egy sms, hogy nem nyit ki 
az óvoda. Akkor még nem fogtuk fel, 
mi történt. Gyorsan végigfutottuk a 
híreket, sok emberrel beszéltem is, 
de így is kellett egy bizonyos idő, 
hogy felfogjuk, hogy tényleg háború 
van. Gyorsan be akartam menni a vá-
rosba, de hatalmas volt a káosz. Hosz-
szú sorok kígyóztak a benzinkutak 
előtt, lehetetlenség volt közlekedni. 
Rájöttem, hogy nagyon gyorsan kell 
lépnünk, meg kell óvnunk a gyereke-
inket a háborútól.

Két óra alatt kapkodták össze a 
holmijukat. Ruhákat, gyógyszereket 
pakoltak a gyerekeknek, bekerültek a 
csomagba a kedvenc játékok is. Tele 
lett kis Skodájuk csomagtartója és az 
első ülés is, Natália, az édesanya há-
tul ült a gyerekekkel.

– Gyakran jártunk át a gyerekek-
kel kirándulni Magyarországra, ők 
azt hitték, most is csak kiruccanunk. 
Még örültek is, eleinte kalandként él-
ték meg az egészet – veszi át a szót 
Natália (persze neki sem ez az igazi 
neve), aki pszichológus. 

Először Debrecenbe mentek egy 
baráti családhoz, ott azonban nagyon 
szorosan voltak, nem is akartak a ter-
hükre lenni, így a Facebookon találtak 
rá a kecskeméti család felajánlására.

– Valójában mindegy volt nekünk, 
hogy hová jövünk, úgy gondoltuk, 
akárhogyan is, de gyorsan lezárul a 
háború, és mehetünk haza, most már 
nem vagyunk ilyen bizakodóak. 

Az első héten csak a híreket fi-
gyelték, a folyamatos stressz miatt 

András nyolc ki-
lót fogyott. Azt 
mondja, neki si-
került legyőznie 
a kétségbeesést, 
próbál csak előre 
tekinteni.

– Én még min-
dig teljesen ki 
vagyok idegileg, 
haza húz a szívem, vissza szeretnék 
menni – mondja Natália, el is futják 
szemét a könnyek. Az ő szülei Né-
metországban élnek, nagybátyja, 
nagynénje azonban kint maradt. Aho-
gyan anyósa is. 65 évesen már nem 
akarja elhagyni az otthonát.

– Vigyáz a mi házunkra is, és be-
fogadott egy Kijevből menekült csa-
ládot. Ők azzal a konvojjal érkeztek, 
amelyben az első tíz kocsit szétlőtték 
az oroszok – mesélik. 

Minden nap beszélnek az Ungvá-
ron maradt nagymamával, tőle tud-
ják, hogy elárasztották a várost a 
menekültek. Senki sem tudja, lesz-e 
hová hazamenniük. A boltok üresek, 

napi szinten vannak légi riadók. Bár 
a legtöbb fiatal család elmenekült, 
nekik is maradt kint családos isme-
rősük. Szörnyű átélniük, hogy a gye-
rekek nem akarnak a pincében szo-
rongani, nem értik, mi ez az egész 
szörnyűség. 

– Szerencsések vagyunk, hogy mi 
itt lehetünk együtt, örökké hálásak 
leszünk a családnak, akik befogadtak 
minket – folytatja András. – Nem volt 
konyhai felszerelésünk, vasalónk, haj-
szárítónk, mindent hoztak nekünk. A 
gyerekeknek is gyorsan került játék, 
de otthonról is küldtek nekünk át a 
határon egy csomagot, így minde-
nünk megvan.

Az első héten ki sem mozdultak a 

házból, próbálták otthonossá tenni a 
rég nem lakott házat. Rendbe rakták 
az udvart is, és lassan kimozdultak a 
városba is. 

– Már voltunk a vadaskerti játszó-
téren, a belvárosban és az arboré-
tumban is. Azt látjuk, hogy nagyon 
befogadó a város, kedvesek velünk az 
emberek, egy családdal is összebarát-
koztunk, és néhány fotóst is megis-
mertem a városban, akik nagyon se-
gítőkészek voltak – mondja András.

A gyerekek még mindig nem tud-
ják, mi a helyzet Ukrajnában. Nem 
kérdezték, így nem is mesélnek ne-
kik az otthonukban dúló harcokról. A 
pici lány májusban lesz kétéves, neki 
elég, hogy szülei közelében lehet, a 

hatéves kislány azonban nagyon be-
zárkózott. Hiába mennek játszótérre, 
ő nem akar barátkozni, ragaszkodik 
az otthoni barátaihoz, nem érti, miért 
nem találkoznak velük.

– Bár eleinte azt gondoltuk, gyor-
san mehetünk haza, már látjuk, 
ahelyett, hogy kifelé mennénk a há-
borúból, egyre súlyosabb a helyzet, 
egyre több az áldozat. Sajnos nem 
látni még a végét. A háborúval kap-
csolatban olyan dezinformálás folyik, 
hogy el se hinném, ha nem a saját 
szememmel látnám. Csak annyi jut el 
az emberekhez a történtekből, amit 
láttatni akarnak velünk, ezért ma már 
próbálom minél kevesebbet nézni a 
híreket. Semmi értelme, úgysem tu-
dok változtatni a helyzeten – jelenti 
ki lemondóan András. 

A családfő teljes jogú magyar ál-
lampolgár, mivel azonban nincs lak-
címkártyájuk, TAJ-kártyát sem kap-
hat. Ezért bejelentett munkája sem 
lehet. Van néhány otthoni projektje, 
amit Kecskemétről is folytatni tud, és 
ha adódik munkája itt, akkor intézi 
majd a papírjait, egyelőre azonban 
nem mer tervezni.

Azt mondja, mindig voltak napi, 
heti, éves terveik, aszerint élték az 
életüket. Most azonban azt sem tud-
ják, mi vár rájuk a jövő héten. – Nem 
tervezünk, ahhoz le kellene zárnunk 
a múltunkat, azt pedig még nem tud-
juk – árulja el.

Volt kint náluk a védőnő, hogy fel-
vegye a gyerekek adatait, kiderült, 
hogy nagylányuk mehetne óvodába 
is, ők azonban nem akarják új közös-
ségbe adni. Szeptemberben pedig 
már kezdi az iskolát, nagyon bíznak 
benne, hogy ez már otthon, Ungvá-
ron lesz. 

– A hírek szerint 135 gyermek halt 
meg eddig a háborúban, ki tudja 
mennyi lehet valójában – komorul el 
az édesapa. – Sok gyereknek rabol-
ták el az apukáját, még többnek a 
gyerekkorát. Mi ettől szerettük volna 
megkímélni lányainkat. Nagyon vágy-
nak haza, nagylányunknak hiányoz-
nak az ovis társai, barátai, de bízunk 
abban, hogy ennek az egész ször-
nyűségnek vége lesz, nem maradnak 
rossz emlékeik.   

KÉT ÓRA ALATT PAKOLTAK ÖSSZE, 
hogy elmeneküljenek a háború elől

Sok gyereknek rabolták el az apukáját, még 
többnek a gyerekkorát. Mi ettől szerettük 
volna megkímélni lányainkat.

„

Addig maradnak, 
amíg szeretnének
Andrást, Natáliát és két kislányukat 
a Szalkai család fogadta be üresen 
álló, műkerti házukba. Nemrég fes-
tettek, azt tervezték, hogy albérlők-
nek adják ki, amikor azonban kitört 
a háború, természetes volt számuk-
ra, hogy felajánlják menedéknek a 
házat.

– Négy gyermekünk van, két fel-
nőtt és két kicsi, számunkra is az len-
ne a legfontosabb, hogy megvédjük 
őket a háborútól. Ezért is gondoltuk 
úgy, hogy befogadunk egy Ukrajná-
ból menekülő családot, és ezzel fele-
lősséget is vállalunk értük – mondja 
Szalkai Sándor. 

Lányuk tette ki a felajánlást a 
Facebookra, és nagyon gyorsan je-
lentkezett náluk egy ismerős, hogy 

ők tudnának egy családot. Két nap-
ra rá már be is költöztek hozzájuk 
Andrásék. 

– Nem kértünk fényképet, semmit 
sem tudtunk róluk azon kívül, hogy 
két kisgyermekük van, ez pont elég 
volt nekünk. Számunkra is a család a 
legfontosabb – meséli Szalkainé Csa-
bai Tünde. – Éjjel érkeztek, nagyon 
meggyötörtek voltak, a kicsik alud-
tak a kocsiban. Igyekeztünk minden-
ről gondoskodni, amire csak szüksé-
gük volt. Mi úgy tekintjük ugyanis, 
mintha új gyerekeket fogadtunk 
volna örökbe, amíg itt vannak, nem 
szeretnénk, hogy bármiben hiányt 
szenvednének.

Sándor és Tünde azt is elmond-
ták, nagyon szerény az Ungvárról 

érkezett család. Látszik, hogy kelle-
metlen számukra, hogy segítségre 
szorulnak. Jó érzés volt látniuk, hogy 
rendbe tették az udvart, örömmel 
látják azt is, hogy az utóbbi időben 
már ki is mozdulnak ideiglenes ott-
honukból. És hogy meddig maradnak 

itt? A befogadó család bármeddig 
vendégül látja őket, ők hosszú táv-
ra terveztek. Nagyon bíznak abban, 
hogy véget ér a háború, de mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy 
addig is otthon érezze magát a csa-
lád Kecskeméten. 

A családfő fotója

A gyerekek nagyon vágynak haza, nem tudják,  
hogy háború pusztít az országban

Az ungvári családot vendégül látó Szalkaiék – emberségből jeles
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Március 23-án, szerdán sajtó-
tájékoztató keretében hirdette 
ki a 2022/23-as színházi szezon 
bemutatóinak tervét a Kecskemé-
ti Katona József Nemzeti Színház 
vezetése. Bemutatja a társulat 
a Tartuffe-öt, a Machbetet és 
Turgenyev: Egy hónap falun című 
realista klasszikusát. Kőszívű 
címmel musical készül Jókai regé-
nyéből, Polyák Lilla főszereplésé-
vel, de lesz két gyerekdarab, két 
operabemutató, a Kecskemét City 
Balett pedig a Hattyúk tava átdol-
gozásával készül az új évadra. 

Kriskó János

Petőfi Sándortól vett idézetet vá-
lasztott a jövő évad szlogenjének a 
színház vezetése. Petőfi akkor vetette 
papírra „A színpad célja nagy, A szín-
pad célja szent” című sorokat, ami-
kor 1843-ban Kecskeméten időzött 
vándorszínészként.

A sajtótájékoztatón Cseke Péter 
igazgató röviden értékelte az első, 
teljesnek tekinthető színházi éva-
dot, amelyet nagyon sikeresnek ítélt. 
A pandémia okozta korlátozások 
ellenére a közönség visszatért a te-
átrumba és bizalmat szavazott az 
intézménynek.

– A színház közösségi szertartás, 
közönség nélkül pedig nincsen szín-
ház véleményem szerint. Itt, Kecske-
méten egy csodálatos együtt játszás 
és együtt gondolkodás valósul meg. 
Igazi, nagy kérdéseket lehet föltenni 
a darabokkal, edukálni lehet, szóra-
koztatni és nevelni. Én úgy gondolom, 
hogy ez egy nagyon nagy egymásra 
találás – fogalmazott a direktor.

Szente Vajk főrendező a tagozat-
vezetők, a művészeti vezető és az 
irodalmi vezető bevonásával ismer-
tette a jövő év bemutatóinak tervét. 
A színház 12 új bemutatóra készül. 
Öt előadás kerül a Nagyszínházba, há-
rom bemutatót terveznek a kamara-

színházba, kettőt a stúdiószínházba, 
és az idén is lesz egy tárgyalótermi 
dráma a törvényszék épületében, a 
Tizenkét dühös ember című Reginald 
Rose-dráma. 

Az évad során két gyermekelőa-
dás, a Kököjszi és Bobojsza és az 
Utazás a szempillám mögé című 
Csukás István-darab várható. A 10. 
évéhez érkező Kecskemét City Ba-
lett Csajkovszkij: Hattyúk tava 
című klasszikusának átdolgozásával 
szerepel az évadtervben. Kőszívű 
címmel musical készül Jókai regé-
nyéből, Polyák Lilla főszereplésével, 
Szente Vajk rendezésében.  A zenés 
műfajt képviseli továbbá két opera-
bemutató, a Szerelmes gyilok című, 
amely magyarországi bemutató is 
egyben, és a Telefon című kétsze-
mélyes Menotti-klasszikus.

Bemutatja a színház a Tartuffe-öt 
Pataki András, a Machbetet Kovács 
Lehel rendezésben, továbbá Turge-
nyev: Egy hónap falun című realista 
klasszikusát. A vidám műfajt a Cseke 
Péter rendezte Tombol az erény című 
francia darab, valamint a szilveszteri 
bemutatónak tervezett Ray Cooney- 
bohózat, „A miniszter félrelép” képvi-
seli, mindkét esetben Járai Mátéval a 
főszerepben.

Az idei nagyoperett a Luxemburg 
grófja lesz Szerednyey Béla rende-
zésében. Ha sikerülnek az egyezte-
tések, a jövő évadban is műsoron 
marad Petőfi Sándor Tigris és Hiéna 
című drámája, valamint az Elisabeth 
című musical, az 1X3 néha négy című 
bohózat és a Cirkuszhercegnő című 
nagyoperett.

A Kecskeméti Katona József 
NEMZETI SZÍNHÁZ ÚJ ÉVADA

Tér-Zene Kecskeméten 

Ismét térzenével örvendeztették 
meg a kecskemétieket. A Kecske-
mét Brass formáció előadásában 
csendültek fel klasszikus zenei 
művek.

Kecskemét főterén, a Tér a térben is-
mét megtelt zeneszeretőkkel márci-
us 25-én, péntek délután. Időről idő-
re visszatérnek a klasszikus zenészek 
a térre, hogy a Tér-Zene országos 
kezdeményezéshez csatlakozva nép-
szerűsítsék a hangszeres, klasszikus 
zenét. Pénteken a Kecskemét Brass 
produkciójával találkozhatott a kö-

zönség. A klasszikus zene jótékony 
hatásait kutatások sora igazolja, en-
nek ellenére csak egy szűk réteghez 
jut el a hangversenytermekben fel-
csendülő zene varázsa.

Ezen szeretett volna változtatni 
az EMMI kultúráért felelős államtit-
kársága egy komolyzenei program 
létrehozásával, amely 2019. október 
1-jén, a zene világnapján indult el. 
Azóta nemcsak Kecskeméten, de az 
ország minden pontján lehet talál-
kozni a zenészekkel, akik a klasszi-
kus zenét és a jó hangulatot viszik el 
a terekre.

Honismeret napja Kecskeméten 

Nagy magyar gondolkodók – mint Petőfi Sándor és Bél Mátyás – 
emléke előtt tisztelegtek a honismeret napján Kecskeméten. A 
múlt péntek délutáni eseménysort a Katona József Emlékház és a 
Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület szervezte.

Március 24-e a honismeret nap-
ja, Bél Mátyás magyar–szlovák 
származású evangélikus lelkész, 
történelem- és földrajztudós szü-
letésének évfordulója. Ebből az 
alkalomból, a Honismereti Szö-
vetség országos kezdeményezé-
séhez csatlakozva szervezte meg 
a honismeret napját Kecskeméten 
is a Katona József Emlékház és a 
Bács-Kiskun Megyei Honismereti 
Egyesület. II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelem születésének évfordulója 
március 27-ére esik, így az ő emlé-
ke előtt is fejet hajtottak március 

25-én, ám a fő téma az Alföld köl-
tőjének élete volt.

– A fő témánk természetesen 
Petőfihez vezet, hiszen a Petőfi-em-
lékévhez a Bács-Kiskun Megyei Ho-
nismereti Egyesület teljes tagsága 
és a kecskemétiek is nagyon sok 
programmal kapcsolódnak. 10-nél 
több tagunk van, akik könyvet írnak, 
tanulmányokat írnak, illetve jelen-
tős gyűjteménnyel rendelkeznek 
– nyilatkozta a Kecskeméti Média-
centrumnak Székelyné Kőrösi Ilona 
történész, a Bács-Kiskun Megyei 
Hon ismereti Egyesület elnöke.

A rendezvényen bemutatták Mol-
nár Péterné „Ez a város születésem 
helye” című könyvét is, amely Petőfi 
szülőhelyének vitájáról szól, a szerző 
kutatásai alapján fellelt bizonyítéko-
kon keresztül. A jelenlévők elsőként 
vehettek részt egy izgalmas kiállítá-
son is. Székely Gábor gyűjtő Petőfi 
Sándorhoz kapcsolódó emléktárgyai 
aznap költöztek Kecskemétre.

– Ezt a kiállítást úgy rendeztem 
be, hogy egy Petőfi-életművet tudja-
nak bemutatni. Az ajtótól elindulva 
kezdtük a családdal, a szülőházzal, 
majd a Júlia-korszakkal, a szabad-
ságharccal folytatva jutunk el a meg-
dicsőülésig – nyilatkozta Székely 
Gábor gyűjtő.

A kiállítást nyitvatartási időben 
nyár elejéig bárki megtekintheti.

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Cseke Péter színidirektor (középen) a társulat 
vezetésével karöltve ismerteti a Kecskeméti Katona 
friss szezonjának bemutatóit

Székelyné Kőrösi Ilona történész,  
a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület elnöke

Fotók: Banczik Róbert

Fotó: Tóth Enikő
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75 éve, 1947. 
március 27-én 
született Jobba 
Gabi Jászai Ma-
ri-díjas színész-
nő. 1969-ben 
a Színház- és 
Filmművészeti 
Főiskolán szerzett oklevelet. Pályáját 
Kecskeméten kezdte, a hírös városban 
egy évadot töltött. A nagyérdemű már 
ekkor megszerette, szép sikert aratott 
többek között Galgóczi Erzsébet A fő-
ügyész felesége, illetve Bertolt Brecht 
Kaukázusi krétakör című darabjában, 
valamint Szigligeti Ede komédiájában, 
a Liliomfiban is. Később a 25. Színház-
hoz szerződött, de játszott Debrecen-
ben, Szegeden, illetve a Szentendrei 
és a Gyulai Várjátékokon is. Különös, 
fanyar egyéniségű színésznő volt, a 
tragikus szerepek álltak legközelebb 
egyéniségéhez. 1983 augusztusában 
önkezével vetett véget életének.

275 éve, 1747. március 31-én hunyt 
el Veresmarti Vég Sámuel református 
lelkész. 1702-ben a Baranya megyei 
Veresmarton született. Előbb Kecs-
keméten tanult, azután tanulmányait 
Debrecenben folytatta, 1719 márciu-
sában lépett a református kollégium 
felsőbb osztályába. 1728-ban a kecs-
keméti református iskola rektora lett. 
1731-ben az utrechti egyetemre iratko-
zott be, majd a leideni egyetem diákja 
lett. 1732-ben hazajött és református 
lelkész apja nyomdokait követve őt is 
prédikátorrá avatták. Az emberi nya-
valyás testnek romlandó sátora cím-
mel Ráday Pál halálára írt gondolatai 
nyomtatásban is megjelentek. Ráday 
özvegye, Kajáli Klára emlékezetét is 
ápolta. 1742-ben Szabadszállásra ment 
lelkésznek, ott szolgált 1747 nagypén-
tekén bekövetkezett haláláig.

Lapunk 
archívumából
Tűzesetek 
„Folyó hó 26-án délután egy óra tájban 
félrevert harang rémes kongása verte fel 
nyugalmából lakosságunkat. A vesze-
delem annál inkább nagyobb volt, mert 
roppant nagy északnyugoti szél volt, 
mely esetleg az égő zsarátnokokat szét-
szórva, nagy szerencsétlenséget okoz-
hatott volna. A tűz a Rávágy városrész 
legszélső, Sárga György 15-ik számú 
házának féltetejűszin padlásán ütött ki 
s rövid idő alatt a szin és istálló tete-
jét elhamvasztotta. A tűz valószínűleg 
egy kis négy esztendős gyermek pajkos 
vigyázatlanságából keletkezett, a ki 
a tűz keletkezésekor a szinbe szorult s 
ott a nagyfüstben, mielőtt kimenthették 
volna, megfulladt. Alig végezte itt el dol-
gát a tűzoltóság, ujabb tüzet jeleztek a 
toronyból, ez alkalommal Sváb Kovács 
Imre Muszáj városrészben 362. szám 
alatti nádas tetejű háza gyulladt ki s a 
szél által szitva, csakhamar végig futott 
a láng a tetőn; szerencse, hogy a tűzoltó-
ság a közelben volt s teljes erővel vetette 
magát a tűzre, úgy hogy a minden oldal-
ról szalmás épületek közé szoritott tüzet 
a 362. és 346. sz. házakra szoritotta.” 
 (KL, 1897. március 28.)

Nyomdászjubileum
„Hétfőn este zsúfolásig megtelt a Dom-
ján-vendéglő hatalmas helyisége. A 
Nyomdászok Egyesületének kecskeméti 
csoportja díszvacsorán ünnepelte jubiláló 
nyomdászainkat. [...] Varga Zoltán gép-
mester üdvözölte az egybegyülteket, majd 
Kerekes István gépmester köszöntötte el-
sőnek a két jubiláló ősz mestert, az ötven 
éve dolgozó Dobos Józsefet és Kapás Fe-
rencet. [...] Tóth László polgármester, a 
Részvénynyomda igazgatója emelkedett 
szellemű beszédben méltatta a jubilánsok 
érdemeit és átnyujtotta nekik a vállalat 
értékes ajándékát.” (KL, 1947. március 28.)

A város 
krónikáiból

Mi történik hat, sajátos pszichés problémával küszködő idegennel, 
ha az orvosuk nélkül kezdődik el a terápia? A Kecskeméti Katona 
József Nemzeti Színház nagy sikerű előadásából készült könnyed 
zenés vígjáték vetítése után közönségtalálkozón beszélgethettek a 
főszereplők a film nézőivel. 

Hat idegen érkezik csoportterápiá-
ra, csakhogy a pszichiáter sehol. A 
három férfi és a három nő rengeteg 
meglepő felismerés és váratlan for-

dulat előtt áll, meg-
tudhatjuk, hogyan 
küzd egy operahá-

zi balett-táncos, 

meddig lehet bírni tíz méterrel a 
felszín alatt a jeges Dunában levegő 
nélkül és hogy mi is történt Velen-
cében ‚85 nyarán. A zenés komédia 
sztárszereposztása garancia a másfél 
óra felhőtlen kacagásra, a különös 
emberi sorsok és viszonyok pedig 
bizonyosan megérintik a néző lel-

két. Fülbemászó dalok, szellemes és 
csattanókkal teli szövegek repítik a 
nézőt a „mjuzikelkámedi” fényesen 
csillogó világába. 

Cseke Péter, a színház igazgatója 
úgy fogalmazott, a sok nevetéssel 
gyógyítani fog a film. A néző szép 
lassan részese lehet a csoportterá-
piának, majd a végén talán mindenki 
fejében megfordul a film utáni érzés, 
hogy az út nyitva áll előttünk, csak 
a félelmeinket kell elengednünk egy 
kicsit. A vígjáték a lelkünkről, kap-
csolatokról, esendőségről, vágyako-
zásról, az útkeresésről szól..., azaz 
rólunk.

A film népszerűségét alátámasztja 
az is, hogy a Malom Mozi az eredeti-
leg szánt kisebb terméből áthelyez-
te a vetítést az egyik legnagyobb 
szobájába, és ennek ellenére is telt 
ház volt. A szereplők teljes gárdája 
sajnos nem tudott jelen lenni, mégis 
egy felejthetetlen élményként emle-
gették a nézők.

 Szöveg és kép: Tóth Enikő

Erőss Lajos
Lebegve

Isztriában – a kerített templom mögött,
méláztam, s egy kis kecske majd
 felbökött.
Gondoltam, hogy valami elől futott, 
vagy csak azért, mert a világból 
 ez jutott.

De mögötte jöttek még vagy hárman,
feketében, fényesre suviszkolt csizmában,
kezükben dob, réztányér és trombita,
nem értettem, de még most jött a java:
mögöttük kígyózott hosszan a menet,
halottat visznek gondoltam, úgylehet. 
Feketében lebegett ő is az ösvény felett,
gőgösen, egyedül, árnyak a háta megett.
Kőkeresztek közé kanyarodott a sereg,

helyet keresve a sziklák között
 hol még egyszer letenni
 lehet.
De már semmi helye sem volt a
 föld színén,
két kezét hát elégedetten kulcsolta 
 össze a szívén.
A deszkákon nem dobogott, dobolta a 
kőomlás,
A sírásó csak legyintett, jön helyette más,
kinek a sziklába kell megint vájni új helyet,
így az élők és holtak együtt 
 hordják el a hegyet.

Édesapám
Szarvasbogárszín gerenda alatt
 hegedű,
törtszélű papíron néhány szálkás
 dőlt betű.
Szúrágásból kihullva halmokban
 por,
születésemkor eltett bontatlan
 palackban bor.
A pléhtetőre arabeszkeket a 
 rozsda ír,
napokba tart míg a világból 
 ideér a hír.
Az orgonáknál sajátkezével építette
 méhes,

a zümmögésben és viaszszagban
 ott aludni édes.

A verandán pamacsol serényen
 Kisbéla,
a falu Dont-Krímet járt 
 borbélya.
Serénykedik s szól: Főtisztelendő úr,
címezhet eggyel feljebb, hisz Ő is
 Mester úr.

A pincében százéves tölgyfából
 két üres hombár,
a legmélyén vendégre s úrvacsorára
 bor vár.
Este verandán imbolygó gyertyafény
 ég,
Körben négyen testvérek Ők,
 az ötödik már csak árnyék.

Kaláber járja, Nietzsche s Szabó Dezső,
az itt ülőket holtában is 
 megosztja Ő
Ló híján hevert a hintó a 
 csűrpadláson,
az „agramónus” ingyen kapta,
 hogy rajta járjon.
Az élet így foly szélesen, tarkán
 s időtelen,
a vén fákon vérbélű körte,
 apró dió terem.
A harmóniumból kékeslilán száll
 a LXXXIX. zsoltár,
az úrasztalánál feketében a
 hívek fala sort áll.

Óh, bár ne jött volna el soha
 az alkalom,
hogy a lábakat a szószék
 lépcsejére
 parancsolni
 már nincs
 hatalom!
Kinn azúr ősz van, légykapó
 megy s úszik ökörnyál,
a vedlő ágakon
kopott varjú lyukas diót
 keresve száll.

Erőss Lajos Észak-Magyarországon született, de egyetemi évei után Kecskemé-
ten telepedett le. Közgazdász-matematikusként dolgozott a DUTÉP-nél, majd a 
rendszerváltás után a Jógazda bank igazgatóhelyettese volt. Apja református 
lelkészként szolgált, fia is otthonosan mozgott a filozófiában, irodalomban. 
Nemzetközileg elismert ornitológusnak számított, festményeivel kiállításokon 
szerepelt. Kevesen ismerték nála jobban Márai életművét. Utolsó éveit az alvilág 
keserítette meg halálos fenyegetéseivel – feltehetőleg súlyos betegségét is ez 
váltotta ki...

Erőss Lajos bejárta a világot – a költészet szá-
mára egy terület volt a sok közül, ahol meg-
próbálta magát, s nem ragadt le sohasem a biz-
tosban. Versei mintegy a látens tökéletesség 

hatalmába kerítik az olvasót. Sorainak plaszti-
citása nem hagy maga után kérdőjeleket, Márai 
stílusának udvarias, az olvasót végig tisztelet-
ben tartó egyenessége jellemzi. Mégsem unal-

mas egy pillanatra sem: a sugallatokkal teli, 
látomásos képek a kissé hanyagul odavetett, 
„kimunkálatlan” rímek mellett is különleges, 
képzeletünknek tág teret engedő, a meglepe-
tésekben is következetesnek ható költészetet 
tárnak elénk. „Az élet így foly szélesen, tarkán 
/ s időtelen, / a vén fákon vérbélű körte, / apró 
dió terem” – írja. Érzékletes szóképei lágyan 
fogják össze a hitelesen a tájba, s a hétközna-
pokba transzformált-sűrített életmotívumokat: 
„szarvasbogárszín”, „vérbélű körte”, „törtszélű 
papír”, „kopott varjú”. Erőss Lajos „erőssége” 
a látszólagos tárgyilagosság, matematikai pon-
tossággal lát, s mégis úgy érezzük, titkokba 
csöppenünk. Tekintsünk bele ebbe az egyedi 
világba e két ízelítőül megidézett verssel! 
 Turai Laura

Világokon át a vers erejével 

Csoportterápia – közönség-
találkozó a Malom Moziban
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„Soha nem tért ki a feladatok 
elől, hanem mindig lendületesen 
és kitartóan végezte szolgálatát 
az egyház és rendje érdekében. 
Sajátos tanári stílusával, a dolgok 
őszinte, egyenes megközelíté-
sével elnyerte diákjainak és a 
diákok szüleinek rokonszenvét” 
– méltatta egyik szerzetestársa 
néhány évvel ezelőtt egy állami 
kitüntetése apropóján. 75. szü-
letésnapjához közeledve, immár 
kecskeméti plébánosként is ilyen-
nek, másokat tisztelő és szerető 
lelki vezetőként ismerik a hívei.

– Évtizedeken át örömmel, nagy lel-
kesedéssel tanított. Mikor mondott 
búcsút a katedrának?

– Matematika–fizika szakos tanár-
ként működtem több mint négy évti-
zeden át. Nagyon szerettem tanítani, 
és talán meg is álltam a helyem a hiva-
tásomban – tanítványaim eredménye-
sen tanultak később az egyetemeken, 
többen diákolimpiákon és országos 
tanulmányi versenyeken sikeresen sze-
repeltek –, és bár iskolaigazgatóként 
kevesebb energiát tudtam az oktatás-
ra fordítani, ahhoz azonban mindig 
ragaszkodtam, hogy legalább két osz-
tályban taníthassak. A 2010-es évek 
derekán kezdtem azt érezni, hogy idő-
södő fejjel túl megterhelő az igazga-
tás. Szomorúan kellett tapasztalnom, 
hogy a névmemóriám már nem olyan, 
amilyennek szeretném, emiatt több al-
kalommal is kellemetlen helyzetbe ke-
rültem. 2016-ban ezért úgy döntöttem, 
igazgatói és pedagógusi munkámat ab-
bahagyom. Ugyanakkor úgy éreztem, 
hogy a rend számára még hasznos le-
hetek, ezért egyeztetve a tartományfő-
nökömmel a kecskeméti Szenthárom-
ság Plébánia épp akkor megüresedő 
plébánosi feladatait elvállaltam. 

– Mivel telnek a napjai?
 – Minden nap misézek, vasárna-

ponként kétszer szentbeszédet mon-
dok, gyóntatok, emellett a hét három 
napján a plébánia irodájában fogadom 
a híveket, kérdéseikre választ, lelki 
gondjaikra megoldást próbálok adni. 
Mivel mi kis plébánia vagyunk, gaz-
dasági ügyekkel is foglalkoznom kell: 
könyvelnem kell, valamint támogatá-
si, pályázati forrásokat kell keresnem 
a különböző felújítási, rekonstrukciós 
feladatainkhoz. Templomunk a fiata-
lok, a piarista diákok rendelkezésé-
re is áll. Az alsósoknak keresztutat 
tartok, az elsőáldozásuk szervezésé-
ben részt veszek stb. Balázs Gergely 

atya hagyatékát gondozva időnként 
kijárok misézni a Mária-kápolnába. 
Adódnak egyedi feladatok is, így pél-
dául nemrég a Magyar Tudományos 
Akadémián megtartott ünnepségen, 
amelyen Magyar Örökség Díjjal ismer-
ték el Öveges József tudásközvetítő 
szellemiségét, az egykor Kecskemé-
ten diákoskodó kiváló fizikus laudáci-
óját én állíthattam össze és mondhat-
tam el. Az ismeretterjesztő televíziós 
műsorai révén közismert pedagógust 
személyesen is ismertem, ő javasolta 
először nekem, hogy legyek fizikus, 
hogy nem fogom majd megbánni, ha 
így döntök; így is lett! 

A mindennapi tennivalók mellett 
társadalmi életünk mélyreható változá-
sának is részesei vagyunk. Egy egészen 
más típusú plébániát kell építenünk, 
mint korábban. Az 1950-es években 
eléggé leszűkítették a papok teendőit 
a templomra, a szentségek kiszolgál-
tatására. Egyre több társadalmi fela-
datot kell ellátnunk, illetve emellett, 
talán úgy is fogalmazhatok, a csodáló 
egyházból hitvalló egyházat kellene 
építeni. Ma a keresztények nagy része 

csodálja Krisztust, de ha tenni kell érte 
valamit, netán áldozatot kell hozni, azt 
már kevesen vállalják. Hiszem, hogy 
ezen a területen változnunk kell, erre 
próbálom felkészíteni a híveket. Ehhez 
személyesebb kiscsoportos közössé-
geket kell szerveznünk. Úgy látom, egy 
totalitárius, erőszakos világrendszer 
közeledik, amelyben a hitvalló keresz-
tények szerepe sokkal fontosabb lesz, 
mint eddig volt.

– Kikkel tart szorosabb kapcsolatot?
 – Elsősorban a szerzetestársaimmal 

és a hívekkel, de egykori tanítványaim 
is gyakran megkeresnek, a volt osztá-
lyaim találkozóira rendre meghívnak. 
Pályám elején Kecskeméten tanítot-
tam, itteni volt diákjaimmal is jó össze-
futni, a közös emlékeket feleleveníteni.

Sajnos, a mi korosztályunk az utób-
bi években nagyon megfogyatkozott, 
diáktársaim közül már sokan elhuny-
tak. Gimnáziumi osztályunk még élő 
tagjaival 2020-ban a Covid-járvány 
miatt nem tudtunk összejönni, erre 
az elmúlt évben adódott lehetőség, 
akkor azonban úgy döntöttünk, hogy 
szeptember utolsó szombatján ezentúl 

évente megszervezzük az osztálytalál-
kozót. Teológustársaim közül is sokan 
elmentek már, de Holczer Józseffel és 
Diószegi Lajossal nap mint nap vannak 
közös programjaink – ők is a kecske-
méti rendházban élnek –, és Farkas 
István atyával is gyakran beszélgetek.

A hetvenes évek közepétől több 
családdal sokat kirándultunk együtt, 
pár éve, miután a gyerekek kiröpül-
tek a szülői házból, ezek a közösen 
töltött nyári utazások abbamaradtak. 
Régebben a Misszió Tours Utazási 
Iroda zarándokútjain is részt vettem 
mint lelki vezető, diákjaimmal gyakran 
eveztünk a hazai folyókon, szülőknek 
lelkigyakorlatos hétvégéket tartottam, 
az évek azonban elteltek felettem.

– Tervei?
 – Az elmúlt időszakban sokat fog-

lalkoztam a kecskeméti rendház tör-
ténetével, historia domusunk, azaz a 
háztörténetünk 1875 óta kelt magyar 
nyelvű feljegyzéseit számítógépre 
vittem. Munkám során nagyon sok 
érdekes ismerettel gazdagodtam. A 
közeljövőben szeretném a kerekegy-
háziak szeretett plébánosának, Vári 

Ferencnek az életútját összegezni, aki 
ellen 1948-ban koncepciós per készült, 
börtönbe zárták, internálták. Úgy ér-
zem, fontos lenne közzé tenni mind-
azt, ami vele történt. Egykori vezető 
matematikatanárom, Pogány János 
élettörténetét is szeretném megírni. 
A budapesti piarista iskolában együtt 
dolgoztam vele. Kiváló matematikus 
volt, számos diákolimpikont nevelt, aki 
jelest vagy jó érdemjegyet kapott tőle, 
annak a Műegyetem elvégzése nem 
okozott gondot. Lelkiismereti kérdés-
nek tartom, hogy az ő munkásságát is 
összeállítsam.

– Miként tekint vissza az eddig el-
telt évtizedeire?

– Messze több ajándékot kaptam, 
mint amennyi munkát talán bele-
tettem. Elöljáróim nagyon sok szép 
feladattal bíztak meg: több mint 40 
éven át taníthattam, iskolák munkáját 
irányíthattam, a Nemzeti Alaptanterv 
kimunkálásában, az utolsó fizika NAT 
és Kerettanterv elkészítésében részt 
vehettem stb. Hálás vagyok az Úristen-
nek, hogy ezekre lehetőséget adott!

 Varga Géza

NÉVJEGY
Görbe László piarista szerzetes, a kecske-
méti Szentháromság Plébánia plébánosa 
Kerekegyházán született 1947. április 21-
én. Általános iskoláit szülőhelyén végezte, 
majd tanulmányait a Kecskeméti Piarista 
Gimnáziumban folytatta, azután Buda-
pesten, a Hittudományi Akadémián és az 
ELTE matematika–fizika szakán szerzett 
diplomát. Kecskeméti diákévei alatt dön-
tött a szerzetesi hivatás mellett. 1965-ben 
lépett a piarista rendbe, 1971-ben tett 
örök fogadalmat, pappá 1973. augusz-
tus 25-én szentelték. Pedagógusi pályá-
ját 1975-ben Kecskeméten, egykori alma 
materében kezdte, míg 1979-től rendje 
budapesti gimnáziumában tanított. A 
rendszerváltás után elvállalta a Katolikus 
Iskolai Főhatóság óvodai főigazgatósá-
gát. A Magyar Cserkészszövetségben or-
szágos vezetőtiszt, az 1993. évi Gödöllői 
Emléktábor parancsnoka volt. 1995-től 
a veszprémi Padányi Bíró Márton Római 
Katolikus Iskola, 1998-tól a Budapesti Pia-
rista Gimnázium igazgatói feladatait lát-
ta el. 2003-ban visszatért a gimnáziumi 
katedrához, majd 2007-ben a budai Szent 
Margit Gimnázium igazgatója lett. 2016-
ban nyugdíjba ment, azóta a kecskeméti 
piarista plébánia vezetője. A katolikus 
oktatásban végzett kimagasló színvonalú 
tanári és iskolavezetői tevékenysége, va-
lamint elhivatott lelkipásztori szolgálata 
elismeréseként a Munka Érdemrend bronz 
fokozatát (1988), a Pro Paedagogia 
Christiana díjat (1995 és 2016), a Miko-
la Sándor-díjat (1997), Veszprém város 
Pro Meritis Arany Emlékérmét (1998), az 
Apáczai Csere János-díjat (2002), a Teleki 
Pál-díjat (2007), a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkeresztjét (2011) és a Ma-
gyar Érdemrend lovagkeresztet (2019) 
vehette át. 2009-ben Kerekegyháza Város 
Díszpolgárává választották.

2019-ben a Magyar Érdemrend  
lovagkeresztjét is átvehette

GÖRBE LÁSZLÓ SCH. P.

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

2016-ban, plébánosi beiktatásán 
dr. Bábel Balázs érsek atyával

A Szent Margit Gimnázium  
tanévnyitó szentmiséjén, 2015-ben

Árusoknak
Idén május 1-jén, vasárnap a Hí-
rös Sport Nonprofit Kft. rendezi a 
Kecskeméti Városi Majálist a Ben-
kó Zoltán Szabadidőközpontban. 
A rendezvényre árusok jelentke-
zését várják. A jelentkezés módja: 
e-mailben a kitöltött jelentkezési 
lap elküldésével a majalis2022@
hiros-sport.hu e-mail-címre, vagy 
a kitöltött jelentkezési lap sze-
mélyes átadásával a Hírös Sport 
Nonprofit Kft. székhelyén, a Mesz-
szi István Sportcsarnok első eme-
leti titkárságán (6000 Kecskemét, 
Olimpia utca 1/a, a titkárság nyitva-
tartási ideje: hétfőtől csütörtökig 
7.45–16.45, pénteken 7.45–14.45, 
ebédszünet 12.00–12.30). A je-
lentkezés határideje: április 14., 
csütörtök. (A jelentkezési lap le-
tölthető a Hírös.hu „Árusok jelent-
kezését várjuk a kecskeméti majá-
lisra” című cikkéből.)

Bölcsődei beiratkozások
Április 29-ig lehet jelentkezni az önkormányzat fenntartásában 
működő Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának 
bölcsődéibe. A jelentkezési lapokat online kell letölteni.

Az ESZII honlapjáról a választott 
bölcsődének megfelelő jelentkezési 
lapot kell letölteni, és azt kitöltve – 
elektronikus formában a választott 
bölcsőde e-mail-címére – elküldeni. 
Az elektronikus benyújtás mellett a 
szülőknek lehetőségük van a jelent-
kezési lapot személyesen is elvinni, 
kitölteni és a megadott határidőig 
a kiválasztott bölcsődébe eljuttatni.

A 2022/23-as gondozási évben 
egy új intézmény is megnyitja kapu-
it, a Fürtöcske Bölcsőde Katonate-
lepen.  A bölcsőde építése jelenleg 
folyamatban van, a nyár folyamán 
készül el, megnyitása szeptember 
1-jétől várható. Emiatt a beiratko-
zás folyamatát a Kecskemét, Klapka 
utca 18. szám alatt található Pöttyös 

Bölcsődében koordinálják, itt nyújt-
ható be a jelentkezés személyesen 
is. A következő nevelési évben a 
Klapka utcai Pöttyös Bölcsődében 
nem tudnak gyermekeket fogadni 
az intézmény teljes körű átépítése, 
felújítása miatt.
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A legifjabb  
kecskemétiek

Szakács Alexander 
(Láncos Regina) 
Táborfalva, Molnár Gergely 
Ferenc (Verebély 
Annamária) Kecskemét, 
Imre Alíz (Kerekes Renáta) 

Tiszakécske, Balogh Attila (Balogh Vivien 
Orsolya) Tiszaalpár, Tóth Marcell László 
(Lázár Ildikó) Nagykőrös, Eszlári Nilla 
(Szegedi Szabina) Újszentmargita, Fazekas 
Luca (Durucz Brigitta) Nyársapát, Suller 
Szofia (Kadnár Erzsébet Judit) Kecskemét, 
Tóth Emma (Bálind Dorina) Kecskemét, 
Berényi Botond (Vámos Andrea) 
Kecskemét, Kiss Benedek (Bedigsán 
Nikoletta) Kecskemét, Ladányi Debóra 
Kiara (Mészáros Bianka) Tiszakécske, 
Prágai Gergő (Selmeci Katalin) Kecskemét, 
Prágai Veronika (Selmeci Katalin) 
Kecskemét, Tomus Rajmond (Simon Erika) 

Kerekegyháza, Sallai Zoltán (Major Ágnes) 
Szabadszállás, Zsigmond Sára Orsolya 
(Labancz Orsolya Ildikó) Kecskemét, Besze 
Zoé (Petrovics Katalin) Bugac, Bata Noémi 
(Dumbrava Annamaria) Solt, Kövesi Sarolta 
(dr. Stec Georgina) Helvécia.

Halottaink
Kis Julianna 1936. 
(Kiskunfélegyháza), Darin 
Nándorné Bíró Mária 1939. 
(Fülöpszállás), Kiss Zoltán 
1958. (Mezőhegyes), Fábián 
István 1943. (Püspökladány), 

Tóth Imréné Pasek Aranka 1927. 
(Budapest 06.), Németh László 1966. 
(Kecskemét), Fekete László 1942. 
(Kecskemét), Fábián Miklós 1942. 
(Püspökladány), Kovács Mihályné Pál 
Zsuzsanna 1931. (Kiskunfélegyháza), 
Horváth Gábor 1955. (Kecskemét), dr. 
Végváriné Bálint Ildikó 1951. (Szentes), 
Fazekas János Mihály 1948. (Kecskemét), 

Galambos Katalin Kis Katalin 1964. 
(Kecskemét), László Pál 1939. 
(Kiskunmajsa), Tajti Sándor 1935. 
(Kecskemét), Kiss Mihályné Válik Terézia 
Erzsébet 1953. (Kecskemét), Berente 
Mihály 1934. (Kecskemét), Fodor József 
1968. (Szabadszállás), Nagy Sándor 
1943. (Szászrégen), Kovács Gábor 1925. 
(Kecskemét), Katonáné Németh Mária 
1941. (Kecskemét), Leviczkyné dr. 
Ujszászi Mónika 1969. (Kecskemét), 
Tarjányi János Lőrincné Juhász-Varga 
Veronika 1931. (Kecskemét), Endre István 
Jánosné Anga-Kiss Ibolya 1951. 
(Budapest 08.), Nagy Lászlóné Horgas 
Mária 1960. (Nagykőrös). 

Házasságot 
kötöttek
Tóth Tamás és Szerencsés 
Adél, Palásti Zoltán és 
Berkecz Andrea, Barkó 

Csaba és Vincze Alexandra, Hagymási 
Patrik és Szabó Réka, Hoffer Ferenc és 
Szabó Zita, Szűcs Andor és Nagy Andrea, 
Tóth Zoltán Attila és Katona Anita, Veréb 
Kristóf József és Fülöp Nikoletta, Peiszer 
Gábor és Gidai Anett . 

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÍSÉRÕ, 
FELLÉPÕ 
A MÁJUS 
14−I NÓ−
TAESTEN

MAGYAR 
AUTÓJEL

9 X 9

... JAN A; 
SZLOVÉN 
M.ELNÖK

ITTRIUM

JOULE

CÉRIUM

DIVAT−
ÉKSZER

ERZSIKE, 
BÖSKE

KÁRTYA−
LAP

KÉSZLET

FÉL ÖT!

FFINÉV

ERISZ 
LÁNYAI

100. JU−
BILEUM

LITER

KERTI ...; 
MADÁR

MESE−
MONDÓ 
(LAJOS, 
1886−
1963)

NITRO−
GÉN

FUTÓ, 
LOHOLÓ

SYDNEY 
RÉSZE!

KÉN

LOPVA 
SZEREZ

Függ. 
segítség:
JANEZ, 

ÁMI, 
LITÁK

A N
TONNA

S, SZ, T, 
...

KÍNOS 
(ÜGY)

TÁGAS 
TEREM

CHIP ÉS 
...

... ESTE; 
19−KOR

SOTTO ...; 
HALK 

HANGON 
(ZENEI 

ELÕÍRÁS)

DÉLUTÁN 
ESZIK

KIS 
ISTVÁN!

ALBÁN 
PÉNZ

DIÓ 
BELSEJE

HÁL, 
SZUNDÍT

DITTI

... CSERE 
JÁNOS; 
TUDÓS

AMERIKAI 
ELNÖK

(BARACK)

GRAMM

NICARA−
GUA 

SPORT−
JELE

REGGAE 
ELÕDJE

FÉRFI−
RUHA

ÁLLAT−
ORV.−TUD 
EGYETEM

TOVA

BÉKÉS, 
MEGHITT

FÖLD−
GYALU

NÉVELÕ

ÚJHÉBER 
(NYELV)

KERTI 
VIRÁG

ZENÉSZ 
(JÁNOS)

FEDEZÉ−
KÉBÕL

EMBER−
EVÕ

FEJEDRE

AFGÁN 
PERZSA 
NYELV

NEM ÁLL 
STABILAN

ARC−
RÉSZLET!

REJT, 
BÚJTAT

KÁBÍTÓ−
SZER

ÛRMANÓ

SVÉD 
KORONA, 
RÖVIDEN

FÖLD−
TOLÓ

NÉMA 
TANÚ!

OLASZ 
NÉVELÕ

SZILÍ−
CIUM

NÉMÁN 
SÚG!

RÖGZÜL

KÖR 
KÖZEPE!

Vízszintes 
segítség: 

VOCE, 
IVRIT, 
DARI

G
GIMNÁ−

ZIUM, 
DIÁK−

SZÓVAL

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
2 db kétszemélyes belépőjegyet az április 19-i „Né-
zek a nagy messzeségbe…” című nótaestre,  
a Hírös Agóra színháztermébe. 

A nyertesek nevét az április 21-i lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket április 18-ig várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
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műszaki igazgató

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

A március 17-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:
Jubileumi Tavasznyitó Családi Nap/Irigy Hónaljmirigy

Családi belépőjegyet nyertek  
a Kecskeméti Vadaskertbe:

Rózsa Zoltán (Kecskemét, Felsőcsalános…) és
Szórád Tibor (Kecskemét, Kossuth tér…).

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

időpontot a nyereményátvételhez!

Ötödik értékjáró séta, ezúttal Kerekegyházán
Ötödik alkalommal tartotta 
meg a Térségi Értékjáró Séta 
elnevezésű rendezvényt az 
Aranyhomok Kistérségfejleszté-
si Egyesület. Tiszakécske, Hel-
vécia, Ballószög és Lajosmizse 
után ötödik alkalommal Kere-
kegyháza értékeit mutatták be 
a helyiek az érdeklődőknek a ve-
rőfényes tavaszi napsütésben.

Kerekegyházára vezetett az idei év 
első értékjáró sétája. Az összességé-
ben ötödik túra március 26-án reggel 
indult a kerekegyházi Szent István 
térről.

– A Térségi Értékjáró Séta arra hi-
vatott, hogy bemutassa az adott tele-
pülés jelenét, a múltját, megmutassa 
annak kézzel fogható és még fellel-
hető értékeit – mondta az esemény 
céljáról dr. Kelemen Márk, Kerekegy-
háza polgármestere.

A 40 fős csoport a Katona József 
Művelődési Ház helyi termékkósto-
lóval egybekötött időszaki kiállítá-
sának megtekintésével kezdte meg a 

túrát. Ezt követte a római katolikus 
templom, a település 160 éves hárs-
fája, majd a település alapítójáról 
elnevezett, Balatoni Farkas János Em-
lékparkba látogattak el. A következő 
célállomás pedig a puszta volt.

– Kerekegyháza város ajándéka 
volt, hogy lovas kocsikkal láto-
gathattunk ki a pusztába. Az út a 
kunpusztai református templomba 
vezetett. A puszta kellős közepén 
egy, még ma is működő templo-

mot látogattunk meg – mondta el 
Hamzáné Lakó Judit, az Aranyho-
mok Kistérségfejlesztési Egyesület 
titkára.

A Kondor-tó és a Halásztanya 
meglátogatása után a Kunsági-Major 

Kerek Esztendő Meseparkjánál ért 
véget a félnapos élmény.

– Nagyon szépek a településeink, 
az elmúlt időszakban nagyon sok fej-
lesztésen mentek keresztül. Kecske-
mét környékén, a várostól 10-20-30 
kilométerre csodálatos környezet-
ben lehet sétálni a kilátogatóknak. 
Ezzel a sétával arra szeretnénk fel-
hívni a figyelmet, hogy nem kell a vi-
lág másik részébe utazzunk, hogy jól 
érezzük magunkat és egy kellemes 
hétvégét töltsön együtt a család vagy 
egy baráti társaság. 

A túra egész évben egyénileg is 
bejárható a Kecskemét és térsége 
turisztikai mobilapplikáció segítsé-
gével, hiszen a túra útvonala GPS- 
koordinátákkal ellátva elérhető bárki 
számára.

A szervező azt is elárulta, hogy 
további értékjáró sétákat is szer-
veznek a közeljövőben. Májusban 
Lakitelek-Tőserdőben folytatódik az 
értékséta, az őszi időszakban pedig 
Tiszaalpárra és Orgoványra látogat-
nak el a sétálás szerelmesei.

Az értékjáró séta élén, középen Hamzáné Lakó Judit,  
az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára  
és dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza polgármestere
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Magyar bajnok a sportiskola 
U16-os jégkorongcsapata

Magyar bajnok a KESI Sólymok U16-os 
jégkorongcsapata, miután múlt vasárnap 
az Óbudai Jégcsarnokban megrendezett 3x3 
utánpótlás-bajnokság döntőjében diadal-
maskodott a Békéscsaba ellen. A KESI Sóly-
mok U14-es csapata is az országos döntő 
résztvevője volt, ahol a tavalyi arany érem 
után az idén bronzéremig jutott.

A magyar bajnokságot nyert U16-os csapat két 
évvel korábban, még az U14-es korosztályban 
lett magyar bajnok.

– A jelenlegi csapat már 4 éve együtt van, és 
az elején elmondtam a fiataloknak, hogy van any-
nyi tehetséges jégkorongozó közöttük, ha a ne-
héz alapozásokon keresztül mindent becsülettel 
elvégeznek, akkor szép eredményeket érhetnek 
el – emlékezett vissza az indulásra Szabó István, 
a Kecskeméti Sportiskola jégkorongszakosztá-
lyának a vezetője.

A csapat 2021-ben U16-os bajnok lett, amely-
hez a fegyelmezett munka, a lelkiismeretes 
edzések nagymértékben hozzájárultak.

– Nagy szó volt, mert a csapat 2021-ben még 
első éves U16-os csapatként lett magyar bajnok, 
az idén második éves korosztályos csapatként 
már komoly rutinnal indultunk – emelte ki a 
szakosztályvezető.

A befektetett munka és a megszerzett rutin 

azt eredményezte, hogy az országos döntőben 
nem tudták megszorítani a KESI U16-os csapatát.

– A döntőben a Békéscsaba ellen nagyon jól 
játszottak és biztosan nyertek – tette hozzá.

Az U14-es csapat sorsolása nem a legszeren-
csésebb volt, mert az országos bajnokság déli 
csoportjának alapszakaszát megnyerve Miskolc-
ra utazott a gárda március 26-án a középdöntők 
mérkőzéseire. A csapat a középdöntőt is sikerrel 
vette, mert a DVTK és a Debrecen ellen is sike-
rült győzni, majd másnap utazhattak a fővárosi 
döntőbe.

– A döntőbe jutásért az Óbudai Akadémiával 
játszottunk és jól kezdtük a mérkőzést mert 3:0-
ra vezettünk, de a csapat az előző napi utazás, a 
nehéz mérkőzések miatt elfáradt és végül kikap-
tunk 5:3-ra – emlékezett vissza az egykori válo-
gatott játékos, hozzátéve, hogy a bronzmérkő-
zést, amelyet a Békéscsaba ellen játszottak már 
sikerült megnyerni.

A KESI jégkorongszakosztályában 4 edző 
foglalkozik a fiatalokkal. Az U16-os és az U14-
es korosztályt Szabó István és Varga Dániel, az 
U12-est Szabó István és Redler Attila, az U10-est 
is Redler Attila edzi, a legkisebbeknél pedig Bor-
bély András az edző.

A szakosztályvezető kiemelte a Junior Sport 
Kft. és az önkormányzat támogatását, amely a 
sportoláshoz szükséges feltételeket biztosítja.

Az országos döntőbe jutásért küzd 
az akadémia kadett lány csapata

A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia kadett A 
lánycsapata kedden győzött a Szekszárd ellen Kecskeméten. A 
visszavágót pénteken Szekszárdon rendezik, amelyen szintén 
győzni szeretnének a kecskeméti akadémisták.

– Ha túljutunk a szekszárdi mérkőzésen, ak-
kor játszhatunk az országos A döntőbe jutá-
sért, vagyis az ország legjobb nyolc csapata 
közé kerülésért – mondta Halmai Gábor, a ka-
dett csapat vezetőedzője, akinek a munkáját 
Burján Bianka segíti.

A kecskeméti akadémia csapata a selejte-
zőkből jutott a kiemelt csoportba, ahol nem 
tudott a legjobb négybe kerülni, de most min-
den esély megvan ahhoz, hogy a keresztjáték-
ban visszakerüljenek a legjobbak közé.

– Az első lépést megtettük, Szekszárdon is 
nyerni kell, mert kicsi biztosíték a húsz pont 
különbségű győzelem, de nem szabad ebből 
kiindulni, mert a tolnaiak erős ellenfelek – 
hangsúlyozta a vezetőedző.

Továbbjutás esetén vagy a BEAC vagy 
a PVSK ellen kell megmérkőzni az orszá-
gos A döntőbe jutásért, amelyet májusban 
rendeznek.

– Ez a csapat azért érdemelné nagyon meg, 
hogy a legjobbak között szerepeljen, mert 
az előző korosztályban jó eséllyel indult vol-
na az ország legjobb nyolc csapata közötti 
megmérettetésen, amelyet azonban a koro-

navírus-járvány miatt nem 
rendeztek meg – fűzte hozzá.

A csapatban Tózer Nemes Boglárka már a 
kadett magyar válogatottban pályára is lépett, 
mellette Sinka-Pálinkás Szofi és Gergő Janka 
is válogatott-meghívót kapott. Janka sajnos a 
legutóbbi mérkőzésen megsérült, de remél-
hetőleg gyorsan felépül.

Az U16-os kadett lány csapat az akadé-
mián végzős korosztály, a játékosok a Kecs-
keméti KC U18-as csapatában folytatják 
pályafutásukat.

– A lányok közül többen már most is a ju-
nior korosztályban is játszanak. Ez jó lehető-
ség a fejlődésre hiszen az idősebbek között is 
megméretettnek és tanulhatnak – utalt a ve-
zetőpedző az akadémia és a felnőtt klub kö-
zötti együttműködésre, amely az akadémiáról 
kikerülő játékosoknak további lehetőséget 
jelent Kecskeméten.

Az elmúlt bajnoki év a kecskeméti akadé-
mia számára egy kiemelkedően sikeres év 
volt, de remény van arra, hogy ebben a sze-
zonban még a tavalyinál is jobb eredményt 
érjenek el a csapatok.

A cívisvárosban zárta az alap-
szakaszt a Duna Aszfalt-DTkH 
Kecskemét szombaton este. 
Forray Gábor tanítványai az első 
negyed után átvették a kezde-
ményezést, és már úgy tűnt, a 
rendes játékidőben behúzzák 
a győzelmet, de a DEAC nagyot 
mentett, és végül kétszeri hosz-
szabbítás és nagy izgalmak után 
harcolta ki a sikert a KTE. Ezzel 
a győzelemmel a hírös városiak 
egy helyet ugrottak a tabellán, s 
a 8. helyen végeztek az alapsza-
kaszban, amely fontos szempont 
a soron következő középsza-
kasz küzdelmei miatt, ugyanis 
viszik tovább eredményeiket a 
csapatok.

Két debreceni triplával indult az 
összecsapás, majd Karahodzsics és 
Pollard iratkozott fel a kecskeméti-
ek pontszerzői közé elsőként, 6–4. 
Az etap közepén ismét hazai trojkák 
estek be, Valerio volt többször is ma-
gabiztos, 13-7. Nem sokkal később 
már tíz egység volt a felek között a 
differencia, Forray Gábor pedig időt 
kért, 17-7. Kucsera villant meg kint-
ről, és kezdte meg így felzárkózását 
a Kecskemét, ám ennél közelebb már 
nem sikerült kerülni, maradt a hét-
pontos hazai előny tíz percet köve-
tően, 21-14.

Dramicanin szép kosarával foly-
tatódott a mérkőzés, majd aztán Ja-
ramaz süllyesztett el három trojkát, 
és ezzel beérte vendéglátóját a KTE, 
25-25. Kucsera hármasával a vezetést 
is megszerezték a hírös városiak. 
Kiegyenlített küzdelem folyt, egyik 
gárda sem tudott jelentősebb előnyt 
kicsikarni, az utolsó perceket ebben 
a felvonásban a kecskemétiek bírták 
jobban, így 37–41-gyel mehettek 
szünetre.

Hazai kettest követően Klobucar 
távolról volt pontos, őt pedig Drami-
canin követte, 39–47. Őrizte előnyét 

a Duna Aszfalt-DTkH Kecskemét, 
Wittmann és Kucsera percei voltak 
ezek, 47–53. Dramicanin rendkívül 
higgadtan eresztette el újabb triplá-
ját, majd közelebbről is eredményes 
volt, 48–58. Neuwirth még a duda-
szó pillanatában tudta feljebb hozni 
a DEAC-ot, így 50-58-cal jöhetett a 
záró felvonás.

Nem találtak be az első támadá-
saikból a csapatok, majd a 32. perc-
ben Dramicanin törte meg a csendet 
hármassal, 50–61. Három debreceni 
kosár után már csak négy egység 
volt a KTE előnye, Forray Gábor időt 
kért, hogy a maradék hat percre át-
beszéljék a taktikát, 57–61. Pollard 

fontos pontjaival maradt továbbra is 
az előny a Kecskemétnél, 59–64. A 
végjátékban nagyot hajráztak a cívis-
városiak, és az utolsó pillanatban 
ega lizáltak Hagins révén, így hosz-
szabbítás következett, 71–71.

A DEAC amerikai játékosa volt 
eredményes a ráadásban újfent, a 
túloldalon Klobucar válaszolt, 73–73. 
Érezhető volt a feszültség, több hiba 
is becsúszott a csapatoknál, Witt-
mann viszont a tőle megszokott 
extra triplával ismét előnybe hozta 
a KTE-t, 73–76. Valerio kettő plusz 
egyes akcióval, majd egy távolival 
ragadta vissza a vezetést a hazaiak-
nak, 79–76. Forray Gábor rögtön időt 

kért. Klobucar pontos volt kintről, és 
újra egál állt a táblán. Az utolsó tá-
madást a DEAC vezethette, de pontot 
nem szereztek, így jöhetett további 
öt perc.

Pollard és Valerio is a büntetővo-
nalról talált be, 81–81. Wittmann a 
legjobbkor dobta be újabb hármasát, 
81–84. Karahodzsics ezután kétszer 
kísérletezhetett egypontossal, ame-
lyekből az első ment be, 81–85. Jó 
védekezést követően ki más, mint 
Wittmann villant távolról, 81–88. 
Időt kért a DEAC stábja, ám most már 
a Kecskemét nem engedte ki a keze 
közül a fontos győzelmet. A végered-
mény: 86–93.

Forray Gábor vezetőedző értékelé-
se: Gratulálok a csapatnak, köszönöm 
nekik ezt a hozzáállást. A mai győze-
lem a szív diadala volt. Az első ne-
gyedtől eltekintve mi irányítottunk, 
megnyert meccset tettünk szorossá. 
Itt szeretném megragadni az alkal-
mat, és gratulálni a DEAC-nak, mert 
nagyot küzdöttek. A hosszabbítás 
igazi drámai csata volt. Az első végén 
nekik volt dobásuk a győzelemért, de 
jól kivédekeztük. Összességében én 
úgy gondolom, hogy megérdemelten 
nyertünk. Köszönjük szurkolóinknak, 
hogy elkísértek minket. Felfrissítjük 
magunkat, és készülünk a kupára.

DEAC-Tungsram – Duna Asz-
falt-DTkH Kecskemét 86–93 (21–14, 
16–27, 13–17, 21–13, hossz.: 8–8, 
15–22)

Tippmix Férfi NB I. A-csoport, 26. 
forduló

2022. március 26., szombat 18.00 
@ Oláh Gábor utcai sportcsarnok

Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs, 
Minár László Balázs, Horváth Cson-
gor Béla

MKOSZ-ellenőr: Hartyáni Zsolt
DEAC-Tungsram: Polyák 3/3, Ha-

gins 13/6, Valerio-Bodon 25/18, Ko-
vács 16, Aska 23. Cserék: Gáspár 4, 
Kerpel-Fronius -, Neuwirth 2.

Duna Aszfalt-DTkH Kecskemét: 
Pollard 17/3, Jaramaz 9/9, Klobucar 
11/6, Kucsera 8/6, Karahodzsics 11. 
Cserék: Lukács 2, Wittmann 15/9, 
Kiss -, Dramicanin 20/9.

Fullcourt: http://netcasting4.web-
pont.com/?hun_1676

Szerző: Komáromy András

A DEAC elleni győzelemmel 
feljebb léptünk a tabellán 

Fotó forrás: M
KOSZ

A KESI U16-os bajnok jégkorongcsapata

Fotó: Tum
bász Hédi/M
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A kecskeméti Hírös Rescue Team 
újabb eltűnt ember megtalálásá-
ban vett részt március 23-án, múlt 
szerdán. Egy 72 éves néni fülöp-
házi tanyájáról ismeretlen helyre 
távozott. Amint értesítették őket, 
a HRT csapata nagy erőkkel kezdte 
meg a keresést. A cél érdekében 
drónt, hőkamerát és egy kuta-
tókutyát is bevetettek, s végül 
nagy megkönnyebbülésre életben 
találták meg az asszonyt.

Molnár H. Boglárka

A Családsegítő Szolgálat észlelte az 
ebéd kiszállításakor, hogy nincs a néni 
a tanyán, és az előtte lévő napi ebéd 
is érintetlen. Ekkor értesítették a csa-
ládot, akik pedig a helyi rendőröket.

– A hatóság munkatársai szerencsé-
re azt javasolták, hogy amíg a hivata-
los eljárást megkezdik, addig minket 
is értesítsenek – mondta szerkesztő-
ségünknek Trencsényi Péter. A Hírös 
Rescue Team alapítója hozzátette, 
mire a csapatot összeszedték, addig a 
rendőrség leszervezte a keresést.

– A délutáni órákban érkeztünk 
a helyszínre nyolc emberrel, egy te-
rületkutató kutyával, drónnal, hő-
kamerával – mesélte a történteket 
Trencsényi Péter, akinek csapata több 
rendőrrel és több település polgárőre-
ivel együtt kezdte meg a keresést.

Mint megtudtuk, a területet he-
lyenként telepített erdős, helyenként 
pedig vad, sűrű, szinte járhatatlan, fás 
bokros részek jellemezték. A drónnal 
nagyobb területeket sikerült átnézni, 
párokban haladtak a hatalmas erdős 
részeken. Péter elmondta, nem sokat 
segített, hogy időközben be is sötéte-
dett, de körülbelül 2-2,5 órás kutatás 
követően életben találták a nénit.

A HRT alapítója azt is elmondta, az 
asszonyt kicsit kihűlve, kiszáradva, 
de a körülményekhez képest jó álla-
potban találták. A keresőcsapatban 
több mentős is önkénteskedik, ezért 
egy gyors vizsgálatot végeztek rajta, 
majd gondoskodtak a lehűlés elleni 
védelemről. Infúziót kötöttek be neki, 
pótolták a folyadékot, majd a nénit át-
adták a mentőszolgálatnak, magasabb 
szintű ellátásra és kórházba szállításra.

Élve találták meg az eltűnt asszonyt

NINCS IDŐ  
a késlekedésre!
Hasonló esetben a rend-
őrséggel párhuzamosan 
a Hírös Rescue Teamet is 
érdemes értesíteni a  
06-30/821-5679-es  
telefonszámon. Ilyenkor 
minden perc számít!

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Valós idejű forgalommérés-
és adatszolgáltatás fejlesztése 

2020-1.1.1-KKV-START-2020-00066

Projektünk célja egy saját 
fejlesztésű forgalommérő 
eszközre alapozott közúti 
forgalommérő adatszol-
gáltatás kifejlesztése volt. Forgalommérési 
szolgáltatásunk hatékony megoldást nyújthat 
közútkezelők, önkormányzatok úthálózat- és 
forgalomirányítási fejlesztésekkel kapcso-
latos döntéseinek számszerű alátámasztá-
sához. A jelenlegi közép-európai gyakorlat-
ban az önkormányzati üzemeltetésben lévő 
közúthálózattal kapcsolatos döntések (új 
fejlesztések, parkolók kialakítása, forgalomi-
rányítás) gyakrabban alapulnak megérzése-
ken, lakossági panaszokon, semmint egzakt 
méréseken.  A forgalomszámlálások és a 
kiértékelések még jellemzően emberi erővel 
történnek, az adatok átadása több hetes kés-
leltetéssel, táblázatokban történik. Bár napja-
inkban léteznek automatikus forgalommérési 
módszerek, de ezekkel több probléma van: 
egyrészt a létező eszközök rendkívül drágák, 
másrészt az eszközökhöz nem kapcsolódik 
automatikus adatfeldolgozás és adatszol-
gáltatás. Másképp fogalmazva a drága és 
bonyolult eszközökhöz nincs megfelelő üze-
meltetésre alkalmas szakembergárda. A pro-
jektben kidolgozott megoldás komplex: olcsó, 
távolságmérésen alapuló érzékelési módszert 
dolgoztunk ki és hitelesítettünk. Továbbá ki-
fejlesztettünk egy olyan webes alkalmazást, 
amely GSM-hálózaton keresztül összegyűjti 
a mérési pontok adatait, feldolgozza azokat, 
a webes felhasználói felületen keresztül a 
megrendelők a mobil mérési pontokról érkező 
adatokat valós időben fi gyelemmel kísérhetik, 
és természetesen a korábbi mérési időszakok 
adatait le is tölthetik. Rendszerünk nagyon 
fontos eleme, hogy olyan könnyen telepíthe-
tő állványzatot terveztünk, amely egy órán 
belül mérésre alkalmas állapotba hozható, 

és az előkészítést saját szak-
emberekkel végezzük, így a 
megrendelőnek ezzel nem 
kell foglalkoznia. Fontos to-

vábbá kiemelni, hogy rendszerünk rendkívül 
alacsony fogyasztású (szenzor és feldolgozó 
összesen 1,5 W), így az ún. zöld szempontok-
nak is megfelel.

A fejlesztéshez kiváló tudományos hátte-
ret jelentenek a kecskeméti Neumann János 
Egyetem beágyazott rendszerekkel, ipari IoT- 
megoldásokkal és forgalmi modellezéssel 
kapcsolatos tudományos kutatóműhelyei 
nyújtotta eredmények. Ezen csoportokkal 
cégünk kapcsolatot tart, a fejlesztésben az 
érintett kollégákkal rendszeresen szerve-
zünk workshopokat, kutatási eredményeiket 
és publikációikat fi gyelemmel kísérjük.

Tervezett szolgáltatásunk egyedisége 
tehát elsősorban abban jelentkezik, hogy 
egy modern, az adattartalomra fókuszáló, 
időtartamát, helyszínét, mért értékek jelle-
gét tekintve rugalmas, a szenzor alacsony 
bekerülési költsége miatt költséghatékony 
szolgáltatást fogunk tudni nyújtani.

Célunk, hogy a kifejlesztett mobil forgalom-
mérő műszerrel, bárhol felállítva, összeszerel-
ve forgalommérési feladatokat végezzünk ön-
kormányzatok, illetve útépítéssel foglalkozó 
tervező és kivitelező vállalatok részére.

(A Valós idejű forgalommérés- és adatszol-
gáltatás fejlesztése című 2020-1.1.1-KKV-
START-2020-00066 számú projekt az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási 
Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támo-
gatásával, a KKV Start Innováció című (2020-
1.1.1-KKV START 
kódszámú) pá-
lyázati program fi -
nanszírozásában 
valósult meg.)


