
 
 

2. oldal

IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

Jánosi István immár  
hivatalosan is jelölt

A Helyi Választási Bizottság (HVB) kedd délutáni ülésén elsőként 
nyilvántartásba vette a Jánosi Istvánt támogató aláírásokat, ezzel 
a Fidesz–KDNP által támogatott politikus a július 10-i időközi 
önkormányzati választás hivatalos jelöltjévé vált. A kormánypár-
ti politikusjelölt nemrég jelentette be, hogy néhány óra alatt a 
szükséges aláírások többszörösét gyűjtötte össze.

A szakember szerint a 
család maga a rendszer 
Dóró Kerekes Éva klinikai gyermekpszichológust a 
gyermeknap alkalmából faggattuk néhány kérdésről, 
melyek mindannyiunkat érintenek, hisz gyermekeink 
jelentik a jövőt, s reménységet. Munkájának eredménye-
it a szakember biztonsága és mély embersége hatja át.

HACSALÁD 
programsorozat 
Barta Dóra igazgató szerint a 
Hírös Agóra idei gyermeknapi 
programja izgalmas élménye-
ket nyújt és magával ragadó 
hangulatot teremt majd.

Kamarai  
küldöttgyűlés 
A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, dr. Par-
ragh László a Kormánnyal való 
együttműködésről és a jövő 
kihívásairól tartott előadást.
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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. 

6. oldal 16. oldalGYÁSZ ELISMERÉS
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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.

8. oldal 7. oldal 9. oldalHÚSVÉT ADOMÁNY INTERJÚ
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Neumann Kiválósági Díjat alapítottak  Elismerték a CédrusNetet Új gyermek-pszichiátria  KECSKEMÉTI LAPOK

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! 40.000

Fidesz-győzelem Kecskeméten is

Jótékonysági árverés Beregszász művészeiért Elkezdődött az M44-es építése az M5-ösig 6 milliárdból épül új logisztikai csarnok

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: 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.

5. oldal

3. oldal

11. oldal

Fotó: Banczik Róbert

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

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

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

9. oldal 8. oldal 4. oldalOKTATÁS IDŐSEK KÓRHÁZ 
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Megújultak tartalmaink a választásokra  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

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.

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

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

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

8. oldal 7. oldal 9. oldalHÚSVÉT ADOMÁNY INTERJÚ
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Neumann Kiválósági 
Díjat alapítottak  
Kiválósági díjat alapított a Neumann János Egyetem. A kiválóság mindig mindannyiunkról szól, és minde-nekelőtt arról, hogy mi, egyének közösen hogyan lát-juk az egyének és csoportok teljesítményét, mondta dr. Fülöp Tamás rektor a díjátadón.

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

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

9. oldal 8. oldal 4. oldalOKTATÁS IDŐSEK KÓRHÁZ 
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CXVIII. évf., 9. szám  2022. április 7.  www.hiros.hu  A VÁROS LAPJA  ALAPÍTVA 1868-BAN 

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP!

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.

2. oldal 8. oldal 11. oldalTÁJÉKOZTATÁS OKTATÁS KULTÚRA
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Telt ház előtt tartott választási fórumot Rákay Philip közismert médiaszereplő március 22-én délután a Kodály Iskola dísztermében. Előadásában rámutatott arra: a rendszerváltoztatás óta a legfontosabb választás előtt állunk, amelynek nem kisebb a tétje, minthogy megmarad-e hazánk, megmaradunk-e magyarnak Európa közepén (Képünkön a lelkes fórumozók előtt balról a Fidesz–KDNP két országgyűlési képviselőjelöltje: dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Salacz László, valamint Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és a vendég, Rákay Philip)

Április 3-án a jövőnk a tét!

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

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

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

Gyurcsány Kecskemét
fejlődését is megakasztaná

4. oldal

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.

5. oldal

3. oldal

11. oldal

Fotó: Banczik Róbert

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: JÚNIUS 16.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Hét év után újra a hazai élvonalban szerepel majd a kecskeméti KTE HUFBAU labdarúgócsapata. Május 15-én a Merkantil Bank 
Liga 37. fordulójában az együttes a Szombathelyi Haladás vendégeként annak tudatában lépett pályára, hogy a győzelem 
gyakorlatilag belépőt ér számukra az élvonalba. Győztek, s mivel a DVTK ikszelt Ajkán, biztossá vált feljutásuk az NB I.-be.  
Az igazi fiesztát végül az utolsó meccs jutalomjátéka hozta, amikor a Szentlőrincet 7–2-re verték a kecskeméti szurkolók előtt

Hét év után újra az NB I.-ben! 

Fontos kérdéseket 
tárgyalt a közgyűlés

Plusztámogatások miatt módosították a város idei költségvetését, 
a férőhelyek miatt átszervezik három városi óvodaegységben a 
csoportokat, megújulhat a Lánchíd iskola, a Rudolf laktanya köz-
ponti épületeinek értékesítésére pedig pályázatot ír ki az önkor-
mányzat. Emellett új alpolgármester és képviselő eskütételére is 
sor került… Összefoglaltuk a közgyűlés legfontosabb döntéseit.

BALOLDALI BOTRÁNY:  
Vancsura és a korrupció 

Május 17-én, kedden összehangolt akció keretében házkutatást 
tartott a Készenléti Rendőrség dr. Vancsura István kecskeméti 
baloldali önkormányzati képviselő lakhelyén, valamint a belvárosi 
ügyvédi irodájában – írta meg a Hírösvény. Ezt követően a ható-
ságok magukkal vitték a képviselőt. Kecskeméti frakciótársai kiáll-
nak a szerteágazó korrupciós ügybe keveredett képviselő mellett.

4. oldal

2–3. oldal

2. oldalJánosi István önkormányzati képviselőjelölt (b) és  
dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő 

Fotó: Kecskem
éti TE

Fotók: Banczik Róbert
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Életmentők

Biciklizés közben lett rosszul múlt vasárnap 
egy 45 év körüli férfi Kecskeméten, a Kálvin té-
ren, két tettre kész gimnazista kezdett hozzá 
az újraélesztéséhez. Egymást váltva küzdöttek 
a már nem lélegző beteg életéért a mentésirá-
nyító instrukcióit követve. Az újraélesztést a 
helyszínre érkező mentők folytatták, így a férfi 
a mentőautóban már magához tért, stabil álla-
potban szállították a kórházba. 

Rubik-ünnep

A Rubik-kocka feltalálásának 48. évfordulója al-
kalmából nagyszabású Rubik-kocka játékshow-t 
és amatőr bajnokságot rendeznek Kecskemé-
ten június 11-én, szombaton. Az Esély Központ 
szervezésében a Malom Központ ad otthont az 
eseménynek. A versenyen Rubik Ernő játékter-
vező, a Rubik-kocka feltalálója köszönti a részt-
vevőket. A versenyprogram házigazdája Bernát 
Balázs Rubik-kocka magyar bajnok lesz. 

Gyermekgála

Május 30-án rendezik meg a XXVII. Gyerme-
kek a gyermekekért gálát a Kecskeméti Katona 
József Nemzeti Színházban. A Városi Szociális 
Közalapítvány jótékonysági gálaestjén idén is 
diákok, művészeti csoportok lépnek fel Sirkó 
László színművész rendezésében. A gálaest és 
a tombolajegyek bevétele idén is hozzájárul a 
szociálisan rászorulók támogatásához, jegyek a 
színházban és a Malom Központban kaphatók. 

Bokrétaünnep

Az épülő kecskeméti tűzoltólaktanya szerke-
zete elérte legmagasabb pontját, így – egy régi 
hagyományt követve – bokrétacsokor került a 
többfunkciós létesítmény tetejére az elmúlt 
héten. Az új épület olyan 21. századi feltétele-
ket biztosít a jövőben itt szolgálatot teljesítő 
hivatásos tűzoltóknak, amely lehetővé teszi a 
megye lakosságának védelméhez szükséges 
professzionális feladatellátást. 
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Folytatás az 1. oldalról

A dr. Vancsura Istvánt is érin-
tő eljárás ügygazdája, a Központi 
Nyomozó Főügyészség a Hírösvény 
vonatkozó kérdéseire azt közölte: 
hivatali vesztegetés elfogadásának 
bűntette és más bűncselekmények 
miatt folytatnak eljárást, melyben 
eddig 21 személy gyanúsítotti ki-
hallgatására került sor. A bíróság 8 
személy vonatkozásában döntött 
személyi szabadságot érintő kény-
szerintézkedés elrendeléséről. Az 
ügy áprilisban nagyszabású, egy idő-
ben, több helyszínen végrehajtott 
akcióval kezdődött 150 rendőr és 
ügyész részvételével. A megalapo-
zott gyanú lényege szerint az elkö-
vetők vesztegetések útján részben 
a magyar állami költségvetésből, 
részben európai uniós támogatás-
ból finanszírozott – és a Gazdaság-

fejlesztési és Innovációs Operatív 
Program keretében kiírt – pályá-
zatokkal kapcsolatban követtek el 
korrupciós bűncselekményeket. A 
benyújtott kérelmekkel igényelt tá-
mogatás össz értéke mintegy tízmil-
liárd forint. Az eljárás során eddig 
lefoglaltak több mint kétszázmillió 
forint készpénzt, megközelítőleg 
hatvanmillió forint összegben ér-
tékpapírt, egy – készpénzért vásá-
rolt – negyvenmillió forint értékű 
autót, valamint több ingatlan zár alá 
vételét rendelték el, és 11 gazdasá-
gi társasággal szemben indítottak 
büntetőeljárást.

Az eljárásban tizennyolc személyt 
hallgatott ki gyanúsítottként az 
ügyészség, hét gyanúsított őrize-
tét rendelte el és közülük hat sze-
mély letartóztatásának elrendelését 
indítványozta.

Információink szerint a házkuta-
tás után Vancsura Istvánt 72 órás 
bűnügyi őrizetbe vették. Kiengedé-
sét követően telefonon elértük, de 
azt mondta, a teljes hírzárlat miatt 
részleteket most nem közölhet. 
Megígérte azonban, hogy az eljárás 
után mindenről beszámol.

Király József, a közgyűlés balolda-
li frakciójának vezetője elmondta, 
hogy Vancsura továbbra is a bal-
oldali szövetség tagja, továbbra is 
megvan a bizalmuk a képviselő felé. 
A frakcióvezető azt is hangsúlyozta, 
hogy Vancsura István újból végzi a 
munkáját. Molnár H. Boglárka

Jánosi István immár  
hivatalosan is jelölt
Folytatás az 1. oldalról

A Fidesz helyi csoportjának vezető-
je, dr. Salacz László május 6-án jelen-
tette be, hogy Jánosi Istvánt támo-
gatják a Kecskemét 9. számú egyéni 
választókerületében július 10-én 
tartandó időközi önkormányzati vá-
lasztáson. Jánosi István a jelöléshez 
szükséges aláírásokat május 21-én 
kezdte el összegyűjteni, és néhány 
óra leforgása alatt az előírt mennyi-
ség több mint kétszerese összegyűlt. 
„Szombaton fantasztikus volt a kez-
dés. Körülbelül 2-2,5 óra leforgása 
alatt a szükséges ajánlásoknak több 
mint kétszeresét kaptam. Nagyon 
köszönöm kedves támogatóimnak, 
hogy aláírásukkal már most bizalmat 
szavaztak arra, hogy a július 10-én 
sorra kerülő önkormányzati időközi 
választáson az indulásom képviselő-
jelöltként lehetővé vált. Igyekszem 
a választás napjáig minél több ház-
tartásba eljutni, hogy felvetéseiket, 
ötleteiket, javaslataikat első kézből 
tudhassam meg. Őrizzük meg Kecs-
kemét békéjét és biztonságát!” – 
írta Facebook-oldalán Jánosi István, 
a Fidesz–KDNP jelöltje.

A HVB keddi döntése alapján a 
hivatalos jelölti státusz három nap 
múlva, pénteken válik jogerőssé – 

tájékoztatta szerkesztőségünket 
megkeresésünkre dr. Temesvári Pé-
ter aljegyző.

A HVB aznapi ülésén jelölő szer-
vezetként nyilvántartásba vette a 
Polgári Választ. A Szövetség a Hírös 
Városért Egyesület, illetve jelöltjük, 
Kalló Julianna hivatalosan egyelőre 
nem nyújtott be támogató aláíráso-
kat. „Nem hajt bennünket a tatár, az 
a cél, hogy jelöltünk és segítői minél 
több választópolgárt keressenek fel 
otthonában, megismerve a terület 

és a családok gondjait, terveit és ja-
vaslataikat a képviselői munkához. 
Június elejéig meg se állunk!” – osz-
totta meg Facebook-oldalán a balol-
dal jelöltje, Kalló Julianna.

Az időközi önkormányzati válasz-
tás kiírására azért volt szükség, mert 
dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecske-
mét 9. választókerületének eddigi 
képviselője parlamenti mandátumot 
szerzett az áprilisi országgyűlési vá-
lasztásokon, ezért önkormányzati 
képviselői helyéről lemondott.

Hét év után újra a hazai élvonalban szerepel majd a kecskeméti 
KTE HUFBAU labdarúgócsapata. Május 15-én a Merkantil Bank Liga 
37. fordulójában csapatunk a Szombathelyi Haladás vendégeként 
annak tudatában lépett pályára, hogy a győzelem gyakorlatilag 
belépőt ér számukra az élvonalba. Győztek, s mivel a DVTK ikszelt 
Ajkán, biztossá vált feljutásuk az NB I.-be. Az igazi fiesztát végül 
az utolsó meccs jutalomjátéka hozta, amikor a Szentlőrincet 7–2-
re verték a kecskeméti szurkolók előtt.

A Kecskemét legutóbb 2015-ben 
szerepelt az élvonalban, de a követ-
kező idényre nem kapott licencet. 
A csapat ezt követően a megyei 
bajnokságban, majd három szezo-
non keresztül az NB III.-ban indult, 
az NB II. mostani idényében újonc-
ként szerepel.

Az újabb feljutás esélye a legma-
gasabb osztályba a szezon elején 

még nem volt látható. Szabó István 
vezetőedző az idény eleji elképzelé-
seikről úgy nyilatkozott a sajtónak, 
hogy a „nyolcadik-tizenkettedik hely 
volt a cél, újoncként nem is lehettek 
vérmesebb reményeink, de ahogy 
haladtunk előre, úgy kerültünk egyre 
közelebb a legmagasabb osztályhoz. 
A Szeged elleni televíziós mérkőzést 
érzem a végső fordulópontnak: ak-

Hét év után ismét az NB I.-ben a KTE HUFBAU futballcsapata

Baloldali botrány: 
Vancsura  
és a korrupció 

Jánosi István, a 9. számú önkormányzati 
egyéni választókerület Fidesz–KDNP-s 
képviselőjelöltje (jobbról) néhány óra 
alatt összegyűjtötte a július 10-ei 
időközi önkormányzati választáson való 
induláshoz szükséges aláírásokat

Dr. Vancsura István 

Fotó: Banczik Róbert

Szabó István, a KTE HUFBAU futballcsapatának vezetőedzője

Fotó: Banczik Róbert

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
a Széktói stadionban gratulált a kiváló teljesítményt  
felmutató focicsapatnak 
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Fegyvertervezés

Fegyvertervező mérnöki képzés indul a Neu-
mann János Egyetemen. Az új szakirányon a 
hallgatók a legújabb haditechnikával is meg-
ismerkedhetnek, ezért az oktatás védett, 
lehallgatásbiztos termekben folyik majd. A 
fegyverműszerész technikus és fegyvergyártó 
szaktechnikus diákok öt, illetve hat évig tanul-
ják a sport- és vadászfegyverek gyártását, javí-
tását. Közülük hadmérnökök is lehetnek majd.

Seregi-díj

Barta Dóra vehette át idén a Seregi-díjat Buda-
pesten. A Kecskemét City Balett és a Badorda 
Társulat művészeti vezetőjét, a Magyar Állami 
Operaház több produkciójában közreműködő 
koreográfus-rendezőjét díjazta idén a szakmai 
kuratórium. Az elismerést május 20-án Seregi 
László alkotása, a Rómeó és Júlia első idei előa-
dása előtt adta át az Állami Operaház főigazga-
tója, Ókovács Szilveszter.

Árpádka

A kecskeméti Városháza felújításának újabb lé-
péseként május 24-én felkerült a legmagasabb 
pontjára a több mint két méter magas csúcs-
dísz. Még ősszel szerették volna visszahelyez-
ni a kecskemétiek által Árpádkának keresztelt 
szobrot, de a viharos szél ezt meghiúsította. 
A 227 cm magas szobrot a rajta lévő sok lyuk 
miatt kellett felújítani, továbbá a csizmája és a 
buzogánya is erősen korrodálódott.

Lövészbajnokok

Stróbl Ádám Levente, Tokodi Tibor Bence és Fo-
dor Ádám V–VI. korcsoportos, A kategóriás bolya-
is lövészek a légpisztoly 10 méteres, 40 lövéses 
diákolimpia országos döntőjében aranyérmesek 
lettek. Mellettük a zártirányzékú légpuska 10 mé-
teres, 40 lövéses versenyében a V–VI. korcsopor-
tos, A kategóriás csapat is bajnok lett. A csapat 
tagjai: Szulcsán Attila, Kis Botond és Gajdácsi Zol-
tán. (Edzők: Nagy Mátyás, Szabó Ferenc.)
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Hét év után ismét az NB I.-ben a KTE HUFBAU futballcsapata

Itthon játszhatjuk-e a hazai mérkőzéseket?
Fontos kérdés, hogy az MLSZ megfelelőnek találja-e a 
Széktói stadiont arra, hogy a KTE HUFBAU itthon fo-
gadhassa a vendégcsapatokat. Ha nem, akkor egy má-
sik csapat stadionját kell kibérelnie a klubnak a hazai 
mérkőzések megtartására. Dr. Filus Andor, a kecskeméti 
csapat ügyvezetője úgy nyilatkozott a témával kapcso-
latban, hogy a legfontosabb kritérium a fedett néző-
tér, ami azonban a másodosztályban is követelmény. 
„Máshol évek óta nincs ilyesmi, a csapat mégis kap en-
gedélyt, igaz, csak az NB II.-re. Így a szövetség jóindu-
latán, engedékenységén múlik, rendezhetünk-e itthon 
bajnoki mérkőzést” – fogalmazott.

Úgy tűnik azonban, hogy jó esélye van a kecskeméti-

eknek a hazai mérkőzések megtartására. Múlt szerdán 
ugyanis pályabejárást tartottak az MLSZ illetékesei a 
klubvezetéssel, a városvezetéssel és a rendőrség ille-
tékeseivel karöltve. Ez alapján készülhet el a forgató-
könyv, hogy mit s hogyan kell fejleszteni a stadionban. 
A bejárás hangulatát pozitívnak értékelték a klub és a 
város vezetői is. „Nagyon úgy tűnik, hogy a hazai mér-
kőzéseket tényleg itthon tarthatjuk majd” – írta Face-
book-oldalán Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, 
aki folyamatosan tárgyal az MLSZ illetékeseivel az NB 
I.-be jutott Kecskeméti TE jövőjéről. Azt is hozzátette: 
„NB I. készülj, jövünk! Megkezdte a felkészülést élvonal-
ba frissen feljutott labdarúgócsapatunk.”

kor meggyőző teljesítménnyel meg-
vertünk egy közvetlen riválist, onnan-
tól nyíltan beszélhettünk arról, hogy 
ez a csapat bizony feljuthat.” 

(Szabó Istvánnak egyébként része 
volt a KTE legnagyobb sikerében 
is: Tomiszlav Szivics segítőjeként 
ott ült a kispadon, amikor 11 éve 
Magyar Kupát nyertek a Videoton 
legyőzésével.)

A folyamatos kiváló teljesítmény, 
11 veretlen mérkőzés után elérke-
zett a Merkantil Bank Liga 37. for-
dulója. Csapatunk a nagy tét tuda-
tában, a feljutás reményében lépett 
pályára május 15-én a Szombathelyi 
Haladás vendégeként. A vasárnapi 
meccs végére azonban 3–1-es győ-
zelmével a Kecskemét gyakorlatilag 
az NB I. kapuját is berúgta. Elméleti 
szinten másnapig még várni kellett a 
bizonyosságra, de mivel a DVTK hét-
főn nem győzött, hanem döntetlent 
játszott Ajkán, biztossá vált a siker.

S innen már csak a jutalomjáték 
maradt hátra. A 38. fordulóban a 
Széktói stadion közel 3000 néző-
je előtt a Szentlőrinc elleni 7–2-es 
győzelemmel tette fel az együttes a 
koronát a szezonra. A hét találatból 
Lukács Dániel egymaga szerzett né-
gyet, így a bajnoki ezüstérem mellé 
a gólkirályi címet is begyűjtötte. A 
hazai közönség a meccs után igazi 
szurkolói fiesztával ünnepelte meg 
kedvenceit.

Szabó István végül így kommen-
tálta a történteket: „Ezek most az 
öröm pillanatai, nagyon örülök a 
második helynek és a feljutásnak, 
különösen annak, hogy rengeteg 
f iatal focistapalántának adtunk 
inspirációt, de azoknak is, akik le-
hetetlen dolgokra vállalkoznak. A 
mi csapatunk is esélytelen volt a 
feljutásra a szezon elején, de szor-
galommal dolgoztunk mindig. Ez a 
siker mindenkié, aki ezért a klubért 
dolgozik. Nagyon boldog vagyok 
kecskeméti emberként, hogy ilyen 
örömet tudtunk szerezni ennyi 
embernek.”

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert
Fotó: Kecskem

éti TE

Múlt szerdán pályabejárást tartottak  
az MLSZ illetékesei a klubvezetéssel,  
a városvezetéssel és a rendőrség  
illetékeseivel karöltve 
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A felelős gazdálkodás érdekében 
emelni kellett a Kecskeméti Fürdő 
jegyárait, módosították a város 
idei költségvetését, a Rudolf lakta-
nya központi épületeinek értéke-
sítésére pedig pályázatot ír ki az 
önkormányzat. Összefoglaltuk a 
közgyűlés legfontosabb döntéseit.

Plusztámogatások  
a költségvetésből
Az állami pluszforrások, valamint a 
tartalékkeret felosztásáról döntött a 
testület az idei költségvetés módosí-
tása során. Bár a polgármester hang-
súlyozta, hogy az idei 70 milliárdos 
büdzsében már csak 90 milliós fel-
osztható tartalék maradt, két kérést is 
megszavaztak a képviselők, így az év 
végéig felosztható keret 76,5 millióra 
apadt. 

Leviczky Cirill, a Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság elnöke elismerően 
szólt az általuk is megtárgyalt elő-
terjesztésről, hangsúlyozva azt, hogy 
továbbra is megmarad a költségvetés 
egyensúlya. Egyúttal egy, a szakbizott-
ság által már támogatott módosító ja-
vaslatot is előterjesztett a Városi Civil 
Alap idei keretének 10 millió forintos 
megemeléséről.

Sipos László képviselő, városüze-
meltetési és nemzetiségi tanácsnok 
szintén pluszforrást kért a nemzeti-
ségi önkormányzatok számára. Ennek 
összege egy kompromisszum nyomán 
végül 3,5 millió forint lett.

Végül a közgyűlés 11 igen, 7 tar-
tózkodás mellett ellenszavazat nél-
kül, a módosító javaslatokkal együtt 
szavazta meg az idei költségvetés 
módosítását.

Emelkednek  
a fürdő árai
Hét év után emelkedik a Kecskemé-
ti Fürdő, valamint a Kecskeméti Él-
ményfürdő és Csúszdapark belépő-
jegyeinek ára – erről is döntöttek a 
képviselők a múlt heti közgyűlésen. 
Az árkorrekcióra azért volt szükség, 
mert az elmúlt években a fenntartási 
költségek nagymértékben megnőttek. 
Így mára eljutottunk odáig, hogy az 
egy főre jutó 4500 forintos önkölt-
ség mindössze harmadát fizette meg 
a vendég. A felelős gazdálkodás ér-
dekében történt áremelés mellett a 
jegyárstruktúrát is egyszerűsítették, 
kevesebb lesz a bérlet- és a jegytípus, 
a többi fürdőhöz hasonlóan. Ennek 
megállapításában elsősorban a rászo-
rulók, illetve a nyugdíjasok érdekeit 
vették figyelembe. Mint kiderült, a 
Kecskeméti Fürdő belépőjegyeinek 
árai országos viszonylatban még így is 
az egyik legalacsonyabbak. 

Átszervezték  
az óvodai csoportokat
A belvárosi óvodákban tapasztalha-
tó gyermeklétszám-csökkenés miatt 

Fontos témákról döntött 
KECSKEMÉT KÖZGYŰLÉSE

Dr. Sztachó-Pekáry István 
az új alpolgármester

A 2022-es országgyűlési választások 
több változást is eredményeztek a 
kecskeméti közgyűlésben. Dr. Sze-
berényi Gyula Tamás első mandátu-
mát megszerezve már meg is kezdte 
munkáját a parlamentben Kecske-

mét országgyűlési képviselőjeként.  
Emiatt április 29-ével lemondott a 
közgyűlésben betöltött önkormány-
zati képviselői megbízatásáról és 
főállású alpolgármesteri tisztségéről 
is. A Fidesz–KDNP frakció dr. Szta-

chó-Pekáry Istvánt jelölte a megürült 
alpolgármesteri poszt betöltésére, 
ezt a javaslatot az ellenzéki frakció 
is támogatta. Mivel ő május 12-ével 
lemondott a város közgyűlésében be-
töltött képviselői, az Értékmegőrzési 
Bizottságban betöltött elnöki meg-
bízásáról és a Környezetvédelmi, Vá-
rosrendezési és Agrár Bizottsági tag-
ságáról, helyére érkezett a testületbe 
listás önkormányzati képviselőként 
Szamler László, akit civil közösségte-
remtő munkájáról már sokan ismer-
nek Kecskeméten. Elsőként ő tette le 
esküjét a közgyűlés előtt. Az SZMSZ 
szerint a testület minősített többség-
gel választhat a polgármester javasla-
tára olyan főállású alpolgármestert, 
aki nem tagja a közgyűlésnek. Így 
Sztachó-Pekáry István alpolgármes-
terré választásáról titkos szavazáson 
döntött a testület. 18 igen – 0 nem 
arányban támogatták őt a képviselők, 
ezután tette le esküjét.

szükségessé vált Kecskeméten az ellá-
tórendszer átszervezése – ez is téma 
volt a legutóbbi testületi ülésen. Mint 
kiderült, az önkormányzat fenntartá-
sában működő óvodák 3035 férőhely-
lyel rendelkeznek, és ezekből most 
2700 van betöltve. Főként a belváro-
si és a hunyadivárosi intézményekre 
jellemző a gyermeklétszám látványos 
csökkenése, ezzel szemben Kadafal-
ván, Ménteleken, Katonatelepen fo-
lyamatosan nő a jelentkezők száma. 
Ezért vált szükségessé a három nagy 
kecskeméti óvodaegység, vagyis a 
Corvina Óvoda, a Ferenczy Ida Óvoda, 
valamint a Kálmán Lajos Óvoda műkö-
désének kiegyensúlyozása. Az átszer-
vezésről minden esetben egyeztettek 
az intézményvezetőkkel és a szülők-
kel, emiatt egyetlen dolgozó sem ve-
szítette el munkáját. Engert Jakabné 
alpolgármester elmondta, a nyugdíjba 
vonuló óvodapedagógusok pótlása is 
kihívást jelent majd a város számára.

Megújulhat  
a Lánchíd utcai iskola 
Háromoldalú együttműködési megál-
lapodás megkötésére hatalmazta fel a 
közgyűlés a polgármestert a Lánchíd 
Utcai Sport Általános Iskola felújításá-
val kapcsolatban. Az együttműködési 

megállapodás az önkormányzat, a 
tankerület és a beruházási ügynökség-
ként közreműködő BMSK Zrt. között 
jön majd létre.

A beruházás költségeinek meghatá-
rozása érdekében feltételes közbeszer-

zési eljárást folytattak le, melyet a hely-
beli Horváth Építőmester Építőipari 
Zrt. nyert meg nettó 2 milliárd 348 mil-
lió forintos ajánlattal. Ilyen költséggel 
újulhat meg tehát a 24 tantermes neve-
lési-oktatási épület. A pénzügyi forrás 
biztosításáról még a kormánynak kell 
döntenie. Az iskolafelújítás kapcsán 
felmerült a szomszédos planetárium 
megújulásának lehetősége is.

Újabb fizetős parkolók

Lakossági kérésre válik fizetőssé a vá-
rakozás az Árpád körúton túl, a Mátis 
Kálmán utcai társasházak parkolóhe-
lyein, illetve a Gőzhajó utcán. Az ön-
kormányzati  rendelet módosítására 
azért volt szükség, mert munkanapo-
kon az itt élők nem tudtak megállni 
kocsijukkal a belvárosba érkező au-
tósok miatt. A napirend tárgyalása-
kor jelentette be dr. Homoki Tamás 
alpolgármester, hogy idén őszre elké-
szül a város új parkolási koncepciója, 
amely remélhetőleg megoldja a je-
lenlegi problémákat. Alapos egyezte-
tés után ősszel kerülhet a közgyűlés 
elő a tervezet. Az alpolgármester azt 
is hozzáfűzte, a belváros parkolási 
helyzetének rendezésére a jelenleg 
„hitbizományként megélt jogosultsá-
gokba” bele kell majd nyúlni. Végül 

egyhangúlag fogadta el a közgyűlés 
az előterjesztést. 

Értékesítik a Rudolf 
laktanya „magját” 
Szintén egyhangúlag szavazták meg 
a képviselők a Rudolf laktanya terüle-
tének középpontjában álló épületek 
értékesítését. Az előterjesztés sze-
rint megújulhat az egykori istálló, a 
lovarda és a fogdaépület, amelyek a 
tervek szerint kulturális és szabadidős 
tevékenységeknek adnak otthont a jö-
vőben. Ezzel folytatódik a Rudolf-kert 
revitalizációja. Kétlépcsős pályázat 
során adják el az istálló és lovarda 
összesen hat épületét, valamint a volt 
fogdaépületet. A pályázat a telekre 
nem vonatkozik. A nyertes pályázók-
nak az épület felújítása során figye-
lembe kell venniük a műemlékvédel-
mi és örökségvédelmi szabályokat, a 
tervezett építési tevékenységet köte-
lesek az építésügyi és örökségvédelmi 
hatósággal engedélyeztetni.

Díjazottak

Zárt ülésen döntöttek a képviselők 
Kecskemét legrangosabb díjairól is. A 
részletes listát keressék hírportálun-
kon, a Hirös.hu-n!

Ösztöndíj dr. Svébis Mihály emlékére
Egyperces néma felállással tisztelegtek a képviselők 
dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókór-
ház április 28-án elhunyt főigazgatója előtt. Ezután 
egyhangúlag szavazták meg az egymillió forintos 
önkormányzati hozzájárulást a Dr. Svébis Mihály 
Ösztöndíjhoz. 

A polgármester előterjesztéséből kiderült, hogy a dr. Svébis 
Mihály által alapított Sebészet Haladása – Kisebb Kockázatú 
Műtétek Alapítvány a néhai főigazgató emlékére kívánja létre-
hozni a Dr. Svébis Mihály Ösztöndíjat a fiatal, pályakezdő se-
bészek szak- és továbbképzésére. Az ösztöndíj elindulásához 
egymillió forintos támogatást javasolt a polgármester.

Mint elmondta, a város díszpolgára hatalmas űrt hagyott 
maga után. Nemcsak a kórház, a szakma, de az egész város 
számára nagy veszteség a kórház főigazgatójának halála.

– Őrangyalunkat veszítettük el, akinek szellemiségét viszi 
tovább ez az alapítvány, amelynek fő tevékenysége a Dr. Svébis 
Mihály Ösztöndíj kiadása – mondta Szemereyné Pataki Klau-
dia. Az egymillió forintos hozzájárulást egyhangúlag szavazta 
meg a képviselő-testület.

Az új városatya, Szamler László eskütétele  
a kecskeméti képviselő-testület előtt

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
gratulál dr. Sztachó-Pekáry Istvánnak

Fotók: Banczik Róbert
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tanfolyamainkra!

Nyári KRESZ tanfolyamok

Ünnepélyesen felavatták és felszentelték május 19-én Bulgária 
tiszteletbeli konzulátusát Kecskeméten. Az Erkel utca 3. szám alatt 
megnyílt konzulátus működési hatásköre Bács-Kiskun megye mel-
lett Békés és Csongrád-Csanád megyékre is kiterjed. A tiszteletbeli 
konzulátus működése tovább mélyítheti a dél-alföldi térség és 
Bulgária közötti kulturális, oktatási és gazdasági kapcsolatokat.

A megyei könyvtárban megtartott 
protokolleseményen dr. Bocskov 
Petrov Jordán tiszteletbeli konzul, a 
kecskeméti konzulátus vezetője ki-
emelte: kinevezése további lehető-
ségeket biztosít arra, hogy folytassa 
a magyar–bolgár kapcsolatok építé-
sét, amiért már az elmúlt években is 
dolgozott.

A Kecskeméti Médiacentrum kér-
désére elmondta: a legfontosabb 
feladat, amit a bolgár kormánytól 
kapott, hogy a gazdaságfejlesztés 
és a befektetések területén további 
lehetőségeket hozzon, ezenkívül a 
turizmus kölcsönös fejlesztése is fó-
kuszban van.

A jelenlegi világpolitikai helyzet 
olyan, hogy „a kőolaj és a földgáz 
keresi az útját”, és ezek az utak ne-
hezen tudják megkerülni Bulgáriát. 
„Biztos vagyok benne, hogy a két 
ország e területen is együtt tud mű-
ködni az energetikai függőség csök-
kentése érdekében” – hangsúlyozta 
dr. Bocskov Petrov Jordán.

Christo Polendakov bolgár nagy-
követ a könyvtárban tartott köszön-
tőjében kiemelte: fontos esemény 
ez a több száz éves bolgár–magyar 
kapcsolatok történetében, hiszen 
először alakul tiszteletbeli bolgár 
konzulátus Magyarországon. Hang-
súlyozta, hogy a konzulátus által ki-
szolgált dél-alföldi régió igen fejlett 
térség és egyben az ország Bulgáriá-
hoz legközelebbi része. A budapesti 
bolgár nagykövetség mindenben 
támogatni fogja az itteni kirendelt-
séget – szögezte le.

Kecskemét városa nevében prof. 
dr. Sztachó-Pekáry István, a köz-
gyűlés által aznap megválasztott új 

alpolgármester üdvözölte a jelen-
lévőket. Saját szakterületéből kiin-
dulva, a bolgár kertészeti hagyomá-
nyokat, a világhírű rózsatermesztést 
és rózsaolaj-előállítást emelte ki, 
utalva arra, hogy Magyarországon 
a bolgár kertészek ismertették meg 
a sajátos, víztakarékos kertművelési 
módszereket.

„Örömmel nyugtázhatjuk, hogy 
Kecskeméten sok bolgár él, ez is bi-
zonyítja a város népességének sok-
színűségét és a békés egymás mel-
lett élést” – mondta Sztachó-Pekáry 
István.

A könyvtárban tartott fogadás 
után került sor az Erkel utca 3. szám 
alatti konzulátus felszentelésére or-
todox keresztény kánon szerint.

A szentelés után dr. Szeberényi 
Gyula Tamás országgyűlési képvi-
selő a Kecskeméti Médiacentrum-
nak elmondta: nagy megtiszteltetés 
Kecskemét városának, hogy a dél-al-
földi régiót kiszolgáló konzulátust 
éppen itt hozták létre, ami dr. Bocs-
kov Petrov Jordán eddigi munkájá-
nak is köszönhető.

A kecskeméti tiszteletbeli bolgár 
konzulátuson hivatalos okmányokat 
nem tudnak kiállítani, a konzulátus 
hatásköre a humanitárius ügyekre 
terjed ki. Működésének fókuszában 
a bolgár–magyar oktatási, kulturális 
és gazdasági kapcsolatok fejlesztése 
áll.

Christo Polendakov bolgár nagy-
követ május 4-én is járt Kecskemé-
ten, ahol Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármesterrel tárgyalt a gazdasági 
kapcsolatok erősítéséről, elsősorban 
a szállítmányozás és a logisztika te-
rületén. B. M.

Tiszteletbeli bolgár 
konzulátust avattak

Lakossági fórum  
az 52-es út kecskeméti 
szakaszának felújításáról

Lakossági tájékoztatót tartott 
május 17-én az 52-es főút kecs-
keméti szakaszának felújításáról 
a beruházó Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő (NIF) Zrt. és a ki-
vitelező Hazai Építőgép Társulás 
Zrt. A szakemberek azt emelték 
ki, hogy a négysávosítással, a 
turbókörforgalmakkal és a burko-
latfelújítással gyorsabban halad 
majd a forgalom, és a zajszint is 
csökkenni fog.

Borda Máté

Bíró Judit, a NIF Zrt. projektvezetője 
és Kis Csaba, a Hazai Építőgép Társu-
lás Zrt. projektkoordinátora a Hírös 
Agórában tartott fórumon elmondták: 
a kivitelezés I. üteme márciusban vette 
kezdetét, és mintegy két évig tart majd. 
Ebben az első ütemben négysávosítják 
az utat a Katona József Gimnáziumnál 
lévő kiindulópontjától a Vízmű utcáig 
(pontosabban azon túl körülbelül 100 
méterig), végig felújítják az útburkola-
tot, és létrehoznak két turbókörforgal-
mat: egyet a már létező Olimpia utcai 
körforgalom átépítésével, egy újat 
pedig a Sport utcai kereszteződésnél. 
(A Vízmű utcai kereszteződésben nem 
lesz körforgalom.) Megújulnak a jár-
dák, kerékpárút épül és parkosítás is 
történik majd – tették hozzá.

Megújul négy jelzőlámpás csomó-
pont, és kiépítenek két jelzőlámpás 
gyalogátkelőhelyet: az egyiket a Ka-
tona József Gimnázium és a Boldog-
asszony tér között, a másikat a Neu-
mann János Egyetemnél. Utóbbi helyen 
egyébként az egyetemi campus építője 
egy gyalogos felüljárót is tervez. 

A lakosság részéről leginkább két 
téma merült fel: a zajszennyezés, vala-
mint a felújítás ideje alatti forgalomte-
relések, esetleges lezárások kérdése.

A zajszennyezéssel kapcsolatban a 
szakemberek azzal biztatták a lako-
sokat, hogy az új burkolaton csende-
sebb lesz a közlekedés, ezenkívül nyí-
lászárócserét is biztosítanak azoknak 
a lakóknak, akiknél a zajszint igazol-
hatóan elér egy bizonyos szintet.

Ami a felújítás miatti forgalmi fenn-
akadásokat illeti, Kis Csaba elmondta, 
hogy egyeztetésben állnak az ön-
kormányzattal, a Magyar Közúttal, 
a Kekóval, és a Volánnal, az autópá-
lya-kezelővel és a Mercedes-gyárral is. 
Együttesen próbálják felmérni, hogy 
hol milyen forgalom generálódik majd 
a projekt hatására, és igyekeznek 
olyan megoldásokat találni, amelyek 
a legkevésbé nehezítik Kecskemét 
közlekedését. Még az is felmerült, 
hogy az M5 díjmentesítve legyen az 
elkerülő szakaszon, erről is folynak a 
tárgyalások.

A március végén indult kivitelezés 
első időszakában nagyon sok közmű-
kiváltást kell lebonyolítani, jelenleg 
ennek egyeztetése folyik a közmű-
szolgáltatókkal, – üzemeltetőkkel – 
mondta Kis Csaba.

Maga az útépítés júniusban veszi 
kezdetét, és első fázisában szeptem-
berig tart. Ebben az első fázisban az 
52-es út kezdetétől, a Katona Gimná-
ziumtól kifelé haladva a bal oldalon 
bontják meg az utat. Itt már jelenleg 
is 2x2 sávos az út, tehát ezen a helyen 
szélesítés nem történik, csak útfelújí-
tás. Kifelé haladva egészen a GAMF-ig 
a bal oldallal kezdik a munkálatokat, 
a GAMF után pedig a jobb oldalra tér-
nek át, egészen a jelenlegi, azaz az I. 
ütem határáig, a Vízmű utcáig. Ahol 
jelenleg csak 2x1 sávos az út, ott szé-
lesítik 2x2 sávossá.

A második fázis októbertől jövő év 
áprilisig zajlik majd, ekkor áttérnek a 
másik oldalra, tehát a Katonától kifelé 
haladva a jobb oldalon kezdik meg a 
munkálatokat. Közben természetesen 
a két körforgalom kiépítésére és a 
többi csomópont megújítására is sor 
kerül.

A harmadik fázis 2023 májusától 
júliusáig, a negyedik 2023 augusztu-
sától októberéig, a záró, ötödik pedig 
2023 novemberétől 2024 márciusáig 
tart majd – ezzel zárul az I. ütem.

Az útmunkálatok mellett több száz 
fenyőt és lombhullató fát telepítenek, 
cserjésítésre, füvesítésre, parkosítás-
ra is sor kerül annak érdekében, hogy 
modernebb, kellemesebb legyen az út 
környezete. Szinte végig kerékpáru-
tat alakítanak ki (van, ahol már most 
is van), melynek megoldják a csomó-
pontokon való biztonságos átvezeté-
sét is. A gyalogos forgalom is végig 
biztosított lesz. Az OEP parkolójában 
44+2 mozgássérült-parkolóállás ke-
rül kialakításra.

A Vízmű utcától az M5-ösig tartó 
szakasz felújítása, illetve szélesítése, 
azaz a II. ütem jelenleg még előkészí-
tő fázisban van. Jelenleg az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM) 
elrendelését és a pénzügyi források 
biztosítását várják, közben a tervek fi-
nomítása és a szükséges kisajátítások 
előkészítése zajlik.

A beruházás I. üteme csaknem 4,2 
milliárd forintból, tisztán hazai forrás-
ból valósul meg.

A kivitelezés ideje alatt felmerülő kérdések esetén a kivitelező az alábbi elérhetősé-
geken keresztül nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek (a panaszokat csak írásban 
lehet benyújtani):

Projektiroda címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. II. emelet
E-mail-cím: kecskemet52@epitogep.com

Balról dr. Bocskov Petrov Jordán tiszteletbeli konzul és Engert Jakabné,  
valamint dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármesterek (A háttérben dr. Salacz László  

országgyűlési képviselő és Christo Polendakov bolgár nagykövet)

Az 52-es főút városi szakaszán a kivitelezés I. üteme márciusban 
vette kezdetét a közműkiváltások egyeztetéseivel.  

A teljes beruházás mintegy két évig tart majd

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert
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A 2021-ben megyénkben sikeres mes-
tervizsgát tett 50 szakembert köszön-
tötték és ismerték el mesteroklevéllel 
május 13-án a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarában rende-
zett ünnepségen. Ezúttal 5 autóelekt-

ronikai műszerész, 12 autószerelő, 8 
festő, díszítő, mázoló és tapétázó, 16 
gázfogyasztóberendezés- és csőháló-
zat-szerelő, 3 kézápoló és körömkoz-
metikus, valamint 6 kozmetikus lett 
szakmája mestere. A képzésre jelent-

kezőknek ezúttal megújult követel-
ményeknek kellett megfelelniük. 180 
órából állt a képzés, amelyből 110 óra 
volt az elmélet és gyakorlat, 40 a pe-
dagógiai módszertani, 30 pedig a vál-
lalkozásvezetési ismeretek. Újdonság 

volt az is, hogy az adott megyékben 
más megyék mestervizsga-bizottsági 
elnökei vizsgáztattak. A „mesterré 
avatott” végzősöket a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke köszöntötte. – Ha valakire 

azt mondják, hogy a szakmája mes-
tere, az azt jelenti, hogy ő az, aki a 
legjobban tudja az adott szakmát. A 
legnagyobb minőségi garanciával tud-
ja végezni az adott szakmát – mondta 
ünnepi beszédében Gaál József.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a Magyar Kor-
mány közötti folyamatos együtt-
működésről és a jövő kihívásairól 
tartott előadást dr. Parragh 
László. Az elnök a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara május 17-i küldöttgyűlésén 
elismerően beszélt a Kecskemé-
ten elért eredményekről is. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra, valamint a Magyar Kormány közöt-
ti további együttműködés a vállalko-
zások fejlődésének záloga – mondta 
dr. Parragh László a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
május 17-i küldöttgyűlését bevezető 
előadásában. A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint 
a közös munka kulcsterületei a KKV 
Stratégia, a Vállalkozói Innovációs 
Tanács, a K+F+I együttműködések, 
a vállalati digitalizáció, a szakképzés 
szerepének erősítése, a Széchenyi 
Kártya, valamint a vállalati pénzügyi és 
menedzsmentkultúra erősítése. Ezek-
re koncentrálva ugyanis sikeresen le-
het fokozni a versenyképességet.

Dr. Parragh László szerint a hálózat-
ként működő kereskedelmi és ipar-
kamara óriási előny, mivel a területi 
szervezetek közvetlen kapcsolatban 
állnak a vállalkozásokkal.

– A vállalkozásoktól közvetlenül 
kapunk információt, ezt tudjuk to-
vábbítani a döntéshozók felé. Ter-
mészetesen szűrjük az információt, 
hiszen átmegy a mi rendszereinken, 
kutatóintézeten, közgazdasági terüle-
ten, nemzetközi összefüggésben való 
összehasonlításokon, majd megpró-
báljuk ezt érvényesíteni a döntéshozó 
felé. Hozzáteszem, igen sikeresen – 
mondta dr. Parragh László. 

Az MKIK elnöke leszögezte: miha-
marabb meg kell fogalmaznunk az 
előttünk álló és a további sikereket 
biztosító utat, amelynek bejárása 
teljes körű elkötelezettséget igényel 
valamennyi piaci és állami résztvevő-
től. Ebben továbbra is erős katalizá-

torszerepet fog betölteni a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 
a területi kamarák.

Az elnök rámutatott: sikeres gazda-
ság nélkül hosszú távon nem lehet si-
keresen kormányozni. Az utóbbi idő-
szakban a válságok miatt még inkább 
felértékelődik a kamara és a kormány 
közötti együttműködés. A jövő kihí-
vásaira is fel kell készülni. Dr. Parragh 

László arról is beszélt, hogy Kecske-
mét miben fejlődött az elmúlt három 
évtizedben.

– A folyamatos befektetések, nem-
csak a Mercedes, hanem az ahhoz 
kapcsolódó beruházások, valamint 
az oktatás, a szakképzés terén is so-
kat fejlődött a város. Jó látni, hogy a 
fiatalok milyen lelkesedéssel verse-
nyeznek és tanulnak. Úgy gondolom, 

hogy Kecskemét ezen a téren kihozta 
magából a maximumot – fejtette ki az 
MKIK elnöke kecskeméti előadásában.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara küldöttgyűlését ünne-
pélyes percek zárták. Megyénk büsz-
keségeit, vagyis az SZKTV-s dobogós 
diákokat és felkészítő tanáraikat jutal-
mazta dr. Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke, vala-
mint Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a 
küldöttgyűlés nyilvánossága előtt.

Mint ismert, az ipar, a kereskede-
lem és a szolgáltatások területén 8 
szakmát képviselő 15 Bács-Kiskun 
megyei diák közül 14-en a XV. Szakma 
Sztár Fesztiválon fergeteges sikert ér-
tek el. Budapesten, a Hungexpo terü-
letén megrendezett országos döntőn, 
április 25-e és 27-e között összesen 
86 szakmában több mint 200 tanuló 
versenyzett. Az eredményeket tekint-
ve a megyék rangsorában, országos 
összesítésben Bács-Kiskun megye a 
harmadik helyen végzett.

Parragh László: A szakképzés 
terén sokat fejlődött Kecskemét 

Szakmájuk mesterei lettek

Fotók: Banczik Róbert

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi  
és Iparkamara elnöke előadást tart a megyei 

kamara küldöttgyűlésén 

Dr. Gaál József, a kereskedelmi és iparkamara  
megyei elnöke köszönti a résztvevőket

A küldöttgyűlést ünnepélyes percek zárták. Megyénk büszkeségeit, vagyis az SZKTV-s dobogós diákokat 
és felkészítő tanáraikat jutalmazta meg a kamara vezetése
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Vége az unalmas gyereknapok-
nak, itt a HACSALÁD hétvége és 
gyereknap! Ami eddig nem volt, 
az most van. Lesz! Lenni fog! 
Most végre a családok vehetik 
birtokukba a főteret és környé-
két (meg még a távolabbi gala-
xisokat is, mint a Vasútparkot), 
végre izgalmas gyerekprogra-
mokat szerveznek kicsiknek és 
nagyoknak. Egy nap, ami három, 
56 program, ami jó sok, és ren-
geteg élmény. Ha jót akartok, 
május 27–28–29-én haladja-
tok a városközpont irányába, 
annak határába és tovább! 
Hamarosan…

Csenki Csaba

Múlt pénteken mutatták be a má-
jus utolsó hétvégéjén első ízben 
megrendezendő HACSALÁD hétvé-
ge és gyereknap programkínálatát 
a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 
Központban.

A Kodály Iskola 2/a. osztályosainak 
kedves kis műsorával kezdődött a fa-
gyizással végződő esemény (hupsz, 
egy kis spoiler!), majd Barta Dóra, a 
Hírös Agóra ügyvezetője köszöntöt-
te a sajtó és a kulturális intézmények 
képviselőit, és mutatta be a háromna-
pos esemény célját és programjait.

– Abban biztosan mindannyian 
egyetértünk, hogy a legjobb dolog a 
világon mosolygós gyerekarcot, a já-
ték örömétől csillogó szempárt látni. 
Idén a program összeállításakor arra 
törekedtünk, hogy a gyermekek szá-
mára emlékezetes, magával ragadó 
hangulatot teremtsünk és izgalmas 
élményeket nyújtsunk – mondta kö-
szöntőjében Barta Dóra, a Hírös Agó-

ra ügyvezető igazgatója. Kiemelte, a 
HACSALÁD 56 programelemmel kínál 
gyereknapi szolgáltatást Kecskemé-
ten élő és az ide érkező gyermekek-
nek. ÉS CSALÁDNAK!

Ehhez pedig olyan típusú program-
sort kínálnak, amelyben a szülő is tar-
talmasan eltöltheti az idejét.

– A HACSALÁD egy új program-
brandje az agórának, mely ezt a ma-
gatartást a jövőben gyakorolni fogja, 
melyben nemcsak gyerekekre vagy 
csak felnőttekre gondolunk, hanem 
a családi élmény teremtésének lehe-
tőségére. Amit biztosan ígérhetek: 
eredeti ötleteket, nagyon sok krea-
tivitást, nagyon sok látványelemet, 

gyakorlatilag az agóra elejétől a Békás 
szökőkútig szinte minden centiméter-
re jut esemény – hangsúlyozta Barta 
Dóra, majd figyelembe ajánlotta a 
színes programfüzetet, amelyben a 
három nap minden programja szere-
pel. Kiemelt közülük néhányat, pél-
dául a lépkedő óriásbábokat, a krea-
tív és interaktív elemeket, no meg a 
színháztól induló kisvasutat, mely a 
Vasútkertbe viszi az érdeklődőket, 
ahol táncos produkciókat láthat a 
nagyérdemű.

A HACSALÁD hétvége és gyerek-
nap fő partnere a Ciróka Bábszínház, 
melynek frissen újraválasztott igaz-
gatója, Kiszely Ágnes is köszöntötte 

a megjelenteket. Mesélt a szomba-
ti Ciróka Királyságról, ahol játékos 
ügyességi és gyorsasági vetélkedőkön 
vehetnek részt a családok, és a Ciró-
ka Mesekertről, ahol pedig az ország 
minden tájáról érkező bábosok és 
bábszínházak lépnek fel műsoraikkal. 
Olyanok, akiket a kecskeméti közön-
ség már ismerhet a Cirókából.

– Ez a helyzet számunkra is kihí-
vás, mivel olyan programokkal is ké-
szülünk a szombati napon, amellyel 
korábban még nem voltunk jelen. 
Azt gondolom, még inkább fontos az, 
hogy azonos értékrend mentén tud-
junk kapcsolódni, intézmények, vá-
roslakók egyaránt, és azt gondolom, 

hogy ebben kiemelt szerepe van a kul-
túrának. Ezalatt a 2+1 nap alatt újabb 
lehetőség teremtődik arra, hogy kap-
csolódjunk egymáshoz, és hogy a kö-
zös játékokat egyéni élményként, egy 
közösség részeként éljük meg. Nekem 
a közösség rendkívül fontos. És min-
den olyan esemény, olyan program, 
amikor egy közösségben lehetünk, 
azonos értékrend mentén kapcsolód-
va, azt gondolom, hogy az egy olyan 
érték napjainkban, amit nem szabad 
elengedni – mondta Kiszely Ágnes.

A sajtótájékoztató végén pedig, aki 
akart, nyalhatott! Ínycsiklandó fagyit 
(és különleges kávét) kínált a Bike 
Café Kecskemét.

HACSALÁD hétvége és gyereknap – május 28–29.

A versmondók legjobbjai
A 2021/2022-es tanévben a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon és a Kecs-
keméti Drámapedagógiai Műhely 26. alkalommal hirdette meg a 
Versmondók Találkozóját. A szervezők felhívására 431 versmon-
dó jelentkezett az 5 korcsoportban. A múlt szombati döntőbe, a 
VERSÜNNEPRE bejutott 98 versmondó közül az alábbiak értek el 
kiemelkedő eredményt. Az idei Felkészítő Tanári-díjat Józsa Katalin 
drámapedagógus, a találkozó ötletgazdája vehette át.

1–2. osztályos korcsoport:
Kiemelt Arany-díj – Sipos Gellért 2. o.
Vásárhelyi Pál Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Sütőné Kiss Anikó
– Vén Adél 2. o.
Arany János Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: szülő
Arany-díj – Árvai Balázs 1. o.
Corvin Mátyás Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Molnár-Csikós Adrienn
– Bán Kristóf 2. o.
Kodály Iskola – felkészítő tanára: 

Veliczky-Soós Gabriella
– Bárdi Dávid 2. o.
Vásárhelyi Pál Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Sütőné Kiss Anikó
– Bódig-Szabó Lili 2. o.
Református Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: dr. Szabó Andrea
– Dömötőr Hanna 2. o.
Vásárhelyi Pál Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Sütőné Kiss Anikó
– Katonka Milos 2. o.
Petőfi Sándor Kat. Ált. Iskola – felké-

szítő tanára: Hajdú-Vörös Enikő
– Magó Dorina 2. o.
Református Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: dr. Szabó Andrea
– Nemes Johanna 1. o.
Kodály Iskola – felkészítő tanára: 

Lócziné Németh Judit
– Szabó Johanna 2. o.
Kodály Iskola – felkészítő tanára: 

Takács Henrietta
– Szőke Karolina 1. o.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola – felkészí-

tő tanára: Gömöry Erika
Arany-díj és az Univer 

ajándékcsomagja:
– Borsos Bence 2. o.
Petőfi Sándor Kat. Ált. Iskola – felké-

szítő tanára: Hajdú-Vörös Enikő
– Zsikla Kincső 2. o.
Vásárhelyi Pál Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Sütőné Kiss Anikó
Közönség-díj a versmondók szavazata 

alapján és Ezüst-díj:
– Enyedi Erhard Patrik 1. o.
Lánchíd Utcai Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Fazekas Rita
3–4. osztályos korcsoport:
Kiemelt Arany-díj és az MTVA2 Gyer-

mekcsatorna különdíja:

– Doró Csanád 4. o.
Kodály Iskola – felkészítő tanára: 

Bajáki-Gulyás Anett
– Hajdú Tamás 3. o.
Kodály Iskola – felkészítő tanára: 

Csitári Andrea
Arany-díj és az MTVA2 Gyermekcsa-

torna különdíja:
– Nagy Dániel 4. o.
Református Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Boldis Anna Kornélia
Arany-díj – Balogh Réka 4. o.
Petőfi Sándor Kat. Ált. Iskola – felké-

szítő tanára: Koleszár Edit
– Danka Dorka 4. o.
Kodály Iskola – felkészítő tanára: 

Tarnóczy Krisztina
– Fodor Marcell 3. o.
Szent Imre Kat. Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Gudricza Mariann
– Horváth Hanga 3. o.
Szent Imre Kat. Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Gudricza Mariann
– Kalapos Amira Noella 4. o.
Vásárhelyi Pál Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Kovács Sándor
– Kovács Dorka 4. o.
Petőfi Sándor Kat. Ált. Iskola – felké-

szítő tanára: Koleszár Edit
Arany-díj és az Univer 

ajándékcsomagja:
– Salánki Sámuel 4. o.
Kodály Iskola – felkészítő tanára: 

Tarnóczy Krisztina
– Szijártó Hunor Örs 4. o.
Béke Ált. Iskola – felkészítő tanára: 

Barta Gabriella
Arany-díj és Közönség-díj a versmon-

dók szavazata alapján:
– Tamasi Dániel 4. o.
Református Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Lakóné Dormán Boglárka
5–6. osztályos korcsoport:
Kiemelt Arany-díj – Radics Attila 5. o.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola – felkészí-

tő tanára: Dávidné Fekete Ildikó
Arany-díj: – Bánáti Zsombor 5. o.
Vásárhelyi Pál Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Vajdáné Jandrasits Orsolya
– Boldog Csenge 6. o.
Zrínyi Ilona Ált. Iskola – felkészítő taná-

ra: Csomorné Bárány Melinda
– Kerekes Milán 5. o.

Bányai Júlia Gimnázium – felkészí-
tő tanára: Brenyóné Malustyik 
Zsuzsanna

– Tamasi Sámuel 5. o.
Református Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Parozsáné Adonecz Andrea
Arany-díj és Közönség-díj a versmon-

dók szavazata alapján:
– Laczkó Aliz 6. o.
Móricz Zsigmond Ált. Iskola – felkészí-

tő tanára: Szebellédi Beáta
Univer ajándékcsomagja és Ezüst-díj:
– Kis Panka 5. o.
Bányai Júlia Gimnázium – felkészí-

tő tanára: Brenyóné Malustyik 
Zsuzsanna

7–8. osztályos korcsoport:
Kiemelt Arany-díj: Szelei Mózes 7. o.
Corvin Mátyás Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Gyergyádesz Lászlóné
Arany-díj: – Hornyák Zalán 7. o.
Kertvárosi Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Kulcsár Marianna
– Murai Regina 7. o.
Kertvárosi Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Kulcsár Marianna
– Tamasi Lili 7. o.
Református Ált. Iskola – felkészítő 

tanára: Szondiné Asztalos Éva
Arany-díj és az Univer 

ajándékcsomagja:
– Szécsi Éva Henrietta 7. o.
Kodály Iskola – felkészítő tanára: 

Bartáné Molnár Anikó
Közönség-díj a versmondók szavazata 

alapján és Ezüst-díj:
– Kalmár Anna 8. o.
Kodály Iskola – felkészítő tanára: 

Bartáné Molnár Anikó
9–11. osztályos korcsoport:
Kiemelt Arany-díj: – Lantos Luca 

10. o.
Katona József Gimnázium – felkészítő 

tanára: Orbán Edit
Arany-díj – Simon Zsófia 9. o.
Mercedes-Benz Schule – felkészítő 

tanára: Kormányosné Makai Eszter
– Szebellédi Olívia 9. o.
Református Gimnázium – felkészítő 

tanára: Krettné Bagi Márta
– megosztott Versmondó Diák-díj: 

a 11. évfolyamos diákok közül a 
Versmondók Találkozóján példaadó, 
igényes és eredményes versmon-
dásával érdemelte ki:

– Petrov Kata Panna 11. o.
Bolyai János Gimnázium – felkészítő 

tanára: Orbán Edit
– Veress Kinga Kincső 11. o.
Katona József Gimnázium – felkészítő 

tanára: Hankóczi Gergelyné

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Kiszely Ágnes, a Ciróka Bábszínház igazgatója (balról) 
és Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezetője 

Fotó: Banczik Róbert
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Idén is itt a nagy kecskeméti tábor-összefoglaló! Újra igyekeztünk egy nagyobb merítést 
adni a lapzártánkkor még elérhető helyekről. Ennek az évnek a talán legfontosabb új-
donsága, hogy ismét a megszokott keretek között lehet megszervezni a nyári táborokat. 
A járványügyi korlátozások megszűnésével ugyanis újabb szabályozások nem érintik a 
szokásos nyári gyermekprogramokat. 

BKM Katona József Könyvtár
Helyszín: Kecskemét, Piaristák tere 8.
Információ: 76/500-567, http://www.bacstudas-
tar.hu
Könyves kalandok – könyvtári tábor 
Kisiskolásoknak
2022. 07. 04. – 07. 08.
Részvételi díj: 20 000 Ft
Kincskereső tábor – tehetséggondozó tábor 
10–16 éveseknek
2022. 07. 06. – 07. 10.
Részvételi díj szállás nélkül: 25.000 Ft
(háromszori étkezés, szakmai és szabadidős 
programok)
Részvételi díj szállással: 43.000 Ft

COERVER ® Coaching
Információ: 70/319-2304, http://bk.coerver.hu/
tabor/
Focitábor
A táborok időtartama: 8:00 – 16:00
6–15 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 07. 04. – 07. 08.
2022. 07. 18. – 07. 22.
2022. 08. 15. – 08. 19.
Helyszín: Helvécia, Petőfi Sándor utca 24. (helvé-
ciai focipálya)
Részvételi díj: 29.900 Ft
2022. 06. 27. – 07. 01.
Helyszín: Kiskunhalas, Kertész utca 28/A (Bun-
dzsák Dezső Városi Sportközpont)
Részvételi díj: 29.900 Ft
2022. 07. 11. – 07. 15.
Helyszín: Kerekegyháza, Borbás Gáspár Sportte-
lep. Részvételi díj: 29.900 Ft
2022. 07. 25. – 07. 29.
Helyszín: Lajosmizse, Mizsei utca 5. (Lázár Bence 
Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum)
Kedvezmények: több táboron részvevőknek

Dance for art
Információ: 70/576-6564, info@danceforart.hu
Napközis táborok
Helyszín: Dance for Art Tánc-stúdió (Kecskemét, 
Petőfi S. utca 9.)
4–18 éves korosztálynak
A tábor időtartama: 8:00 – 16:00, ügyelet: 7:00 – 
8:00 és 16:00 – 17:00
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 06. 27. – 07. 01.
2022. 07. 04. – 07. 08.
Részvételi díj: 29.000 Ft

Dr. Code programozó iskola
Helyszín: Kecskemét, Batthyány u. 11. I. em.
Információ: 30/7577-402, programozzvelunk@
digi-ok.hu, palotai.andras@digi-ok.hu 

Lego-építés
6–9 éveseknek
Minecraft-redstonozás
7–10 éveseknek
Kreatív programozás kicsiknek
7–10 éveseknek
YouTuber-sztárok világa
9–14 éveseknek
GAMER tábor
10–15 éveseknek
PS4 vs XBOX ONE tábor
10–15 éveseknek
Kreatív programozás nagyoknak
11–14 éveseknek
Workshop gimiseknek 1. – applikációfejlesztés
14–18 éveseknek
Workshop gimiseknek 2. – webfejlesztés
14–18 éveseknek
Időpontok:
2022. 06. 20. és 08. 26. között hetente a jelent-
kezők igényeitől függően
Részvételi díj: egész napos tábor 39.900 Ft/fő/
hét, félnapos workshop 1 étkezéssel 34.000 Ft/
fő/hét, egész napos „Light” tábor étkezés nélkül 
33.000 Ft/fő/hét
Kedvezmények: visszatérő diák 4%, testvérked-
vezmény 4%, több tábor foglalása táboronként 
2%, Zrínyi Ilona Matematikaverseny emléklapja 
10% (2022. 05. 31-ig)

Fülöp fogathajtó és lovasiskola
Helyszín: Kecskemét, Szarkás tanya 460/A
Információ: 70/366-6494, http://www.facebook.
com/Fuloplovarda/

Kicsik lovastáborai
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 07. 18. – 07. 22.
6–8 éveseknek. Részvételi díj: 45.000 Ft
Nagyok tábora
2022. 06. 27. – 07. 01.
6 éves kortól. Részvételi díj: 50.000 Ft

GrapEvine tánciskola
Helyszín: Kecskemét, Irinyi utca 17.
Információ: 20/994-7202, info@grapevinedan-
ce.hu
A táborokon való részvétel 5 éves kortól aján-
lott.
Akrobatika, showtánc, balett, hiphop
2022. 07. 05 – 07. 09.
TikTok, showtánc, balett
2022. 07. 12. – 07. 16.
Akrobatika, showtánc, rajz
2022. 08. 02. – 08. 06.
Showtánc, akrobatika
2022. 08. 09. – 08. 13.
2022. 08. 23. – 08. 27.

Gyermekliget Alternatív
Általános Iskola

Helyszín: Kecskemét, Szarkás 74.
Információ: 70/850-6344, gyermekligettaborok-
kecskemet@gmail.com
Játék-társasjáték tábor
1–8. osztályos diákoknak
2022. 06. 20. – 06. 24.
Ökotábor
Kisiskolás gyermekeknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
Kézművestábor
Kisiskoláskorú gyerekeknek
2022. 06. 04. – 06. 08.
Drámatábor
9–16 éves korosztálynak
2022. 07. 11. – 07. 15.
Részvételi díj: 28.000 Ft/fő/hét

Hírös – Kecskemét Vízi Sportegyesület
Helyszín: Benkó Zoltán Szabadidőközpont
Információ: 30/403-3390 , kutasne.erika@gma-
il.com
Kajak-kenu tábor
Úszni tudó 8–12 éves lányok, fiúk részére.
A táborok időtartama: 8–16 óráig
2022. 06. 27. – 07. 01.
2022. 07. 04. – 07. 08.
2022. 07. 11. – 07. 15.
2022. 08. 01. – 08. 05.
Sárkányhajótábor
14 éves kortól
2022. 08. 15. – 08. 19.
Részvételi díj: 28.000 Ft/fő/hét (Magába foglal-
ja a kajak-kenu vagy sárkányhajó-oktatást, az 
eszközhasználatot, a napi 3-szori étkezést, a 
strandbelépőt.)

Jazzfőváros
Helyszín: Benkó Zoltán Szabadidőközpont
Információ: 20/336-4620, http://jazzfovaros.hu/
jazztabor
Jazzfőváros jazztábor
Korhatár nélkül. Hangszeres/énekesi előképzett-
ség szükséges!
2022. 08. 01. – 08. 05.
Swingtánctábor
Kezdőknek is!
2022. 08. 01. – 08. 05.
Részvételi díj: 30.000 – 120.000 Ft között
Részletek a jelentkezési lapon!

Katedra Nyelviskola
Helyszín: Kecskemét, Wesselényi utca 1/B
Információ: 76/815-040, kecskemet@katedra.
hu
Angol nyelvtábor
2022. 06. 27. – 07. 01.
2022. 07. 18. – 07. 22.
2022. 07. 25. – 07. 29.
Német nyelvtábor
2022. 07. 04. – 07. 08.
2022. 08. 01. – 08. 05.
Japán nyelvtábor
2022. 07. 11. – 07. 15.
Részvételi díj: 38.000 Ft (a turnuskezdés előtti 
hét hétfőig)
40.000 Ft (last minute jelentkezés)

Kecskeméti Planetárium
Helyszín: Jászszentlászló, Kézművesek Tanyája
Információ: 70/369-6115, http://www.plani.hu
A tábor időtartama: 7:30 – 16:30
XXII. Kiskun-Neptunusz Csillagászati Észlelőtábor
Családoknak 14–18 év között szülői felügyelet-
tel, kiskorúak felnőtt kísérővel vehetnek részt.
2022. 07. 22. – 07. 31.
Részvételi díj:
saját sátorban 2.000 Ft/fő/éj
kőházban 3.000 Ft./fő/éj

Leskowsky Hangszergyűjtemény
Helyszín: Kecskemét, Rákóczi út 15.
Információ: 70/506-3576, 76/486-616,
info@hangszergyujtemeny.hu

Kong a bongó
6–12 év
2022. 06. 27. – 07. 02.
2022. 07. 11. – 07. 15.
2022. 07. 18. – 07. 22.
Részvételi díj: 32.000 Ft/gyermek (testvéreknek: 
30.000 Ft/gyermek)
Akusztik
2022. 07. 25. – 07. 29.
Részvételi díj: 32.000 Ft/gyermek (testvéreknek: 
30.000 Ft/gyermek)
Zsibongó
6–10 év
2022. 08. 01. – 08. 05.
Részvételi díj: 32.000 Ft/gyermek (testvéreknek: 
30.000 Ft/gyermek)
Hangfestők
2022. 08. 08. – 08. 12.
Részvételi díj: 35.000 Ft/gyermek (testvéreknek: 
32.000 Ft/gyermek)

Logiscool Kecskemét
Helyszín: Kecskemét, Csányi utca 1–3. 2. em. (Pi-
ramis udvarház)
Információ: 30/582-8390, hello.kecskemet@log-
iscool.com, https://www.logiscool.com/hu
Időtartam: 9:00 – 17:00
Félnapos tábor: 9:00 – 12:30
Roblox game „hacker” tábor
7–14 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 08. 08. – 08. 12.
Minecraft – Mars Mission
7–14 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 07. 25. – 07. 29.
Roblox game design
9–12 éveseknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
Részvételi díj: 49.500 Ft
Roblox game design
7–14 éveseknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
2022. 07. 04. – 07. 08.
2022. 08. 15. – 08. 19.
Minecraft City Of Heroes
7–14 éveseknek
2022. 07. 04. – 07. 08.
2022. 08. 01. – 08. 05.
2022. 08. 08. – 08. 12.
„Hacker” programozótábor
7–14 éveseknek és 7–11 éveseknek
2022. 07. 11. – 07. 15.
2022. 07. 25. – 07. 29.
Video production tábor
10+ éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.
Részvételi díj: 49.500 Ft
MBOT
7–14 éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.
Junior designer
9–14 éveseknek
2022. 08. 15. – 08. 19.
Részvételi díj:
egész napos tábor ára: 54.000 Ft
félnapos tábor ára: 37.000 Ft
Kedvezmények: saját diák utáni kedvezmény 5%, 
testvérkedvezmény 5%.

Mátrix suli
Helyszín: Kecskemét, László Károly utca 16.
Információ: 70/673-9780, http://www.matrixsu-
li.hu
Időtartam: 8:00 – 16:00
Sporttábor kézműves délutánokkal
6–10 éves gyerekeknek
2022. 07. 04. – 07. 08.
Galaxisok világában – tudóstábor
6–10 éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.

Csuhajja – hagyományőrző tábor
6–10 éveseknek
2022. 07. 11. – 07. 15.
Iskolás leszek!
5–7 éveseknek
2022. 07. 25. – 07. 29.
Részvételi díj: 
az iskola tanulóinak 10.000 Ft/fő/hét
külsősöknek 32.000 Ft/fő/hét

Népi Iparművészeti Gyűjtemény
Helyszín: Kecskemét, Serfőző u. 19.
Információ: 76/327-203, muzeum.nepiipar@
gmail.com
7–12 éves korosztálynak
Kézművestábor
2022. 06. 27. – 07. 01.
2022. 07. 11. – 07. 15.
2022. 08. 01. – 08. 05.
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő

NEUMANN JÁNOS EGYETEM 
HÍRÖS NÉPFŐISKOLAI LOVARDÁJA

Helyszín: Kecskemét, Ballószög (Kiskőrösi út) 
384.
Információ: 70/967-6005, agnes.kendrella@
gmail.com, http:/hiroslovardanje.hu
Indián kalandtábor lovasprogramokkal
5–14 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 08. 08. – 08. 12.
Természetvédelmi tábor lovasprogramokkal
5–16 éveseknek
2022. 06. 27. – 07.  01.
Testvérek tábora lovasprogramokkal
5–16 éveseknek
2022. 07. 04. – 07. 08.
Kézművestábor lovasprogramokkal kisiskolások és 
óvodások részére
4–14 éveseknek
2022. 07. 11. – 07. 15.
2022. 08. 01. – 08. 05.
Kézművestábor lovasprogramokkal
5–14 éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.
Angoltábor kézművesprogramokkal
6–14 éveseknek
2022. 07. 25. – 07. 29.
Edzőtábor haladó lovasoknak
10–18 éveseknek
2022. 08. 15. – 08. 19.
A táborok díja: 45.000 Ft/hét/fő, mely az ebéd 
árát is tartalmazza.

Nyerő horgászklub
Helyszín: Kecskemét, Belsőnyír tanya 241.
Információ: 20/484-0805, nyerohorgaszklub@
gmail.com
8 éves kortól
Pergető horgásztábor
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 06. 27. – 07. 01.
2022. 07. 11. – 07. 15.
2022. 07. 18. – 07. 22.
2022. 08. 01. – 08. 05.
2022. 08. 08. – 08. 12.
Részvételi díj: 
bentlakásos jelleggel 65.000 Ft/5nap
napközis jelleggel: 60.000 Ft/ 5nap
Több alkalom esetén – vagy ha testvérek men-
nek – 5.000 Ft kedvezmény.
Hagyományos horgásztábor
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 06. 27. – 07. 01.
2022. 07. 11. – 07. 15.
2022. 07. 18. – 07. 22.
2022. 08. 01. – 08. 05.
2022. 08. 08. – 08. 12.
Részvételi díj:
bentlakásos jelleggel 49.900 Ft
napközis jelleggel 45.000 Ft/5nap
Több alkalom esetén – vagy ha testvérek men-
nek – 5.000 Ft kedvezmény.

Ohana gasztroklub és főzőiskola
Helyszín: Kecskemét, Énekes utca 120.
Információ: 70/518-1312,  
http://www.ohanagasztro.hu
Időtartam: 8:00-16:00
Cukrász leszek
10–17 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
Öt nap, öt nemzet ételei
10–18 éveseknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
Részvételi díj: 45.000 Ft/gyermek/hét.
Testvérkedvezmény: 2. gyermek részvételi díjá-
ból 5000 Ft kedvezmény.

Idén ezekre a nyári táborokra lehet még jelentkezni
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People team
Helyszín: Kecskemét, Homokszem utca 3–5.
Információ: 20/933-5495, http://www.people-
team.hu
7-17 éveseknek
Választható témák: angoltábor, gamertábor 
(Minecraft, Scrap Mechanic, Fortnite, Among 
Us, Rocket League, Genshin Impact), programo-
zás (Scratch, Photoshop, 2D- vagy 3D-animálás, 
weboldalkészítés), dróntábor, 3D-konstruktőrök 
tábora (3D-modellezés, szkennelés, 3D-nyomta-
tás, anyagismeret, 3D-tervezés, mechanika, gép-
kezelés), játéktábor, fotóstábor, írótábor, tudós-
tábor, kuktatábor, sporttábor.
Időpontok:
2022. 07. 24. – 07. 30.
2022. 07. 31. – 08. 06.
2022. 08. 07. – 08. 13.
Részvételi díj: bentlakással 7 nap, 6 éjszaka 82 
000 Ft
3 beszervezett személyként 41 000 Ft/turnus
Bentlakó testvérek vagy több ott alvós turnus 
esetén 5000 Ft kedvezmény fejenként.
Színészet (csak a 2. és a 3. turnus választható 
egyben, bentlakóként, 14 nap, 13 éjszaka) 100 
000 Ft fejenként. Bejáró: 7 nap (reggeltől takaro-
dóig, ágy és szoba nélkül) 41 000 Ft

Ride cable by pentasi
Helyszín: Benkó Zoltán Szabadidőközpont
Információ: 30/903-1933, http://www.facebook.
com/ridecable/

8-10 éves kortól, feltétel: stabil úszástudás
Napközis wakeboard-tábor
2022. 07. 04. – 07. 08.
2022. 07. 18. – 07. 22.
2022. 08. 15. – 08. 19.
Részvételi díj: 65.000 Ft/fő

Kecskeméti Római 
Katolikus Főplébánia

Helyszín: Móricgát, Bezsenyi dűlő 104. (Hitta-
nya, a bugaci puszta mellett)
Információ: 20/917-7621, 20/977-1497, giusep-
pefinta@gmail.com, kapusk@gmail.com, 
http://www.hittanya.hu
XXXI. Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor
Téma: „Keresztény vagy? Normális vagy? Normá-
lis vagy!”
Fiataloknak, hittanos gyerekeknek, családoknak
2022. 07. 31. – 2022. 08. 07.
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő/8 nap teljes ellátással
Kedvezmények: egy családból 2 fő: 14.000 Ft/
fő, egy családból 3 vagy több fő: 13.000 Ft/fő. 
Hároméves korig ingyenes, 3–7 éves korig 8.000 
Ft/fő. (Ha valaki csak néhány napra jön, a napi 
részvételi díj 2500 Ft/fő.)

SC Hírös-ÉP
Helyszín: Kecskemét, Szent István város 1/A (Mű-
kertvárosi Sportcentrum)
Információ: 30/792-0225, schirosep@gmail.
com, http://www.schirosep.hu

Napközis focitábor
4–14 éves korosztály
Tábor időtartama: 8:00 – 16:00
ügyelet: 7:30 – 16:30
2022. 06. 27. – 07. 01.
2022. 07. 04. – 07. 08.
2022. 07. 11. – 07. 15.
2022. 07. 18. – 07. 22.
Tábor részvételi alapdíja: 25.000 Ft/turnus/fő.

Teknősvár 
magánóvoda

Helyszín: Kecskemét, Magvető utca 17. (Teknős-
vár Óvoda)
Információ: 20/250-9444, http://www.teknos-
var.hu
Óvodás korosztály számára.
A táborok időtartama: 7:30 – 16:45
KreÁlom tábor
Kreativitás fejlesztése, festés, alkotás.
2022. 06. 20. – 06. 24.
Víziteknő(s) tábor
Vizes kalandok minden napra.
2022. 06. 27. – 07. 01.
Galaktikus-magmatikus felfedezők tábora
Ismeretszerzés a kozmoszról és a bolygónkról.
2022. 07. 04. – 07. 08.
Lépten-nyomon tábor – kertünk élővilága
Kertünk élővilágát fedezzük fel (madárles, bo-
garászás, kutatás).
2022. 07. 11. – 07. 15.

TEXATLON II.
Kihívók és bajnokok ismét.
2022. 07. 18. – 07. 22.
Varázslények nyomában tábor
Fantázia fejlesztése.
2022. 07. 25. – 07. 29.
Széttáncolt cipellők tábora
Mozgás, zenebona, különböző táncok.
2022. 08. 01. – 08. 05.
Gazda leszek tábor
Állatsimogatás, gondozás, etetés, lovaglás, álla-
tos játékok.
2022. 08. 08. – 08. 12.
Bölcs bagoly és a Pöttömök tábor
Iskola-előkészítés nagyoknak, mesetábor kicsik-
nek.
2022. 08.22. – 08.26.
A táborok ára: 45.000 Ft/fő/5 nap.

Vackor Vár 
Erdei iskola Nyári táborai

Helyszín: a Kecskemét-Hetényegyháza melletti 
Nyíri erdő.
Információ: 30/202-1011, vackorvar@t-email.
hu, http://www.vackorvar.hu
Bentlakásos kalandtáborok 8 éves kortól.
Íjász és Kaland (Napközis jelleggel is van)
2022. 08. 08. – 08. 12.
Kalandtábor
2022. 08. 15. – 08. 19.
Részvételi díj: 45.000 Ft/fő, testvérkedvezmény-
nyel 42.000 Ft/fő

Idén ezekre a nyári táborokra lehet még jelentkezni

A Hírös Agóra nyári táborai:
Kulturális Központ

Helyszín: Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
Információ: 76/503-880, www.hirosagora.hu/
taborok
LURKÓ NÉPTÁNCTÁBOR
4–6 éveseknek
2022. 07. 04. – 07. 06.
Részvételi díj: 27.000 Ft
MENTÉS MÁSKÉNT – KEZDŐ
9–14 éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.
2022. 08. 01. – 08. 05.
Részvételi díj: 30.000 Ft
NAGYLURKÓ NÉPTÁNCTÁBOR
6–8 éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.
Részvételi díj: 27.000 Ft
ÍGY TEDD RÁ – NÉPTÁNCTÁBOR
4–8 éveseknek
2022. 07. 25. – 07. 29.
2022. 08. 01. – 08. 05.
Részvételi díj: 29.900 Ft

Ifjúsági Otthon
Helyszín: Kecskemét, Kossuth tér 4.
Információ: 76/481-523 (egyes táborok eseté-
ben eltérhet), www.hirosagora.hu/taborok
NAPFÉNY TÁNCTÁBOR I.
7–14 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
Részvételi díj: 25.000 Ft
KISKUKTATÁBOR
8–12 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
Részvételi díj: 36.900 Ft
KLASSZIKUS BALETT-TÁBOR
5–10 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
Részvételi díj: 23.000 Ft
SAKKTÁBOR
6–12 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 06. 27. – 07. 01.
2022. 07. 04. – 07. 08.
Részvételi díj: 23.000 Ft
ÍGY NEVELD AZ ÁLLATODAT! I.
8–12 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
Részvételi díj: 34.000 Ft
NAPFÉNY TÁNCTÁBOR II.
7–14 éveseknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
Részvételi díj: 25.000 Ft
PÁNTLIKA – NÉPTÁNCTÁBOR
3–9 éveseknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
Részvételi díj: 25.000 Ft

HISZEM, HA LÁTOM! – OPTIKAI KÍSÉRLETEK TÁ-
BORA
9–14 éveseknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
Részvételi díj: 25.500 Ft
TEXTILCSODÁK – KREATÍV ALKOTÓTÁBOR NEM 
CSAK LÁNYOKNAK
6–13 éveseknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
Részvételi díj: 25.000 Ft
MŰTEREM – GRAFIKAI TÁBOR
8–14 éveseknek 2022. 06. 27. – 07. 01.
Részvételi díj: 25.000 Ft
CSILLAGÁSZTÁBOR I.
8–14 éveseknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
Részvételi díj: 25.000 Ft
ÉRTÉKŐRZŐK – KREATÍV KÉZMŰVESTÁBOR
8–12 éveseknek
2022. 07. 04. – 07. 08.
Részvételi díj: 25.500 Ft
SZERETJÜK A FÁKAT
8–14 éveseknek
2022. 07. 04. – 07. 08.
Részvételi díj: 29.500 Ft
TINI-TÚRA
9–14 éveseknek
2022. 07. 04. – 07. 08.
Részvételi díj: 30.500 Ft
L-DANCE GROUP SUMMER TIME
7–14 éveseknek
2022. 07. 11. – 07. 15.
Részvételi díj: 25.000 Ft
PROPELLER – GÉPEK A JÖVŐ MÉRNÖKEINEK
8–12 éveseknek
2022. 07. 11. – 07. 15.
Részvételi díj: 42.500 Ft
FEHÉREN-FEKETÉN – INTENZÍV RAJZFELVÉTELI 
FELKÉSZÍTŐ
12–14 éveseknek
2022. 07. 11. – 07. 15.
Részvételi díj: 28.900 Ft
CSILLAGOK HÁBORÚJA – KALANDTÁBOR
8–12 éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.
Részvételi díj: 34.500 Ft
OLÜMPOSZRA FEL! – IDŐUTAZÓ KREATÍV ALKO-
TÓTÁBOR
8–14 éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.
Részvételi díj: 29.000 Ft
MERJ NAGYOT ÁLMODNI
8–12 éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.
Részvételi díj: 26.000 Ft
KÖZLEKEDJ OKOSAN KÉT KERÉKEN! – KÖZLEKE-
DÉSBIZTONSÁGI ÉS SPORTTÁBOR
10–14 éveseknek

2022. 07. 24. – 07. 29.
Részvételi díj: 29.000 Ft
REPÜLJ VELEM! – ÖNISMERETI TÁBOR
8–12 éveseknek
2022. 07. 25. – 07. 29.
Részvételi díj: 28.000 Ft
FITNESZ- STEP AEROBIK TÁBOR
9–14 éveseknek
2022. 07. 25. – 07. 29.
Részvételi díj: 25.000 Ft
MINDEN NAPRA EGY TÁNC ÉS ZUMBA
6–9 éveseknek
2022. 07. 25. – 07. 29.
Részvételi díj: 25.000 Ft
CSILLAGTÚRÁZÓK KECSKEMÉTEN
7–10 éveseknek
2022. 07. 25. – 07. 29.
Részvételi díj: 26.500 Ft
ZUMBA TÁNCTÁBOR
9–14 éveseknek
2022. 08. 01. – 08. 05.
Részvételi díj: 22.500 Ft
NYÁRI OVI
4,5–7 éveseknek
2022. 08. 01. – 08. 05.
Részvételi díj: 25.000 Ft
KI NEVET A VÉGÉN?
8–11 éveseknek
2022. 08. 01. – 08. 05.
2022. 08. 15. – 08. 19.
Részvételi díj: 25.000 Ft
MESETARISZNYA
7–10 éveseknek
2022. 08. 01. – 08. 05.
Részvételi díj: 27.000 Ft
TŰZZEL – RÉZZEL – INTENZÍV TEMATIKUS TŰZ-
ZOMÁNCKURZUS IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT KOROSZ-
TÁLYNAK
14 éves kortól
2022. 08. 01. – 08. 05.
Részvételi díj: 16.500 Ft
CSODASZÍNPAD
7–11 éveseknek
2022. 08. 08. – 08. 12.
Részvételi díj: 27.000 Ft
TŰZVARÁZS – DÍNÓK VILÁGA – TŰZZOMÁNC AL-
KOTÓTÁBOR
6–12 éveseknek
2022. 08. 08. – 08. 12.
2022. 08. 15. – 08. 19.
Részvételi díj: 30.000 Ft

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
PROGRAMOZÁS – MINECRAFT – LOL TÁBOR
7–14 éveseknek
2022. 06. 20. – 06. 24.
2022. 06. 27. – 07. 01.

2022. 08. 01. – 08. 05.
2022. 08. 08. – 08. 12.
Részvételi díj: 35.000 Ft

ELEVEN IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR
Helyszín: Kecskemét, Széchenyi sétány 11.
Információ: 76/320-377
renata.marias@hirosagora.hu – 70/455-8685
FELFEDEZŐ – KALAND- ÉS ÉLMÉNYTÁBOR
11–15 éveseknek
2022. 06. 27. – 07. 01.
Részvételi díj: 25.000 Ft

HETÉNYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Helyszín: Hetényegyháza, Kossuth u. 83.
Információ: 76/472-713
hetenymuvhaz@hirosagora.hu
NAPRAFORGÓ DRÁMAJÁTSZÓ TÁBOR
7–10 éveseknek
2022. 07. 04. – 07. 08.
Részvételi díj: 25.000 Ft
ÉLMÉNYTÁBOR
7–14 éveseknek
2022. 07. 11. – 07. 15.
Részvételi díj: 27.500 Ft
KUTYÁS ÉS KÉZMŰVESTÁBOR
7–14 éveseknek
2022. 07. 18. – 07. 22.
Részvételi díj: 25.000 Ft
FESTEGESS KORTALANUL ÉS KORLÁTLANUL!
7–14 éveseknek
2022. 07. 25. – 07. 29.
Részvételi díj: 25.000 Ft

HELPI IFJÚSÁGI FEJLESZTŐ MŰHELY
Helyszín: Kecskemét, Batthyány u. 33. 
Információ: 76/475-022
andras.kosa@hirosagora.hu – 20/421-2136
ENGLISH LEISURE CAMP FOR TEENAGERS WITH 
FOREIGNERS I. – ANGOLTÁBOR KÜLFÖLDI FIATA-
LOKKAL
9–13 éveseknek
2022. 07. 25. – 07. 29.
2022. 08. 08. – 08. 12.
Részvételi díj: 22.500 Ft

Kunsági Major, Kerekegyháza
KISKUNSÁG TÁNCAI MEGYEI NÉPTÁNCTÁBOR
Információ: 30/499-0948
10–14 éveseknek
2022. 07. 31. – 08. 04.
Részvételi díj: 39.000 Ft
CSUTRI – NÉPTÁNCTÁBOR
8–10 éveseknek
2022. 08. 15. – 08. 19.
Részvételi díj: 38.000 Ft
A tábor meghirdetett részvételi díjából 2022. 
május 27-ig történő befizetés esetén 3.000 Ft 
összegű gyermeknapi kedvezményt biztosíta-
nak.
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Ingyenes szabadtéri előadások 
és szórakoztató játékok várják a 
családokat Kecskemét főterén, 
június 11–12-én.

Pontosan 30 évvel ezelőtt, 1992 tava-
szán került megrendezésre először a 
Magyarországi Bábszínházak Találko-
zója, amelynek a kezdetek óta a Ciró-
ka Bábszínház a házigazdája.

 Az elmúlt három évtizedben folya-
matosan nőtt a résztvevők és a bemu-
tatásra kerülő produkciók száma is. 
Az idei, 15. találkozón már 25 társulat 
vendégelőadása szerepel a program-
ban. Öt nap alatt 34 színháztermi és 
14 szabadtéri előadás kerül bemuta-
tásra. A rendezvény hatodik napján 
pedig szakmai fórumokon vehetnek 
részt az érdeklődők. 

2010 óta szabadtéri programokkal 
is kiegészül a rendezvény, amelyen 
népszerű vendégelőadások, ügyes-
ségi játékok várják a családokat a 
város főterén. A Hírös Agórában és 
a Katona József Nemzeti Színházban 
pedig további négy izgalmas színház-
termi produkció közül választhatnak 
a tanév végén kikapcsolódásra vágyó 
gyerekek és szüleik.

Június 11-én és 12-én 10 órától egy-
mást érik majd az ingyenes szabad-
téri előadások a főtér „Tér a térben” 
területén, az árnyékot adó fák alatt 
pedig izgalmas játékok és hangulatos 
vurstlizene várja a városközpontba 
látogatókat.

Az előadások kiválasztásánál igye-
keztünk minden igényt kielégíteni. A 
klasszikus meséktől a vidám vásári já-
tékon át a megunhatatlan népmesékig 
minden korosztály talál majd kedvére 
valót. Tréfás bábjátékok, varázslatos 
cirkuszi előadások, tanulságos mesék, 
zenés és kacagtató produkciók váltják 
egymást este 19 óráig.

Kétnapos szabadtéri program sorozattal indul  
a Magyarországi Bábszínházak 15. Találkozója

INGYENES  
családi programok a főtéren 

Június 11., szombat

10.00 Dobronka Cirkusz, Világszám! 
11.00 Vitéz László
14.00 Piroska és a farkas
14.45 Állatok farsangja
16.00 Sárkányölő Sebestyén
17.30 A fabatkák kertje
19.00 Cirkusz Minimusz 

Június 12., vasárnap
10.00 Piroska és a farkas
11.00 Horgászni tilos!
14.00 Kuszakeszi történet
15.30 Pulcinella éneke
17.00 Vitéz László – Az elásott kincs
18.00 Babszem Jankó
19.00 Az okos lány

FOLYAMATOS 
programok 11–12-én, 10-től 19 óráig:
Felhővadász, Paprika Jancsi Csúzlizdája, Tintaló Cirkusz, 
Molyolda – régmúlt játékaink, Tekergőtér, Körhinta,  
Kackiás verklis

BELÉPŐJEGYES  
színháztermi előadások:

Június 12., vasárnap

15.00 óra, Vas Laci – Hírös Agóra, színházterem

Június 13., hétfő
15.00 óra, Pán Péter – Hírös Agóra, színházterem
19.00 óra, Emma csöndje – Katona József Nemzeti Színház

Június 14., kedd

15.00 óra, A dzsungel könyve – Hírös Agóra, színházterem

Információ, jegyfoglalás: www.ciroka.hu,  
30/442-0292, jegyertekesites@ciroka.hu
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A fabatkák kertje

Pán Péter

A dzsungel könyve

 Emma csöndje

Fotó: Albert Kinga

Paprika Jancsi CsúzlizdájaTekergőtér Felhővadászat

TÁMOGATÓK:  Emberi Erőforrások Minisztériuma Félegyházi Pékség 

Színháztermi előadásaink 
közül négy különleges 
produkciót kínálunk.

Vas Laci – a magyar mese és 
mondavilág jól ismert klasszikusa 
– Benedek Elek meséje nyomán, 
élő zenével fűszerezve kel új élet-
re. Aki még nem járt Sohaország-
ban és lélegzetelállító kalandokra 
vágyik, feltétlenül nézze meg Pán 
Péter legendás történetét! 

A dzsungel könyve előadás igazi 
dzsungelzenével, lenyűgöző lát-
vánnyal és izgalmas koreográfiával 
varázsolja el a nézőket. Az Emma 
csöndje pedig egy mesebeli világ-
ba kalauzolja a gyerekeket, amely-
nek főszereplője egy különleges 
kislány, akinek barátai sem hétköz-
napi emberek: egy víz alatti biro-
dalom lakói.  

Ugyancsak 10-től 19 óráig furfangos játékokkal tehetik próbára ügyességüket a gyerekek és a felnőttek.   
Kipróbálhatják a régmúlt idők játékait, együtt énekelhetnek a Kackiás verklissel,  

a legkisebbek pedig a kosaras körhintában lazíthatnak.
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Hidegen koppan a szó: klinikai 
– mint fény a márványkőnek 
ütközik neki a betűsor: „gyer-
mek”. Dóró Kerekes Éva klinikai 
gyermekpszichológus elevenen 
élő mosolya mögött is fölsej-
lik olykor a dermesztő gondok 
árnyéka, melyet jól ismer, s ami a 
gyermekkor fényében különösen 
megrázóan hat. Mégis, évtize-
dek óta józanul, őszinte hittel 
és rendkívüli odafigyeléssel 
közelít minden egyes gyermek-
hez kórházban-magánrendelésén 
egyaránt. Látványos eredményeit 
a szakember biztonsága és mély 
embersége hatja át. Gyermeknap 
alkalmából faggattuk néhány 
kérdésről, melyek mindannyiun-
kat érintenek, hisz gyermekeink 
jelentik a jövőt, s reménységet.

– Mit takar a klinikai gyermekpszi-
chológus kifejezés?

– A pszichológiai diplomát a böl-
csészkaron kapjuk meg, innen többfé-
le szakirányba mozdulhatunk tovább, 
maradhatunk az alapdiplománkkal 
is a pályán, de hogyha pszichés be-
tegségek gyógyítását tűzzük ki célul, 
akkor egészségügyi végzettséggel kell 
rendelkeznünk, s az ötéves bölcsész 
végzettség mellé még négyéves szak-
képesítés vár ránk, mely lehetőséget 
ad gyógyításra kórházakban, valamint 
magánrendelésen. 

– Milyen problémákkal fordulnak 
önhöz leggyakrabban?

– Hozzánk a súlyosabb viselkedés-
beli problémákkal fordulnak (az egyéb 
területekre Kecskeméten van iskola-
pszichológusi hálózat, nevelési tanács-
adó). Ezeket a viselkedésbeli problé-
mákat úgy színezte meg a Covid, hogy 
mindenből erőteljesebb tünetegyütte-
seket kapunk. Például, aki eddig exter-
nalizáló volt, tehát a viselkedés szint-
jén mutatta nagyon látványos, intenzív 
módon a tüneteket, az most még har-
sányabb lett, még drámaibbá vált.

– Van olyan korosztály, amelyik 
jobban megsínylette a járványos 
időszakot?

– Az iskolás korosztály. Főként a 
kortárs, a szociális kapcsolatok hiánya 
miatt. Az alapvetően zárkózottabb, 
szorongóbb, befelé forduló alkatúak 
még inkább szorongóvá, távolságtar-
tóvá és izolációba mozdulóvá váltak. 
Az externalizáló alkat pedig nyilván 
egy drámai magatartásszintű problé-
mát hozott. Viszont a kicsiknél óvo-
dástól iskoláskorig nem ez a helyzet. 
Ott azt látjuk, hogy – még ha szoci-
álisan izolált együttlétről is volt szó, 
–  ha nem is tudta mindig az aktuális 
szociális ingereket, szükségleteket 
biztosítani a szülő, azért az az érzel-
mi és fizikális biztonság, amit a család 
nyújtott, nagyon jó volt a kicsiknek 
– a szülőknek viszont biztos, hogy 
nem. Állandó ügyeletet, logisztikát 

jelentett, és láttam azt, hogy míg a 
gyerekek lubickoltak „mint halak a 
vízben”, a szülők a „kis halacskák” 
mellett mennyire elfáradtak érzelmi-
leg, fizikailag.   

– Hogyan tudunk segíteni azoknak 
a gyerekeknek, akiket megviselt ez az 
időszak?

– Ez egy kicsit hosszabb történet…
Nagyon sokat zsörtölődöm azon, 
hogy semmiféle pszichoedukáció nem 
történik a nagyon hosszú iskolai évek 
alatt arról, hogy van érzelmi műkö-
désünk, vannak pszichés funkcióink 
és hogy ez a viselkedés szintjén mit 
jelent, mit jelent a kapcsolatban levő 
működésünk, s hogy ennek sokféle 

árnyalata milyen problémákat vet fel. 
Hiszen az ismeret megsegít abban, 
hogy amikor valamilyen változás tör-
ténik, ne érezzük magunkat az érzel-
mi működésünk kiszolgáltatottjának. 
Most, a Covid után például itt vannak 
a megijedt serdülők, akik pánikjel-
legű tüneteket élnek meg, s totálisan 
kiszolgáltatottak az érzelmi műkö-
désüknek, és mindenféle felismerés 
nélkül, eszköztelenül várják azt, hogy 
csináljunk valamit: hogy az SBO, hogy 
a gyerekosztály hozza őket rendbe, 
vagy a mi ambulanciánkon kapjanak 
olyan eszközöket, amivel ez rendez-
hető. Ezek nagyon lágy tünetek, de 
szokatlanok, ismeretlenek. 

– Milyen tünetek jellemzőek?  
– Például a gyerek az iskolában arra 

panaszkodik, hogy nem kap levegőt, 
szédül, hányingere van, feje fáj. De 
a lényeg, hogy ha van ismeretünk a 
pszichés funkciók működéséről, ak-
kor azt is felismerhetjük, hogy ez 
most egy szokatlan helyzet, ezért 
váratlan alkalmazkodást kíván mind-
annyiunktól, próbára teszi az erőfe-
szítéseinket és várhatóan valamilyen 
pszichés túlműködéssel fog együtt 
járni. S akkor nem ijedek meg ettől, 
nem ragadok bele ebbe a mintázatba, 
hanem felismerem, s tudom, hogy mi 
az, ami kiváltotta és milyen eszköztár-
ral rendelkezem én (vagy a szülő), és 
nem a szakember, hogy ez a tünet ren-
deződjön. A pszichoedukáció el kelle-
ne, hogy kezdődjön már a családban 
– akár a dackorszaktól, ami rendkívül 
erős időnként. Hogyha itt elkezdjük a 
pszichoedukációt arról, hogy „a harag-
gal nincs gondunk”, de hogy miként 
fejeződik ki a viselkedés szintjén, az 
rendkívül sok módon megtanulható, s 
hogyha ez az edukáció folytatódik az 
óvodában, iskolában, akkor valószínű, 
hogy nem kerül sor ilyen extrém tü-
netváltásra a Covid után, mint amit mi 
tapasztaltunk. 

– Tudatában annak, hogy a gyere-
kek nem mindig mondják el vagy ké-
pesek megfogalmazni, ha gond van, a 
szülő, a pedagógus milyen tünetekre 

figyeljen, mikor 
forduljon szak-
emberhez a min-
dennapokban?

– Mindig akkor, 
ha szélsőséges 
változást tapasz-
talunk. Minden 
embernek van egy 
alaptemperamen-

tuma. Hogyha nagyon eltérő a gyerek 
érzelmi vagy magatartásbeli viselke-
dése az alaptemperamentumától, az 
valamilyen változást – nem feltétlen 
traumatikus jellegűt – feltételez. Le-
het ez pozitív irányú is, de ott azért 
fel kell, hogy emeljük a fejünket, s kö-
zelebb kell kerülnünk a kapcsolatban, 
hogy kiderítsük. 

– Az intézményi-társadalmi elvá-
rások miatt talán a korábbiaknál na-
gyobb nyomás nehezedik manapság 
szülőre-gyerekre egyaránt. Itt pedig 
nyilván szoros együttműködésben 
kell szülőt-gyermeket kezelni. A szü-
lőkkel vagy a gyermekekkel van több 
probléma?

–  A szülő, amikor pszichológushoz 
fordul, tart attól, hogy ő lesz a felelő-
se a gyerek viselkedésében megjelenő 
tüneteknek. Itt nem felelősségről van 
szó, hanem arról, hogy rendszerben 
gondolkodunk. A család maga a rend-
szer, s valakinek a tünete az egész 
rendszerrel összefügg, és hogyha 
változást akarunk létrehozni, akkor a 
szülőnek a támogatását tudjuk megin-
dítani, mert a szülő a családi rendszer 
irányítója. Az ő viszonyulása az, ami 
meg tudja változtatni a gyerek pszi-
chés működését.

– Hogyan bánjunk jól 
gyermekeinkkel?

– Azt hiszem, hogy ez mindannyi-
unkban kérdés. Jó szülők szeretnénk 
lenni. Nincs tökéletes szülő, de „elég 
jó szülőnek” kell lenni. Ami számomra 
az „elég jó szülőséget” jelenti az az, 
hogy mindannyiunknak vannak alap-
szükségletei (érzelmi-fizikai bizton-
ság, dicséret, önállóság stb.), s hogyha 
időről időre átgondolom azt, hogy 
ezek biztosítva vannak-e a gyerekem 
számára, akkor rendben van.

– Létezik-e egyáltalán nevelés, 
vagy csak a példamutatás számít?  

– A kettőt nem lehet különválaszta-
ni. Nem lehet magunkra erőltetni. Ha 
olvasunk neveléssel kapcsolatos szak-
irodalmat, és azt látjuk, hogy amit a 
szakemberek javasolnak, rendkívül 
távol áll tőlünk, akkor ott a személyi-
ségfejlődésünkkel biztos, hogy vala-
mi gond van. Sarkalatos példát mon-
dok: a pszichológia nagyon szigorúan 
elítéli a gyermekbántalmazást. Így, 
hogyha egy szülő azt gondolja ma-
gában, hogy mégis szükség van arra, 
hogy jól elfenekelje a gyermekét egy-
egy csínytevés után, ott biztos, hogy 
valami saját elakadás van, ami a neve-
lésben is meg fog jelenni. Találkozunk 
olyan szülőkkel, akik sokat olvasnak, 
sokat tudnak a gyereknevelésről, de 
a hétköznapokban nem hiteles a mű-
ködésük. Ha a verbális kommunikáció 
szintjén valamit közvetítek a gyerek 
felé, de a viselkedésem nem erősíti 
meg, ott nem fog működni a törté-
net. A gyerek mindig azzal fog azono-
sulni, amit a viselkedés, az érzelmek 
szintjén közvetítek, s nem azzal, amit 
mondok neki. 

– Milyen a boldog gyerek?
– Nem is boldognak mondanám, 

hanem kiegyensúlyozottnak: aki ér-
deklődő, aktív, nyitott a környezeté-
re, de igényli a szülő jelenlétét, csillog 
a szeme… – ilyen egyszerű dolgokra 
kell gondolni.

– Milyen veszélyek leselkednek 
gyermekeinkre és melyektől tudjuk/
kell megvédeni őket?

– Nagy veszélyét látom annak, hogy 
a szülők azzal küzdenek, hogy például 
kell-e korlátozni a gyereket vagy sem. 
A totális elfogadást, totális kiszolgá-
lását a gyermeki szükségleteknek, 
totális védelmet a külső konfliktusok-
kal szemben. Azt látom veszélyesnek, 
hogy nem készítjük föl gyerekeinket 
a hétköznapi élet színeire-árnyalatai-
ra. Hogy nincsenek korlátozások, nem 
tanítjuk meg őket arra, hogy milyen 
szabályok vannak a családon kívül; 
vagy hogy hogyan kell alkalmazkodni. 
A másik szélsőségben ugyanez: mikor 
egy nagyon merev szabályrendszert 
hozunk létre és csak azt tartjuk jónak 
mindenféle rugalmasság nélkül. 

– Mit érdemes megőrizni a gyer-
meki lelkületből?

– Ami nagyon értékes a gyermeki 
működésben: a nyitottság, az érdek-
lődés, a kíváncsiság, az a fajta játékos-
ság, miközben a gyermek a határait 
is megőrzi. Ezek rugalmassá teszik a 
felnőtt személyiség működését is. 

 Turai Laura

„A család maga a rendszer”
Interjú Dóró Kerekes Éva klinikai gyermekpszichológussal

A gyerek mindig azzal fog azonosulni,  
amit a viselkedés, az érzelmek szintjén közvetítek,  
s nem azzal, amit mondok neki.

„
Dóró Kerekes Éva
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100 éve, 1922. 
május 13-án 
született Szögi 
József okleveles 
k e r t é s z m é r -
nök. Előbb a 
tetétleni inárcsi 
Farkas László 
dísznövényker-
tészetében gyakornokoskodott, majd 
az akkoriban Cegléden alakult Kísér-
leti Telepen dolgozott. 1962 nyarán 
családjával Kecskemétre költözött, dr. 
Mészöly Gyula igazgató hívta a Duna–
Tisza közi Mezőgazdasági Kísérleti In-
tézet központjába. Ezt követően mint 
tudományos munkatárs többek között 
a homoki dísznövények szelekciójával 
és az üzemi kajszitermesztés korsze-
rűsítésével foglalkozott. Emellett éve-
lő virágokat, cserjéket gyűjtött, hogy 
közülük a homoktűrőket kiválogassa. 
Évtizedeken át tartó munkával Euró-
pa-szerte is egyedülálló arborétumot 
hozott létre. 

20 éve, 2002. 
május 24-én 
hunyt el dr. 
Takáts Sándor 
szülész főor-
vos, a megyei 
kórház korábbi 
főigazgatója. 
Előbb Munkácson és Újpesten, majd 
1952-től a Kecskeméti Megyei Kórház 
Szülészeti Osztályán dolgozott. Kór-
házigazgatói kinevezését 1961-ben 
kapta. Irányításával a következő 15 
évben a kórházi alapterület csaknem 
a kétszeresére növekedett, új osztá-
lyok létesültek, bővült a diagnosztikai 
profil. Emellett megszervezte, illetve 
igazgatói kinevezése előtt és után, 
nyugdíjazásáig vezette is a Kecskemé-
ti Vérellátó Állomás munkáját. 1997-
ben Kecskemét Városért Egészségügyi 
Díjban és Bács-Kiskun Megye Egész-
ségügyéért Díjban részesült. 

Lapunk 
archívumából
Receptek az első  
permetezéshez 
125 évvel ezelőtt praktikus tanácsokat 
közölt egyik hirdetésében a Kecskemé-
ti Lapok: „I. 100 liter vizben oldjunk föl 
egy csomag kecskeméti port és keverjünk 
hozzá mindaddig oltott meszet (körülbelül 
1/6 kilót), mig a kecskeméti pornak erede-
tileg halványzöld szinű és szagtalan olda-
ta azurszinre (égszinkékre) nem változik és 
rajta az ammoniakszag érezhetővé nem 
válik. Költség 20 kr. II. Készítünk először 
1 perczentes burgundi keveréket – 100 li-
ter vizben föloldván 1 kiló rézgáliczot és 
1 1/4 kiló jegeczes szódát – adjunk ehhez 
egy csomag kecskeméti port és keverjünk 
az egészhez mindaddig oltott meszet (kö-
rülbelül 1/6 kilót) mig az ammoniakszag 
érezhetővé nem válik. [...] A kecskeméti por 
Kecskeméten, MAYERFI ZOLTÁN-tól sze-
rezhető be.” (KL, 1897. május 16.)

Kecskeméten bontott 
zászlót a magyar  
olimpiai mozgalom
„A Magyar Olimpiai Bizottság és a Jog-
akadémia Testnevelési Köre rendezésében 
tegnap, Áldozócsütörtökön zajlott le vá-
rosunkban az első vidéki Olimpiai Nap. 
[...] A városi színházban délelőtt sportma-
tiné volt. [...] Mező Ferenc dr. közvetlen 
hangon, élvezetes, szórakoztató, mesélő 
stílusban ismertette meg a szépszámú 
közönséggel az olimpiai játékok eredetét, 
történetét, valamint a jövőévi játékokra 
induló magyar csapat készülődését. Gaál 
Tibor testnevelő tanár pedig nagy hozzáér-
téssel analizálta a kecskeméti sport szelle-
mét és megszívlelendő gondolatokat vetett 
fel. [...] Végezetül Szemerey Pál joghall-
gató tett fogadalmat néhány keresetlen 
szóval a kecskeméti sportolók nevében az 
olimpiai gondolat megőrzésére és ápolásá-
ra.” (KL, 1947. május 17.)

A város 
krónikáiból

Együtt, felelősen 
gyermekeinkért
Május 15-e, a családok nemzetközi napja alkalmából „Együtt, fele-
lősen gyermekeinkért” címmel rendezett konferenciát a Kulturális 
Híd a Térségek Között Alapítvány, a Magyar Asszonyok Érdekvédelmi 
Szövetsége és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület május 13-án a 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban.

A tanácskozáson dr. Hankó Balázs 
helyettes államtitkár, Uzsalyné dr. 
Pécsi Rita neveléskutató, Krúdy 
Tamás újságíró, valamint Papp 
Zsolt, a Szent Imre Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola igazga-
tója is előadást tartott.

Szőnyi Kinga, a Magyar Asszo-
nyok Érdekvédelmi Szövetségé-
nek elnöke köszöntötte a konfe-
rencia résztvevőit. Elmondta, az 
idei konferencia kiemelt témája 
a nevelés, ami azért is fontos, 
mert a tanárokkal töltik a legtöbb 
időt gyermekeink, tőlük kapnak 
útmutatást felnőtté válásukhoz, 
boldogulásukhoz. Szerencsés 
helyzetben pedig a pedagógusok 
és a szülők között harmonikus az 
együttműködés.

Szőnyi Kinga köszöntője után 

dr. Hankó Balázs számolt be a ma-
gyar felsőoktatásban végbement 

megújulásról. A helyettes államtitkár 
részletesen bemutatta a felsőoktatás 
értékközpontú megújítását célzó 
Klebelsberg 2.0 program célkitűzé-
seit és eredményeit.

Mint kiderült, 2022-ben a modell-
váltás kiteljesedésének évében 8,5 
százalékkal többen jelentkeztek a 
felsőoktatásba, mint 2020-ban, az 
átalakítás előtti évben. A jelentke-
zők 75 százaléka bejutott valamelyik 
képzésre, 80 százalékuk állami ösz-
töndíjjal. Szép eredmény az is, hogy 
tizenegy magyar egyetem szerepel a 
világ összes egyetemének legjobb 5 
százalékában, és egy magyar egye-
tem bekerült a top 1 százalékba is.

Dr. Hankó Balázs beszámolt arról 
is, hogy ötven magyar egyetem 8000 
polgára tanulhatott külföldön ösz-
töndíj-támogatással (250-300 ezer 
forint/hó mértékben). 4400 külföldi 
hallgató jött részidős képzéssel ha-
zánkba. A felsőoktatás sikerét jelzi 
az is, hogy egy végzett diplomás bé-
relőnye 80 százalék a nem diplomás-
hoz képest. (Ez jelentősen több mint 
az EU-átlag, ami 50 százalék.) Mind-
emellett az is sokat jelent, hogy egy 
diplomás átlagosan 1,2 hónap alatt 
talál munkahelyet.

Szerzőnk 1997-ben született Sepsiszentgyörgyön, 2014 óta él 
Magyarországon, jelenleg Kecskeméten. A Babeș-Bolyai Tudo-
mányegyetem pszichológia szakos hallgatója. Regényeit írói 
álnéven, verseit és cikkeit saját nevén publikálja. A Bárka irodal-
mi folyóirat olvasónaplójának szerzője. Bemutatkozása mellett 
újabb verseket is küldött nekünk, és a későbbiekben is szerepel-
ni fog rovatunkban, ezúttal szemléltetésül korábban országosan 
megjelent verseiből válogattunk. 

Papp Attila verseiben lassú patakként folynak a sorok, de ben-
ne időről időre súlyos kövekre bukkanunk. Nem kell ismernünk 
a kontextust, persze látens módon meg is bújik a mélyben, sejt-
hetően, de enélkül is érezzük a „lét könnyűsége” mellett a sors 
és a halál egy-egy lesújtó koppanását. Központi elem a hiány, a 
fontos személyek „fölemésztődése”, az általuk megformálódott 
űr mintegy negatív lenyomatként épül be a mindennapokba, ez-
által emelve a leghétköznapibb cselekvést, tárgyat metafizikai-
lag is érzékelhetővé. A fájdalom síkján lebegtetés teszi ezeket a 
verseket különlegessé, miközben talán az ismerős érzelmeken 
keresztülevezve részesülhetünk a gyógyulás örömében is.

 Turai Laura

Négyen vagyunk
#
A testben mozgolódik.
Ne bőgj, kérlek. Később még szükség lesz
a belső tengerre, hogy átsodorjon a túlpartra.
Rátelepszik a csípőre, és pont úgy nyom, hogy
az idegek megszakadjanak. Feszített játék,
így nevezzük. Különböző állomások közt
lavíroz. Cipelem magammal, kihordom
halálom. Úgy hívjuk: R. A hiányzó két
betűről tudomást sem veszünk.
#
A körúton rejtőzöm egy fa éhes árnyékában.
Fényre vágyik, egyetlenegyszer világosságnak lenni.

Beledöglök hiányodba. A tenyeremen, egy fényképről
bámultad az utcákat. Idefele lekötöttek a kirakatok,
most az emlékek között guberálok. Utoljára azt mondtad,
bár kiléphetnél a testedből, akkor odaadnád neki, nesze,
hadd vigye, rágja szét a sejteket.
#
Tumorgyanús, ezt mondták. Te ennek ellenére
ártalmatlan felhőcskének nevezted a hatcentis árnyékot
a csípőd táján, majd a kezébe nyomtad a plüssnyulat,
és együtt gügyögtetek tovább. Később, mikor sugárt
lőttek rá, megint mesével álltál elő: azt súgtad, napfény
melenget, és ettől hamar vége lesz. Egy ideje én adom
a plüssnyulat a lányunk kezébe.
#
Nemrég voltál egy terápiás ülésen. Mesélted,
mindent jobban megfigyeltél, mint az arcokat.
Otthon, mikor beszéltünk, meghallotta az áttét
szót. Neki azt mondtad: átmenet, mint nyárból
az ősz, képzeljen el egy óriási palettát, amin
véletlenszerűen összekeverik a színeket. Ő
nevetett. Neked verejtékezett a homlokod.
#
Megtiltottam, hogy tovább játszd a szerepet,
te mégis ellenszegültél. Az öledben ült, azon
tűnődtem, mindketten mennyire törékenyek
vagytok. Lovacskázás, kacagta vidáman, és
a térdeden ficánkolt. Közben cérnavékony,
szőke hajszálak hulldogáltak a feje búbjára.
#
Minden mozdulatod trauma. Hiába gyakorlok
titokban hajnalonta, így is jó pár aszfaltrepedésen
keresztültollak. Nélküled kevés vagyok ahhoz,
hogy túléljem halálod.
 
 Megjelent a Bárka 2022/1-es számában.

Öröklét partjai
Ha veled vagyok, Mama, ritmusmérő jegyzi,
hogyan játszik tűzijátékot szívem. Egyforma
léptekkel közeledünk egymáshoz, mégis egy
másik partra érkezünk. Hánykolódik a víz, a
hullámokról beszélsz, hogy sötét hajfonatuk
hol kibomlik, hol összeér. Milyen rég hordod
előkészített szobádba öröklétnyi emléked. Így
fogyaszt az idő, szép kortyokban, észrevétlen.

29378
Mikor itt járok, éberebb leszel, kihozod nekem
a nappaliból a villanyégőt, csoszogsz a sötétben,
betűket kotorsz, hogy beszélhess, sötét, feneketlen
kút az éjjel. Belelátsz. Hogyan viselkedik a szív
nem egészen 29400 nappal a hátad mögött?
Mitől másabb, váratlanabb a reggel? Hogyan
gyülemlik az idő, lesz-e egyensúlya? Majd itt
az utolsó, titkos éjjel, addig őrizd magad
békében, kérlek.
 
Örökzöld
Közelebb állok a lombhullatókhoz. Nagyjából
ugyanezek a folyamatok alkotnak: kirügyezés,
virágzás, lehullás. Gereblyével tornyozzuk föl
az avart. A Nap szárogatja a kert déli végén,
az udvar dimbes-dombos részén ácsorogsz,
mintha várnál valamit, Mama, egy lassú és
minél hosszabb búcsút, hogy elmondhasd:
egyszer az örökzöldek is elveszítik színüket.
 Megjelentek a Bárka 2020/5-ös számában.

(szalagcím)
sosem írok majd apámról, ezt akartam mondani,
mielőtt befejeződött a lírakurzus, fejben pont
nála tartottam. de a leghátsó padsorban, kilátással
a felhők vonulására, eszemet vesztettem. mégis
kellene valami meghatározó, súlyos, mint ahogy
a national geograpich-on fut a szalagcím: az
antarktiszi jégtakaró ötször gyorsabban olvad, mint
húsz éve, gleccserek csúsznak bele a világtengerekbe;
apám is így olvad ki belőlem, a fény rádől az
emléknyomaira. ha beütöm a nevét a keresőbe,
többet tud nálam róla. 
 Megjelent a Kalligram folyóirat 2022. májusi számában.

„Ötször gyorsabban olvad” – az ifjú Papp Attila versei
Mintegy véletlenül (nem hiszem, hogy létezik) bukkantam rá 
a neves országos szépirodalmi és művészeti folyóirat, a Bé-
kés megyei Bárka hasábjain Papp Attila nevére, akinél ifjúkora 
mellett a lakhely megjelölése keltette fel a figyelmemet: Kecs-
kemét. Megráztak ennek a 25 éves fiatal szerzőnek a versei, 
de az sem kevésbé, hogy eleddig nem találkozhattunk nevével 
itt Kecskeméten helyi irodalmi fórumon. Megrázott az újbóli 
ráismerés, hogy sajnos ebből a városból sorra más irodalmi or-
gánumokhoz sorolnak az itt élő kiváló szerzők, köztük fiatalok 

és ott tárt karokkal fogadják őket, miközben nem volna kö-
telességük. Kötelessége volna viszont Kecskemét irodalmi fo-
lyóiratának, hogy hírt adjon a helyi tehetségekről, hogy maga 
köré gyűjtve őket segítséget nyújtson munkásságukban, iro-
dalmi előmenetelükben. Már csak azért is külön szégyen, hogy 
nem tudnak a kecskeméti olvasók róla (sem), mivel Papp Attila 
idén a kevesek által kiérdemelt, rangos országos művészeti 
ösztöndíj egyik nyertese volt, Móricz Zsigmond-ösztöndíjban 
részesül. 

Balról: Papp Zsolt, a Szent Imre iskola igazgatója, Engert Jakabné 
alpolgármester, dr. Hankó Balázs helyettes államtitkár

Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok 
Érdekvédelmi Szövetségének elnöke

Fotók: Banczik Róbert
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Immár hat évtizede „földközelben” 
él. Gyermekkorát Fajszon töltöt-
te, azután kertészeti iskolákat 
végzett, majd mezőgazdasági 
cégeknél dolgozott. 1991-től bő 
egy évtizedig az agrárium keres-
kedői oldalát is kitapasztalta, és 
saját kertjét is már jó néhány éve 
műveli. Talán épp ezért sikeres te-
levíziósként, hiszen az iskolapad-
ban és a gyakorlatban szerzett 
tapasztalatai révén készíti műso-
rait immár bő 30 éve, amelyeket a 
szakma legkiválóbbjai és a nézők 
is hiteles nek, értékesnek tartanak.

– Kecskeméten lett televíziós, éve-
ken át itt, a KTV-ben készítette me-
zőgazdasági kérdésekkel foglalkozó 
műsorát. A produkciót azután 2000-
ben egy országos vételű csatornára 
vitte át. Miért?

– A kényszer vitt rá, 1999-ben 
ugyanis el kellett hagynom a városi 
televíziót. Egy rövid ideig kerestem a 
„hogyan tovább”-ot, azután 2000 nya-
rán az ATV vezetőivel megállapodtam, 
az Új Mezőgazdasági Magazint befo-
gadták, azóta heti rendszerességgel 
ott látható a műsorom. A csatorna-
váltás óriási változást jelentett az éle-
temben, országos ismertségre tettem 
szert. A műsor, amely politikamentes 
– ezt épp úgy fontosnak tartom, mint 
azt, hogy precízek legyünk –, rend-
kívül sikeres mind a szakmabeliek, 
mind a hétköznapi emberek körében. 
Nézettségi adataink kimagaslóak – 
hetente több százezren tekintik meg, 
64 ezer követőnk van a Facebookon 
stb. –, az agrárium kérdéseit bemuta-
tó magazinok között egyértelműen a 
legnépszerűbb. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy az ÚMM-n kívül 
egyetlen hetente jelentkező televízi-
ós produkció sincs Magyarországon, 
amely 22 éve folyamatosan futna.

– Milyen más szakmai feladatokat 
végez?

– Különböző szakmai konferenci-
ák és kerekasztal-beszélgetések le-
vezetésére gyakran kapok felkérést. 
Ezeket nagyon szeretem, ilyenkor a 
televíziós múltamból már jól ismert 
„élő adás” varázsát újra átélhetem. 
Emellett az utóbbi időben írok is. For-
gatásaimról és a saját kertemről évek 
óta sok-sok fotót teszek föl a közös-
ségi oldalamra. Gyönyörű országban 
élünk, csodálatos természet vesz kö-
rül bennünket, szeretném, ha ezt mi-
nél többen észrevennék! Látva ezeket 
az anyagokat dr. Birkás Márta, a MATE 

professzora – akivel már sok éve ki-
váló szakmai és baráti kapcsolatot 
ápolok – arra biztatott, hogy a tanyám 
körül végzett munkáim tapasztalatait, 
a növénytermesztési fogásoktól a be-
főttkészítés titkaiig, írjam meg. Soká-
ig hezitáltam, de azután a lányaim is 
az ötlet mögé álltak, így született meg 
tavaly az Én kis kertem kötet. Nagyon 
büszke vagyok arra, hogy professzor 
asszony a kiadvány megvalósításában 
is sokat segített, s hogy nemcsak Ő 
vállalta a könyv lektorálását, hanem 
dr. Gyuricza Csaba professzor úr is, 
aki ma már a MATE rektora, valamint 
hogy egy-egy fejezet szakmai bírálatá-
ban dr. Balla Zoltán, a Debreceni Egye-
tem tanára és egykori főiskolai meste-
rem, Horváth Zsuzsa is részt vett.

– A szakmán kívül mire fordít még 
időt?

– Az utóbbi 4-5 évben rendszeresen 
sportolok, hetente többször is eljárok 
a Viktória Fittnessbe, ahol TRX-ezek, 
irányított edzéseken veszek részt. 
Nagy-nagy köszönettel tartozom az 
edzőtermet üzemeltető Doszkocs há-
zaspárnak, mert rendben van a testem 

és a lelkem egyaránt, mentálisan na-
gyon sokat jelent nekem, hogy hozzá-
juk járhatok. Fizikálisan meg a tanyám 
körüli teendők tartanak karban, ahol 
most épp „izgalmas vállalkozásba” 
fogtam: egy barátommal méhészked-
ni kezdtünk.

A Facebook adta lehetőségeket ki-
használva sokakkal tartom a kapcsola-
tot, és az egykori középiskolás osztály-
társaimmal is szívesen jövök össze, épp 
a napokban fogunk ismét találkozni.

Szeretek utazni. Munkám révén is 
számos helyre eljutottam, de csak a pi-
henés kedvéért is szívesen kirándulok, 
Skóciától Mexikóig sokfelé jártam már. 

Imádom a színházat is. Itt, Kecs-
keméten szinte valamennyi darabot 
megnézek, de a fővárosba is el-eljá-
rok. Korábban hét évig táncoltam a 
kecskeméti teátrumban, az egykori 
„kollégákkal” – bár közülük már töb-
ben elkerültek a hírös városból – tar-
tom a kapcsolatot, a közelmúltban 
Nádasy Erika és Seres Ildi kedvéért 
Miskolcra is elmentem.

– Családi élete hogyan alakult?
– Húszas éveim derekán házasod-

tam, 25 év után azonban útjaink külön 
váltak. Nem volt egyszerű, de most 
már korrekt, emberi a viszonyunk. 
Két lányunk született, velük rendkívül 
jó kapcsolatot ápolok. A fővárosban 
élnek, Júlia a Hungexpónál dolgozik 
marketingesként, míg Anna a Nokiá-
nál pénzügyi vonalon. Munkámban 
mindketten segítenek, de a szabad-
időnkben is sokat vagyunk együtt, 
nyaranta például mindig eljönnek ve-
lem egy hétre a horvát tengerpartra. 

– Tervei?
– Az első könyvem, az Én kis kertem 

nagy sikert aratott, 6000 példányban 
fogyott el. Készül a folytatása, ebben 
lesznek receptek is, saját főzési-sütési 
ötleteimet osztom majd meg. De még 
ezt megelőzően, június elején újabb 
könyvem jelenik meg. Az az igazság, 
hogy ez utóbbi tervét már évek óta 
dédelgettem magamban. Ez egy port-
rékötet lesz. Az elmúlt évtizedekben 
rengeteg nagy tudású emberrel ta-
lálkoztam, akik a mezőgazdaságban 
óriásit alkottak. Úgy gondoltam, hogy 
őket, akikkel összehozott az élet, akik 
hozzájárultak a műsorom ismertségé-

hez és a saját szakmai sikeremhez, 
megszólaltatom. Több mint 50 élet-
útösszegzést készítettem, ezeket le-
het majd a Portrék című kötetemben 
elolvasni. Ez egy szubjektíven össze-
állított, mégis úgy gondolom, hogy 
agrártörténeti jelentőségű anyag; aki 
kimaradt belőle, azt a folytatásban, a 
második kötetben mutatom majd be. 

– Miként tekint vissza eddigi 
életútjára?

– Örülök, hogy itt maradtam Kecs-
keméten, hogy itt élhetek. Szeretem 
ezt a várost, viszem is mindenhová a 
jó hírét, és küzdök azért, hogy még 
jobb, még szebb legyen! Hálás vagyok 
a Jóistennek azért, mert beigazoló-
dott egy korábbi felismerésem, tud-
niillik hogy fantasztikus emberek, tár-
sadalmunknak különösen is értékes 
egyéniségei alkotják azt a közösséget, 
amiben dolgozhatok! Boldog vagyok, 
hogy televíziósként amit el lehet érni, 
azt a segítségükkel elérhettem, hogy 
az életem közöttük kiteljesedhetett. 
Szeretném továbbra is ezt a csodála-
tos szakmát szolgálni!

 Varga Géza

NÉVJEGY
Aszódi János producer, televíziós szerkesz-
tő Kalocsán született 1962. május 3-án. 
Általános iskoláit Fajszon végezte, majd 
Kalocsán, a Dózsa György Mezőgazda-
sági és Kertészeti Szakközépiskolában ta-
nult tovább. 1980-tól tanulmányait a Ker-
tészeti Főiskolán folytatta, kertészmérnöki 
diplomáját  1983-ban vette át. Később 
felsőfokú ipari hidrotechnológusi végzett-
séget szerzett, emellett C kategóriás revü-
táncos vizsgát is tett. Első munkahelyén, 
a Kecskemét-Szikrai Állami Gazdaság 
Borbási Faiskolájában fél évig, azután hat 
éven át a Bács-Kiskun Megyei Állami Gaz-
daságok Szakszolgálati Állomásán, majd 
a BÁCSMAG Vetőmag Kft. gabona-burgo-
nya osztályán dolgozott. 1991 augusztu-
sa óta vállalkozó. Tizenegy évig vetőmag- 
és növényvédőszer-üzletet üzemeltetett a 
kecskeméti piacon. 1990 óta televíziózik. 
Előbb szerkesztőként vett részt a Kecske-
méti Városi Televízió produkcióiban, majd 
1993-ban a KTV-ben saját műsort indított 
Új Mezőgazdasági Magazin néven, amely 
azután 2000 óta hétről hétre az ATV csa-
tornáján látható. Közben szerkesztette az 
MTV Szegedi Körzeti Stúdiója Éléskamra 
című műsorát, bedolgozott az M1 Gazda 
TV-jébe, részt vett a Duna TV Gazdakör 
című műsorában és tudósítója volt a Ma-
gyar Rádió Falurádió műsorának is. Én kis 
kertem címmel 2021-ben önálló kötetet 
jelentetett meg. A magyar mezőgazdaság 
eredményeinek hiteles közvetítése, az ag-
rárium népszerűsítése érdekében végzett 
több évtizedes kiemelkedő szerkesztő-pro-
duceri tevékenysége elismeréseként 2006-
ban Az Év Szakújságírója Díjat, 2015-ben 
a Szent István Egyetem rektorának elisme-
rő oklevelét, 2021-ben a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem rektora Pro Ne-
gotio Universitatis kitüntetését vehette át.

A 100 éves Bálint Gyuri bácsivalASZÓDI JÁNOS

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

A Kecskeméti Televízió műsorvezetőjeként

Levenduláim között  
az „Én kis kertem”-ben

Újra keresik a legszebb konyhakerteket!
Kecskemét városa az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
szervezésében idén immáron 10. alkalommal részese „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű 
Magyar Örökség-díjas országos programnak.

Egyesületünk a programhoz való 
csatlakozással felvállalt egy olyan 
nemes ügyet, melynek célja a kis-
kertek, konyhakertek újra értékké 
teremtése. A háborús konfliktus, a 
világszerte várható élelmiszerhiány 
teljesen más megvilágításba helyezi 
a konyhakerti kertművelés fontossá-
gát és súlyát. Az otthoni élelmiszer 
termelése már nem csak szabadidős 
tevékenység, hanem fontos alapköve 
az egészséges és biztonságos élelmi-
szer előállításának.

Ez az országos mozgalom nem 
csupán a versenyről szól, hanem 
arról is, hogy felhívja a figyelmet 
azokra a lelkes kertművelőkre, akik 
fáradságot nem kímélve művelik 

konyhakertjüket, gyümölcsöseiket. 
Munkájukkal megmutatják környeze-
tüknek, hogyan kell értékesen, értel-
mesen élni, kihasználva a környezet 
adta lehetőségeket.

Az év témája: „Környezettudatos 
kert”. A jelenlegi válságos helyzetben 
a legfőbb feladatunk arra ösztönöz-
ni a lakosságot, hogy saját, rokonaik 
vagy barátaik udvarán, kertjében mi-
nél többen alakítsanak ki konyhaker-
tet, gondozzák azt, termesszenek 
benne maguk és családjuk számára 
minél több konyhakerti növényt, 
zöldséget, fűszer- és gyógynövénye-
ket, gyümölcsöt.

A megmérettetés keretén belül 
keressük a város legszebb és legha-

tékonyabb gyümölcsös, zöldséges 
konyhakertjét. A nevezési kategóriák 
között megtalálhatók a hagyomá-
nyos kertek, illetve a balkonládákban 
termelők és a közösségi kertek!

Nevezési kategóriák:
• Balkon: erkélyen kialakított
• Mini: 50 m2 alatt
• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: zöldséges
• Zártkert 2.: gyümölcsös
• Zártkert 3.: vegyes (zöldség és 

gyümölcs)
• Közösségi: csoportok, óvodák, 

iskolák, szervezetek által megművelt 
kertek

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, 
telek, földterület tulajdonosa vagy 
annak megművelője.

A bírálatnál előny: a környezettu-
datos kertművelés, a vegyszermentes 
művelés, a komposztálás, a szerves 
tápanyag-utánpótlás, a talaj védel-

me, a csapadékvíz-használat, öko/
bio, régi módszerek alkalmazása, 
fűszer-, gyógynövények, régi, saját 
megőrzésű fajták a kertben, madár-
barát, rovarbarát kert kialakítása, a 
kertet több generáció művelje, illet-
ve a kertben minél többféle növény 
és élőlény kapjon helyet.

Vegyszer használata esetén a per-
metezési napló naprakész, szabályos 
vezetése KÖTELEZŐ!

Szeretettel várjuk az érdeklődők 
jelentkezését minél előbb, de legké-
sőbb 2022. június 15-ig.

A kitöltött jelentkezési lap le-
adható: személyesen: az Aranyho-
mok Kistérségfejlesztési Egyesület 
Irodájában,

6000 Kecskemét, Csányi krt. 14. I. 
emelet 106.

E-mailben, online: orosz.edina@
aranyhomok.hu

Postai úton: Aranyhomok Kistér-
ségfejlesztési Egyesület 6000 Kecs-
kemét, Kossuth tér 1.

„A legszebb konyhakert” program 
– Kecskemét 2022. évi eredmény-
hirdetése: 2022. szeptember 23. 
(péntek).

A program felhívása és a jelent-
kezési lap elérhető az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület hon-
lapján (www.aranyhomok.hu) és 
Facebook-oldalán (facebook.com/
akegyesulet/).

Jelentkezéskor, illetve a verseny 
idején szívesen veszünk fotók készí-
tését a balkonról, kertről, mely segíti 
a bírálók munkáját.

Várjuk minden zöldség-, gyü-
mölcstermesztő, kertművelő 
jelentkezését!

Bízunk benne, hogy 2022-ben még 
több konyhakertész méretteti meg 
magát ezen a versenyen, és együtt-
működésével részt vesz a példamuta-
tó érték- és tudásmegőrzésben.

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési  

Egyesület közleménye
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A legifjabb  
kecskemétiek

Györgye Olívia Odett (édes-
anyja neve: Csorba 
Beatrix) Szalkszentmárton, 
Jáger Larina (Kiss Csilla) 
Kecskemét, Varga Laura 
(Barna Laura) Szentkirály, 

Kiss Zoltán József (Kiss Erika) Kecskemét, 
Banka Marcell (Ács Anett) Orgovány, 
Kothencz Martin (Szilber Roberta) 
Ballószög, Krum Szofi (Kis-Prumik Dóra) 
Nagykőrös, Maeráz Bertalan Gábor (Balla 
Zsuzsanna Fanni) Budapest 09., Kolompár 
Dzsenet (Kolompár Beáta) Kalocsa, 
Kolompár Maja (Kolompár Beáta) Kalocsa, 
Csernus Zétény (Csernus Virág Vivien) 
Tiszakécske, Körmöczi Laura (Vígh Ágnes) 
Kecskemét, Fodor Zoé (Bartos Eliza) 
Perkáta, Mikó Balázs (Radics Nikolett) 
Kiskunfélegyháza, Kovács-Patyi Levente 
(Patyi Brigitta) Kiskunfélegyháza, 
Abdouraman Leila (Nagy Edina) Kecskemét, 
Szabó Miló (Mányi Zsanett) Ballószög, 
Kecskeméti Mira (Kurgyis Mónika) 
Kiskunfélegyháza, Kenderes Bercel Dávid 
(Ruska Krisztina) Ágasegyháza, Baranyi 
Nikolász Noel (Baranyi Anita Renáta) 
Kecskemét, Pálinkás Roland (Marton 
Nikoletta) Kecskemét, Balogh Hanna 
(Chladek Vanda) Kecskemét, Rab Lilien 
Éva (Eszes Katalin Viktória) Kunszállás, 
Tóth Annaróza (Bitó Anna) Kecskemét, 
Varga Dóra Kloé (Tóth Dorina) 
Szabadszállás, Zsikla Kornél (Kis Adrienn) 
Kecskemét, Pap Róza (Sasinszki Ágnes) 
Kecskemét, Pál Hanna (Balogh Anita) 
Kerekegyháza, Csabai Milla (Márton Anna 
Szandra) Ballószög, Nádori Noel (Sütő 
Regina) Nagykőrös, Ványi Sámuel (Balog 
Bernadett) Nagykőrös, Szala András 
(Babinszki Pálma Ivett) Ladánybene, 
Hunyadfi Bence (Pintér Ágnes) Nagykőrös, 
Kovács Léna (Szabó Anita) Ballószög, 
Polyák Anna Judit (Zátrok Katalin) Orgovány, 
Toldi Lilien (Palásti Brigitta Nikoletta) 
Kiskunfélegyháza, Lakatos Zejnep Zselyke 
(Ajtai Nikoletta Anikó) Kunszentmiklós, 
Bartha Adél (Dobos Alexandra) 
Soltszentimre, Mák Zoltán (Guttyán Vivien) 
Ladánybene, Horváth Zoé Lilien (Radics 
Dezideráta) Izsák, Budai Letisa (Szabó 
Mónika) Kiskunfélegyháza, Berente Márk 
(Márkus Réka) Kecskemét, Kócsó Lara 
(Urbán Emese) Kiskunfélegyháza, Tormási 
Áron Botond (Halasi Hedvig) Kecskemét, 
Zsebő Regő (Babó Szilvia) Kecskemét, 
Kónya Szilvia Angéla (Molnár Szilvia) 
Lajosmizse, Szalai Annabella (Paróczi 
Réka) Kecskemét, Patai Szonja Mira (Biczó 
Brigitta) Kunszentmiklós, Soós Bence 

(Kovács Réka) Tiszakécske, Kresztyankó 
Benett (Balázs Eszter) Abony, Halasi Médea 
(Tóth Júlia Edit) Kecskemét, Gera Kamilla 
(Garai Hajnalka) Kecskemét, Papp Zalán 
(Halasi Annamária) Kecskemét, Gyapjas 
Zsolt (Pácsa Márta Nikolett) Kecskemét, 
Locskai Noel (Balogh Bernadett) 
Kiskunfélegyháza, Harlacher Lora (Kőrösi 
Ramóna) Kerekegyháza, Maksó Linett 
(Virágh Aliz) Kecskemét, Tóth Lénárd (Bera 
Nikolett) Kecskemét, Bódog Hanna (Makula 
Linda) Kunadacs, Lantos Lilien (Fehér 
Erzsébet) Jakabszállás, Nepp Ármin (Czabai 
Anikó) Paks, Maróti Milana (Budai Ildikó) 
Kecskemét, Kőrözsi Konor (Sallai 
Alexandra) Szabadszállás, Horváth Hanna 
(Szabó Mária) Izsák, Törőcsik Alex 
(Menyhárt Emese) Nagykőrös, Szalai Ádám 
(Titi Brigitta) Kunszentmiklós, Sutus Luca 
Mária (Szél-Tóth Bettina Alexandra) 
Kecskemét, Sutus Lara Éva (Szél-Tóth 
Bettina Alexandra) Kecskemét, Hegedűs 
Tamás (Bélley Zsófia) Kecskemét, 
Hegymegi Hédi Emma (Káldi Brigitta) 
Jakabszállás, Scridon Noémi (Gattyán 
Kinga) Dabas, Víg Odett (Kapocs Lilla) 
Fülöpszállás, Gáspár Dorka (Leskó Nikolett) 
Lajosmizse, Gyöngyi Bálint (Szappanos 
Anita) Kecskemét, Pődör Kristóf (Mityók 
Gyöngyi) Kecskemét, Farkas Mia Lara 
(Lővei Laura) Budapest 09., Prónai Hanna 
Róza (Tóth Krisztina) Nagykőrös, Sebestyén 
Dénes (Kaszás Veronika) Szalkszentmárton, 
Ludányi Cintia Dorina (Kolompár Henrietta) 
Kecskemét, Zsigó Nóra (Soltész Lívia) 
Izsák, Kulcsár-Horváth Attila (Dongó Ilona) 
Városföld, Gurbó Dusán (Ország Nikolett) 
Városföld, Szabó Lenor (Bognár Andrea) 
Helvécia, Tóth Dorka (Horváth Pálma) 
Kunszentmiklós, Homoki Janka (Patai 
Szabina) Lajosmizse, Kotroczó Zsombor 
(Kullai Györgyi) Kecskemét, Terhes Marcell 
(Vajnai Nóra Orsolya) Hódmezővásárhely, 
Györgye Olívia (Csorba Beatrix Szilvia) 
Szalkszentmárton.

Halottaink
Sinkó István Mihály 1959. 
(Izsák), Százdi Balázs 1928. 
(Kecskemét), Hegedűs Judit 
Margit 1958. (Kecskemét), 
Huszár Béláné Szatmári Margit 
1944. (Kecskemét), Bakó 

Mihályné Rozsi Irén 1941. (Kecskemét), 
Vincze Mihály 1947. (Kecskemét), Lévai 
Ferencné Timár Julianna 1930. 
(Kecskemét), Kenderesi Lajosné Nagy 
Magdolna 1939. (Berettyóújfalu), Takács 
Sándorné Bene Sára Erzsébet 1961. 
(Kecskemét), Ballók Márta 1962. 
(Debrecen), Drótos József 1959. (Miskolc), 
Nagy János 1950. (Kecskemét), Jakab 

Zoltánné Bollók Tünde 1965. (Miskolc), 
Czégány Lajosné Kanizsai Rozália 1924. 
(Szabadszállás), Szalai Sándor 1956. 
(Szabadszállás), Kótzián József 1949. 
(Szabadszállás), Bódis Imre 1947. 
(Kerekegyháza), Kakulya István 1977. 
(Kecskemét), Barta József Sándor 1941. 
(Izsák), Zsákai Rudolf 1939. (Kecskemét), 
Mócza Jenőné Sajátovics Terézia 1926. 
(Kecskemét), Gyenes Józsefné Váczi 
Rozália Julianna 1942. (Kecskemét), 
Mikesi Károlyné Csikai Irén Éva 1941. 
(Budapest), Tőzsér Józsefné Kálmán 
Erzsébet 1931. (Budapest), Kira Tamás 
Dénesné Szalai Erika 1958. (Kecskemét), 
Molnár László 1969. (Kecskemét), Markó 
Miklós 1950. (Bugac), Baloghné Labancz 
Mária Magdolna 1946. (Kecskemét), 
Takács Ottó 1971. (Sárbogárd), Marton 
Ferencné Mészáros Rozália Julianna 1928. 
(Kecskemét), Seres Mihály 1942. 
(Kiskunfélegyháza), Tóth Ferenc 1935. 
(Cegléd), Németh Ferenc János 1954. 
(Lajosmizse), Feri József 1952. 
(Kiskunfélegyháza), Sziffer Zoltán István 
1952. (Budapest 08.), Szabó Jánosné 
Takács Ilona Katalin 1951. (Kecskemét), 
Gál Józsefné Szabó Zsuzsanna 1956. 
(Törökszentmiklós), Gulyás Gyula 1932. 
(Zalaszentgrót), Rausch Tamás 1962. 
(Baja), Bolla Sándor László 1952. 
(Budapest 08.), dr. Csarnayné Tóth Gizella 
1943. (Orgovány), Fodor Gyuláné Magonyi 
Margit 1940. (Kecskemét), Dudás Ferenc 
1992. (Lajosmizse), Bretus Györgyné 
Boros Terézia 1941. (Kóny), Kalocsa Antal 
1945. (Lajosmizse), Pintér Jánosné 
Zámbori Mária 1938. (Újkécske), Hajma 
Sándor 1928. (Orgovány), Seres Józsefné 
Bozó Ilona 1953. (Izsák), Nagy Margit Elja 
Süveg Margit Elja 1925. (Crowland 
[Kanada]).

Házasságot 
kötöttek
Herczeg Endre és Faragó 
Tímea Bernadett, Hegedűs 
Krisztián és Juhász Emese 

Fanni, Sánta Ferenc és Mezey Szimonetta, 
Kovács Sándor és Varga Nikolett, László 
Szilárd Tihamér és Buza Irén Sára, Papp 
Gábor és Varga Eszter Viktória, Deutsch 
Kálmán György és Balla Sára Erzsébet, 
Verebes Endre és Gálos Viktória, Fekete 
Dávid és Andrási Vivien Alexandra, Pesti 
Gábor és Frankhauzer Nikolett, Ugrai Gábor 
és Csincsák Krisztina, Pörge László és 
Diós Eszter, Kovács Attila és Hucsi Ágnes 
Magdolna, Varsányi Mihály István és Szűcs 
Eszter, Laczó Dénes és Virág Mónika, 
Pusztai Pál és Borkics Petra Zsuzsanna, 
Farkas Márton és Hodgyai Ágota, Tölgyessy 
Milán és Kőrösi Viktória, Borsos Norbert 
és Szántó Beáta, Bodor Máté és Szalontai 
Enikő.

GYEREK−
NAP, 

MÁJUS 
28−29.

ÚJVIDÉK

"4−LÁBÚ" 
PROG−

RAM

POHÁR−
KÖSZÖN−

TÕ

FESLETT

TONNA

CELEB 
FÉRJ + 

FELESÉG

REKLÁM, 
RÖV.

ZORRO 
JELE

FÉLRE!

LANTÁN

AZ 
ELÕZÕ 
HELYRE

ÖSZTÖ−
NÖSEN 

SEJT

NEDVES, 
PÁRÁS

NÓTA 
ELEJE!

TIPPJÁ−
TÉK−LAP

PINCÉBE 
CIPEL

EGYIPTO−
MI FÕV. 
LAKÓJA

NEM AZ!

OSZTOZ−
KODIK

KAJTAT, 
KUTAT

SZELÉN

JÚDÁS 
MÁSIK 
NEVE

RÁZNI 
KEZD!

SZOMJ−
OLTÓ

PIÁL

JAPÁN 
PORCE−

LÁN

KIS 
PATRIK!

PROG−
RAM

SUGÁR 
JELE

RÉMHÍR 
KÖZEPE!

LEVITT 
"A" HANG

VIZIGÓT 
KIRÁLY

TOGO 
SP.JELE

MARÓT ... 
(ÉNEKES)

IRÓNIA, 
CSIPKE−
LÕDÉS

TYÚKFEJ!

APRÓ 
PEHELY

KÁLIUM

SZÁNDÉK

BÍRÁLAT

KÁTÉ!

Vízszintes 
segítség: 

SOA, 
SERIF, 

RATRAK

I B
RÓMAI 5

ÁRIA 
ELEJE!

PESTI 
SZÍNHÁZ

SHREK 
NÉPE

2/3 ZIL!

... WAR−
HOL; AM. 
MÛVÉSZ

OROSZ 
FFINÉV

LÍBIA 
LAKÓJA

ETIÓP 
TÖRTÉ−
NELMI 
RÉGIÓ

HÓEKE

BERLINI 
HIVATAL!

AGY−
KÉREG!

BÉCSI 
FAGYI!

3 + 3

MOBIL−
KÁRTYA

TAN−
KÖNYV, 

RÖV.

NORTH

MONACÓI 
HERCEG

TÜZEL

TALPAS 
BETÛ

SZINTÉN 
NE

SZALAD

ÁLLÓ−
VÍZ

ÉPÍTÕ−
ANYAG

SVÁB 
ZENE

HÓD−
FAROK!

URÁN

JÁSZ−
VÁSÁR

MAI NEVE

DEHOGY!

HEVENY

UNAT−
KOZNI 
KEZD!

Függ. 
segítség: 

AMT, 
ARITA, 
ALARIK

M

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab páros jegyet a Kecskeméti Városnéző 
Kisvonatra.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket június 12-ig várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
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műszaki igazgató

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

A május 12-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:
Magna Cum Laude frontembere

Mező Misi Mesélő 

Nyertes:
Egy darab két személyre szóló belépőjegyet nyert 

a Mező Misi: Mesélő című klubkoncertre. 
A nyereményt a nyertes átvette.

Megemlékezés  
és koszorúzás  
a hősök napján

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Területi Szervezete, 
a Hadigondozottak és a Magyar Történelmi Vitézi Rend 
a hősök napja tiszteletére megemlékezést és koszo-
rúzást tart május 29-én 9:30 órakor a II. világháborús 
emlékműnél (a Deák Ferenc tér körforgalom felőli 
oldalán).  

Beszédet mond: Fekete Tamás ezredes, az MH 59. Szentgyör-
gyi Dezső Repülőbázis parancsnokhelyettese.
A megemlékezésen közreműködnek:
•  Molnár Pál, az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola 

tanára,
•  Jászberényi Balázs és Kiss Levente, a Kecskeméti Katona 

József Gimnázium 11. osztályos tanulói,
• a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület tagjai.
Szeretettel várják az érdeklődőket!

19–20. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

Fotó: korábbi felvétel
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Két kulcsjátékosát volt kénytelen 
nélkülözni a Duna Aszfalt–DTkH 
Kecskemét a negyeddöntő keddi 
harmadik felvonásán. Dramicanin 
könyökét műteni kell, Klobu-
car vádlijában pedig szakadást 
fedeztek fel, így egyikőjükre sem 
számíthat huzamosabb ideig a 
szakmai stáb. A Tiszaligetben bá-
tor játékot mutattak be Wittman-
nék a nehézségek ellenére, és a 
fiatalok is maximálisan kivették 
a részüket a harcból, ám ezúttal 
a Szolnok örülhetett a győze-
lemnek. A párharc állása 2–1 a 
Kecskemétnek.

Karahodzsics duplájával startolt az ösz-
szecsapás, majd Subotic emelt rá egy 
triplát, 3–2. Ismét a KTE centere villant 
meg, Pollard is csatlakozott hozzá bün-
tetőkből, ám Badzim, Kovács Péter és 
Subotic is betalált a túloldalon, 10–6. 
Fazekas trojkája jókor érkezett, 10–9. 
Továbbra is jól céloztak kintről a Ti-
sza-partiak, megint Kovács volt pon-
tos, 13–9. Az ötödik csapatfault után 
Badzim állhatott a vonalra és nem hibá-
zott, 15–9. Milutinovic a másik térfélen 
ugyanígy járt el, 15–11. Young tört be 
villámléptekkel, míg honfitársa, Pol-
lard büntetőkkel gyarapította pontjai 
számát, 17–13. Subotic-egyesek után 
Milutinovic pillanatai következtek, 
egy pontra zárkózott a Kecskemét, 
a szolnokiak trénere pedig időt kért, 
19–18. Szolnoki kettesre Wittmann 
elképesztő trojkával válaszolt, 21–21. 
Jaramaz is feliratkozott a pontszerzők 
közé, 21–24. Cummings sem akart le-
maradni, 24–24. Pollard büntetőzött 
kétszer, Rudner távolról adott választ, 
27–26. Az etap végén még Jaramaz tu-
dott betalálni, így 27–28-ra megnyerte 
az első tíz percet a Duna Aszfalt–DTkH 
Kecskemét.

Ivkovic remekül állt bele a hármas-
ba, 27–31. Badzim szintúgy kintről volt 
pontos, 30–31. Badzim büntetőivel 
fordított a Szolnok, 32–31. Subotic 
forgolódott aztán, és emelte rá 34–31. 

Karahodzsics pick and roll után tette 
fel, 34–33. Felváltva estek a pontok, az 
etap közepén Jaramaz trojkájával újra 
a KTE-nél volt az előny, 38–40. Jó véde-
kezést követően Pollard forgatta meg 
Kovácsot, 38–42. Potocnik magához 
rendelte fiait, ám ez nem zökkentette 
ki a hírös városiakat, Kucsera villantot-
ta meg tudását a palánk alatt, 38–44. 
Cakarun állhatott a büntetővonalra, és 
higgadt volt, 40–44. Pollardot is csak 
szabálytalanság árán tudták feltartóz-
tatni, az egyeseket ő is értékesítette, 
40–46. Az Olaj horvát légiósa, Caka-
run mezőnyből nem, de büntetőből 
igencsak termelékeny volt, 42–46. 
Subotic révén jött feljebb a Szolnok, 
44–46. Forray Gábor tartott taktikai 
értekezletet, pontot viszont nem si-
került szereznie csapatának, Badzim 

a másik térfélen viszont két egyest is 
elsüllyesztett, 46–46.

Cakarun révén megszerezte a veze-
tést a Szolnok, ám nem sokáig tartott, 
Karahodzsics volt jókor, jó helyen 48–
48. Young kettesére Pollard triplával 
reagált, 50–51. Az utolsó támadást a 
Szolnok vezethette a félidőben, Young 
védővel együtt dobta be a trojkát, 53–
51-gyel mehettek pihenőre a csapatok.

Kovács kezdte meg a pontgyártást 
a harmadik etapban, őt pedig Caka-
run követte, 57–51. Jaramaz hármasa 
lejött, Subotic viszont nem kegyelme-
zett, 60–51-nél Forray időt kért. Nem 
találta a ritmust a KTE, a Tisza-partiak 
pedig ezt kihasználták, 64–51. Pollard 
szerezte az első kecskeméti egysé-
geket ebben a felvonásban, 64–53. A 
hírös városiak amerikai légiósa tech-

nikait kapott, Cummings az ezért járó 
egyest értékesítette, azt követően 
pedig zsákolt, 67–53. Milutinovic hár-
masa jókor érkezett, ám Cummings 
gyorsan reagált rá, 70–56. A negyed 
hajrájában begyújtotta a rakétákat a 
KTE, és 71–62-re zárkóztak. Időt kért 
az Olajbányász, és Kovács révén ismét 
tíz fölé növelték fórjukat, 75–62. Kara-
hodzsics kapott szép labdát Wittmann-
tól, 75–64. Badzim hármasa behullott, 
Suboticé kiperdült, 78–64. 

Könnyű kosarakat szereztek a haza-
iak, Milutinovic ezekre extra triplákkal 
válaszolt, 82–70. Badzim ziccere után 
Forray Gábor időt kért, hogy felráz-
za csapatát a maradék időre, 84–70. 
Badzim villant meg újfent, Milutinovic 
pedig bátran tört be, 86–72. Rudner 
maradt egyedül, és pontosan célzott 

távolról, 89–72. A Kecskemétnél Milu-
tinovic továbbra is elemében volt, nem 
bírták tartani vele a lépést, 89–74. 
Forray Gábor a fiataloknak szavazott 
bizalmat, s Tóth Barna remekül oldotta 
meg, és tette fel szépen a ziccert, 89–
76. Subotic büntetőire Tóth Barna tá-
volról adott választ, 91–79. Suboticot 
nem bírták tartani a palánk alatt, ám 
Tóth is lendületben maradt, 93–81. Ja-
ramaz trojkájával bejött tíz egység alá 
újra a KTE, 93–84. Subotic ott, Kiss Dá-
vid itt, 95–86. Botka rendíthetetlenül 
tört be, büntetőket harcolt ki, egyet ér-
tékesített, 95–87. A legvégén Kiss még 
bepöcizett egy lecsorgó labdát, ezzel 
kialakítva a végeredményt, 95–89.

Szolnoki Olajbányász – Duna Aszfalt–
DTkH Kecskemét 95–89 (27–28, 26–23, 
25–13, 17–25)

Tippmix Férfi NB I. A-csoport, rájátszás 
negyeddöntő 3. meccs

2022. május 24., kedd 17:45
Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás, dr. Mé-

száros Balázs, Györfy Rúben
MKOSZ-ellenőr: Bognár Tibor
Szolnok: Gilszki -, Badzim 17/6, Ko-

vács 16/9, Subotic 22/6, Cakarun 12. 
Cserék: Young 8/3, Sebők -, Rudner 6/6, 
Cummings 14/6.

Vezetőedző: Gasper Potocnik
Kecskemét: Pollard 19/3, Jaramaz 

15/12, Milutinovic 22/12, Kucsera 2, 
Karahodzsics 10. Cserék: Wittmann 3/3, 
Ivkovic 3/3, Fazekas 3/3, Kiss 4, Tóth Ba-
lázs -, Tóth Barna 7/3, Botka 1.

Vezetőedző: Forray Gábor
A párharc az egyik csapat há-

rom győzelméig tart. Az állás 2–1 a 
Kecskemétnek.

 Komáromy András

Duna Aszfalt–DTkH: Megfogyatkozva is 
nagy küzdelemre késztettük a Szolnokot

A Kecskeméti Sportiskola külön-
böző korosztályos röplabdacsa-
patainak magyar bajnoki arany- 
és bronzérme bizonyítja, hogy 
a sportág utánpótlásképzése 
magas színvonalon folyik váro-
sunkban. A KESI U13-as csapata 
aranyérmet nyert az első osz-
tályú országos mini bajnokság 
döntőjében, az U17-es korosztály 
csapata pedig harmadik lett a 
Buzek László Országos Serdülő 
Bajnokságon.

Szabó Tamás, a KESI mini csapatának 
az edzője elmondta, hogy alapvetően 
az Arany János Általános Iskola tanuló-
ira épült az aranyérmes gárda, amely-
hez két röplabdás a Vásárhelyi Pál 
Általános Iskolából csatlakozott, ahol 
Seremet Attila az edzőjük.

Az edző szerint a csapatkapitány, 
Komáromi Dávid nagyon jól játszott, a 
csapat legértékesebb játékosának járó 
különdíjat is megkapta.

– Dávid a csapat motorja, példaér-
tékű szorgalommal készült, az év fo-

lyamán egyetlen edzésről sem hiány-
zott, sőt egy korcsoporttal fentebb, a 
gyerek korosztályban is edz szerdán-
ként és csütörtökön.

Király Benjamin a Vásárhelyiből ke-
rült be a KESI csapatába. 190 cm-es 
magasságához nagyon jó játékkész-
ség is párosul. Mellettük Oláh Martin 
és Csillag Zsombor is nagyon sokat 
fejlődött ebben az évben.

– A bajnokság nyolc fordulójában 
egyetlen ezüstérmet szereztünk, a 
többit megnyertük, így esélyesként 
jutottunk a szegedi döntőbe. A cso-
portmérkőzések során a Dunaújváros 
és a Szeged csapata ellen győzni tud-
tunk, és csoportelsőként a másik cso-
port második helyezettjével, a Szolnok 
együttesével játszottunk a legjobb 
négy közé jutásért. A győztes mérkő-
zés után a Pénzügyőr SE csapatával 
kerültünk össze a döntőben. Itt fölény-
ben játszottunk, nem volt kétséges a 
győzelmünk. Az első sorom szinte le-

győzhetetlen volt, egész évben egyet-
len alkalommal maradtak alul – részle-
tezte a döntőig tartó utat az edző.

A csapattal nem állnak le, mert az 
Arany János Általános Iskola csapa-
tával szeretnék megnyerni a diáko-
limpiát, amelyet június 9–12 között 
rendeznek.

Az aranyérmes csapat tagjai: Széná-
si Hunor, Komáromi Dávid, Gór Bence, 
Csordás Zoltán, Farkas Marcell, Csillag 
Zsombor, Veszelszki Kende Koppány, 
Király Benjámin, Oláh Martin, Tó-
zer-Nemes Bence, Szénási Noel, Ko-
vács Dominik.

Az U17-es serdülő csapat eredmé-
nye is kiváló, mert csak a Buzek László 
Országos Serdülő Bajnokság döntőjét 
magabiztosan nyerő Dunaújváros tud-
ta legyőzni a KESI csapatát. A Kecske-
méten megrendezett országos dön-
tőbe hat csapat jutott. A Kecskeméti 
Sportiskola csapata óriási küzdelem 
után 3–2-re nyert a Szolnok ellen és 

megszerezte a bronzérmet. A döntőt 
a Dunaújváros a Kaposvár ellen vívta 
és a DSE Röplabda Akadémia 3–0-ra 
nyert a RÖAK Kaposvár ellen. A torna 
névadója, a 266 szoros válogatott, 
tízszeres magyar bajnok Buzek László 
is megtekintette a mérkőzéseket és 
részt vett a díjkiosztón is.

A torna zárásaként dr. Homoki 
Tamás, Kecskemét alpolgármestere 
köszöntötte a csapatokat és külön 
Buzek Lászlót. Hangsúlyozta: Kecs-
kemét igazi röplabdaváros, amely 
örömmel adott otthont az országos 
döntőnek. A díjátadáson részt vett 
dr. Szeberényi Gyula Tamás ország-
gyűlési képviselő, valamint Beregszá-
szi Szabolcs mester edző, Fritz Ág-
nes, a KESI sportszakmai igazgatója, 
Szabados István, a Magyar Röplabda 
Szövetség utánpótlás szakmai veze-
tője és Wecera Csaba, az MRSZ veze-
tőségi tagja.

A KESI csapatának a legjobbja Engel 

Dorián lett, a torna legjobb támadó-
játékosának különdíját Varga Péter 
nyerte. A torna MVP-je Tóth Kristóf, a 
Dunaújváros játékosa lett.

Gyurkó Sándor, a kecskeméti csa-
pat edzője szerint jól sikerült a dön-
tő, a csapat egész éves szereplésével 
elégedett.

– Ez egy egész éves bajnoki sorozat 
volt – mondta –, ami itt a hatos dön-
tővel zárult le. Egész évben egyetlen 
ellenféltől, a Dunaújvárostól kaptunk 
ki, sajnos az elődöntőben is ők voltak 
a jobbak. A bronzmérkőzés azért sike-
rült ilyen nehézkesre, mert bennünk 
volt a csalódottság az elődöntő után. 
Az első megnyert játszma után a fiaim 
úgy gondolták, hogy ez így fog végig 
menni. Nem így lett, sőt a végén izgul-
nunk is kellett. Így most azt mondom, 
hogy örülök a bronzéremnek, reális 
eredmény született itt a hétvégén. 
Örülünk a bronzéremnek, győzelem-
mel fejeztük be a bajnoki szezont.

Eredményesek a Kecskeméti 
Sportiskola röplabdacsapatai

Az aranyérmes mini csapat

A bronzérmes serdülő csapat

Fotó: m
kosz.hu
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Több mint 400 alsó és 
felső tagozatos diák rajzolt 
egyszerre a Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola 
udvarán múlt pénteken 
délután. 29. alkalommal 
rendezték meg a Kecske-
méti Aszfaltrajzversenyt, 
amelynek témája idén 
„Keveréklények a vadon-
ban” volt.

Színes lények és mozgalmas 
formák lepték el a Kodály Isko-
la udvarát május 20-án. Ezen a 
péntek délután tartották meg 
ugyanis a hagyományos Kecs-
keméti Aszfaltrajzversenyt a 
Kodály Zoltán Ének-zenei Ál-
talános Iskolában. A versenyre 
előzetesen 7 intézményből 75 
csapat regisztrált, így nagyjá-
ból 450 diák rajzolt egyszerre 
az udvaron. Idén is előre meg-
határozott tematika alapján 
alkothattak a diákok. Az idei 
rajzverseny ezúttal a Keveréklé-
nyek a vadonban címet kapta. A 
tanulók ennek megfelelően 4-5-
6 fős csapatokban készítették 
el az alkotásokat, így lett szín-
pompás az iskola udvara.

Ez a verseny már a 29. volt a 
sorban. A Kecskeméti Aszfalt-
rajzverseny története 1994-ben 
Hetényegyházán kezdődött a 
Móricz Zsigmond Iskolában, 
majd 1999-től már a Kodály Is-
kolában rajzoltak a diákok.  A 
rendezvényen évről évre 250-
300 diák rajzol együtt nagysze-
rű alkotásokat. A kezdetektől 
az együtt rajzolás volt az egyik 
meghatározó gondolat, hogy 
sok-sok diák rajzoljon együtt 
a szabadban, előre meghatáro-
zott témából készülve – mond-
ta el Patkós László szervező, az 
iskola rajztanára.

 Harkai György

KEVERÉKLÉNYEK A KODÁLY SULI 
hagyományos aszfaltrajzversenyén

GYEREKNAPI MEGHÍVÓ
Az idei kecskeméti gyereknapi programso-
rozaton vendégeskedik a szabadkai Arany-
kapu Játszóház csapata. A Délvidékről 
érkező csoport kreatív és játékos foglalko-
zásokkal várja a kecskeméti gyermekeket.

A játékparkban golyólabirin-
tussal, tekepályával, gólyalá-
bakkal, célba dobókkal, me-
móriatáblával, óriás jengával, 
halászos játékkal, lengőteké-
vel lehet játszani a szakkép-
zett animátorok irányítása 
mellett, a kézműves foglalko-
zásokon pedig régi mestersé-
geket sajátíthatnak el.
A „műhelyben” készülhet 
hímzett keszkenő, fonalból 
szőtt koszorú és filc ékszer 
is. Mesemondók és népzenei 
együttes fellépése színesíti a 
bemutatkozást.

A szabadkai vendégekkel 
2022. május 29-én, vasárnap 

10 és 13 óra között  
Kecskeméten, a Deák téren 

találkozhatnak  
az érdeklődők. 

A program az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.  
A projekt címe: Kultúrában utazunk – folKulture.  
Projektazonosító: HUSRB/1903/33/0011

TOVÁBBI KÉPEK!

Fotók: Patócs Dom
inik


