
Neumann Kiválósági  
Díjat alapítottak  
Kiválósági díjat alapított a Neumann János Egyetem.  
A kiválóság mindig mindannyiunkról szól, és minde-
nekelőtt arról, hogy mi, egyének közösen hogyan lát-
juk az egyének és csoportok teljesítményét, mondta 
dr. Fülöp Tamás rektor a díjátadón.

Elismerték  
a CédrusNetet 
A CédrusNet Kecskemét szeni-
or tudáshasznosítási program-
ja társadalmi innovációs díjat 
kapott, melyet Engert Jakabné 
alpolgármester vett át.

Új gyermek
pszichiátria  
Dr. Svébis Mihály, a megyei 
oktatókórház főigazgatója 
elmondta, a gyermek- és ifjú-
ságpszichológiai gondozó 21. 
századi körülményeket kínál.
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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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40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Telt ház előtt tartott választási fórumot Rákay Philip közismert médiaszereplő március 22én délután a Kodály Iskola 
dísztermében. Előadásában rámutatott arra: a rendszerváltoztatás óta a legfontosabb választás előtt állunk, amelynek 
nem kisebb a tétje, minthogy megmarade hazánk, megmaradunke 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 3án 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

4. oldal
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LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Magas, 5060 százalék feletti aránnyal győztek az országgyűlési választásokon a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjei BácsKiskun 
megyében is. Kecskeméten dr. Salacz László is hajszálnyira megközelítette a 60%ot, de az egyetlen „újonc” képviselő, dr. Szeberényi 
Gyula Tamás is – akit dr. Zombor Gábor korábbi képviselő helyett indított a Fidesz–KDNP – 53% feletti eredményt produkált a választók 
körében BácsKiskun 2. számú választási körzetében. Cikkünkben mutatjuk a pontos eredményeket (Képünkön dr. Salacz László  
és dr. Szeberényi Gyula Tamás Szeremeyné Pataki Klaudia társaságában az eredményváró eseményen)

Fideszgyőzelem Kecskeméten is

Jótékonysági árverés 
Beregszász művészeiért

Jótékonysági aukciót tartottak a napokban a Hírös Agórában a Kecs-
keméti Képzőművészek Közössége szervezésében. A beregszászi 
művészek és családjaik támogatására rendezett árverésen a kecs-
keméti művészek által felajánlott 44 műalkotás jó része elkelt. Az 
összesen 759 ezer forintos bevétel a Beregszász–Kecskemét Baráti 
Kör Egyesületen keresztül jut el kárpátaljai testvérvárosunkba.

Elkezdődött az M44es 
építése az M5ösig

Kezdődik az M44-es gyorsforgalmi út befejező szakaszának, vagyis 
az M5-ös autópálya és Szentkirály közötti útszakasznak a megépí-
tése. A 32 kilométernyi szakasz közel 106 milliárd forintos beruhá-
zásnak köszönhetően jön létre. A nyitórendezvényen a közlekedés-
politikáért felelős államtitkár azt mondta: cél, hogy mindenhonnan 
30 percen belül elérhetővé váljon egy négysávos út.

6 milliárdból épül új 
logisztikai csarnok

Közös, nagy volumenű ingatlanfejlesztéssel támogatja Kecskemét 
gazdaságának további fejlődését az Infogroup és a Városi Alap-
kezelő Zrt. Nemrég elindult egy 20 ezer négyzetméter területű, 
nemzetközi színvonalú ipari-logisztikai csarnok építése a Déli 
Ipari Park területén. A beruházás értéke meghaladja a 6 milliárd 
forintot, az átadásra várhatóan az idei év végén kerül sor.

7. oldal
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BácsKiskun megyében sem hoztak nagy változást a tegnapi par
lamenti választások. Magas, 5060 százalék feletti eredmények
kel továbbra is hat kormánypárti politikus képviseli a régiót az új 
Országgyűlésben. Az egyetlen új képviselő dr. Szeberényi Gyula Tamás 
BácsKiskun 2. számú választási körzetében. A Kecskemétet is érintő 
megyei 1es és 2es körzetben dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyu
la Tamás is magasan nyert az április 3ai országgyűlési választáso
kon, a második helyen mindkét körzetben a hatpárti ellenzék jelöltje 
végzett. Cikkünkben láthatja a pontos eredményeket.

A vasárnapi választások eredménye-
ként Orbán Viktor ötödször alakít-
hat kormányt hazánkban. S miután 
Bács-Kiskun megye több mint 400 ezer 
szavazópolgárából 268 ezer fő élt sza-
vazati jogával, térségünkben sem szü-
letett nagy meglepetés, hiszen marad-
tak a korábbi képviselők szinte minden 
körzetben. Az egyedüli változás 
Bács-Kiskun megye 2. számú válasz-
tókörzetében történt, ahol a párt dr. 
Zombor Gábor helyett dr. Szeberényi 
Gyula Tamást indította, aki el is nyerte 
a választók többségének bizalmát.

A többi helyen maradtak a korábbi 
képviselők. Így Bács-Kiskun 1. számú 
körzetében dr. Salacz László (59,94%-
os győzelemmel), Kalocsán Font Sán-
dor (60,61%), Kiskunfélegyházán Le-
zsák Sándor (63,76%), Kiskunhalason 
és térségében Bányai Gábor (61,09%), 
Baján pedig Zsigó Róbert (58,11%).

Az eredményekből látszik, hogy to-
ronymagasan nyertek a Fidesz–KDNP 
képviselőjelöltjei Bács 1-ben és Bács 
2-ben is. Dr. Salacz László ország-
gyűlési képviselőjelölt a győzelem 
biztossá válását követően az alábbi-
ak szerint nyilatkozott a Kecskeméti 
Televíziónak:

– A demokrácia ünnepe a válasz-
tás, hiszen a szavazók mondják ki az 
ítéletet arról a négyéves munkáról, 
amit a Parlamentben kifejtettünk, és 
az eredmények azt mutatják, hogy 
pozitívan értékeltek bennünket a 
választók. Ennek nagyon örülök. Na-
gyon köszönöm a szavazóknak, hogy 
éltek a választási jogukkal, nagyon 

köszönöm a segítőimnek is, hogy a 
megfeszített, kemény munka mellett 
is el tudták látni a rájuk bízott felada-
tot. Köszönöm még egyszer a közös 
munkát. Egy kemény félév áll mögöt-
tünk, és egy kemény időszak áll előt-
tünk: nehéz helyzetben vesszük újra 
kezünkbe a kormányrudat, de meg 
fogunk felelni ennek a kihívásnak is, 
hiszen nagy tapasztalattal rendelke-
zünk és a lendületünk töretlen. Külön 
öröm számomra, hogy dr. Szeberényi 
Gyula Tamás képviselőtársam is ott 
fog ülni mellettem a Parlamentben, 
és ő is erősíti a Bács-Kiskun megyei 
csapatot. A koronavírus utóhatása-
ira még mindenféleképp számítani 
kell a gazdasági életben, emellett az 
orosz–ukrán háború káros hatásai 
is be fognak gyűrűzni az országba. 
Ezeket a helyzeteket kezelni kell, de 
úgy gondolom, hogy mivel komoly 
tapasztalat és tudás áll a kormány és 
a Fidesz–KDNP mögött, meg fogunk 
felelni ezeknek a kihívásoknak, meg 
fogunk felelni azoknak az elvárások-
nak, amit a választók támasztanak fe-
lénk – fogalmazott dr. Salacz László.

A Fidesz–KDNP eredményváró 
eseményén dr. Szeberényi Gyula Ta-
más is interjút adott a Kecskeméti 
Televíziónak.

– Ugyan még nem vagyok képvise-
lő – hiszen az eredménynek jogerőre 
kell emelkednie majd, le kell tennem 
az esküt, még alpolgármester vagyok 
–, de természetesen az látszik, hogy 
a munkát nagy valószínűséggel a Par-
lamentben fogom folytatni – húzta alá  

„Futnikék!”

Kék fejpántok, kék szalagok és a hűvösebb idő 
ellenére is motivált futócsapat indult útnak 
a nyolcadik alkalommal megrendezett „Fut-
ni-kék!” elnevezésű megmozduláson. A közös 
sportolás célja az volt, hogy április 2-án, az au-
tizmus világnapján felhívja a figyelmet az autiz-
mus spektrumzavarral élőkre. De nem csak kö-
zös sporttal készültek a szervezők, este kékbe 
borult a zsinagóga épülete is. 

Gyűjtés

Az Ukrajnában dúló háború elszenvedőinek 
megsegítésére tartott adománygyűjtést múlt 
hétvégén az Első Kecskeméti Lions Club. A szer-
vezet tagjai és segítői arra ösztönözték Kecs-
kemét egyik nagy bevásárlóközpontja előtt a 
vásárlókat, hogy egy-egy csomag liszttel, olajjal 
vagy konzervekkel járuljanak hozzá az adomá-
nyozáshoz. Az összegyűlt adományokat társ-
szervezetek segítségével juttatják célba. 

Beszélgetés

A Hírös kecskemétiek című pódiumbeszélgetés 
2021/2022. évadának hatodik előadását rendezi 
meg április 19-én, kedden 18 órakor a Hírös Vá-
ros Turisztikai Központ. Ezúttal is három köz-
ismert kecskeméti személyiség: dr. Finta József 
általános érseki helynök, Szabó Máté színmű-
vész és Pulius Emese fuvolaművész mesél pá-
lyájáról, sikereiről és terveiről. A beszélgetést 
ezúttal is Kriskó János vezeti. 

Regisztráljanak!

Eddig nem regisztrált ukrajnai menekültek je-
lentkezését várja a kecskeméti városháza. Ők 
az ellátásokra, szolgáltatásokra nem jogosul-
tak, ezért menedékes státuszuk rendezéséhez 
mindenképpen szükséges regisztrálniuk. Kér-
nek minden kecskemétit, hogy amennyiben van 
a környezetében ilyen menekült, irányítsák őt/
őket a Gondoskodó Szolgálat által működtetett 
Információs Ponthoz (Kápolna utca 24.).
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Polgármester: Köszönöm, hogy hallgattak a szívükre!
„Örülök annak, hogy a magyarországi polgárok értékelik azt a 
mérhetetlen munkát, amit beleteszünk a hazáért, a nemzetért, 
azért, hogy megmaradjunk Európa szívében, összetartva az egész 
Kárpátmedence magyarságát.” Így fogalmazott Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester vasárnap este az eredmények megszületése 
után. A város vezetője hangsúlyozta, hálás a kecskemétieknek.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester az eredmények vasárnap esti 
megszületését követően a Kecskemé-
ti Médiacentrumnak adott értékelőjé-
ben először a kecskemétiekhez szólt.

– Nagyon köszönöm a kecskeméti-
ek támogatását, azt, hogy nem vesz-
tették el a hitüket, nem vesztették el 
a szívüket, hallgattak a szívükre és jól 

szavaztak. Úgy szavaztak, ami Kecs-
kemét jövőjét szolgálja. Köszönöm 
mindenkinek, aki ezt támogatta! Aki 
pedig kicsit másként gondolta, majd 
átértékeli, s reméljük, hogy ők is a 
maguk módján tovább segítik Kecs-
kemét fejlődését és jövőjét – hang-
súlyozta Szemereyné Pataki Klaudia.

A polgármester az országos ered-

mény kapcsán azt mondta, nagy volt 
a meglepetés.

– Örülök neki, hogy értékelik a 
magyarországi polgárok azt a mér-
hetetlen munkát, amit beleteszünk a 
hazáért, a nemzetért, azért, hogy meg-
maradjunk Európa szívében egy igazán 
dobogó, erőt adó, erőt sugárzó, jól 
prosperáló országnak, összetartva az 
egész Kárpát-medence magyarságát – 
fogalmazott a polgármester. 

Szemereyné Pataki Klaudia azt is 
elmondta, a Fidesz–KDNP hittel és be-
csülettel dolgozik, a kormányfő pedig 
összetartja az országot és tovább fogja 
képviselni a magyar nemzet érdekeit.

Kecskeméten és a megyében is a fideszes jelöltek nyerték a választást

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
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dr. Szeberényi Gyula Tamás. – Nem lesz 
egy könnyű időszak: a háború tovább-
ra is tart, olyan komoly kihívások előtt 
áll hazánk, amelyeknek nagyon nehéz 
lesz megfelelni, azt hiszem, hogy min-
den energiánkra szükség lesz a meg-
felelő megoldások kialakításához. Ez 
óriási felelősséget is ró rám, s nagyon 
köszönöm mindenkinek, aki úgy gon-
dolta, alkalmas vagyok arra, hogy kép-

viseljem Kecskemétet, Tiszakécskét, 
Ballószögöt, Helvéciát, Szentkirályt és 
Városföldet. Igyekszem megfelelni en-
nek az elvárásnak. Bízom abban, hogy 
az eddigi munkám, a nagyon sikeres 
kampányom és a nagyon sok segítőm 
is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sok 
ember úgy gondolja: én vagyok alkal-
mas arra, hogy képviseljem a térséget 
– fogalmazott.

Mentőautó

Hétfőn szolgálatba is állt Kecskemét legújabb 
mentőautója, egy Mercedes-Benz Sprinter gép-
kocsi. Dr. Salacz László országgyűlési képviselő 
adta át a mentőautót, és egy kis ajándékkal is 
kedveskedett a mentősöknek múlt hétvégén. 
Az eseményen jelen volt dr. Papp Zoltán ön-
kormányzati képviselő, aki egyúttal a mentőál-
lomás munkatársa, valamint Horváth Mihály 
Bács-Kiskun megyei vezető mentőtiszt is.

Rotaryközgyűlés

A Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 
éves PETS/SETS közgyűlését tartották meg a Hí-
rös Agórában április 1-jén és 2-án. A kétnapos 
rendezvényen bemutatkozott Réti László, a Ro-
tary Magyarország új kormányzója is. Emellett 
az 55 magyarországi klub képviselői, mintegy 
150 fő elfogadta a 2021-es évre vonatkozó be-
számolókat, megválasztották a 2022–2023-as 
évre vonatkozó tisztségviselőket is. 

Megemlékezés

Ünnepi műsorral emlékeztek II. János Pál pápa 
halálának 17. évfordulójára április elsején a róla 
elnevezett Wojtyla Barátság Központban. A 
megemlékezésen a pápa mellszobránál koszo-
rút helyezett el többek között Lévai Jánosné 
tanácsnok, önkormányzati képviselő, dr. Finta 
József, a Nagytemplom plébánosa, Farkasné 
Pásztor Jolán, a Wojtyla Barátság Központ társ-
alapítója és a keceli Pintér család.

Útfelújítás

Indul a Budai utca burkolatfelújítása az Erdősi 
Imre utca és a Kada Elek utca között. A munka-
végzés várhatóan két hónapig tart. A kivitelezés 
során elvégzik a Budai utca adott szakaszán a 
járda-, szegély-, útalap-, és aszfaltburkolat bon-
tását és építését. A munka a járda felújításával 
indul. Az úttest felújítási munkálatai május kö-
zepétől indulhatnak. A forgalom csak félpályán 
lesz biztosított.
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Orbán: Hatalmas 
győzelmet arattunk

Hatalmas győzelmet arattunk –
mondta Orbán Viktor miniszterel-
nök, a Fidesz elnöke vasárnap késő 
este a kormánypártok budapesti 
eredményváró rendezvényén.

A kormányfő a Bálna rendez-
vényközpont előtt felállított szín-
padon – nem sokkal 23 óra előtt 
– mondott beszédében úgy fogal-
mazott: hatalmas győzelmet arat-

tunk, akkorát, hogy még a Holdról 
is látszik, de Brüsszelből egészen 
biztosan.

„Egész jól nézünk ki, egyre job-
ban nézünk ki, talán még sohasem 
néztünk ki olyan jól, mint ma este” 
– fogalmazott. A kárpátaljai magya-
roknak Orbán Viktor azt üzente: 
tartsanak ki, ne féljenek, az anyaor-
szág velük van.

Forrás: NVI/M
TVA/M

TI

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő

Fotók: Banczik Róbert
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Háromszázmillió forintos kor
mányzati forrásból épült meg a 
gyermek és ifjúságpszichiátriai 
gondozó a BácsKiskun Me
gyei Oktatókórház kecskeméti 
központi telephelyén – mondta 
az emberi erőforrások minisz
tere március 30ai budapesti 
sajtótájékoztatóján.

Kásler Miklós kifejtette: a gyermek-
ellátásra vonatkozó nemzeti egész-
ségügyi program prioritásként kezeli 
a sürgősségi gyermekellátást és a 
mentálhigiénés fejlesztéseket, ami or-
szágosan 13 kórházat érint 8 milliárd 
forint értékben. A fejlesztéseket segíti 
továbbá a Modern Városok Program is 
– tette hozzá.

A gyermek- és ifjúságpszichiátriai 
ellátás fejlesztésének az ad jelentősé-
get, hogy 10 éves kor felett a mentális 
betegségek számítanak a leggyako-
ribb gyermekkori betegségnek, és a 
15-20 éves korosztályban a leggyako-
ribb az öngyilkosság – fejtette ki.

Dr. Zombor Gábor országgyűlési 
képviselő (Fidesz), Kecskemét korábbi 
polgármestere úgy fogalmazott: régi 
adósságát törleszti az egészségügy a 
térség lakosságának, hiszen már évek-
kel ezelőtt megfogalmazódott egy 

korszerű ellátóhely az addiktológiai és 
mentálhigiénés problémákkal küzdők 
számára. A politikus hozzátette: az el-
múlt tizenkét év alatt több mint 30 mil-
liárd forintos fejlesztés valósult meg a 
megyei kórházban, és számtalan új le-
hetőség nyílt a szakemberek számára, 
amelyek az ellátás minőségét javítot-
ták. Ezek között említette az egynapos 
sebészet elindítását, a sürgősségi osz-
tály felújítását, a skill-labor átadását és 
a nővérszálló építését.   

Mint mondta, a 13 milliárd forintos 
Pólus II. plusz program forrásaiból 
lehetősége nyílna a kórháznak, hogy 
minden szakma egy telephelyen gyó-
gyítson. Zombor Gábor úgy vélte, a 

fejlesztések továbbvitelének feltétele, 
hogy a mostani kormány tudja folytat-
ni a munkát.  

Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórház főigazgatója el-
mondta, a gyermek- és ifjúságpszicho-
lógiai gondozó zöldmezős beruházás-
sal 300 négyzetméteren épült meg, 
így öt rendelőegység várja a betege-
ket 21. századi körülmények között.

A kórházvezető is kitért a Pólus 
programra, amellyel megvalósulna 
az intézményvezetés régi szándéka, 
hogy az összes gyógyító tevékenység 
egy helyre költözzön. A sajtótájékoz-
tatón jelen volt Engert Jakabné, Kecs-
kemét alpolgármestere.

Elkészült a kórház gyermek
pszichiátriai gondozója

Digitális tudásközpont nyílt a Rákóczi úton
A XXI. század legmodernebb esz
közeivel ismerkedhetnek meg az 
új Kecskeméti Digitális Tudás
központ látogatói. Az országban 
hatodikként Kecskeméten nyi
totta meg kapuit a mintaprojekt, 
amelynek célja, hogy mindenki 
számára elérhetővé tegye azt a 
tudást, amit korunk modern tech
nológiája megkövetel.

Új digitális tudásközpontot nyitottak 
meg Kecskeméten április elsején. A 
Digitális Jólét Program Hálózatban 
működő központok mintájára a Rákó-
czi út 14. szám alatt megnyílt létesít-
mény lehetőséget nyújt az érdeklődők 
számára a digitális technológiákkal 
való megismerkedésre és kompeten-
ciafejlesztésre. A kecskeméti a hato-
dik helyszín az országban.

– Itt egy olyan új hely jön létre, egy 
olyan új közösségi pont, amely na-
gyon sokszínű, nagyon sok lehetősé-
get biztosít a fiataljainknak. Egy stabil 
jövőt, egy stabil kiegészítő kompeten-
ciát, egy stabil lehetőséget, a jövő épí-
tését. Munkahelyteremtésben, a jövő 
építésében ez egy kiváló központi 
helyszín – mondta Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester.

A tudásközpontok létrehozásával 
a régióban működő köznevelési és 
szakképző intézmények, civil szer-

vezetek, felsőoktatási intézmények 
számára lehetőség nyílik a kompeten-
ciafejlesztő foglalkozások, képzések, 

szakkörök és pedagógusi továbbkép-
zések megvalósítására.

– A legszűkebb keresztmetszet a 

képzett munkaerő. A képzett mun-
kaerőhöz intelligens emberekre van 
szükség, akik képesek használni a 
XXI. század eszközeit. Ezt már gye-
rekkorban el kell kezdeni tanulni – 
mondta a rendezvényen dr. Szeberé-
nyi Gyula Tamás alpolgármester.

Az intézményi kapcsolódások 
mellett a központok közösségi tér-
ként is funkcionálnak, helyet adva a 
fiatalok és a fejlődni kívánó felnőt-
tek vagy akár nyugdíjasok számára 
is.

– Amikor elindítottuk ezt a pro-
jektet, akkor azt tűztük ki célul, 
hogy minden magyar nagyvárosban, 
minden megyében lehetőleg legyen 
egy olyan lehetőség, amely a diákok 
számára alkalmat teremt kipróbálni 
azokat az eszközöket, amelyekkel 
a további karrierjük során majd ta-
lálkozni fognak – tájékoztatott Job-
bágy László, a Digitális Tudásköz-
pont Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Mint a rendezvényen elhangzott, 
a fiatalok mellett mindenki lehető-
séget kap majd arra, hogy a modern 
eszközöket megismerhesse. Az új 
digitális tudásközpontban a tervek 
szerint egyéni látogatókat is fogad-
nak majd.

A beruházás 
részletei
A gyermekpszichiátriai pavilon 
építése 2020 szeptemberében in-
dult el, a műszaki átadás-átvétel 
pedig 2021 decemberében zárult 
le. A zöldmezős beruházás során 
egy nettó 252 m2-es, lapos tetős, 
földszintes pavilon valósult meg. 
Az épületben öt különálló rendelő, 
valamint egy csoportszoba kapott 
helyet, mely mobilfallal kettévá-
lasztható, szükség esetén további 
két helyiséget biztosítva a terápiás 
foglalkozásoknak. 

A létesítmény közepén elhelyez-
kedő ovális váróteremből nyílnak 
a rendelők, az adminisztrációs-be-
tegfelvételi helyiségek és egy ját-
szósarok. Helyet kaptak továbbá 
az épületben a személyzeti terek 
(vizesblokk, teakonyha, öltöző), 
valamint a betegeket kiszolgáló 
vizesblokk helyiségei.

A létesítményt be is rendezték 
bútorokkal, az ellátáshoz terápiás 
foglalkoztató eszközöket, játéko-
kat szereztek be, az épület mel-
lett játszóteret is kialakítanak. A 
beruházás az EFOP „Gyermek és 
ifjúságpszichiátriai, addiktológiai 
és mentálhigiénés ellátórendszer 
infrastrukturális feltételeinek fej-
lesztése” pályázat keretein belül 
a Debreceni Egyetemmel, a Pécsi 
Tudományegyetemmel és a Szege-
di Tudományegyetemmel konzor-
ciumban történt. MTI

Szemereyné Pataki Klaudia: „Itt egy olyan új hely jön létre,  
egy olyan új közösségi pont, amely nagyon sokszínű,  

nagyon sok lehetőséget biztosít a fiataljainknak”

Fotók: Banczik Róbert

Dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő, dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere,  
dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatója és Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere
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AlAPTól

           A
 TETőig

Kezdődik az M44es gyorsfor
galmi út befejező szakaszának, 
vagyis az M5ös autópálya és 
Szentkirály közötti útszakasznak 
a megépítése. A 32 kilométer
nyi szakasz közel 106 milliárd 
forintos beruházásnak köszön
hetően jön létre. A március 30ai 
nyitórendezvényen a közlekedés
politikáért felelős államtitkár 
azt mondta: a hasonló fejleszté
sek célja, hogy rövid időn belül 
bármely hazai településről 30 
percen belül elérhetővé váljon 
egy négysávos út. 

Március 30-án délelőtt jelentették be, 
hogy elkezdődik az M44-es gyorsfor-
galmi út utolsó, M5-ös autópálya és 
Szentkirály közötti szakaszának építé-
se. Mint a projektnyitó rendezvényen 
elhangzott, a 32 kilométernyi utat 
nettó 106 milliárdos beruházás kere-

t é -

ben építi 
meg a Hódút Kft. Ez-

zel a szakasszal létrejön a Kecs-
kemét és Békéscsaba közötti négysá-
vos összeköttetés.

Mosóczi László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) köz-
lekedéspolitikáért felelős államtitkára 
a rendezvényen azt mondta, hogy az 
eddig több szakaszban épülő M44-es 
Lakitelektől a békési megyeszékhelyig 
már az autósok rendelkezésére áll, így 
jelenleg három megyét kapcsol össze.

– A 2019 ősze óta átadott, össze-
sen 88 kilométeres szakaszok nettó 
szerződéses értéke közel 250 milliárd 
forint volt. 2020 tavaszán kezdődött 
meg és várhatóan 2024 tavaszáig tart 
a Szentkirályig tartó szakasz kivite-
lezése a kecskeméti visszakötéssel. 
Most pedig megindulhatnak és 2025 
elejére célba érhetnek a munkála-
tok a Szentkirálytól az M5-ösig tartó 
befejező szakaszon is – mondta az 
ITM közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkára.

A nettó 106 milliárdos fejlesztéssel 
teljes értékű gyorsforgalmi összeköt-

tetés jön 
létre Budapesttől 

Békéscsabáig. Az M44-es fő-
pályáját, valamint a hozzá kapcsoló-
dó közel 50 kilométernyi mellékutat 
mintegy 400 milliárd forintból építik 
meg az évtized közepére. A hasonló 
fejlesztésekkel az a cél, hogy bármely 
hazai településről 30 percen belül el-
érhető legyen egy négysávos út.    

Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecs-
kemét alpolgármestere beszédében 
az M44-es Szentkirály és Kecskemét 
közötti szakaszának jelentőségét 
hangsúlyozta.

– Kecskemét napjainkban már meg-
kerülhetetlen gazdasági központja 
Magyarországnak. Városunk az elmúlt 
évtizedben egy olyan gazdasági, ipa-
ri és oktatási pályán indult el, amely 
joggal emeli az ilyen központok so-
rába. Az önkormányzat az elmúlt 10 
évben bizonyította azt, hogy elköte-
lezett a cégek, vállalkozások, gazda-
sági társaságok letelepedése mellett. 
A megyeszékhely mára elmondhatja 
magáról, hogy kereskedelmi útvona-
lak csomópontjává vált, de ezek már 
nem mennek át a városon – mondta 
dr. Szeberényi Gyula Tamás, aki az 
M44-est Magyarország „selyemútjá-
nak” nevezte.   

Juhász Zoltán, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő (NIF) Zrt. útfejlesztési 
igazgatóhelyettese azt hangsúlyozta, 
hogy az M44-es út építése folyamatos.

– Jelenleg a Szentkirály és Lakitelek 
közötti szakasz kivitelezése zajlik, 

pont itt, ahol a tájékoztatónkat tart-
juk. Innen fog folytatódni a nyomvo-
nal, és tart egészen az M5-ösig, Kecs-
kemétig, az 5-ös számú főútig. Ezen 
a 32 kilométeres szakaszon egy külön 
szintű csomópontot is létre fogunk 
hozni a 441-es főútnál, és az 5-ös szá-
mú főúthoz fogunk csatlakozni egy 
turbókörforgalommal, nagyon közel 
az M5-ös csomópontjához. Ezzel fog 
létrejönni a közvetlen kapcsolat az 
M44-es és az M5-ös között – mondta 
a rendezvényen a NIF Zrt. útfejlesztési 
igazgatóhelyettese.

A beruházás a tervek szerint három 
évig tart majd. Ezalatt több mint 136 
ezer köbméternyi aszfalt fog beépülni 
a pályába és több mint 3 millió köb-
méternyi földet mozgatnak meg.

A rendezvényen nyilatkozott a 
Kecskeméti Médiacentrumnak Sze-
mereyné Pataki Klaudia polgármester 
is, aki szerint ha elkészül a most el-

induló újabb útszakasz, az hatalmas 
terhet vesz le a város lakosságáról és 
megkönnyíti a térség elérhetőségét 
is.

– Nekünk, kecskemétieknek egy 
elkerülő útszakaszról van szó, hi-
szen az M44-es forgalmát eltereli a 
várostól északra, és az M5-össel egy 
közvetlen kapcsolatot hoz létre úgy, 
hogy nem jön keresztül a városon. 
Óriási zajcsökkentéssel, levegőszeny-
nyezés-csökkentéssel párosul a beru-
házás. A másik hozadéka pedig, hogy 
a kecskemétiek könnyebben érhetik 
majd el a keleti régiót, a Viharsarkot, 
Erdélyt – mondta Szemereyné Pataki 
Klaudia.

A rendezvényen bejelentették azt 
is, hogy már megkezdődtek a tárgya-
lások az M44-es folytatásáról, vagyis a 
Békéscsabától Gyulán keresztül Nagy-
szalontáig tervezett szakasz megépí-
téséről is a román partnerrel közösen.

Bekapcsolódik az M5be Magyar
ország „selyemútja”, az M44es

Fotók: Banczik Róbert
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Közös ingatlanfejlesztéssel támogatja Kecskemét fejlődését az 
Infogroup és a Városi Alapkezelő Zrt. Nemrég elindult egy 20 ezer 
négyzetméter területű iparilogisztikai csarnok építése a Déli Ipari 
Park területén. A beruházás értéke meghaladja a 6 milliárd forintot, 
az átadásra várhatóan az idei év végén kerül sor.

A Déli Ipari Park egyik 12 hektáros 
területén – most első ütemben – egy 
20 ezer négyzetméter alapterületű 
ipari-logisztikai csarnokot építenek 
fel. A beruházás az Infogroup és a Vá-
rosi Alapkezelő Zrt. partnerségében 
valósul meg.

A projekt indítását március 31-
én jelentették be Kecskeméten, a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara épületében. A rendezvé-
nyen dr. György László gazdaságstra-

tégiáért és szabályozásért felelős ál-
lamtitkár azt mondta: a Kecskeméten 
folytatott gazdaságpolitika kiválóan 
működik, mivel a helyi és az orszá-
gos politika szorosan együttműködik 
a helyi gazdasággal.

– Kecskemét az első olyan tele-
pülés Magyarországon, ahol városi 
alapkezelő működik, és ez példát 
mutat a többi városnak. Az alapkez-
elő befektet olyan alapinfrastruktúrá-
ba, amelyből járadékszerű jövedelme 

tud származni a térségnek – mondta 
dr. György László.

Az Infogroup ügyvezető igaz-
gatója, Székely Ádám a rendezvé-
nyen úgy fogalmazott: ez egy olyan  
beruházás, amelyből mindenki profi-
tálni fog, és amely Kecskemét gaz-
daságát fejleszti, új munkahelyeket 
teremt és tovább erősíti a régió 
országon belül elfoglalt gazdasági 
pozícióját.

– Nagyon fontos ez az együttmű-
ködés – mondta. – A korábbi évek 
hatalmas növekedése után most 
nagyon nehéz helyzetben vagyunk, 
amit egy világjárvány és egy háború 
is tetéz. Azt gondolom, hogy ezek az 
együttműködések fontosak annak ér-

dekében, hogy a nehézségek ellenére 
merészen, stabilan és határozottan 
tudjunk a jövőbe nézni és fejleszteni 
ennek a nagyreményű és nagy jövőjű 
városnak az ipari infrastruktúráját – 
hangsúlyozta az Infogroup ügyveze-
tő igazgatója.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpol-
gármester kiemelte: a Mercedes ide-
költözésével új időszámítás kezdő-
dött Kecskemét gazdasági életében. 
Azóta sorra érkeznek a nagyvállala-
tok, de új lendületet kaptak a kis- és 
középvállalkozások is.

– Kecskemét és annak gazdasági 
élete egymást erősítő szimbiózisban 
él. Kívánom, hogy ez az állapot még 
sokáig fennmaradjon. A városvezetés 

megfelelő hátteret biztosítva adjon 
lehetőséget a gazdaság fejlődésére, 
amiből nemcsak az idetelepülő vál-
lalatok, hanem minden kecskeméti 
polgár is profitálhat. Ehhez bizto-
sít most alapot a Déli Ipari Parkban 
ez az új beruházás is – mondta az 
alpolgármester.

A budapesti régió mellett a jól 
megközelíthető kereskedelmi útvo-
nalak mentén fekvő logisztikai köz-
pontok is megteltek, egyre nagyobb 
az igény az újak kialakítására vidé-
ken is. A Mercedes-gyár szomszéd-
ságában elsősorban járműipari és 
logisztikai bérlők megjelenésére szá-
mítanak, és új bérlői igények szerinti 
fejlesztésekre is van lehetőség.

TÖBB MINT 6 MILLIÁRD FORINTBÓL ÉPÜL  
új logisztikai csarnok a Déli Ipari Parkban

Elkészültek a szabadidő
központ új parkolóhelyei
Befejeződött a Benkó Zoltán Szabadidőközpont előtti új parkoló 
kialakítása. A II. ütem során 71 új parkolóhely készült el, melyek 
közül 4 családi és 2 mozgáskorlátozott. Az I. ütemmel együtt így 
összesen 103 parkolóhely várja a látogatókat. A beruházás Kecske
mét Megyei Jogú Város támogatásával valósult meg.

A szabadidőközpont Nyíri úti sza-
kaszán a beruházás II. üteme során 
nemcsak 65 normál, 4 családi és 2 
mozgáskorlátozottaknak kialakított 
parkolóhely készült, hanem a parko-
ló hosszával megegyező, 330 méter 
új kerítést is kapott a szabadidő-
központ. Megújult a főbejárat előtti 
közlekedőfelület, ahol a térkő cse-
réjén kívül ülőhelyeket is kialakítot-
tak. Új szemeteseket helyeztek ki és 
jelentős növénytelepítésekre is sor 
került: megközelítőleg 1200 cserjét 
és 50 fát ültettek a kerítés mellé, il-
letve a parkolók közötti szigetekbe.

Hozzávetőlegesen 500 méter 

aszfaltút újult meg, közel 200 négy-
zetméter közlekedőfelületet és 
megközelítőleg 1400 négyzetméter 
térburkolatot raktak le. A térbur-
kolatok nagy része úgynevezett 
Ökogreen térkő, amelyek különle-
gessége, hogy a térkövek közötti 
nagyméretű fugahézagok megbíz-
hatóan elszivárogtatják az esővizet, 
emiatt tekinthetők sokkal inkább 
környezetbarátnak, mint a normál 
térkövek.

– A Benkó Zoltán Szabadidőköz-
pont Kecskemét egyik legkedvel-
tebb szabadidős létesítménye. A 
látogatók az elmúlt évek fejlesztése-

inek köszönhetően bőséges szolgál-
tatási kínálat közül válogathatnak: a 
terület kiváló edzéshelyszín koco-
gók és futók számára, de kültéri fit-
neszpark és street workout pálya is 
várja a sportolókat. Labdajátékokra 
is több lehetőség adott a homokos 
strandröplabda-, strandfoci-, strand-
kézilabda- és kosárlabdapályákon. 
Ezeken túl a játszótér és a horgászat 
is sok látogatót vonz, akik számára 
most már elegendő és megfelelő 
színvonalú parkoló áll rendelkezés-
re. Bízunk benne, hogy a beruhá-
zással még vonzóbb lesz a szabad-
időközpont a látogatóink számára 
– mondta el dr. Patay Balázs, a sza-
badidőközpontot üzemeltető Hírös 
Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A beruházás Kecskemét Megyei 
Jogú Város közel 160 millió forintos 
támogatásával valósult meg.

Megújul a Kiskőrösi út 

Helvécia 300 millió forint támogatást nyert útfelújításra. A Vidékfejlesz
tési Program pályázatának köszönhetően a Kecskemétet és Helvéciát 
összekötő Kiskőrösi út három szakaszon újul meg, ezzel kapcsolatban 
tartottak sajtótájékoztatót nemrég a helvéciai polgármesteri hivatalban.

300 millió forint pályázati forrásból 
újul meg a Kecskemétet Helvéciával 
összekötő Kiskőrösi út. A Vidékfejlesz-
tési Program az önkormányzatokkal 
együttműködve a települések fejlődé-
sét támogatja. Több mint ezer pályázat 
érkezett a külterületi utak fejleszté-
sére, szilárd útburkolattal való ellátá-
sára, korszerűsítésére – mondta Papp 
Zsolt György vidékfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár a március 30-án 
rendezett helvéciai sajtótájékoztatón.

Balogh Károly, Helvécia polgármes-
tere elmondta: a kecskeméti út nagy 
forgalmat bonyolít le nap mint nap, 
a Kiskőrösi út felújítása nagy segít-
ség a Kecskemét és Helvécia között 
közlekedőknek. Dr. Szeberényi Gyula 

Tamás, Kecskemét alpolgármestere a 
sajtótájékoztatón kiemelte: ahol az út 
fejlődik, ott a közösség is fejlődik, ami 
Kecskemét és a környező települések 
összefogásával jöhet létre. Egyre nő az 
igény a fejlesztésekre, melyek mind azt 
a célt szolgálják, hogy élhetőbb legyen 
a térség, ezért kiemelten fontos a Kecs-
kemét és a térség közötti együttműkö-
dés – hangsúlyozta az alpolgármester.

A sajtótájékoztatót követően a meg-
hívottak megnézték, melyik útszakasz 
újul meg.  Bács-Kiskun megyében fo-
lyamatosak az útfelújítások, többek 
között épül az 52-es főút, és mint az 
5. oldalon tudósítunk az aktuális ese-
ményekről, az M44-es gyorsforgalmi út 
fejlesztése is folyamatban van.

Székely Ádám, az Infogroup ügyvezető igazgatója  
és dr. Várady Zoltán, a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója

Fotók: Banczik Róbert
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Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Jótékonysági aukciót tartottak 
a napokban a Hírös Agórában 
a Kecskeméti Képzőművészek 
Közössége (KKK) szervezésében. 
A beregszászi művészek és csa
ládjaik támogatására rendezett 
árverésen a kecskeméti művé
szek által felajánlott 44 műalko
tás jó része elkelt. Az összesen 
759 ezer forintos bevétel a Be
regszász–Kecskemét Baráti Kör 
Egyesületen (BEKECS) keresztül 
jut el kárpátaljai testvérvárosunk 
rászoruló művészeihez.

Balanyi Károly grafikus- és zo-
máncművész, a KKK elnöke a Kecs-
keméti Médiacentrumnak elmondta: 
a felajánlott 44 műalkotás részben 
a Hírös Agórában, a tavaszi feszti-
vál keretében rendezett kiállításon 
látott, részben a művészek egyéb 
munkái közül került ki. Összesen 26, 
többségében a KKK-hoz tartozó mű-
vész ajánlotta fel egy vagy több al-
kotását, köztük festményeket, grafi-
kákat, pasztelleket, tűzzománcokat, 
akvarelleket, kerámiákat, valamint 
hat művészeti albumot. A kikiáltási 
árat a művek valós értékénél alacso-
nyabban, akár 30-40 százalékos szin-
ten állapították meg, hogy nagyobb 
legyen a vásárlókedv.

A befolyt 759 ezer forintos 
összeget a KKK a BEKECS-en ke-
resztül juttatja el a beregszászi 
polgármesteri hivatalhoz, akik a 
helyi igények alapján költik majd el 
a pénzt a szükséges árucikkekre, 
és juttatják el azokat a rászoruló 
művészekhez – mondta Balanyi 
Károly.

A március 30-ai, szerda esti jó-
tékonysági árverésen városunk 
több prominens politikusa is jelen 
volt és aktívan licitált, vásárolt, 
ezzel támogatva a beregszászi 
művészeket.

Jótékonysági árverést tartottak  
A BEREGSZÁSZI MŰVÉSZEKÉRT

Adománygyűjtő virág
vasárnapi kórushang
verseny a Szentcsalád 
Plébánián
A Miraculum és az Aurin kóruscsalád fog énekelni virágvasárnap – április 10én – 16 
órától a Szentcsalád Plébánia nagytermében egy Beregszász javára tartandó ado
mánygyűjtő koncerten.

Vezényel Durányik László karnagy, zongorán 
közreműködik Lovászné Gajdos Éva. A rendez-
vény fővédnöke dr. Bábel Balázs kalocsa-kecs-
keméti érsek, metropolita, védnöke Hatházi 

Róbert, a Szentcsalád Plébánia plébániavezető 
lelkipásztora. A részvétel ingyenes, pénzado-
mányokat a beregszászi rászorultak számára 
köszönettel fogadnak.

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

BEFEJEZŐDÖTT AZ ÚJ CSALÁD ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉPÍTÉSE
Befejeződött az új család- és gyermekjóléti 
központ építése Kecskeméten a Széchenyi 
2020 program keretén belül. A beruházással 
az eddigieknél fejlettebb és modernebb infra-
strukturális közegben, családias környezet-
ben valósulhat meg a városi és járási csa-
ládsegítő és gyermekjóléti ellátás. A projekt 
508.444.300 Ft összegű vissza nem térítendő 
európai uniós támogatásban részesült.

A támogatás intenzitása 100%, a beruházás az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, va-
lamint hazai társfinanszírozással valósult meg. Az 
új család- és gyermekjóléti központ a korábbinál 
fejlettebb infrastrukturális környezetben végezheti a 
városi és járási szintű családsegítő és gyermek-
jóléti ellátást. Egyben kiteljesedik a modern szoci-
ális munka bevezetése, a családfókuszú szociális 
munka kialakítása és szakmai műhelyként történő 
működtetése. A tanácsadások, a várandós anyák 
segítése, a speciális szolgáltatások, mint az utcai 
szociális munka, a kórházi szociális munka, a ké-
szenléti szolgálat vagy a kapcsolattartási ügyelet 
fejlesztése, továbbá a mediáció mint segítő mód-
szer alkalmazásának bővítése és kiterjesztése.

A projekt egyben hozzájárul a kulturális örökség 
megőrzéséhez és helyreállításához, az Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégia „Nyugati Városkapu” 
akcióterületen tervezett Rudolf laktanya területe mű-
emléki épületeinek és környezetének megóvása, ér-
tékőrző felújítása koncepció részeként. A megvalósí-
tás során az egykori Rudolf laktanya alakulóterének 
északnyugati részén, a Széktói Stadion szomszéd-
ságában hasznosult három, korábban használaton 
kívüli műemléki épület oly módon, hogy a volt 
altisztképző, valamint a zuhany-mosókonyha 
épülete az örökségvédelmi szempontoknak 
megfelelően teljesen megújult. A két épület 
között elhelyezkedő romos, egykori zárt 
kispuskás lőtér pedig műemlékvédelmi 
szakértő bevonásával, az épített örökség 
értékeit megőrzendően újjáépült, illetve 
kibővült. A beruházás eredményeként 
egy bruttó 1.331 m² alapterületű, 

építészetileg és funkcionálisan, az intézmény inf-
rastrukturális igényeit minden tekintetben kielégítő 
korszerű, akadálymentesített komplexum jött létre, 
amely alkalmas az intézmény megnövekedett fel-
adatainak ellátására és a magasabb színvonalú csa-
lád- és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására. 

A két felújított és az új épület egymással kap-
csolatban lévő, de funkcionálisan jól elkülöníthető 
részekből álló épületkomplexumként működik. Az 
új épületben az intézmény ügyfélforgalmi és kö-
zösségi funkciókat ellátó helyiségei, a két felújított 
épületben pedig a dolgozói irodák és a kapcsolódó 
helyiségek jöttek létre. Az egyik épületben a család-
segítő munkatársak, míg a másikban az esetmene-
dzserek munkahelyei létesültek. 

A beruházás során megvalósított energiahaté-
konysági intézkedések megteremtették az intéz-
mény környezettudatos, költségtakarékos, hosszú 
távon fenntartható üzemeltetési lehetőségét.

Az intézménykomplexum megvalósulásával 
egy 5.244 m²-es intézményi terület is kiépült, 
mely alkalmas az óvodán és iskolán kívüli neve-
lést támogató, elsősorban sport- és szabadidős 
tevékenységek végzéséhez kötődő, a gyermek, 
illetve a családok hasznos időtöltését célzó klub-
foglalkozások végzésére. Ennek keretében a nehéz 
vagy a szociálisan hátrányos helyzetű, különösen 
a csellengő vagy veszélyeztetett gyermekek szá-
mára tematikus segítő csoportfoglalkozások is 
működtethetők.

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Balanyi Károly grafikus-  
és zománcművész, a KKK elnöke

Fotók: Tóth Enikő
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Átadták a társadalmi innovációs 
díjakat kedden Budapesten. A 
2021es társadalmi innovációs 
tevékenységéért jutalomban 
részesült a CédrusNet Kecskemét 
szenior tudáshasznosítási prog
ramja – írja az MTI.  

Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere köszöntőjében azt mond-
ta, a most kitüntetettek a társadalom 
előre jutásáért a társadalom minden 
rétegét érintően tettek szolgálatot. 
„Hősök teremtek közöttünk, egysze-
rű emberek között” – fogalmazott. 
A miniszter megköszönte a kormány 
és a társadalom nevében a díjazottak 
elszántságát. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (Emmi) és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő 2021. évi 
nyílt pályázatára olyan állami és ön-
kormányzati intézmények, valamint 
civil szervezetek, vállalkozások jelent-
kezését várták, amelyek a társadal-
mi innováció terén mérhető módon 
jelentős eredményt értek el és fenn-
tartható üzleti modellel rendelkez-
tek, különösen az esélyegyenlőség, a 
társadalmi felzárkózás, a családtámo-
gatás, a köznevelés, a szociális és az 
egészségügyi ellátás terén.

A 2021-es társadalmi innovációs te-
vékenységéért jutalomban részesült a 

TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS DÍJAT 
kapott a CédrusNet Kecskemét

SZEZONNYITÓ  
KERTLÁTOGATÁS  
a Málnáskertben 
Töretlen sikernek örvendenek a széchenyivárosi közösségi kertek. 
A Szentcsalád Plébániával szomszédos Málnáskert közösségi 
kertben március 30án délután tartották meg a hagyományos 
szezonnyitó megbeszélést, ahol az új parcellatulajdonosok is 
bemutatkoztak.

Hagyományos szezonnyitó kertláto-
gatásra és megbeszélésre várták a 
széchenyivárosi Málnáskert közös-
ségi kert parcellatulajdonosait múlt 
szerda délután. A kertben gyűltek 
össze a lelkes kertészek, akiket B. 
Tóth Katalin, a Széchenyivárosért 
Egyesület elnöke köszöntött. A ren-
dezvénnyel harmadik szezonjukat 
nyitották meg. A megbeszélésen 
bemutatkoztak az új parcellatulaj-
donosok. Szamler László, a Széche-
nyivárosi Zöld és Pont Civil Társaság 
ügyvivője pedig két láda ajándék 
növénnyel kedveskedett a kertba-
rátoknak. Tavaly két padot kapott 
a kert az önkormányzattól, aminek 
nagyon örülnek, mivel így le tudnak 
ülni pihenni és beszélgetni. Ebben a 

szezonban azt tervezik, hogy besze-
reznek egy asztalt a még nagyobb 
kényelemért.

A városrész első kertjét egyéb-
ként öt évvel ezelőtt alapította a 
Széchenyivárosért Egyesület, azóta 
szokás, hogy időközönként átbeszé-
lik a feladatokat. A közösségi kertek 
népszerűségét jól mutatja, hogy 
mindkét kertben túljelentkezés van.

A Szentcsalád Plébániával szom-
szédos kert tavaly kapta a Málnáskert 
nevet, mivel szinte minden parcellán 
ültettek el málnatöveket. A kertész-
kedőket szakemberek is segítik, akik 
elmagyarázzák, mit és hogyan érde-
mes elvetni, és egymásnak is sokat 
segítenek a parcellatulajdonosok 
tanácsokkal.

ÚJ KORMÁNYABLAKOT  
avattak Kerekegyházán 

Az ország 314. kormányablakát 
Kerekegyházán adták át nem
rég. Az új intézményhez – gyors 
ügyintézés mellett – közel 
2500féle üggyel fordulhatnak 
a kerekegyháziak, illetve a 
régióban élők.

Új kormányablak nyílt Kerekegyhá-
zán. A 90 milliós önkormányzati és 
állami forrásból megvalósuló beru-
házás eredményeként átadták már-
cius 30-án Bács-Kiskun megye 19. 
kormányablakát.

– Kerekegyházán most az ország 
314. kormányablakát alakítottuk ki. 
Ha az ember körülnéz egy ilyen kor-
mányablakban, akkor azt látja, hogy 
esztétikus környezetben, egységes 

arculattal, jól felszerelt informatikai 
háttérrel, felkészült kollégák fogad-
ják az ügyfeleket – mondta György 
István területi közigazgatásért fele-
lős államtitkár.

A felújított és átalakított épületben 
4 ügyintéző fogadja az ügyfeleket 4 
munkaállomáson. Közel 2500 ügytí-
pust képesek kezelni a kormány ablak 
dolgozói, ami többszöröse annak, 
amit eddig a településen működő 
okmányirodában fogadhattak. – A 
kistelepülésen lakóknak mindig van 
egy olyan hiányérzetük, hogy ők nem 
részesülnek azokban a nagyvárosok 
által nyújtott előnyökben, amiben 
mondjuk Kecskemét is részesül, de 
így ezek az esélyek folyamatosan 
egyenlítődnek ki, miközben ezek a 

települések meg tudják tartani a sze-
mélyes varázsukat – emelte ki dr. Sa-
lacz László országgyűlési képviselő.

Az infrastruktúra fejlesztése mel-
lett, ami az épület felújításán túl új 
informatikai rendszer kialakítását 
is jelentette, fontos az is, hogy az 
ügyfeleket fogadók szakmailag fel-
készültek legyenek.

Kovács Ernő kormánymegbízott 
elmondta, itt ugyanazokat az ügye-
ket tudják intézni, mint Kecskemé-
ten. Hozzátette, ma már teljesen 
mást jelent a közigazgatási ügyin-
tézés mint 2014 előtt. Jelentősen 
lecsökkent az ügyintézés ideje. Ezt 
tovább gyorsítja az is, hogy egyre 
több ügy intézhető már el az inter-
neten keresztül.

CédrusNet Kecskemét szenior tudáshasznosítási 
programja és a Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit 
Kft. „Kiállok érted, kiállok magamért” programja. 
Elismerő oklevélben részesült az Aba-Novák Agó-
ra Kulturális Központ helyi termékek vására, az 
Eötvös József Református Oktatási Központ Su-
liplusz projektje, a Nagykanizsa Központi Óvoda 
„Innovatív utak a fenntartható jövőhöz” projekt-
je, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény népi fajátszó-
tér programja, a Schlachta Margit Nemzeti Szoci-
álpolitikai Intézet „Érték vagy” portálja.

Az elismeréseket, tárgyi jutalmakat Kásler 
Miklós miniszter és Monszpart Zsolt, az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója adta át.

 MTI
A CédrusNet nevében az elismerést Engert 
Jakabné, Kecskemét alpolgármestere vette át

Fotók: EM
M
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A kecskeméti Neumann János 
Egyetem hagyományteremtő 
szándékkal szervezte meg a Neu
mann Kiválósági Ünnepet márci
us 30án este, melynek keretein 
belül díjakat adtak át az intéz
mény kiemelkedő teljesítményű 
munkavállalóinak, hallgatóinak 
és támogató partnereinek.

Ahogy azt dr. Fülöp Tamás, a Neumann 
János Egyetem rektora köszöntőjében 
elmondta, az intézményben szép ha-
gyományai vannak a tehetségek, a 
tudományos és kutatási eredmények, 
a kiemelkedő szakmai teljesítmények 
elismerésének. A fenntartó Neumann 
János Egyetemért Alapítvány támoga-
tásának köszönhetően lehetőség nyílt 
arra, hogy új ösztönzőrendszert és 
-programokat alakítsanak ki. A szerda 
esti – hagyományteremtő szándékkal 
megrendezett – ünnepi díjátadó en-
nek legújabb eleme. Célja, hogy meg-
mutassa, a Neumann János Egyetem 
az érték, a kiválóság iránt elkötelezett 
intézmény, ahol a kiválóságokat a kö-
zösségben betöltött szerepük alapján 
díjazzák.

– A kiválóság, a siker sohasem az 
egyénről szól. Még csak nem is arról 
a teljesítményről, amit a siker, a ki-
válóság érdekében tettünk. Ugyanis 
a kiválóság mindig mindannyiunkról 
szól, és mindenekelőtt arról, hogy 
mi, egyének közösen hogyan látjuk az 
egyének és csoportok teljesítményét, 
a hallgatók, oktatók és munkatársak 
sikerét. A kiválóság valódi értékét 
ugyanis a közösség elismerése, a hall-
gatók, munkatársak és külső partne-
rek visszajelzései adják – mondta a 
rektor.

A 2022-ben alapított Neumann 

Kiválósági Díjjal – mely egy Pogány 
Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrász-
művész által készített emlékplakettet, 
valamint 100 ezer forint pénzjutalmat 
jelent – ezeket a kiemelkedő teljesít-
ményű munkavállalókat, hallgatókat 
és támogató partnereket jutalmazták.

Két nagy kategóriában adtak át 
díjakat:

• a végzős évfolyamok kiváló 
tanulmányi teljesítményt nyújtó 
hallgatóinak,

• az egyetemen kimagasló munkát 
végző oktatóknak, dolgozóknak.

Csizmadia Norbert, a Neumann Já-
nos Egyetemért Alapítvány Kuratóriu-
mának elnöke köszöntőjében méltat-
ta a névadó tudós munkásságát.

– Mi az, amit tanulhatunk Neu-
manntól? Neumann azt mondta, hogy 
éljünk ingergazdag környezetben, 
mert a szélcsend nem nevel jó hajó-

sokat. Legyünk bátrak, lépjünk át a tu-
domány határain és értsük meg a világ 
működését, nézzük komplexen a dol-
gokat, kapcsoljuk össze, és legyünk 
arra büszkék, hogy magyarok va-
gyunk! – mondta Csizmadia Norbert.

Lezsák Sándor, a Neumann János 
Egyetemért Alapítvány Kuratóriumá-
nak tagja is köszöntötte „a fiatalokat 
és hosszabb ideje fiatalokat, akik 
ma Neumann János Kiválósági Díjat 
kapnak”.

– Akik kiérdemelték a világhírű 
Neumann János nevéhez kötött díjat, 
elismerést, olyan személyes, egyéni 
csúcsteljesítményt értek el, amilyen 
szinten megmaradni nem lesz egy-
szerű, és tovább kell emelkedniük. 
Önök megtapasztalták, hogy ember 
nélkül semmi nem lehetséges, de in-
tézmény nélkül semmi nem tartós. Az 
önök rendkívüli felelőssége, hogy in-

tézményünk, a Neumann János Egye-
tem szervezője, éltetője legyen az új 
aranykort élő nemzetünknek – emelte 
ki a Magyar Országgyűlés alelnöke.

A díjátadás színes és izgalmas volt, 
akár egy Oscar-gálán. A díjazottakról 
készült kisfilmek jól bemutatták az 
adott személyeket és kiválóan meg-
mutatták azt a munkát, amivel kiérde-
melték, hogy a közösség tagjai őket 
emeljék ki és tartsák méltónak arra, 
hogy elismeréssel jutalmazzák mind-
azt, amit értük és ezzel a Neumann 
János Egyetemért tesznek.

A rendezvényen bemutatkozott az 
intézmény fővárosi képzési helyszí-
nét biztosító Magyar Nemzeti Bank 
Tudásközpont is, melyet dr. Lehmann 
Kristóf képviselt. A gála zárásaként 
dr. Csuhaj-Varju Imre, a Kármán Tó-
dor Védelemipari és Technológiai 
Tudásközpont vezetője egy eredeti, 

1848-as, damaszkuszi pengés szablyát 
ajándékozott az egyetemnek, melyet 
azzal a céllal adott át dr. Fülöp Tamás 
rektornak, hogy erre a szimbolikus 
erővel bíró ereklyére függesszék fel 
az adott évben legjobban teljesítő, 
védelemipari képzésben részt vevő 
hallgató nevét.

A díjátadó után Borbély Mihály 
Kossuth-díjas dzsesszmuzsikus és tri-
ója adott színvonalas koncertet, ahol 
a zenész Polygon című albumáról 
hangzottak el dalok. A koncert vé-
gén állófogadás várta a vendégeket, 
akik a Kecskeméti SZC Széchenyi Ist-
ván Technikum tanulói által készített 
finger food kínálatából falatozhattak, 
miközben – egy jó pohár borral vagy 
finom pezsgővel a kezükben – a fo-
tófalnál készíttethettek magukról és 
erről az estéről emléket.

Kiválósági díjak a Neumann János Egyetemen

Átadták a Kocsisban 
a Kertész SZKTV díjait 
Átadták a Kertész Szakma Kiváló Tanulója verseny díjait múlt 
pénteken a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Tech
nikum és Szakképző Iskola dísztermében. Az ünnepségen mind a 
12 részt vevő diák és a felkészítő tanárok ajándékokat vehettek 
át a helyi támogatók jóvoltából. A legjobbak a döntő második 
fordulójában bizonyíthatnak legközelebb.

Április elsején tartották a Kertész 
Szakma Kiváló Tanulója verseny 
záróünnepségét a Kocsis Pál iskola 
dísztermében. A versenyt az Agrármi-
nisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara és a Déli Agrárszakképzési 
Centrum Kocsis Pál Mezőgazdasági 
és Környezetvédelmi Technikum és 
Szakképző Iskola szervezte meg kö-
zösen. Az eseményen részt vevő 12 
tanuló díjazásából sok helyi vállalko-
zás vette ki a részét, így egy diák sem 
ment haza üres kézzel.

– Kecskemét Kertmagyarország 
fővárosa volt Németh László idejé-
ben. Én azért bízom benne, hogy 
nem veszítette el ezt a pozíciót 
teljesen, és a jövőben még tovább 

erősíthetjük. Nagyon fontos a város 
számára az agrárium, a kertészet, az 
élelmiszerszegmens, ugyanis ez egy 
stratégiai iparág – hangsúlyozta a dí-
játadón Gaál József alpolgármester.

A verseny az országos döntő I. 
fordulója volt. A diákoknak szóbeli 
és elméleti feladatokban kellett bi-
zonyítaniuk. A legjobbak a Kertész 
SZKTV döntőjének II. fordulójában 
bizonyíthatnak. De nem csak az 
ajándékok és a továbbjutás miatt 
volt érdemes jól teljesíteni. A ver-
senyen elért eredmények alapján 
az első három versenyző a szakmai 
vizsgán valamennyi feladat telje-
sítése alól mentességet kap jeles 
eredménnyel.

Nagy sikere volt 
az egyetem 23. 
állásbörzéjének
Kedden rendezték meg a Neumann János Egyetem állásbörzéjét. 
A Campus épület aulájában idén 43 kiállítóval ismerkedhettek 
meg a hallgatók. Az állásbörzén az egyetem duális partnerei, a 
régió meghatározó vállalatai és iskolaszövetkezetek is képvi
seltették magukat.

23. alkalommal rendezte meg ál-
lásbörzéjét a Neumann János Egye-
tem április 5-én. Idén a Campus 
épületének aulájában várták azokat 
a hallgatókat, akiket érdekelnek 
a gyakornoki programok, a duális 
képzések lehetőségei, valamint az 
ösztöndíjprogramok.

– Az egyetem életében azért fon-
tos ez a rendezvény, mert vállalati 

partnereink körét, kapcsolatainkat 
tovább tudjuk szélesíteni, illetve 
ezeket működésbe tudjuk hozni. 
Hallgatóink számára pedig álláslehe-
tőséget tudunk biztosítani a cégeken 
keresztül – nyilatkozta a Kecskeméti 
Médiacentrumnak dr. Fülöp Tamás, a 
Neumann János Egyetem rektora.

Dr. Fülöp Tamás azt is elárulta, 
hogy az egyetem folyamatosan újít-

ja képzési portfólióját annak megfe-
lelően, hogy a vállalatoknak milyen 
igényeik vannak. A duális képzés 
révén pedig felkészült és gyakorla-
ti képzésben bizonyított hallgatók 
végzik el az egyetemet.

Az állásbörzén részt vevő hallga-
tókat és a kitelepült cégek képvi-
selőit a város nevében Gaál József 
alpolgármester köszöntötte. Beszé-
dében kiemelte, egyértelműen lát-
szik, hogy nagy a kereslet a képzett 
munkaerőre Kecskeméten, ezért 
nagyon fontosak az ilyen rendezvé-
nyek. A legjobb helyszín egy állás-
börze számára pedig kétségtelenül 
a Neumann János Egyetem, a térség 
kiemelkedő felsőoktatási bázisa.

A térség vállalatain kívül békés-
csabai, szolnoki és kiskőrösi cégek 
is képviselték magukat a rendez-
vényen. Ez is bizonyítja, hogy a tá-
gabb térségben is fontos az egye-
tem tevékenysége – tette hozzá az 
alpolgármester.
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BácsKiskun megye 1984
ben címmel fotókiállítás 
nyílt hétfő délután a 
Magyar Nemzeti Levél
tár BácsKiskun Megyei 
Levéltárában.

1984-ben, az ország „felsza-
badulásának” 40. évfordulója 
előtt a Hazafias Népfront or-
szágos fotópályázatot hirde-
tett. A pályázat célja az volt, 
hogy az egyes településeken 
örökítsék meg az eltelt 40 év 
alatt végbement fejlődést. Az 
elkészült képanyag zömmel 
a megyei levéltárakba került. 
Most ebből az anyagból me-
gyénként tárlatokat szervez 
a Magyar Nemzeti Levéltár a 
Szentendrei Skanzennel kar-
öltve. A Bács-Kiskun megyei 
anyagból három településka-
tegóriában válogattak fény-
képeket a megyei levéltár 
szakemberei. A kistelepülések 
közül Csávoly, a járási székhe-
lyek közül Kiskunfélegyháza, 
továbbá a megyeszékhely, 
Kecskemét anyaga került bele 
a megyei válogatásba. A kiál-
lítást dr. Rigó Róbert, a kor-
szakkal elmélyülten foglalko-
zó történész nyitotta meg. A 
szervezők a tárlat anyagát má-
jusban Kiskunfélegyházán, azt 
követően pedig Csávolyon is 
bemutatják. A kiállítás a hónap 
végéig szabadon látogatható a 
megyei levéltár emeleti folyo-
sóján, az intézmény nyitvatar-
tási idejében.

 Kriskó János

Fotókiállítás nyílt a megyei levéltárban

Immáron ötödik alkalommal 
rendeztek kiállítást a Kecske
méti EGYMI Autizmus Centrum 
tanulóinak rajzaiból a Hírös Agóra 
Ifjúsági Otthonban. A március 31
ei eseményre az esős idő ellenére 
rendkívül sokan érkeztek, hiszen 
nem mindennapi alkotásokat 
tekinthettek meg a látogatók. A 
kiállítás megnyitóján részt vettek 
az autizmus centrum ifjú alkotói 
is, akik büszkén mutatták meg a 
látogatóknak a remekműveiket.

Tóth Enikő

Izgalmas és megható művészeti kiállí-
tást nyitottak meg múlt csütörtökön a 
Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban. A te-
ázóban és az emeleti Diákgalériában 
kiállított művek között voltak rajzok, 
festmények, de még agyagművek is. 
A kiállítás értékét növeli, hogy az al-
kotók a Kecskeméti EGYMI Autizmus 
Centrum tanulói, akik lehetőséget ad-
tak számunkra, hogy az ő szemükkel 
láthassuk a világot. 

A kiállítást Papp Éva, a Kecskeméti 
EGYMI Autizmus Centrum tagintéz-
mény-vezetője nyitotta meg, aki el-
mondta, mostanra már az egyik leg-
nagyobb autistaellátó iskolává nőtte 
ki magát az intézmény. Jelenleg 145 
fiatal foglalkoztatottjuk és 19 kész-

A VILÁG A MI SZEMÜNKKEL  
Az autizmus centrum tanulóinak rajzkiállítása

ségfejlesztő csoportjuk van, közöttük óvo-
dás korú gyermekektől a 23 éves fiatalokig 
minden korosztályban.

Az esemény célja az autista művészet be-
mutatása mellett a közönség figyelmének 
felhívása volt, hiszen most még elférnek a 
szűk centrumban, de szeretnének egy na-
gyobb, több lehetőséget kínáló helyre köl-
tözni, ahol minden ott lévő és a későbbiek-
ben érkező fiatal számára biztosítva lenne 
a megfelelő foglalkoztatás. A nagy létszám 
miatt ugyanis az intézmény helyszűkével 
küzd, így nehezen megoldható a következő 
autista generációk befogadása.

Papp Éva tagintézmény-vezető elmondta, 
az autizmussal élő emberek mind külön-
bözőek, másképp élik meg az élményeket, 
másként látják a világot, mint társaik. Sok-
szor ebből a másként látásból olyan elké-
pesztő alkotások születnek, amelyek tény-
leg kiállításra valók.

– Amit láthattok most itt kiállítva, az egy 
nagyon lenyűgöző, rengeteg munkából álló 
anyag. Az, hogy egészen másként látják a vi-
lágot, az itt lévő képekben mutatkozik meg. 
Ezeken a képeken keresztül egy kicsit kö-
zelebb kerülhetünk hozzájuk, a világukhoz. 
Nem minden autista gyermek vagy fiatal fel-
nőtt tudja kifejezni magát rajzokkal, de akik-
nél ez a képesség jelen van, azoknál látható, 
hogy nincsen fogalmi gondolkodás mögöt-
te, hanem tiszta képi gondolkodás vezérli 
őket – fogalmazott a tagintézmény-vezető.

Az egyesület szeretné ezt a művészetet 
egy komolyabb szintre felemelni, az em-
berekkel megismertetni és népszerűsíteni. 
Szeretnének iparművészekkel együttmű-
ködni, a fiatalok alkotásait akár ruházaton, 
használati tárgyakon, akár művészeti tárgy-
ként eljuttatni az emberekhez.

Fotók: Banczik Róbert

Dr. Rigó Róbert történész

Fotók: Tóth Enikő
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150 éve, 1872. 
április 5-én 
Kecskeméten 
született Erdé-
lyi Zoltán író, 
költő, lapszer-
kesztő. Tanul-
mányait a hírös 
városban, majd 
Szegeden a piaristáknál, végül a buda-
pesti egyetem jogi karán végezte. 1898 
és 1900 között a Veszprém Vármegye 
című hetilapot szerkesztette, azután a 
Kereskedelemügyi Minisztérium tiszt-
viselője volt. Az 1890-es évek elejétől 
több verses- és novelláskötete, vala-
mint elbeszélése jelent meg. Némileg 
városiasabb hangú, de konzervatív 
szemléletű írásaiban a nép-nemzeti 
irányt követte. Vesztett boldogság és 
Bazsalikom című költői elbeszéléseiért 
a Magyar Tudományos Akadémia Ná-
dasdy-díjával tüntették ki. 1915. febru-
ár 6-án hunyt el.

100 éve, 1922. 
április 9-én 
Kecskeméten 
született Hullai 
József birkó-
zó, edző. Első 
sports ikere i t 
már fiatal korá-
ban megszerez-
te, háromszor is ifjúsági bajnok lett. 
Később, immár felnőttként a Kecske-
méti TE és a Kecskeméti Kinizsi szí-
neiben versenyezve pehelysúlyban, 
kötöttfogásban újabb három országos 
bajnoki címet szerzett. A magyar válo-
gatott tagjaként szép eredményt ért el 
az 1950-ben megrendezett stockholmi 
világbajnokságon. Edzőként is sikeres 
volt. Sok kecskeméti fiatallal szeret-
tette meg a birkózást, és a magyar 
válogatottat is edzette. 1994-ben – a 
sport területén kifejtett több évtizedes 
munkájáért a birkózók közül elsőként 
– Kecskemét Város Sportjáért díjjal ju-
talmazták. 2002 júliusában hunyt el.

Lapunk 
archívumából
Búcsúelőadás  
és jutalomjáték 
„A jelenleg nálunk működő Rakodczay-féle 
szintársulat ma, folyó hó 11 én vasárnap, 
Tóth Ede nagyhatású népszinművével a 
»Toloncz«-czal, melyben a szintársulat 
összes elsőrendű tagjai részt vesznek, bú-
csúzik el közönségünktől. [...] Sok kellemet-
lenség, sajnálatraméltó félreértések habár 
elég zajossá tették a saisont, mégis el kell 
ismernünk, hogy szintársulatunk becsület-
tel megálta helyét s úgy a műsor változa-
tossága, mint a kiállitás és az előadások 
művészi összhangja által a közönség nagy 
részének elismerését érdemelte ki. Most, 
midőn a szintársulat tőlünk búcsúzik, azt 
hiszszük – műpártoló közönségünk nemes 
vetélkedéssel siet elismerésének kifejezést 
adni annyival inkább, mert ez nemcsak 
utolsó előadás az évadban, hanem egyut-
tal a derék, buzgó karszemélyzetnek is ju-
talomjátéka.” (KL, 1897. április 11.)

A KAC győzött a derbin
75 évvel ezelőtt óriási érdeklődés előz-
te meg a kecskeméti rangadót, ame-
lyen a KAC 4–3-ra legyőzte a KMTE-t. 
„A koratavaszi, szeszélyes időjárás ala-
posan megtréfálta tegnap azt a mintegy 
1800 embert, akik a helyi derbyre, a KAC–
KMTE mérkőzésre igyekeztek. Gyönyörű 
napsütés, csöpögő eső és orkánszerű szél 
szinte negyedóránként váltogatták egy-
mást, mire azonban a főmérkőzésre került 
a sor, az idő is kitisztult és meleg napsütés-
ben álltak fel a csapatok a kezdésre. [...] A 
helyi derby nem hozott szép játékot, nagy 
iramot. Oka ennek elsősorban az, hogy a 
KAC mindjárt az elején három villámgyors 
gólt lőtt és ezzel szinte behozhatatlan 
előnyre tett szert. A két csapat tulságosan 
jólismerte egymás képességeit ahhoz, hogy 
bármelyik részről is biztos játékirányítás 
alakulhatott volna ki.” (KL, 1947. április 1.)

A város 
krónikáibólVárják az alkotásokat a XI. Kortárs 

Keresztény Ikonográfiai Biennáléra
A XI. Kortárs Keresztény 
Ikonográfiai Biennálé – Állatok 
és növények címmel országos 
kortárs képző és iparművészeti 
kiállítást rendez idén augusztus 
6. és október 16. között a kecs
keméti Cifrapalota földszinti 
termeiben.

Az első tíz kiállítás során, 2002 és 
2020 között, összesen 1274 alkotást 
sikerült kiállítani a kecskeméti Cifra-
palotában a mindenkori zsűri után, 
amelyekre 2316 mű érkezett be (nem 
számítva bele a több száz, csupán 
e-mailben vagy postai úton „előzsű-
riztetett” kompozíciót). A számok 
alapján tehát egyértelmű, hogy a bi-
ennálé jelentős űrt tölt, illetve töltött 
be a magyarországi kiállítási palettán 
belül, s az évek során az egyik leg-
nagyobb országos sorozattá nőtte ki 
magát. Ráadásul a hozzá kapcsolódó 

módszeres gyűjtői tevé-
kenység eredményeként 
létrejött – a nem egyházi 
fenntartású magyarorszá-
gi múzeumokban ma még 
egyedülállónak tekinthető 
– a keresztény témakört 
előtérbe helyező, több 
mint félezer alkotást szám-
láló, speciális gyűjteményi 
egység is.

A biennálé részletes fel-
hívása az aktuális temati-
kával, a művek beadásának 
helyével, idejével, továbbá 
a letölthető átvételi elis-
mervénnyel a Kecskeméti 
Katona József Múzeum 
honlapján a BIENNÁLÉ me-
nüpont alatt található: htt-
ps://kkjm.hu/biennale/

Fehérhajú fák
Fekszel.
Nem látod 
a fehérhajú 
fákat, 
ahogy futnak a 
menedékbe. 
Madár lába 
ne tapossa, 
holdsugára 
ne borzolja 
e patyolat 
fehérséget 

És 
te 
csak 
fekszel 
meg se 
nézed 
a fehérhajú 
fákat 

A tűz, a szikrázás sokszor 
előtör Török Ági verseiben, 
miközben a máshol fojtott 
lángként lobogó sorok sem 
tévesztik meg az avatott ol-
vasót: valamiképpen mindig 
készenlétet, a fellángolás, a 
feltámadás örömét vetítik 
elő. Itt felkap a nyílt láng, de 

a hamvadó élet a légcsőbe ka-
paszkodik az újabb lélegzet-
vétel ígéretével.

Urna 
Nem látod 
a kövérkedő 
rügyeket 
terelgeted 
felhőket 
sóhajtozó 
fák felett 

Látom szemed 
fürkészi a 
természetet 
megsimítja 
mint kisdedet 
lobban benne 
barna tűz… 

Tűz Tűz Tűz 
már téged 
elemésztett 

Légcsövemre 
szárad pernye

A fény érintésére is végtele-
nül érzékeny lélek sejlik itt 
föl. Kicsit megbillen először 

az ének, de az élmény külö-
nös képekbe sűrűsödik vé-
gül, s megragadja a gyeplőt: 
a pitypangernyőn zuhanó lét 
az alliteráció lágy és mégis 
szívbemarkoló erejével ejt 
rabul.

Horzsol holdsugár

hemzsegő pillanat 
a létünk 
árnyalat vagyok csak 
itt e Földön 
szép kicsi Hazában 
fékezhetetlen 
hegyipatak 
pitypangernyőn 
zuhanok 
horzsol holdvilág 
és reggelente 
gördeszkán 
gurul a fény

A szőlő-metafora allegóri-
ába ívelő, a versen követ-
kezetesen végigvitt rajza a 
végén csattanóként a címre 
ugrik vissza egy csavarral 
újabb (mintegy „kép a kép-
ben”) metaforába csapva át 
(„szőlőszem”-„mag”).

Aszaló 
őszi szélben 
szőlőszemek 
vagyunk 
a fürtökön 

vérszemet 
kapott 
darazsak 
szívják 
nedvünket 

mumifikálódott 
barna szemekben 
zörrenő magok

A már ismert motívumok 
kombinációja visszatér, itt 
mégsem unalmas, a folytonos 
újrakezdés varázsa lengi át.

Borzolja hajnal 
tavirózsa nyílik 
szemeden 
egy percre eltűnik 
a vihar 
és szívalakú 
levelek hullanak 
rád 
tótükörbe 
mártózik 
a napsugár 

és hasadra huppan 
holdkráterbe 
pihen a szél 
majd 
hajnal borzolja 
bóbitáját 
és a tavirózsa 
a szemedben 
nyílik tovább

A szőlő után a szilva aszaló-
dásának képe mintegy nagyí-
tásban, egészen világosan tá-
rul elénk. Az „izzadó homok”, 
a „levélrozsdák rozsogása”, a 
„felhőronygyocskák” képe te-
szik igazán megkapóvá ezt a 
kis verset.

Szilva subája 
fáradt napfény 
ráncokba húzza a
szilva subáját 
s pottyanni készül 
izzadó homokba 
rozsognak levélrozsdák 
és felhőrongyocskára 
dőlnek pici szellők

Végül, az utolsó három 
műben, az elmúlás és az 

élet szikrájának küzdelmét 
érhetjük tetten.

Belevarrnám 
színes gyöngyfonállal 
hímzem bőrödbe 
ne feledd a tegnapot 
fényerdőt szemedbe 
lakatolom 
egy hópelyhet kezed fejére 
ragasztok 
hajadat langyos szellővel 
borzolom 
mezítláb a holthomokú 
Holdra léptél 
arcod Nap csókolja 
nyugágydélután 
estelente tűzpattogás 
zongorázik 

Hegyesfüllel figyel 
Kutyánkhoz beszélsz: 
mikor hozzánk kerültél 
fekete selyemgombóc voltál. 
Azt hittem, egyszerre 
öregszünk – hangod 
elcsuklik – 
és egymás mellett 
haldoklunk…majd… 

Te 
erőd teljében vagy! 

Én 
egyre sorvadok.

Szikrázó 
szürke személyem 
szótlan 
néha 
széllel sziszeg 
sziklaszirten 

szilfaágon 
szösszen 
a szívem 
szikes szavaim 
szikrákat űznek
 Turai Laura

„Horzsol holdvilág”: ismét Török Ági 
Rovatunk olvasói tavaly augusztusban 
találkozhattak először felfedezettünk, 
Török Ági bemutatkozó írásaival. A 
magabiztos költői eszköztárral, de 
annál szerényebb személyiséggel ren-
delkező kecskeméti költőnő nyugdí-
jas éveit a Petőfivárosba száműzve 
tölti. Igen, nem túlzás, egyfajta költői 
számkivettetésben, száműzetésben, 
mint sokan mások a megyében, hiszen 
jelen rovatunkban publikált versein kí-
vül eleddig ő sem kapott lehetőséget 

a helyi irodalmi orgánumtól bemutat-
kozásra. Hiába biztatták különböző 
fórumokon (köztük a Kossuth Rádió 
irodalmi pályázatán), miután a kecs-
keméti székhelyű szakfolyóiratnak el-
küldte verseit, hónapokig választ sem 
kapott, majd – elmondása szerint – az 
újraküldött e-mail után indoklás nél-
kül elutasították. Büszkék vagyunk 
rá, hogy városunk kulturális hangját 
erősíti, hogyha csendesen is, de kifino-
mult stílus- és értékérzékkel. Ezért is 

gondoltuk, hogy kiforrott hangvételű, 
megejtő zeneiségű, egyedi képi vilá-
got képviselő verseivel vele indítjuk a 
továbbiakban rendszeresen publikáló 
szerzőink sorát rendületlenül bízva 
abban, hogy talán egyszer, a sok mel-
lőzött szerzővel együtt, próféta lehet ő 
is a saját hazájában, városában, Kecs-
keméten – s Katonával ellentétben, 
még életében.

Jelen verseit a sokszínűség mellett is 
felismerhetővé teszik a rezzenésekre 

érzékenyen rezonáló elemek: a termé-
szet képei átszövik ugyan a sorokat, 
mégsem öncélú, sematikusan a meg-
felelést és a hasonlítást célzó képekről 
van itt szó. Elemi elhatározással azono-
sítja a fákat-égitesteket az embervilág-
gal, szervesen építi fel a költői víziót, 
nincs benne idegen motívum. Az évfor-
dulós Nemes Nagy Ágnesre emlékeztet 
a fákat megidéző rövid vers, miközben 
egy ráolvasó igéző dallamát vélhetjük 
felzúgni a síri mélyből.

Tóth Menyhért: Gonosz, 1940 körül, vászon, olaj, 80x100 cm  
(Kecskeméti Katona József Múzeum)

A sárkány megfojt egy elefántot, 13. század eleje (The Aberdeen Bestiary, Aberdeen University Library, Univ Lib. MS 24)
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Fesztiválzárás fergeteges sikerrel
Elsöprő erejű koncerttel ért 
véget március 30án este a 37. 
Kecskeméti Tavaszi Fesztivál. A 
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 
Központ színháztermében Carl 
Orff Carmina Burana című szce
nikus kantátája csendült fel. A 
zenetörténet egyik legismertebb 
és legnépszerűbb műve a hírös 
városban is hatalmas sikert 
aratott.

Varga Géza

A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 
koncertje nyitotta meg közel négy-
héttel ezelőtt a kecskeméti tavasz 
legnagyobb összművészeti program-
sorozatát, és mintegy keretbe foglalva 
március 30-án este a hírös város pati-
nás zenei együttese közreműködésé-
vel megvalósított hangverseny zárta 
a fesztivált. Az est során egyetlen ze-
neművet hallgathatott a nagyérdemű, 
Carl Orff Carmina Burana című szceni-
kus kantátájában gyönyörködhettek a 
zeneszeretők.

A Carmina Burana a 20. századi 
német zene egyik legeredetibb egyé-
niségének első nagyszabású alkotása. 
Egy XII—XIII. századból fennmaradt 
kéziratos versgyűjtemény késztette 

arra a szerzőt, hogy a német truba-
dúrénekekből és a gregorián gyűjte-
ményből merítse dallamanyagát, ezt 
olvassza össze a maga sajátos, egy-

szerű harmonizálásával, változatos, 
bonyolult ritmizálásával.

Orff művének szövege az erkölcs, a 
természet, a szegénység és a gazdag-

ság, s nem utolsósorban a szerelem és 
a bor gyönyöreinek témakörét érinti. 
A kantáta első részében a szerencse 
forgandóságát fogalmazta meg a ze-
neszerző, míg a másodikban a kocs-
ma és a részegség életképeit festette 
meg, a harmadikban pedig a szerelem 
szépségét.

A Carmina Burana műfaját Orff így 
fogalmazta meg: világi dalok szólóé-
nekesekre és kórusokra, hangszerkí-
sérettel és mágikus képekkel. Előa-
dása hatalmas apparátust igényel, a 
Hírös Agórában szervezett produk-
cióban a Kecskeméti Szimfonikus 
Zenekart Hollerung Gábor Liszt Fe-
renc-díjas karmester, érdemes mű-
vész vezényelte, közreműködött Rácz 

Rita (szoprán), Haja Zsolt (bariton) és 
Szerekován János (tenor), valamint 
az est dirigense által felkészített Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság és 
a Kodály Iskola Miraculum Gyermek-
kórusa (karnagy: Durányik László). Az 
előadók Orff különleges stílusban írt 
darabjának üdeségét, elevenségét, 
vérbőségét szépen visszaadták, a bo-
nyolult ritmika szempontjából igen 
kényes részleteket is magától érte-

tődő természetességgel szólaltatták 
meg. A kulturális központ színház-
termét zsúfolásig megtöltő közönség 
már a tételek között is vastapssal fe-
jezte ki tetszését, a grandiózus finálét 
követően azután szinte felrobbant a 
nézőtér. A percekig tartó ünneplés-
nek köszönhetően ráadásként ismét 
felcsendült a zárótétel: O Fortuna, / 
velut Luna / statu variabilis (Ó, Szeren-
cse, változékony vagy, miként a Hold)!

Carl Orff 1895-ben született München-
ben. Zenei tanulmányait előbb a mün-
cheni zeneakadémián végezte, majd 
a világhírű német zenepedagógus, 
Kaminski tanítványa lett. Később mint 
korrepetitor és karmester működött a 
müncheni, a mannheimi és a darmstad-
ti operaházaknál. Elsősorban a ritmuson 
és táncon alapuló zenei nevelési kísér-
leteivel, valamint Monteverdi operáinak 
többszöri átdolgozásával szerzett ne-

vet magának. 1937-ben írta Carmina 
Burana című kompozícióját, amellyel 
világsikert aratott. Ezt követően operá-
kat szerzett, és elkészítette a Carmina 
Burana párdarabjait, a Catulli Carminát 
és a Trionfo di Afroditét. Élete utolsó 
évtizedeiben Orff egyre inkább a gö-
rög–római kultúra alkotásai felé fordult: 
megzenésítette az Antigoné-témát, az 
Oidipuszt. Épp 40 évvel ezelőtt, 1982. 
március 29-én hunyt el.

Párhuzamok Kodály  
és Orff munkásságában 
Kecskemét világhírnevet szerző szü-
löttjéhez, Kodály Zoltánhoz hason-
lóan Carl Orff is sajátos koncepciót 
épített ki nevelési elképzelései köré. 
Pedagógiai eszméi és a Kodály-mód-
szer között sok analógiát lehet fel-
fedezni. Így például abban mindkét 
szerző egyet gondolt, hogy a zenei 
nevelést korán, egészen kisgyermek-

korban kell megkezdeni. Abban is 
egyetértett a két mester, hogy a leg-
egyszerűbb hangközökkel, a legjel-
lemzőbb motívumokkal kell kezdeni 
a tanítást. Orff a zenélés legfőbb ele-
mének a ritmust tekintette, Kodály 
az 1954/55-ös zeneakadémiai tanév 
megnyitóján a szolfézsoktatással 
kapcsolatban ugyanezt hangsúlyozta.

Fotó: Tóth Enikő

TOVÁBBI KÉPEK!
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A legifjabb  
kecskemétiek

Mihalyik Mirella Szófia 
(Édesanyja neve: Herczig 
Krisztina) Erdőkertes, Bubori 
Zoltán (Vér Brigitta) 
Kecskemét, Horváth Ferenc 
(Jakubik Mirella) 

Kerekegyháza, Kohári Viktória (Kisjuhász 
Judit Edina) Lajosmizse, Fábián Lili (dr. 
Hangya Dóra) Kecskemét, Kornis Benjamin 
Márk (Sümegi Mária) Kunszentmiklós, Gönczi 
Linett (Hetényi Zsuzsanna) Kecskemét, 
Gönczi Imre (Hetényi Zsuzsanna) Kecskemét, 
Hidvégi Dániel (Szabó Erzsébet Margit) 
Lajosmizse, Borbély Zoé (Burda Anasztázia) 
Kecskemét, Gyulai Sára (Sikorszki Eszter) 
Nyékládháza, Csonka Bogi (Kapus Viktória 

Márta) Kunszentmiklós, Csonka Flóra (Kapus 
Viktória Márta) Kunszentmiklós, Nagy Zoé 
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Miske, Kerekes Zoltán (Kiszel Viktória) 
Nagykőrös.
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FILM AZ 
OTTHON 
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HENRY

NÉMÁN 
TÛZÕ!

EZER 
KÖB−

GYÖKE

ARRÓL A 
HELYRÕL

TÖR−
VÉNY−
CIKK!

VETÍTÉS 
ELÕTTI 

ELÕADÓ

JOHN 
LENNON 
ÖZVEGYE 

(YOKO)

... DEL 
REY; AM. 
ÉNEKES−

NÕ

STRADI−
VARI 

1715−ÖS 
HEGE−
DÛJE

LEPLEZ, 
TITKOL
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segítség: 

ZUSE, 
VSOP

E 2 FES−
TÕ MÛVEI 

IS MEG−
JELEN−

NEK

ÁRIASZE−
RÛEN 

(ADANDÓ 
ELÕ)

FOR−
MÁCIÓ

GYÍK−
FAROK!

KORRÓ−
ZIÓ

AKKÁD 
ÉGISTEN

FÕVÁRO−
SI CSA−
TORNÁ−

ZÁSI MÛ−
VEK, RÖV

Függ. 
segítség: 

ANU, 
ALARD, 

ULEE

KERESZ−
TEZÕDÉS 

RÉSZE

DÉL

KEDVELT 
HÚSVÉTI 
HÚSÉTEL

F
NÍVÓS, 

IGÉNYES

SZEKÉR 
RÚDJA

DÍVÁNY 
SZÉLEI!

RÓMAI 5
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RÓMAI 50

SUGÁR 
JELE

ÜDV, 
RÓMAI!
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FELIRAT

UKRAJNA 
FÕV.−A

SZÍNÉSZ−
NÕ (GAL)

NEMES−
FÉM (Ag)

ELÕTAG: 
MEZÕ−

GAZDA−
SÁGI

HETYKE 
BAJUSZ 
JELZÕJE

KÁLIUM

1/2 IDEA!

SZENT 
ISTVÁN 

EGYETEM

... 
ARANYA; 
P. FONDA 
1997−ES 

FILMJE

KÉZMOZ−
DULAT

FOGA−
DÁSÁRA

IDÕN TÚLI

POMÁZ 
HATÁRAI!

JAPÁN 
PÉNZ

RÉZSÛ 
SZÉLEI!

KÖZÉPEN 
ÕSZÜLÕ!

NEMZET 
KÖZEPE!

RÓMAI 51

TERBIUM

ÁMOR ÉS 
ERÓSZ
IS EZ Õ S

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab két személyre szóló mozijegyet az április 
25-én vetítendő „A húsvét a képzőművészetben” 
című filmre, az Otthon moziba.

A nyertesek nevét a következő 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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Két darab két személyre szóló belépőjegyet nyert  

a Kerekdombi Termálfürdőbe:
Csoma Vivien (viviencsoma2000@...) és

Harsányi Novotnik Mónika (novotnik.monika@...).

Kérjük a nyerteseket, hogy a 76/570440es telefonszámon  
vagy a jatek@hiros.hu emailcímen egyeztessenek  

időpontot a nyereményátvételhez!

Segítsen ön is a helyi 
ukrán menekülteknek!

Kecskemét önkormányzata 
a városba érkezett ukrán 
menekültek támogatásához 
kéri a lakosság segítségét. 
Elsősorban tartós tejre, 
valamint kekszekre, ropira, 
müzlire lenne szükség. A 
város közleményét az aláb
biakban közöljük.

„Tájékoztató!
Köszönjük Kecskemét lakos-

ságának a nagylelkűséget, a 
segíteni akarást, azt, hogy ado-
mányaikkal jelentősen hozzájá-
rulnak az ukrán válság áldozatai-
nak támogatásához.

Most kifejezetten a városban 
tartózkodó ukrán menedékesek 
ellátásához kérjük nagylelkű 
segítségüket.

Amire szükség van elsősorban 
a gyermekek ellátásához:

• tartós tej
• tízóraihoz kisebb kiszerelé-

sű kekszek, ropi, müzli.
Az adományokat a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Kecskeméti 
Csoportja várja hétfőtől pénte-
kig 13–17 óra között. Cím: Kecs-
kemét, Hoffmann János u. 11.

Köszönettel:
Kecskemét MJV 

Önkormányzata”

Virágba borult Kecskemét

Az áprilisi hó és a sivatagi por ellenére lassan tényleg beköszönt az igazi tavasz – ezt tanúsítják fotósunk, Banczik Róbert gyönyörű képei is.  
Egyre több a napsütés, melegszik a levegő, csiripelnek a madarak, és szebbnél szebb, sárga, fehér és rózsaszínű virágfelhőkben pompáznak a fák szerte a város-

ban. Ez a kép csak ízelítő abból a virágzást bemutató galériából, amely a Hírös.hu-n tekinthető meg.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti 
Csoportjánál osztályozzák az adományokat

TOVÁBBI KÉPEK!
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Nagyon magabiztos játékkal 
nyert szombaton az Alba Fehér
vár ellen a Duna Aszfalt–DTkH 
Kecskemét a Zsíros Tibor Magyar 
Kupa bronzmeccsén! A férfi 
kosárlabdaegyüttes így hét év 
után ismét éremmel térhetett 
vissza a nyolcas kupadöntőről a 
hírös városba. 

Kiegyenlített küzdelmet hoztak az 
első percek, majd Karahodzsics és 
Pollard vezényletével a kecskemétiek 
a harmadik perc végén átvették a ve-
zetést, 4–7. Dramicanin is csatlako-
zott hozzájuk távolról, 4–10. Vojvoda 
triplájára Wittmann adott csattanós 
választ, 7–13. Pollard percei követ-
keztek, 11–19-re lépett meg a KTE. 
Jó védekezés után Kucsera pontjaival 
már tíz volt közte, így időt volt kény-
telen kérni az Alba, 11–21. Klobucar 
is megszerezte első pontjait labda-
szerzés után, 11–23. Davis igyeke-
zett faragni a fehérvári hátrányból, 
ám Milutinovic a dudaszó pillanatá-
ban gondoskodott róla, hogy marad-
jon a tíz feletti differencia, 15–27.

Pollard a sarokból hintett be troj-
kát, 15–30. Felváltva estek ezután 
mezőnyből a kosarak, a hírös vá-
rosiak magabiztos előnye nem for-
gott veszélyben, 19–32. Két gyors 
Alba-kettes után időt kért Forray 
Gábor, 23–34. Pongó büntetőjére 
Wittmann hárompontossal reagált az 
etap derekán, 24-37. Szabó és Stark 
kettesei után bejött tíz pont alá az 
Alba, ám Milutinovic távollja gyorsan 
változtatott ezen, 28–39. Újabb Sza-
bó-kettesek után 32–39-re jött fel a 
Fehérvár, a Kecskemét stábja pedig 
gyorsan időt kért, hogy rendezzék a 
sorokat. A félidő vége előtt 39–43-at 
mutatott a tábla, Wittmann még ve-
zethetett egy támadást, de nem si-
került pontot szerezni belőle, így ez 
maradt az eredmény a szünetre.

Vojvoda büntetőivel startolt a 
harmadik felvonás, 41–43. Pollard 
szépen hintáztatta be a védőket, és 

tette fel könnyed mozdulattal, 41–
45. Takács hármassal vétette észre 
magát, majd eladta a labdát a Kecs-
kemét. Omenaka büntetőzhetett, és 
egalizált, 45–45. Hárompontosok 
hullottak mindkét oldalon: Dramica-
nin, Szabó és Wittmann volt a sor-
rend, 48–51. Pollard bátor betörése 
sikeres volt, és még egyet dobhatott 
is a vonalról, 48–54. A kecskeméti-
ek amerikai kosárlabdázója ihletett 
formában volt ezúttal is, Milutinovic 
pedig szerzett labdával nyargalha-
tott végig, 52–62. Időt kért Matthias 
Zollner, Davis pedig tempóval jelent-
kezett közvetlen utána, a túloldalon 
Klobucar remekül állt bele a triplába, 
54–65. Őrizte előnyét a KTE, ebben 
Karahodzsicsnak nagy szerepe volt, s 
büntetői után 60–70 állt a kijelzőn. 
Wittmann lopott labdát, és indította 
jó ütemben Klobucart, aki a ziccert 
bedobta, de az extra egyes kimaradt, 

60–72. Kucsera több támadólepatta-
nót is szedett, az egyiknél viszont a 
földön maradt, és úgy kellett lese-
gíteni a pályáról. Wittmann triplája 
kiperdült, Stark viszont a félpályáról 
betalált, így 63–72-vel jöhetett a záró 
felvonás.

Klobucar megadta az alaphangot 
egy szép triplával, 63–75. Pollard is 
tisztán dobhatott kintről, és nem hibá-
zott, 63–78. Pongó mindkét büntető-
jét bedobta, de Klobucar szépségdíjas 
ziccerrel jelezte, hogy nem engedik 
közelebb az Albát, 65–80. Fehérvári 
zsákolást követően Pollard állhatott 
a vonalra, és megdobta 30. pontját a 
meccsen, 67–81. Nagyon stabil volt a 
Duna Aszfalt-DTkH Kecskemét játéka, 
öt perccel a vége előtt 16 pont volt 
már  az előnyük, 69–85. Karahodzsics 
elérte a dupla-duplát, Milutinovic 
pedig húszra növelte a hírös városi 
fórt, 69–89. A hajrában a kecskeméti 
fiataloknak szavazott bizalmat Forray 
Gábor vezetőedző. A végeredmény: 
78–96. A kecskeméti férfikosárcsapat 
bronzérmes!

Alba Fehérvár – Duna Aszfalt-DTkH 
Kecskemét 78–96 (15–27, 24–16, 24–
29, 15–24)

Magyar Kupa, bronzmérkőzés
2022. 04. 02., 17:00
Debrecen, Főnix Aréna
V.: Cziffra Csaba Zsolt, Tóth Cecília, 

Pozsonyi László (Téczely Tamás)
Alba Fehérvár: Pongó 14/3, Voj-

voda 11/3, Lukács 10, Szabó 12/6, 
Omenaka 5. Cserék: Stark 7/3, Takács 
5/3, Smith -, Davis 12, Kass -, Góbi -.

Vezetőedző: Matthias Zollner
Duna Aszfalt-DTkH Kecskemét: 

Pollard 32/9, Klobucar 15/9, Miluti-
novic 10, Kucsera 2, Karahodzsics 13. 
Cserék: Wittmann 11/9, Dramicanin 
11/9, Kiss 2, Lukács -, Tóth -.

Vezetőedző: Forray Gábor
  Komáromy András

Bronzérmes lett a Duna AszfaltDTkH Kecskemét!
Forray Gábor vezetőedző értéke-
lése: Köszönöm a csapatnak, a 
stábnak, az egész klubnak, hogy 
segítették a munkámat. Úgy gon-
dolom, megérdemelten nyertük 
meg a bronzérmet. Boldog vagyok. 
Az első negyedben nagyon jól ját-
szottunk, úgy kezdtünk, ahogy 
megbeszéltük. A másodikban kicsit 
könnyelműsködtünk, tíz támadóle-
pattanót szedett az Alba, mi pedig 
eladtunk hét labdát, ebből kap-
tunk 12 pontot. A második félidő 
ugyanezen számai: kettő támadó-
lepattanó és kettő eladott labda. 
Ez volt az egésznek a kulcsa, ezen 
az estén mi jobbak voltunk. Innen-
től arccal a play-off felé fordulunk.

Fotók forrása: M
KOSZ

Helyezés Csapat Település

1 Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium Pannonhalma

2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely

3 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Budapest

4 Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szeged

5 Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg

6 Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium Kecskemét

7 ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely

8 Energetikai Technikum és Kollégium Paks

9 Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium Vác

10 Földes Ferenc Gimnázium Miskolc

11 Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Szolnok

12 Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda Mezőtúr

13 Diósgyőri Gimnázium Miskolc

14 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Debrecen

15 Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium Veszprém

16 Tatabányai SZC Bánki Donát – Péch Antal Technikum Tatabánya

17 Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum Nyíregyháza

18 Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Eger

19 Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

20 Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium Barcs

Kosárlabda 
diák olimpiai 
döntő
Lezajlott Kecskeméten a 2021/2022. tanév Kosárlabda Diákolimpia 
Országos Döntője. A megmérettetésen összesen 34 csapat vett 
részt 16 megyéből. A mérkőzéseket a MercedesBenz Gyár Kosárlab
da Akadémián és a Neumann János Egyetem Törös Olga Sportcsar
nokában tartották.

A Kosárlabda Diákolimpia Országos 
Döntőjét (B kategória) a Magyar Di-
áksport Szövetség megbízásából a 
Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szaba-
didősport Egyesület szervezte meg. 
A döntő április 2–3-ai hétvégéjén 
több mint 400-an vettek részt Kecs-
keméten. 16 megyéből 20 fiú- és 14 
lánycsapat versenyzett három napon 
át, minden megyéből a helyi bajno-

kok vettek részt. Kecskemétről a 
fiúknál a Bányai Júlia Gimnázium csa-
patának szurkolhattunk.

A Törös Olga Sportcsarnok mellett 
a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda 
Akadémia csarnoka is teret adott a 
mérkőzéseknek.

A Bányai csapatát is magába fogla-
ló fiúk mezőnyében az alábbiak sze-
rint alakult a végeredmény:
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Szívhez szóló szavak, 
polgármesteri ajándék, 
zene, tánc, jókedv. Ez mind 
megtalálható volt szomba
ton a Kecskeméti Vadas
kertben, ahol megnyitot
ták a jubileumi évet. Az 
állatkert fennállásának 50 
éves évfordulója alkalmá
ból tartottak tavasznyitó 
családi napot.

Elsőként Tokovics Tamás, a 
Kecskeméti Vadaskert Non-
profit Kft. ügyvezető igazga-
tója városunk csodálatos oá-
zisának múltjáról, jelenéről és 
jövőjéről számolt be.

– Az elmúlt fél évszázad alatt 
bebizonyosodott, hogy Kecske-
mét városának szüksége van ál-
latkertre. Kezdetben a néhány 
kárpát-medencei állatfaj száma 
mára 150-re gyarapodott, így a 
bolygónk öt földrészét bemu-
tató állatállomány több, mint 
500 egyede él a Kecskeméti 
Vadaskertben. (...) A vadaskert 
ligetében az állatok termé-
szetszerű környezetben élnek, 
ahol valóban testközelben van 

a vadvilág. Közelebbről csodál-
ható meg számos közkedvelt 
állatfaj, mint például: a szibé-
riai tigrisek, afrikai oroszlánok, 
fekete párducok, örvös med-
vék, alaszkai fehér farkasok, 
majmok, antilopok, szarvasok, 
szurikáták, madarak. A Kecs-
keméti Vadaskert különleges-
sége, hogy a magyarországi ál-
latkertek közül csak itt látható 
mandrill és petymeg – mondta 
Tokovics Tamás.

Az ügyvezető hangsúlyozta: 
az egyik legfontosabb feladat-
nak tartják az állatok bemuta-

tása mellett a gyermekek, fiata-
lok oktatását, nevelését. Évről 
évre emelkedik a támogatás 
mértéke, amely a vadaskert-
ben látványosan és legjobban 
hasznosul. Ezt mutatja az is, 
hogy a pandémiát megelőző 4 
év alatt 60.000 főről 100.000 
fő fölé emelkedett az állatkert 
látogatottsága.

Tokovics Tamás elmondta, 
hogy ebben az évben kezdetét 
veszi egy 21. századi, nagysza-
bású beruházás a vadaskert 
szívében. Az 50 éves, erede-
tileg pénztárként működő, 

jelenleg oktatóteremként és 
hüllőházként funkcionáló régi 
faépület helyére egy modern, 
kétszintes konferenciaterem 
és hüllőház komplexum épül. A 
felső szintről panorámakilátás 
nyílik az állatkertre, továbbá 
egy lombkoronasétány vezet 
az állatok felett.

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester az eseményen 
azt mondta: az elmúlt 50 év-
ben nagyon szépen fejlődött 
a Kecskeméti Vadaskert, és 
bízik abban, hogy a követke-
ző évtizedek is meglepetés-
sel szolgálnak majd mindenki 
számára.

– Az 50 évet emlékeze-
tessé kell tenni, nyomot kell 
hagynunk magunk után. Azon 
túlmenően, hogy elismerő ok-
levelet és egy 50 éves táblát 
helyezünk ki, felvettem a kap-
csolatot Gáspár Ferenc fafara-
góművésszel, ugyanis ebbe a 
miliőbe mégiscsak egy termé-
szetközeli emlék illik – mondta 
a polgármester azzal, hogy egy 
gyermekek számára elkészí-

tendő fotópontot terveztek 
a művésszel a vadaskertbe, 
melynek segítségével kecske-
fejes fotót tudnak készíteni 
magukról a gyerekek.

Dr. Brúszel László, a Kecske-
méti Vadaskert Természetvé-
delmi Alapítvány kuratóriumi 
elnöke először a kezdetekről 
beszélt. Mint mondta, Magyar-
ország legidősebb dámbikája 
a Kecskeméti Vadaskertben 
található. Igaz, nem egy élő 
példány, hanem Várady Sán-
dor szobrászművész alkotása, 
amely először 1971 szeptem-

berében a budapesti vadászati 
világkiállításon fogadta a láto-
gatókat. Ez a kiváló alkotás ma 
már a Kecskeméti Vadaskert 
jelképe.

A kuratóriumi elnök meg-
köszönte mindazon szemé-
lyeknek, adományozóknak, 
cégeknek, társszervezeteknek, 
hatóságoknak, állami és önkor-
mányzati szervnek, társ- állat-
kerteknek, hogy az elmúlt 50 
évben mellettük álltak, segítet-
ték, támogatták a vadaskertet. 
– És ha lehet, a legnagyobb 
köszönet a látogatóké, akik 

belföldről és külföldről eljőve 
megtisztelték a Kecskeméti 
Vadaskertet, lakóinkat, ezzel 
is elvíve sokfelé ennek a kis 
állatkertnek a jó hírét. Meg-
szolgáljuk bizalmukat – zárta 
beszédét dr. Brúszel László.

Veprik Róbert, a tavaly 
újonnan életre hívott Nemze-
ti Állatvédelmi Tanács elnöke 
a szakma, valamint a Magyar 
Állatkertek Szövetsége képvi-
seletében mondta el köszöntő-
beszédét. A szakember hang-
súlyozta: 50 év nagyon hosszú 
idő. 50 év alatt az állatkertek-
nek a filozófiája, megítélése 
is nagyon megváltozott. – Azt 
gondolom, hogy az állatkertek 
fő feladata napjainkban a ter-
mészetvédelem, oktatás, szó-
rakoztatás, kutatás, fejlesztés 
és állatvédelem. A legfonto-
sabb feladatunk az, hogy a jövő 
generációit természetszerető, 
tudatos emberekké neveljük. 

Változatos megnyitóprogram
A megnyitórendezvényen fellépett a Kecske-
mét Táncegyüttes, majd 11 órától vette kezde-
tét az első látványetetés. Miközben a tigrisek, 
a rézusz makákók és a csacsik előebédeltek, a 
vendégek rendkívül izgalmas és érdekes infor-
mációkat tudhattak meg az állatgondozóktól. 
Szintén 11 órától egészen délig RépaRetek-
Mogyoró címmel interaktív gyermekműsorra 
került sor. 12 órától a Lóca Együttes zenés 
műsorát, 13 órától pedig a Mesekocsi színház 
előadását tekinthették meg a vendégek. 14 
órától Pál Attila és vendége operettslágerek-

kel nyűgözte le a közönséget. 15 órától egy 
újabb látványetetésre került sor a kapucinus 
majmoknál, a sarki rókánál és a póniknál. 
Szintén 15 órakor vette kezdetét a Fallaway 
Táncegyesület mazsorett és latin táncműsora. 
Délután fél 5-kor Dolly és Palcsó Tamás kon-
certjét tekinthették meg a vendégek, fél 6-tól 
pedig az Irigy Hónaljmirigy lépett színpadra. 
Egész nap zajlottak kísérőprogramok, úgy 
mint állati érdekességek standja, kvíz, kreatív 
műhely gyermekeknek, arcfestés, légvárak és 
egyéb meglepetések.

Vadaskert 50 – ünnepélyesen 
megnyitották a jubileumi évet

TOVÁBBI KÉPEK!

Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. ügyvezető  
igazgatója és Szemereyné Pataki Klaudia polgármester az eseményen

Fotók: Banczik Róbert


