
Isten szeretete minden 
rosszat legyőz  
Olyan időket élünk, hogy talán már meg is felejtkez-
tünk a feltámadás ígéretéről és öröméről. Útmutatás-
ra, hitünket erősítő szavakra régóta nem volt ilyen 
nagy szükség – dr. Finta József atyát, érseki helynököt, 
a főplébánia vezetőjét kérdeztük húsvétkor.

Olvasóink  
segítettek 
Egy cikkünket követő olvasói 
adakozásnak köszönhetően 
hosszú idő után végre bizton-
ságban érezheti magát Herédi 
Krisztina és négy gyermeke.

Folyamatosan 
festene  
Miklós Árpádot is díjazták a 
Kecskeméti Kortárs Képzőmű-
vészek tárlatán. Beszélgetésre 
kértük a kiállításokon markáns 
színfoltot képviselő művészt.

8. oldal 7. oldal 9. oldalHÚSVÉT ADOMÁNY INTERJÚ
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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.

9. oldal 8. oldal 4. oldalOKTATÁS IDŐSEK KÓRHÁZ 
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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.

2. oldal 8. oldal 11. oldalTÁJÉKOZTATÁS OKTATÁS KULTÚRA
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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

4. oldal
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Magas, 50-60 százalék feletti aránnyal győztek az országgyűlési választásokon a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjei Bács-Kiskun 
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 Bács-Kiskun 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)

Fidesz-győzelem 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 M44-es 
építése az M5-ösig

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

2–3. oldal

5. oldal 6. oldal

Fotó: Banczik Róbert

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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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

4. oldal
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Április 20-án Kecskeméten járt Áder János, a köztársasági elnök a BÁCSVÍZ Zrt.-hez látogatott el. Az államfő Kurdi Viktor elnök -
-vezérigazgató segítségével betekintést nyert a 2019-ben átadott irányítóközpont működésébe. Áder János a rendezvényen megköszönte a 
vízszolgáltatásban dolgozó szakemberek munkáját. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester pedig a köztársasági elnök segítségét kérte  
a város fejlődéséhez nélkülözhetetlen vízhálózat-bővítési tervekhez, illetve a már meglévő vízvezeték-hálózat rekonstrukciójához

Áder János a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Hivatalosak a helyi 
választás eredményei

Nemrég hivatalossá vált az országgyűlési választások végered-
ménye a két kecskeméti központú választókerületben: dr. Salacz 
László és dr. Szeberényi Gyula Tamás fogják képviselni városunkat 
a „Nemzet Házában” – írta Facebook-oldalán Szemereyné Pataki 
Klaudia. „Támogatásukat ezúton is köszönjük, munkával fogjuk 
meghálálni bizalmukat!” – fogalmazott Kecskemét polgármestere.

Zajlik a Rudolf kert 
rekonstrukciója

Jelenleg is zajlanak a fejlesztések az egykori Rudolf laktanyában. A 
legnagyobb munkák most a Kada Elek Technikumnak otthont adó 
új épületeknél valósulnak meg, a rehabilitáció már megkezdődött. 
A műemléki védelem alatt álló épületegyüttes sokáig nem a város 
kezelésében állt, ami azt eredményezte, hogy állapota jelentősen le-
romlott. Az érdeklődés egyre nagyobb a terület hasznosítása iránt.

Katona Józsefre  
emlékezett a város

192 évvel ezelőtt, április 16-án hunyt el Katona József, a Bánk bán 
szerzője. Kecskemét híres szülötte halálának évfordulójához kap-
csolódva április 14-én több helyszínen – a Katona József Emlék-
házban, valamint a halálának helyét jelző emlékkőnél, a Városhá-
za előtt – is megemlékeztek, koszorúzást tartottak a kecskeméti 
önkormányzat és a Katona József Emlékház közös szervezésében.

5. oldal

3. oldal

11. oldal

Fotó: Banczik Róbert
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Beiratkozás

Április 20-án kezdődött és május 20-ig tart az 
óvodai beiratkozás. Minden gyermeknek, aki 
augusztus 31-ig betölti a 3. évét, szeptembertől 
legalább napi 4 órában óvodai nevelésben kell 
részesülnie. A felvételt a szülőnek, gondviselő-
nek kell kérelmeznie. Április 21–22-én tartják 
az általános iskolai beiratkozást. Minden gyer-
mek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, 
tankötelessé válik.

Emberkereskedők

Kecskeméti emberkereskedő bandát kapott el 
a rendőrség. Több nehéz sorsú nő mellett egy 
18 év alatti sértettet is kizsákmányoltak Német-
országban. Az elkövetői kör által beszervezett 
és kiszállított sértettek többhetes turnusokban 
(általában 3-6 hétig) prostituáltként dolgoztak 
folyamatosan Németországban, ennek során a 
hét minden napján, 0–24 órában fogadniuk kel-
lett az ügyfeleket.

90. születésnap

A hosszú élet és a fiatalság titka, hogy mindig 
aktívnak kell maradni. Ezt vallja Végi Gáborné 
Eszti néni, akit kilencvenedik születésnapja 
alkalmából Kecskemét polgármestere, Szeme-
reyné Pataki Klaudia is felköszöntött. „Nagyon 
jó érzés megélni a kilencvenedik évet, főként 
azért, mert a gyerekeimmel, az unokákkal és a 
dédunokákkal együtt ünnepelhetünk” – mond-
ta Eszti néni a köszöntéskor.

In memoriam

Életének 74. évében, türelemmel viselt beteg-
ségben április 11-én elhunyt Tarapcsik Sándor 
Gyémánt-díjas könyvkötőmester. Egyik utolsó 
interjújában így összegezte életét: „Az elmúlt 
évek során számos elismerést kaptam. Nem 
magas állami kitüntetéseket – ezekre sosem 
vágytam, hiszen »kisember« vagyok –, hanem 
szakmaiakat. Számomra mindig az volt a döntő, 
hogy a szakmámban kapjak megbecsülést.”

2 | KRÓNIKA

A húsvét a kereszténység legna-
gyobb és legfontosabb ünnepe. 
Krisztus feltámadására, annak 
legfontosabb üzenetére Kecske-
méten is számos rendezvénnyel 
emlékeztek. A keresztúton, a vi-
gília-szertartásokon és az ünnepi 
istentiszteleteken több ezer hívő 
vett részt.   

Az idei húsvét különleges volt, hiszen 
egybeesett a zsidó pészachhal, vala-
mint a muzulmán ramadánnal. 

Egyházi szertartások

A legfontosabb húsvéti szertartások 
Kecskeméten a keresztúttal indultak 
pénteken az arborétumnál.   A részt-
vevők a székelykapus bejárattól indul-
va Jézus Krisztus szenvedéstörténeté-
ről tizennégy állomáson emlékeztek 
meg. Az állomásokon rövid elmélke-
dések és tanúságtételek hangzottak 
el, közöttük pedig taizéi énekeket 
énekeltek. A keresztút sétája a Mária 
kápolnában végződött.

Nagyszombaton az esti vigília-szer-
tartással vette kezdetét a húsvét, ez 
a kereszténység legnagyobb, Jézus 
feltámadását hirdető ünnepe. Kecske-
méten a piarista templom volt az első 
állomása az esti vigília-szertartásso-
rozatnak. Jézus Krisztus feltámadt a 
halálból és mindenkit meghív az örök 
életre. Ezt az örömhírt hirdeti a hús-
véti vigília.

– Azért volt az ősegyházban ez a 
legnagyobb ünnep, mert egyrészt Jé-
zus volt az, aki halála után feltámadt, 
ezzel jelképezve azt, hogy a mi éle-
tünk nem lezárul a halállal, hanem 
megnyílik az örök élet felé. Ennek a 
megjelenítése kezdődik nagyszombat 
este – mondta Görbe László piarista 
plébános a vigília előtt. 

A húsvéti vigília a tűzszenteléssel 
kezdődik, így történt ez a kecskemé-
ti katolikus templomokban is. Ekkor 
áldják meg a húsvéti gyertyát és viszik 

be ünnepélyesen a templomba. Ezt 
követően eléneklik a húsvéti öröm-
éneket, keresztvizet szentelnek és 
megújítják keresztségi fogadalmukat 
a hívők, amit szentmise és feltámadási 
körmenet követ.

Szentsír-látogatás

Szombaton a Nagytemplom egyik 
mellékoltáránál állították fel a szent 
sírt Kecskeméten. A Jézus halálát 
szimbolizáló helyen imádkozhattak, 
fohászkodhattak a hívek egész nap.

– Amikor Jézus halálának a dél-
utánját követően a szent sírnál imád-
kozunk, akkor szembesülünk annak 
a fájdalmával, amit maga Krisztus is 
megízlelt értünk. Ugyanakkor mi vá-
rakozva is ülünk a sír mellett, mert 
tudjuk, hogy nem zárja el örökre 
Krisztust a sírbolt, ahogy bennünket 
sem – mondta dr. Finta József plébá-
nos, aki hangsúlyozta azt is, hogy a 
mai időkben, amikor a pandémia és 
a háború is rengeteg áldozatot szed, 
még jobban bele kell kapaszkodnunk 
Istenbe.

Jézus feltámadására emlékeztek

Húsvét a vadaskertben
Szabadtéri, családi programokból sem volt hiány a húsvéti hosszú hétvégén 
Kecskeméten. A rendezvények gyermekek számára legfontosabb helyszíne az 
50 éves vadaskert volt, ahol Káró, a bűvész, a látványetetések, a tojáskeresés, a 
bábelőadás és a bátorságpróba voltak a legnagyobb slágerek. A látogatók új jö-
vevényekkel is találkozhattak, hiszen két muflon bárány született a nagyhéten. 

Fotók: Banczik Róbert

Nagypénteki keresztútjárás  
az arborétumban

A legnagyobb katolikus ünnep, a vigília,  
Jézus feltámadása – piarista templom, nagyszombat

A hímes tojás az egyházi szimbolika szerint a sírjából 
feltámadó Krisztust jelképezi. Írókázott, berzselt vagy karcolt 
hímes tojásokat készíthettek a kreatív érdeklődők a Népi 
Iparművészeti Gyűjteményben nagyszombaton délelőtt

Fotó: Tóth Enikő

A vadaskert újszülötteiről a 16. oldalon  
olvashatnak (Fotó: Molnár H. Boglárka)
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Tartományfőnök

A kecskeméti születésű Labancz Zsolt szerze-
test, teológust választották az osztrák piarista 
provincia új tartományfőnökévé. Labancz Zsolt 
Antal 1974-ben született városunkban. A gim-
náziumot a helyi piaristáknál végezte 1989 és 
1993 között. Ezután lépett be a rendbe, ahol 
2000-ben örökfogadalmat tett. Eddigi pályája 
során töltött már be vezető tisztségeket hazai 
és külföldi közösségekben is.

Aszfaltozás

Április 19-én megkezdődött az Akadémia kör-
út – Nyíri út kereszteződésében épülő körfor-
galom aszfaltozása. Április 19. és 23. között, 
valamint április 25. és 27. között a kivitelező 
aszfaltmarás és aszfaltozási munkákat végez, 
forgalomirányítás mellett. Az autósok ezeken a 
napokon, ha tehetik, kerüljék el a csomópon-
tot. Fokozott figyelmet, türelmet és megértést 
kér a kivitelező Duna Aszfalt Zrt.

Erasmus+

Az Erasmus+ program keretében jártak len-
gyel, olasz és spanyol diákok április elején a 
Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár And-
rás Technikumában. A diákok robotok készíté-
sével, programozásával és versenyeztetésével is 
foglalkoztak. A tanulók egy szumórobotot ké-
szítettek és drónt programoztak, majd Kecske-
méttel és a magyar kultúrával ismerkedtek. 10 
éve működik az Erasmus+ az iskolában.

Licenc

Április 19-én a KTE HUFBAU futballcsapata 
megkapta az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bi-
zottságának határozatát, melyben a korábban 
benyújtott kérelmük elbírálása után megad-
ták számukra az élvonalbeli indulási jogot a 
2022/2023-as szezonra. Amennyiben a csapat 
kiharcolja a feljutást, úgy ennek adminisztratív 
akadálya nem lesz innentől kezdve. A csapat 
már most feljutást érő pozíciót foglal el.
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ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK 
látogatást tett a BÁCSVÍZ Zrt.-nél
Áder János köztársasági elnök szerdán látogatást tett Kecskemé-
ten, a BÁCSVÍZ Zrt.-nél. Az államfő Kurdi Viktor elnök- vezérigazgató 
segítségével bepillantást kapott a kecskeméti közműves vízellátás 
létrejöttének és fejlődésének történetébe, a víztisztítás folyama-
taiba, illetve a 2019-ben átadott irányítóközpont működésébe. Áder 
János a rendezvényen megköszönte a vízszolgáltatásban dolgozó 
szakemberek munkáját. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
pedig a köztársasági elnök segítségét kérte a város fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen vízhálózat-bővítési tervekhez, illetve a már meglé-
vő vízvezeték-hálózat rekonstrukciójához. A rendezvényen részt vett 
dr. Salacz László országgyűlési képviselő, valamint Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester is. 

Április 20-án a BÁCSVÍZ Zrt.-nél 
járt Kecskeméten Áder János köz-
társasági elnök a Föld napja rendez-
vénysorozathoz kapcsolódóan. Az 
államfőt Kurdi Viktor, a vízszolgál-
tató elnök- vezérigazgatója, Szeme-
reyné Pataki Klaudia polgármester, 
dr. Salacz László országgyűlési kép-
viselő, valamint Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester fogadta. A 
vendég látogatása során részletes 
tájékoztatást kapott a szolgáltató 

működéséről. Mint elhangzott, a 
BÁCSVÍZ-nél az elmúlt két évtized-
ben a magas szinten automatizált 
üzemirányításhoz több különböző 
adatátviteli technológiát ötvöző 
kommunikációs rendszert és fejlett 
irányítástechnikai eszközparkot 
építettek ki. Megfogalmazódott 
az igény, hogy ezeket a rendszere-
ket egy 0–24 órában felügyeletet 
biztosító üzemirányító központ-
ból is lehessen menedzselni, to-

vább növelve az üzembiztonságot, 
a fogyasztói megelégedettséget, 
valamint csökkentve a működési 
költségeket.

A látogatás végén Áder János köz-
társasági elnök sajtótájékoztatóján 
azt mondta, hogy nagyon sok or-
szágban nem természetes az, hogy 
egészséges víz folyik a csapokból, 
ezért köszönet illeti azokat a víz-
ügyes szakembereket, akiknek a 
munkája mindezt itt, Kecskemét 
térségében is lehetővé teszi. Szeme-
reyné Pataki Klaudia polgármester 
pedig az államfő segítségét kérte a 
rohamosan fejlődő város vízhálóza-
tának bővítéséhez, valamint a Duna–
Tisza közét érintő vízutánpótlás 
támogatásához, amelynek negatív 
hatásai már városunkban is éreztetik 
hatásukat. Hegyes Attila

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Fotók: Banczik Róbert
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Újabb – ezúttal 250 ukrajnai 
menekültnek elegendő – ado-
mányt juttatott célba nemrég a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Dél-Alföldi Regionális Szervezete. 
A saját bevételükből vásárolt 
élelmiszer- és tisztasági csoma-
gokat nyolc településre szállí-
tották el Bács-Kiskun megyében. 
Közben a határra és Kecskemétre 
is gyűjtenek, továbbra is nagy 
szükség van az adományokra.

250 csomag  
nyolc településre
Bács-Kiskun megyében több település 
is befogadott ukrajnai menekülte-
ket. Közülük azok, amelyek nagyobb 
számban segítenek a háborús rászo-
rultakon, április 7-én a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálattól is segítséget 
kaptak.

Dr. Rigó Orsolyától, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Regioná-
lis Szervezetének vezetőjétől megtud-
tuk, nyolc településről kaptak kérést, 
ezek alapján élelmiszer- és tisztasági 
csomagot állítottak össze a menekül-
teknek. Vannak olyan települések, 
ahol olyan szállást biztosítanak, ahol a 
menekültek már önálló életet próbál-

Továbbra is segíti a menekülteket 
A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

Olaszországból érkezett 
ADOMÁNY KECSKEMÉTRE 
Olaszországból, Velencéből 
hoztak adományt Kecskemétre, 
a Védőháló Karitatív Egyesület 
adományboltjába nagypénteken. 
42 doboz tartós élelmiszert, 
vitaminokat, kötözőszereket és 
ruhákat ajánlott fel a Velencei 
Köztársaság Nagytanácsa és az 
Adria Interkulturális Egyesület.

Az Adria Interkulturális Egyesület 
célja az Adria menti népek kulturá-
lis örökségének, nyelveinek, hagyo-
mányainak, közös történelmének 
megőrzése, ápolása és a jövő ge-
nerációjának való átadása. Az egye-
sület tanácsosa, Jacomo Framarin 
elmondta, azért Kecskemétnek aján-
lották fel a segítséget, mert felesége 
kecskeméti, és nagyon jó viszonyt 

ápol dr. Kriston-Vízi József jóvoltá-
ból a Védőháló Karitatív Egyesület-
tel, mely kapcsolatnak a gyümölcse 
a Mélymerülés utcalap.

Silvano Viero, a Velencei Köz-
társaság Nagytanácsának elnöke a 
Kecskeméti Médiacentrumnak adott 
interjúban elmondta, nagyon erős 
a kapcsolatuk a magyarokkal. Az 
elnök hangsúlyozta, a velenceiek 

mindenkinek segíte-
nek, akinek szüksége 
van rá.

Somogyi Tímea 
Anna, a Védőháló Kari-
tatív Egyesület elnöke 
kijelentette, az érke-
zett adományokkal a 
menekülteket támoga-
tó Burattino Szociális 

és Kulturális Egyesületnek, a Kecs-
keméten lévő, Ukrajnából érkező 
menekülteknek és a kecskeméti 
rászorultaknak segítenek. Az elnök 
azt is hangsúlyozta, ez a nemzetközi 
összefogás nem hétköznapi dolog. 
Az aznapi események is azt bizonyít-
ják, a segítségnyújtás összefogja az 
államokat, ekkor nem számítanak a 
határok. M. H. B.

Így segítik Kecskeméten 
A MENEKÜLTEKET 
Ahogyan az országban mindenhol, úgy Kecskeméten is töretlenül segí-
tik a menekülteket. A gyermekeknek oktatási intézményt biztosíta-
nak, a felnőtteknek pedig cégekkel együttműködve igyekszik munkát 
adni a kereskedelmi és iparkamara, hogy hosszú távon tudjanak 
maguknak lakhatást biztosítani.

Kecskeméten átlagosan 50-60 fő körül 
van a város által elszállásolt menekül-
tek száma. Engert Jakabné alpolgár-
mester hangsúlyozta, az elmúlt idő-
szakban több gyermeket is sikerült 
elhelyezniük óvodába és iskolába.

– A Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola első körben hét diákot fogadott 
be a homokbányai gyerekekből, de a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola is 
csatlakozott. Így a szállásainkon el-
helyezett családok 19-20 gyermeke 
kezdheti el húsvét után tanulmányait 
– hangsúlyozta az alpolgármester áp-
rilis 11-én.

Az önkormányzat az egyik óvodá-
ban egy külön csoportot biztosított 
a menekült gyermekek számára, ahol 
tolmács segít a kommunikációban. A 

felnőtteket a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara segítségé-
vel együtt próbálják meg munkához 
segíteni. Ez azért fontos, hogy ha vala-
ki nem tud vagy nem akar visszamenni 
Ukrajnába, akkor hosszú távon tudjon 
magának lakhatást finanszírozni.

Engert Jakabné alpolgármester 
elmondta, hogy sajnos csökken az 
adományozók száma. Jelenleg tartós 
élelmiszerre, tartós tejre, kekszre, 
müzliszeletre és nápolyira van a leg-
inkább szükség a Kecskeméten lévő 
menekült gyermekek számára. A vá-
rosi gyűjtésen eddig 4x3 és fél tonna 
adományt szállítottak el a kárpátaljai 
magyarok és az oda érkező menekül-
tek megsegítésére.

 Molnár H. Boglárka

nak élni, így számukra egyéb adományt, háztartá-
si berendezéseket is küldtek.

A 250 csomagot és a tisztálkodási szereket a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyéb bevétele-
iből vásárolták. A komolyabb tárgyi adományok 
egy részét egyéni felajánlók jóvoltából szerezte 
be a szervezet. 

Továbbra is nagy szükség  
van az adományokra!
Közben a szervezet április 6-án Beregszászra is 
újabb adománnyal megpakolt szállítmányt indí-
tott el. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat furgon-
ja a határhoz is tartós élelmiszereket és tisztító-
szereket szállít.

Az adományok persze nem csak a határra és a 
megye településeire jutnak el, nagy részükre itt, 
Kecskeméten is szükség mutatkozik. Ételcsoma-
gok készülnek például a Homokbányán elszállá-
solt menekült gyerekek számára is, hogy reggelit, 
illetve uzsonnát is kaphassanak. Éppen ezért most 
elsősorban olyan élelmiszer-adományokat várnak, 
mint például müzliszelet, májkrém, keksz, melyek 
egy finom reggeli vagy uzsonna részei lehetnek.

Rigóné Kiss Éva elnöki tanácsadó, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának ve-
zetője elmondta: csökkent az adományozási kedv, 
pedig továbbra is nagy szükség van a segítségre.

– Elsősorban az apróbb szükségleti cikkek hiá-
nyoznak, ilyenek a sampon, a habfürdő, a hintő-
por – hangsúlyozta Rigóné Kiss Éva. Hozzátette, 
fontos, hogy minden termékből a kis kiszerelésű 
a legoptimálisabb. Nagy hiánycikk a tej, ugyanis a 
gyerekek hétvégén süteményt kapnak, és ahhoz 
tejet kell számukra biztosítani. 

A ruharaktár jelenleg megtelt, csak gyermekru-
hákat tudnak fogadni, elsősorban nadrágokat és 
pulóvereket. Az adományokat a szeretetszolgálat 
a Hoffmann János utcai központjában várják min-
den hétköznap 13 és 17 óra között.

Élelmiszercsomagok érkeznek  
a homokbányai dolgozói apartmanokba

(Korábbi felvétel.)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Beregszászra is  
újabb adománnyal megpakolt szállítmányt indított el

Silvano Viero,  
a Velencei Köztársaság  
Nagytanácsának elnöke
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IX. MOTOROS
VEZETÉSTECHNIKAI
TRÉNING

Tedd pr
óoóbára a 

tudásod
!

Kecskemét, Izsáki u. 2/a. +36-20/349-4382
fb/ furediautosiskolawww.furedi.euinfo@furedi.eu

Jelenleg is zajlanak a fejleszté-
sek az egykori Rudolf laktanyá-
ban. A legnagyobb munkák most 
a KSZC Kada Elek Technikumá-
nak otthont adó új épületeknél 
valósulnak meg, a rehabilitáció 
már megkezdődött. A műemléki 
védelem alatt álló épületegyüttes 
sokáig nem a város kezelésében 
állt, ami azt eredményezte, hogy 
állapota jelentősen leromlott. 
Az érdeklődés egyre nagyobb a 
terület hasznosítása iránt.

– A laktanyának hányatott a sor-
sa – mondta el a helyszínen nemrég 
megkeresésünkre Öveges László fő-
építész. – 1990-től, miután a szovjet 
csapatok kivonultak innen, több mint 
20 évre tetszhalott állapotba került a 
városnak ez a része. Az önkormány-
zat számára akkor nyílt lehetőség a 
beavatkozásra, amikor visszakerült 
a tulajdonunkba. A birtokba kerülés 
után láthatók azok a lépések, melyek 
a terület jelentős részén megkezdett 
vagy már be is fejezett beruházások 
által megmutatják, hogy milyen is lesz 
a jövő ezen a helyszínen. Az összesen 
majdnem 12 hektáros terület három 
nagy részre osztható. Két hosszanti 
területre az Izsáki út mellett, más-
részt egy ugyanilyen formájú részre 
az Olimpia utca mellett, a sportpályák 
felé. Középen található az igazán fon-
tos, állapota ellenére műemléki vé-
dettséget élvező terület. 

A főépítész hozzátette, hogy több 
mint 10 éve kezdődött tervezési fázist 
követően hozzávetőlegesen 5 évvel 

ezelőtt elindult a 
terület tényleges 
rehabilitációja. 
Nemrégiben ad-
ták át a család-
segítő központ 
új épületét, ami 
egyben azt is 
megmutatja, mi-
lyen kritériumok 
mentén újulhat-
nak majd meg a 
Rudolf kert épü-

letei. A 12 hektáros terület revitalizá-
ciója több részletben valósul meg.

– A két szélső terület hasznosítása 
már nagy lendülettel zajlik. Láthatjuk 
az Izsáki út felől a Vincent éttermet, 
és ennek kapcsán megújult a mögötte 
lévő védett épület is, az úgynevezett 
gyanús lovak istállója. A terület másik 
végén a beteglovak istállója is új funk-
ciót nyert, itt működik a rendkívül 
népszerű Ápoló Klub. Ebben a sávban 
adtuk át a közelmúltban az új család- 
és gyermekjóléti központot, amely 
több épületet tartalmaz, és megmu-
tatja, milyen is lesz az összkép, az el-
várt építészeti minimumminőség.

A Sport utca felőli ingatlanok sor-
sa ugyan egyelőre még kérdéses,  
azonban egyre több vállalkozó mutat 
érdeklődést hasznosításuk iránt. A 
tervek szerint rekreációs, sport- és 
szórakozási lehetőségeket nyújtó 
vállalkozásokkal szeretnék megtöl-
teni ezt a területet, az egykori lovas 
gyakorlótérből pedig parkot alakíta-
nának ki, ami mindenki számára nyi-
tott lesz.

A legkomolyabb fejlesztés az egyko-
ri kaszárnyaépületek felújítását érinti, 
ami már szintén megkezdődött.

– A jelenleg folyamatban lévő leg-
nagyobb beruházás a Kada Elek Tech-

nikum átköltöztetése a Rudolf lakta-
nya területére. Hat műemléki épület 
ad majd otthont az iskolának, sőt egy 
nagyméretű új épületszárny is elké-
szül – tette hozzá Öveges László. 

 A fejlesztésekkel párhuzamosan 
a közművek kialakítása is folyamat-
ban van. A két fő feltáró út mentén 
bevezetik a vizet, az áramot és a táv-
hőszolgáltatást, valamint a szenny-
vízelvezetést is kialakítják. Ezek a 
munkálatok reálisan 2024-re elkészül-
hetnek a főépítész szerint.

Zajlik a Rudolf kert rekonstrukciója

Erre építik a V0-s vasútvonalat
Kiválasztották a V0-s vasútvonal nyomvonalsávját, az új teherfor-
galmi folyosó Budapestet délről elkerülve kelet–nyugati irányban 
biztosít majd összeköttetést a meghatározó ipari és gazdasági 
központok között – közölte az innovációs és technológiai miniszter 
április 12-én egy Budapesti sajtótájékoztatón.

Palkovics László kiemelte: az előké-
szítés alatt lévő V0-s teherforgalmi 
vasútvonal Záhonytól Győr térségéig 
teremt majd korszerű vasúti teher-
szállítási kapcsolatot. A múlt keddi 
döntéssel a Szolnok–Kecskemét–
Székesfehérvár–Győr irányú össze-
köttetés nyomvonalsávját határozták 
meg.

A miniszter elmondta, hogy a ter-
vezett összeköttetés létrehozásához 
a Dunán új vasúti híd építésére van 
szükség, ennek pontos helyszínével, 
illetve megoldásával kapcsolatban 
több alternatíva van, amelyeket még 
vizsgálnak.

Az innovációs és technológiai tár-
ca vezetője közölte: folyik a beru-
házás megvalósításához szükséges 
dokumentumok elkészítése. Azt tűz-
ték ki célul, hogy a teljes, Záhonytól 
Győrig tartó vonal kiépítése 2030-ig 
elkészüljön, ezen belül először a kö-
zépső, Kecskemét és Adony térségé-
ben lévő szakaszt építenék meg.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. el-
nök-vezérigazgatója elmondta: a vas-
úti teherszállítás most nem verseny-
képes Magyarországon, a naponta 
közlekedő mintegy 400 tehervonatot 
meg kellene duplázni, de a jelenlegi 
hálózatok ezt nem bírják el. Ismer-

tette, hogy folyamatban van egy 
észak-déli útvonal, a Budapest–Bel-
grád szakasz kiépítése, a kelet–nyu-
gati irányú vasúti kapacitás azonban 
hiányos.

Új vasúti korridor kiépítésére van 
szükség, amely a ferencvárosi rende-
ző pályaudvart kiváltva Budapestet 
is tehermentesíti, jelenleg ugyanis 
majdnem minden második tehervo-
nat áthalad a fővároson – fejtette ki.

A MÁV elnök-vezérigazgatója je-
lezte azt is, hogy az európai uniós és 
a magyar klímacélok alapján 2050-
re 90 százalékkal kell csökkenteni a 
közlekedés szén-dioxid-kibocsátá-
sát, ami megoldhatatlan a vasúti köz-
lekedés teljesítményének duplájára 
növelése nélkül. Hozzátette: a 400 
tehervonat mellett jelenleg naponta 
mintegy 3200 személyszállító vonat 
közlekedik Magyarországon.

A laktanyának hányatott sors jutott a rendszerváltás után.  
1990-től, miután a szovjet csapatok kivonultak innen, több mint 
20 évre tetszhalott állapotba került a városnak ez a része...

...mára azonban egyre több vállalkozó,  
betelepülő mutat érdeklődést az épületek hasznosítása iránt
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ELJÁRT AZ IDŐ A 3G-INTERNETET 
használó mobilkészülékek felett
Korábban csak telefonálásra és sms-ezésre használtuk a mobilké-
szülékeinket, mára azonban a felhasználók többségénél a mobilinter-
neté lett a főszerep. Ez viszont hamarosan működésképtelenné válik 
azokon az eszközökön, amelyek 3G mobilinternetet használnak. A 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatási programmal 
segíti az elavult készülékek korszerűbbre cserélését. 

A legnagyobb szolgáltatók bejelen-
tették, hogy idén fokozatosan meg-
szüntetik a 3G-hálózataikat, hogy 
kapacitásaikat teljes egészében a 
gyorsabb és jobb minőségű internet-
elérést biztosító 4G- és 5G-hálózatok 
építésére fordítsák. A Magyar Tele-
kom az év második felére az egész 
országban megszünteti a 3G-t, a Yet-
tel pedig 2022 júniusában szintén el-
indítja az első nagyobb lekapcsolási 
hullámot. 

A szolgáltatók célja, hogy a lakos-
ság mindebből semmit ne érzékeljen. 
Ugyanakkor fontos változás, hogy 
ezután a régi típusú készülékek nem 

fognak tudni csatlakozni a mobilinter-
net-hálózathoz. Aki csak telefonálásra 
és sms-ezésre használja 3G-képes mo-
bilját, annak nem szükséges készülé-
ket cserélnie, hiszen ezek a funkciók 
továbbra is elérhetőek lesznek. Akik 
viszont a 3G-készülékeken mobilin-
ternetes adatforgalmat is használ-
nak, azoknak érdemes váltaniuk egy 
sokkal nagyobb adatátvitelt nyújtó 
4G- és 5G-képes mobiltelefonra. Enél-
kül ugyanis – otthoni wifi hiányában 
vagy az utcára kilépve – elérhetetlen-
né válnak az internetes böngészők, 
az üzenetküldő appok vagy például a 
GPS-alapú navigáció is.

Kik jogosultak 
a támogatásra?
Minden magyarországi lakóhellyel 
rendelkező természetes személy, aki 
olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészüléket 
szeretne korszerű, 4G- vagy 5G-képes 
okostelefonra cserélni, amelyen 2021. 
július 1. és december 31. között lega-
lább egyszer sikeres hanghívást indí-
tott, adatforgalmat bonyolított vagy 
sms-t küldött. 

Honnan tudhatjuk, hogy 
készülékünk milyen 
hálózaton működik? 

Kérhetjük a hazai szolgáltatók és ke-
reskedők segítségét is valamennyi, 
a programban részt vevő szaküzlet-

ben, az üzletek mindegyikében egy-
úttal igénybe is vehető a támogatás 
az új készülék megvásárlásához. Ha 
azonban előzetesen szeretnénk meg-
bizonyosodni a készülékünk képes-
ségeiről, mi magunk is megtehetjük 
telefonunk beállításai között. Ehhez 
részletes segítség és pontról pontra 
követhető útmutató a www.netrefel.
hu weboldalon található. 

Ha készülékünk 3G-hálózaton 
működik, akkor érdemes készü-
léket váltanunk, amelyhez most 
bruttó 20 000 forintos támogatást 

nyújt az NMHH készülékcsere-tá-
mogatási programja. Ráadásul 
előfordulhat, hogy a szolgáltató 
vagy kereskedő további kedvez-
ményt is ad az árból, vagy kedvező 
részletfizetési konstrukciót kínál, 
így erre is érdemes rákérdezni 
vásárláskor. 

A támogatást a hazai szolgáltatók és 
kereskedők üzleteiben veheti igény-
be. A program részleteiről bőveb-
ben a www.netrefel.hu weboldalon 
olvashat.
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Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Megnyílt az új család-  
és gyermekjóléti központ

Modern, családias, akadály-
mentesített környezetben, ki-
tűnő felszereltséggel nyílt meg 
nemrég Kecskemét új család- 
és gyermekjóléti központja a 
műemlékvédelem alatt álló Ru-
dolf laktanya felújított részén. 
A két rekonstruált és egy új 
épületből álló centrum otthont 
ad többek között ügyfélforgalmi 
helyiségeknek, közösségi terek-
nek és dolgozói irodáknak, de 
találunk benne kifejezetten pszichológiai foglalko-
zásokra szánt szobákat is.

A dolgozók örömmel vették birtokba az új komp-
lexumot, melynek kialakítása a Rudolf laktanya 
rehabilitációjának első nagy lépését jelentette. A 
mintegy kétéves munka során 1300 négyzetméter 
újult meg és kapott új funkciót összesen 1,3 mil-
liárd forintból, melyből bő 500 millió forint európai 
uniós támogatásként érkezett.

Az új központban az eddigieknél fejlettebb infra-
strukturális környezetben valósulhat meg a városi 
és járási szintű családsegítő és gyermekjóléti el-

látás, kiteljesedhet a modern, családfókuszú szo-
ciális munka bevezetése és szakmai műhelyként 
történő működtetése. Fejlődhet a tanácsadás, a 
várandós anyák segítése, valamint a speciális 
szolgáltatások, mint az utcai és kórházi szociális 
munka, a készenléti szolgálat és a kapcsolattartási 
ügyelet. Bővülhet továbbá a mediáció mint segítő 
módszer alkalmazása is.

Két évvel ezelőtti cikkünk nyomán 
3,7 millió forint gyűlt össze egy 
nagykőrösi család javára, akikre 
kis híján ráomlott az otthonuk. 
Ebből az összegből szinte újjá-
született a több mint százéves 
vályogház, hosszú idő után végre 
biztonságban érezheti magát Heré-
di Krisztina és négy gyermeke.

Pásztor Andrea 

2019 júniusában jártunk először a 
nagykőrösi Herédi Krisztinánál, aki 
egy több mint százéves, dohos, om-
ladozó házban élt két fiával és két 
lányával. Minden nap azzal ébredtek, 
vajon hol reped, mállik tovább a faluk, 
mikor omlik rájuk a vakolat, dől-e to-
vább a ház padlója az utca felé. Bará-
taik akkor úgy döntöttek, nem hagy-
ják egyedül a bajban az édesanyát, és 
gyűjtést indítottak a javukra. Ekkor 
keresték meg szerkesztőségünket. Az 
édesanya sírva vezetett körbe lakha-
tatlanná vált otthonában.

– Amikor megvettem ezt a kis há-
zat, nagyon szép volt. Kívül-belül 
gyönyörűen rendbe rakták, gipszkar-
tonnal borították a vályogfalakat, ez 
azonban, mint utólag kiderült, csak 
kozmetikázás volt. A vizes vályogfa-
lak állaga folyamatosan romlott, így 
két éve odáig jutottunk, hogy szinte 
a csoda tartotta össze az épületet – 
emlékezett vissza Krisztina. 

A kecskeméti Győriné Rédly Margit 
két barátnőjével ekkor határozta el, 
hogy segítenek a családon és gyűjtést 
indítanak a javukra. Kérésünkre B. 
Tóth János okleveles építészmérnök 
vállalta, hogy alaposan szemügyre 
veszi a házat. Elmondta, rendkívül 
veszélyesek a család egészségére a 
nedves, dohos falak, a felújításnak 
pedig addig nem érdemes nekiállni, 
míg nem oldódik meg az utcában a 
csapadék elvezetése. Ebben Nagykő-
rös önkormányzata ígért segítséget a 
családnak.

Így búcsúztunk el tőlük 
két éve, és cikkünk megje-
lenése után csupa jó híre-
ket kaptunk Krisztinától. 
Kiderült, hogy olvasóinkat 
megérintette történetük, 
és összesen 3,7 millió forint 
gyűlt össze a gyűjtésen. Egy 
kecskeméti vállalkozó – aki 
vályogházakra specializáló-
dott – el is vállalta ennyiért 
a felújítást. Amikor pedig a 
napokban Krisztinánál jár-
tunk, megcsodálhattuk az 
eredményt.

Házigazdánk csak úgy ragyogott a 
boldogságtól. Elmondta, bár nehéz 
időszakon van túl, hisz meghalt a 

keresztanyja, akit édesanyjaként sze-
retett, és a ház felújítása is nagyon 
elhúzódott, hatalmas megkönnyebbü-
lés számára, hogy végre biztonságban 

tudhatja családját. Büszkén mutatta 
meg takaros, új otthonát. 

Fürdőszobája ragyogott a tisztaság-
tól. Mint kiderült, a vezetékeket és a 

csatornát is kicserélték, fürdőkád he-
lyett zuhanykabint alakítottak ki, nem 
csak szép, kényelmes és praktikus lett 
a fürdő. A konyhára sem lehet már rá-
ismerni. Nem csak a falak és a padló 
született újjá, álmennyezetet helye-
zett fel a vállalkozó, és egy új bútor 
is belefért a költségvetésbe. Mint ki-
derült, új villanyvezetéket is húztak az 
épületbe.

A szobák fala most szép és tiszta, a 
vályogfal és a gipszkarton közé szellő-
zőrést hagyott a kőműves. Megigazí-
totta a cserepeket és a csatornát is. A 
ház alá ásott, betont öntött alá, hogy 
így támassza meg a falakat, új járda 
épült az utcafronton és az udvaron is. 
Ezzel megoldódott a csapadékelveze-
tés, nem kell már attól tartani, hogy 
szétmállik a ház.

De egy új ablakot is beépített, így 
szellősebb, világosabb lett Krisztináék 
„új” otthona. Végtelenül hálás azok-
nak, akik adományukkal ezt lehetővé 
tették.

– Nagyon sok ember támogatott 
minket, köztük sokan ismeretlenül is 
mellénk álltak, ami nagyon megható 
volt számomra. Örökké hálás leszek 
mindannyiuknak, hisz nélkülük már 
nem is állna a házunk – hálálkodott 
Krisztina, majd csendben hozzátet-
te: – Ki tudja mi lett volna nélkülük a 
családommal?

Bár minden nem készült még el, 
szeretné Krisztina a fűtésüket is mo-
dernizálni, azt mondja, nem fogad-
na már el adományt. Ez a hihetetlen 
összefogás megerősítette őt, így a 
fennmaradó feladatokkal már egyedül 
szeretne megbirkózni. 

Olvasóinknak köszönhetően 
ÚJULHATOTT MEG OTTHONUK

Projekt címe: Új család és gyermekjóléti 
központ létrehozása Kecskeméten

Projekt azonosító száma: 
TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002

Támogatás összege:  
508.444.300 Ft

Bővebb információ:  
www.kecskemet.hu

„Nézek a nagy messzeségbe” 
Újra szól a nóta az agórában
Két év után újra magyar nótától lesz hangos a Hírös Agóra színházterme. Május 14-én 
rangos művészek, táncosok adnak kétszer négyórás műsort a magyar nótát kedvelő 
közönségnek. Kísér a Tanyacsárda cigányzenekara Csóka Gyula prímás vezetésével. 
Az esti előadáson a Kecskemét Táncegyüttest is láthatja a közönség. Műsorvezető: 
Pölös János, aki ismét vidám történetekkel gazdagítja az előadást. Fejős Jenővel, 
városunk közkedvelt nótaénekesével, főszervezővel beszélgettünk.

– Ennyi kihagyás után újra kihívást jelentett 
egy ilyen műsor megszervezése?

– Sajnos nem tett jót a nótának se a mö-
göttünk hagyott Covid-járvány. Nagyon nehéz 
újraindítani. Korábban a mostanihoz képest, 
mondhatni, egy csettintésre le lehetett szer-
vezni egy napra két telt házas műsort is hosz-
szú éveken keresztül, évente négy alkalommal. 
Most nem biztos, hogy meglesz. A járvány ki-
számíthatatlansága még a nótaszeretőket is 
óvatosságra inti.

– A nótaműsor címe „Nézek a nagy 
messzeségbe”.

– Minden nótaműsorom valamihez kötődik. 
A mostani a tavaszváráshoz, a májushoz, a sze-
relemhez.  Mint mindig, most is egy magyarnó-
ta címe adja a műsor lelkét. Ezt mindenki érti 
és érzi.

„Nézek a nagy messzeségbe, kutatom a futó 
felhő titkát. – Kérdezem, hogy mi lesz velem, 
mondja meg, hogy a jövőmből mit lát?” 

– Rangos művészeket és énekeseket hallhat 
majd újra a közönség.

– Igen. A magyar nótát nemcsak a hungari-
kum és a műfaj tekintetében kell tisztelni, ha-
nem a közönség igényessége, elvárása felől is. 
Ezért tisztelve a közönséget és természetesen 
Kodály városát, mindig rangos fellépőket sze-
repeltetek műsoromban. A mostani előadáson 
fellépnek Hatvani Kiss Gyöngyi (Cselényi-díjas), 
Somogyi Erika (a Nemzeti Filharmónia ének-
művésze), Velő Gabriella előadóművész, Bokor 
János (Cselényi- és Jákó Vera-díjas), Kiss Attila 
Andor énekes és természetesen én magam 
is. A nótaestet 2022. május 14-én szombaton 
14 és 19 órai kezdettel láthatja és hallhatja a 
közönség.

– Akik kevésbé jártasak ebben a műfajban, 
nekik mit kell tudniuk ma a magyar nótáról?

– Nem hiába hungarikum. Egykor, a magyar 
nyelv újra hivatalossá válásakor a kevésbé el-
terjedt szépirodalom mellett a magyar nóta 
játszott fő szerepet a szavak, kifejezések ta-
nulásában. Szabolcsi Bence zenetörténész a 
következőket mondta: „A múlt században ez 
a zene segített magyarrá lenni és magyarnak 
maradni.” Ha rátekintünk mostani világunkra, 
nemzetünk megmaradására, akkor érezhetjük, 
ez sokkal aktuálisabb, mint valaha. 

Herédi Krisztina gyermekeivel  
és kedvencükkel megújult otthonukban

Fejős Jenő nótaénekes
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„Ha a halált is képes legyőzni az Isten, akkor biztosak 
lehetünk benne, hogy nem létezik olyan rossz a világon, 
amely örökre uralkodhatna az emberen.”

„

Nincs olyan rossz, amit Isten szeretete le ne tudna győzni

Nem panaszkodhatunk, az elmúlt néhány évben minden körülmény 
adott volt ahhoz, hogy teljes valójában éljük meg a nagyhetet, s 
húsvét vigíliáját, nincs ez másként idén sem. Olyan időket élünk, hogy 
talán már meg is felejtkeztünk a folytatásról, a harmadnap ígéretéről 
és öröméről. Mindenesetre útmutatásra, hitünket erősítő szavakra 
régóta nem volt ilyen nagy szükség. A húsvéti feltámadás reményé-
ben kérdeztük dr. Finta József érseki helynököt, a Kecskeméti Római 
Katolikus Főplébánia vezetőjét.

Turai Laura

– Világjárvány, háború közepette 
éljük egy ideje hétköznapjainkat. 
Gyerekek maradnak árván, ezrek ve-
szítik el otthonukat, hozzátartozó-
ikat egyik napról a másikra, és még 
nem látjuk az alagút végét. Mit üzen 
ebben a húsvéti időszakban azoknak, 
akik esetleg a sok szörnyűség miatt 
meginogtak hitükben vagy még csak 
„a miérteket” keresik?

– A szenvedés mindig két irányban 
tud hatni az emberek életére: az egyik 
irány az, ami a kérdésben is megfogal-
mazódott, hogy vannak azok, akiket 
eltávolít Istentől. Mikor a megpróbál-
tatások hatására megkérdőjeleződik 
az emberek hite abban, hogy egyálta-
lán van-e Isten, vagy ha van, akkor jó-
ságos-e, segít-e rajtunk. Azonban sok-
szor találkozunk a másik véglettel is, 
amikor a szenvedés, a fájdalom éppen 
hogy közel visz Istenhez. Meggyőző-
désem, hogy azok a megpróbáltatá-
sok, amikben korunknak része van, 
szorosan összefüggnek azzal, hogy 
társadalmunk nagy része elszakadt Is-
tentől. Számos megpróbáltatásra nem 
is került volna sor, hogyha az ember 
nem lett volna hűtlen a hitéhez, a ke-
reszténység üzenetéhez.

– Isten büntetése volna tehát?
– Nem, semmiképpen nem. Isten 

soha nem okoz semmiféle rosszat. 
Az ember okozza a rosszat. Arról van 
szó, hogy minél távolabb vagyunk mi, 
emberek Istentől, az evangéliumi üze-
nettől – mely a szeretet és önfeláldo-
zás üzenete a bosszúállás és az önzés 
üzenetével szemben –, annál könnyeb-
ben engedünk sajnos azoknak a kísér-
téseknek, melyek aztán beleviszik a 
társadalmat a rosszba. Hogy mit üzen 
a húsvét azoknak, akik meginognak 
hitükben? Látjuk, hogy az apostolok 
átélik ugyanezt. Mikor Jézust elfog-
ják az Olajfák hegyén, akkor bizony 
mindannyian elfutnak. Amikor Jézust 
keresztre feszítik, akkor egyedül Já-
nos marad ott az apostolok közül a 
kereszt alatt. Az ő hitük is meginog, 
ők is gyáván bezárkóznak. Mégsem 
áll meg a történet a szenvedésnél és a 
halálnál. A húsvétnak éppen az az üze-
nete, hogy a legnagyobb rosszat is le 

tudja győzni Istennek a szeretete és le 
is győzi. A halálon is diadalmassá válik 
Krisztus, és azok az apostolok, akik 
néhány nappal korábban elveszítették 
a Jézusba vetett bizalmukat, akiknek 
megingott hitük, akik elindulnak ha-
zafelé, mint az emmausi tanítványok, 
hogy visszatérjenek a Jézus előtti éle-
tükhöz, gyakorlatilag egyik pillanatról 
a másikra megváltoznak. A föltámadt 
Jézussal való találkozás akkora örö-
met ad nekik, ami képes lesz később 
legyőzni még a 
vértanúságtól való 
félelmet is. 

– És mi a vá-
lasz azoknak, akik 
még „a miérteket” 
kutatják?

– Egyrészt azok 
teszik fel ezt a kér-
dést, akik a szenve-
désnek a mélyén vannak éppen. Ilyen-
kor az ember küszködik a szenvedés 
ellen és rákérdez „a miértekre”. Más-
részt viszont nem szabad elfeledni azt 
sem, hogy Jézus pontosan azoknak 
ígéri, akik őt követik és akik őt szere-
tik, hogy részt fognak kapni az ő ke-
resztjéből. „Aki engem akar követni, 
az vegye föl a keresztjét és úgy köves-
sen” – mondja Jézus. Sehol nem tit-
kolja, sehol nem tagadja, hogy azok, 
akik az ő tanítványai lesznek, azoknak 
részük lesz az ő áldozatából. Szent 
Pál apostol fogalmazza meg több le-
velében is, hogy Krisztus követői, az 
Egyház tagjai: Jézus titokzatos tes-
tének a tagjai. Tehát, amikor az Egy-
ház tagjai szenvednek, akkor bennük 
Krisztus szenved. Amikor az Egyház 
tagjai hittel és bizalommal elfogadják 
a maguk keresztjét és elhordozzák 
azt, akkor annak a Jézusnak az áldo-
zatához csatlakoznak, aki a keresztfán 
mindannyiunkért meghalt. Nem lenne 
semmi értelme a szenvedésnek, hogy-
ha nem lenne ez az engesztelés, ez az 
áldozatban való részvétel, amit Jézus 
a keresztje által lehetővé tesz. 

– Önnek van-e olyan nagycsütör-
töki, esetleg nagypénteki mélységű 
élménye, mely alapjaiban rázta meg?

– Saját életemből be tudok szá-
molni szenvedésekről, de ezek azért 
mások szenvedéseivel összehasonlít-

va elenyészőek. Nyilván én is voltam 
életem során többször beteg, gyakor-
latilag gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedek, dongalábbal születtem 
– gyerekkoromban többszörösen mű-
töttek, hogy egyáltalán járni tudjak –, 
ennek a hatásai megmutatkoznak az 
életemben. Az a sok állóképességet 
igénylő munka, amit végzek szent-
miséken, temetéseken stb., eléggé 
igénybe vesz, a lábaim sokat fájnak. 
Sokszor gondoltam emiatt is gyerek-
koromban a szenvedő Krisztusra. Szá-
momra mindig többet adott a keresz-
ten szenvedő Krisztus, mint például a 
jászolban fekvő kisded. Jobban tud-
tam azonosulni azzal a Jézussal, aki 
elfogadja a szenvedést, a gyötrelmet 
másokért, mint Jézusnak a megteste-
süléséből eredő más megnyilvánulá-
saival. Ami igazán megérintett, az ép-

pen azoknak a szenvedése, akik nem 
tudtak már szabadulni tőle egészen 
halálukig és úgy fogadták el azt, hogy 
Istenhez közelebb kerültek. Például 
előttem van egy idős asszonynak az 
arca a kalocsai plébániáról, aki olyan 
súlyos rákos beteg volt, hogy el kel-
lett távolítani majdhogynem az egész 
gyomrát. Egy évtizedig élt így, renge-
teget szenvedett, de nagyon sokszor 
jelentett vigasztalást számunkra, 
mert mindig derűs volt, rengeteget 
segített, dolgozott, soha nem panasz-
kodott. Emlékszem rá, hogy a halála 
előtti hónapokban már kórházban 
volt és szinte zarándokhellyé lett az 
ágya. Sokan kerestük fel meglátogat-
ni, s inkább még ő vigasztalt minket. 

– A Katolikus Egyház is emberek-
ből, gyarló emberekből áll. Sokan, sa-
ját bűnlajstromukat hátradobva nagy 
hangon számon is kérik az elkövetett 
bűnöket, s a hívőktől a szentség gló-
riáját mintegy alapvető kellékként 
kérnék számon. Mindannyian bűnös 
emberek vagyunk, nagyhéten ezt kü-
lönösen szem előtt tartjuk, mégis, a 
világban zajló keresztényüldözés vi-
harában hogyan válaszolhat helyesen 
hívő keresztény ezekre a kollektíve 
záporozó vádakra, melyek nem múló 
keresztként vannak jelen?

– Tény és való, hogy mindannyian 
nyögjük az emberlétnek a terheit, 

beleértve a kísértésnek való kitettsé-
günket és azt, hogy ez a világ, annak 
minden lefelé húzó hatása-ereje bi-
zony a keresztényekre is hat. Újabb 
kérdéseket vet föl azt illetően, hogy 
valóban velünk van-e a gond, az a 
tapasztalat, hogy az elmúlt évszá-
zadokban sokkal inkább lehetett az 
Egyházat vádolni úgymond kollektív 
bűnökkel. Ma már én nem látom ezt. 
Tehát az, amikor évszázadokkal ez-
előtt természetes volt sok keresztény 
számára (beleértve sokszor a papokat, 
püspököket is), hogy üldözni kell más 
vallások, felekezetek tagjait, mert ők 
eretnekek, mert más felekezethez, 
valláshoz tartoznak, egy olyan dolog 
volt, ami Krisztus akaratával biztos, 
hogy ellenkezett. Ugyanígy, amikor a 
keresztes háborúk korában teljesen 
természetesnek vette a kereszténység 

hívőinek jó része, hogy lehet fegyve-
resen is harcolni a hitnek az ügyéért 
és más vallásúakat szinte dicsőség is 
halálba küldeni, hogyha nem hajlan-
dók megtérni. Ezek az Egyház korsza-
kait mintegy kollektíve elsötétítették. 
S akkor, abban a korban nem távo-
lodtak el emberek tömegével az Egy-
háztól. Sokkal-sokkal többen voltak a 
hívők, sokkal-sokkal több volt a pa-
pi-szerzetesi hivatás, sokkal erősebb 
volt az embereknek a hite. Ma, mikor 
nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az 
utóbbi két évszázadban legalább any-
nyi szent pápánk volt, mint amennyit 
nem avattak szentté, s különösebb 
panasz egyikre sem volt; amikor a Ka-
tolikus Egyház számos Istennek nem 
tetsző múltbéli dologgal szakított, te-
hát kollektív bűnösséggel nem vádol-
hatók sem a papok, szerzetesek, sem 
pedig a hívek, hanem mindenkinek az 
egyéni botlásai, egyéni bűnei azok, 
melyek nyomasztják, mégis azt látjuk, 
hogy a múltbéli bűnökre hivatkozva 
emberek tömegei mondják azt, hogy 
„én egyházhoz nem akarok tartozni, 
én nem akarok a kereszténységtől 
semmit, mert ilyen meg olyan, meg 
amolyan hibák voltak...” A mai korban 
előfordulnak emberi botlások-hibák 
az Egyház tagjaiban, papokban-hívők-
ben, de tény és való, hogy az elmúlt 
évszázadokkal  összehasonlítva igenis 

egy olyan korszakát éljük az Egyház-
nak, amikor a megújulás jelei mutat-
koznak és gondolom, hogy előbb vagy 
utóbb ez is el fog majd jutni az embe-
rek tudatáig. Főleg akkor, hogyha ab-
ban, ami az igazi oka a hitetlenségnek 
–  a túlzott anyagiasság és az elvilági-
asodás –, amikor ezekben csalódnak, 
ezekből magukhoz térnek majd az 
emberek, akkor rá fognak csodálkozni 
arra, hogy mennyi érték van abban a 
közösségben, amely Krisztus evangé-
liumát hirdeti. 

– Húsvétkor Jézus Krisztus ke-
reszthalálára és feltámadására em-
lékezünk. Simone Weil, a 20. század 
egyik legnagyobb gondolkodója az 
Egyház küszöbéről egészen meg-
döbbentő vallomásig jutott, ezzel 
magyarázva, hogy nem méltó a ke-
resztségre: „… valahányszor Krisztus 
keresztre feszítésére gondolok, az 
irigység bűnét követem el.” Az em-
beri természet ösztönei szerint az 
élvezetre törekszik, a szenvedés elke-
rülésére – hogyan tudunk a minden-
napokban felülkerekedni ösztönös 
természetünkön?  

– Jézus mindig meglátja a szeretet 
lehetőségét a szenvedésben. Amikor 
saját szenvedéséről beszél – akár 
csak utalva az eljövendő szenvedésre 
–, akkor mindig úgy beszél, mint ami 
a küldetése: „Én ezért az óráért jöt-
tem.” ; „Az emberfia nem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy 
ő szolgáljon.” És váltságul adja életét 
sokakért. Meglátja a szenvedésben az 
értelmet, ami nem más, mint a szere-
tet és a szeretetnek a megvalósulása. 
Amikor Rómában tanultam, a szobám 
falán volt egy Prokop Péter-kép. Ez egy 
keresztet hordozó embert ábrázolt, 
aki egy másik embert visz a vállán, aki 
keresztalakban széttárja a kezét. Már 
fél éve laktam ebben a szobában, mi-
kor rádöbbentem ennek a képnek az 
üzenetére: hogy a másik ember jelen-
ti elsősorban számunkra a terhet, de 
ez adja az értelmét is. Tehát, amikor 
Jézus azt mondja, hogy „Az én igám 
édes, és az én terhem könnyű”, akkor 
igazából erre gondol. Nem arra, hogy 
könnyebb a szenvedés egy keresztény 
ember számára, vagy nem fáj annyira, 
hanem hogy értelmet ad számunkra a 
szenvedésben az, hogy embereknek 
ajánljuk föl, emberekért vállaljuk. 
Megkeresni a szenvedésben, hogy ki-
nek ajánljuk föl, kiért vállaljuk. 

 – Ön papként mit tart húsvét leg-
fontosabb üzenetének?  

– Nincs olyan rossz, amit Isten sze-
retete le ne tudna győzni. Ha a ha-
lált is képes legyőzni az Isten, akkor 
biztosak lehetünk benne, hogy nem 
létezik olyan rossz a világon, amely 
örökre uralkodhatna az emberen. Azt 
gondolom, hogy idén sincs ennél ak-
tuálisabb üzenet, hiszen itt van ez a 
borzalmas háború, amiről beszéltünk, 
és tényleg, nem látni a végét – embe-
rileg. A vírus is újra és újra hol itt, hol 
ott üti föl a fejét, és megtapasztaljuk a 
kiszolgáltatottságunkat, a gyöngesé-
günket ezekkel a kihívásokkal szem-
ben. Számomra ezek a megpróbálta-
tások azt mutatják meg, hogy sem a 
technikai fejlettségünk, sem az orvos-
tudomány eszközei nem elegendők 
ahhoz, hogy minden gondot, minden 
bajt kiküszöböljünk. Sem pedig az 
emberi erényeink. Tehát pusztán az, 
hogy mi emberek törekszünk a jóra. 
Sajnos mindez kevés. Látjuk, hogy az 
emberi erőlködés Isten nélkül nem 
elegendő. 

– Hogyan tudjuk megélni hitelesen 
a feltámadás húsvéti örömünnepét?

– Nagyon fontosnak tartom azt, 
hogy azokat az eszközöket, amiket 
ilyenkor – akár a Katolikus Egyház, 
akár más felekezetek – kínálnak, ra-
gadjuk meg. Magyarul: ne csináljunk 
wellnesshétvégét a húsvétból, hanem 
ünnepeljük végig azokat a szertartá-
sokat, amelyekben találkozhatunk Jé-
zussal és az ő üzenetével!

Dr. Finta József érseki helynök,  
a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia vezetője
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Ritka jelenség, hogy a kortárs képzőművészetben valaki igazi új-
donságot hozzon létre, miközben végig hiteles és eredeti marad. Az 
erdélyi származású, Kecskeméten élő Miklós Árpád a kortárs magyar 
képzőművészet egyik kiemelkedő alakjaként gondolatiságában, 
merész témaválasztásaiban minden kiállításon markáns színfoltot 
képvisel. Lenyűgöz és felemel egyszerre. Polgári foglalkozása szerint 
a Kandó Kálmán Szakközépiskola tanára. Számos nemzetközi elisme-
rés mellett nemrégiben a Kecskeméti Kortárs Képzőművészek tárlatán 
részesült díjazásban, ennek apropóján beszélgettünk.

– Mit jelent Önnek az elnyert díj?
– Nem a díjakért csinálja az ember 

a művészetet, nem azért festek, de 
jólesik, el kell ismerni. Megerősítés, 
hogy értékelik a munkámat. 

– Szülei milyen emberek? Miben 
meghatározó az erdélyi szülőfaluja 
és az ott töltött gyermekkor?

– Egyszerű, paraszt származású 
munkásemberek voltak. Mindig az 
erkölcsösségre, a becsületességre ne-
veltek, meg a nemzettudatot is rende-
sen belém nevelték. Legalábbis abban 
az időben Erdélyben erős volt a nem-
zeti tudat – persze most is azért meg-
van… Fontos volt a magyarságunk. 
Így nőttünk föl.

– Hogyan került át Magyarországra?
– Már nagyon zavart a Ceaușes-

cu-féle diktatúra. Mint művész nem 
láttam semmi perspektívát. Főleg 
emiatt hagytam ott Erdélyt: nem le-
hetett anyagot kapni, papírt, normális 
festéket, vásznat, semmit. A művésze-
ti élet is nagyon sekélyes volt abban 
az időben.

– Könnyű volt a váltás?
– Mindig nehéz. Ha elmész egy ide-

gen városba, az is nehéz, de végül is 
Magyarországra jöttem, tehát nyelvi 
nehézségeim nem voltak. A művésze-
ti életről mindent tudtam – nekem 
jártak Erdélyben művészeti folyóira-
tok, az utolsó éveket kivéve –, tehát 
mikor idejöttem, tudtam, hogy kik a 
művészeti szempontból fontos em-
berek. Nem volt nehéz beilleszkedni. 
Érdekelt a rajzfilm, az animáció. Szil-
ágyi Zolit ismertem – ugye ő is er-
délyi származású –, itt dolgozott, és 
fölvettem vele a kapcsolatot. Munkát 
is kerestem, ők szívesen láttak, így 
kerültem ide, a Kecskeméti Rajzfilms-
túdióba. Mikor átjöttem, elsősorban a 
filmes területre koncentráltam. Persze 
készítettem képzőművészeti munká-
kat is.

– Animációs filmjeivel nemzetközi 
díjas lett, itt, Kecskeméten kevesebb 
a visszhangja az ezen a területen vég-
zett munkájának, mint a képzőművé-
szetben, noha a KAFF-on is szerepelni 
szokott. A filmben mit tart legfonto-
sabb irányelvnek?  

– Megnézem mások filmes műveit 
is, de úgy istenigazából nem érde-
kel, hogy mások mit csinálnak. Csak 
az, amiből tanulhatok adott esetben. 
Azokat kielemzem: mitől jó? stb… 
Úgy gondolom, hogy amit én műve-
lek, az egy teljesen egyénített dolog, 
hogy a festészet össze van kötve az 

animációval: tulajdonképpen az ani-
máció a festészetnek a melléktermé-
ke. Fázisonként vannak felépítve a 
képek. Fotózom a fázisokat és akkor 
ebből az anyagból jön létre adott 
esetben a rajzfilm. Tehát sajátos do-
log, amit az animációban csinálok 
mostanában. Régen voltak klasszikus 
módon készült animációs filmjeim, 
most már csak festményfilmeken dol-
gozom. Vannak hasonló kísérletek 
biztos, mert mindent megpróbálnak, 
de úgy komolyan nem tudok senkit, 
aki ilyesmivel foglalkozna.   

– Mintha egy képbe lenne me-
revítve sok jelenet. Melyek a fő 
munkamódszerek?

– Egy-egy kép egy-egy jelenet, és 
akkor ezek adott esetben összekap-
csolódnak. Nincs történés, inkább 
folyamat van, haladás. Nincs forgató-
könyv, mert amikor festek, nem asze-
rint festek, hogy milyen lesz a film, 
hanem az ötletek alapján.

– És honnan jönnek az ötletek?
– Próbálok magammal párbeszédet 

folytatni. Tehát közvetlenül azokból a 
hatásokból, amelyek érintenek, ami 
beszűrődik a külvilágból és engem 
érdekel, akár a család, a gyerekeim 
kapcsán. Igyekszem teljesen élmény-
szerűen dolgozni. Mindig vannak öt-
letek, folyamatosan.

– Úgy tudom, sokat olvas – hogyan 
épülnek be az olvasásélmények az 
alkotásokba?

– Régebben volt, hogy a filmjeimhez 
Hamvas Bélát, filozófusok munkáit ol-
vasgattam, s akkor a gondolatokból 
kiindulva jöttek ötletek a filmjeimhez. 
Minden kép egy-egy jelenet, s mivel 
belülről jön, a saját élményeim, ezek-
kel játszom. Papírcetlikre följegyzem 
a megfelelő jelenetet vagy képet, és 
akkor az asztalon tologatom. Sokszor 
a különböző jelenetek változtatják 
a helyüket, s egyszer csak azt veszi 
észre az ember, hogy automatikusan 
összerendeződnek és kiadnak egy 
folyamatot. (Azt hittem, hogy az én 
találmányom, de Lars von Trier egyik 
filmjében már szerepelt a módszer.) 
Nem az egységre gondolok, csak min-
dig a megfelelő témára, melyek aztán 
úgyis összerendezik egymást, mert 
belőlem jönnek. 

– Mi az „ars poeticája”?
– A művészetben az a fantasztikus, 

hogy egy nagyon mély párbeszédet 
tudsz önmagaddal vagy a teremtőerő-
vel folytatni. Úgy érzed, mintha sok-
szor nem is te csinálnád a dolgokat, 
hanem párbeszédet folytatsz. Erről 
szól az egész, ezért csinálom. Ezért 
a párbeszédért. És ezért mindent ál-
dozok. Olyan nincs, hogy ebben valaki 

megakadályozhatna. Már olyan, mint 
egy függőség, hogy ez kell. Ha nem 
is mindig sikerül, de legszívesebben 
folyamatosan festenék. Az élet bo-
nyolultsága meg egyebek nem mindig 
engedik. Most például költözköd-
tünk, és másfél hónapig nem tudtam 
festeni, és éreztem, hogy már kezdek 
ideges lenni, rosszul érezni magam. 
Tehát ez benső szükséglet. Tényleg. 
Fantasztikus állapot.

– Mintha a színeket más dimenzió-
ban, egyfajta transzformált világban 
kezelné. Jól látom?

– Az biztos, hogy a szín egy bo-
nyolult dolog – fontosak a színek. 
Mindig nagyon átgondolom. Sokszor 
megfigyelek színhangulatokat. Pél-
dául gondoljunk egy naplementére 
vagy hasonló jelenségre, mint a hajnal 
(mert általában ezek szoktak olyan 
erőteljesen hatni színekben). Érzed, 
hogy egészen más, mint a többi, mint 
a megszokott – színeiben. Ilyenkor 
elgondolkozom, hogy mitől van ez? 
Ezt a fajta hangulatot próbálom visz-
szahozni, hogy a megszokottól eltérő 
legyen a színhangulat. Tudatosan kell 

elemezgetni a saját hangulataidat. Pél-
dául egy időben éreztem, hogy a sárga 
színnek van egy érdekes átlényegítő 
hatása, mégpedig hogy a különbö-
ző érett meleg sárgákat belekeverve 
színekbe teljesen átlényegíti egy kép 
hangulatát. A narancs egy ilyen szín, 
tapasztaltam, hogy különlegesen hat 
más színnel összekeverve. Képes na-
gyon jól elkeveredni a többi színnel. 
Nem olyan nyers, mint a citromsárga, 
hanem érettebb, s ettől másképpen 
hangolódik a többi színhez. Izgalmas. 
Olyan ez, mint egy alkímia – a gyere-
keknek is szoktam mondani tanítás 
közben, hogy kísérletezzenek a szí-
nekkel. Rengetegszer keverek össze 
színeket, de mindig újszerűen hatnak. 

– Felesége is képzőművész – 
hogyan egészítik ki egymást az 
alkotásban?

– Mindig elmondjuk a véleményün-
ket egymás dolgairól, képeiről. Én 
egyébként is nyitott vagyok, nem zár-
kózom el a kritika elől. Ha úgy érzem, 
hogy pozitív, meghallgatom. Volt egy 
kép… Zsuzsi mondta, hogy most ezt 
hagyd abba, ne fesd tovább, és tényleg 
rájöttem, hogy igaza van! Mert én még 
akartam volna festeni tovább. Termé-
szetesen én is segítek neki kibonta-
kozni dolgokban – kicsit tapasztaltabb 
vagyok –, de Zsuzsi nagyon szépen 
dolgozik, nagyon jó színérzéke van. 

– Mik a jövőbeni tervei?
– Minél több jó képet csinálni. Nem 

egyszerű dolog jó képet festeni. Azt 
érzem, hogy az utóbbi időben csiná-
lom a legjobb képeket és szeretném 
ezt a szintet tartani. A művészet nem 
véges, hanem mindig fejlődésben van. 
A végtelenségig lehet fejlődni. Olyan, 
mint a vallásban is, hogy – véges lé-
nyek vagyunk – nem tudjuk elérni a tö-
kéletest, de a tökéletesre törekszünk, 
s mindig lehet javítani, mindig lehet 
jobban csinálni. Nem véletlen, hogy 
a zen buddhizmus is valami ilyesmi-
ért jött létre. Például a tusrajzban is 
a cél: minél tökéletesebben lerajzolni 
valamit. Tulajdonképpen ez volt a cél-
juk, egy ilyen teremtő gesztus. Én is 
valahogy így gondolkodom. A másik, 
hogy nem szeretem ismételni magam, 
próbálok mindig valami újat létrehoz-
ni. Persze nem akarok letérni az útról, 
csak tovább menni.

„Legszívesebben folyamatosan festenék”
INTERJÚ MIKLÓS ÁRPÁD KÉPZŐMŰVÉSSZEL

Nemzetközi díjak: 
1984 Képzőművészeti Főiskolások Orsz.  Kiáll., II. díj, Brassó, Románia
1992 Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál, Mikeldi da Plata-díj, Bilbao
2001 Nemzetközi Envirofilm, Besztercebánya, Szlovák Művészeti Akadémia díja

 Miklós Árpád  
kortárs magyar képzőművész

 „Teleportáció” (107x140 cm, olaj, vászon)

Dr. Gyergyádesz László művészettörténész díjat ad át  
Miklós Árpádnak a Kecskeméti Kortárs Képzőművészek idei tárlatán, 

a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál nyitóeseményén
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Közel 100 komoly robottechnikai 
tudással rendelkező egyete-
mi hallgató versengett három 
napon keresztül Kecskeméten. 
A XXVII. Országos Ajtonyi István 
Irányítástechnikai Programozó 
Versenyen a fiataloknak olyan 
feladatokat kellett megoldani-
uk, amelyek még a gyakorlott 
szakembereknek is okozhatnak 
fejtörést.

Robotsorok irányítása, gyártási fel-
adatok automatizálása vagy éppen 
megfigyelő rendszerek kialakítása 
– ezek természetes feladatok azon 
fiatalok számára, akik a XXVII. Orszá-
gos Ajtonyi István Irányítástechnikai 
Programozó Versenyen versengtek. A 
megmérettetés április 12. és 14. kö-
zött zajlott a Neumann János Egyetem 
Campusán. Több mint tíz egyetemről 
érkezett 19 csapat. Közel 100 hallgató 
küzdött a legjobb címért.

– Ők egy leendő szakmát képvisel-
nek: az irányítástechnikai programo-
zók, az automatizálással foglalkozók 
leendő közösségét. Ha megismerked-
nek azokkal az iparági szereplőkkel, 
akik ebben meghatározó szerepet 
játszanak, akkor egyben kapcsolatuk 
lesz a munkaerőpiaccal, megismerik 

a legfontosabb rendszerintegrátor 
vállalatokat és a beszállítókat is, akik 
ezeket az eszközöket gyártják. Meg-
ismerkednek a cégvezetőkkel, kép-

viselőikkel is – nyilatkozta a verseny 
jelentőségéről dr. Kovács Lóránt, a 
Neumann János Egyetem GAMF Infor-
matikai Karának dékánja.

Hozzátette, nagyon komoly fel-
készültségű diákok versengtek. Az 
irányítástechnikai szakembereknek 
gépésznek, villamosmérnöknek és 

informatikusnak is kell lenniük egy-
szerre. A sok terület ismerete komoly 
kihívás, ám nagy érték is a fiatalok 
kezében. A versenyt a Kecskeméten 
megalakult Felsőfokú Irányítástech-
nikai Oktatásmódszertani Egyesület 
szervezte, amely egyik céljául tűzte 
ki, hogy felkutassa a tehetségeket.

A fiataloknak valós és szimulált 
feladatokban is helyt kellett állniuk. 
Dr. Nagy István, az egyesület elnöke 
elmondta, még gyakorlott szakembe-
rek számára is nehéz feladatot kap-
tak a csapatok, ennek ellenére már 
most látható, hogy születnek majd 
szép eredmények.  

A verseny az április 14-ei díjá-
tadóval zárult. Az első helyezést a 
Pécsi Tudományegyetem Pollesto 
nevű csapata nyerte el. Az első há-
rom helyezett csapatot Kecskemét 
városa is díjban részesítette, melyet 
Gaál József alpolgármester adott át 
az egyetem nagyelőadójában tartott 
záróeseményen.

A megmérettetésre több mint 10 
magyarországi és határon túli ma-
gyar egyetemről érkezett versenyzők 
között a két helyi, GAMF-os csapat a 
12. és a 19. helyen végzett.

A versenyen számos műszaki cég 
képviseltette magát, melyek mind a 
19 részt vevő csapatnak ajándékokat 
ajánlottak fel, emellett az első három 
helyezett csapat pénzjutalomban is 
részesült. Két közönségdíjas csapa-
tot is avattak – itt is a pécsi Polles-
to vitte el a prímet –, ezeknek Gaál 
József a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnökeként 
ajánlott fel nyereményeket.

ORSZÁGOS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI  
versenyt rendeztek az egyetemen

Átadták a Zrínyi Ilona  
Matematika verseny megyei díjait 
Idén 33. alkalommal rendezték meg a Zrínyi Ilona Matematika-
versenyt, amelynek április 12-én tartották meg az ünnepélyes 
díjkiosztóját. Az eredményhirdetésen összesen 153 tanuló vehetett 
át oklevelet és jutalomkönyvet. A verseny vándorserlegét a Kecs-
kemét Református Általános Iskola vihette haza.

Harkai György

A 33. Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei eredményhirdetésére várták 
a tanulókat múlt kedden délután a 
Petőfi Sándor Katolikus Általános 
Iskolában. A kiváló eredményeket 
elért diákokat a megyei szervező 
iskola intézményvezetője, dr. Sza-
bó Ildikó köszöntötte. Mint elhang-
zott, a versenyfeladatokat összesen 
több mint 37.600 diák oldotta meg. 
Bács-Kiskun megye 90 iskolájában 
zajlott a megyei forduló, a 2–8. osz-
tályosok között 1902 résztvevővel. 
Közülük a legeredményesebb 153-at 
jutalmazták.

– Bács-Kiskun megyében továbbra 
is nagy népszerűségnek örvend ez a 
nagyon rangos verseny. Külön meg-
tiszteltetés volt számunkra, hogy a 
„Petőfi 200” emlékévben a mi isko-
lánk fogadhatta a versenyzők leg-
jobbjait és a legjobb felkészítő taná-
rokat – nyilatkozta dr. Szabó Ildikó 
megyei szervező, a Petőfi Sándor 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
intézményvezetője.

A részt vevő diákok közül leg-
többen az egyéni versenyben értek 
el kimagasló eredményt. De voltak 
olyanok is, akik két iskolatársukkal 
egy csapatban kerültek a díjazottak 
közé. Az az iskola, amelyik legered-

ményesebben készítette fel diákjait, 
idén is vándorserleget vehetett át.

– Az első hat iskola között ott 
voltak a város kiemelkedő nagy ál-
talános iskolái, de nagyon jó szívvel 
hallottuk azt is, hogy a kisebb régi-
ók, a kisebb iskolák is képviseltették 
magukat. Dobogós helyeken a Kecs-
keméti Református Általános Iskola, 
a Petőfi Sándor Katolikus Általános 
Iskola és az Arany János Általános 
Iskola végzett – összegezte az ered-
ményeket dr. Szabó Ildikó.

A legügyesebb diákokat valamennyi 
korcsoportból meghívták az április 22-
ei országos döntőre. Az intézményve-
zető azt is elárulta, hogy a Gordiusz 
Matematikaverseny szintén aznap 
megtartott eredményhirdetésén a 
Bányai Júlia Gimnázium a nyolcosztá-
lyos, míg a Katona József Gimnázium 
a négyosztályos gimnáziumok közül 
lett a vándorkupák tulajdonosa.

Vietnámi partnerrel 
gazdagodott a  
Neumann egyetem 

Együttműködési megállapodást írt alá nemrég a Neumann János 
Egyetem és a vietnámi Thoungmai University. A szerződés célja az 
egyetemek nemzetközi kapcsolatainak erősítése.

Újabb partnerintézménnyel gazda-
godott a kecskeméti Neumann János 
Egyetem. Az oktatási intézmény hosz-
szú távú nemzetközi kapcsolatainak 
erősítését tűzte ki célul. Ennek egyik 
fontos lépése a mostani együttmű-
ködési megállapodás. Az ünnepélyes 
aláírásra április 7-én került sor a Neu-
mann János Egyetem Campusán.

– Egy nagyon nagy, több mint 20 
ezer hallgatót számláló vietnámi egye-
temmel kötöttünk együttműködési 
megállapodást, melynek célja, hogy 
erősíteni tudjuk a távol-keleti kapcso-
latainkat. A jövőben a két egyetem 

között oktatási, kutatási területeken 
valósul meg együttműködés – nyilat-
kozta a Kecskeméti Médiacentrum-
nak dr. Weltsch Zoltán tudományos 
rektorhelyettes.

A partneri viszony sok lehetőséget 
rejt magában, a két egyetem hallga-
tói segítik egymás munkáját, főként a 
kutatások területén. Az együttműkö-
dési megállapodást dr. Fülöp Tamás, 
a Neumann János Egyetem rektora és 
a Thoungmai University vezetője írta 
alá. A megállapodás az Eurázsiai Köz-
pont szervezésében valósult meg.

 Berta Beáta 

Fotók: Banczik Róbert

A megmérettetés április 12. és 14. között zajlott  
a Neumann János Egyetem Campusán

Kézfogással szentesítik  
az együttműködést a rektorok
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192 évvel ezelőtt, április 16-án 
hunyt el Katona József, a Bánk 
bán szerzője. Kecskemét híres 
szülötte halálának évfordulójához 
kapcsolódva április 14-én több íz-
ben megemlékeztek a kecskeméti 
önkormányzat és a Katona József 
Emlékház közös szervezésében.

Berta Beáta

Múlt csütörtökön délelőtt a Katona 
József Emlékházban tartottak meg-
emlékezést. Székelyné Kőrösi Ilona, 
az emlékház vezetője ismertette Ka-
tona József halálának körülményeit. 
Mint mondta: Katona a halála előtti 
napokban nagyon sokat dolgozott, 
főügyészként sokrétű feladata volt. 
1830. április 15-től 21-ig úriszéket 
tartottak a városban, amikor a felgyü-
lemlett ügyeket megvitatták. Katona 
az úriszék második napját már nem 
élte meg.

– Szokatlanul fáradt volt és fájlalta 
szívét, de visszajött a városházára, 
hogy az asztalán lévő aktákat rendez-
ze és felkészül-
jön a másnapi 
ülésre. Amikor 
belépett a vá-
rosháza folyo-
sóján, akkor 
ott összeesett 
és szörnyethalt 
– idézte fel Ka-
tona halálának 
körülményei t 
Székelyné Kő-
rösi Ilona.

Az ünnep-
ségen beszé-
det mondott 
dr. Szeberényi 

Gyula Tamás alpolgármester is, aki 
az utódok felelősségét hangsúlyoz-
ta. – Nekünk maradt az a feladat, 
hogy méltó emléket állítsunk, pél-
dáját ne engedjük elfeledni, hogy 
akár irodalmárként, akár városve-
zetőként dolgozva a közösség szol-
gálata legyen a legelső, ahogy az 
Katona Józsefnél is volt – emelte ki 
köszöntőjében.

A megemlékezés részeként meg-
koszorúzták a Bánk bán írójának 
emlékművét az emlékház udvarán, 
majd vetítést láthattak az érdeklődők 
Katona utolsó napjairól, temetéséről, 
síremlékeiről. 

12 óra után Kecskemét önkormány-
zata tartott megemlékezést és koszo-
rúzást Katona József halálának évfor-
dulója alkalmából a halálának helyét 
jelző emlékkőnél, a Városháza előtt. 
A tragikusan félbeszakadt életét és 
munkásságát hűen szimbolizáló em-
lékműre, a kettéhasadt kőre a követ-
kező felirat került: „ITT HASADT MEG 
SZÍVE KECSKEMÉT LEGNAGYOBB 
FIÁNAK.” 1830. április 16-án délután 
ugyanis a városháza ajtajában esett 
össze a munkahelyére visszatérő fő-
ügyész, Katona József.

– Emlékezzünk, tisztelegjünk a 
múlt, a kultúra, az irodalom, a magyar 
drámairodalom kiemelkedő alakjának 
emléke előtt, és hajtsunk fejet ott, 
ahol Kecskemét ma már világszerte 
ismert polgára elhagyta a földi éle-
tet, hiszen itt hasadt meg szíve Kecs-
kemét legnagyobb fiának – mondta 
beszédében Bujdosóné dr. Dani Er-
zsébet, a Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtár igazgatója.

Az eseményen közreműködtek a 
Kecskeméti Katona József Gimnázium 
tanulói is.

Katona Józsefre emlékezett Kecskemét

Bujdosóné dr. Dani Erzsébet, a Bács-Kiskun 
Megyei Katona József Könyvtár igazgatója

Az ünnepségen beszédet mondott  
dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is

Kortárs reflexiók Pilinszkyre – 
KIÁLLÍTÁS NYÍLT AZ AGÓRÁBAN

Hogyan ihlette meg az elmúlt 
években Pilinszky János költészete 
a kortárs képzőművészeket? Ebből 
kaphatunk egy keresztmetszetet 
a Hírös Agórában április 11-én 
megnyílt kiállításon. Műfajgazdag 
válogatás az elmúlt évtizedek 
alkotásaiból, melyek nem csupán 
illusztrálják a költő verseit, hanem 
tovább teremtik azokat.

Borda Máté

Pilinszky köztudottan rendkívüli szug-
gesztióval szavalta saját költeménye-
it. Sokunkba beleivódtak a Hűség a la-
birintushoz című portréfilm képsorai, 
melyeken a költő égő cigarettájával 
lassan körözve, áthatóan mondja ver-
seit, azok minden szavát átélve. Ezek 
után nagy előadóművészi feladat Pi-
linszkyt saját jogon, nem epigonként 
szavalni. Dóczy Péter színművész ezt 
a feladatot katartikusan teljesítette, 
amikor a megnyitón a kiállítóterem-
ben körbejárva, egy-egy alkotáshoz 
odahajolva, a művekkel párbeszédbe 
lépve adta elő Pilinszky verseit, egyi-
ket a másik után, címek nélkül, láncba 
fűzve. Szavait szépen támogatta Vere-
bes György érzékeny zongorajátéka.

A tárlatot megnyitó Füzi László a 
magyar költészet napjához kapcso-

lódva József Attila felől közelítet-
te Pilinszky költészetét, kibontva a 
kettejük közötti kapcsolatokat és 
különbségeket. Pilinszky Újra József 
Attila című versét idézte:

Te: bakája a mindenségnek
Én: kadettja valami másnak.
Odaadnám tiszti kesztyűmet
cserébe a bakaruhának.

„A köztük lévő legáltalánosabb vo-
násnak azt látom, hogy mindketten 
az egyetemesség szintjén szólalnak 
meg. Világuk egyetemes és drámai. 
A világból táplálkozó drámaiságot 
önmaguk világába engedték, és bel-
ső küzdelmeiket kivetítették a világ-
ba” – mondta megnyitójában a Forrás 
főszerkesztője.

Füzi László a költőt személyesen is 
jól ismerő Jelenits István piarista atyát 
idézte: „A mindnyájunkra rázúduló 
összetöretésnek olyan megtapaszta-
lása, átélése olvasható nála, amihez 
fogható más költőnél nincsen.”

A kiállítás egyik meghatározó műve 
Gálhidy Péter Religio című 2013-as 
munkája. A bükkből és gyertyánból 
készült alkotás mellett, ha lehajolunk, 
elolvashatjuk Pilinszky Itt és most 
című versét:

A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.
Két további művet szeretnék még 

kiemelni. Az egyik a megnyitón köz-
reműködő Dóczy Péter színművész 
munkája, egy kollázs 1999-ből, Az én 
Egyenes labirintusom. A másik Szabó 
György Lichthof című bronzfeszülete, 
mellette Pilinszky híres Négysorosával:

Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.
A kiállításon szereplő művek és a 

hozzájuk tartozó Pilinszky-versek egy 
kötetben is helyet kaptak, mely meg-
vásárolható az agórában. Az INFINITÍ-
VUSZ című tárlat Szolnokról érkezett 
Kecskemétre, és május 6-ig látható 
városunkban.

TOVÁBBI KÉPEK!

Fotók: Bogdándi Ferenc

Szabó György Lichthof című 
bronzfeszülete

Dóczy Péter: Az én Egyenes labirintusom
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175 éve, 1847. 
április 15-én 
született Ugron 
Gábor politikus, 
országgyűlési 
képviselő. Isko-
láit Székelyud-
varhelyen, jogi 
tanulmányait a 
budapesti és a bécsi egyetemen végez-
te. Diplomája megszerzése után ön-
kéntesként szolgált a József főherceg 
nevét viselő gyalogezredben, azután 
Franciaországban és Olaszországban 
harcolt. Hazatérése után politikusi pá-
lyát futott be, kiváló szónok lett belőle. 
1872-ben Udvarhelyszéken, később 
Kolozsvárott és Marosvásárhelyen, míg 
1887-ben a kecskeméti I. kerületben 
választották országgyűlési képviselővé. 
A hírös várost 1892-ig képviselte a par-
lamentben. 1911 januárjában hunyt el.

175 éve, 1847. 
április 19-én 
született Fell-
ner Ferdinánd 
építész. Előbb 
az édesapja ta-
nította, azután 
a Bécsi Műszaki 
Főiskola hall-
gatója volt. 1866-tól apja mellett dol-
gozott, majd annak halála után, 1871-
től önállóan vezette a céget. Hellmer 
osztrák építésszel társulva 1873-tól 
nemzetközi hírű színházépítővé vált. A 
színházak új típusát alakította ki, főleg 
alaprajzi újításaival. Számos magyar vá-
ros teátruma épült a terveik szerint, így 
Budapesten a Népszínház, a Fővárosi 
Operettszínház, a Vígszínház, valamint 
Temesvár, Szeged, Pozsony, Nagyvárad 
és Kolozsvár színháza. A bécsi építész-
páros elképzelései alapján valósult 
meg a kecskemétiek álma is, a hírös 
város ékszerdoboza, a Katona József 
Színház impozáns épülete.

Lapunk 
archívumából
Bartók-ünnep  
„Kecskemét zenei életének kiemelkedő ese-
ménye volt a Városi Dalárda rendezésében 
21 Bartók-kórus bemutatása. Az ünnepi al-
kalomra megjelent a világhírű szerző ... is. 
[...] A hangversenyt Harkay Béla főjegyző 
vezette be, aki Bartók Bélát és művészetét 
méltatta és a város közönségének üdvöz-
letét tolmácsolta. A kórusokat Salamon 
Mária, Nemesszeghy Lajos, Seress Sarolta 
(Kiskunfélegyháza), Gedeon Margit, Zalai 
M. Terézia (Kiskunfélegyháza), Vásárhelyi 
Zoltán és Márton Barna (Nagykőrös) ve-
zényelték, valamennyien értékes munkát 
végeztek a gondos betanítással, amelyért 
a szerző részéről is megérdemelt elismerés-
ben részesültek.” (KL, 1937. április 25.)

Jótékonysági  
hangverseny
„Ritka művészi élvezetben volt része Kecs-
kemét zenekedvelő közönségének kedden 
délután az újkollégium dísztermében. 
Garaguly Károly, a Stockholmi Filhar-
monikus Zenekar magyar származású 
karnagya ajándékozta meg muzsikájával 
a többszázfőnyi hallgatóságot. A műsor 
elején Merétey Sándor dr. ig-főorvos, a KIE 
elnöke mondott üdvözlő beszédet, majd 
Bach és Mozart zenedarabokat adott elő 
a Református Egyházi Énekkar nagy fel-
készültséggel. Vezényelt Kremán Sámuel. 
Gulyás Klára Reményik-verseket szavalt 
igen kedvesen. Ezután lépett a színpadra 
nagy taps közepette Garaguly Karoly. A 
svéd Sjörgen Sonata-ját szólaltatta meg 
a húrokon olyan lendületes játékkal és 
olyan átérzéssel, hegy a közönség szinte 
elbűvölten merült bele a hangok varázsá-
ba. [...] A hangverseny végén Tóth Endre 
ref. klkipásztor meleg szavakkal köszönte 
meg Garaguly Károlynak, hogy játékával 
hozzájárult a KIE tanoncotthon kibővítésé-
hez.” (KL, 1947. május 1.)

A város 
krónikáiból

Újra volt Nagy Vers-
mondás a főtéren
400 gyerek és felnőtt szavalt közösen április 11-én, a költészet 
napján Kecskemét főterén. A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon és a 
Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely 10. alkalommal szervezte meg 
városunkban a költészetnapi Nagy Versmondást.

Ady Endre Fölszállott a páva című 
versével kezdődött a költészetnapi 
Nagy Versmondás április 11-én Kecs-
keméten. Összesen öt költeményt 
szavalt el együtt 400 gyerek és fel-
nőtt a főtéren. Aracs Eszter bábszí-
nész irányításával sorról sorra mond-
ták el a verseket, versrészleteket. 
Két év online közvetített, versvideós 
ünneplés után tudták újra élőben 
megtartani az eseményt.

– Most már így élőben, jelenléti 
versmondással, egymásra reagálva és 
egymás szemébe nézve egészen más 
volt ez a versmondás. Visszajött a 
régi érzés, mint amikor elindítottuk 

és ahogy elképzeltük annak idején, 
10 évvel ezelőtt – mondta Csizmadia 
Ilona, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 
munkatársa.

Ady mellett Weöres Sándor, Ne-
mes Nagy Ágnes és Buda Ferenc ver-
sei közül válogattak a szervezők. A 
Nagy Versmondásra bárki jelentkez-
hetett előzetesen. Az iskolai csopor-
tok mellett családok és egyéni vers-
mondók is részt vettek.

– Nagyon jó érzés. Őszintén, én 
már vártam. Kicsit hiányzott, vagy in-
kább nagyon hiányzott. Nem vagyok 
egy nagy versmondó, de nagyon 
szeretem a verseket és szerintem 

nagyon jó, ha a gyerekek is verseken 
nőnek föl. Tehát mindenféle zenén, 
kultúrán, bábszínházon, színházon, 
de nagyon sokan nem jutnak ver-
sekhez vagy nem találkoznak a ver-
sekkel – hangsúlyozta Aracs Eszter 
bábművész, verskarmester.

Idén Kodály Zoltán születésének 
140. évfordulójára emlékezve olyan 
verseket mondtak el közösen, ame-
lyeket megzenésítettek az idők 
folyamán. A Kodály Iskola Csiribiri 
Kicsinyek Kórusa meglepetésműso-
rának köszönhetően a versbarátok 
megzenésített verseket is hallhattak.

A szervező Hírös Agóra Ifjúsági 
Otthon és a Kecskeméti Drámapeda-
gógiai Műhely fő célja, hogy felhívják 
a figyelmet a költészet értékeire, 
hogy megismertessék Ady Endre, 
Weöres Sándor, a 100 éve született 
Nemes Nagy Ágnes, valamint a város 
kulturális életében ma is aktív szere-
pet vállaló Kossuth-díjas kortárs köl-
tő, Buda Ferenc verseit. A költészet 
napját 1964 óta ünnepeljük József 
Attila születésnapján. Harkai György

Rovatunk elsőként bemutatkozó szerzője a Kecskeméten élő 
bécsi kötődésű, maroshévízi születésű Schmidt Csoma János volt. 
Most néhány régebbi, Lélekkikötő című kötetében megjelent verse 
mellett újabb – a meglepetés szikráját valamiképpen minden alka-
lommal váratlanul felcsillantó – műveiből kaptunk kézhez néhány 
kiváló darabot.

S. Csoma János egyszerű, letisztult 
gondolatiságot tükröző szellemes-
sége ebben a versben először a 
kétértelműségre játszik rá („kivéve 
aki nőnek született”) mintegy csip-
kelődve, majd a kinyilatkoztatás és 
az eszmefuttatás megkérdőjelez-
hetetlen, mégis ártatlannak tetsző 
végkövetkeztetését ironikus rímbe 
szedi: „terhelendő-bendő”. 

Korság
A születéssel tudjuk hogy mi jár
de aztán mégis bőven élhetünk
hatvan hatvanöt hetvenötnyi év
csak Isten tudja mennyit vétkezünk
– kivéve aki nőnek született – 
ha kezdődik a végelszámolás
megváltónk kérünk megbocsáss.
Mit sem ér majd a megszerzett 
tudás
hátramaradott veszi hasznát annak
mit az elődök neki odahagynak.
A bűneinket magunkkal cipeljük
utódainkat nem terhelendő
úgy szép a kezdet jó evés előtt
ha üres a bendő.

A homok alkímiája elevenedik itt 
meg a sorok közt, az alföldi táj jel-
legzetes eleme egyrészt a termé-
szet működésének kíméletlenségét 
és ezáltal félelmetességét, másrészt 
azonban megtartó erejét is szim-
bolizálja az utolsó két sor látszólag 
összefüggés nélküli hangsúlyos-
ságával szentesítve végül a világ 
rendjét.

Homok
Alig enged nyomot
rögvest helyreáll
betemeti elrendezi önmagát
szél támadtával tovalibben
helyére a tovalibbenőnek
s az ő helyére szintén.
Beborít téged is
szemed szád tele
fogaid közt meg-megcsikordul.
Úgy hiszed üresen pereg
pedig nyüzsög benne sokféle élet
házakat is tart fákat is éltet
templom tornyában
harang is kondul.

A száműzetés és a magány fájdalmá-
nak szép és hiteles megnyilatkozása 
az alábbi vers. A próféták szavára, 
„márványmagányba burkolt” szívé-
re az válik igazán érzékennyé, aki 
megtapasztalja az elhagyatottság 
gyötrelmeit. 

Exilium
Próféta te bölcs és hallgatag
bízunk benned mert szent vagy 
mint a béke
maradj velünk. Olajfák alatt
prófétának sincs menedéke.
Elmúlnak lassan nehéz napjaink
megváltásban nincsen ugyan 
részünk
de nyugalmasak itt a temetők
erdők hegyek emberek között 
élünk.
Hulló szavaid súlya mint az érc -
megtöretik a templom égi csendje 
ha szólsz:

a süket újra hall magvas erőre kap a 
létre gyenge.
Elbitangolt tőlünk a haza
hogy most így vagyunk véges 
következmény
emlékeink bugyrában matatunk
de csak te vagy a tapintható 
eszmény.

Márványmagányba burkolt szép 
szíved
lüktetését talán az ősi föld
vagy az abból kiszakadt érzi meg.

A lét örökkévalósága és a hétköz-
napok lépései egy vörös vonalon 
egyesülnek, hol az ember folytonos 
egyensúlyra törekvése és önmagával 
való küzdelme rajzolódik ki mintegy 
fohászkodásképp a cél és a mene-
dék egybeeső tengelyén.  

Talpam alatt...
           ...vörös vonal
két oldalán a végtelen
lépteim apróra veszem
egyensúlyoz két oldalt két kezem
mintha kötélen  –
mert ha elhagyom
egyik avagy másik oldalon
eltűnik védelmed alólam
Uram ne engedd hogy
élve vagy holtan
persze az is – ha úgy kívánod élnem
lehet célom de lehet menedékem. 

Schmidt Csoma János újabb verse-
iben is az őszinteség dominál. Egy 
pillanatra sem játszik szerepet, vagy 
ha igen, azt is nyíltan és az álarc 
mögül fölvillantva valódi önmagát, 
költői énjét. A lenti vers címe töké-
letesen tükrözi mondanivalóját, s 
még a versritmus tempója is a lassú 
tűnődést diktálja. Önvisszateremtő 
vallomás ez, hol kíméletlenül tépi le 
magáról a maszkot, de mégsem a re-

ménytelenségbe dobja el azt: az utol-
só két sor megfontolt, bölcs nyugal-
mában feltündöklik maga a remény.

Tűnődés
És eljő az idő,
amikor megszűnnek a célok
és a gondolkodó ember elkezd
visszafelé figyelni – 
múltba vesző arcok felidézésére 
törekszik
azelőtt lényegtelennek vélt dolgok, 
események
fontosságot nyernek, és a védtelen-
ség érzete
tovább gyengíti amúgy is
romlásnak indult külső-belső 
szervezetét.
A külvilág, a környezet mit sem sejt 
e küzdelemből
s irigykedve konstatálja: öregem te 
nem változtál!
Optimizmusod, hited töretlen – 
bezzeg én…
Olyankor büszke vagy. Félrevezet-
ted a világot.
Ilyenkor még vidáman, vagy fél 
vidáman élsz,
bár már nem sokat remélsz.
Minden napod minden perce aggo-
dalommal tölt el,
nincs az a lélek idomár, aki rajtad 
segíthetne,
megrendült hittel mit kezdhet az 
ember? 
Vár. Valamire.

Kételkedni maga a szellemi nyugta-
lanság a keresés
és meg nem találás szüntelen 
folyamatossága. 

Ebben a versben a hit fokozatainak 
piramisát követhetjük végig három 
sorban. Érdemes lassan olvasni, egy-
fajta meditáció stációiként, miköz-
ben az ősi keleti tanok is átsejlenek 

a versen: a nem-cselekvés, a moz-
dulatlanság, vágynélküliség sokszor 
előbbre visz, mint bármilyen akarat.  

Különbség
A legerősebbek hisznek,

gyengébbek hinni akarnak,
még gyengébbek hinni 

szeretnének.

Gyönyörű, átszellemült fohászban 
árad felénk a fény a lenti rövidke 
versben. A kegyelem áramlása mu-
tatkozik itt meg a legegyszerűbb 
szavakban, mégsem merül fönt ben-
nünk egy pillanatra sem kétség az 
élmény valódiságát illetően. 

Fény
Áradó a te szereteted,

magasságos ég!
Tetőt tartasz fölém

beszívni hagyod, engeded
mindenek illatát.

Sátorod kékjét hálámul
visszatükrözik szemeim

jóságos Isten, hogyan bírom el
fényed ajándékzuhatagát.

Utolsó versünk képvers is. Az örök 
körforgás önmagába visszatérő ra-
kétáját formázza itt meg a költő az 
örökkévalóság igézetében.

Örökké
Mint rakéta szállsz
elhagyod a földet

röptöd pályája
nem független tőled
mondá az Úr: mert
körkörös minden – 

újra jön ismét
keze a kilincsen

hiszen ő volt már
ott a kezdeteknél

átélt, átsíbolt ezredéveket
és itt is volt, meg ott is

létezett.
És létezni fog.

örökkön örökké.
 Turai Laura

„Visszafele figyelni” – Schmidt Csoma János újabb versei
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„Fegyelmezett, rendszerető 
embernek neveltek a szüleim” 
– vallott indulásáról egy koráb-
bi interjújában, és akik az élet 
különböző területein találkoztak 
vele, azok ilyennek ismerik. A le-
véltári munkát például másképp 
talán nem is lehet vagy legalább-
is nem érdemes végezni, azaz 
úgy is mondhatjuk, az alkatához 
jól passzoló hivatást választott. 
Nyugdíjasan is aktív: a levéltárba 
sűrűn be-bejár, mert mindig akad 
olyan kedves téma, amely miatt 
kutatni kell a régmúlt iratai közt, 
és örömmel segít szeretteinek 
is, tanítgatja unokáját a rend 
szeretetére.

– Közel négy évtizeden át dolgo-
zott a megyei levéltár kecskeméti 
részlegében. 2016-ban miért ment 
nyugdíjba?

– Az az igazság, hogy a levéltár-
ral munkaviszonyban „csak” 39 évig 
voltam, de már korábban is sok időt 
töltöttem ott. Így például középisko-
lásként, amikor egy tanulmányi ver-
senyen vettem részt, a dolgozatomra 
készülve bementem egyszer a kecske-
méti levéltárba, azután meg főiskolás-
ként több nyáron heteken át kutattam 
a Városházán lévő iratanyagban, mert 
egy tudományos diákköri dolgozatom 
témája az 1939-es kecskeméti ország-
gyűlési választás volt – később a szak-
dolgozatomat is ugyanebben a témá-
ban írtam –, és ezekhez sok levéltári 
forrásra és módszeres kutatásra volt 
szükségem. Szóval, ha ezeket az idő-
szakokat is beleszámítom, akkor úgy 
is fogalmazhatok, hogy a levéltári kö-
tődésem már több mint négy évtize-
des volt, amikor nyugdíjba mentem. 
Munkámat nagyon szerettem, mindig 
örömöt találtam benne. Az adminiszt-
rációs feladataim azonban – amelye-
ket kezdetben szívesen végeztem 
– az évek teltével megnövekedtek, 
és ezt egyre nagyobb tehernek érez-
tem, ezért 2016-ban úgy döntöttem, 
hogy abbahagyom. Nehéz volt egyik 
napról a másikra elengednem a mun-
kámat, hiszen évtizedeken át igazán 
elhivatottan igyekeztem dolgozni, az 
iratanyag, a munkatársak és a kuta-
tók iránti felelősséggel. A megszokott 
napi rutinom teljesen megváltozott, 
és bizony időbe telt, míg át tudtam 
állni a nyugdíjas létre. Ebben nagy 
segítséget jelentett számomra, hogy 
a kutatómunkát nem hagytam abba, 
heti rendszerességgel bejárok a levél-
tárba, csak most már olyan témákban 
lapozom át a régi iratokat, amelye-

ket én választok, amelyek kedvesek 
számomra. 

– Mely témákkal foglalkozott az 
utóbbi években?

– A Kecskemét Írott Örökségéért 
Alapítvány eddig megjelent kötetei 
közül párat én írtam és majdnem min-
det szerkesztettem. A számomra leg-
kedvesebbet „Képek, történetek Fe-
renczy Ida életéből” címmel 2018-ban 
adtuk ki. Ebben Erzsébet császárné 
és királyné kecskeméti születésű fel-
olvasónője életének egy-egy részletét 
mutattuk be képek, illetve kortársak 
és visszaemlékezők írásai segítségé-
vel. A kötet elkészítésére Kecskemét 
vezetése kért föl, a kiadáshoz szüksé-
ges anyagiakat is biztosították, híres 
szülöttje előtt ezzel a kiadvánnyal 
tisztelgett a város.

Jó szívvel gondolok vissza a szin-
tén az alapítvány gondozásában meg-
jelent „Kívánom a jó Istentől” című 
kötetemre is, amelyben kecskeméti 
katonák első világháborúból írott le-
veleit gyűjtöttem össze, de ugyanígy 
büszkén tekintek a többi könyveinkre 
is: a Kecskemét történetének újabb év-
tizedeiről átfogó képet bemutató, Rigó 
Róbert szerkesztésében megjelent 

„Sorsfordító évtizedek Kecskeméten” 
című kiadványunkra, az Ádám András 
készítette „Tűzesetek, tűzvészek Kecs-
keméten 1848 előtt” című könyvünkre, 
valamint a legutóbbi munkánkra, az M. 
Bodon Pál zenei írásait összegző „Mu-
zsikusok, barátok, példaképek” című 
kötetünkre, amelyet Pusztai Tamásné 
és Tátrai Lilla állított össze.

– Más szakmai munkákat is vállalt?
– A Kecskeméti Médiacentrum 

helytörténeti magazinjában, a Hírös 
Históriákban rendszeresen jelennek 
meg tanulmányaim, így például a leg-
utóbbi számokban a régi Kecskemét 
vendégfogadóiról, csárdáiról, Horthy 
Miklós kecskeméti vadászatairól, illet-
ve egy kecskeméti órásdinasztiáról, a 
Voelker családról írtam. Előadásokat 
is szoktam tartani, többek között Ka-
tona József korának Kecskemétjéről 
beszéltem a Városháza dísztermében, 
Ferenczy Idáról a Wojtyla Házban stb. 
Emellett felkérésre településtörté-
neti anyagokat írok: részt vettem a 
Helvécia múltját összegző kötet elké-
szítésében, valamint összeállítottam 
Ballószög 1954-ig, azaz a település 
önállóvá válásáig tartó időszakának 
legfontosabb adatait.

Korábban családfakutatással is 
foglalkoztam, több neves és kevésbé 
ismert kecskeméti família családfáját 
állítottam össze. Ez rendkívül munka- 
és időigényes feladat, ezért újabbakat 
ma már nem is vállalok. A saját család-
fánk elkészítésével még adós vagyok, 
már belekezdtem, de eddig csak az 
1700-as évekig jutottam el.

– Kikkel tart szorosabb 
kapcsolatot?

– Először is a szeretteimmel. Édes-
anyám immár 90 éves, itt él Kecske-
méten, a közelemben. Hála Istennek 
teljes szellemi frissességnek és ko-
rához képest jó testi egészségnek 
örvend, de azért hozzá majd minden 
nap átmegyek. Azután anya és már 
nagymama is vagyok, fiaméknak sokat 
segítek, szeretik a főztömet, s ha kell, 
a kilencéves unokámért én megyek az 
iskolába, gyakran tanulunk együtt stb.

Dr. Halász Erzsébettel évtizedek 
óta baráti kapcsolatot ápolok, régeb-
ben sokat utaztunk együtt, jártunk 
színházba, operába. Levéltáros kol-
légáimmal, illetve a megyei könyvtár 
helyismereti gyűjteményének régebbi 
és mostani munkatársaival is kifeje-
zetten jóban vagyok, sűrűn találko-

zom a Ferenczy Ida Egyesület tagjaival 
– a Covid előtt gyakran kirándultunk 
is közösen –, és persze egykori diák-
társaimmal is tart még a kötelék, a 
katonásokkal tavaly volt éppen az 50 
éves érettségi találkozónk.

– Vannak-e hobbijai?
– Szabadidőmben sokat olvasok. 

Neves személyekről, eseményekről 
szóló írásokat szívesen tanulmányo-
zok és a történelmi regényeket és a 
krimiket is kedvelem. Emellett a pénz-
ügyi-gazdasági információk is érdekel-
nek. Nem tőzsdézek (nevet – a szerk.), 
de például a tőzsdei befektetésekkel 
kapcsolatos hírekre odafigyelek. 

– Tervei?
– Több munkám is még félben van: 

Lestár Péter életútjának, azután a 
városi hivatalnokok, tisztségviselők, 
mint például az évente választott 
főbírók és a nótáriusok névsorának, 
valamint a híres kecskeméti nők élet-
történeteinek összegzését szeretném 
befejezni. Szívügyem lenne még egy 
történelmi krimi megírása is, de ez 
eddig csak gondolatban állt össze. És 
legfőképp persze családtagjaim javára 
is sokat szeretnék még tenni!

 Varga Géza

NÉVJEGY
Péterné Fehér Mária nyugalmazott fő-
levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár 
Bács-Kiskun Megyei Levéltára korábbi cso-
portvezetője Budapesten született 1953. 
június 22-én. A hírös városban, a Katona 
József Gimnáziumban érettségizett 1971-
ben, azután elvégezte a GAMF műszaki 
rajzoló szakát, majd Szegeden a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola történelem–
orosz szakát. Később, 1980-ban az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán középiskolai 
történelemtanári, míg 1982-ben ugyan-
ott levéltáros diplomát szerzett. 1971-től 
rövid ideig a Fémmunkás Vállalat Kecske-
méti Gyárában dolgozott, majd a szegedi 
főiskola elvégzését követően, 1977-től a 
Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársa 
lett. 1982-től 2016-ig, nyugdíjba vonulá-
sáig az intézmény kecskeméti részlegének 
munkáját irányította. Elődeit követve a 
Városházán őrzött kecskeméti iratanyag 
rendszerezését, kutathatóvá tételét foly-
tatta. 1995-ben főlevéltárossá, 1996-ban 
főtanácsossá nevezték ki. Rendszeresen 
rendezett kiállításokat, tartott/tart előa-
dásokat. Önálló munkái, tanulmányai a 
levéltár évkönyveiben, folyóiratokban, ta-
nulmánykötetekben, újságokban jelennek 
meg. Tudományos munkájának fő kuta-
tási területe Kecskemét története. 2007-
ben Kecskemét Írott Örökségéért néven 
többedmagával alapítványt hozott létre 
a város történetét dokumentáló iratok vé-
delmére; a civil szervezet kuratóriumának 
elnöki feladatait mindmáig ellátja. A Fe-
renczy Ida Egyesület alapító elnöke, titká-
ra volt a Bács-Kiskun Megyei Honismereti 
Egyesületnek, több más szakmai közösség 
tagja. Kimagasló színvonalú szakmai 
munkája elismeréseként a Kecskemét Köz-
művelődéséért Díjat, a Dóka Klára-díj I. 
fokozatát (a Magyar Levéltárosok Egyesü-
lete szakmai díját) és a Bél Mátyás – No-
titia Hungariae Emlékérmet is átvehette.

Diákokkal a megyei levéltár  
kecskeméti részlegében

PÉTERNÉ FEHÉR 
MÁRIA

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

A megyei könyvtárban rendezett levéltári 
konferencia előadójaként

A Ferenczy Ida Egyesület tagjaival a Szentháromság temetőben,  
a Ferenczy-kápolnánál megtartott emlékünnepségen, 2018-ban

Passzold vissza tesó! – az elavult telefont…
Elromlott, elavult, megunt mobil-
jainkat és tabletjeinket leadhat-
juk már a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtárban is. 
Az intézmény csatlakozott a 
Jane Goodall Intézet által meg-
hirdetett, használt mobiltele-
fonokat gyűjtő Passzold vissza 
tesó! című kampányhoz.

Újabb „zöld” lépésként csatlakozott 
a Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtár a Jane Goodall Intézet hasz-
náltmobiltelefon-gyűjtő akciójához, 
azaz a Passzold vissza tesó!-hoz. A 
már elavult és javíthatatlan mobilo-
kat, tableteket, GPS-eket, valamint 
azok töltőzsinórjait 2022. április 
8-tól egy, a könyvtár előterében ki-
helyezett, felmatricázott gyűjtődo-

bozban helyezheti el bárki, teljesen 
ingyen.

A könyvtárban elhelyeztek egy elem-
gyűjtő dobozt is. Az intézmény közle-
ménye szerint az akciók célja, hogy 
megerősítsék a könyvtárlátogatókban: 
egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk 
élő környezetünk védelméért és a jövő 
generációjának életéért. A könyvtár tu-
datosan áll ki a környezetvédelem és a 
zöldszemlélet mellett.

A Jane Goodall Intézet a legna-
gyobb hazai civil szervezője a hasz-
nált eszközök újrahasznosításának, 
számos gyűjtőpontot üzemeltet 
országszerte, Kecskeméten is több 
helyre helyezték ki konténereiket. 
Az így befolyt pénzből a csimpánzok 
afrikai élőhelyeit próbálják megmen-
teni. Hájas Barnabás 

Elektronikus eszközök gyűjtőládája  
a könyvtár előterében

Fotó: Banczik Róbert
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A legifjabb  
kecskemétiek

Fehér Hunor (édesanyja 
neve: Kövecses Anita) 
Kecskemét, Ács Dominik 
(Jónás Klaudia) Felsőlajos, 
Ács Jázmin (Jónás Klaudia) 
Felsőlajos, Kovács-Schimó 

Vencel (Schimó Emese) Budapest 06., 
Kolompár Mária Natália (Kolompár Mária 
Bettina) Nagykőrös, Lőrincz Melani Katalin 
(Páter Katalin) Budapest 21., Kocsis Lara 
(Páncsits Brigitta) Bácsborsód, Forika Petra 
Nikolett (Dandu Andreea Nicoleta) Kunpeszér, 
Nyitray Zorka Lotti  (Géró Lilla) Kecskemét, 
Baksa Dániel (Fodor Viktória Lilla) Kecskemét, 
Jándék Karina Petra (Baranyi Petra Rita) 
Tiszakécske, Bálint Lola (Gulyás Laura) 
Helvécia, Szöllősi Vince  (Oravetz Cintia) 
Kecskemét, György Nimród (Csővári Veronika) 
Kecskemét, Domonyi Dorka  (Takó Anita) Pilis, 
Biró Bianka  (Konfár Krisztina) Kecskemét, 
Maráz Rozina  (Németh Edina) Tabdi, Torma 
Bianka  (Városi Melinda) Nagykőrös, Dakó 
Bianka  (Vári Mariann) Lakitelek, Körtélyesi 
Vilmos Péter (Tóth Eszter) Kecskemét, Cseh 
Milán (Kiss Judit) Kiskunfélegyháza, Péli Jázmin 
(Egyedi Hajnalka) Tiszakécske, Tálas Nara Lea  
(Lenzsér Vivien) Kiskunhalas, Tálas Bence  
(Lenzsér Vivien) Kiskunhalas, Hegedűs Csenge 

(Bálint Anna) Izsák, Rátkai Zente (Tóth Tímea) 
Kecskemét, Fülöp Hanna (Fekete Edina) 
Kiskunfélegyháza, Parádi Linett Petra (Juhász 
Mónika Tünde) Kiskunfélegyháza, Házi Roland 
Zalán (Mengyán Regina) Kecskemét, Patai 
Amina Liticia (Patai Mónika Margit) Kecskemét, 
Bús Anna (Takács Erzsébet) Nagykőrös, Kökény 
Iván (Demeter Dóra) Nagykőrös, Zsigó Luca 
(Tápai Tímea) Kiskunfélegyháza, Mák Martin 
(Nyitrai Dóra) Kecskemét, Drávecz Róza (dr. 
Áron Klára Andrea) Kecskemét, Gubacsi Flórián 
(Kis Andrea) Kecskemét, Horgas Balázs Noel 
(Góbi Dzsenifer) Lajosmizse, Pásztor Viktória 
(Konfár Zsanett) Kecskemét.

Halottaink
Nagy Sándor 1944. 
(Kiskunfélegyháza), Fazekas 
Mihály István 1942. (Kecskemét), 
Kis Tibor 1944. (Kecskemét), 
Lovas Imre 1947. 
(Kunszentmiklós), Varga József 

Mihály 1955. (Fülöpszállás), Géró Józsefné 
Borsos Ilona 1926. (Kecskemét), Siklósi Ferenc 
1960. (Budapest 12.), Antonovich Magdolna 
Viedner Magdolna 1942. (Császártöltés), 
Szurok József (1963. Kecskemét), Varga Endre 
(1941. Kőröstarján), Viskovics Veronika Kovács 
Tamás Veronika (1955. Kecskemét), Budai 
Sándorné   Horváth Magdolna Mária (1933. 
Kecskemét), Fehér László (1937. Izsák), Vékony 

Jenő János (1955. Fülöpszállás), Baski József 
(1943. Orgovány), Sáfár Sándor (1946. 
Fülöpszállás), Lajos Györgyné Gszelmann Edit 
(1941. Kecskemét), Mészáros Ferenc (1976. 
Lajosmizse), Ranovszky Albert (1946. Frasin 
[Ukrajna]), Mészáros Antalné Nemes Eszter 
Klára (1930. Kecskemét), Tóth Józsefné Tóth 
Magdolna Katalin (1947. Kecskemét), Endre 
Gyuláné Valkai Magdolna Mária (1945. 
Kecskemét), Gebei Tamás (1950. 
Szabadszállás), Balla Sándor (1959. 
Kiskunfélegyháza), Szabó Miklósné Kovács 
Katalin Terézia (1925. Kecskemét), Torgyik 
István (1947. Páhi), Pusztai Mátyásné Berta Irén 
(1954. Kecskemét), Molnár Sándor (1944. 
Tápiószele), Diós Antal (1945. Kecskemét), 
Szekér József Jánosné Polyák Mária (1945. 
Kecskemét), Balog Mihályné Szijártó Mária Ilona 
(1941. Kecskemét).

Házasságot 
kötöttek
Kelemen Zsolt és Szálas 
Andrea, Bereczki Ádám 
és Vikor Andrea, Szabó 

Norbert és Papp Nikolett, Palócz György és 
Schnábel Noémi, Gyüre Tibor és Juhász 
Anita, Gyüre László és Barna Edit, Tóth Attila 
és Huszka Zsuzsanna, Tóth Sándor és Nagy 
Ivett, Fokti Gábor és Fronoscsuk Katerina 
Olekszandrivna, Szommer Dávid és Patai 
Zsuzsanna, Nagy Tamás és Szakács Tamara 
Hajnal, Sajben Dávid és Udvardi Bettina, 
Szabó László és Mankovics Krisztina, Pásztor 
Bence és Kiss Petra, Takács Lajos és Pusztai 
Tünde, Horváth Ferenc és Pusztai Vivien.

ANYAKÖNYVI HÍREK

OTTHON 
MOZI 2 
ÁPRILISI 
FILMJE 

NÕKRÕL

URÁN

STRAT−
FORD 

FOLYÓJA

KLÓN, 
MÁSOLAT

ANGOL 
ÉRC!

REPTÉR 
TOKIÓ−

TÓL 
ÉSZAK−
KELETRE

NÉMET 
SPORT−
MÁRKA

FLUOR
ESTE 
ELEJE!

SPANYOL 
SZÍN.NÕ

ESZIK A 
NYÁJ

FOSZFOR

ENUME−
RÁCIÓ

TANÁCS, 
ÖTLET

JÉG−
KORON−

GOZÓ 
(ZSOM−

BOR)

SPANYOL 
AUTÓJEL

A
SZÉLEIN   

KOPIK!

AMERIKAI 
ELNÖK 
(JAMES 
KNOX)

NEM 
MOZOG

AZ USA 
LEGKI−
SEBB 
TAG−

ÁLLAMA

DEBRE−
CEN 

MELLETTI 
KÖZSÉG 

(4274)

Függ. 
segítség: 
GARÁT, 
KEATS, 

ORE, AGE

E U
KÁLIUM

BARA−
NYAI FA−
LU (7973)

RÓMAI FI−
LOZÓFUS

JARED ...; 
SZÍNÉSZ

SZOVJET 
TSZ

A HAZA 
BÖLCSE

... DE−
PARDIEU

FREE ON 
RAIL, R.

MARIO 
VARGAS 

...; ÍRÓ

ZUHOG

LEAR 
KIRÁLY 

LEGIDÕ−
SEBB 

LEÁNYA

ÚTBAN 
ERRE

AKCIÓS 
RÉSZ!

GYEMSZI 
UTÓDJA

KOR, 
ANGOLUL

HOLLAND 
PREMIX−
GYÁRTÓ

2/3 IMF!

Vízszintes 
segítség: 

ÁEEK, 
KULÁN, 

DSM, SPA

NEW 
ZEALAND

BÜROK−
RÁCIA

ELÕTAG: 
KÖZÉP

GYÍKFAJ

KÖZ−
TERÜLET 

EGYIK 
OLDALA

PARIS ST−
GERMAIN

MÛKÖD−
TET

GYER−
MEKI

PADLÓRA 
HULLAT

ANGOL 
KÖLTÕ 
(JOHN)

ROVÁTKA

ÜRES 
KÉZ!

RÓMAI 50

ANGOL 
FÜRDÕ!

ULTRA−
VIOLA, R.

TOVA

... FLE−
MING; 007 

ATYJA

ÁZSIAI 
SZAMÁR

ERÕS 
ÁLLAT

SUGÁR

... HAM−
MER; AM. 
SZÍNÉSZ

BASIC 
OPERAT. 
SYSTEM

AZONBAN

BIRTOK

NYUG−
ÁLLO−

MÁNYÚ, 
RÖV.

VALLÁ−
SOSNAK 
TETTETI 
MAGÁT

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab két személyre szóló fürdőbelépőt  
a Kerekdombi Termálfürdőbe.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket május 9-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 31-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:
HATVANI KISS GYÖNGYI / TANYACSÁRDA CIGÁNYZENEKARA

Az április 7-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:
HÚSVÉT A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN / KOVÁCS ÁGNES / DALI, 

RAFFAELLÓ

A március 31-i játékunkban kisorsoltunk 2 db kétszemélyes 
belépőjegyet a május 14-i „Nézek a nagy messzeségbe…” című 

nótaestre, a Hírös Agóra színháztermébe.
Nyertesek:

Vakulya Lászlóné (Kecskemét, Burga utca…) és
Patonai Mihályné (Kecskemét, Czollner köz…).

Az április 7-i játékunkban kisorsoltunk 2 db két személyre szóló 
mozijegyet az április 25-én vetítendő „A húsvét a képzőművé-

szetben” című filmre, az Otthon moziba.
Nyertesek:

Ispánovits Illésné (06-30/549…) és
Dékány Ernő (Kecskemét, Palló Imre utca…).

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

időpontot a nyereményátvételhez!

Indul a „Bohém Piac”  
rendezvénysorozat  
a Budai utcában
A Kecskeméti Piac április 22-én, pénte-
ken bocsájtja útjára a hét alkalomból 
álló „Bohém Piac” név alatt futó kéz-
műves-termelői vásársorozatot, mely 
minden hónap harmadik péntekén kerül 
majd megrendezésre. Az első alkalom a 
„Rügyfakasztó péntek” nevet viseli.

A vásár célja, hogy a helyi termelőktől, kéz-
művesektől való vásárlással támogassa a hazai 
piacot a régi értékek megőrzésével, a környe-
zettudatosság előtérbe helyezésével.

Tervek között szerepel művészsarok ki-
alakítása – kézműves alkotóműhely –, ahol a 
kevésbé ismert művészek is megmutathatják 
alkotásaikat, valamint a látogatók bepillantást 

nyerhetnek egy-egy kézműves tárgy elkészíté-
sének munkamenetébe és egyben mestersége-
ket ismerhetnek meg.

Lesznek gasztropillanatok is – gasztroshow 
–, melyen egyes vendéglátók séfjei a helyszínen 
varázsolnak ördögi könnyedséggel finomságo-
kat a közönség elé.

Továbbá fellépő művészek, zene, kóstolók, 
nyáron a gyermekeknek játszósarok biztosítja 
majd a gondtalan, örömteli kikapcsolódást.

 Szeretettel várják mindazokat, akik szeret-
nének egy kicsit töltekezni, kizökkenni a hét-
köznapokból, április 22-én 7.00–13.00 óráig a 
Budai utcai piac épületéhez kapcsolódó sza-
badtér hátsó részén!

 SAJTÓKÖZLEMÉNY 
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Három kecskeméti sportiskolás a 
junior rögbiválogatott keretében
A Kecskeméti Sportiskola há-
rom játékosa kapott meghívót 
a magyar junior rögbiváloga-
tott keretébe. Gerencséri Ben-
cének, Asztalos Andrásnak és 
Mata Áronnak esélye van arra, 
hogy Franciaországba utaz-
zon a Nemzetközi Iskolasport 
Szövetség (ISF) által rendezett 
legnagyobb eseményre, a  
World  Gymnasiadera, amelyen 
a 2004–2006-os születésű 
játékosok szerepelnek.

Köteles Péter, a Kecskeméti Atléti-
kai és Rögbi Club (KARC-KESI) után-
pótláscsapatainak az edzője elmondta, hogy a 
kezdő csoport mellett van egy U15 éves korosz-
tályú csapatuk, ahol már külön vannak a lányok 
és a fiúk, valamint egy U17-es korosztályú csapa-
tuk is az országos bajnokságban játszik.

– A magyar rögbi utánpótláscsapatok nehéz 
körülmények között készülnek, nekünk azonban 
nagyon rendezett a hátterünk, mert a Kecskemé-
ti Sportiskolához tartozunk, ahonnan minden 
segítséget megkapunk, így el tudunk utazni a 
hétvégi tornákra – emelte ki.

Az országos bajnokságban a KARC U15-ös 
és az U17-es csapata vesz részt, majd a tornák 
eredménye alapján fognak bajnokot hirdetni.

Az utánpótlásedző hangsúlyozta, hogy a 
rögbi még nem annyira népszerű Magyaror-
szágon, azon belül Kecskeméten, ezért sok 
energiát kell fektetni a toborzásba és a sportág 
népszerűsítésébe.

– Komoly kiesést jelentett az elmúlt két év-
ben, hogy a Covid-járvány miatt nem tudtunk az 
iskolákba bemenni, ezért jelentősen leesett az 
utánpótlás létszáma – fűzte hozzá.

Márciusban sikerült egy nagyon jó tornát 
szervezni a kecskeméti iskolák között, amelynek 
eredményeként több mint 15 fiatalnak megtet-
szett a sportág és azóta járnak rendszeresen 
edzésre.

A kezdő csoportban a fiúk és a lányok még ve-
gyesen edzenek. Április végén ismét rendeznek 
egy tanintézmények közötti versenyt, amelyen 
további fiatalokkal ismertetik meg a rögbi alapjait.

– Az együttműködő iskolákban a testnevelő 
tanárok egy hónapon keresztül erre a tornára 
készítik fel az érdeklődő fiatalokat, majd meg-
rendezzük az amatőr tornát. Remélem, hogy 
lesz annyi új jelentkező, akikkel egy újabb kezdő 
csoportot tudunk indítani – mondta.

A kezdő csoportban heti két edzés van, a ha-
ladóknak pedig három. Az U17-es korosztályból 
kiöregedő játékosok a felnőttek között azonnal 
helyet kaphatnak Kecskeméten.

A KARC-KESI csapatai az atlétikai centrumban 
található pályán játsszák a mérkőzéseiket.

Köteles Péter
Ötödik éve vezeti az utánpótlást a KARC-nál. 16 éves 
korában Kecskeméten kezdte játékospályafutását, 
majd a Testnevelési Egyetemet elvégezve visszatért 
és elkezdte a fiatalok edzését vezetni. Játékosként je-
lölést kapott a 2020-21-es szezonban az év játékosa 
kitüntető címre. Játékosként tagja volt a korosztályos 
válogatottaknak, majd a felnőtt válogatottban is be-
mutatkozhatott és sérülése előtt több mérkőzésen is 
játszott. A Neumann János Egyetem mérnök-infor-
matikus szakának másodéves hallgatója.

Hegedűs Gergely: az ország legjobb 
8 csapata közé akarunk bejutni
A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti 
Kosárlabda Akadémia serdülő 
U14-es korosztályú csapata 
ebben a bajnoki szezonban 
kiválóan szerepel és az ország 
legjobb nyolc csapata közé, az 
országos A döntőbe kerülésért 
van versenyben. A csapat 
vezetőedzője, Hegedűs Gergely 
az A csoportba kerülést 
tűzte ki célként a bajnoki 
szezon kezdetén.

– Idén sokat fejlődtek a játéko-
sok, így a legjobb nyolc közé 
akarunk bejutni, amelyre reális 
esélyünk van – mondta Hegedűs 
Gergely, a csapat vezetőedzője.

– Sokat dolgoztunk. Fizikálisan, technika-
ilag és a taktikában is előre léptünk. Persze 
sok minden a srácok formájától függ. Ezeknél 
a fiataloknál még a pillanatnyi forma dönt egy-
egy mérkőzésen. Természetesen elsősorban a 
játékosok egyéni fejlődése van a fókuszban, de 
csapatként az A döntőbe jutással lennék elége-
dett – tette hozzá.

A bajnoki kiírás szerint a kecskeméti akadé-
mistáknak még egy fordulóban kell jól szerepel-
ni, amelyen négy csapat vesz részt és az első 
kettő jut be a végső döntőbe. 

A négyes csoportban a Szombathely, a Baja, 
a Dávid Kornél Akadémia és a Mercedes-Benz 
Kosárlabda Akadémia játszik egymással. A né-
gyes döntőt április 30-án és 31-én rendezik. A 
helyszínre pályázat van kiírva, erről azonban 
még nincs döntés a szövetségben.

A csapatból Asztalos Miklós az elmúlt napok-
ban a válogatottal készült. Miklós már egy éve 
a válogatott keret tagja, a jelenlegi a negyedik 
meghívása a serdülő magyar válogatott kereté-

be. Figyelik még Jambrik Áront és Gera 
Viktort is Kecskemétről.

– A csapat erőssége az, hogy a táma-
dásban próbálunk egy kicsit szervezettebbek 
lenni, mint ami ebben a korosztályban szokás. 
Természetesen sok szabadságot adunk a játé-
kosoknak, de már ebben a korban el kell kez-
deni felkészíteni őket a felnőtt kosárlabda felé 
vezető útra és az alapokra, hogy legyen esélyük 
az élvonalba jutni – hangsúlyozta a vezetőedző.

Hozzátette: a védekezésből a támadásba át-
menetre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk és 
véleményem szerint, ebben vagyunk jobbak a 
többi csapatnál. Ebben az évben a fiúk fizikális 
felkészítésére is odafigyeltünk, nagyon sok fu-
tóiskolát, lábgyorsító gyakorlatokat végeztek 
a fiúk. Ennek köszönhetően jobban ki tudjuk 
használni gyorsaságunkat, magasságunkat és 
védekezésben is sokkal agresszívabbak lettünk 
a tavalyi szezonhoz képest.

Fontosnak tartja, hogy a kecskeméti akadé-
mián minden biztosított a játékosok fejlődésé-
hez, a kiemelkedő szerepléshez.

A vezetőedző munkáját felesége, Hegedűsné 
Pogány Vivien másodedzőként segíti, Forrai Or-
solya pedig erőnléti edzéseket tart a csapatnak.

Április 13-án este a DEAC-Tungs-
ram csapatát fogadta a Duna 
Aszfalt-DTkH Kecskemét. A 
parázsnak ígérkező mérkőzés 
előtt köszöntötték a Magyar 
Kupa bronzérmes csapatát, az 
éremből Szemereyné Pataki Klau-
dia, Kecskemét polgármestere is 
kapott egyet. 

Magabiztos játékkal nyert április 
2-án, az Alba Fehérvár ellen a Duna 
Aszfalt-DTkH Kecskemét a Zsíros Ti-
bor Magyar Kupa bronzmeccsén. A 
férfikosárlabda-együttes így hét év 
után ismét éremmel térhetett vissza 
a nyolcas kupadöntőről Kecskemétre.

Április 13-án, szerdán a 
DEAC-Tungsram elleni mérkőzés 
előtt köszöntötték a kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó csapatot. Elhang-
zott, a város támogatása nélkül a ko-
sárlabdacsapat nem érhette volna el 
azt a kiemelkedő teljesítményt, hogy 
a tíz eddigi szezonban négy érmet 
szerezzen.

– Sosem tagadtuk, hogy ezek a si-
kerek csak úgy érhetők el, ha a csa-

pat mögött egy erős városi háttér áll 
szurkolókkal, támogatókkal és ter-
mészetesen a város vezetőségével. 
Ennek elismeréseként szeretnénk 
most átadni egyet a Debrecenben 
nyert Magyar Kupa-bronzéremből 

Kecskemét polgármesterének, Sze-
mereyné Pataki Klaudiának, és bí-
zunk benne, hogy a jövőben együtt, 
újabb nagy sikereket fogunk elér-
ni – mondta a konferanszié, Fekete 
Róbert.

Kecskemét polgármestere átvet-
te az érmet, gratulált a Duna Asz-
falt-DTkH Kecskemét csapattagjainak. 
A város első embere viszont úgy dön-
tött, hogy azoknak adja át ezt a szé-
pen csillogó medált, akik hétről hétre 

ott vannak a lelátón, és buzdítják a 
csapatot: azaz a szurkolóknak! 

Ezután kezdetét vette a mérkő-
zés, melyen Forray Gábor tanítványai 
fegyelmezett játékot bemutatva le is 
gyűrték a cívisvárosiakat.

MAGYAR KUPA-ÉRMET VEHETETT ÁT  
Kecskemét polgármestere a kosarasoktól

Izgalmas mérkőzésen 
fordítottak  
a Kaposvár ellen
A szabadnapos hét előtt még egy 
fontos összecsapás várt a Duna 
Aszfalt-DTkH Kecskemétre ápri-
lis 16-án. A középházat vezető 
Kaposvár ellen az első félidőben 
magabiztosan kosárlabdázott a 
hírös városi alakulat, majd az-
tán fordult a kocka, és az utolsó 
percekben kellett hosszabbításra 
mentenie a KTE-nek a mérkőzést. 
A ráadásban a kiváló védekezés 
hozta meg a sikert a hazai csapat-
nak, így a középházban továbbra 
is veretlen a Messzi István Sport-
csarnokban a Forray-alakulat.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester gratulál  
a kecskeméti férfikosárlabda-csapat tagjainak



2022. április 21.
16 | MOZAIK KECSKEMÉTI LAPOK

Megnyílt múlt csütörtökön a 
Richter Safari Park Nagykőrö-
sön. A 10 órai kapunyitásnál 
már sorban álltak a vendégek. 
Magyarország első és egyetlen 
autós szafari- és élményparkja 
több mint 30 hektáros területen 
fekszik. Kétszáz állat éli mostan-
tól itt mindennapjait, melyekkel 
testközelből találkozhatunk.

Molnár H. Boglárka  

Begördültek az első autók az újonnan 
nyílt Richter Safari Parkba. Szadáról 
Nagykőrösre költözött Magyarország 
első és egyetlen szafari- és élmény-
parkja, mely április 14-étől várja a lá-
togatókat. A területre sorra érkeztek 
autókkal a vendégek, akik testközel-
ből szerettek volna találkozni ezekkel 
a nem mindennapi állatokkal.

A szafaripark lakóitól nem kell fél-
ni, mindegyik igazán jó fej. Elefán-
tok, zsiráfok, zebrák, púpos tevék 
– mind-mind barátkozó természetű. 

MEGNYÍLT a nagykőrösi szafaripark

Kinyílt az apró nőszirom
A hazai kertekben májusban pompázó, 
nagy termetű nemesített nőszirmokat 
mindenki jól ismeri. Hazánkban nyolc 
vadon élő nősziromfaj fordul elő, közülük 
hat a Kiskunságban is él.

A hazai nősziromfajok közül a legkisebb az 
áprilisban virágzó, mindössze 10-15 cm magas 
apró nőszirom (Iris pumila). Virágai leggyakrab-
ban lilák vagy sárgák, de fehérek, világoskékek, 
barnásvörösek vagy vajszínűek is lehetnek.

1-2 cm széles, lapos levelei középtájon kis-
sé kiszélesedők, gyakran erősen íveltek, sű-
rűn erezettek. Alacsony szárán a magános vi-
rág szinte földön ülőnek tűnik. A lepel csöve 
3–5-szörösen hosszabb, mint a magház. Ún. 
„szakállas” nősziromfaj. Termése háromre-
keszű, hosszúkás tok.

Az apró nőszirom a Kiskunságban első-
sorban a szikes pusztáinkba ékelődő löszös 
magaslatok szegélyében fordul elő (többek 
között Tiszaalpár, Pusztaszer, Fülöpszállás 

közelében, Apaj és Tass külterületén), de nem 
szikesekhez kötődő löszgyepekben is számos 
szép populációja virágzik a fajnak Kunpeszér, 
Érsekhalma-Nemesnádudvar, Baja, Röszke 
térségében.

A nőszirmok gyökerét az ókorban gyógy-
szerként (köhögés, hasfájás, kígyó- és skor-
piómarás ellen) és szépítőszerként, a mai pi-
rosítók előszeleként alkalmazták: a benne lévő 
kalcium-oxalát tűkristályok izgatták a bőrt, 
ami így kipirosodott.  A viktoriánus korban a 
nősziromport az édességeknek kölcsönzött 
aromájáért kedvelték, illetve gyógyászati alkal-
mazásai is voltak. Napjainkban főként kozme-
tikai összetevőként használják a kék vagy kerti 
nőszirom (Iris germanica) szárított gyökerének 
őrleményét: parfümök aromájának és színének 
a rögzítésére alkalmas, továbbá illatosító pú-
derek és – gyengéd fogfehérítőként – fogkré-
mek összetevője lehet.

Az apró nőszirom védett növény.
(A Kiskunsági Nemzeti Park közleménye nyomán.)

Ottjártunkkor a gyerekek 
egyáltalán nem tartottak még 
a legnagyobb példányoktól 
sem.

– Nagyon örültünk neki, 
hogy Nagykőrösön lesz egy 
ilyen lehetőség, gyerekekkel 
ez egy nagyszerű program, 
de hoztuk a nagymamát is. 
Csongornak ez a névnapi 
ajándéka, nagyon klassz ál-
latokat láttunk, gyönyörű az 
erdő, fantasztikus az időjá-
rás – mondta a Kecskeméti 
Médiacentrum kérdésére az 
egyik látogató, Ballainé Hala-
si Nóra.

A szafaripark munkatársai 
nagyon sokat dolgoztak az 
elmúlt fél évben, hogy lát-
hassák a gyermekek csillogó 
szemét és a boldog állatokat.

– Közel 200 állattal várjuk 
a látogatókat egy több mint 
30 hektáros területen. Itt 
nemcsak szafari van, hanem 
egy igazi élménypark is, ahol 
rengeteg programmal készü-
lünk: óriáskerékkel, cirkuszi 
és motoros bemutatóval, 
állatsimogatóval és sok más 
programmal – mondta ifj. 
Rich ter József, a Richter Sa-
fari Park igazgatója.

A parkban körülbelül 40 
ember dolgozik azért, hogy 
minden zökkenőmentesen 
menjen. Közben folyamato-
san érkeznek az állatok; a 
napokban további két elefánt 
találta meg Nagykőrösön az 
otthonát. A nyitvatartásról és 
a parkról bővebben a szafari-
park.hu oldalon olvashatnak.

TOVÁBBI KÉPEK!

BÉBIBUMM  
a Kecskeméti Vadaskertben

Gyűrűsfarkú maki, muflonbárány és sok csíntalan kiskecske született az elmúlt na-
pokban a Kecskeméti Vadaskertben. Természetesen mi is ellátogattunk az állatkert-
be, és megnéztük az új jövevényeket. A helyszínen megtudtuk, hogy egy új állatfajjal 
is gazdagodott Kecskemét oázisa. 

– A tavasz a megújulás időszaka az állatoknál 
is, ilyenkor már nagyon várjuk az új jövevénye-
ket – közölte a Kecskeméti Médiacentrumnak 
Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igaz-
gatója. – Napról napra úgy jövünk dolgozni, 
hogy na, éjszaka vajon mi született?

Az igazgató elmondta, az elmúlt napokban 
született kiskecske, gyűrűsfarkú maki, muflon-
bárány, és még messze nincs vége a vadaskerti 
bébibummnak. Az említetteken kívül várnak 
még rézusz makákókat, különböző szárnya-
sokat, például papagájokat, zebrapintyeket, a 
ragadozó madarak között is évről évre kelnek 
ki utódok, de a gólyák is befejezték már a fé-
szekrakást, elültek tojni, költeni.

– Minden évben megújítjuk valahogy a va-
daskertet – tette hozzá az igazgató. – Ebben 
nem csak az új kifutók építése vagy a régiek 

felújítása tartozik bele, hanem megpróbálunk 
új állatokat is hozni. A nemrég rendezett 50. 
születésnapi ünnepségünkre érkezett például 
egy új koronásdaru, mely rendkívül impozáns 
látványt nyújt. Egyelőre csak egy tojó költözött 
be hozzánk, de már rajta vagyunk a párjának a 
beszerzésén is, így reméljük, hogy ők is hama-
rosan szaporodni fognak.


