
Végső búcsút vettek  
dr. Svébis Mihálytól 
Örök nyugalomra helyezték dr. Svébis Mihályt múlt 
pénteken. A megyei kórház igazgatójának gyászszer-
tartására az emberi erőforrások minisztere is ellátoga-
tott. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester szerint 
a főorvos a város őrangyala volt. 

Kecskeméti 
sajtsiker 
Két termékével is eredményes 
lett Lepés Bea kecskeméti Lep-
ke Sajt Manufaktúrája a XXIII. 
Gyomaendrődi Nemzetközi 
Sajt- és Túrófesztiválon. 
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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.
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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.
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Megújultak tartalmaink a választásokra  Menekültekaz iskolákban Új színházi szezon  KECSKEMÉTI LAPOK

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! 40.000

Április 3-án a jövőnk a tét!

Bodrozsán, az „újpesti turista” Gyurcsány Kecskemétfejlődését is megakasztaná

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: ÁPRILIS 21.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

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

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: MÁJUS 12.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

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.
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3. oldal

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

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

Új színházi 
szezon  
Kőszívű címmel musical készül Polyák Lilla főszereplésével – a színház nemrég hirdette ki a 2022/23-as színházi szezon bemutatóinak tervét.
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Telt ház előtt tartott választási fórumot Rákay Philip közismert médiaszereplő március 22-én délután a Kodály Iskola dísztermében. Előadásában rámutatott arra: a rendszerváltoztatás óta a legfontosabb választás előtt állunk, amelynek nem kisebb a tétje, minthogy megmarad-e hazánk, megmaradunk-e magyarnak Európa közepén (Képünkön a lelkes fórumozók előtt balról a Fidesz–KDNP két országgyűlési képviselőjelöltje: dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Salacz László, valamint Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és a vendég, Rákay Philip)

Április 3-án a jövőnk a tét!

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

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

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

Gyurcsány Kecskemét
fejlődését is megakasztaná
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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.
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Fotó: Banczik Róbert

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: MÁJUS 26.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Jánosi Istvánt jelöli a Fidesz–KDNP a július 10-én tartandó időközi önkormányzati választáson Kecskemét 9. választókörzetében  
az országgyűlési képviselői mandátumot szerzett dr. Szeberényi Gyula Tamás helyére. A jelöltet, aki 1998 és 2006 között már volt  
önkormányzati képviselő és alpolgármester Kecskeméten, múlt pénteken mutatták be a sajtónak. Szeberényi Gyula Tamás ugyan leköszön  
a körzet képviseletéről, de nem köszön el végleg: páros interjúnkban elmondja, utódjával továbbra is együttműködnének a 9-es körzetért

Megvan a jelölt!  
Jánosi Istvánt indítja a Fidesz 
az időközi választáson

Útfelújítások Kecskeméten 
és a város környékén is

Szemereyné Pataki Klaudia volt az áprilisi közgyűlést követően a 
KTV Közélet című műsorának vendége. A stúdióbeszélgetésben a 
polgármester kiemelte, hogy a város költségvetése stabil és költség-
takarékos. A nehéz időszak ellenére is 6 milliárd forint értékű beru-
házás és fejlesztés valósult meg tavaly. Jelenleg pedig 132 milliárd 
forint értékű úthálózat-fejlesztés zajlik Kecskeméten és a térségben.

Már építik a Károly Róbert  
körút folytatását is

Egy 30 évvel ezelőtt megfogalmazott terv megvalósítása indult el 
május 5-én Kecskeméten azzal, hogy hivatalosan is bejelentették 
a Károly Róbert körút II. ütemének építését. A munkaterület-át-
adással egy 4,4 milliárd forintos projekt vette kezdetét, amely ko-
moly változásokat hoz a Széchenyiváros, illetve a megyeszékhely 
közlekedésében.

5. oldal 3. oldal

4. oldal

Fotó: Banczik Róbert

A vasútkörnyék 
fejlesztése 
A kecskeméti vasútállomás és 
buszpályaudvar nagyszabású, 
összevont fejlesztésének 
terveit ismertette egy fórumon 
Öveges László főépítész.

9. oldalFELÚJÍTÁS 

Szabó Szonja szabad fogású 
birkózásban országos bajnok!

Május 8-án a Vasas SC rendezésében került sor a kadet szabad-
fogású országos bajnokságra Budapesten. A női szakág 65 kg-os 
súlycsoportjában a Kecskeméti Sportiskola birkózója, Szabó Szon-
ja kisebb sérülése ellenére is magabiztosan nyerte összes mérkő-
zését és szerezte meg a magyar bajnoki címet és vele a címeres 
mezt, vagyis idén ő képviseli hazánkat a kadet világversenyeken.
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EREDMÉNYESSÉG

2014-ben 4150 bűncselekményt regisztráltak 
Kecskeméten és térségében, a szám mostanra 
2018-ra csökkent, ismertette Kerti István rend-
őrkapitány. Így az eredményesség 43,5 száza-
lékról, 67,6 százalékra emelkedett 8 év alatt. 
Főként gépkocsilopások, betörések és rablások 
szerepeltek az esetek között. Kerti szerint az 
önkormányzat támogatásának köszönhetően is 
csökkenhetett a bűncselekmények száma.

KIVÁLÓSÁGOK

A magyarországi sport nemes megalapozóit 
jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma. Az ünnepeltek között három kecskeméti 
sportember volt: Horváth Gábor sportszervező 
Eszterházy Miksa-díjban részesült, míg Dóka 
András, a Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabad-
idősport Egyesület főtitkára és Szabó Pál, a 
Ninja Karate Centrum Budo Akadémia edzője 
Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

KIBERHIGIÉNIA 

A kibertér veszélyeiről és a kiberhigiéniáról 
tartott előadást dr. Krasznay Csaba, a Kiberbiz-
tonsági Kutatóintézet vezetője a Hírös Szenior 
Szabadegyetemen. A „Kiberhigiénia 50 év fe-
lett” című eseményen megismerhették milyen 
csalások léteznek, és hogy hogyan tudnak vé-
dekezni ellene. Elhangzott, a kiberbűnözés már 
rátelepedett az idős generációra, akik hamar 
csalás áldozataivá válhatnak.

SZIMULÁCIÓ

Gyártásszimulációs gépet kapott a Kecskeméti 
Szakképzési Centrum. Az eszköz egy valós gyá-
ri gyártócella körülményeit teremti meg, ugyan-
azokat az eszközöket, ugyanazokat a részegy-
ségeket és folyamatokat szimulálja, amelyekkel 
a tanulók az iskolából kikerülve, a gyárban ta-
lálkoznak majd, főként a jármű- és gépiparban. 
Azonban itt nincsenek meg azok a veszélyek, 
mint a nagy gépek között.
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Múlt péntek este nyílt meg a 
15. Helyi Termék Ünnep – Hun-
garikum Fesztivál Kecskemét 
főterén. Dr. Simicskó István volt 
honvédelmi miniszter, a Hun-
garikum Bizottság tagja meg-
nyitóbeszédében hangsúlyozta: 
nemzeti értékeink, hagyomá-
nyaink megőrzése és további 
gazdagítása megmaradásunk 
záloga lehet a gyorsan változó 
és globalizált világban.

Borda Máté

Dr. Simicskó István felidézte, hogy 10 
éve alakult meg a Hungarikum Bizott-
ság, melynek köszönhetően ma már 
83 bejegyzett hungarikum áll oltalom 
alatt. Amikor beléptünk az Európai 
Unióba, mindössze a szegedi Pick 
szalámi állt védelem alatt – emlékez-
tetett a megtett útra.

A helyi, a térségbeli és a távolabbi 
vidékekről – többek között Balatonfü-
redről, Szolnokról, Békéscsabáról és 
Gyuláról – érkezett kiállítók, árusok 
már péntek reggel birtokba vették 
Kecskemét városközpontját, megnyit-
va standjaikat. Színpadi és kulturális 
kavalkád, interaktív családi progra-
mok, kézműves vásár egészen vasár-
napig várta a látogatókat.

A megnyitón a világcsúcstar-
tó Bársony Anett karikás osto-
ros bemutatót tartott a nullkilo-
méterkő mellett, amibe néhány 
bátor jelentkezőt is bevont. 
Ezután Szabó Sándor játszott 
tárogatón, ezen a hungarikum-
ként bejegyezett hagyományos 
hangszeren. A népes publikum 
örömére felcsendült a Kecske-
mét is kiállítja kezdetű dal is.

Dr. Simicskó István megnyi-
tóbeszéde után Hamzáné Lakó 
Judit ismertette a fesztiválon 
magukat képviseltető telepü-
léseket, tájegységeket. A hi-
vatalos megnyitón részt vett 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester, aki egyúttal az Arany-
homok Kistérségfejlesztési Egyesület 
elnöke is, továbbá dr. Salacz László 
országgyűlési képviselő, Engert Ja-
kabné alpolgármester, valamint dr. 

Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés alelnöke.

A megnyitó után a 45 éves Kecs-
kemét Táncegyüttes vette birtokba 
a színpadot, Az Alföld – „Itt szület-

tem én…” című műsorukat mutatták 
be, majd táncház következett. Este 
8 órától a HangOver Gang együttes 
koncertezett.

Szombaton citerahang zsongta be 

Kecskemét főterét, hiszen a XV. Helyi 
Termék Ünnep keretében a hangszer-
nek külön ünnepet szerveztek. Ham-
záné Lakó Judit, az Aranyhomok Kis-
térségfejlesztési Egyesület titkárának 
ünnepélyes megnyitója és V. Németh 
Zsolt miniszteri biztos köszöntője 
után több egyesület dallamait hall-
gathatta a közönség. A megnyitó-
ünnepség különlegessége volt, hogy 
a miniszteri biztos is bizonyította 
citeratudását.

A térségi hagyományőrző cite-
raegyüttesek bemutatkozása után 
a Kunság Táncegyüttes előadását, 
később pedig a kalocsai és matyó 
női viseletbemutatót élvezhették a 
kilátogatók. 

A délutáni órákban a Kecskemét 
City Balett külön az eseményre készült 
előadásával nyűgözte le a közönséget. 
Barta Dóra koreográfus elkészítette a 
saját kreációját Piros Aranyak és Erős 
Pisták címen. A koreográfiában a már 
jól ismert tulajdonságok félig-meddig 
emberiek – hol nemesen visszafogott, 
hol temperamentumosan pikáns –, 
mint az ihletadó helyi termékek. Igaz, 
hogy a KCB még nem hungarikum, de 
enélkül is különleges a kortárs magyar 
balett palettáján, s Kecskemét miatt 
még a kötödés is megegyezik.

A fesztivált a HI-Kecskemét prog-
ram gasztrovasárnapja zár-
ta. Igazi „gasztrobulival” 
vártak minden érdeklődőt a 
szervezők, hiszen a nap leg-
fontosabb eleme a magyar 
gulyásleves volt. Emellett a 
jól megszokott és kedvelt 
kézműves portékákkal, lek-
várokkal, kürtőskalácsok-
kal, különleges sajtokkal és 
minden más finomsággal 
bespájzolhatott, aki kiláto-
gatott a fesztiválra. Az egész 
napos programok mellett 
ügyességi gyermekjátékok, 
előadások, népdalkörök éne-
kei, az esti órákban pedig 
koncertek szórakoztatták a 
közönséget.

15. Helyi Termék Ünnep a főtéren
Fotó: Banczik Róbert

TOVÁBBI KÉPEK!

Kecskemét Táncegyüttes

Kecskemét City Balett

Mátyás Király CiterazenekarBársony Anett karikás ostoros bemutatója

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Tóth Enikő

Fotó: Tóth Enikő
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TÁBOROZTATÁS

A Covid-árvák nyári táboroztatásának lehető-
ségeiről beszélgetett Herczegh Anita a Kecske-
méti Vadaskert vezetőivel. Áder János felesége 
elmondta: a Regőczi Alapítvány számos felaján-
lást kapott, ezek egyike a vadaskerté, ami a kör-
nyékben élő árvák és félárvák lelki épülésében 
segíthet majd sokat. Eddig több mint 1500 se-
gítségre szoruló gyermek került a látókörükbe, 
de a szám folyamatosan nő. 

FAÜLTETÉS

Stílusosan emlékeztek meg a kecskeméti 
rajzfilm stúdióban a madarak és fák napjáról. 
Egy vörös tölgyet és egy oszlopos gyertyánt ül-
tetett el Horváth Mária rendező és Vécsy Vero-
nika gyártásvezető Mikulás Ferenccel, a stúdió 
alapító igazgatójával együtt. A meseszép kert-
ben többek között Grigorij Csuhraj, Jean Fran-
cois Laugionie, Svankmajer, Norstejn, Dudok de 
Vit és Lorenzo Matotti is ültetett fát.

ÚJABB ÖT ÉV

Újabb öt évre szavazta meg a közgyűlés Kiszely 
Ágnest a Ciróka Bábszínház igazgatójának. 
A testületi ülésen elhangzott, hogy a Ciróka 
külföldi hírnévre tett szert, megnövelte elő-
adásinak számát, 60 százalékkal emelkedett a 
látogatók száma, a bérletértékesítés pedig 160 
százalékos növekedést mutat. A hétvégi előadá-
sok száma 15-ről 95-re nőtt, mint ahogy emel-
kedett a szakmai dolgozók száma is. 

TÉRFIGYELŐK

Újabb térfigyelő kamerákat helyeznek ki Kecs-
kemét köztereire. Kamera figyeli majd a Nagy-
templom környékét, a Vadaskert parkolóit, 
a művésztelepet, továbbá az egyetem előtti 
zebrához, a Szolnoki úti gyalogos aluljáróhoz, 
a Köztemető Mécses utcai parkolóihoz, a Kápol-
na utca – Munkácsy utca kereszteződéséhez, 
valamint a piarista gimnázium és piarista temp-
lom közötti területre is kerül kamera. 
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Építik a Károly Róbert körút folytatását 
A Károly Róbert krt. II. ütemének 4,4 milliárdos beruházása az önkor-
mányzat, illetve a Magyar Közút konzorciumi együttműködésében 
valósul meg, és lényegében a körút hiányzó szakaszának megépü-
lését tartalmazza, mely a Margaréta utcai csomóponttól az 5-ös út 
csomópontjáig húzódik majd.

A beruházáshoz szükséges közpon-
ti forrás 85 százalékát az Európai 
Unió, 15 százalékát pedig az állam 
biztosítja, de a területszerzések ré-
vén az önkormányzat is több mint 
egymilliárdos támogatással járul 
hozzá a munkák megkezdéséhez.

A milliárdos beruházás projekt-
nyitóján Kecskemét polgármestere 
azt mondta, hogy nagyon komoly 

és összetett építkezés előtt áll a tér-
ség és Kecskemét. A fejlesztések kö-
zül kiemelte a Nyíri úti csomópont 
építését, a Lánchíd utcai munká-
kat, a kórház melletti körforgalom 
kialakítását és a hetényi autópá-
lya-bekötést. Mint mondta, öt éven 
belül térségünk nagyon komoly 
infrastrukturális változáson megy 
keresztül.

A Károly Róbert krt. évek óta 
tartó előkészítő munkái keretében 
régészeti feltárásokra is sor került. 
Ezek során késő avarkori és szar-
mata települések nyomaira buk-
kantak. A leletanyag egy részét a 
projektnyitón is bemutatták, de ko-
molyabb tervek is vannak a feltárt 
faluval kapcsolatban. Engert Jakab-
né alpolgármester elmondta a ren-
dezvényen, hogy a leletanyag egy 
installáción a helyszínen is megte-
kinthető lesz.

Mint a projektnyitó rendezvé-
nyen elhangzott: a most bővítésre 
kerülő gyűjtőúttal Kecskemét bel-

városi útjainak tehermentesítése 
nem áll meg. A folyamat folytató-
dik az Akadémia krt. és a Március 
15-e utca közötti Nyíri úti szakasz 
felújításával, illetve az arborétum 
közelében a 445-ös út szélesítésé-
vel, de a Széchenyivárosban belső 
úthálózat-fejlesztések is történnek 
majd. Mindezekkel együtt a térség 
közlekedésfejlesztési programja a 
tervek szerint 2024-ig fejeződik be.  

A beruházásnak köszönhetően 
1135 m hosszú, 7 m szélességű, asz-
falt burkolatú, 2x1 forgalmi sávos 
közút létesül, melyen az Irinyi út 
kereszteződésében hagyományos, 

az 5-ös útnál turbó körforgalom se-
gíti majd a közlekedést. Az út észa-
ki oldalán a szomszédos ingatlan 
megközelítése, valamint a meglévő 
földúthálózat csatlakoztatása érde-
kében a főpályával párhuzamosan 
szervizút épül, ebben az ütemben 
4,5 m széles zúzottkő burkolattal. 
A tervezett gyűjtőút déli oldalán az 
úttal közel párhuzamosan vezetett 
2,5 m széles önálló kerékpárutat 
alakítanak ki 2x1 sávval, valamint 
attól 1,5 m széles zöldsávval elvá-
lasztva külön nyomvonalon veze-
tett 2,25 m széles gyalogjárda is 
létesül.

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Fotók: Banczik Róbert

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester

Engert Jakabné alpolgármester
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Jánosi Istvánt jelöli a Fidesz–
KDNP a július 10-én tartandó idő-
közi önkormányzati választáson 
Kecskemét 9. választókörzetében 
az országgyűlési képviselői man-
dátumot szerzett dr. Szeberényi 
Gyula Tamás helyére. A jelöltet, 
aki 1998 és 2006 között már 
volt önkormányzati képviselő és 
alpolgármester Kecskeméten, 
múlt pénteken mutatták be a saj-
tónak. Szeberényi Gyula Tamás 
ugyan leköszön a körzet képvise-
letéről, de nem köszön el végleg: 
páros interjúnkban elmondja, 
utódjával továbbra is együttmű-
ködnének a 9-es körzetért.

– Miért döntött úgy, hogy elfogadja 
a magyar kormányt adó és a várost 
irányító Fidesz–KDNP-szövetség fel-
kérését, és elindul az időközi önkor-
mányzati választáson, a 9. számú vá-
lasztókerületben képviselőjelöltként? 

Jánosi István: – Dr. Szeberényi Gyu-
la Tamás képviselő urat jól ismerem. 24 
éve együtt kezdtük a közéleti tevékeny-
ségünket, ezért nem volt kérdés, hogy 
amikor elkezdte a kampányát, akkor én 
is csatlakoztam hozzá. Meggyőződés-
sel vallom ugyanis, hogy előremutatóak 
azok az értékek, melyeket a Fidesz–
KDNP együtt képvisel, akár a törvény-
hozásban, akár az önkormányzati mun-
kában. Azonosulok azzal a nemzeti 
szuverenitásra épülő konzervatív, a csa-
ládok egységét alapkőnek tekintő poli-
tikával, amit a kormány és a parlamenti 
többség képvisel. Ez az a politika, ez az 
a politikai család, amely Kecskemétet 
egy gyarapodó, sikeres várossá tette. 
Úgy gondolom, hogy még tovább kell 
erősítenünk. Főleg most, amikor egy 
kihívásokkal teli időszak elé nézünk.  

Azért vállaltam szerepet a közélet-
ben, és mérettetem meg magam, hogy 
megvédjem azt, ami városunknak sike-
reket hajtott. Amennyiben megválasz-
tanak, akkor még többet tudok tenni 
ezért a jó ügyért. 

– Komoly helyi közéleti múlttal 
rendelkezik, mennyire maradt a napi 
politika közelében az alpolgármester-
séget követően?

J. I.: – Alpolgármesterként, általános 
helyettesként rengeteg tapasztalatot 
szereztem arról, hogy hogyan is mű-
ködik egy város, mi az, amire szüksége 
van, illetve, ami talán a legfontosabb, 
hogy lehet megvédeni az érdekeit, gya-
rapítani a sikereit. Komoly tapasztala-
tokat szereztem akkoriban, amelyeket 
aztán a sport világában, konkrétan az 
egyik legnépszerűbb és legsikeresebb 
magyar sportágban, a vízilabdában 
kamatoztattam. A sport és a közélet 
nagyon közel állnak egymáshoz. Mind-
kettő a közösségről, a közösségi si-
kerekről szól. Ilyen értelemben tehát 
soha nem szakadtam el a közélettől, 
és amit még fontosabbnak tartok, soha 
nem szakadtam el Kecskeméttől. Min-
dig is fontos hely volt az életemben. Ez 
pedig már nem fog változni.  

– Induljunk a kormány és a város 
kapcsolatától: hogyan hat Kecskemé-
ten a Jánosi István által említett orszá-
gos politika?

Dr. Szeberényi Gyula Tamás: – Nem 
véletlenül emlegetik térségünket az or-
szág egyik legdinamikusabban fejlődő 
régiójaként: együttműködünk a kor-
mánnyal és a kormánypárttal, amely 
városunknak és térségének rengeteg 
hasznot hajtó politikát visz. Értelem-
szerűen ebből a politikából mi is táp-
lálkozunk, mi is átveszünk elemeket 
– például a családok támogatását, vagy 
a munkahelyteremtést. Az eddig meg-
tett lépések egy országosan is kiugró 
fejlődési pályára állították Kecskemé-
tet. Viszont korántsem értünk még 
a munka végére. Újabb fejlesztések 
kellenek. Rá kell tennünk még egy la-
páttal. Ebben kötelességem segíteni a 
várost, illetve utódomat. 

– És akkor térjünk át konkrétan a 
város 9-es választókerületére. Megvá-
lasztása esetén milyen célokkal vágna 
neki a munkának?

J. I.: – Az eddigi Fidesz–KDNP-s kép-
viselő, Tamás elképesztően sokat tett a 

körzet fejlődéséért. Nagyon összetett 
városrészről beszélünk. Sokan lakják, 
akik sokféleképpen gondolkodnak 
róla. Egy azonban minden itt élőben 
közös: egy biztonságos, folyamatosan 
fejlődő városrészben szeretnének lak-
ni. Képviselő úrnak köszönhetően az 
ezt célzó munka már gőzerővel zajlik. 
Infrastrukturális, kulturális, közösségi, 
közbiztonsági és közterület-fejleszté-
sek mellett történt itt sok száz milliós 
városrész-rehabilitáció és ahol szüksé-
ges, elkezdődött a szociális felzárkóz-
tatási program is. Magától értetődő, 
hogy az elért eredményeket meg kell 
védeni. Ez tehát a legfontosabb célom, 
a város és a városrész biztonságának 
megvédése. Emellett azonban nem 
szorulhat háttérbe a körzet fejleszté-
se. Minél többet ki kell használnunk a 
rendelkezésünkre álló lehetőségekből. 

– Milyen fő feladatok, eredmények 
vannak a körzetben?

SZ. GY. T.: – Nagyon sok út, utca 

megújult már. Vannak olyan részek, 
amelyekre pedig hamarosan sort kell 
kerítenünk. Megújítandó például a For-
rás vagy a Csóka utca, a Piszekút tér és 
környéke. Utóbbi fejlesztése már elkez-
dődött. Ez a fejlesztés magával húzhat 
több más utcát is, amelyeknek a meg-
újítására is sor kerülhet hamarosan. A 
Forrás utcai útfelújítás és a Piszekút tér 
folytatása is napirenden van. A belváro-
si részen szeretnénk még egy játszóte-
ret is a Rávágy tér környékére, a Szabad 
utcai térségben. Tehát az egyik straté-
giai fejlesztési pont az infrastruktúra. 

A másik a közbiztonság erősítése. 
A körúton kívüli területeken kamera-
bővítés is várható. Sokan kérik, joggal, 
hogy három-négy helyre tervezzük az 
újabb telepítést.

A harmadik pont a nehéz sorsú gyer-
mekekről szól. A kecskeméti gyerekek 
jelentik a város jövőjét. Nem ereszthet-
jük el azok kezét sem, akik kevésbé sze-
rencsés körülmények közé születtek. 

Eddig is rengeteg programot indítot-
tunk útjára, látjuk is a pozitív eredmé-
nyeit. Folytatjuk tehát. A Biztos Kezdet 
Gyermekház az egyik, ahová már a vá-
randósság idején is bemennek a szülők, 
és ott megkapják azt a segítséget, amire 
a kicsiknek leginkább szüksége van. Ezt 
követően bölcsődei, óvodai programo-
kat dolgoztunk ki, a Tóth László isko-
lában a Pressley Ridge-módszer is ezt 
a célt segíti, amivel nagyon szép ered-
ményeket érnek el. A következő lépcső 
a szakképzési ösztöndíjprogram, ami 
bent tartja ezeket a fiatalokat a szak-

képzésben és munkát, jövőt jelentő 
szakmához juttatja őket. Ezek a felada-
tok ugyan túlmutatnak a városon, de a 
helyi képviselő nélkül nem lehetnek 
sikeresek. 

– A körút egyik és másik fele, elté-
rő kihívások – ebben a nagyon vegyes 
körzetben hogyan lehet a hatékony 
feladatellátást biztosítani? 

SZ. GY. T.: – Csakis úgy, hogy támasz-
kodunk az itt élők közösségére. Min-
den városrészben, minden települési 
résztípusban kapcsolatban állunk a he-
lyiekkel, közülük kerülnek ki a körzeti 
tanácsadó testület tagjai is. Tavaly lét-
rehoztunk továbbá két egyesületet is, 
melyek szintén a fejlődést szolgálják.

J. I.: – A körzetben meglévő igények, 
a megoldandó kérdések nagyon komp-
lex feladatot jelentenek. Egy önkor-
mányzati képviselő lehet ennek motor-
ja, viszont minél többeket be kell tudnia 
vonni, valódi közösséget kell építenie. 
Nem szabad kihagyni az összefogásból 
a szakmai tanácsadó testületeket sem, 
ők csak még erősebbé, sikeresebbé te-
hetik a programokat. Fontos az önkor-
mányzat szerepe a közösen elvégzendő 
feladatokban, például a közterületek 
rendezésében, az illegális hulladékle-
rakók megszüntetésében és a megelő-
zésben. Munkám során szeretnék minél 
több itt élővel találkozni, megbeszélni, 
hogy milyen jövő várjon erre a körzetre. 

– Siker esetén együttműködnek-e a 
továbbiakban?

SZ. GY. T.: – Nekem szívügyem az itt 
élők érdeke. Országgyűlési képviselő-
ként is ide fog húzni a szívem, amiben 
csak tudok, segíteni fogom utódom 
munkáját. Hogy haladjanak fejleszté-
sek, újabb és újabb lehetőségek nyíl-
janak a fiatalok előtt, és fokozatosan 
megerősödjék a városrész biztonsága. 
Olyan programok megvalósításáért fo-
gok lobbizni, amelyek megoldást jelen-
tenek ennek a területnek és egyúttal a 
városnak is. Nemcsak hiszem, hanem 
tudom is, Jánosi István kiváló szövetsé-
ges lesz ebben a munkában. 

A Fidesz–KDNP Jánosi Istvánt 
indítja az időközi választáson

Szemereyné: a legjobbat indítjuk!
A Városháza előtt, a Kossuth-szo-
bornál tartott sajtótájékoztatón dr. 
Salacz László elmondta: a Fidesz 
kecskeméti csoportja csütörtökön 
egyhangúlag támogatta Jánosi Ist-
ván jelölését. Szemereyné Pataki 
Klaudia azt emelte ki: polgármes-
terként örül annak, hogy egy je-

lentős helyi politikai tapasztalattal 
rendelkező jelöltet tudnak állítani. 
Jánosi István jelölésére dr. Szebe-
rényi Gyula Tamás tett javaslatot. 
Szeberényi Gyula Tamás elmondta: 
már korábban számba vette, hogy 
ki követheti őt az önkormányzati 
képviselői poszton, és Jánosi Ist-

vánban találta meg az ideális jelöl-
tet. Az utóbbi időben már igyeke-
zett őt megismertetni a 9. számú 
körzet aktuális helyzetével, fontos 
kihívásaival és lehetőségeivel, hogy 
gördülékenyen át tudja venni a te-
rület képviseletét, ha júliusban el-
nyeri a választók bizalmát.

NÉVJEGY
Jánosi István 1970-ben született Baján; 4 
éves kora óta Kecskeméten él. Itt végezte 
el a tanítóképző főiskolát, majd az Állam-
igazgatási Főiskolán diplomázott, később 
pedig további felsőfokú végzettségeket 
szerzett a BGF Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolai Karán, valamint a Pécsi Tudo-
mányegyetem politológia szakán.

A Széchenyivárosban mandátumot 
szerzett önkormányzati képviselőként és 

alpolgármesterként dolgozott 1998 és 
2006 között Kecskeméten. Ezt követően, 
2006 és 2012 között az önkormányzati 
tulajdonú Hírös Sport Nonprofit Kft. ügy-
vezetője volt, majd a magánszférában 
helyezkedett el.

Időközben vízilabdaedzői képesítést is 
szerzett, 2016-tól ez lett a fő tevékeny-
sége: edző, majd szakosztályvezető lett 
a Kecskeméti Sportiskolánál. Emellett 
tavaly augusztus óta a Hírös Sport Non-
profit Kft. sportszakmai referense.

Fotók: Banczik Róbert

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, mögötte balról:  
Jánosi István, dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás

A 9-es számú önkormányzati választókerület július 10-ei időközi választásának 
Fidesz–KDNP-s képviselőjelöltje, Jánosi István (jobbról) és a körzetből új, 
országgyűlési munkája miatt távozó városatya, dr. Szeberényi Gyula Tamás
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Szaktanfolyami képzés?

akkor neked a kell! 

tanfolyamokat indítunk folyamatosan.

Szemereyné Pataki Klaudia volt 
az áprilisi közgyűlést követően 
a KTV Közélet című műsorának 
vendége. A stúdióbeszélgetésben 
a polgármester kiemelte, hogy 
a város költségvetése stabil és 
költségtakarékos. A nehéz idő-
szak ellenére is 6 milliárd forint 
értékű beruházás és fejlesztés 
valósult meg tavaly. Jelenleg 
pedig 132 milliárd forint értékű 
úthálózat-fejlesztés zajlik Kecs-
keméten és a térségben.

Az április 28-ai közgyűlés a város 
2021-es költségvetésével, a zárszáma-
dással is foglalkozott. Ennek kapcsán 
a Kecskeméti Televízió stúdiójában 
Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester elmondta: a város nagy beru-
házásai elindultak, a célok, amiket ko-
rábban kitűztek, elérhető közelségbe 
kerültek. A tavalyi évben és idén is a 
legnagyobb tétel az útfejlesztéseknél, 
útépítéseknél jelenik meg.

– Látjuk most már, hogy a korábbi 
évek költségvetési megtakarításait 
most egy nagyobb ütemben, látvá-
nyosan tudjuk útépí-
tésre fordítani. Sok 
minden már meg-
valósult, de a folya-
matban lévők sem 
álltak le, azokat is 
folytattuk. A tavalyi 
évben a beruházásra 
és a felújításra for-
dított összeg igen 
jelentős, 6 milliárd 
forint értékű volt – 
mondta Szemereyné 
Pataki Klaudia.

A polgármester 
a zárszámadás el-
fogadása kapcsán 
beszélt Kecskemét 
2021-es gazdasági 
teljesítményéről, és 
részletezte azokat a 
városunkban és tér-
ségében zajló úthá-
lózat-fejlesztéseket, 
melyek összértéke 
eléri a 132 milliárd 
forintot. Példaként 
említette a polgár-
mester az M44-es elkerülő szaka-
szát, amely elviszi majd a városból a 
forgalmat.

– Jelen pillanatban a 44-es átjön a 
városon, úgy tud az 5-ösbe bekapcso-
lódni. A fejlesztésnek köszönhetően 
ez a forgalom a jövőben el tudja kerül-
ni városunkat. Ugyanakkor a bevezető 
két lüktető útvonal, a Nagykőrösről 
Kecskemét térségében lévő út Kato-
natelep felől, illetve a Dunaföldvári út 
gyakorlatilag teljes hosszában és a vá-
rosi szakaszában is megújul – emelte 
ki a polgármester.

Mindehhez hozzászámolhatjuk a 
belső körúthálózat, például a Károly 
Róbert körút fejlesztését és az ezekre 
vezető utak felújítását, szélesítését. 

Az előző évek takarékosságával, forrá-
sok megszerzésével, most hatalmasat 
léphetünk az úthálózat-javítás és a vá-
ros közlekedési szempontjából – tette 
hozzá Szemereyné Pataki Klaudia.

Folyik a 441-es  
fejlesztése
Mindeközben a 441-es főút Kecske-
mét és Katonatelep közötti szakasza 
mellett a növények letermelésével 
elkezdődött az útfejlesztés. A NIF 
Zrt. beruházásában a főút mintegy 3 
kilométeres kecskeméti szakaszát az 
északi elkerülő körforgalmától a Ma-
thiász János Általános Iskoláig négysá-
vosra bővítik, a nagykőrösi Téglagyári 

utcától Katonatelep határáig pedig 
megerősítik az aszfaltréteget.

A négysávosítás során Katona-
telepnél hat jelzőlámpás és három 
járműosztályozós csomópontot ala-
kítanak ki, emellett létrehoznak egy 
jelzőlámpával ellátott gyalogátkelő-
helyet is. A kerékpárosok egy új bicik-
liutat kapnak. A fejlesztés a NIF Zrt. 
beruházásában 8,5 milliárd forintból 
valósulhat meg.

A 441-es főút mellett eközben már 
az M44-es gyorsforgalmi út kialakítá-
sának munkálatai is megkezdődtek. A 
munkák folytatásával az M44-es egé-
szen elér majd az M5-ös autópályáig. 
A 441-es főút és a gyorsforgalmi út ta-
lálkozásánál egy külön szintű csomó-
pontot hoznak majd létre a kivitelező 
Hódút Kft. szakemberei.

Júliusra megújulhat  
a hetényi út is
Újabb szakaszon újul meg a Hetény-
egyházi út, a Sutus sori körforgalom-
tól Hetényegyháza irányába, összesen 
2,2 km-en. Április 27-én megtörtént a 
munkaterület átadás-átvétele. A ter-
vek szerint július elejére készül el a 
felújítás.

Dr. Salacz László a helyszínen el-
mondta, több lépcsőben újul meg a 
Kecskemét–Hetény közötti útszakasz, 
és a mostani beruházással válik teljes-
sé. A munkálatok során megtörténik 
az útpadka és  a buszöblök felújítása, 
az ároktisztítás és a burkolati jelek 
felfestése is. Ahol pedig szükséges, 
kicserélik a szalagkorlátot és a KRESZ-
táblákat. A munka zajlik, a régi aszfalt-
réteget már lemarták, erre jön majd 
két réteg aszfalt, hogy szilárdabb és 
kopásállóbb legyen. Dr. Papp Zoltán, 
Hetényegyháza önkormányzati kép-
viselője elmondta, a városrész lakos-
sága jelentősen megnőtt az elmúlt 
tíz évben – már 11 ezren élnek itt –, 
így a forgalom is növekedett ezen az 
egyetlen összekötő úton. Mint mond-
ta, reméli, hogy minél előbb elkészül 
az autópálya-bekötés is, arra még ki-
csit várni kell, de a munkák már ott is 
megkezdődtek.

A Petőfi Sándor  
utca – Kőhíd utcai  
csomópont
Nemrég megkezdte a Colas Út Zrt. a 
Petőfi Sándor utca – Kőhíd utca közúti 
csomópont korszerűsítésének kivi-

telezési munkáit. A munkák során a 
kereszteződés nemcsak közlekedési 
jelzőlámparendszert kap, ugyanis a 
projektnek két fő célja van: a gyalo-
gosbiztonság fokozása és a csomó-
pont áteresztőképességének javítása.  
Ennek megfelelően a kispiac előtti 
zebrát a csomóponthoz közelebbre 
helyezik át, és jelzőlámpás rendszer-
rel látják el, a feltört útburkolat helyét 
nem fogják visszaaszfaltozni, a helyé-
re zöldfelületet telepítenek.

A Reile Géza utca felől egy új 
gyalog átkelőhely létesül. A Kőhíd 
utcán pedig balra kanyarodó sávot 
terveznek kialakítani, és átépítik a 
Szalagház mögötti terelőszigetet is 
a forgalmi irányok egyértelmű leve-
zetése érdekében. Így a fejlesztés 
egyidejűleg hat út szabályzására ad 
lehetőséget.

A csomópont felújítása hatással 
lesz a városközpont és az Izsáki út fe-
lől érkező Petőfi Sándor utcai forga-
lomra, a Reile Géza utca felől kihajtó 
autókra, a Széchenyiváros irányából 
a Kőhíd utcán át közlekedőkre és a 
Szalagház mögötti két szervizút for-
galmára is.

A kereszteződésben a munkák vár-
hatóan június 3-ig tartanak. A beruhá-
zás ideje alatt a gyalogos, kerékpáros, 
valamint a járműforgalom is biztosí-
tott, valamint a kivitelezés nem érint 
parkolóterületet. A csomópont jelző-
lámpás forgalomirányításának kialakí-
tására Kecskemét önkormányzata 92 
millió forintot biztosít.

Útfelújítások  
kezdődnek  
a Hunyadivárosban
A Colas Zrt. megkezdi két újabb út 
burkolati felújítását a Hunyadiváros-
ban. A Mátyás király körút útfelülete 
a Béke fasor és a Czollner köz közötti 
szakaszon, a Béke fasor útburkolata 
pedig a Mátyás király körút kereszte-
ződése és a Köztemető buszfordulójá-
nak a kezdete között újul meg.

Mindkét helyen szegély-, útalap-, 
és aszfaltburkolat bontása és építése 
készül el. A járműforgalom jelzőő-
rös irányítás mellett félpályában fo-
lyamatosan biztosított lesz mindkét 
szakaszon.

A munkavégzés várhatóan június 
közepéig tart.

A kivitelezések során felmerülő kel-
lemetlenségekért, illetve az esetleges 
haladási nehézségekért a közlekedők 
szíves elnézését és türelmét kérik a 
kivitelezők.

Útfelújításokról számolt be  
a polgármester a KTV-ben

ELŐZETES 
PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁS
A KIK-FOR Kft. nyilvános pályázatot 

hirdet az alábbi, költségalapú 
önkormányzati bérlakások bérleti 

jogának megszerzésére:

–  3 db homokbányai bérlakás
A pályázat időtartama: 

2022. május 17. napjától 
2022. május 31. napjáig.

Érdeklődni 2022. május 17. napjától lehet  
a 487-522/3-as menüszámon.

Továbbá a pályázat indulásának napjától  
a www.kikfor.hu oldalról letölthető a pályázati anyag,  
valamint a beadáshoz szükséges formanyomtatványok.

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Az újabb, 2,2 kilométeres szakasz munkálataival 
júliusra teljessé válik a hetényi út megújulása

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
az áprilisi közgyűlésen
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Végső búcsút vettek dr. Svébis Mihálytól 
Örök nyugalomra helyezték a Kecskeméti Református 
Temetőben dr. Svébis Mihályt múlt pénteken délután. A Bács-
Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatójának emlékére a 
temetés előtt gyászmisét celebrált a piarista templomban dr. 
Bábel Balázs érsek. Az ezt követő temetői gyászszertartásra 
dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere is 
ellátogatott, hogy lerója kegyeletét.

Május 6-án helyezték örök nyugalom-
ra a Kecskeméti Református Temető-
ben dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórház április 28-án 
elhunyt főigazgatóját. A temetés 
előtt gyászmisét celebrált a piarista 
templomban dr. Bábel Balázs érsek. 
A szertartásokon több ezren rótták le 
kegyeletüket. Búcsúzásképp a refor-
mátus temetőben díszőrséget álltak 
a munkatársai, majd az osztályvezető, 
részlegvezető főorvosok és sebész 
kollégái váltásban tisztelegtek emléke 
előtt.

– Igazgató úr, főorvos úr, Mihály 
testvérünk! Amikor számadásodat 
elmondod, elmondhatod, hogy oda-
figyeltél a betegekre, emberséges 
tudtál maradni a szakmádban. Tudtál 
együtt érezni azokkal, akik kiszolgál-
tatottak voltak és valami gondjuk volt 
– emlékezett Görbe László piarista 
atya.

A kecskeméti gyászolók mellett so-
kan érkeztek a fővárosból, a Magyar 
Kórházszövetség elnökségének szin-
te minden tagja eljött, de a megyei 
kórházak, intézmények igazgatói, or-
szággyűlési képviselők is részt vettek 
a szertartáson.

– A szülői háznak nem a számolha-
tatlan anyagi javaiból kapott sokat, de 
a szorgalmából és fegyelmezettségé-
ből, becsületre és kötelességtudatra 
nevelő példájából egy életre gazda-
godott. Tudást kapott és a tudáshoz 
vezető útra szorgalmat, mely elvehe-
tetlen gazdagsága lett – mondta meg-

emlékezésében Varga Nándor refor-
mátus elnöklelkész.

Az egyházi búcsúztatást követően 
elsőként dr. Kásler Miklós, az em-
beri erőforrások minisztere méltat-
ta dr. Svébis Mihály életében elért 
eredményeit.

– Svébis Mihály szerető családapa 
volt, szerető férj. Kiváló orvos, pél-
daképe tanítványainak és példaképe 
kollégáinak. Intézetvezető, akinek 
főigazgatósága alatt az intézmény 
töretlenül fejlődött és elért egy olyan 
magas színvonalat, amire emlékeim 
szerint 30 évvel ezelőtt reálisan senki 
nem számíthatott – mondta a szer-
tartáson dr. Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere. Kiemelte, a 
főigazgató nemcsak az állami orvosi 
eskühöz volt hű, hanem a hippokraté-
szi, klasszikus orvosi szemléletet kép-
viselte. Azt, amikor az orvos nemcsak 
jó szakember, hanem jó ember. 

– Ő tudta azt, hogy ebből a két fel-
tételből az egyik nem elég. Ő is vallot-
ta azt, amelyet nagyon sokan vallunk 
most is, mi is, és ami a magyar egész-
ségügy jövője szempontjából alap-
vető, hogy csak akkor újulhat meg, 
ha szem előtt tartjuk, hogy legyen a 

beteg java, a beteg érdeke a legfőbb 
törvény – fogalmazott a Kásler Miklós.

Az elhunyt főigazgató vezetésének 
idején, köszönhetően a remek szak-
mai irányításnak, a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház, egyetemi oktatókórházzá vált. 
Dr. Svébis Mihály Kecskemét számára 
jóval több volt, mint intézményvezető, 
emelte ki gyászbeszédében Szemerey-
né Pataki Klaudia polgármester.

– Az őrangyalunkat veszítettük el 
haláloddal. Példakép voltál életedben, 
halálod után is az maradsz. Svébis 
Mihálynak szívügye volt Kecskemét. 
Az itt élők sorsa, jövője. Maradandót 
alkotott. Egy olyan szellemiséget, 
világlátást adott nekünk, amely meg-
erősítette nemcsak testben, hanem 
lélekben is a közösségünket – mondta 
Szemereyné Pataki Klaudia.

Beszédében arra is rávilágított, 
hogy dr. Svébis Mihály sokkal többet 
tett annál, mint amit szerényen en-
gedett elismerni. – Hatása bőven túl-
mutat munkásságán, életén. Személye 
pótolhatatlan, de itt marad közöttünk 
mindaz, amit felépített, amit ránk 

hagyott. Velünk marad építő szelle-
misége. Büszkék vagyunk rá, emlékét 
örökre megőrizzük. Feladatunk, köte-
lességünk van felé. Nemcsak megőriz-
ni mindazt, amit ránk hagyott, hanem 
folytatni, tovább építeni. Ez köteles-
ségünk vele szemben, amit alázatos 
szívvel folytatni fogunk – ígérte a 
polgármester.

Dr. Svébis Mihály sebészi szakmája 
mellett főigazgatóként, vezetőként és 
emberként is nagyszerűen helytállt az 
életben.

– Egy intézmény gyászol. Munka-
társak, betegek, mind, akik ismer-
tük, szerettük. Mind, akik életünket 
gyógyulásunkat neki köszönhetjük. 
A legkiválóbb, legjobb főigazgatót, 
főnököt, orvost, sebészt, barátot, 
embert veszítettük el. 16 évig volt 
intézményünk első számú vezetője. 
Földi léte utolsó napjáig irányította 
kórházunkat, szellemiségével pedig 
mindörökké. Pótolhatatlan veszte-
ség – fogalmazott a szertartáson dr. 
Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei 
Oktatókórház orvosigazgatója. 

Arról is vallott, hogy a főigazgató 
egyszerre volt a tanítója, a szakmai 
mentora, később vezetőtársa és igaz 
barátja is. Nemcsak alázatot, szak-
maszeretetet, de az önmérsékletet 
is megtanulhatta tőle. Mindemellett 
emberileg is példakép volt számára, 
ahogyan családja felé fordult, amilyen 
szeretettel beszélt róluk, és ahogyan 
támogatta, segítette szüleit, gyerme-
keit, unokáit. 

Beszédében felidézte, hogy a fő-
igazgató szabadidejében leginkább 
vadászni szeretett, a természet nyu-
galma mentette fel mindennapi terhei 
alól. Szívesen síelt, olvasott, imádott 
az unokákkal lenni. Rajongásig sze-
rette Erdélyt, ahova sűrűn járt, és 
rendszeres egészségügyi szűrővizsgá-
latokat is szervezett. Külhoni barátai 

érdemei elismeréseként – igaz szívvel 
– Tiszteletbeli Székellyé avatták.

 – Főigazgató úr elment, és ránk 
hagyta az „Öröklét táskát”. Belepakolt 
minden olyan kincset, mely a birto-
kában volt. Bölcsesség, tapasztalat, 
lelkiismeretesség, szerénység, elhiva-
tottság, segítőkészség, határozottság 
és sok-sok kilónyi szeretet. Nem is 
tudtuk, hogy milyen nehéz táskát ci-
pel nap mint nap, hiszen mindezt lát-
szólag gond nélkül tette. Most, hogy 
itt hagyta nekünk ezt a táskát, szem-
besültünk csak nagyságával. Egyelőre 
megemelni is nehéz, hosszú idő lesz, 
mire mi is elbírjuk. Örökségét, a ben-
ne lévő kincseket őrizzük, vigyázzuk 
és továbbadjuk az utódoknak – búcsú-
zott dr. Svébis Mihálytól dr. Horváth 
Zsolt.

A gyászszertartást követően indult 
el a gyászmenet a ravatalozóból, majd 
a sírnál folytatódott a szertartás. Mi-
közben végső nyughelyére került dr. 
Svébis Mihály, katolikus és reformá-
tus énekek és imádságok váltották 
egymást.

Dr. Svébis Mihály életének 68. évében, április 28-án hunyt el.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórház is saját halottjának tekinti. 

„

„Főorvos úr, Isten veled!”
Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa–Kecske-
mét Főegyházmegye érseke mon-
dott gyászmisét dr. Svébis Mihály 
üdvösségéért. A Kecskeméti Piarista 
Gimnáziumban iskolatársak és „föl-
dik” is voltak a megyei kórház néhai 
főigazgatójával, így személyes emlé-
keit is megosztotta a gyászolókkal a 
szertartáson.

– Tavalyelőtt, Semmelweis-napon 
Kalocsán találkoztunk a főigazgató 
úrral, még úgy tűnt, egészségesen. 
A Covid fölött elmélkedve mondtam 
neki, hogy ez a betegség megmutat-
ta, mennyire törékenyek vagyunk, 
még magának az orvostudománynak 
is alázatra van szüksége. Később 
pedig valósággá vált Mihály testvé-
rünk életében is a törékenység és az 
esendőség – idézte fel az érsek.

Emlékeztetett arra, hogy mind-
annyiunk élete keresztúttá válik. 

Kinek előbb, kinek utóbb. – Az ő éle-
tében is tanúsággá vált a keresztút. 
Betegsége alatt többször beszéltünk 
telefonon, nagy lélekkel és hősiesen 
tűrte a szenvedéseit. Mihály végig 
reménykedett, ugyanakkor tudva 
azt, hogy az élete előbb-utóbb be-
fejeződik, részesült a szentségek-

ben, ami lelki biztosíték számunkra, 
hogy igent mondott Jézus Krisztus-
ra – mondta prédikációjának végén 
a főegyházmegye érseke. Ezután a 
piarista latin himnuszt idézve aján-
lotta őt a föltámadt Krisztusnak. Vé-
gül így búcsúzott: „Főorvos úr, Isten 
veled!”

Fotók: M
TI/Ujvári Sándor

Fotó: M
uresán András
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Már 12. éve zajlik a Magyar 
Örökség-díjas Magyarok Kenyere 
– 15 millió búzaszem program. A 
magyar gazdák adománya idén 
is több tízezer honfitársunkon 
segít majd. Nemrég Negyven-
szálláson tartották meg először 
a búzaszentelést, hogy minél 
több és jobb minőségű búza 
teremjen idén.

Körmenettel vette kezdetét az a bú-
zaszentelés, melyet először tartottak 
meg hagyományteremtő szándék-
kal a Magyarok Kenyere – 15 millió 
búzaszem program kapcsán május 
2-án Negyvenszálláson. A Magyar 
Örökség-díjas program azzal a céllal 
jött létre, hogy minden magyar asz-
talára jusson az isteni ajándékból, a 
kenyérből.

– A program immáron 12 éve a 
nemzeti identitásért, a magyar hagyo-
mányokért és nem utolsó sorban a 
nemzeti összetartozásért küzd. A ma-
gyar gazdatársadalom minden évben 
tanúbizonyságot tesz, hogy a nemes 
cél érdekében egységként, egy erőt 
képviselnek – mondta a rendezvényen 
Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szer-
vezetének elnöke. 

Gáspár Ferenc azt is elmondta, 
hogy most kell csak igazán megmutat-
nunk, hogy mekkora erőt képviselünk 
együtt; keleten háború, nyugaton ke-
resztényüldözés. A magyar gazdáknak 
pedig az a feladatuk, hogy megjavít-
sák ezt az elromlott világot. Ezt hi-
vatott szolgálni a Magyarok Kenyere 
program.

Jakab István, az Országgyűlés alel-
nöke, a MAGOSZ elnöke a helyszínen 
azt mondta, a program a magyar gaz-
dák lelkéből fakad, ők indították útjá-
ra a gyűjtést a nemzeti összetartozás 
érdekében.

– A magyar nemzet, amelynek ha-
tárai nem esnek egybe a nemzet és 
az ország határaival, erős nemzet-

ként, erős hittel, kitartó szorgalom-
mal, a magyar gazdák által biztosított 
erős pillérrel járul hozzá ahhoz, hogy 

az ország erős legyen, hogy a nem-
zet erős tartópillére legyen és vala-
mennyi magyarnak igazi otthonát 

biztosítsa – mondta Jakab István, az 
Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ 
elnöke.

Minden évben több ezer gaz-
da fog össze, hogy segítsen a 
rászorultaknak.

– A program keretében Magyaror-
szág területéről és a Kárpát-meden-
ce magyarlakta régióiból ajánlanak 
fel búzát, határon inneni és túli ma-
gyar gyerekeket segítő szervezetek 
számára. Hála a magyar gazdáknak, 
mostanra az egész Kárpát-meden-
cében elmondhatjuk, egy kenyéren 
vagyunk – fogalmazott a helyszínen 
Farkas László, a Bács-Kiskun Megyei 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetségének alelnöke. 

A gazdák által tavaly közel 1100 
tonna gabona gyűlt össze. Idén ki-
emelten a kárpátaljaiaknak fogják 
küldeni a búzát liszt formájában, de 
vetőmagot, műtrágyát is biztosítanak 
a magyar gazdák a háború elszenve-
dői számára. A búzaszentelési ünnep-
séget szentmisével zárták a negyven-
szállási templomban.

 Molnár H. Boglárka

Magyarok Kenyere – megszentelték 

A BÚZÁT A JÓ TERMÉSÉRT

Kecskemét két országgyűlési 
képviselője, dr. Salacz László és 
dr. Szeberényi Gyula Tamás volt 
a Kecskeméti Televízió Közélet 
című műsorának vendége május 
5-én. Az áprilisi választásokon 
parlamenti mandátumot szerzett 
két fideszes képviselővel többek 
között a Kecskemét előtt álló 
fejlesztésekről, a választókkal 
való kapcsolattartásról és a par-
lamenti bizottságokban végzett 
munkáról beszélgetett Kozák 
Polett, a KTV főszerkesztője.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás úgy látja, 
hogy Kecskemét jelentős gazdasági fej-
lődésen ment át az elmúlt 10-15 évben, 
mely révén egy könnyűipari-mezőgaz-
dasági jellegű városból ipari központ-
tá nőtte ki magát. A következő évek 
fejlesztési stratégiájának fókuszában 
az áll, hogy ezt az ipari fejlődést lekö-
vesse az infrastruktúra fejlődése, ami 
elsősorban útfejlesztésekben, valamint 
bölcsőde-, óvoda- és iskolaépítésekben 
valósulhat meg. A stabil gazdasági alap 
arra is lehetőséget biztosít, hogy to-
vábbfejlődjön Kecskeméten az oktatás, 
a kultúra és a sport – tette hozzá dr. 
Salacz László.

Bács-Kiskun megye és azon belül 
Kecskemét kiemelten foglalkozik az 
útfejlesztésekkel – mutatott rá dr. Sa-
lacz László, aki emlékeztetett arra, 
hogy Kecskemét útfejlesztési koncep-
ciójában elsődleges cél volt a déli ipar-
terület megfelelő rávezető utakkal, ke-
rékpárutakkal való ellátása – ez mára 
megvalósult.

„A következő fázis az volt, hogy a 
várostól északra fekvő területet, ami 
már az én választókörzetemet érinti, 
ugyanilyen jó minőségű infrastruktúrá-
val lássuk el” – magyarázta a képviselő. 
Mint mondta, ez megvalósulni látszik, 
hiszen a Nyíri út a közlekedési csomó-
pontjaival már megújult, május 5-én el-
kezdődött a Károly Róbert körút építé-
sének II. üteme, és a hetényi bekötőút 

utolsó, 2,2 kilométeres szakaszának is 
megkezdődött a felújítása.

„A hosszú évek során éppen regnáló 
kormányoknak és személy szerint ne-
kem is régi adósságom volt az 52-es út 
felújítása, ami márciusban megkezdő-
dött és gőzerővel halad. Ez egy kiemel-
ten fontos út, hiszen egyfajta »ütőér« a 
keleti és nyugati országrész között” – 
fogalmazott dr. Salacz László.

A kecskeméti fejlesztéseket nagyban 
segíti, hogy a város két országgyűlési 
képviselője napi munkakapcsolatban 
van a polgármesterrel. „Nem minden vá-
rosban van ez így, úgyhogy Kecskemét 
nagyon szerencsés” – jegyezte meg dr. 
Salacz László. Dr. Szeberényi Gyula Ta-
más hozzátette, hogy a többi Bács-Kis-
kun megyei képviselővel is nagyon jó 

az együttműködés az Országgyűlésben, 
akárcsak a megyei önkormányzattal, 
ami fontos, hiszen az infrastrukturális 
fejlesztések rendszerint a Kecskemét 
körüli településeket is érintik.

Dr. Salacz László elárulta, hogy a 
Bács-Kiskun megyei képviselők egy-
más mellett ülnek a parlamentben, és 
szoros kollegiális kapcsolat alakult ki 
köztük, ami segíti a beilleszkedést az 
újonnan érkezőknek – ahogyan 2014-
ben neki magának, úgy most dr. Szebe-
rényi Gyula Tamásnak.

Az Országgyűlés 15 bizottsága közül 
dr. Szeberényi Gyula Tamás a gazdasá-
giban, dr. Salacz László pedig a tör-
vényalkotásiban tevékenykedik majd.

„Véleményem szerint a gazdasági 
bizottság az egyik legfontosabb bizott-

ság, hiszen ha a gazdaság jól teljesít, 
akkor van forrás az infrastruktúra-fej-
lesztésre, a családtámogatásra, az okta-
tásra, a kultúrára, a sportra. A gazdaság 
teljesítményét pedig a gazdasági bizott-
ság tudja a leghamarabb lemérni” – fej-
tette ki dr. Szeberényi Gyula Tamás.

Dr. Salacz László már első képvi-
selői mandátuma idején, 2014-től a 
törvényalkotási bizottság tagja volt, 
majd 2018-tól a bizottság alelnökeként 
folytatta parlamenti munkáját, és most 
2022-től ismét alelnökként vehet részt 
a grémium munkájában. Mint mondta, 
ez a parlament legnagyobb, 40 fő kö-
rüli létszámmal működő bizottsága, 
egyfajta „mini-parlament”, hiszen min-
den lényeges törvényalkotási folyamat 
keresztülmegy rajta.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás elmond-
ta, hogy szeretne rendszeres lakossági 
fogadóórákat tartani, akár önkormány-
zati képviselőkkel, polgármesterekkel 
együtt, akár önállóan. „De természete-
sen nem ez az egyetlen formája a kap-
csolattartásnak. Én abban hiszek, hogy 
jelen kell lenni a választókörzet éle-
tében, a kulturális és sportrendezvé-
nyeken, az egyesületi, alapítványi ese-
ményeken, hiszen így tudja az ember 
azokat az információkat összeszedni, 
amelyek azután a munkája során elen-
gedhetetlenül fontosak”.

Dr. Salacz László elmondta: rendsze-
res fogadóórák helyett ő előzetes beje-
lentkezés alapján fogadja majd azokat, 
akik valamilyen ügyben fel szeretnék 
keresni.

KECSKEMÉT KÉT ORSZÁGGYŰLÉSI 
képviselője volt a Közélet vendége

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Kozák Polett, a Kecskeméti Médiacentrum főszerkesztője  
beszélget (balról) dr. Salacz László  

és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőkkel
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KAMARAI VÁLASZTÁS
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Jövőre, 2023-ban kezdődhet el 
a kecskeméti vasútállomás és 
buszpályaudvar nagyszabású, 
összevont fejlesztése. Az ún. 
intermodális csomópont létre-
hozása megújítja az egész város 
tömegközlekedését. A projekt 
kormányzati szintű beruházás-
ként, állami finanszírozásban va-
lósulhat meg – hangzott el április 
27-én a témában tartott hunyadi-
városi lakossági fórumon.

Borda Máté

Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő (NIF) Zrt. beruházási vezér-
igazgató-helyettese elmondta: az idei 
nyár végén kerülhet sor a feltételes 
kivitelezési közbeszerzési eljárás 
kiírására, majd a beérkezett ajánla-
tok alapján dönt a kormány a finan-
szírozásról. Ezt követően, 2023-ban 
indulhat el a tényleges kivitelezés – 
mondta a NIF vezérigazgató-helyette-
se, hozzátéve, hogy az ütemezésben 
jelentős bizonytalansági faktort jelent 
az ingatag világgazdasági és -politikai 
helyzet.

A beruházás keretében teljesen 
megújulhat a kecskeméti vasútállo-
más és a mellette lévő buszpályaud-
var, valamint ezek környéke. A ter-
vezés során a fő szempont az volt, 
hogy az utasok igényeit minél jobban 
kiszolgáló, környezetbarát, a műemlé-
ki épületeket megőrző, a parkolóka-
pacitást nagyban bővítő csomópont 
jöjjön létre.

A vasútállomás épületét felújítanák, 
az előtte lévő tér és a Katona József 
park is teljesen megújulna. Több he-
lyen, összesen 200 autónak (P+R) 
és 200 kerékpárnak (B+R) elegen-
dő parkolóhelyet alakítanának ki. A 
buszpályaudvar Bethlen körút felőli 
részét zöldfelülettel borítanák, így a 
Kuruc, majd a Bethlen körutat össze-
függő park fogja határolni egészen a 
Ceglédi út leágazásáig. Több helyen 

elektromos töltőpontot telepítenek 
autók részére, és a környezetvédelem 
jegyében az esővizet is ciszternákba 
gyűjtenék, majd a park locsolására 
fordítanák.

Az új csomópontnak Kecskemét 
tömegközlekedésére is jelentős ha-
tásai lennének, ezek közül a legfon-
tosabb, hogy megszűnne a Széchenyi 
téri központi buszpályaudvar, ezzel 
jelentősen tehermentesítve a belváros 
közlekedését, hiszen jelenleg olyan 
buszoknak is be kell ide jönniük, ame-
lyeknek egyébként nem lenne útjuk a 
városközpontba.

A hunyadivárosiakat legjobban 

érintő újdonság a vasúti sínek fölött 
átívelő gyalogos és kerékpáros híd 
lenne, amely a Katona József parkot a 
Hunyadivárossal kötné össze nagyban 
javítva a városrész belvárossal való 
kapcsolatát. A hidat liftekkel is ellát-
ják, így akadálymentes lesz a fel- és 
lejutás.

A lakossági fórum elején Öveges 
László főépítész felidézte, hogy az in-
termodális csomópont ötlete egészen 
2008-ig nyúlik vissza. A tervek 2015-
re elkészültek, azonban a MÁV-val 
végül nem sikerült megegyezni, így 
új koncepciót kellett kidolgozni. Ez 
elkészült, és miután minden érdekelt 
fél jóváhagyta, az idei évre összeálltak 
a részletes tervek.

Nyul Zoltán, a NIF vezérigazga-
tó-helyettese elmondta, hogy cége 
jelenleg tucatnyi hasonló csomópon-
ton dolgozik az ország különböző vá-
rosaiban, egy pedig már el is készült 
Kaposváron, és az eddigi tapasztala-
tok szerint beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket.

A Hunyadi János Általános Iskolá-
ban tartott lakossági fórumot a vá-
rosrész önkormányzati képviselője, 
Pászti András hirdette meg. A nagy 
érdeklődés mellett lezajlott, több 
mint 3 órán át tartó fórumon több ön-
kormányzati képviselő és Falu György 
alpolgármester is részt vett.

A lakosság részéről számos kérdés 
és néhány javaslat is érkezett, utóbbi-
ak közül a legfontosabb a híd vasút-
állomás felőli lejáratának áttervezése 
a lakatlan postagarázsok oldalába – 
ennek lehetőségét a NIF és a tervezők 
megvizsgálják.

Jövőre kezdődhet a vasútállomás 
és a buszpályaudvar fejlesztése

Sajtóhírek szerint nettó 2 
milliárd 348 millió forintért a 
kecskeméti Horváth Építőmes-
ter Építőipari Zrt. újítja fel a 
Lánchíd Utcai Sport Általános 
Iskolát.

A Napi.hu információi szerint az 
állami BMSK Beruházási, Műsza-
ki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt. újabb két 
iskolát építtet, egyet pedig fel-
újíttat Magyarországon. Utóbbi 
beruházás, vagyis a rekonstrukció 
a kecskeméti Lánchíd utcai Sport 
Általános Iskola felújítását jelen-
ti. A Lánchíd utcai iskola nettó 
alapterülete 5 457 négyzetméter. 
A 24 tantermes nevelési-oktatási 
épület felújításának kivitelezési 
ideje alatt az intézmény működé-
sét szakaszosan biztosítania kell a 
kivitelezőnek. A pályázat nyertese 
a helybeli Horváth Építőmester 
Építőipari Zrt. nettó 2 milliárd 348 
millió forinttal – derül ki a gazda-
sági hírportál írásából.

Felújítják  
a Lánchíd 
utcai iskolát

Hamarosan bölcsődét kap két újabb városrész
Széchenyivárosban hamarosan 
már a kivitelezés kezdődik meg, 
Kadafalván pedig a pályázatról 
döntött néhány hete a közgyűlés, 
így a közeljövőben mindkét város-
rész új bölcsődével gazdagodik.

56 férőhelyes  
bölcsőde  
Széchenyivárosban
Új bölcsőde épül Kecskeméten, Szé-
chenyivárosban. A Bajza utcai új telep-
helyen egy nettó 643 m2-es hasznos 
alapterületű, környezetbarát, energia-
hatékony, komplex módon akadály-
mentesített, 4 csoportos, 56 férőhelyes 
intézmény épül fel. A témával kapcso-
latban lakossági fórumot tartottak má-
jus 2-án.

A tervek szerint a kivitelezés május 
első felében kezdődhet el. A négycso-
portos bölcsőde a Bajza utca és az 
Aranyforint utca kereszteződésénél 
található 643 négyzetméteres terüle-
ten épül majd. Mellette parkoló is lé-

tesül 12 hagyományos és egy akadálymentes 
parkolóhellyel. Fontos szempont, hogy az új 
intézmény minél kevésbé zavarja a lakókat 
és hogy az építkezés minél kevesebb fát és 
zöldterületet érintsen.

Az új intézmény várhatóan 2023 szeptem-
berére készülhet el.

A közgyűlés döntött: 
bölcsődét kap 
Kadafalva is
Elfogadta a támogatási kérelem benyújtását 
az április végi közgyűlés, így bölcsőde épül-
het Kadafalván. Teljes képviselő-testületi tá-
mogatás nyomán beadja a város a kadafalvi 
új, kétcsoportos bölcsőde építésére vonat-
kozó kérelmet a magyar kormány „Bölcsődei 

nevelés fejlesztése” című felhívására. Így egy 
28 férőhelyes bölcsőde épülhet fel Kadafal-
ván, a Boróka utca 6. szám alatti területen. 
A kérelem elfogadásával a város 420 millió 
forintos támogatást kaphat egy új intézmény 
építésére.

A tervek szerint a most még beépítetlen 
önkormányzati tulajdonú telken egy két 
gyermekszobát magába foglaló energia-
hatékony bölcsődei épület jön majd létre. 
A több, mint 345 m2 alapterületű, akadály-
mentes bölcsődei épülethez 60 m²-es fedett 
terasz is tartozik majd. Emellett kialakítanak 
egy játszóudvart is. A terveknek megfelelően 
akadálymentes parkoló, 5 db hagyományos 
parkoló és 4 db kerékpártároló is elkészül-
het. A bölcsődével várhatóan 8 új munkahely 
is létrejön a településrészen.

A gyalogos-kerékpáros vasúti felüljáró látványterve

A kecskeméti intermodális csomópont átfogó helyszínrajzát mutatja 
be a hunyadivárosiaknak Öveges László főépítész 

Fotó: Banczik Róbert

Balogh Zoltán, a városháza fejlesztéspolitikai 
irodájának vezetője a rendezvényen a beruházás 
legfontosabb műszaki paramétereit részletezte

Leviczky Cirill,  
Kadafalva  

önkormányzati képviselője 

Fotó: Banczik Róbert
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Több mint 70 programmal igyek-
szik a gyermeknevelés szépsé-
geire felkészíteni a szülőket a 
Születésünnep Kecskeméten. A 
programsorozat, népszerűségé-
nek köszönhetően, idén már két 
héten keresztül, május elsejétől 
14-éig tart.

Munkatársainktól

Jól sikerültek a Születésünnep múlt 
hétvégi rendezvényei is. A programok 
céljuk szerint az ünnep alkalmából 
megmutatják és „kihangosítják” Kecs-
keméten mindazokat, akik a várandó-
sokkal, a szülő nőkkel és a kisbabás, 
kisgyerekes családokkal foglalkoznak. 
Kecskemét rengeteg lehetőséget 
kínál a várandósoknak, a kisbabás, 
kisgyermekes családoknak. A kéthe-
tes programsorozat színes kínálatá-
ba előadások, koncertek vagy éppen 
jóga- és gyógytorna-foglalkozások is 
beletartoznak. 

Szombat délelőtt az anyaságról 
szóló előadáson, délután pedig a Lóca 
Együttes fergeteges koncertjén vehet-
tek részt a gyerekek és a felnőttek 
a Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtárban. Május 14-éig még szá-
mos program vár mindenkit Kecske-
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Fejlesztési Alap

Modern környezetben folytatódik 
a gyermekjóléti ellátás

Kecskeméten megvalósult egy új család- és 
gyermekjóléti központ létrehozása, amellyel az 
eddigieknél egy fejlettebb infrastrukturális kör-
nyezetben folytatódhat a városi és járási szin-
tű családsegítő és gyermekjóléti ellátás. Ezzel 
együtt kiteljesedett a modern szociális munka 
bevezetése, a családfókuszú szociális munka 
kialakítása és szakmai műhelyként történő mű-
ködtetése. A tanácsadások, a várandós anyák 
segítése, a speciális szolgáltatások, mint az 
utcai szociális munka, a kórházi szociális mun-
ka, a készenléti szolgálat és a kapcsolattartási 
ügyelet bővül, továbbá a mediáció mint segítő 
módszer alkalmazása kiterjesztésre kerül. 

A megvalósítás során az egykori Rudolf lak-
tanya alakulóterének északnyugati részén, a 
Széktói stadion szomszédságában megújult 
három használaton kívüli műemlék épület. A 
beruházás eredményeként egy bruttó 1.331 
m2 alapterületű, korszerű, akadálymentesí-
tett komplexum jött létre, amely alkalmas az 
intézmény megnövekedett feladatainak az el-
látására és a magasabb színvonalú család- és 
gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására. 

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

Erősödő gazdasági 
kapcsolatok Bulgáriával

Szorosabbra fonja a gazdasági együttmű-
ködést Kecskemét városa és Bulgária, el-
sősorban a logisztika és szállítmányozás 
terén – ebben állapodott meg május 4-én 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
és Christo Polendakov bolgár nagykövet. 
Az együttműködést szimbolikusan közös 
rózsaültetéssel pecsételték meg a Czoll-
ner téri Nagy László-szobor körül.

Borda Máté

Kecskemét polgármestere újságíróknak elmond-
ta: a logisztikai együttműködést Kecskemét 
geográfiai helyzete különösen előnyössé teszi, 
de fontos alapvetést jelentettek hozzá az elmúlt 
évek ipari-logisztikai beruházásai és a közeljövő 
várható fejlesztései, így a Budapest–Belgrád vas-
útvonal és a V0-ás vasúti útvonal kiépítése is.

Christo Polendakov, Bulgária magyarországi 
nagykövete ezt kiegészítve az élelmiszer- és 
járműipart, a mezőgazdaságot, valamint a 
technológiatranszfert említette a gazdasági 
együttműködés lehetséges területeiként.

A gazdasági kapcsolatok megerősítését az 
elmúlt években megalapozta egy élénk kultu-

rális együttműködés, melynek keretében mint-
egy félszáz kecskeméti művészeti-kulturális 
érték és alkotó mutatkozhatott be Bulgáriá-
ban, köztük a Kecskemét Táncegyüttes, a Kecs-
keméti Képzőművészek Közössége és az idén 
Kossuth-díjjal kitüntetett fotóművész, Bahget 
Iskander – mondta dr. Bocskov Petrov jordán 
tiszteletbeli konzul, a kecskeméti bolgár nem-
zetiségi önkormányzat vezetője.

A Czollner téren városunk bolgár közös-
sége állíttatta Nagy László költő szobrát, aki 
egy ideig Bulgáriában élt, és nagy érdemeket 
szerzett a magyar és bolgár irodalom kétirányú 
műfordítása terén. A szobor körüli területet 
mostantól rózsák díszítik, melyek egy bulgáriai 
rózsakutató intézetből érkeztek Kecskemétre. 
Ebből nőheti ki magát városunk második ró-
zsakertje. Akárcsak a Boldogasszony (egykori 
Béke) téri Szűz Mária-szobor körül található 
rózsakertnél, itt is Ágoston Gusztáv, „Guszti 
bácsi” bábáskodott az ültetésnél.

Dr. Bocskov Petrov jordán tiszteletbeli kon-
zul felhívta a figyelmet arra, hogy május 19-én 
avatják fel Kecskeméten az új bolgár konzulá-
tust, amely három megyét – Bács-Kiskun mellett 
Csongrád-Csanádot és Békést – fogja kiszolgálni.

Fotó: Tóth Enikő

Fotó: Banczik Róbert

Három generáció a polgármester Facebook-oldalán

Május elseje, anyák napja alkalmából 
édesanyjával és nagymamájával – „Mami-
kájával” – közös képeket posztolt Sze-
mereyné Pataki Klaudia polgármester. 
Üzenetként pedig minden édesanyának, 
nagymamának és dédmamának így kí-
vánt minden jót: „Egy anya szeretete 
nagyobb, mint az ég és mélyebb, mint 
az óceán. Boldog anyák napját kívánok 
ezúton minden édesanyának, nagyma-
mának, dédnagymamának! Kívánom, 
hogy az év minden napját szeretetben és 
egészségben éljék meg!”

ANYÁK NAPJÁN KEZDŐDÖTT  
és május 14-éig tart a Születésünnep

méten, érdemes ellátogatni a szuletesunnep.hu 
weboldalra a részletekért.

Az egyik csúcspont:  
Maminbaba flashmob 
A Születésünnep programsorozat részeként ba-
bahordozós latin fitnesz flashmobot tartottak 
múlt szerdán a főtéren, a kecskeméti Mamin-
baba csoport anyukái. A babákkal felszerelt 
édesanyák örömtánca bezsongta a teret, sok 
látogatót vonzottak maguk köré. A baba-mama 
párosok több, jól begyakorolt koreográfiával ké-
szültek, amelyek nemcsak a saját, de a járókelők 
arcára is nagy mosolyt csaltak.  

A kecskeméti Maminbaba csoport tagjai iga-
zán szórakoztató, ugyanakkor erősítő, csinosí-

tó mozgásformát mutattak be a város főterén. 
Adorján Lizának, a csoport vezetőjének irányí-
tásával táncoltak az anyukák, és velük együtt 
ringatóztak babáik, kisgyerekeik is. Mint meg-
tudtuk, kedvenc latin dalaikra készültek a részt-
vevők külön koreográfiával.

A Születésünnep alkalmából már hagyomány-
nak tekinthető, hogy a csoport tagjai villámcső-
dülettel hívják fel a figyelmet erre a speciális 
mozgásformára.

És hogy miért ajánlják minden kismamának, 
anyukának a hordozós latin fitneszt? A csoportos 
órák olyan kikapcsolódást, sportolási lehetőséget 
kínálnak, ahol az anyukáknak nem kell másra bíz-
niuk babájukat. Ráadásul a Maminbaba program 
alatt a picik is remekül érzik magukat, és új barát-
ságok szövődhetnek a közös tánc alatt.

Christo Polendakov, Bulgária magyarországi nagykövete, 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és Ágoston Gusztáv, 

a Boldogasszony téri rózsakert megálmodója
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Erkel Ferenc koszorúja, Kossuth 
Lajos úti bőröndje, József Attila 
kézirata. Ez csak három kurió-
zum abból a 67 intézmény által 
beküldött 154 darab műtárgyból, 
melyek az elmúlt két évezredet 
ölelik fel. A Kecskeméten nemrég  
debütált Magyar Géniusz ván-
dorkiállítás célja, hogy a vidéki 
múzeumok együttes erővel, egy 
helyen mutassák be magyarsá-
gunk örökségét.

Molnár H. Boglárka

A megnyitón Demeter Szilárd minisz-
teri biztos elmondta: ha elfogadjuk, 
hogy ez az örökségünk ad mélységet 
és tartást a jelennek, akkor azt is el 
kell fogadnunk, hogy a legtágabb ér-
telemben vett magyar kultúra nem is-
meri a jelenlegi országhatárokat.

– A mai zűrzavaros időkben arra 
jöhettünk rá, jöhettek rá Kelet-Kö-
zép-Európa nemzetei, hogy az öröksé-
günk közös örökség. Hogy ugyanazon 
kulturális kódok alapján értjük meg a 
világot – már amennyire érteni lehet 
az egyre őrültebbé váló nyugati civi-
lizációt – mondta Demeter Szilárd, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester a rendezvényen hangsúlyozta: 
a Magyar Géniusz vándorkiállítást mél-
tó helyen állították ki Kecskeméten.

– Óriási az örökségünk, óriási az az 
érték, amely itt megtalálható. Azok 
a géniuszok, akik alkották ezeket a 

műveket, örökké fennmaradnak szá-
munkra, és nekünk ebből kell táplál-
koznunk, és ezekből a gyökerekből 
kell továbbvinni az életünket. Erre 
büszkék lehetünk, ez hazánknak 
a dicsősége – mondta Kecskemét 
polgármestere.

Dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti 
Katona József Múzeum igazgatója 
pohárköszöntőjében hangsúlyozta: 
a Magyar Géniusz Program nem csak 
egy kiállítás.

– Nemcsak egy hatalmas együttmű-
ködésről van szó, hanem arról is, hogy 
a kormány és Demeter Szilárd mel-
lénk állt. A kecskeméti múzeum olyan 
évtizedes hiányosságát tudja pótolni, 
mint például a lift vagy a légkondicio-
náló. Összesen 110 millió forintot 
kapott a Kecskeméti Katona József 
Múzeum – mondta Rosta Szabolcs, 
aki leszögezte: jó ma kecskeméti mú-
zeumnak lenni.

A Magyar Géniusz vándorkiállítás a 
határon túli magyar értékeket virtuáli-
san mutatja be. A programot a Magyar 
Vidéki Múzeumok Szövetsége koor-
dinálja, Kecskemétem május 22-éig 
tekinthető meg.

MAGYAR GÉNIUSZ  
vándorkiállítás a Cifrapalotában

A Kodály Iskola Miraculum kórusa nemrég Belgium-
ba utazott, a 70. „European Music Festival for Young 
people” fesztiválra, ahol 11 ország 50 kórusa találko-
zott. Bár a kórusnak – ebben a felállásban – ez volt 
az első külföldi bemutatkozása, első díjat kaptak. Az 

Aurin-Miraculum kóruscsalád eddigi működése során 
ez volt a huszonötödik, nemzetközi versenyen elnyert 
első díj.

A kórus művészeti vezetője és karnagya Durányik 
László, zongorán Lovászné Gajdos Éva működött közre.

Toldi szavalóverseny 
és rajzpályázat
A Kecskeméti Rajzfilmstúdió vetítő-
termében került sor május 6-án az 
MTVA Mondj verset a nagyival! sza-
valópályázatának és Toldi rajzpályá-
zatának díjátadó ünnepségére. A 
versenyeket a hazai rajzfilmgyártás 
legújabb gyöngyszeme, a Toldi c. 
animációs sorozat bemutatása al-
kalmából hirdették meg. A szavalók 
videós pályázatai közül a legjobb 6 
pályaművet díjazták.

Ezután következett a rajzverseny 
díjátadója. A rajzpályázatra több 
száz mű érkezett be a karakteráb-
rázolás, jelenetábrázolás és képre-
gény kategóriákban. Arany János 
19. századi művének animációs fel-
dolgozását a Kecskeméti Rajzfilm-
stúdió készítette az MTVA Arany 
János-emlékévhez kapcsolódó pá-
lyázata nyomán.

 H. Gy.

Tízéves a Magyar Szablyavívó Iskola
Az ország minden pontjáról 
érkeztek Kecskemétre szablya-
vívók nemrég, hogy részt vegye-
nek a Magyar Szablyavívó Iskola 
jubileumi gálaünnepségén. Az 
eseményre határon túlról Len-
gyelországból, Székelyföldről és 
Felvidékről is érkeztek szablya-
vívó mesterek és tanulók.

Hájas Barnabás

A Magyar Szablyavívó Iskola 2012-
ben alakult azzal a szándékkal, hogy 
a már majdnem elfelejtett, de a vilá-
gon egyedülálló klasszikus magyar 
kardvívást újraélessze és tovább adja 
az utókornak. 

A gálán Máday Norbert, a Magyar 
Szablyavívó Iskola alapítója hangsú-
lyozta, az iskolának fontos küldeté-
se van.

– Az ellen az értékválságos világ 
ellen, ami szándékosan számol fel 
mindent, ami magyar, az ellen a szab-
lyavívók vívnak. Értünk vívnak. Nem 
a mozdulataikkal vívnak elsősorban, 
hanem hazaszeretettel, nemzettu-
dattal – fogalmazott az alapító.

Az eseményre eljött Simicskó Ist-
ván és dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő is, akik szintén köszöntöt-
ték az ünneplőket. Dr. Salacz László 
Máday Norbert szavait megerősítve 
fogalmazta meg üzenetét: „A magyar 
nemzet csak addig képes fennmarad-
ni, amíg megőrzi nyelvét, kultúráját, 
történelmét, dicső hagyományait. 
Ennek magasztos része a magyar 
szablya hagyománya is” – mondta.

A gálaműsor programkínálata pon-
tosan olyan színes volt, mint amilyen 
maga az iskola tevékenysége. Dobszó-
ló, toborzó tánc, ismeretterjesztők, 
a Magyar Szablyavívó Iskola életét 
bemutató videók és természetesen a 
szablyavívás is helyet kapott benne.

Fotó: Banczik Róbert

Első díjat 
nyert a 
Miraculum

Fotó: dr. Salacz László Facebook-oldala

Fotó: Bogdándi Ferenc
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140 éve, 1882. 
május 8-án 
Bácsfeketehe-
gyen született 
Ágoston Sándor 
református lel-
kész, püspök. 
Középiskoláit 
Kecskeméten, 
a református gimnáziumban végezte. 
Később Budapesten lelkészi oklevelet 
szerzett, azután Kórógyon és Eszéken, 
majd 1921-től haláláig a feketicsi gyü-
lekezetben szolgált. Számos egyházi 
tisztséget töltött be: egyházmegyei ta-
nácsbíró volt, 1922-től alesperes, 1923-
tól árvaházi igazgató. Klepp Péter főes-
peres halálát követően 1928-tól ő lett 
a Jugoszláv Királysági Református Egy-
ház főesperese, 1933-tól pedig annak 
első püspöke. Aki ismerte őt, becsülte 
puritánságát, nagyfokú szervezőkész-
ségét, elméleti tudását. Híveit szerette, 
mindig volt ideje számukra.

150 éve, 1872. 
május 12-én 
született Telcs 
Ede szobrász- és 
éremművész. 
Kezdeti munkái 
magyar típusú 
zsánerfigurák, 
életképek és portrék voltak, később, a 
XX. század elejétől olyan kiemelkedő 
alkotások kerültek ki a keze alól, mint 
a Kallós Edével közösen mintázott 
Vörösmarty-emlékmű, illetve a Mil-
lenniumi emlékmű Szent László és III. 
Károly királyszobra. Budapesten kívül 
köztéri alkotása áll több vidéki város-
ban, így Kossuth Lajosé Kecskeméten. 
A Városháza előtt 1906. július elsején 
felavatott szobra a hirös város polgárai 
számára az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc általános emléke mel-
lett Kossuth 1848. szeptember 25-én 
a régi vásártéren elmondott toborzó 
beszédét is felidézi. 

Lapunk 
archívumából
Egylet-megnyitás 
„Öröm ünnepet ült a kecskeméti iparos 
ifjak önképző-egylete f. évi april 14-én, 
mint egyletének megnyitása napján, mely 
az iparosok s számos diszes minden rangú 
vendég-koszorú jelenlétében ment végbe. 
Elnök Böszörményi Mihály kezdé meg a 
megnyitási ünnepélyt, melyben igen mele-
gen tolmácsolá, miszerint: »A felvilágosult 
tiszta értelem, és a jó, nemes erkölcs két 
nélkülözhetlen kellék az ember életében, – 
ezek nélkül az ember, bármely életpályán 
azt a czélt, melyre rendeltetett, t. i. hogy a 
társadalomban elfoglalt helyét hasznosan 
betölthesse, soha el nem érheti. [...] Az ér-
telmes ember bizalmat és tiszteltetést, a jó 
erkölcsű becsültetést szerez s viv ki maga 
iránt; e kettő edzi együtt az akaratot, 
erősiti az önbizalmat, ösztönöz a nemes 
tettekre, a munkára, az ernyedetlen szor-
galomra.«” (KL, 1872. május 4.)

Puky Margit 
zongoraestje
„A súlyos háborús károsodást szenvedett 
Városi Múzeum épületének egyik szárnyát 
városi és állami támogatással sikerült hely-
reállítani. Az épület belső berendezéseinek 
pótlására – Kecskemét thj város kérésére 
– Puky Margit zongoraművésznő 1947. 
május 10-én, szombaton este 8 órai kez-
dettel hangversenyt ad, amelynek teljes jö-
vedelméből kiállítási szekrények készülnek. 
Hangversenyét a Városi Múzeum épületé-
ben, ünnepélyes külsőségek között tartja 
meg. Műsorán Bach, Beethoven, Borodin, 
Liszt, Bartók és Kodály művek szerepelnek. 
A városszerte nagy érdeklődéssel várt zenei 
eseményre a közönség minden helyet már 
jóelőre lefoglalt.” A hangverseny nagy 
sikert aratott, olyannyira, hogy néhány 
nappal később ugyanazzal a műsorral 
ismét megrendezték.
 (KL, 1947. május 10.)

A város 
krónikáiból

Innovációs tér és könyvsarok 
nyílt az egyetemen
Innovációs tér és könyvsarok nyílt hétfőn a Neumann János Egyetem 
Gazdaságtudományi Karán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóvoltá-
ból. A hallgatók számára ezzel egy olyan közösségi tér valósult 
meg, ahol lehetőségük lesz az eszmecserére, a tanulásra, valamint 
kisebb előadásokat is tartanak majd itt.

Puskás Barbara

– Ez az innovációs tér és könyvsarok 
egy kiváló lehetőség arra, hogy a hallga-
tóink számára egy olyan közösségi tér 
jöjjön létre, amely ösztönzi őket arra, 
hogy még kiválóbb teljesítményt tudja-
nak nyújtani, nagyszerű ötleteket tudja-
nak megfogalmazni, és így tanulmányi 
eredményeiket vagy akár később a pub-
likációs teljesítményüket tudják növelni 
– mondta dr. Fülöp Tamás, a Neumann 
János Egyetem rektora.

A Magyar Nemzeti Bank és annak 
oktatási klubja számos formában tá-

mogatja a kecskeméti egyetemet és 
a hallgatókat.

Dr. Dubéczi Zoltán, az MNB Ok-
tatási Klub elnöke, a nemzeti bank 
elnöki főtanácsadója felidézte: ez 
egyike a számos támogatási elem-
nek, amelyet a jegybank biztosít a 
Neumann egyetem számára. Mint 
mondta, korábban a campusépítést 
támogatták, most pedig szeretnének 
hozzájárulni ahhoz, hogy minél gaz-
dagabb tartalommal legyen feltöltve.

A hétfői köszöntőkben elhangzott: 
nagy szükség van az olyan terekre, 
ahol közösségként működhetnek a 

diákcsoportok. A tervezés és a kiala-
kítás folyamatába a hallgatókat is be-
vonták, hogy így a számukra legmeg-
felelőbb helyiség jöhessen létre. Az 
új könyvsarokban gazdaságtudomá-
nyi és társadalomtudományi iroda-
lom segíti a hallgatókat, többek kö-
zött az MNB kiadójának szerzőitől.

Mint elhangzott, a jelentkezési 
adatok alapján egyre népszerűbb a 
kecskeméti gazdaságtudományi kar. 
Kiemelték azt is, hogy az egyetem kí-
nálata budapesti képzési helyszínnel 
és mesterszakokkal bővül. Az MNB 
Oktatási Klub aktívan együttműködik 
az egyetemmel, ahonnan jelenleg 
101 tagja van a klubnak.

A hétfői ünnepi megnyitó után 
köszöntötték az MNB Kiválósági 
ösztöndíjas hallgatókat és átadták a 
tavaszi féléves okleveleket.

SÓHAJ  
HALLGASD AZ ESTI SZÍVVERÉSBEN   
PERCENKÉNT MIKÉNT MÉR AZ ÉLET
S A LELKEDBEN HOGYAN CSENDÜL
A VÉGTELEN LÉT FELÉ AZ ÉNEK... 

A kenyér mint életadó eledel az 
egyik legesszenciálisabb szimbólum 
kultúránkban. Most, mikor olyan 
napokat élünk, hogy megszabott, 
mennyi lisztet vehetünk a boltban, 
és kezd visszatérni a fiatalabb ge-
nerációk lelkébe is a szorongás, 
különös jelentőséggel bír, hogy tu-
datosítsuk magunkban, hogy mi is 
az, ami igazán fontos, s mi az, ami 
nem. A jólétben hajlamos az ember 
elfeledni, hogy hálát adjon az anyagi 
javakért, legyen az bármily alapvető 
is. A kenyér szimbolikája azonban 
ennél is tovább mutat. A versben a 
titkos, rejtőzködő búzaszem mint-
egy Krisztus áldozatát parafrazeálva 
válik életet adó maggá – „kiről nem 
tudna senki sem”. Kiemelt szerepe 
van itt a mag láthatatlanságának, 
elhalásának, mely már nagy írót is 
megihletett (lásd Gide „Ha el nem 
hal a mag” című nagyszabású regé-
nyét). Látens módon utal a lenti vers 
is a bibliai szimbolikára, miszerint, 
„ha a búzaszem nem hull a föld-

be, és nem hal el, egymaga marad, 
de ha elhal, sok termést hoz”(Jn 
12,24). A mag szimbolikája mellett 
a vers egyfajta imaszituációt is ma-
gában hordoz, melybe bármikor 
bekapcsolódhatunk.

ADASSÉK LENNI...  
ADASSÉK LENNI BÚZASZEM     
KIRŐL NEM TUDNA SENKI SEM
DALOSA A NYÁRI SZÉLNEK
ADASSÉK LENNI ZENGŐ ÉNEK 
ADASSÉK LENNI ÉHEZŐKÉRT
SZÁMTALAN SZEGETT KENYÉR 

Mindenek középpontjaként je-
lenik meg a Nap a következő vers-
ben – s megint elérkeztünk a boly-
gók-fények birodalmába. Siklós Imre 
minden versében megjelenik vala-
miképpen a fény. Dal és fény szoros 
együtthatásban van jelen, szinesz-
tézia és egyszerűség – itt már a túl-
zott lecsupaszítottság a lüktetésben 
oldódik föl. Az egyszerűségre és át-
járhatóságra a versek folytonos nagy-
betűvel szedett mivolta is ráerősít, 
a központozással nem foglalkozik, 
minden egy dimenzióban, a dal fé-

nyében, szellős lágyságában mozog 
egyfajta körforgásban (s ha átsuhan-
nak lelkemen/ új dallá fonnak csen-
desen), melyben a szerző, a költői 
én nem holmi szemlélő, a dallal egy. 

 
FÉNYHORDOZÓK
FÉNYEK ÖLELNEK MINDENÜTT
NAP-SZÜLTE DAL AZ ÉNEKÜK
DE ÁTFAGYNAK ÉJDALOKBA
ELMERENGŐ CSILLAGOKBA
 
ÉN FÉNYEKET HORDOZGATOK
HOL SZÍNEKKÉ LESZNEK DALOK
S HA ÁTSUHANNAK LELKEMEN
ÚJ DALLÁ FONNAK CSENDESEN 

Megint nagy távlatok és az ima 
ereje sejlik föl a következő vers-
ből, melyben felfedezni vélhetjük a 
kecskeméti Rózsakertet és Szűz Má-
ria-szobrot is. Hogyha nem ismer-
nénk a keresztény szimbolikát, és 
nem tudnánk, hogy az imák is sok-
szor a legevidensebb, legcsillogóbb 
szavakat vonultatják föl anélkül, 
hogy túlzásnak éreznénk használa-
tukat, a szivárvány már-már giccsbe 
hajlítaná a verset, de megérkeznek 
az ősi Mária-szimbólumok (csillag, 
gyöngy, virág, könny), melyek mint-
egy imává hasonítják a három vers-

szakot, ezáltal tompítván a pateti-
kusságot, melyet a kereszt túlvilágra 
mutató árnya végleg lerombol.

HITTEL A VÉGTELENBE
BOLDOGASSZONY RÓZSAKERTJE
SZIVÁRVÁNYT FONT A SZÍVEKBE
S IMÁKBA FŰZTE DALLAMÁT
SZENTHÁROMSÁGNAK HIMNUSZÁT
OLY SZEGÉNY A SZÓ E DALHOZ
MINT CSILLAGFÉNY ALKONYATHOZ
S SZÉP MINT HAJNAL ÉKES 
GYÖNGYE
VIRÁGOKRA HULLOTT KÖNNYE
ARANYKERT EZ MINDENÁRON
EZER ÁGON EZER ÁRNYON
FÉNYÖSVÉNYEK REMÉNY MÚLTJA
TÚLRA MENŐK KERESZTÚTJA

Ismét a fény dominál – ritkán ta-
lálkozunk versekben ilyen sokszor a 
fénnyel, mint itt. Megkapó az a hit, 
mely átsugárzik a néhol túlságosan is 
kisimuló és kevéssé kimunkált-meg-
szenvedett verssorokból. Mégis, 
lényegi tanúságtétel ez, hiszen – 
hogyha nem is igen illik be a kortárs 
kánonba és felel meg a kívánt elvá-
rásoknak, – annál inkább összesűríti 
példájával azt az ősi, tisztán lélekből 
fakadó, a régi dalszerzőkhöz, kó-
dexmásolókhoz hasonló szellemi-
séget, mely egyfajta imairodalmat 
szolgáltat, mindenki számára elé-
nekelhető, elimádkozható, s kulcs-
szavaival mélyebb rétegeket érintve 
elgondolkodásra késztet. 

ÜZENET    
VIRRADATBA DALLAM LOBBAN
LÁNG ÉNEKŰ LOMB-DALOKBAN
S PARTOKRA HULL HAJNAL 
FÉNNYEL
ÉBREDŐ TÁJ ÚJ REMÉNNYEL 
ÜZENETTÉ NŐTT VADONBAN
MÚLTUNK SZŐTTE MÉLY TITOK VAN
BÚS HOMÁLYÁT FÉNNYEL BONTOM
S TITKOK FALÁT FÖLDIG RONTOM

 Turai Laura               

Siklani a végtelenbe – Siklós Imre verseiről
A saját magát „Tiszaujhelyi S. Imre Szuen, szerényen 
írogató alias Siklós Imre” néven is aposztrofáló so-
ron következő szerzőnk a lágy dallamok énekese. A 
hónap első felében 74. életévét ünneplő – nevének 
dacára – bajai születésű, Kecskeméten élő alkotó, 
kit születésnapja alkalmából ezúton köszöntünk, a 
halkan csörgedező szavak mögött határozott lelkü-
letű-értékrendű, elkötelezett személyiség. 

Feleségével nyolc unoka boldog nagyszülei. So-
káig a Helvécia Központi Általános Iskola tanára 
volt, majd tizenöt évig a Kecskeméti Piarista Általá-
nos Iskola civil tanáraként tanított.

„Szeretem az igazat, a szépet, ezért is »lönnék 
fény-tollas író« az éter hullámain is” – írja be-
mutatkozásában. A választott „Szuen” fedőnév is 
költői lelkületét tükrözi, mely erősen kötődik a 
korokon átívelő, égitesteket-fényvilágokat egy-
másba olvasztó képi világhoz, s a sumér mitoló-
giához. Eszerint jelentése ugyanis: az alvilágban 
született holdisten, ki a napistent (Utut), vala-
mint az Esthajnalcsillagot (Inannát) nemzette. 
Hagyjuk magunkat kicsit elringatni a dallamok 
holdfényében!

Siklós Imre versei
Siklós Imre az egyszerűség dalnoka, sorai las-

sú ütemű meditációba ringatják az olvasót. Nehéz 
megmondani, mitől állnak a szavak igazi, minden 
kétséget kizáróan tökéletes harmóniába egy-egy re-
mekmű esetében – noha szerzőnk nem tör a költé-
szet legmagasabb régiói felé, szerényebb annál, irá-
nyultsága mégis valamiképpen „a csillagos ég”. Ezt 
szóhasználata is mutatja, s az aláfestő melódia jól 
támogatja a hétköznapok alvilág felé húzó terheiből 
a holdvilágos ég felé törekvő lélek elfojtott, s mégis 
reménykedő, másoknak is reményt sugárzó sóhaját.  

Fotó: Banczik Róbert
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Egyszerű szülők gyermekeként 
nőtt föl, akiktől nem nagy va-
gyont örökölt, hanem – amiként 
tartja – egy sokkal értékesebb 
tulajdonságot: a becsülettel és 
tisztességgel végzett munka 
szeretetét. A gyerekkor, a Rá-
vágy téri grund kemény, íratlan 
és mégis demokratikus szabályai 
is segítették abban, hogy felnőtt 
korban milyen utat válasszon. 
Szobafestő-mázoló lett, melyet 
nagy szeretettel és hozzáértés-
sel gyakorolt hosszú ideig a vá-
ros lakosságának megelégedésé-
re. Fiatalon lett vállalkozó iparos, 
és azután nemcsak a szakmáját 
végezte a szülői örökség szerint, 
de immár több mint három 
évtizede a helyi ipartestület 
elnökeként is hasonló szellemben 
dolgozik a közösségért.

– Közeledve a hetvenhez nem gon-
dolt még arra, hogy nyugdíjba 
menjen?

– Az az igazság, hogy 2010-ben, 
azaz már több mint 10 évvel ezelőtt 
– erre az akkori törvényi rendelke-
zések lehetőséget adtak – nyugdíjba 
mentem, a vállalkozásomat azonban 
ugyanúgy vittem tovább, mint ad-
dig: a következő években festettük 
ki többek között a fővárosban a re-
formátusok Ráday utcai központját. 
Az ipartestületben vállalt társadalmi 
megbízatásomat is folytattam és vég-
zem mindmáig, sőt, 2012 óta szer-
vezetünk akkor alapított gazdasági 
társaságának ügyvezetői feladataival 
is megbíztak: a székházunk üzemel-
tetésével kapcsolatos ügyes-bajos 
dolgokat, teendőket látom el, egy-egy 
helyiség újrafestését is elvégzem... 
stb. Persze az erőm véges, úgyhogy az 
utóbbi években a vállalkozásomban 
már egyre kevesebb munkát vállal-
tam. Legutóbbi nagyobb, igazi kihí-
vást jelentő megbízásomat három év-
vel ezelőtt a kecskeméti evangélikus 
közösségtől kaptam: amikor a temp-
lomuk oltárának festésére és aranyo-
zására felkértek, nem tudtam nemet 
mondani.

– Mivel telnek a napjai? A szakmai 
feladatok mellett mire jut még ideje?

– Büszke vagyok arra, hogy 2017 óta 
a kereszténység védelmét, a gyöngék, 
a szegények és az elesettek támoga-
tását célul kitűző, magyarországi ala-
pítású Szent György Lovagrend tagja 
vagyok. Öt évvel ezelőtt a közösség 
tagjai hívtak meg a szervezetbe. Meg-
ismerve a tevékenységüket örömmel 
mondtam igent. Egy évig tagjelölt, 

„várományos” voltam, azután 2018 
áprilisában a visegrádi vár lovagter-
mében lovaggá ütöttek. A lovagrend 
több különböző területen is tevékeny. 
Hozzám legközelebb a hagyományőr-
ző tagozat áll, de tőlem telhetően 
segítem a karitatív céljainkat is. A 
társaság évről évre nyári egyetemeket 
is szervez. Számomra óriási élményt 
jelentett a 2019-ben rendezett pécsi 
programsorozat, amelyen a középkori 
kultúráról, irodalomról, történelemről 
neves helyi és országosan is ismert 
szakértők – például prof. dr. Miseta 
Attila, a Pécsi Tudományegyetem rek-
tora – előadását hallgathattam meg.

Van egy kertünk a Máriahegyben, 
éveken át szabadidőm nagy részét 
ott töltöttem. Élveztem a föld meg-
művelését, de amióta a térdem már 
nem bírja a terhelést, abba kellett 
hagynom a kerti munkát. Azután fönn 
a hegyekben, Miskolc közelében, egy 
zsákfalu, Mocsolyástelep központjá-
ban van egy nyaralónk. Régi álmom 
valósult meg 2004-ben, amikor meg-
vettük. Egy klassz pihenőparkot ala-
kítottunk ki feleségemmel. A ház kö-
rül azóta is akad mindig teendő, de a 
portánkkal szemben lévő haranglábat 

is már kétszer felújítottam. Csönd 
és nyugalom vesz körül bennünket, 
csodálatos érzés kiülni a teraszra, 
hallgatni a madarak csipogását, a 
kerti tavunk csobogását. Szeretteim 
is gyakran eljönnek oda, ha kell, a 
tavaszi nagytakarításban is segítenek, 
szilveszterkor meg többnyire nagy 
családi „bulit” tartunk, malacot sü-
tünk a kemencében stb.

Nagyon szeretek olvasni – főleg a 
történelmi tartalmú könyveket ked-
velem –, rejtvényt fejteni, utazni, no 
meg sütni-főzni, a családi összejövete-
leinkre rendre én készítem a tortákat.

– Családi élete hogyan alakult?
– Fiatalon egy szomszédban lakó 

lánnyal kötöttem össze az életemet. 
Később az utunk másfelé vitt, elvál-
tunk. Igazi páromat, Loboda Mártát 
2002-ben találtam meg, 2003-ban 
házasodtunk össze, azóta szeretet-
ben, békességben együtt vagyunk. 
Márti két lányt, én két fiút hoztam 
az új kapcsolatba – valamennyien 
Kecskeméten, a közelünkben élnek 
–, és hála Istennek, amiként mi, úgy 
a gyermekeink is megértették és be-
fogadták egymást, nemcsak bennün-
ket. Egy nagy családdá váltunk, egész 

egyszerűen azt érezzük, hogy nekünk 
négy gyermekünk és nekik köszön-
hetően immár hét unokánk van. Jó 
érzés, hogy mindannyian számítha-
tunk a másikra, természetes módon 
támaszai vagyunk egymásnak. Sokat 
vagyunk együtt, ilyenkor – mint egy 
nagy olasz családnál – hatalmas a zsi-
vaj, egymás szavába vágva beszélge-
tünk, szóval jól érezzük magunkat. A 
születés- és névnapokat negyedéven-
te a gyerekeknél fölváltva ünnepeljük, 
karácsony első napján meg nálunk jön 
össze a család.

– Miként tekint vissza eddigi 
életútjára?

– Elégedett ember vagyok, úgy ér-
zem, teljes életet éltem, semmit se 
csinálnék másképp. Az elém került le-
hetőségekből mindig a legtöbbet hoz-
tam ki, sokkal messzebbre jutottam, 
mint amire származásom alapján szá-
mítani lehetett. A vezetői feladatok 
szinte mindenhol megtaláltak – már a 
gimnázium első évében engem válasz-
tottak meg a diáktanács titkárává, az-
után a megbízás négy éven át rajtam 
maradt, sőt, még az érettségi vizsgá-
im letétele után pár hónappal, 1982 
őszén az iskola névadóünnepségének 

műsorának levezetésére is engem kér-
tek föl –, és ezeket igyekeztem fele-
lősséggel, a tőlem telhető legjobban 
elvégezni. Büszke vagyok arra, hogy 
életem során sok neves emberrel, pél-
dául Erzsébet királynővel is találkoz-
hattam, hogy néhány szót válthattam 
Károly herceggel, hogy együtt pezs-
gőzhettem a Parlamentben Mádl Fe-
renc köztársasági elnök úrral, s hogy 
több közmegbecsülésnek örvendő 
személlyel hosszabb-rövidebb ideig 
jó viszonyban lehettem, közülük né-
melyekkel baráti viszonyt ápolhatok 
a mai napig.

– Tervei?
– Az ipartestületi feladataim közül 

talán a tagság egyben tartása a legne-
hezebb. Sajnos, még nem látom, hogy 
ki tudná majd utánam ezt folytatni, 
jó lenne megtalálni a fiatalabb iparo-
sok közül azt, aki ezt bevállalná! Ami 
meg jómagamat illeti, térdműtétre ké-
szülök, remélem, sikeres lesz majd a 
beavatkozás. Azért meg hálás vagyok 
a Jóistennek, hogy egyébként jól va-
gyok, ahogy a vizsgáló orvos nemrég 
mondta: Ha nem fájna a lába, magá-
nak semmi baja nem lenne!

 Varga Géza

NÉVJEGY
Tornyi László aranykoszorús szobafes-
tő-mázoló mester, a Kecskemét és Vidéke 
Ipartestület elnöke Kecskeméten szüle-
tett 1952. június 17-én. Iskoláit a hírös 
városban végezte: előbb a Zrínyi Ilona 
Általános Iskolába, azután a Gáspár And-
rás Szakmunkásképzőbe járt, később a 
Dolgozók Önálló Gimnáziumában tanult 
– érettségi vizsgáit 1982-ben tette le –, 
míg 1974-ben mestervizsgát tett. 1966-
tól az Építőipari Szövetkezetben (később 
ÉPSZISZ) dolgozott. 1975 óta iparos, 
vállalkozó, 2012 óta a Kecskeméti Iparos 
Kft. ügyvezetője. Fontosabb munkái: a 
kecskeméti, a tassi, a majosházi és az al-
sónémedi református templom, valamint 
a Dunamelléki Református Egyházkerület 
Ráday utcai épületegyüttesének festése; 
a Budapest, Nagyvárad téri református 
templom ornamentikájának felújítása; a 
gyöngyösi ferences templom orgonaszek-
rény-erezetének mázolása; a mocsolyás-
telepi katolikus kápolna felújítása, oltá-
rának festése, aranyozása, a harangláb és 
kereszt felújítása; a kecskeméti reformá-
tus templom orgonájának flóderozása, a 
szószék aranyozása; az Újkollégiumban 
és az Ifjúsági Otthonban díszítőfestés ké-
szítése. 1975 óta a KIOSZ (napjainkban 
Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestü-
let) tagja, 1990 óta elnöke. 1995 és 2018 
között több ciklusban, összesen 10 éven 
át az IPOSZ alelnöke volt. Sok éven át 
mestervizsga-bizottsági elnökként is mű-
ködött. A Szent György Lovagrend tagja, 
a Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar 
Alapítvány kuratóriumának elnöke. Szak-
mai tevékenységéért számos elismerést is 
átvehetett: Aranykoszorús Mester (1996) 
Magyar Kézművességért Díj arany foko-
zat (2001), Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt (2003), Év Kecskeméti 
Mestere Díj (2014), Scholtz Róbert-emlék-
plakett (2017).

2018-ban a Szent György  
Lovagrend tagjává ütötték

TORNYI LÁSZLÓ

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

A helyi ipartestület  
elnökévé választásakor, 1990-ben

A Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület elnöksége  
és 2022. évi kitüntetettjei

Taroltak a megyei tanulók a szakmai versenyen
13 dobogós helyezést nyertek el a Kecskeméti Szakképzési Centrum 
tanulói a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen. A megmé-
rettetésen 14 Bács-Kiskun megyei diák állhatott a dobogóra, ezzel 
megyénk Budapest és Győr-Moson-Sopron megye után a harmadik 
legeredményesebb volt az idei versenyen.

Hájas Barnabás

Fülöp Soma, a Gáspár András Tech-
nikum végzős tanulója – három tár-
sával együtt – első helyezett lett az 
országos Szakma Kiváló Tanulója 
versenyen.

– A díjátadón az jutott eszembe, 
hogy amikor kilencedikben ide kerül-
tem, az volt az álmom, hogy én ezt 
a versenyt majd egyszer megnyerem, 
vagy legalábbis felállok a színpadra. 
És ahogy mentünk fel a színpadra, a 
dobogóra még nem álltunk fel, ösz-

szeszűkült minden és nem tudtunk 
gondolkozni. Egyszerűen nagyon jó 
érzés volt – meséli érzéseit Fülöp 
Soma, aki gépjármű mechatronikus-
ként a Szakma Kiváló Tanulója ver-
seny első helyezettje lett. 

Az álom tehát valóra vált, ráadásul 
Soma az írásbeli alól is mentesül, mi-
vel jól teljesített a versenyen.

– Azt lehet mondani, hogy orszá-
gosan is kimagasló a Kecskeméti 
Szakképzési Centrum eredménye. 
Ez konkrétan 13 dobogós helyben 
nyilvánul meg. Ezek közül 4 első, 

három második és hat harmadik he-
lyezést értünk el – sorolta büszkén 
az eredményeket Ignácz Bence, a 

Kecskeméti Szakképzési Centrum 
főigazgatója.

Ráadásul voltak olyan szakmák, 
mint például a gépjármű mechatro-
nikus, ahol mind a három dobogós 
helyen kecskemétiek szerepeltek. 
A Kecskeméti Szakképzési Centrum 
két intézménye is büszkélkedhet 
országosan is győztes tanulókkal, a 
Gáspár András Technikum, valamint 
a Kandó Kálmán Technikum diákjai 
is beküzdötték magukat az országos 
első háromba. Ez komoly felkészü-
lést igényelt.

– Azért azt tudni kell, hogy a ver-
seny az nem azon az egy-két napon 
dőlt el. Ezek a megmérettetések, 
csakúgy, mint más közismereti ver-
senyek, már korábban elkezdődnek 
a válogatókkal. Tehát ezek a fiúk, 

lányok is már január óta írásbelin, az-
tán a középdöntőben, aztán pedig a 
döntőben mérték össze a tudásukat. 
Tehát azt lehet mondani, hogy egy 
hosszú felkészülés és kiválogatás so-
rán dőlt el, hogy ők lettek a szakmá-
juk kiváló mesterei – mondta Ignácz 
Bence.

A fiataloknak és az oktatási intéz-
ményeknek Gaál József alpolgármes-
ter a város nevében is gratulált az 
április 28-ai közgyűlésen. A Szakma 
Kiváló Tanulója megmérettetésen az 
elismerés elnyerése mellett van egy 
második tét is. A verseny ugyan a 
középiskolásoknak szól, ugyanakkor 
előválogatója a World Skills szakmai 
világversenynek is, amelyre szin-
tén eljuthatnak a legtehetségesebb 
döntősök.

Ignácz Bence, a Kecskeméti 
 Szakképzési Centrum főigazgatója

Fotók: Fellegi Jenő
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KECSKEMÉTI LAPOK

Házasságot 
kötöttek
Horváth Zoltán és Réti Zsóka, 
Márton Dávid Pál és Szécsényi Lilla, 
Kovács István és Győri Éva, Sipos 

Renátó és Benke Beáta, Juhász Tamás és Kiss Anikó, 
Bakács Gergő és Jóni Dzsenifer, Gecsei Viktor és Bányai 
Alexandra, Szép László Márió és Takács Éva, Szűcs 
Nándor Zsolt és Ábrahám Viktória, Pocsai Béla Márk 
és Varga Nikolett Erzsébet, Pető Péter és Angyal Fanni 
Bernadett, Zavisch Lajos és Vakulya Rozália Etelka, Gárdi 
Csaba és Győri Erika, Csorba József és Dinók Nikoletta 
Erzsébet.

A legifjabb  
kecskemétiek

Ónodi Dominik (édesanyja neve: 
Gödény Mária Renáta) Lakitelek, 
Trecskó Szófia (Molnár Anett 
Mónika) Kecskemét, Felföldi Szofia 
(Sántha Andrea) Szentkirály, Gondi 
Emília Anna (Tóth Eszter) 
Kecskemét, Kiss Bonifác (Molnár 

Franciska) Orgovány, Hörcsög Marcell (Tóth Judit) Izsák, 
Nagy Zselyke (Szentgyörgyi Anikó) Bócsa, Agárdi Donát 
(Ács Alexandra) Kiskunfélegyháza, Petrovics Vencel  
(Parczen Dóra) Kecskemét, Garzó Dávid (Papp 
Annamária) Kecskemét, Gavallér Ádám (Molnár Imola) 
Szentkirály, Szentkirályi Dalma (dr. Füle Judit) Szentkirály, 
Sváb Olivér (Taskó Andrea) Ladánybene, Sváb Elizabet 
(Taskó Andrea) Ladánybene, Simonyi Olivér (Kovács 

Henrietta) Kecskemét, Rupa Jamina (Rupa Dzsenifer) 
Kunszentmiklós, Németh Zorka (Szécsi Szilvia) 
Kecskemét, Demeter Dominik (László Judit) Tiszakécske, 
Radics Olivér Kende (Mihalecz Erzsébet) Kecskemét, 
Kerekes Alexandra (Nagy Alexandra) Kecskemét, 
Kecskés Zoé (Medgyesi Éva) Nagykőrös, Mányi Marcell 
Hunor (Szijártó Krisztina Katalin) Kecskemét, Laczi Vivien 
(Kurucz Éva) Jakabszállás, Balla Léna Katalin (Marsa 
Katalin) Kecskemét, Dencs Izabella (Baunoch Márta) 
Kecskemét, Zoboki Lara (Kolompár Heléna) Tiszakécske, 
Ripp Marcell (Kökény Annamária) Fülöpháza, Szabó 
Luca Kamilla (Tóth Szilvia) Kecskemét, Szilvási Anna 
Linett (Galamb Anasztázia) Kecskemét, Szabó Marcell 
(Soczó Zsuzsa Roxána) Orgovány, Gút Péter (Bodor 
Anna) Kecskemét, Kovács Nadin (Schindler Nikolett) 
Kecskemét, Nagy Hédi Bíborka (Kővágó Tímea) 
Fülöpjakab, Tóth Elizabet (Juhász-Tóth Szabrina) 
Kunszentmiklós, Kósa Lorabella (Rózsa Nikolett) 
Kiskunfélegyháza, Antal Csaba (Antal Andrea) Nyárlőrinc, 
Deák-Kovács Emma (Kovács Tímea) Hosszúhetény, 
Bálint Lola (Gulyás Laura) Helvécia, Polovics Mihály 
(Zsálek Vivien) Kerekegyháza, Jónás Hanna Mirella 
(Jónás Hajnalka) Nagykőrös, Simon Szabolcs 
(Szentgyörgyi Éva) Ballószög, Mészáros Hunor (Festő 
Szabina) Helvécia, Vaszkó Zora (Mónus Eszter) 
Kiskunfélegyháza, Janicsák Laura (Kecskés Bianka) 
Dabas, Csík Zente Dániel (Ónodi Erika) Kiskunfélegyháza, 
Szabó Alíz (Németh Éva) Ballószög, Szakácsi Nóra 
(Rebek Renáta) Kecskemét, Motuz Szofia (Sándor 
Andrea) Szabadszállás, Borsos Anna Zója (Kecskeméti 
Éva) Kecskemét, Vékony Lotti (Fábián Vanessza Andrea) 
Kiskunfélegyháza, Szűcs Mátyás Imre (Kerekes Réka 
Julianna) Kiskunfélegyháza, Kalocsai Tamás (Jankó Edit) 
Nagykőrös, Törőcsik Eszter Dorottya (Törőcsik Alexandra) 
Tiszakécske, Bende Anna (Székely Mónika) Nagykőrös, 
Nagy Viktória (Szél Eszter Erzsébet) Városföld, Molnár 
Bence (Neczli Enikő) Nagykőrös, Kádár Gedeon (Czurkó 
Edit) Kecskemét, Pap Larissza Mirabella (Kardos 
Szandra) Ágasegyháza, Slezák Márkó (Huszka Lilla) 

Kecskemét, Dunai Sára (Lászki Judit) Ballószög, Kucsera 
Krisztián (Farkas Szabina Ninetta) Kecskemét, Lajos 
Tifani (Dobai Bettina) Kecskemét, Fejes Odett (Bakó 
Boglárka) Kecskemét, Urbán Miklós (Orbán Judit) 
Lajosmizse, Barna Izabella (Turkevi-Nagy Rita) 
Kecskemét, Bernáth Olivér (Weisz Krisztina) Kecskemét, 
Faragó Noel (Tordai Katalin) Kerekegyháza, Seres Hunor 
(Horváth Kitti) Szabadszállás, Kovács Dorina (Ádám 
Boglárka) Szentkirály, Virág Nóra (Ruszkovics Annamária) 
Kunadacs, Cári Álmos (Szőke Eszter) Kerekegyháza, 
Enyedi Liliána (Kiri Adrienn) Kecskemét, Somorjai Tamás 
(Berényi Renáta) Kunszentmiklós. 

Halottaink
Huszár János Balázsné Szabó Mária 
1948. (Kecskemét), Szélesi Éva 1993. 
(Kecskemét), Hegedűs István 1962. 
(Kecskemét), Bujdosó Dánielné Kodreán 
Róza 1951. (Kötegyán), Szőke Zsolt 
Szabolcs 1971. (Kiskunhalas), Tóth 
Boldizsárné Tóth Margit 1936. (Bócsa), 

Mikulik Lászlóné Horváth Éva 1963. (Kaposvár), Magó 
Lászlóné Benkó Viktória 1937. (Kecskemét), Csapó 
István 1954. (Kecskemét), Tarapcsik Sándor 1948. 
(Kecskemét), Berente Józsefné Veszelszki Erzsébet 
1940. (Kerekegyháza), Mészáros Bálint 1964. 
(Kiskunfélegyháza), Kis Ferenc Istvánné Ménkü Mária 
Erzsébet 1950. (Kecskemét), Kúti Istvánné Szabó Lenke 
1939. (Izsák), Müller Ferenc 1934. (Kecskemét), Kulman 
Györgyné Punyi Ilona Julianna 1940. (Kecskemét), 
Horváth János 1943. (Pusztaszer), Varga Bálint 1937. 
(Izsák), Mucsi Károly Imre 1951. (Kiskunhalas), Kalapos 
Zoltán Gergelyné Holics Mária 1942. (Kecskemét), Barna 
Lászlóné Péntek Éva Róza 1943. (Kecskemét), Szűcs 
Sándor 1947. (Nagyecsed), Kemenczei János Béla 
1960. (Lajosmizse), Volenter János 1948. (Dömsöd), 
Madi József Imre 1950. (Lakitelek), Papp Károlyné 
Takács Irén 1933. (Dévaványa), Nagy László 1931. 
(Fülöpszállás), Balog Imre Sándor 1949. (Kecskemét), 
Csorba Péter Pálné Danka Mária 1942. (Kecskemét), 
Kis-Szabó László 1956. (Baja), Lengyel Ferenc 1947. 
(Kecskemét), Molnár Péter Pálné Halász Magdolna Ilona 
1949. (Nagykőrös), Bódog Antal István 1934. 
(Kecskemét), dr. Svébis Mihály 1953. (Újhartyán), 
Mészáros András 1943. (Kecskemét).

17–18. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

HÍRÖS 
AGÓRA, 
MÁJUS 

20.

AKUSZ−
TIKUS 
KLUB−

KONCERT

GYOM−
NÖVÉNY

ÁLTALÁ−
NOSÍT, 
ELTER−
JESZT

NUCLEAR 
TEST AIR−

CRAFT, 
RÖV.

AFFÉLE 
SZÉLEK!

Ö, Õ, P, ...

FÉL−
VEZETÕ 
LAPKA

... TA−
RANTINO; 

FILMES

EX−PÁRT

ARANY−
LABDÁS 
ARGEN−

TIN 
FOCISTA

KÖRNYE−
ZÕ VILÁG, 

ÉLETTÉR

URÁN

ITTRIUM

ANGOL 
KEDVES!

TELENOR 
UTÓDJA

FLUOR

1883−BAN  
FELROB−

BANT 
INDONÉZ 
VULKÁN

ISZLÁM 
PRÓFÉTA

NUMERO, 
RÖV.

HAJÓFAR

Vízszintes 
segítség: 

ILEK, 
AHRAM, 

URSA

INNEN IS 
ISMERT 

AZ 
ELÕADÓ M E
SAVA−

NYODIK
A BOR

ETETNI 
KEZD!

NÉMÁN 
MÛTÕ!

AL ...; KAI−
RÓI LAP

UGYANAZ 
LATINUL

GANXSTA 
ZOLEE 

EREDETI 
CSALÁD−

NEVE

ISKOLAI 
TÁRGY

ÉRTEL−
MEZÉS

TERBIUM

ELLENZ. 
KEREK−
ASZTAL

OPTIMÁ−
LIS, RÖV.

ÓRA−
KEZDET!

PÁRIZSI 
DÓM

HAZUDIK, 
ANGOLUL

EAST

EMLÉ−
KEZNI 
KEZD!

FARKOS 
KÉTÉLTÛ

RÓMAI 
1000

−RÕL 
PÁRJA

ZÁRÓ−
JELENET

OROSZ−
KAZAH 
FOLYÓ

TESTKÉP

BECÉ−
ZETT 

KELEMEN

SZÓFAJ

FONALAT 
ORSÓ−

RÓL 
PERGET

IDEGEN−
FORGAL−
MI ADÓ, 

RÖV.

VANÍLIA 
FÕ ILLAT−
ANYAGA

STOPPOL

FINNYÁS

FRANCIA 
HÖLGY

KATONAI 
ÕRSZEM

E MÁSIK 
MÓDON

ELÕTAG: 
ÖN

VILÁG−
BAJNOK 

SPANYOL 
FOCISTA 
(ANDRÉS)

EUROPE, 
M. EAST, 
AFRICA

SZERB

100 KG

... MINOR; 
KIS 

MEDVE

ALAPFOK

FA 
ELEJE!

INGAÓRA 
IS TESZI

RÁGAL−
MAZÁS, 
ROSSZ 
HÍRBE 

KEVERÉS

TÁVOLI 
ÕS

KÉN

Függ. 
segítség: 

MDF, 
IDEM, 

RAKATA
S

INIESTA 
ÉS MESSI 
FOGLAL−
KOZÁSA

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
1 db két személyre szóló belépőjegyet  
a május 20-i Mező Misi Mesélő című akusztikus 
klubkoncertjére, a Hírös Agórába. 

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 
A megfejtéseket május 18-ig várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
A nyerteseket május 19-én telefonon értesítjük,  
ezért kérjük a telefonszámot tüntessék fel!
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Ki ad ja a Kecskeméti Lapok KFT.  
megbízásából a Kecskeméti Televízió  

Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kozák Polett

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

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

ISSN 0865–3194

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:  
Euro Bioinvest Kft.

NYOMTATÁS:  
Mediaworks Hungary Zrt.,

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

műszaki igazgató

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

Az április 21-i lapszámunkban  
megjelent rejtvény megfejtése:

KATONAFELESÉGEK/PÁRHUZAMOS 
ANYÁK/PENÉLOPE CRUZ

Nyertesek:
Két darab két személyre szóló belépőjegyet  

nyert a Kerekdombi Termálfürdőbe:

Domokos Mihályné (Kecskemét, Liget utca…) és
Papp Ferenc (06-30/699…).

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

időpontot a nyereményátvételhez!

A kosárlabda akadémia egyik építőjére emlékeztek
A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti 
Kosárlabda Akadémia közel egy 
évtizedes fennállásának egyik 
építőjére, a fiatalok és a kol-
légái által szeretett és tisztelt 
edzőjére, Szabó Mihályra emlé-
keztek a május 7-én megrende-
zett emléktornával.

Szabó Mihály többszörös korosztá-
lyos magyar bajnok edző generációk 
sportolóit vezette el a kosárlabda 
alaplépéseitől indulva a tisztesség, a 
szorgalom és a kitartás útján át egé-
szen a sikerességig.

Ivkovicné Béres Tímea, az aka-
démia vezetője a megnyitón hang-
súlyozta: Misi bácsi ikonikus alakja 
volt az akadémiának. Nagy hangjá-
val, mosolyával jó kedvével átölelte 
közösségünket.

Az emléktornán részt vettek a ko-

sárlabdaedző fiai, Szabó Tamás és 
Szabó Péter is.

Megválasztották a torna All 
Star-csapatát is. Studniczky Csanád 
(Vasas Akadémia), Uhrin Mihály (Mer-
cedes KA/B), Asztalos Miklós (Mer-
cedes KA/A), Eszenyi Péter és Nagy 
Ágoston (Zsíros Akadémia) kapta az 
elismerést jelentő serleget.

A serdülő fiú emléktornán az or-
szágos „A” döntőre készülő Merce-
des KA/A és a B, a Zsíros Akadémia 
Kőbánya A, valamint a Vasas Akadé-
mia B csapata vett részt. A döntőt a 
Mercedes KA/A és a Zsíros Akadémia 
Kőbánya csapata játszotta. Végig ki-
egyenlített küzdelemben, hosszabbí-
tás után a Zsíros Akadémia csapata 
91–89-re győzni tudott és lett az 
első alkalommal kiírt emléktorna 
győztese.

Szabó Péter, Eszenyi Péter, Asztalos Miklós, Uhrin Mihály, Nagy Ágoston, Szabó Tamás 
(Az ötödik All Star-tag, Studniczky Csanád már nem volt jelen az eredményhirdetésen)
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A Merkantil Bank Liga 36. fordu-
lójának megyei rangadóján a KTE 
HUFBAU a Tiszakécskei LC-t fo-
gadta. Parázs és szikrázó derbit 
láthatott a kilátogató 2600 néző, 
kecskeméti örömmel a végén.

Parádésan indult a mérkőzés hazai 
szempontból, hiszen Szalai Gábor 
már az 1. percben betalált egy szög-
let után, amivel gyakorlatilag sokkol-
ta a vendégeket. A KTE a folytatásban 
is uralta a meccset, a 15. percben be 
is talált, de Lukács fejesét les miatt 
nem adta meg a játékvezető. A kécs-
kei védelemnek kellett dolgoznia, 
Katona lövését a kapu torkából vág-
ták ki a folytatásban. A 30. percben 
Tóth talált újra a vendégek kapujá-
ba, miután Vágó középre fejelt egy 
szabadrúgást, de megint emelkedett 
a zászló. Nagyobb gond volt hazai 
szempontból, hogy Lukács Dániel 
nem tudta folytatni a játékot, így 
nagyon korán le kellett cserélni már. 
A félidő hajrájában Tóth Barna fejét 
találták meg egy beadással, de egy 
védő megint jó helyen állt a kapuban, 
így maradt az 1–0.

A második félidőben kiegyenlített 
csata zajlott a pályán, érezhetően a 
tét is nyomta már a csapatok vállát. A 
vendégek pontrúgásokból próbáltak 

odaérni a kapu elé, de a hazai véde-
lem jól állta a sarat Varga kapussal a 
háta mögött. Nagy helyzet a másik 
kapu előtt sem adódott, egyedül 

Tóth Barna fejese okozott némi ve-
szélyt a 66. percben. A hajrában is 
nyitott maradt így a derbi, és akár a 
csereként beálló Vólent lábában ott 

is lett volna az egyenlítés, ám ez is 
szögletre pattant a lelkes kecskeméti 
lábakról.

 (Szerző: KTE/kecskemetite.hu)

KTE HUFBAU: telt ház előtt 
NYERTÜK MEG A DERBIT

Befejeződött a Mercedes-Benz Gyár 
Nemzeti Kosárlabda Akadémia által 
fióknak rendezett kétnapos fiú 
U16 Nemzetközi Kosárlabda Torna 
vasárnap, amelynek a kiemelt 
szponzora az MVM volt. A színvo-
nalas tornát a BC „KOS” Sarajevo 
csapata nyerte, második az Atom-
erőmű SE, harmadik a Mercedes KA, 
negyedik pedig a szerb KK Mladost 
Zemun csapata lett. A torna erős-
ségét és kiegyensúlyozottságát 
mutatja, hogy a tornagyőzelem a 
körbeverések miatt csak az utolsó 
mérkőzésen dőlt el.

A két magyar csapat, a Mercedes KA 
és az Atomerőmű SE a legjobb nyolc 
közé jutott a hazai U16-os bajnokság-
ban, a bosnyák és a szerb csapat pedig 
szintén a legjobbak között szerepel 
hazája korosztályos bajnokságában.

Ivkovicné Béres Tímea, a Merce-
des-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda 
Akadémia vezetője hangsúlyozta: a 
mérkőzéssorozat a kecskeméti akadé-
mistáknak jó felkészülést biztosított a 
két hét múlva sorra kerülő országos 
döntőre, ahol a korosztály legjobb 
nyolc csapata mérkőzik meg a magyar 
bajnoki címért.

A tornát Ivkovic Stojan, a magyar 
férfi kosárlabda-válogatott szövetségi 
kapitánya zárta, aki szerint nem az 
a fontos, hogy milyen eredmények 
születtek, hanem az, hogy a fiatal 
játékosok minél több tapasztalatot 
gyűjtsenek és biztosítsák a magyar 
kosárlabdázás utánpótlását.

Kégel Tamás, a Mercedes Kosárlab-
da Akadémia U16-os csapatának az 

edzője köszönetet mondott az aka-
démia vezetésének, hogy az országos 
döntőre készülő csapat felkészítését 
segítették a magas színvonalú nem-
zetközi torna megrendezésével.

– Ezt a hétvégét úgy terveztük La-
kosa Zsolt edzőtársammal, hogy az 
országos tornához hasonló körülmé-
nyek között sorozatmérkőzéseket 
játsszon a csapat. Holnap is játszani 
fogunk, mert egy edzőmérkőzés le 
van kötve Székesfehérváron. Próbál-
tuk azt a körülményt biztosítani, ami 
az országos döntőn lesz, amikor négy 

nap alatt öt tétmérkőzést kell játsza-
ni. Nagyon örülök, hogy ennyire ki-
egyensúlyozott volt a torna, amelyre 
nagyon jól sikerült a csapatokat kivá-
logatni, mert senki sem lógott ki, se 
felfelé, sem lefelé – tette hozzá.

Az edző szerint a csapat a három 
mérkőzés alatt egyre jobban játékba 
lendült és végül győzni tudott a tor-
na megnyerésére is esélyes belgrádi 
együttes ellen.

– Első nap az Atomerőmű ellen az 
első félidő nagyon gyengén sikerült, 
óriási gödörben voltak a fiúk. Egy nap 

alatt hatalmasat léptünk előre, mert 
az, hogy a szerb csapat ellen meg 
tudtuk fordítani a mérkőzést, annak 
ellenére, hogy komoly magasságbeli 
és fizikai hátrányban voltunk, egy ko-
moly teljesítmény, amely bizakodásra 
ad okot a jövőt illetően – értékelte a 
csapat javuló teljesítményét.

A torna zárásaként megválasztották 
a csapatok legjobbjait, a torna legér-
tékesebb játékosát és az All Star-csa-
patot. A csapatokból egy-egy játékos 
kiemelkedő játéka miatt különdíjban 
részesült:

–  Veliczky Zalán, Mercedes Kosárlab-
da Akadémia

– Dzepina Nikola, KK Mladost Zemun
– Pavlik Botond, Atomerőmű SE
– Subasic Dino, BC „KOS” Sarajevo
A torna MVP-díját Kékesi Kolos, az 
Atomerőmű SE játékosa érdemelte ki.

A torna All Star-csapata:
– Kékesi Kolos, Atomerőmű SE
– Subasic Dino, BC „KOS” Sarajevo
– Sarajevic Alem, BC „KOS” Sarajevo
– Dzepina Nikola, KK Mladost Zemun
– Mészáros Botond, Mercedes KA

SZÍNVONALAS NEMZETKÖZI U16-OS TORNÁT 
rendezett a Mercedes Kosárlabda Akadémia

KTE HUFBAU – Tiszakécskei LC 
1–0 (1–0)

Kecskemét, 2600 néző. Vezette: 
Kovács J. Zoltán (Szilágyi Norbert, 
Rózsa Dávid)

KTE: Varga B. – Tóth D. (Buna 67.), 
Szabó A., Rjasko, Szalai G., Hadaró 
(Grünvald 67.) – Katona B. (Paudits 
76.), Vágó L., Szuhodovszki – Lukács 
D. (Szökrönyös 35., Bartha 76.), Tóth 
B. Vezetőedző: Szabó István

Tiszakécske: Holczer – Balázs B. 
(Vólent 83.), Máté Zs., Csáki, Kiprich 
(Vachtler, a szünetben), Uzoma – 
Kosznovszky (Pongrácz 72.), Erdei, 
Kovács B. – Kalmár F. (Marsa 59.), 
Gyurján (Beliczky 72.). Vezetőedző: 
Visinka Ede

Gólszerző: Szalai G. (1.) 



2022. május 12.
16 | MOZAIK KECSKEMÉTI LAPOK

Két termékével is eredményes 
lett a kecskeméti Lepke Sajt 
Manufaktúra a XXIII. Gyomaend-
rődi Nemzetközi Sajt- és Túró-
fesztiválon. A Kecskeméti Rúzs 
arany, a parenyica pedig ezüst 
minősítést kapott. Lepés Beával 
beszélgettünk arról, milyen utat 
kell bejárni a sikerhez.

– Hogyan indult el a sikerhez vezető 
úton?

– Budapesti lány voltam, de a fővá-
rosból leköltöztünk egy Kunszentmik-
lós és Kunadacs közötti tanyára, ahol 
több mint kilenc évig éltünk. Ez nem 
egy álom volt, hanem kicsit inkább 
kényszer. Amikor a két gyermekem el-
ment az óvodába és mindennel végez-
tem a házban, a ház körül, kezdtem 
unatkozni. Egy reggel arra ébredtem, 
hogy én, bizony, sajtkészítő leszek! 
Tehén ugyan nem volt, de határozott 
szándék az igen. El is mondtam a 
férjemnek. 

– Mennyire hozta lázba?
– Nem túl kedvesen tovább sétált, 

és annyit mormogott: jó. De én nem 
hagytam annyiban a dolgot, elkezd-
tem a konyhában készíteni sajtokat. 
Ekkor már ő is besegített, ő fúrta a 
lyukakat a műanyag edényekre, hogy 
a savó ki tudjon csöpögni. Az inter-
neten sok információt találtam, ren-
geteget próbálkoztam, gyakoroltam, 
és amikor már meg mertem mutatni 
a rokonoknak, barátoknak, kiderült, 
hogy tetszenek nekik a sajtjaim. Ami-

kor már elértem azt az állapotot, hogy 
az egész lakás tele volt sajtokkal, elha-
tároztuk, hogy kialakítunk egy kis mű-
helyt, „ahol én eljátszhatok”, ahogy a 
férjem mondta. 

– Úgy tűnik, kicsit komolyabb lett 
a sajtkészítés, mint egy játék.

– A tanyán kialakított egykori 
„játszóműhely” most ott tart, hogy 
férjem, Tibor is együtt dolgozik ve-
lem. Ami itt készül, az mindkettőnk 
munkája. Eljátszunk így itt ketten, a 
mindennapokban. Ez a „játék” pedig 

eltartja a családot. Ez a jövedelmünk, 
ebből élünk négyen. 

– Meséljen kicsit a díjnyertes 
sajtról, mely arany minősítést ka-
pott a gyomaendrődi nemzetközi 
sajtversenyen!

– Ahogy a nevében is benne van, 
egy rúzs baktériummal is érő sajtról 
van szó, mely saját recept alapján ké-
szül. Elég sok idő kellett, hogy olyan-
ná fejlesszük, amilyen a mi ízlésünk-
nek is megfelel. De megérte, mert a 
vásárlóink is nagyon szeretik. Hivata-

losan megkértem és megkaptam a vá-
rosnév használatát, így másfél éve hi-
vatalosan is Kecskeméti Rúzs a neve. 

– Milyen sajtok vannak a 
kínálatban?

– Nem sok sajtot gyártunk, hanem 
sokfélét. A hagyományosnak számító 
trappista, ementáli, fűszeres (chilis, 
bazsalikomos, köménymagos, me-
télőhagymás…) mellett vannak kü-
lönleges sajtjaink is. Ilyen a Morbier 
(faszénporral készült), vörösborban 
érlelt vagy a kéksajt, ami 2019-ben 

bronz minősítést ka-
pott az etyeki sajtmustrán. 

De kiemelném az Inas sajtja nevű ter-
mékünket, melyet férjem fejlesztett ki 
és tökéletesítget még most is. Az ér-
lelt sajtok mellett gyúrt, füstölt sajto-
kat is gyártunk: parenyica (kétszeres 
ezüst minősítés), aszalt szilvával vagy 
aszalt paradicsommal töltött, olívabo-
gyós és sonkás.

– Hol találják meg önöket a 
sajtkedvelők?

– Csak a Budai utcai nagypiacon 
árusítunk már, lassan harmadik éve az 
a bázisunk. Már nem járunk fesztivá-
lokra, de viszonteladókkal sem dolgo-
zunk. Mi készítjük el, mi árusítjuk, mi 
ismerjük az igényeket és mi vagyunk 
tisztában azzal, meddig mehetünk el 
anélkül, hogy a minőség csorbát szen-
vedne vagy ne tudnánk ügyfeleinket 
maximálisan kiszolgálni.

 Csenki Csaba

KECSKEMÉTI RÚZS:
arany minősítést kapott  
a Lepke Sajt terméke

Négy autó elhúzásával 
hangolt a kamionhúzásra

Tankot, repülőgépet is húzott már fogai 
segítségével Sinka Zsolt erőművész.  A 
világbajnoki címmel rendelkező Guin-
nes-rekorder most négy autó elhúzásával 
hangolt Kecskeméten a következő meg-
mérettetésére, ahol többek között egy 50 
tonnás kamiont kell majd elhúznia.

Puskás Barbara

Több éves távollét után most Kecskemétre 
érkezett Sinka Zsolt, azaz Popey. Az edző és 
erőművész az Egyesült Arab Emírségekben ta-
lálható fujairahi repülőtéren állította fel sikere-
sen harmadik Guinnes-rekordját az év elején, 
amikor is fogaival húzott el egy 172 tonnás, 
Boeing 747 típusú repülőgépet.

– 12 évvel ezelőtt egy szaunázás keretein 
belül kezdtem el autókat huzigálni, kamiono-
kat és mindent, amit meglehet mozdítani. A 
legelső rekordomat 2010 május 1-jén értem 
el Szentesen, itt két darab egymáshoz kötött 
kamiont, az egyikük tűzoltóautó kamion volt, 

húztam el a fogaimmal – emlékezett vissza Sin-
ka Zsolt. 

Most négy autó elhúzásával melegít a soron 
következő megmérettetésére és rekordkísérle-
tekre. A fekve nyomó és erőemelő világbajnoki 
címekkel, illetve háromszoros Guinnes-rekord-
dal büszkélkedő Sinka Zsolt repülőgépeket, 
kamionokat és már tankot is elhúzott fogai-
val. Az Arab Emírség legerősebb embere hív-
ta most ki, három számban mérik majd össze 
erejüket Dubajban.

– Lesz egy közel 50 tonnás kamion elhúzása, 
három nagy pickup elhúzása, ráadásul – mivel 
erős úriember az ellenfelem – én kértem, hogy 
legyen egy sziklanyomás is feladatok között. A 
sziklákat majd kiválasztjuk, ott bőven van mi-
ből válogatni – árulta el az erőművész a KTV 
stábjának.

Mint elmondta, nem szokott kiállni senki el-
len, de most úgy gondolta elfogadja a kihívást. 
Nem ösztönzi, hogy másokkal szemben verse-
nyezzen, inkább az, hogy elhúzzon különböző 
járműveket, tárgyakat. 

TOVÁBBI KÉPEK!

Fotók: Banczik Róbert

Nem sok sajtot gyártunk, hanem 
sokfélét – mondja Lepés Bea


