
Testének börtönébe  
zárva él Krisztina 
Akadálymentes fürdőszobára gyűjt a ballószögi Szabó 
Krisztina Hajnalka családja. A 17 éves lány nem ké-
pes akaratlagos mozgásra, édesanyja, Gyuris Erzsébet 
mindent megtesz azért, hogy megtalálja a megfelelő 
terápiát, gyógymódot számára.

Tapsvihar a 
125. évadnak 
Az évadzárón Cseke Péter 
direktor elmondta, méltóképp 
sikerült megünnepelni a Kecs-
keméti Katona József Nemzeti 
Színház 125 éves fennállását.

Stendhal,  
újragondolva 
Albert Csilla, a Katona József 
Gimnázium magyar–angol sza-
kos tanára Mészáros Julianna 
biciklije címmel új regénnyel 
jelentkezett a könyvhéten.
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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.

11. oldal 7. oldal 6. oldalINTERJÚ GYERMEKNAP GAZDASÁG
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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. 
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Isten szeretete minden rosszat legyőz  Olvasóink segítettek Folyamatosan festene  KECSKEMÉTI LAPOK

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! 40.000

Áder János a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Hivatalosak a helyi választás eredményei Zajlik a Rudolf kert rekonstrukciója Katona Józsefre emlékezett a város

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

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  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

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 R
óbert

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

Kecskeméti 
sajtsiker 
Két termékével is eredményes 
lett Lepés Bea kecskeméti Lep-
ke Sajt Manufaktúrája a XXIII. 
Gyomaendrődi Nemzetközi 
Sajt- és Túrófesztiválon. 
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Isten szeretete minden 
rosszat legyőz  
Olyan időket élünk, hogy talán már meg is felejtkez-tünk a feltámadás ígéretéről és öröméről. Útmutatás-ra, hitünket erősítő szavakra régóta nem volt ilyen nagy szükség – dr. Finta József atyát, érseki helynököt, a főplébánia vezetőjét kérdeztük húsvétkor.

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

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

8. oldal 7. oldal 9. oldalHÚSVÉT ADOMÁNY INTERJÚ
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OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP!

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 R
óbert

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.

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: JÚLIUS 7.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

HONVÉDSÉG

Zászlószalag  
a repülőbázisnak 

Zászlószalagot adományozott a Kecs-
keméti Repülőbázisnak Szalay-Bob-
rovniczky Kristóf honvédelmi minisz-
ter június 2-án. A különleges adomány 
a lelkiismeretesen és magas szakmai 
színvonalon végzett munka elismeré-
sének kitüntető szimbóluma.

Megtisztították a körzetet

Egyedülálló, visszanézhető online show keretében tartották meg az 5letből jövő! játékos vállalkozási vetélkedő döntőjét 
múlt pénteken a kecskeméti Ápoló Klubban. A rekordszámú, 60 indulóból idén 24 középiskolás csapat teljesítette az első 
fordulót, közülük a legjobb öt versengett aznap. A csapatok szakmai zsűri előtt mutatták be saját cégalapítási ötletüket. 
A 2022-es 5letből jövő! győztese a budapesti csapat lett, egy mindentudó honlap ötletével 
(Képünkön a polgármester az egyik díjazott csapattal)

FUTBALL

Itthon játszhatjuk 
a hazai meccseket 
A Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) június 9-ei elnökségi dönté-
sének értelmében az NB I.-be vissza-
jutott Kecskeméti TE saját otthoná-
ban, a Széktói Stadionban játszhatja 
mérkőzéseit bizonyos feltételek tel-
jesülése esetén.

Rekord az 5letből jövő! vetélkedőn

3. oldal

8. oldal

15. oldal

Fotó: Bogdándi Ferenc

Fotó: Banczik R
óbert

A kecskeméti 9. számú választókerület lakóközösségének 
tagjai és a Fidesz– KDNP önkormányzati képviselőjelöltje, 
Jánosi István (képünkön jobbról) múlt szombaton együtt 
gyűjtötték a hulladékot a körzetben.

A közösségi összefogással elvégzett munkáról Jánosi 
István az alábbiakat írta Facebook-idővonalán: „Akik is-
mernek, tudják: ahogyan eddig, úgy ezután is a problémák 

gyors és hatékony megoldására törekszem, nem pedig az 
»elmismásolásukra«”.

Posztjában megköszönte a lakók segítségét, és azt is 
hangsúlyozta, hogy a helyiek bizalommal fordulhatnak 
hozzá a Kossuth és Erzsébet körút mindkét oldalán, le-
gyen szó közbiztonságról, szemétszedésről vagy egyedi 
kérésekről.

Jelentős útfelújítások 
Széchenyivárosban

Fotó: Banczik R
óbert

Sorra újulnak meg az utak a 
Széchenyivárosban. A Tömörkény 
utca már készen van, jelenleg a 
Nyíri úton, annak új körforgalmá-
ban, valamint a Lánchíd utcában 
zajlanak munkálatok. Dr. Salacz 
László országgyűlési képviselő 
nemrég elmondta, hogy a Nyíri út 
folytatását is felújítják a Széles 
köztől a 445-ös útig.

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő (b)  
és Balogh Zoltán, a Polgármesteri Hivatal  

Fejlesztéspolitikai Irodájának vezetője

5. oldal
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Közel 900 gyermek tanulhatott 
idén úszni az Úszó Nemzet Prog-
ramnak köszönhetően Kecskemé-
ten. Jövőre csaknem dupla ennyi, 
azaz körülbelül 1500 gyermeket 
várnak majd az uszodába. A cél, 
hogy a kicsik vízbiztosan megta-
nuljanak úszni.

A január 31-én országosan 20 hely-
színen elindított Úszó Nemzet Prog-
ramhoz a hírös város is csatlakozott. 
A kezdeményezés révén a kecskeméti 
nagycsoportos óvodásokat és elsős 
diákokat is elkezdhették nagy lét-
számban oktatni.

– Közel 900 gyermek vett részt az 
oktatásokon januártól június közepé-
ig. A következő félévben, 2022 szep-
temberétől ez a szám ugrásszerűen 
nőni fog, hiszen már a második évfo-
lyamosok is bekapcsolódnak – nyilat-
kozta a Kecskeméti Médiacentrumnak 
Jánosi István, a Hírös Sport Nonprofit 
Kft. sportszakmai referense.

Díjak és örömjáték a Kesi vízilabdás évadzáróján
A Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark adott helyet a Kecskemé-
ti Sportiskola (Kesi) vízilabda-szakosztálya évadzáró összejövetelé-
nek hétfő délután. Díjazták a szezonban legjobb teljesítményt nyújtó 
gyerekeket, majd a strand nagymedencéjében játszottak a különbö-
ző korosztályok.

Jánosi István, a szakosztály veze-
tője az elmúlt szezont értékelve a 
KTV-nek kiemelte, hogy a fiúknál a 
gyermek, a serdülő és az ifjúsági kor-
osztályban is feljutottak az országos 
bajnokság A1-es csoportjába, míg a 
lányoknál együttműködési megálla-
podást kötöttek a III. kerületi TVE 
csapatával, aminek köszönhetően na-
gyobb lehetőségük nyílik arra, hogy 
felnőtt csapatban is mielőbb ki tud-
ják próbálni magukat a kecskeméti 
játékosok.

„A tavalyi év során a Kesi vízilabda- 
szakosztálya fennállása óta talán a 

legnagyobb sikerét érte el azáltal, 
hogy a gyermek, serdülő és ifjúsági 
korosztályban az országos bajnokság 
felsőházába, azaz mondhatjuk, hogy 
az OB I.-es mezőnybe verekedte be 
magát” – mondta Jánosi István.

A három korosztály együttes ered-
ménye tette lehetővé, hogy egy kva-
lifikációs sorozaton részt vegyenek, 
és ezzel bekerüljenek ebbe az elit 
csoportba.

„Így egy nagyon nehéz évet tudunk 
magunk mögött, hiszen itt sokkal na-
gyobb iramú, sokkal nagyobb erőfe-
szítést igénylő mérkőzéseket kellett 

játszani, de a csapatok többé-kevés-
bé helytálltak. Nyilván a bennmara-

dás az elsődleges cél, e tekintetben 
van is még feladat a csapatok előtt, 

hiszen egy kvalifikáción kell majd az 
idén is részt venni, hogy a legfelső 
házban a tagságot meg tudjuk őrizni” 
– mondta a szakosztályvezető.

Jánosi István kitért a Magyar Vízi-
labda Szövetséggel való új együtt-
működésre, mellyel a tehetséges 
fiataloknak próbálnak lehetőséget 
teremteni arra, hogy felnőtt csapa-
tokban is ki tudják próbálni magukat. 
Erre Kecskeméten sajnos pillanatnyi-
lag nincs mód, hiszen nem működik 
felnőtt csapat a városban.

Az évad most véget ér, de már jú-
lius végétől elkezdődnek az alapozó 
edzések a következő szezonra. Jáno-
si István hangsúlyozta: a 2022/23-as 
évadban a fő cél a felsőházban való 
helytállás, aminek alapja a szorgal-
mas edzőmunka.

 Borda Máté

Kinevezés

Ismét Kovács Ernőt nevezte ki Bács-Kiskun me-
gye kormánymegbízottjává Orbán Viktor minisz-
terelnök június 12-ével. A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal vezetője a harmadik ciklusát 
kezdi meg a hivatal élén. Korábban 16 évig volt 
Tiszakécske polgármestere. Eddigi munkájának 
elismeréseként újabb négy évre bízták rá a me-
gye vezetését, ezzel elismerve, amit Kovács Ernő 
a megyéért tesz hosszú évek óta.

Együttműködés

Szorosabbá vált a kultúra és az oktatás kap-
csolata Kecskeméten. Együttműködési megál-
lapodást írt alá május végén a Neumann János 
Egyetem és a Hírös Agóra, hogy a hallgatókat 
bevonják a város kulturális, művészeti életébe. 
Már az aláírás előtt megindult a Hírös Agóra 
rendezvényeinek népszerűsítése az egyetemen, 
a hallgatók és a dolgozók kedvezményesen ve-
hetnek részt az agóra programjain. 

Elismerés

Az idei évben Pék Gáspárnak ítélte oda a Ma-
gyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 
(MaTáSzSz) a hazai távhőszektor legrangosabb 
elismerésének számító Knuth Károly-díjat. A 
KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 
főmérnöke több mint két évtizedes tevékenysé-
gével érdemelte ki a távhőszakma életműdíját, 
amelyet május 24-én vett át az Egerben megren-
dezett XXI. Távhőszolgáltatási Konferencián. 

Minősítés

Hatodik alkalommal nyerte el a Kecskemét 
Táncegyüttes a „Kiváló minősítésű együttes” cí-
met a Százhalombattán megrendezett Néptán-
cosok Országos Bemutató Színpada minősítő 
fesztiválon. A minősítés feltétele, hogy legalább 
két tájegység és több tánctípus tánc-, zenei és 
viselethagyományaiban való jártassággal mu-
tassa be az együttes sokoldalú tánctudását, 
előadói képességét, színpadi megjelenését.
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EZERÖTSZÁZ GYEREK TANULHAT 
úszni az Úszó Nemzet Programban

Az Úszó Nemzet Program ko-
ordinátorai közel 1500 részt vevő 
gyermekre számítanak, mivel to-
vábbi intézmények is jelezték 
csatlakozásukat.

– Az elsődleges cél, hogy a gye-
rekek 3 évig járva az úszásoktatás 

programjaira három úszásnemben ta-
nuljanak meg úszni, vízbiztosan, ami 
azt jelenti, hogy 100 métert tudjanak 
megtenni – mondta Jánosi István.

A gyerekek koruknak megfelelő já-
tékos formában sajátítják el az úszást 
az oktatóktól. Már az első év végére 

közel 80%-uk eléri a kitűzött célt, ami 
kiemelkedően jó arány. Mindez a helyi 
vízisport-utánpótlás szempontjából is 
fontos, tette hozzá Jánosi István, aki 
egyben a KESI vízilabda-szakosztályá-
nak vezetője is.

 Hájas BarnabásJánosi István, a Hírös Sport Nonprofit Kft. sportszakmai referense

Az elsődleges cél, hogy a gyerekek 
3 évig járva az úszásoktatás 
programjaira három úszásnemben 
tanuljanak meg vízbiztosan úszni 

Fotó: Banczik Róbert

Fotók: Bogdándi Ferenc

A Kesi vízilabda-szakosztálya fennállása óta talán a legnagyobb 
sikerét érte el azáltal, hogy a gyermek, a serdülő és az ifjúsági 
korosztályban is bejutott az országos bajnokság felsőházába
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Árpádka

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti 
Városháza felújítása: felkerült a legmagasabb 
pontjára a több mint két méter magas csúcs-
dísz. Árpádka a hódmezővásárhelyi Pálfi Lajos 
bádogosmester műhelyében újult meg. A mell-
vérten sok volt a lyuk, a csizmáját és a buzogá-
nyát pedig megette az idő vasfoga. A hiányzó 
részeket pótolták, a szerkezetét stabilizálták és 
egy tartószerkezetet is kapott.   

Évforduló

Június 11-én ünnepelte 10. születésnapját a 
Montázsmagazin a megyei könyvtárban. Bemu-
tatták a magazin Számadás című antológiáját, 
melynek csaknem 50 szerzője van – versek, 
próza, fotók, festmények és grafikai alkotások 
szerepelnek benne. Ez már a hetedik ilyen köte-
te a magazinnak. A rendezvényen megnyílt az 5 
éve létrejött Kecskeméti Örömfestők kiállítása 
is, mely június végéig látható.

Gazdakör

Huszonnyolc taggal megalakult a Kecskeméten 
és környékén gazdálkodókat tömörítő Kecske-
méti Gazdakör. A június 10-i alakuló közgyűlés 
Somodi Ferencet elnöknek, Szilvási-Hazag Im-
rét és Szemerey Szabolcsot elnökségi tagnak 
választotta. A MAGOSZ égisze alatt létrejött 
gazdakör szoros együttműködésre készül Kecs-
kemét városával és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) megyei szervezetével.

Acélszobrászat

Festészet, acélszobrászat, hímzés, metszet- és 
karcolatkészítés mind egy pontban találkozik 
a 19. Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőmű-
vészeti Szimpozionon. A kiállítást alkotótábor 
előzte meg, segítve az industrial art képzőmű-
vészeti irányzatokat. A KÉSZ Csoport ipari bázi-
sán elkészült műveket június 16-ától láthatja a 
közönség a Sheraton mögött található IQ Köz-
pont mélygarázsában.
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Megtartották az 5letből jövő!  
vállalkozási vetélkedő döntőjét
Folytatás az 1. oldalról

Újra elérkezett az 5letből jövő! 
döntő pillanata. A lelkes és krea-
tív középiskolás csapatok vidám, 
fordulatokban bővelkedő élő show 
keretében megrendezett döntőn 
versengtek június 10-én délután az 
Ápoló Klubban. A végső megméret-
tetésen a csapatok a vállalkozókból, 
gazdasági, marketing- és kreatív 
szakemberekből álló szakmai zsűri 
előtt mutatták be céges ötletüket. 
Az 1 + 1 millió forintos fődíjat végül 
a budapesti fiatalok csapata nyerte.

A győztes csapat egy olyan hon-
lapot hozott létre, ahol mindenki 
szakszerű tanácsadáshoz juthat 
bármilyen területen, professzionális 
szakemberek segítségével. A fiata-
lok nagyon örültek a díjnak, illetve 
annak, hogy ezen a vetélkedőn részt 
vehettek.

– Szerintem egy nagyon jó lehe-
tőség, hogy itt nagyobb tömeg előtt 
szerepelhetünk. Lehetőségünk van 
kifejteni és végig vinni egy olyan 
ötletet, amit mi találtunk ki és ne-
künk kell megalkotnunk – mondta 
Vásárhelyi Lóránt, a budapesti EztNe 
csapat tagja.

Ebben az évben 24 csapat teljesí-

tette az első fordulót, közülük a leg-
jobb öt versengett a döntőben. Az 
idei döntősök Budapestről, Kapos-
várról, Szabadkáról, Győrből, Ajká-
ról és Gödöllőről érkeztek. A verseny 
amellett, hogy hozzásegíti a fiatalo-
kat, hogy már középiskolás korban 
bepillantást nyerjenek a vállalkozói 
létbe, kreativitásra is sarkallja őket.  
Idén minden eddigi rekordot meg-
döntve, összesen 60 csapattal indult 
el az AIPA Kft. és a budapesti Moha 
Ház által szervezett verseny hatodik 
évada. Ez új rekord a verseny törté-

netében – mesélte Sebestyén-Szalai 
Anna, a verseny egyik szervezője.

– Azt láttuk, hogy a fiataloknak 
a későbbiek során, akár vállalkozók 
lesznek, akár a munkaerőpiacon fog-
nak majd elhelyezkedni, szükségük 
van arra, hogy önállóan, kreatívan 
dolgozzanak, a csapatmunkát erő-
sítsék, illetve projektszemléletet 
tudjanak elsajátítani, ezért indítot-
tuk el ezt a kreatív vetélkedőt – fo-
galmazott Sebestyén-Szalai Anna, 
az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője.

A 2016-ban Kecskeméten meg-
álmodott projekt gyorsan orszá-
gossá nőtte ki magát. Kecskemét 
polgármestere azt mondta: a cél 
az, hogy a vállalkozói szférát, a 
végzős f iatalokat és a kecskeméti 
egyetemet összehozza. Ez a kap-
csolati háló most már a határon 
túlra is elnyúlik.

– Egy vajdasági, szabadkai csa-
pat is érkezett egy nagyon ügyes, 
fenntartható ötlettel. Egy olyan 
kérdéskörhöz nyúltak, ami a mai 
világot abszolút mozgatja: a sze-

mét, a műanyag felhasználásának, 
újrahasznosításának témájához. 
Ezek azok az ötletek, javaslatok, 
amikből nemcsak a gazdasági szfé-
ra, hanem az önkormányzat is tud 
profitálni – fejtette ki Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester.

Idén már 12 hazai megyéből je-
lentkeztek a középiskolás csapatok 
és sok határon túli fiatal érdeklődé-
sét is felkeltette a verseny, így ebben 
az évadban a résztvevők 4 ország szí-
neiben játszhattak.

 Berta Beáta

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Fotók: Banczik Róbert
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Felavatták Benkó  
Zoltán mellszobrát 

Felavatták Benkó Zoltán egykori vízműigazgató mellszobrát a róla 
elnevezett szabadidőközpont Nyíri úti főbejáratánál május 25-én. A 
szoboravatáson, melyen Kecskemét számos vezető közéleti személyi-
sége, valamint Benkó Zoltán két lánya is részt vett, a vízműigazgató 
vállalatvezetői, városépítői nagyságát méltatták, és mint Kecskemét 
„zöld tüdejének” megalkotóját ünnepelték.

Lakatos Pál Sándor Munkácsy-díjas 
szobrászművész bronz mellszobrát 
Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester leplezte le. A mészkőtalapza-
ton álló szobor a főbejáraton át be-
lépve egyből a bal oldalon, a tóparton 
köszönti a betérőt. Az alkotást Kecs-
kemét önkormányzata és a BÁCSVÍZ 
Zrt. készíttette el.

Hajagos Csaba történész, örök-
ségvédelmi szakértő, a Kecskeméti 
Katona József Múzeum osztályvezető 
főmuzeológusa beszédében felidéz-
te: Benkó Zoltán távlatos gondolko-
dásának és eltökélt munkájának kö-
szönhetjük a Széchenyiváros szélén 
kialakított zöldövezetet és záportá-
rozót, azaz a mai szabadidőközpon-
tot és annak emblematikus dombját, 
de koncepciójának része volt „a vá-

ros tüdejének” többi eleme: az ar-
borétum, a Kápolna-rét és a megyei 
kórház mellett található Milliomodik 
Parkerdő is.

„Keze munkáját mai nap is több 
központi épületünk hirdeti, hiszen a 
vízmű vállalat kivitelezésében valósult 
meg a Szórakaténusz Játékmúzeum, a 
Kerámia Stúdió és a Kodály Intézet, de 
részt vett az SOS Gyermekfalu építé-
sében, illetve a Vásárhelyi Pál Általá-
nos Iskola működtetésében is” – em-
lékeztetett Hajagos Csaba.

A legendás vízműigazgatót az ese-
ményen méltatta Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester, Öveges László 
főépítész és a BÁCSVÍZ Zrt. jelenlegi 
vezetője, Kurdi Viktor is.

(Részletes tudósításunk a beszédekkel, rövid 
életrajzzal a Hírös.hu-n olvasható.)
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Újra tablókiállítást szerveztünk
Újra tablókiállítás nyílt ebben a hónapban Kecskemét főterén. A 
harmadik alkalommal megrendezett eseménnyel Kecskemét város 
és a Kecskeméti Médiacentrum a végzős középiskolások előtt 
tiszteleg. A kiállítással párhuzamosan a tablókra szavazni is lehe-
tett a Hírös.hu hírportálon, az osztályok értékes nyereményekért 
versengtek. A kiállítás még néhány napig látható, a verseny június 
16-ig tartott.

„Legyünk büszkék városunk végzős 
diákjaira!” címmel harmadik alka-
lommal rendezett tablókiállítást 
Kecskemét városa és a Kecskeméti 
Médiacentrum. Kecskemét főterén 
idén tizenhárom középiskola félszáz 
tablóját állítottuk ki.

Az első versenyre 2016-ban ke-
rült sor, de nem mindegyiket kísér-
te kiállítás, így előbbire hetedik, 
utóbbira harmadik alkalommal ke-
rült sor idén. De úgy tűnik, a jövő-
ben minden esély adott arra, hogy 
a tablóverseny és a tablókiállítás is 
megvalósuljon.

A június elsejei megnyitón Kozák 

Polett, a Kecskeméti Médiacentrum 
vezetője mondott köszöntőt. „Én 
két középiskolás gyermek édesanyja 
is vagyok, így nagyon jól tudom azt, 
hogy ennek a korosztálynak a leg-
fontosabb a megerősítés, a bizalom. 
Az, hogy érezzék, figyelnek rájuk. És 
ez a kiállítás éppen ezt adja meg” 
– fogalmazott.

Szemereyné Pataki Klaudia pol-
gármester beszédében felidézte 
a kezdeteket, amikor 2017-ben a 
kezdeményezés mellé állt a város. 
Elmondta, hogy ez az esemény egy 
összetett koncepció része, mely az 
egyetemvárossá válást szolgálja.

– Ennek pedig kulcseleme, hogy 
azok a középiskolás diákok, akik ta-
nulmányaikat nagyon jó eredmény-
nyel végzik, Kecskeméten is megta-
lálják a boldogulásukat. Vagy, ha el 
is mennek egy rövidebb időre, arra 
biztatjuk őket, hogy térjenek vissza. 
Hiszen szépen fejlődik városunk és 
térségünk, és itt is meg lehet találni 
a jövő útjait és a megfelelő otthont, 
családi körülményt – mondta Kecs-
kemét polgármestere.

Kiemelte: szeretnének hagyo-
mányt teremteni azzal, hogy a vég-
zősök tablói a jövőben egy helyen 
legyenek megtalálhatók, miközben 
a kulturált hely mellett kapcsolódó 
programokkal várják a közössége-
ket és a közönséget.

A színes tablókat június 19-ig 
tekinthetik meg az érdeklődők, a 
tablóverseny pedig június 16-án le-
zárult, ennek eredményét a Hírös.hu 
oldalon lehet megtekinteni. 

A nemzeti összetartozás napja 
alkalmából tartottak június 
3-án, pénteken trianoni meg-
emlékezést Kecskeméten, az 
országzászlónál. Az eseményen 
prof. dr. Sztachó-Pekáry István 
mondott beszédet. Az alpolgár-
mester hangsúlyozta, Magyaror-
szágot nem megbüntetni akarták 
a békediktátumkor, hanem 
elpusztítani.

Molnár H. Boglárka

Énekkel kezdődött a trianoni megem-
lékezés június 3-án Kecskeméten, az 
országzászlónál. A nemzeti összetar-
tozás napja alkalmából tartott esemé-
nyen prof. dr. Sztachó-Pekáry István 
mondott beszédet. Az alpolgármes-
ter először azt hangsúlyozta, hogy 
a trianoni békediktátum aláírásának 
102. évfordulóján gyászolunk, gyá-
szoljuk a történelmi Magyarországot 
szerte a Kárpát-medence magyarlakta 
településein.

– A békediktátum, szándékosan fi-
gyelmen kívül hagyva az 1910-es nép-
számlálási adatokat, elérte, hogy 3,2 
millió magyar ember, a magyarság jó 
egyharmada került a drasztikusan és 
igazságtalanul megvont új határokon 
túlra. A szándék ordasságát mutatja, 
hogy az elcsatolás következtében a 
határ túloldalára került honfitársaink 
fele összefüggő tömbben, a határok 
mentén élt – mondta Sztachó-Pekáry 
István.

Az alpolgármester továbbá kiemel-
te, az európai hatalmak a történelmi 
Magyarországot nem megbüntetni 
akarták, hanem elpusztítani. A többi 
vesztest csak büntetni, Magyarorszá-
got viszont megölni. Ezért zúgtak 
1920. június 4-én perceken át a haran-
gok az akkori országban.

– Az ország elpusztításának szán-
déka a magyar nemzet szétdarabolá-
sában mutatkozott meg. S mert egy 
nemzetet nem lehet egyetlen suhin-

tással kivégezni, maradt a kivérezte-
tés, aminek kellő eszközét a békedik-
tátum cikkelyei adták – hangsúlyozta 
az alpolgármester, aki azzal zárta be-
szédét, hogy a lélekben, a hit erőssé-
ge alapján, nem pedig más népek és 
szövetségek erején és felhatalmazá-
sán dől el a népek sorsa.

A megemlékezésen közreműködött 
a Kecskemét Táncegyüttes, Pencz Jan-
ka, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általá-
nos Iskola diákja, Petrov Kata Panna, a 
Bolyai János Gimnázium tanulója, Sza-
bó Sándor tárogatóművész és a Kis-
kun Huszár és Honvéd Hagyományőr 
Egyesület.

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉST  
tartottak az országzászlónál

Fotó: Banczik Róbert

Másnap, a békediktátum évforduló-
ján, június 4-én kecskeméti, hetény-
egyházi és kerekegyházi civilek 
szerveztek rendezvénysorozatot 
városunkban. A trianoni emléke-
zés és emlékeztetés kora délelőtt 
a Szentháromság temetőben vette 
kezdetét, majd az országzászlónál 
folytatódott, ahol többek között 
tárogatószóval, énekkel és imával 
fejezték ki a nemzeti sorscsapás 
keltette érzéseket. A helyszínen 
Csernus Lajos, a Hírös Rovókör és 
olWASSókör vezetője, majd Bujdo-
sóné dr. Dani Erzsébet, a Bács-Kis-
kun Megyei Katona József Könyvtár 
igazgatója mondott beszédet. Az 
országzászlónál közreműködtek a 
Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház színművészei, Aradi Imre 
és Szabó Dorottya, Szabó Sándor 
tárogatóművész, Vadas László és ta-
nítványai, Gyöngyösi Szabó Katalin, 
a Be Jó Kör néptáncosai, valamint 
a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyo-
mányőr Egyesület.

A megemlékezés zarándoklatot 
is magába foglalt, melynek első ál-
lomását a hetényegyházi Kalmár Ta-
nyán 2020-ban felállított kettős ke-
reszt adta. Ezután a hetényi Jézus 
Szíve templomba, innen Kerekegy-
házára, a temetőbe zarándokoltak 
a résztvevők, majd útjuk az ottani 
Szent István téren ért véget. Az 
eseményen Szabó Attiláné Csonka 
Tünde, a Mária-út önkéntese, vala-
mint Bodor József, a Kerekegyházi 
Lokálpatrióták Egyesületének elnö-
ke szólt az egybegyűltekhez.

TOVÁBBI KÉPEK!

A városvezetés nevében Engert Jakabné és prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármesterek, valamint  
(mögöttük, balról) Szamler László és dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselők koszorúztak a megemlékezésen

Fotó: Banczik Róbert

A június 4-ei zarándoklat 
résztvevői a hetényegyházi 

Kalmár Tanyán felállított 
kettős keresztnél

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és Kurdi Viktor vízműigazgató  
(a kép szélein) Benkó Zoltán két lányával 

Korosztályoktól függetlenül népszerű a tablókiállítás,  
az egész város büszke a végzősökre

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: M
olnár H. Boglárka
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Folytatás az 1. oldalról

Még tartanak a munkálatok a Nyíri úti 
körforgalomnál. Az önkormányzat és 
a Magyar Közút beruházása várható-
an a nyár közepén elkészül. Balogh 
Zoltán, a Polgármesteri Hivatal Fej-
lesztéspolitikai Irodájának vezetője 
elmondta, hogy a körforgalom építé-
sének egyik része, az út már elkészült, 
az autósok, kerékpárosok használatba 
is vehették. Még néhány fővezeték ki-
építése van hátra, ez június–júliusban 
meg fog valósulni – tette hozzá.

A körforgalom kiépítése az egész 
városra kiterjedő útfelújítási koncep-
ció része. Ebbe tartozik a Tömörkény 
István utca helyretétele is, melynek 
munkálatait április végén fejezték 
be. Itt 158 méter hosszan teljes út-
szegélyt kapott az út, és új útalapot 
építettek, amit kétrétegű aszfalttal 
borítottak.

A Lánchíd utca felújítása folyamat-
ban van: felmarták az utat, a parkoló-
helyeket, megerősítették a fellazult 
szegélyeket és új aszfaltburkolatot 
kapott az út.

– Eljött az az időszak, melyben a 
kisebb utcákra is marad energia. Ilyen 
a Lánchíd utca, amely szintén jelen-
tős forgalmat bonyolít le. Találhatunk 
itt egy óvodát, egy bölcsődét és egy 

iskolát is, a másik oldalon pedig pa-
nelházakat. Fontosnak tartjuk, hogy a 
széchenyivárosiak, illetve a környéken 
lakók jó útkörülmények között tudják 
megközelíteni ezeket az intézmé-
nyeket, így a beruházások az itt élők 
kényelmét szolgálják – mondta dr. 
Salacz László országgyűlési képviselő.

Az önkormányzat útépítési prog-
ramjának része a Nyíri út is, amelyet 
mintegy 400 méter hosszan martak fel 
és aszfaltoztak újra.

– Egyszerre zajlik a nagy forgalmú 
gyűjtőutak felújítása, építése – olyan 
csomópontokat építünk ki, alakítunk 
körforgalommá, amelyek idáig nem 
megfelelően vezették le a forgalmi 
túlnyomást –, ugyanakkor a városve-
zetés a belső városrész lakóútjainak 
felújítására is koncentrál. A cél, hogy 
ezek a régi utak, mára már nagyon le-

harcolt műszaki tartalmak is megújul-
hassanak – magyarázta Balogh Zoltán.

Dr. Salacz László egy olyan útfej-
lesztésről is beszélt, amely a tervek 
szerint 2023 folyamán valósulhat meg.

– Van egy terv, mely szerint a Nyíri 
út folytatásában, a Széles köztől a 445-
ös útig, a körforgalomig is egy jelentős 
útfejlesztés valósul meg. Ez az út jelen 
pillanatban 4 méter széles, ezen két 
személyautó alig fér el, viszont a kiszé-
lesítéssel majdnem 6 méteres lesz ez 
az útszakasz, így két személyautó ké-
nyelmesen elfér majd egymás mellett 
– mondta dr. Salacz László.

 Molnár H. Boglárka

JELENTŐS ÚTFELÚJÍTÁSOK  
zajlanak Széchenyivárosban

Felújítják a 44-es főút 
kecskeméti bevezetőjét

Ideiglenes forgalomkorlátozással járó felújítás kezdődik június 20-
án a 44-es főút kecskeméti bevezető szakaszán. A munkálatokat 
500 méteres szakaszokban végzik váltakozó irányban félpályás 
lezárással, jelzőőrös forgalomirányítás mellett. A munkavégzésre 
csak a reggeli csúcsforgalom, azaz 8 óra után kerül sor és várha-
tón 4-6 hetet vesz igénybe.

Az M44 gyorsforgalmi út Szentki-
rály–Lakitelek közötti szakaszának 
építéséhez kapcsolódóan 2020-ban 
felújították a 44-es számú főutat 
mintegy 20 km hosszban, a Szol-
nok–Kiskunfélegyháza összekötő 
út (Lakitelek, vasúti átjáró) és a 

Kecskemét–Lakitelek összekötő út 
(Fekete Gólya étterem) között.

Idén június 20-tól pedig foly-
tatódik a 44-es főút felújítása a 
Kecskemét–Lakitelek összekötő 
út (Fekete Gólya étterem) és a 
445-ös számú főút („Repülős” kör-

forgalom) közötti 2,8 km hosszú 
szakaszon.

A munkálatokat 500 méteres sza-
kaszokban végzik, váltakozó irány-
ban félpályás lezárással, jelzőőrös 
forgalomirányítás mellett. Félpályás 
útlezárással járó munkavégzésre csak 
a reggeli csúcsforgalmat követően, 8 
óra után kerül sor. A munkálatok vár-
hatón 4-6 hetet vesznek igénybe.

Az építők kérik az arra közleke-
dők szíves megértését és türelmét 
a kivitelezés folyamán kialakuló 
kellemetlenségekért!

Erdőpark született

600 felnőtt és több mint 200 gyermek dolgozott azért, hogy a Kecskeméti Fürdő mögötti 
zöldterületet parkerdővé alakítsák. A projekt elkészült. Az önkéntesek több mint 35 ezer 

csemetét ültettek el, a sikeres telepítés után a gondozás évei következnek. A facsemeték öt 
év múlva már összeérő lombkoronával nyújthatnak szép környezetet kulturális, természet-

védelmi és más szabadidős eseményekhez. (Részletek a Hírös.hu-n.)

Fotók: Banczik Róbert

TOVÁBBI RÉSZLETEK!



2022. június 16.
6 | MOZAIK KECSKEMÉTI LAPOK

Mit kíván a magyar beteg? Ez 
volt a mottója idén az országos 
patikanapnak, amelynek helyszí-
néül Kecskemétet választották. A 
rendezvény megnyitóján Takács 
Péter egészségügyért felelős 
államtitkár köszönetet mondott 
a gyógyszertári dolgozóknak a 
pandémia alatt végzett munká-
jukért. Az Országos Gyógysze-
részeti és Élelmezés-egészség-
ügyi Intézet főigazgatója pedig 
arról beszélt, hogy a patikákban 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni 
a tanácsadásra és a prevenci-
óra, sőt a jövőben akár oltások 
beadására is fel kell készülni. A 
rendezvényhez szakmai előadá-
sok és ingyenes szűrővizsgálatok 
is kapcsolódtak.  

Kecskemét, ezen belül is Hunyadivá-
ros adott otthont az idei, sorrendben 
XVII. Országos Patikanap rendezvé-
nyeinek. A Hunyadi János Gyógyszer-
tárban június 10-én tartott megnyi-
tóra ellátogatott az egészségügyért 
felelős államtitkár is, aki megköszönte 
a patikák pandémiás időszakban nyúj-
tott kimagasló teljesítményét, mint 
mondta, a kormány továbbra is számít 
munkájukra, kiemelten az egészség-
ügy komoly átalakulási folyamatában.

– Komoly átalakulás előtt áll az 
egészségügy. Az a cél, hogy az egész-
ségben eltöltött évek számát közelít-
sük az európai uniós átlaghoz. Bár az 
elmúlt 8-10 évben jelentős eredmé-
nyeket értünk el, még mindig jelentős 
az elmaradás. Még mindig rengeteg 

munka van. A prevenció, a kórházi 
gyógyszerészet vagy a lakóhelyközeli 
ellátási formák fejlesztése területén a 
gyógyszerész szakmára is számítunk 
– mondta a megnyitón Takács Péter.

Az egészségügyért felelős állam-
titkár fontosnak nevezte a magyar 
emberek gyógyszerhasználati szoká-
sainak reformját, például azt, hogy a 
betegek ne csak addig szedjék a ké-
szítményeket amíg jobban nem lesz-
nek, hanem hozzá kell szokni ahhoz 

is, hogy vannak élethosszig kísérő 
gyógyszerek is.  

Dr. Szeberényi Gyula Tamás ország-
gyűlési képviselő a kormány e terü-
leten 2010 után elért eredményeit 
hangsúlyozta.

– 2010 előtt az akkori kormány 
megpróbálta a piacot teljes egészé-
ben rászabadítani a gyógyszertárakra, 
és kitenni őket a szabad versenynek. 
Már akkor voltak olyanok, akik ez-
zel nem értettek egyet, de a 2010-es 

kormányváltás hozta meg azt a fajta 
gondolkodást, amelynek eredménye-
képpen elkezdődött az együtt gon-
dolkodás a gyógyszerész kamarával, 
amelynek eredményeként a piaci lo-
gika kicsit háttérbe szorult és a nem 
kívánatos folyamatokat sikerült lelas-
sítani, háttérbe szorítani – fogalma-
zott beszédében dr. Szeberényi Gyula 
Tamás.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester beszédében hangsúlyozta, 

hogy Kecskemét büszke arra, hogy 
itt sikerült megrendezni a szakmai 
konferenciát.

– Büszkék vagyunk az itt működő 
alapellátási szolgáltatásokra, bele-
értve a gyógyszertárakat is. Bízom 
abban, hogy ez a szakmai nap tovább 
erősíti az itt folyó munkát. Országos 
szinten is komoly feladatot lát el váro-
sunkban az egészségfejlesztési iroda, 
amelyet folyamatosan töltünk meg 
tartalommal. Szeretném felajánlani 
segítségünket, az iroda híd szerepet 
tölthet be a prevencióban, a lakossá-
gi tájékoztatásban – fogalmazott kö-
szöntőjében Szemereyné Pataki Klau-
dia polgármester.

Dr. Szentiványi Mátyás, az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet főigazgatója így fo-
galmazott: – A gyógyszerész vagy a 
gyógyszertár munkája nem csak a 
készítmények eladásából áll. Ide a 
betegek gyógyulni jönnek be, meg 
szeretnék beszélni azt, hogy az adott 
gyógyszer megfelelő-e. Szükséges a 
gyógyszerész és a beteg közötti kom-
munikáció. A gyógyszerészgondozás 
lehet a jövő útja, vagyis nem elsősor-
ban a termékpalettát kell szélesíteni, 
hanem új utakat kell keresni, amely 
lehet akár a prevenció vagy akár a 
Covid alatt már megtapasztalt oltá-
sok beadása – mondta dr. Szentiványi 
Mátyás.

A megnyitógondolatok után szak-
mai konferencia kezdődött a Gáspár 
András Technikumban, amelyen téma 
volt többek között az is, hogy mit vár-
nak egyes betegségekben szenvedők 
a gyógyszertáraktól vagy hogy milyen 
szolgáltatásokra lehetnek képesek a 
hazai patikák, illetve a hazai gyógy-
szerellátás rendszere.

A rendezvény helyszínén az egész-
ség megőrzését célzó szolgáltatások, 
prevenciós sátrak várták az érdeklő-
dőket. Az országot járó, ingyenes szol-
gáltatásokat kínáló szűrőbusz szom-
batig várja majd az érdeklődőket.

Kecskeméten tartották  
a XVII. Országos Patikanapot

XXI. Regionális Ápolási Konferencia
XXI. alkalommal szerveztek az 
ápolók világnapja alkalmából 
Regionális Ápolási Konferenci-
át Kecskeméten. Az esemény 
fő témája a Covid volt, mivel a 
szakmában történt változások 
zömét is leginkább a világjár-
vány alakította.

Szorongások, duális egészségügyi 
képzés, az alapellátás feladatai, be-
tegellátó osztályok bemutatása, 
laktációs szaktanácsadás. Ezekről 
a témákról sokat hallhattak június 
10-én a XXI. Regionális Ápolási Kon-
ferencia résztvevői. Az eseményt az 
ápolók világnapja alkalmából szer-
vezik meg hagyományosan ebben a 
hónapban. A Covid-járvány az előző 
években a rendezvény életébe is 
beleszólt, akárcsak az egészségügyi 
dolgozókéba. Nem véletlen, hogy az 
ápolási konferencia fő témája is ez 
volt, célja pedig, hogy biztatást kap-
janak az ápolók a jövőhöz.

Pap-Szekeres Anita, a Bács-Kis-
kun Megyei Oktató Kórház ápolási 
igazgatója köszöntőbeszédében is 
kiemelte, biztatás és köszönet jár 
az ápolóknak. Rámutatott arra is, a 
járvány idején sem hagyhatják, hogy 
eluralkodjon rajtuk a sok szörnyű-
ség. – Menni kell előre, a betegellá-
tást folytatni kell. Az 5. hullám idején 
megmutatkoztak azonban a Covid 
pozitív hatásai is. Nagyon jó csapat-
összetartó lett végül ez a járvány – 
emelte ki az ápolási igazgató.

A konferencia megnyitóján dr. 
Horváth Zsolt orvosigazgató is kö-
szönetét fejezte ki az ápolóknak. – A 
legszebb emberi hivatás azon mun-
kálkodni, hogy valakinek az életét, 
az életbe vetett hitét, élni akarását 
visszaadjuk – fogalmazott.

Az orvosigazgató Benkő Elekről és 
feleségéről is beszélt a jelenlévők-
nek. Ők teremtették meg Kecskemé-
ten az első kórház, azaz a Cserepes 
kórház létrejöttének feltételeit. Ma 
már 1700 szakdolgozó munkálkodik 
a Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház 
ernyője alatt azon, hogy amennyire 
csak lehet, mindenki egészségben 
élhesse napjait.

A város nevében Engert Jakabné 
alpolgármester köszöntötte a je-
lenlévőket. Ezt követően átadták 
a kimagasló teljesítményt nyújtó 
egészségügyi dolgozóknak szánt ki-
tüntetéseket is, majd a konferencia 
a szakmai programmal folytatódott.

(Az ünnepségen átadott elisme-
réseket részletesen ismertetjük a 
Hírös.hu-n) 

 Hájas Barnabás

Kisorsolták, hogy az időközi 
választáson hogyan követ-
keznek majd egymás után a 
jelöltek Kecskeméten, a 9. 
választókerületben, a július 
10-én tartandó időközi vá-
lasztás szavazólapján. Miután 
dr. Szeberényi Gyula Tamást 
országgyűlési képviselővé 
választották, a körzetében új 
képviselőt kell választaniuk az 
ott lakóknak.

A Kecskeméti Helyi Választási Bi-
zottság (HVB) június 6-án sorsolta 
ki, hogy a július 10-én tartandó 
időközi választáson milyen sor-
rendben fognak szerepelni a jelöl-
tek a szavazólapon. Összesen hat 
politikus gyűjtötte össze a megfe-
lelő mennyiségű ajánlást az érin-
tett 9. választókerületben.

A sorsolás nyomán a jelöltek sor-
rendje a szavazólapon a következő 
lesz:

1. Kordik Szabolcs, Magyar Két-
farkú Kutyapárt

2. Kalló Julianna, Szövetség a Hí-
rös Városért Egyesület

3. Jánosi István, Fidesz–KDNP
4. Varga László, Megoldás 

Mozgalom
5. Balanyi István, Magyar 

Munkáspárt
6. Aczél Dániel, Polgári Válasz 

Mozgalom
 M. H. B.

Az időközi 
választás 
jelöltjeinek 
sorrendje

TOVÁBBI KÉPEK!

Pap-Szekeres Anita,  
a Bács-Kiskun Megyei 
Oktató Kórház ápolási 

igazgatója

Fotók: Bogdándi Ferenc

Fotó: Banczik Róbert
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A pedagógusokat 
köszöntötték
Pedagógusnap alkalmából köszöntötték a város közneveléssel 
foglalkozó szakembereit – óvodapedagógusokat, általános és 
középiskolai tanárokat – június 3-án az Otthon moziban.

Hájas Barnabás

Az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti 
Iskola műsora nyitotta meg a város 
hivatalos pedagógusnapi ünnepsé-
gét. Tanárokkal és óvodapedagógu-
sokkal telt meg június 3-án, pénte-
ken az Otthon mozi nézőtere.

– Ma is azt a szépséget, azt a há-
lás pályát rejti ez a szakma, amely 
az ember nevelését, lelki szellemi 
építését jelenti. Nincs annál szebb, 
nincs annál hálásabb, mint a pedagó-
gusra szegeződő szempár. A csodál-
kozás, az öröm – mondta köszöntő-
jében Hörcsök Imre zenepedagógus, 
nyugalmazott igazgató.

Kérdésünkre Hörcsök Imre egyko-

ri igazgató megfogalmazta, miért is 
jó pedagógusnak lenni. Elmondta, 
50 éve kapta kézhez diplomáját, 
azóta foglalkozik gyermekek ne-
velésével. A munka elismeréseként 
14 társával együtt vehette át arany-
oklevelét. Az ünnepségen további 
6 gyémánt-, 11 vas- és 3 rubinok-
levelet nyújtottak át a sok esetben 
több mint fél évszázada oktatásban 
dolgozóknak. A kiemelkedő teljesít-
ményt elérő tanárok szintén elisme-
résben részesültek.

Az óvodapedagógusokat és ta-
nárokat is köszöntötték az ünnep-
ségen, továbbá megjutalmazták 
azokat, akik kiemelkedő munkát 
végeztek. Az elmúlt években sok-

szor nagyon váratlan és nehéz 
körülmények között kellett helyt 
állniuk a pedagógusoknak és fel-
készíteni a diákokat a vizsgákra. 
A Covid-járvány után egyből újabb 
nehéz feladat áll előttük, hiszen 
az ukrajnai menekült gyermekek 
nevelésében is sok pedagógus vál-
lal önkéntes szerepet. A város is 
igyekszik mindezt meghálálni, cse-
lekedetekkel is, emelte ki Engert 
Jakabné alpolgármester.

– Komoly figyelmet fordítunk az 
iskolákra is, hiszen a mi gyerekeink, 
a város gyerekei járnak ide. Tanul-
nak, nevelik őket ezekben az intéz-
ményekben, és elég hosszú az isko-
lák sora, ahol az elmúlt évek során 
elindult európai uniós pályázatokból 
is energetikai felújítás – emelte ki 
Engert Jakabné. Hozzátette: fontos, 
hogy az oktatási intézményekben 
dolgozók és tanulók egyaránt minő-
ségi környezetben, jó körülmények 
között találkozhassanak egymással 
minden nap. És fontos a pedagógus-
napi ünnepség is, hiszen a gyerme-
keket tanítók és nevelők munkáját, 
amikor csak lehet, fontos elismerni.

Nem épül meg 
a Bajza utcai 
bölcsőde
Szomorúan áll el a városvezetés a Bajza József utcába tervezett 
bölcsődeépítéstől, miután a helyi lakók tiltakozásuknak adtak hangot 
a beruházással kapcsolatban. A városvezetés a helyiek igényeit, 
kéréseit maximálisan igyekezett kielégíteni, és már úgy tűnt, egyez-
ség születik, végül azonban egy gyermekekkel tartott demonstráció, 
valamint a körzet önkormányzati képviselője, Dobos József kérésének 
hatására úgy döntöttek, letesznek a tervről – mondta Engert Jakabné 
alpolgármester a Kecskeméti Médiacentrumnak.

Engert Jakabné kiemelte: különösen 
visszásnak tartják, hogy gyerekekkel 
tüntetnek egy bölcsőde építése ellen, 
mely éppen a környéken élő kisgyere-
kes családok érdekeit szolgálná. Mint 
mondta, a Bajza utcai helyszín mind 
méretében, mind rendeltetésében 
megfelelő volt, hiszen ez a telek nem 
erdő, végképp nem véderdő; a hiva-
talos besorolása településközponti 
vegyes zóna.

Ez azt jelenti, hogy egy rendkívül 
értékes telekről van szó, amelynek 
rendeltetése az, hogy ott szolgáltatá-
sok, intézmények jöhessenek létre a 
megnövekedett lakosságszám igénye-
inek kielégítésére. A terület soha nem 
volt fásításra szánva, az önkormányzat 
soha nem is kezelte zöldterületként.

Engert Jakabné elmondta, hogy a 
Széchenyivárosban sajnos nem áll 
rendelkezésre másik olyan terület, 
ahol a négy csoportszobás, 56 férőhe-
lyes bölcsőde elférne. Igaz ez a Bolyai 
János Gimnázium mellett szóba jött 
területre is, ahol egy közösségi kert 
és más hasznosítások miatt a bölcső-
dének nincs elegendő hely.

A bölcsődére elnyert uniós és ha-
zai társfinanszírozású, összességében 
csaknem 700 millió forintos forrás 
szerencsére nem vész el, „visszahull” 

a város integrált területi programjá-
nak keretébe, és várhatóan más pro-
jektek forrását fogja majd kiegészíte-
ni – mondta Engert Jakabné.

A helyi lakosok azt is kifogásolták, 
hogy az önkormányzat kommuniká-
ciója nem volt kielégítő a projekttel 
kapcsolatban. Engert Jakabné erre 
úgy reagált: a fejlesztést a városi köz-
gyűlés annak idején egyhangúlag tá-
mogatta, arról később is számos alka-
lommal tárgyalt, és a projekt többször 
szerepelt a híradásokban is.

Az alpolgármester kitért arra is, 
hogy a városban a bölcsődei férő-
helyek száma jelenleg elegendő, a 
beruházást sokkal inkább a területi 
átrendeződés indokolta. A lakossá-
gi igények ugyanis a külső városré-
szekben nőnek, míg a belvárosban 
csökkennek.

„Ezt a tendenciát követjük a fejlesz-
tésekben, ezért épült meg Homokbá-
nyán a Katica bölcsőde, ezért lesz új 
bölcsőde Katonatelepen, Hetényegy-
házán, később Kadafalván is. A Bajza 
utcai bölcsőde is e fejlesztési straté-
gia részeként jött volna létre, első-
sorban a széchenyivárosi fiatal szülők 
igényeinek kielégítésére” – magyaráz-
ta Engert Jakabné.

 Borda Máté

Engert Jakabné alpolgármester  
kitüntetéseket ad át pedagógusnapon

Fotó: Banczik Róbert
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Zászlószalagot adományozott az 
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repü-
lőbázisnak Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf honvédelmi miniszter jú-
nius 2-án. A különleges adomány 
a lelkiismeretesen és magas 
szakmai színvonalon végzett 
munka elismerésének kitüntető 
szimbóluma.

Csenki Csaba

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvé-
delmi miniszter zászlószalagot ado-
mányozott az MH 59. Szentgyörgyi 
Dezső Repülőbázisnak, és egyben kö-
szönetét fejezte ki mindazoknak, akik 
a szervezet hírnevét öregbítették az 
elmúlt években. A zászlószalag átadá-
sára és feltűzésére ünnepélyes kere-
tek között került sor a Kecskeméti Re-
pülőbázison, ahol dr. Maróth Gáspár, 
a tárca védelempolitikáért és védelmi 
fejlesztésekért felelős államtitkára 
tolmácsolta a honvédelmi miniszter 
köszöntését.

Elmondta, az MH 59. Szentgyörgyi 
Dezső Repülőbázis a Magyar Honvéd-
ség egyik tartópillére. Az itt dolgozók 
számos alkalommal bizonyították 
szakmai felkészültségüket, elhivatott-
ságukat. Kiemelkednek ezek közül a 
Baltikumban elvégzett légvédelmi fel-
adatok, amelyekre 2015-ben és 2019-
ben került sor. 2022. augusztus 1-jétől 
újra a balti térség védelmét látják el 
a kecskeméti Gripenek, de a mosta-
ni feladat az orosz–ukrán konfliktus 
árnyékában az eddigieknél is komo-
lyabb megterhelést jelenthet majd ka-
tonáink és a technika számára.

– A zászlószalag átadása egy lel-
ki pillanat minden bázis és minden 
csapat életében. Az összetartást és 
a bajtársiasságot erősíti mindannyi-

ZÁSZLÓSZALAGOT KAPOTT  
a Kecskeméti Repülőbázis

HITELES TÁJÉKOZTATÁS, 
SZÍVES VENDÉGSZERETET

VÁLASSZA A TOURINFORM IRODÁKAT 

UTAZÁSA TERVEZÉSEKOR ÉS ÚTKÖZBEN!

https://csodasmagyarorszag.hu/tourinform 

Irodahálózatunk az ország közel 100 pontján 

nyújt ingyenes információszolgáltatást. Keresse 

fel a legközelebbi Tourinform irodát, hogy 

ötleteinkkel, tippjeinkkel, naprakész, személyes 

tapasztalatokon alapuló ismereteinkkel és 

változatos kiadványainkkal segíthessünk meg-

találni az igényeinek leginkább megfelelő úti 
célt, legyen szó pihentető wellness szolgál-
tatásokról, bakancsos túráról, extrém sportolás-

ról, romantikus gasztronómiai élményekről 
vagy rejtett kincseket felfedező kulturális kalan-

dozásokról! Utazása tervezésekor – vagy akár út 

közben is – nálunk egy helyen gyűjtheti be a 
lehető legtöbb információt.

SZOLGÁLTATÁSOK

• információnyújtás belföldi szállásokról, 

vendéglátóhelyekről, nevezetességekről, 
programokról

• menetrendi tájékoztatás 

• ingyenes és megvásárolható térképek

• prospektusok

• túraszervezés, túravezetés

• szervezett programok, séták 

• belépőjegy-árusítás rendezvényekre, 
látnivalókhoz

• eszközbérlés, kerékpárkölcsönzés 

• csomagmegőrzés, telefontöltő pont

Nemcsak információért érdemes felkeresni a 

Tourinformot: számos irodában kínálunk 

ajándéktárgyakat, helyi és kézműves 
termékeket, de lehetőség van felfrissülésre: 
kávézásra, mosdóhasználatra is.

Ha Ön szolgáltató

Az utazók továbbra is szívesen keresik fel a 

települések Tourinform irodáit, amelyen keresz-

tül Ön is elérheti leendő vendégeit. Nemcsak 
kiadványait helyezheti el irodánkban, de a 

szolgáltatásaival kapcsolatos információkat is 

rögzítheti a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba, 

mely a www.csodasmagyarorszag.hu oldalon 
érhető el a belföldi és a nemzetközi utazók 
számára.

A Tourinform irodák a szállásüzemeltetőknek is 
szívesen segítenek a kötelező NTAK regisz-

trációban, az adatszolgáltatásban és az aktuális 

szálláshelyfejlesztési pályázatokkal kapcsolat-

ban, a hozzájuk forduló utazókat pedig verseny-

semlegesen tájékoztatják az adatbázisukban 

elérhető szálláshelyekről.

Kérjük, hogy tájékoztassa a Tourinform iroda 

munkatársait a szolgáltatásával kapcsolatos 

változásokról, újdonságokról, fejlesztésekről! A 
naprakész információ növeli a vendégek elége-

dettségét. Keresse bizalommal a Tourinform 

irodavezetőket, akik készséggel állnak rendel-
kezésére turisztikai szakmai kérdésekben. 

kecskeméti

Tourinform Kecskemét

Kecskemét, Szabadság tér 5/A

+36 76 800 040, +36 20 426 1178

kecskemet@tourinform.hu        

tourinformkecskemet.hu

Több mint 250 gyermek produkciója aratott osztatlan sikert a 
„Gyermekek a Gyermekekért” gálán május 30-án a Kecskeméti 
Katona József Nemzeti Színházban. Még pótszékeket is be kellett 
rakni a nézőtérre, annyian voltak kíváncsiak a város egyik legna-
gyobb gálájára, amely a pandémia miatt két évig szünetelt. 

A 27. gálaműsor különlegessége 
volt, hogy december helyett ezúttal 
májusban került megrendezésre. 
Sirkó László színművész, az előadás 
rendezője elmondta, az egyik ne-
hézség éppen ebből adódott, hiszen 
a decemberre készült produkciókat 
színpadra készen kellett tartani.

A színes, zenés, táncos, néhol 
drámai kavalkádot a Kecskeméti M. 
Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei nyitották meg Kuna Lajos 
vezetésével, majd az Aurin Leánykar 
hangolta tovább a közönséget Durá-
nyik László karnagy vezényletével. A 
közönséget ezt követően köszöntöt-
te a rendező, valamint az eseményt 
szervező Városi Szociális Közalapít-
vány elnöke, Horváth Attiláné, aki 
megköszönte az áldozatos munkát 
és a segítséget mindenkinek, aki 
hozzájárult a Gyermekek a Gyerme-
kekért gála szervezéséhez.

Engert Jakabné alpolgármester 
kiemelte, a cél a kezdetektől ne-
mes. A kecskeméti ifjú tehetségek 
a fellépésükkel támogatják a város-
ban élő nehéz sorsú gyerekeket, 
ahogy a korábbi évtizedekben is 
tették, hiszen a karácsonyi ajándé-
kok beszerzéséhez hozzájárultak a 
bevétellel.

Idén a gyereknap színesítésére 
és a rászoruló felnőttek támogatá-
sára fordították a jótékonysági est 
bevételét.

– A felebaráti szeretet az egyik 
legnagyobb értékünk. Annál meg-
hatóbb és felemelőbb nincs, mint 
amikor az egyik ember a kezét 
nyújtja a másiknak, hogy segítsen. 
Különösen megindító ezt látni a 
gyermekek között. Ennek a gesz-
tusnak lehetünk tanúi – tette hozzá 
az alpolgármester.

 Hájas Barnabás

Gyermekek 
a Gyermekekért

uk életében, és erre szükségük is van, hiszen 
augusztus 1-jétől átveszik a balti államok lég-
térvédelmének biztosítását. A mostani orosz–
ukrán konfliktushelyzetben pontosan tudjuk, 
hogy akár 24 óra alatt is eszkalálódhat úgy a 
helyzet, hogy a résztvevőknek olyan döntése-
ket kell hozniuk mindannyiunk védelmének 
érdekében, ami létfontosságú az egész NATO, 
az európai közösség és a magyar emberek szá-
mára – emelte ki Maróth Gáspár államtitkár.

Ugrik Csaba dandártábornok, az MH 59. 
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnoka 
beszédében kiemelte, a Kecskeméti Repülő-
bázis nemcsak büszkén viseli névadójuk, a ne-
mes, bátor, hazájához és bajtársaihoz végsőkig 
hűséges Szentgyörgyi Dezső nevét, hanem 

ugyanazt az értékrendet igyekszik to-
vább vinni, amit ő képviselt.

– A Magyarország honvédelmi mi-
nisztere által adományozott zászló-
szalag ékes bizonyítéka annak, hogy 
jó úton járunk, és összefogással, hit-
tel és megfelelő hozzáállással ered-
ményesek lehetünk. A siker záloga a 
szakmai felkészültségen túl az elhi-
vatottság, a precíz feladatvégrehajtás 
és az áldozatvállalás a kitűzött cél ér-
dekében. Azonban a siker soha nem 
az egyén, hanem a közösség sikere 
– mondta köszönőbeszédében Ugrik 
Csaba dandártábornok.

Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar 
Honvédség Parancsnokságának törzs-
főnöke is beszédet mondott a jeles 
eseményen. Köszönetet mondott a 
honvédelmi miniszternek és gratulált a 
különleges elismeréshez. Hangsúlyoz-
ta, katonáink egy nagyon különleges 
helyzetbe kerülnek augusztus elején a 
Baltikumban, hiszen egy olyan pontjá-
ra mennek a világnak, ahol az érdekek 
egymásnak feszülnek. Látjuk a napi 
történésekben, hogy az orosz–ukrán 
konfliktus nyomán kialakult helyzet 
fokozódik, és ezt semmiképp nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni.

Az ünnepi esemény végén Hankóczi 
Gergely őrnagy, az 59. Szentgyörgyi 
Dezső Repülőbázis tábori lelkésze 
mondott áldást. 

Dr. Maróth Gáspár, a honvédelmi tárca  
védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős 
államtitkára adja át a zászlószalagot

Fotó: Banczik Róbert

Fotók: Banczik Róbert
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Saját testének börtönében él a 
17 éves Szabó Krisztina Hajnal-
ka. A ballószögi lány nem képes 
akaratlagos mozgásra, még rágni 
sem tud, édesanyja három hó-
napos kora óta küzd azért, hogy 
megtalálja a megfelelő terápiát, 
gyógymódot számára. Sajnos 
azonban rejtélyes betegségé-
re még pontos diagnózist sem 
kaptak. 

Pásztor Andrea

Amikor megérkezem a ballószögi csa-
ládhoz, Krisztina az ágyában fekszik, 
rózsaszín szoknyácskában. Feje, háta 
kitámasztva, mesét néz a tévében. 
Le sem veszi róla a szemét. – For-
dítsd ide azt a gyönyörű fejecskédet 
– kéri édesanyja, Gyuris Erzsébet. Azt 
mondja, ez az egyetlen mozgás, amire 
képes, ha jó napja van. Most azonban 
nem mutatja meg nekünk. Amikor 
édesanyja felém fordítja, mintha rá-
csodálkozna a látogatóra, de az is 
látszik, hogy a mese jobban érdekli. 
Magára hagyjuk, hogy édesanyja el-
mesélhesse, mi mindenen mentek 
keresztül az elmúlt 17 évben.

Erzsébet nehezen esett teherbe, 
volt egy vetélése is, ráadásul magas 
vérnyomással küzdött és nőgyógyásza-
ti problémái is voltak. Így amikor vá-
randós lett Krisztinával, otthon kellett 
maradnia. Veszélyeztetett terhesként 
az utolsó hónapban be is kellett fe-
küdnie a kórházba megfigyelésre. Bár 
kisbabája kevesebbet mozgott, semmi 
sem utalt rá, hogy gond lenne vele. 

A 39. héten, császármetszéssel 
jött világra Krisztina 2005. október 
31-én 13 órakor, 10-es Apgar érték-
kel. – Lila volt ugyan, de nyitva volt 
a szeme, még ellenkezett is, amikor 
tisztogatták. Mondták is, milyen élet-
revaló baba. 6 órakor hozták ki hoz-
zám. Megszúrták az ujjamat, hogy 
megnézzék a cukrom, ő pedig sírva 
fakadt. Ettől kezdve különleges a kap-
csolatunk, lényegében szimbiózisban 
élünk – vallja be az édesanya. 

Nem sárgult be a baba, szépen 
evett, négy nap után haza is engedték 
őket a kórházból. Picit aluszékonyabb 
volt, de azt mondták rá, biztosan 
szeret lustálkodni. Otthon kapott 
egy gyönyörű régi pólyát, de 
annyit mocorgott, hogy kievic-
kélt belőle. 

Három hónaposan vitte 
az első oltására a kisbabát 

Erzsébet, ekkor fogott gyanút a gyer-
mekorvos. Hasra fordítva nem emel-
te a fejét, homorított, jobbra fixált 
a szemével, és egyébként is furának 
találta a picit a doktornő, így elküldte 
fejlődésneurológushoz és javasolta a 
Dévény-tornát is. 

Ettől kezdve orvostól orvosig, vizs-
gálatoktól vizsgálatokra járnak, Erzsé-
bet felsorolni se tudná, hány helyen 
voltak már Krisztikével. Bár eltelt 17 
év, azóta lényegi fejlődést nem sike-

rült elérni, és az sem derült ki, mitől 
ragadt meg a tinédzser lány egy cse-
csemő szintjén.

A rejtelmes beteg

Erzsébet Krisztike születése előtt fel-
nőtt szakápoló volt, 2006 óta pedig 
a lányáért való küzdelemről szól az 
élete. 

Gépiesen sorolja tüneteit: nyaki, 
háti hipotónia, négy végtag spasz-

ticitás (görcsös feszülés), 
gerincferdülés, púpo-

sodás, kétoldali csí-
pőficam, állandó 
remegés. Ami 
pedig a legfon-
tosabb, képtelen 
az akaratlagos 
mozgásra. Elárul-
ja azt is, hogy 16 

hónapos kora óta 
kell nyugtatókat ad-

nia lányának, hogy a 
legalapvetőbb dolgokat 

megtehessék.
Azt mondja, vannak gyere-

kek, akik hasonló problémákkal 
kénytelenek élni, de mindegyiküknél 

tudják ennek az okát. Agyvérzés, fej-
lődési rendellenességek okozhatnak 
ilyen tüneteket, de Krisztinának min-
den egyes lelete negatív. Ezért is hívják 
úgy az orvosok: „a rejtelmes beteg”. 

Krisztinának volt már hat EEG-vizs-
gálata, három MRI-je, biopsziája, 
gerinccsapolása, a legkülönbözőbb 
genetikai és hormonális vizsgálata, 
mégsem született meg betegségének 
diagnózisa. Valójában csak annyit sej-
tenek az orvosok, hogy az idegsejtek 
közti kommunikációjával van problé-
ma, de ezt sem tudják bizonyítani.

– A legkülönbözőbb gyógytornákat, 
terápiát, gyógyszert próbáltuk már 
hagyományos és alternatív módon is, 
amíg az észszerűség és a pénztárcánk 
engedte, de mindig visszaesett. Min-
dig újra és újra kellett kezdenünk a 
napi rutinunkat – meséli Erzsébet.

Krisztina eddigi élete Ballószög, 
Pest, Szeged és Pécs közti ingázással 
telt, de nem csak a hazai szakembe-
rek próbálták megfejteni állapotának 
titkát. Neurológusa külföldi konferen-
ciákon keresi a diagnózist és ezzel 
együtt a megoldást Krisztina beteg-
ségére. Ukrajnában több alkalommal 
kapott speciális fizio- és fizikoterápi-

át a kislány, 2015-ben Barcelonában 
elvégezték rajta a Nazarov-féle mű-
tétet, de sajnos semmi sem hozott 
változást. 

Testébe zárva

Édesanyja azonban biztos abban, 
hogy rejtélyes betegsége ellenére 
Krisztike mindent megért. Érzelmileg 
is fejlett, empatikus, szeret mindig a 
középpontban lenni. 

– Ő nem beszél, nem szobatiszta, 
nem rág, nem eszik egyedül és nem 
képes az önálló mozgásra, ettől elte-
kintve egy gyönyörű, okos, mosoly-
gós hercegnő, aki be van zárva a saját 
kicsi testébe, ami sajnos nem reagál 
úgy, ahogyan azt ő szeretné. Szere-
ti a zenét, azt, ha táncolok, játszom 
vele. Fontos neki, hogy mit húz fel, 
mindig ő választja ki a ruháját reg-
gel. Elérzékenyül a filmeken, képes 
zokogni, ha a kedvenc szereplőjével 
baj történik. Hisztizik is, ha valami 
nem tetszik neki. Igazi huncut kis 
boszorkány – mondja elérzékenyülve 
Erzsébet.

Krisztina beszélni ugyan nem tud, 
csak gügyögésre emlékeztető han-
gokra képes. (Édesanyja biztos abban, 
hogy zokogása közben az „aja-aja” 
csak neki szólhat.) Mégis megérteti 
magát, ugyanis speciális kommuniká-
ciót fejlesztett ki. A szemével mindent 
elmond, de a mosolyából is tudja a 
családja, ha valamit szeretne elérni, 
megkapni. 

Nagyon szereti az állatokat. Volt 
egy terápiás cicája, ő adta neki a Tyla 
nevet az egyik kedvenc Barbie-filmjé-
ből, most pedig nagybátyja kuvikjáért 
van oda. 

Kíváncsi, szeret kimozdulni ott-
honról, ezért gyakran mennek sétálni 
anyukájával speciális kerekesszék se-
gítségével. Erzsébet, aki felnőtt szak-
ápoló, naponta kétszer tornáztatja, 
de fejlesztő gyógytornász is rendsze-
resen foglalkozik vele, ami jelentős 
költséget jelent a családnak. 

Akadálymentes  
fürdőszobára  
gyűjtenek
– Mindjárt 10 óra, Krisztikének ennie 
kell – ébred rá Erzsébet, milyen régóta 
beszélgetünk. Míg készíti elő a speci-
ális tápszert, elmeséli, milyen büszke 
arra, hogy már 30 kiló kis hercegnője. 

Sokáig kínlódás volt etetni őt szá-
jon át, hiszen a rágásra sem képes. 
2019-ben aztán egy betegség után 
16-ról 14,5 kilóra fogyott. Akkor úgy 
megrémültek az orvosok, hogy már 
másnap megműtötték, gyomorszon-
dát ültettek be neki. Azóta négyórán-
ként ezen keresztül kapja a tápszert.

– Amit megkíván, abból pár össze-
tört falatot azért eszik. Tegnap példá-
ul a krumplipürét és a rántott húst is 
meg kellett kóstolnia – mosolyog az 
édesanya.

Azt is elmondja, bár nagyon örül-
nek, hogy ilyen sokat gyarapodott 
Krisztike, most már nehezen mozgat-
ja őt. Ezért is szeretnének egy aka-
dálymentes fürdőszobát építeni. 

Kilenc hónapos volt a kislány, ami-
kor apukája elhagyta őket. Azóta a 
nagyszülőknél élnek, akik anyagilag 
ugyan nem tudják támogatni őket, de 
annál több szeretetet kapnak tőlük. 

Erzsébet az otthonápolási díjból 
nem tud félre tenni, ezért bíznak 
abban, hogy apránként, a számukra 
gyűjtött kupakokból és az adomá-
nyokból átalakíthatják a család fürdő-
szobáját. A Mélymerülés utcalap jóté-
konysági estjének bevételét is erre a 
célra ajánlották fel, ez azonban még 
nem elegendő ahhoz, hogy belekezd-
hessenek a felújításba.

Amikor a céljairól, jövőképükről 
kérdezem, elkomorul Erzsébet arca. 
– Milyen jövőképünk lehetne? – néz 
a lányára. – Inkább nem is gondolko-
dom ezen. Azon vagyok, hogy minden 
napunkból a legjobbat hozzam ki, 
hogy boldog legyen, ne legyenek fáj-
dalmai. Addig szeretjük az én kis her-
cegnőmet, amíg velünk van…

„Addig szeretjük, amíg van nekünk”
Akadálymentes fürdőszobára gyűjtenek Krisztina számára

Aki szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebb legyen Krisztina ellátá-
sa, megépülhessen akadálymentes fürdőszobája, az alábbi számlaszámra 
utalhatja támogatását: 11773322-00631873 (OTP Bank). A bankszámla 
tulajdonosának neve: Szabó Krisztina Hajnalka és édesanyja.

IBAN: HU94 1177 3322 0063 1873 0000 0000
SWIFT kód: OTPV HU HB

Erzsébet nagyon hálás a sok támogatásért,  
bízik abban, hogy hamarosan megépülhet az új fürdőszoba

Fotók: Pásztor Andrea
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Albert Csilla, a Katona József Gimnázium magyar–angol 
szakos tanára új regénnyel jelentkezett a könyvhéten. 
Márciusban megjelent, Mészáros Julianna biciklije című 
regényének június 10-én volt a bemutatója a Katona 
József Könyvtárban.  A mű Stendhal Vörös és fekete 
című regényének parafrázisa.

– A Mészáros Julianna biciklije nem 
az első regénye. Korábban megjelent 
már egy családregénye és több drámá-
ja is elektronikus formában. Régóta 
készült rá, hogy fikciós regényt írjon?

– Ha nem jön 2011-ben A fényes 
tisztás című drámám országos sikere, 
feltehetően nem írtam volna többet. 
A díjjal kaptam egy fontos megerősí-
tést.  A most megjelent regénynek már 
évekkel korábban megírtam a prológu-
sát, meg néhány fejezetet az elejéből, 
aztán évekre félretettem. A pandémia 
teremtett rá lehetőséget, hogy újra 
elővegyem és befejezzem a történetet.

– A Mészáros Julianna biciklije 
Stendhal Vörös és fekete című regé-
nyének parafrázisa. Miért kötötte 
meg a kezét, miért volt fontos ön-
nek, hogy újrafogalmazza Julien Sorel 
történetét?

– Sokkal könnyebben mozgok egy 
konkrét történet feldolgozásában, 
mint amikor magamnak kell kitalál-
nom a helyzeteket. Mindig is nagyon 
szerettem a Vörös és feketét. Úgy ér-
zem, hogy ma is teljesen aktuális. A 
dilemma, hogy az ember az érvényesü-
lésért tulajdonképpen önmagával fizet, 
hogy többnyire a teljes identitását fel 
kell adnia, mit sem változott.  Ugyan-
akkor az eltelt 200 év jó néhány dolgot 
felülírt. Ki kellett találnom, miként le-
het úgy lavírozni a történetben, hogy 

ne legyek hűtlen az 
eredetihez, de hite-
lesen mai történetet 
meséljek el. Érde-
kes, hogy ami igazán 
fontos, az a 200 év 
alatt sem változott 
semmit.  

– A Mészáros Ju-
lianna biciklije Sár-
közi Attila angolta-
nár karrierregénye, 
aki a saját döntése 
eredményeként kö-
zel kerül az elithez. 
Lehetne akár gát-
lástalan törtető is, 
de nem az. Olyan 
figura, akivel Ön is 
mélyen együtt érez. 

– Igen, nem tagadom a szimpátiá-
mat. Szeretem benne magamat is, nyil-
ván sok minden benne van belőlem. 
És szeretem benne az összes olyan 
embert, akinek társadalmi értelemben 
meg kell élnie az egyes osztályok kö-
zötti kontrasztot, a béklyókat, ame-
lyekből nehéz kitörni. És az sem biztos, 
hogy a kitörést egyáltalán  érdemes-e 
megkísérelni? Az én hősöm semmi-
képp sem gátlástalan törtető, inkább 
csak próbálkozik az érvényesüléssel.

– A regény főhőse mindvégig meg-
tartja a büszkeségét és az önbecsülé-

sét. Nem válik szervilissé, nem igazo-
dik könnyen. Volt-e konkrét modellje 
Sárközi Attilának?

– Igen, volt. Julien Sorel, a Vörös és 
fekete főhőse.  Julien Sorel sem tudott 
azonosulni a világ hitványságával, noha 
rendre szembesült vele. Ő sem volt ké-
pes feladni a büszkeségét, és részben 
ez lett az oka a bukásának. A környeze-
temben viszont nem volt olyan hús-vér 
figura, akiről a főhőst megmintáztam 
volna. 

– Főszereplője végül a saját dön-
téséből kilép a vágyott közegből, és 

olyan karrierutat választ, ami a felső 
társadalmi osztályokban elfogadha-
tatlan. Az eredeti történet befejezé-
sét nem vehette át, a világ túl nagyot 
változott ehhez. Hogyan érte el, hogy 
ne tűnjön teljesen anakronisztikusnak 
mindaz, amit a főhőse cselekszik?

– Ez volt az egyik legnehezebb fela-
dat a könyv megírása során. Stendhal 
romantikus regénye olyan korban ját-
szódik, amikor még bele lehetett halni 
a bukásokba, mint ahogyan az Julien 
Sorellel meg is történt. Nyilván nem ír-
hattam olyan véget, amelyben Sárközi 

Attilát is kivégzik, de végeredményben 
az angliai munkavállalással végleg kiír-
ta magát korábbi köreiből. Szerettem 
volna érzékeltetni, hogy képes az em-
ber a feladásig elfáradni, amikor képes 
belátni: van olyan lépés vagy helyzet, 
ami már nem éri meg. A szereplőmnek 
olyan útra volt szüksége, ahol újra ké-
pes lesz önmagával is találkozni. 

– A könyv címe nagyon találó azok 
számára, akik már olvasták a mű-
vet, de önmagában kevéssé csábít 
olvasásra.

– Többféle változat is szóba került, 
amíg megszületett a jelenlegi cím egy 
barátom jóvoltából. Ez nekem is tet-
szett, a kiadónak is, és a Kávé Főnix 
című online irodalmi lapvezetője, Cse-
ke Gábor is rábólintott, akinek nagyon 
sokat köszönhetek. Mindvégig bátorí-
tott, és ő írt először a könyvről. 

– Többen kezdeményezték, hogy 
a történetet nem kéne abbahagyni. 
Szándékában áll folytatni?

– Egyértelműen nem. Egy nagy kér-
dőjellel ér véget a regény, és nincs 
szándékomban megválaszolni a nyitva 
hagyott kérdést. Ezt tegyék meg az 
olvasóim.

 Kriskó János

KECSKEMÉTI SZERZŐ REGÉNYE 
az Ünnepi Könyvhét kínálatában

93. Ünnepi Könyvhét 
– Kecskeméten is

Múlt csütörtökön kezdődött meg a 93. 
Ünnepi Könyvhét országszerte. Kecs-
keméten a Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtárban nyitották meg a helyi 
rendezvénysorozatot. A szombat késő 
délutánig tartó eseményen többek között 
könyvvásár, dedikálások és könyvbemu-
tatók várták a látogatókat.

A 93. Ünnepi Könyvhét megnyitóját június 9-én 
tartották Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtárban. Könyvvásár, láncol-
vasó demonstráció, dedikálások és könyvbe-
mutatók is várták a látogatókat a szombat késő 
délutánig tartott rendezvényen. Városunkban 
azonban az idei rendezvénysorozat programjai 
– könyvbemutatók formájában – már a nulladik 
napon, vagyis szerdán elkezdődtek.

A múlt csütörtöki hivatalos megnyitón prof. 
dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester ünne-
pi köszöntőjében kiemelte, nagy öröm számá-

ra, hogy sokan részt 
vettek a megnyitón. 
Elmondta, Miskolcon 
kezdeményezték el-
sőként az Ünnepi 
Könyvhetet, majd Bu-
dapestre került, de 
már a nagyvárosok is 
lehetőséget kaptak a 
rendezvény megtar-

tására. Végezetül irodalmi élményeket kívánt 
mindenkinek és olyan szerzőket, akik el tudják 
kápráztatni az érdeklődőket írásműveikkel.

Az Ünnepi Könyvhét minden évben kiemelt 
eseménye a Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-
zsef Könyvtárnak. A programsorozatot ebben 
az évben is az intézmény fogta össze. Idén is 
minden korosztály megtalálhatja a számára 
megfelelő programot. A napokban kecskeméti 
írókkal is találkozhatnak majd az érdeklődők.

 Puskás Barbara

Albert Csilla Stendhal Vörös és fekete 
című regényére írt parafrázist

Prof. dr. Sztachó-Pekáry István

Fotók: Banczik Róbert
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Évadzáró társulati ülésen össze-
gezte 125., jubileumi szezonját a 
Kecskeméti Katona József Nem-
zeti Színház. A társulat a vendég-
játékokat nem számítva 386 
előadást játszott, amelyet közel 
százezer néző tekintett meg.

Kriskó János

A múlt pénteki évadzáró társulati ülé-
sen elsőként prof. dr. Sztachó-Pekáry 
István kultúráért felelős alpolgármes-
ter szólt a társulathoz, megköszönve 
a jubileumi évad produkcióit. Cseke 
Péter igazgató is kifejezte háláját, 
hogy méltóképp sikerült megünnepel-
ni a színház egy és negyed évszázados 
fennállását.

– Tulajdonképpen minden bemuta-
tónk kapcsán azt mondhatnám, hogy 
nem véletlenül lett siker, hiszen nagy-
szerű színészcsapata van a Kecskemé-
ti Nemzeti Színháznak, de nemcsak a 
színészek kiválóak, hanem a táncta-
gozat, az énekkar, a zenekar, a tárak, 
a műhelyek és valamennyi munkatár-
sunk, hiszen a színpadon a művészek 
aratják a sikert, de mi tudjuk, hogy a 
háttérben dolgozók is milyen óriási 
munkát végeznek – összegezte a Kos-
suth-díjas színigazgató.

A direktor ismertette a legfon-
tosabb mutatókat és a bemutatók 
tapasztalatait is. Az évad programja 
az Elisabeth című musical bemutató-
jával kezdődött, amely ez ideig több 
mint 50 előadást ért meg, és 25.000 
néző váltott rá jegyet. Siker volt Ka-
rinthy Ferenc két egyfelvonásosa, a 
Terror című tárgyalótermi dráma, a 
Leonce és Léna formabontó bemu-
tatója éppúgy, mint az Eszenyi Enikő 
rendezte Cirkuszhercegnő, amelyet 
nagyon szeretett a közönség. Hatal-
mas sikert aratott Kecskeméten és 
a Vidéki Színházak Fesztiválján is az 
Ilja Bocsarnikovsz rendezte darab, A 
mi kis városunk, és jól fogadta a kö-
zönség a Bánk bán opera- és balett-
változatát is.

Károly Katitól, a zenei tagozat ve-
zetőjétől megtudtuk, hogy az évad 
során összesen 9 zenés produkció 
szerepelt a színház műsorán, a szín-
ház zenekara 100, az énekkar 120 
előadást játszott az évad során.

A Kecskemét City Balett számára 
ugyancsak jelentőségteljes volt ez az 
év: budapesti bemutatót tartottak a 
Nemzeti Táncszínházban, és amellett, 
hogy az összes nagyszínházi produk-
cióban színpadra léptek, önálló tánc-
színházi előadásuk egyedülálló volt 
Magyarországon, ugyanis Barta Dóra 
előtt még senki nem vitte színre Kato-
na József Bánk bánját a tánc nyelvén.

A hagyományokhoz hűen az évad-
záró társulati ülésen több díjat is át-
adtak: a társulat szavazatai alapján a 
2021/22-es évad embere Kis István dí-
szítő lett, míg a Látó Ricsi Emlékdíjat 
Tóth Jázmin hegedűművész vihette 
haza.

Cseke Péter az évad állami díjazott-
jairól is megemlékezett: „Az elmúlt két 
évben nagyon magasra tettük a lécet és 
valóban díjeső volt színházunkban. Idén 
sem kell szégyenkezzünk, és boldog va-
gyok, hogy társulatunk következő tag-
jainak munkáját az állam kitüntetéssel 
honorálta: Körtvélyessy Zsolt színművész 
a Széchenyi-Örökség Okmányt, Csombor 
Teréz színművész a Bács-Kiskun Megyei 
Prima Díjat, Matók Szilvia művészeti 
főtitkár a Magyar Teátrum Díjat kapta 
meg. Március 15-e alkalmából Ferencz 
Bálint színművész a Magyar Arany Ér-
demkereszt polgári tagozata kitünte-
tést, Váry Károly színművész a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tagozata 
kitüntetést, Varga Katalin, a női szabótár 
vezetője a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetést vehette át. 
A Kecskemét City Balett művészeti veze-
tője, Barta Dóra Seregi-díjat kapott, míg 
Raj Martin táncművészt Fülöp Viktor 
Táncművészeti Ösztöndíjjal ismerték el. 
Szívből gratulálok!”

Az évadzáró társulati ülésen évér-
tékelő beszédet mondott Szente 
Vajk főrendező is. Értékelte az évad 
teljesítményeit, és ismertette a jövő 

évad első felében esedékes bemuta-
tók szereposztását. A jövő évadra a 
társulathoz szerződött Kovács Gyopár 
és távozik a Kecskemét City Balettből 
Földesi Milán táncművész.

A Kecskeméti Katona József Nemze-
ti Színház első új bemutatójára 2022. 

október 7-ig kell várniuk a nézőknek 
– a 2022/23-as évad a Kőszívű című 
musicallel indul Szente Vajk rende-
zésében. Az Elisabeth, a Cirkuszher-
cegnő, a Terror, A mi kis városunk és 
az 1x3 néha 4 című darabok ősszel is 
műsoron maradnak. Több szeptem-

beri előadásra jegyek már kaphatók 
a Kecskeméti Nemzeti Színház jegy-
pénztáraiban és online. Javában tart 
továbbá az előbérletezési időszak, jú-
lius 1-jéig 10% kedvezménnyel újítha-
tók meg a régi vagy vásárolhatók meg 
az új bérletek.

Jubileumi évadzárás:  
400 előadás közel 100 ezer néző előtt

Az évad legjobbjai a díjátadó gálán
Véget ért a 2021/22-es színházi évad, lezajlott az 
„Együtt a művészetért!” Díjátadó Gála, június 10-én 
este ismét átadták az évad legjobb művészeinek és 
darabjainak járó díjakat a Kecskeméti Nemzetiben. A 
hírös város Oscar-gálájaként is emlegetett eseményt 
most is színes és vidám műsor kísérte.

Az „Együtt a művészetért!” Díjátadó Gála minden évben 
egy hatalmas, vidám esemény, mely nemcsak a Kecskeméti 
Katona József Nemzeti Színház társulatát tartja izgalomban, 
hanem a színházkedvelő közönséget is. Ezen az estén derül 
ki ugyanis, kik az évad legjobb művészei, és melyek azok a 
darabok, amelyek legjobban elnyerték a közönség tetszését.

Igen, a közönségét! Míg tavaly a pandémia miatt szakmai 
díjakat adtak át, idén újra a közönség szavazhatott. Mégpedig 
kilenc kategóriában. De nem lenne „Együtt a művészetért!” 
Díjátadó Gála az esemény neve, ha nem vidám műsor kereté-
ben adnák át a díjakat. Az idei díjátadó műsorát ismét Szente 
Vajk rendezte, és a Kecskeméti Nemzeti egész társulata sze-
repelt benne.

Íme az „Együtt a művészetért!” Díjátadó Gála 2022-es 
díjazottjai:

Legjobb női epizodista: Jankovics Anna – a díjat átadta 
Horváth Attila, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Legjobb férfi epizodista: Fazakas Géza – a díjat átadta 
Berta Tibor, a CabTec Kft. cégvezetője.

A zenei tagozat díja: Németh-Nagy Johanna – a díjat át-
adta Kriskó János, a Kecskeméti Televízió Múzsa kulturális 
magazin felelős szerkesztője.

Legjobb női táncművész: Szőllősi Krisztina – a díjat átadta 
Tormási Attila, a Tormási Autóház Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Legjobb férfi táncművész: Emanuele Co – a díjat átadta 
Hajdú Tamás, a Reuzál Trend Bt. cégvezetője.

Legjobb kisszínházi előadás: 1x3 néha 4 – a díjat átadta 
Seres Sára, az Együtt a Művészetért! Díjátadó Gála szervezője.

Legjobb színésznő: Hajdú Melinda – a díjat átadta Hoff-
mann Kata, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. HR- és marke-
tingkommunikációért felelős munkatársa.

Legjobb színész: Koltai-Nagy Balázs – a díjat átadta Gye-
nes Balázs, a HÉP – Horváth Építőmester Zrt. ügyvezetője.

Legjobb nagyszínházi előadás: Elisabeth – a díjat átadta En-
gert Jakabné, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere.

A bábszínházak fővárosa volt Kecskemét
Kétnapos szabadtéri programso-
rozattal indult a Magyarországi 
Bábszínházak 15. Találkozója múlt 
hét szombaton Kecskeméten. 
A bábos szakma legjelentősebb 
eseményén 25 társulat, mintegy 
400 vendég vett részt, öt nap 
alatt 34 színháztermi és 14 sza-
badtéri előadást mutattak be. 

Pontosan 30 évvel ezelőtt, 1992 
tavaszán rendezték meg először a 
Magyarországi Bábszínházak Talál-
kozóját, amelynek a kezdetek óta a 
Ciróka Bábszínház a házigazdája. A 
pandémia miatt többszöri nekifutás 
után szervezhették meg a jubileumi 
találkozót, amely körbejárta, milyen 
óriási változáson ment keresztül a 
műfaj három évtized alatt. 

A fesztivál különlegessége, hogy 
nem válogatás alapján kerülnek prog-

ramba az előadások. Minden társulat 
azt a produkcióját hozta el, amelyről 
beszélni szeretett volna. A rendezvény 
fő célja ugyanis a szakmai párbeszéd. 
Minden előadásnap végén fórumot tar-
tottak. Tematikus asztaloknál, közpon-
ti témafelvetések alapján vitatták meg 
az aktuális szakmai kérdéseket.

A házigazda Ciróka Bábszínház 
legfrissebb produkcióját, a Barguzin 
– lehullt csillag fénye című előadását 
mutatja be a találkozón. A darab az 
eddigi legnagyobb szereplőszámot 
mozgatja meg, végzős hallgatók is 
részt vesznek benne. A szövegköny-
vet Fábián Péter jegyzi, aki a mű ren-
dezője is. A dramaturg Gimesi Dóra, 
a zeneszerző Rozs Tamás, a Szélki-
áltó együttes tagja. A két idősíkban 
játszódó, ifjúsági-felnőtt előadás ar-
ról szól, hogyan kerülhettek Petőfi 
Sándor maradványai Barguzinba. 

Fotó: Varga-Fekete Dániel

Fotó: Tóth Enikő

Az „Együtt a művészetért!” Díjátadó Gála  
fináléjában az egész társulatot és a 
jubileumi évadot ünnepelte a közönség
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160 éve, 1862. 
június 12-én 
hunyt el Szent-
pétery József, 
a 19. század 
legjelentősebb 
magyar ötvös-
mestere. Tanul-
mányait Kassán 
és Bécsben végezte. 1810-től dolgo-
zott a pesti ötvöscéhben, ahol számos 
művészi értékű használati tárgy és 
több sokalakos művészdombormű ke-
rült ki műhelyéből. A besztercebányai 
és a bécsi ötvöscéh is tiszteletbeli tag-
jává választotta, de tagja volt a párizsi 
művészegyletnek is. Írásaiban a céhek 
eltörlését követelte. Alkotásait a bu-
dapesti és a vidéki közgyűjtemények, 
valamint a református templomok őr-
zik. Így például egy 1848-ban készített, 
az utolsó vacsorát ábrázoló aranyozott 
ezüst kehely a kecskeméti református 
egyházközség tulajdona.  

75 éve, 1947. 
június 17-én 
született Sajtos 
Géza közműve-
lődési szakem-
ber. 1974-től 
dolgozott Kecs-
keméten. Előbb 
a Bács-Kiskun 
Megyei Tanács közművelődési csoport-
vezetője volt, majd 1976-ban a Katona 
József Színház igazgatójává nevezték 
ki. Hat évadon át irányította a hírös 
városi társulat munkáját. 1983-tól tíz 
éven át az Erdei Ferenc Művelődési 
Központ vezetője volt. 1993-ban orosz-
lánrészt vállalt a Kecskeméti Regionális 
Képző Központ megszervezésében, 
felállításában. 2009-ig, nyugdíjazásáig 
az intézmény igazgatója volt. 1985-ben 
a Munka Érdemrend bronz fokozatá-
val, 2008-ban a Magyar Köztársaságért 
Érdemrend ezüst fokozatával tüntették 
ki. 2013. december 24-én hunyt el.

Lapunk 
archívumából
Figyelmeztetés
„A helybeli tiszti orvosok értesitik a t. cz. 
szülőket, hogy a védhimlő ojtást május 
hó 27-én megkezdették és ezentúl, egész 
őszig, minden vasárnap délután 3 órá-
tól 5-ig, ingyen fognak ojtani a kálvária 
melletti elemi iskola épületében. Mi pedig 
nem mulaszthatjuk el a legsürgősebben 
ajánlani a szülőknek, hogy a kinálkozó 
alkalmat gyermekeik épségének és életé-
nek biztositására el ne mulaszszák, mert 
újjal tudunk rá mutatni egy apára, ki 
makacs hanyagsága következtében 2 hét 
alatt 5 ép egészséges gyermekét temette 
el az 1860-diki himlő járvány alkalmával 
a Sátorné malma melletti dombról. [...] 
hasznos dolog lenne, ha a t. cz. tanitó urak 
tanitványaiknak szintén megmondanák és 
egyszersmind sürgetnék is, hogy mindazon 
növendék, ki eddig beojtva nincs, okvetle-
nül beojtassék...” (KL, 1872. június 9.)

Hibás szemmérték
„F. I. boltjában a mult hét csütörtökén 
valaki százas bankjegyet kivánt váltani, 
azonban, kihúzván F. I. ur pénzes fiókját, 
a váltatni kivánónak, a pénz megtekintése 
után »nem lehet«-tel válaszolt. A boltban 
unaloműzésből mindig van egy két úri ven-
dég, – igy volt ez alkalommal is, kik közül 
kettő, S. L. és Sch. a fiókban levő pénzt 
150 forintra becsülték, mire a tulajdonos 
fiókostól együtt ajánlkozott 150 forinttért 
a fiókbeli pénzt által adni. – Sch. szem-
mértékében bizván, hirtelen kiveti a három 
ötvenest, – »áll az alku, a fiók pénzestől az 
enyém.« F. I. az ötveneseket zsebre rakta, 
Sch. pedig a vett pénzt számlálgatta, de 
biz annak adott pénzen nem hogy föle lett 
volna, hanem annál is 38 forinttal keve-
sebb lett. Nem minden ember lát ám azzal 
a két szemmel, mit a homloka alá helyezett 
neki a természet, csak úgy néz vele...”
 (KL, 1872. június 16.)

A város 
krónikáiból

20 ezer népművész az értékőrzésért
Majd’ ezer néptáncossal, népművésszel telt meg múlt szombaton 
a kecskeméti Deák tér a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválon. 
Kárpát-medence-szerte 30 helyszínen, közel 20 ezer táncos, zenész 
és kézműves egy időben, közösen táncolt és énekelt. Kecskemétre a 
megye minden szegletéből érkeztek néptánccsoportok, hogy együtt 
mutassák be magyar népművészeti értékeinket.

Berta Beáta

900 népművész, 33 néptánccsoport, 
9 kézműves közösség és 5 zenekar 
érkezett Kecskemétre június 11-én a 
Csoóri Sándor Népművészeti Feszti-
válra. Az első ízben megrendezett, a 
Kárpát-medence harminc helyszínén 
egy időben, azonos programpontok-
kal megvalósult nagyszabású rendez-
vény közel 20 ezer táncost, zenészt 
és kézművest mozgatott meg Csík-
szeredától Körmendig.

A fesztiválhoz csatlakozva a hírös 
városban gyűlt össze a megye összes 

néptánccsoportja, hogy közösen 
megmutassák, miként őrzi, éli meg 
és teremti ujjá a Kárpát-medence 
egyedülálló, csodálatos népművésze-
tét sok ezer idős és fiatal, határain-
kon innen és túl.

A megnyitón Fekete Gábor ön-
kormányzati képviselő köszöntötte 
a résztvevőket, aki ezt a napot a 
nemzeti összetartozás napjához ha-
sonlította, majd kiemelte, fontos a 
magyar népi hagyományok ápolása, 
az értékeink megőrzése.

A Kecskeméten zajló program 
házigazdája a 45 éve működő Kecs-

kemét Táncegyüttes volt, akik aktív 
résztvevői a hazai és a Kárpát-meden-
cei találkozóknak. – Biztos vagyok 
benne, hogy most a Kárpát-medence 
együtt rezeg. Szeretnénk megmutat-
ni, hogy az elmúlt öt évben mekkora 
fejlődésen ment keresztül a magyar 
népművészet, néptánc, népzene és 
kézműves közösség – mondta Lukács 
László, a Kecskemét Táncegyüttes 
művészeti vezetője.

A közös programokat követően 
változatos eseményekkel, tánctaní-
tásokkal, népzenei és kézműves be-
mutatókkal, gálaműsorokkal estig 
folytatódott a különleges fesztivál. 
Az érdeklődők bepillantást nyer-
hettek a különböző tájegységek 
néptáncaiba, népviseletébe, elsajá-
títhatták a legkülönfélébb tánclé-
péseket, és a népi mesterségeket is 
kipróbálhattak.

Demeter József erőteljes és jel-
legzetes hangja, versépítkezése 
nem önmagáért való – sajátsá-
gos pátoszához mindig szigorú 
önreflexió társul. Bölcsessége 
első hallásra hathat olykor bo-
londozásként, mégsem marad 
a kósza felszínen – még ha a 
játékosság lételeme is, ahogy 
a zene, a képiség is mintegy 
eggyé olvad polihisztor-lényé-
ben, sokrétűségében. Különös 
és megkapó szóhasználata a 
nemzeti hagyomány felé fordu-
lásra ösztönöz, de ez az attitűd 

nála nem karácsonyfadíszként 
kiaggatott hivalkodó túlzás, 
hanem maga az élő néphagyo-
mány tanúságtétele. Könyvbe-
mutatóján is felidézte a benne 
máig visszhangzó, hazafelé 
lüktető vonat hangját: „gyertek 
haza”, „gyertek haza”... Egyedi 
stílusa, felkiáltásai, a hangokat 
vissza-rezonáltató szóösszeté-
telei egyfajta ostorcsattogtató 
tánc ritmikáját veszik fel, adják 
tovább, visszhangoztatják az ol-
vasó felé. Reméljük, jó messzire 
elhangzanak a szavak, s még 

sokan lelik örömüket magyar-
dellői székely költőnk keserves 
vigadozásában.  Turai Laura

Demeter József: 
Szerelem(áldás) – versek
(részlet)
1. Életvonal(éden)
A májusi eső – áldás. Na,
És! A nyári szerelemjárás?…
( – )
Én Istenem, jó Istenem, mondd,
A májusi Szerelem, miként szépül
Estére kelve, és! A nyárérlelő, 
áldott

Állapotú – édenünk hevében?, s! A
Csillagok, hogy alusznak éberen –
Búzavirágok szemében, éjjelente.
Na, és! Az angyalok, hogy festik
Színesre álmait – gyermek-
Nemző(k)nek. Hogyha látnád…,
Hogyha látnám, sőt! Fényharangok
Hajlatiban az Idő es csak 
ámul-bámul,
Ahogy! A tér ilyenkor összemegy –
Vagy tágul. Zápul… Összegezvén
Lüktetésit pihegő szívednek, 
simogató
Tenyerünkben – látva-látom, 
hogyan
Dobog évfordulós, nagy 
szerelmünk,
Életvonal távon. Zengedezvén 
fény-
Zivatart – ölelésünk templomos
Ünnepén. Hej, minő delelő nyáron.

2. Plakát(ária)
Drága jó Atyám,
Bocsásd meg én-
Nekem, amiért!
Szerelmem fény-
Képeivel plakátozom
Körkörösen ki – az eget,
Állva igazítom helyre...
Mind-
Egyik-
Ö(tö)ket… Jer, Édesem,
Hisz! Téged tükröz –
Églőn a Föld Óperenciája.
Szívbe mártott tollpennával –
Számító-
Gépek idusán, nézd,
Több szem, többet
Tükröz, többet lát, ahogy!
A te ficfa-
Poétád, minő verseket –
Zeng. Szent ég! Zagyvál?
Egyetlen
Hű Szerelmének – minő-
Jákob lajtorján. Segítség!
Bátran – egyensúlyozván.

3. Ámor(iáda)
A Szerelem, mint!
Méz… a tűzre. Csillag-

Szórós – ó, mily édes-
Dús a fénye. Gyönyört
Gyöngyözvén – mennyei
Máglya. Versparázs,
Őrtüzes láng a szárnya.
Bolyongó Múzsa –
Kozmosz-
Tisztáson. Ős-édes tűz-
Vész. Vérpezsgő kánon.
Kéjnap-
Éjben? Ágyékfénylő
Zsámoly. Szív-
Üstökös ég. Nyíl-
Vesszős álom. Vén
Éberségből fel-
Felrianásom.

/Megjelent: Helyorseg.ma,  
2022. június 3./

Magyardellő Delnő
„Rózsás remegő ujjai

Most /es/ a szívembe vájnak.”
(Ady Endre)

Hétszáz esztendeje –
Láttalak... fürödni, vad-
Virágszirmokban. Csönd-
Csobogásból felfénylő
Napon. 
Forrás fuldoklik – A Maros 
Mentén – szomjáért 
Egy völgynek. /Hölgynek.../
Ujjbegyed 
Hajnalán minő rózsa-
Sereg költeményeskedett,
Ámde! Ily-
Költeményeskedett, ámde!
Mily fiatalságom után,
Vírusok idusán es – 
Visszavénülvén imádlak,
Legényravatalomon, 
Én, a Te ficfapoéta rabod.
Vadrózsás verssorok
Rácsai mögött,
Hűtlenségemért – immár – 
Mind/ét/ig szabadon?
Térdepelve.
/DeJó 75 év – 75 vers/ 
Csencsócsönd
Feleségemnek – alföldi
Kánikulában írt üdítő versezet.

Két helység közt Gyírgyó felé,
Az égbe ütköztünk belé,
Hol, volt oly sűrű, kék a csönd,
Hogy Istenszéke majd letört.

Székely fenyvesek ághegyén
Mennybéli zöld – lengén fenyér...
Visszfénye kisírt felhőknek
Könnyszín szemünkben rejtőztek.

Hó friss csencsók* ecsetnyomán
Válunk festménnyé e vers okán,
Hisz tél van már. A csönd fehér –
Magyerdellőn – Gyírgyó felé.
______________________
*csencsó = friss fenyőtoboz

MILLENIUMI BAJNOK
– sportintelem helyett, 2000-ben – 
Lehel fiamnak

A bajnokok útja rövid táv –
Csak néhány esztendő. Rajt-
Vonaluk a tavasz, szent cél a
Nap – föld-zeniten fénylő.
A bajnokok élete örökös
Csatarend. Győztél – folytasd!
Vesztettél – folytasd, hisz!
Állandó küzdelem az élet, de
Nem egyszer „az nyer igazán, aki
veszt.” Viszont – a vágy
Végtelen, harc kell a terem-
Sportolónak, hogy a természet
Lágy ölén néha megpihenjen. Az
Ellenfél pedig semmilyen
Léptékben ne ellenség legyen.
Fiam!
Most, hogy a magyar bajnokok
Soraiba léptél – piros-fehér-zöld
Szint ragyogtat szívem szószékén
A vér. Mert a színtiszta ég is
Villámlik, s a borult menny
Magyarul ragyog itt –
Éltesse églő siker a celluloid
Glóbusz/ka/ földi helytartóit.
(Budapest, 2000. 03.05.)

75 év – 75 vers – megjelent Demeter József legújabb kötete
A Nemzeti Kulturális Alap ösztöndíjas alkotójaként írta meg a Ballószögön élő, ma-
gyardellői születésű székely költő, Demeter József újabb „DeJó-kötetét”, mely 75 év – 
75 vers címmel látott napvilágot a Hungarovox kiadónál, s melyet a Líra könyvesbolt 
jóvoltából a Kecskeméti Ünnepi Könyvhéten dedikált a szerző, aki nem először szere-
pel rovatunkban. Az ünnepi alkalmon beszélgetést, s könyvbemutatót is végigkövet-
hettek a könyvtár kávézójába látogatók, ahol DeJó emlékek és versidézetek ritmikus 
zsongásában tett tanúságot rendíthetetlen elkötelezettségről, hazaszeretetről, 
leselkedő „szárnyszegettségről”, a magyardellői tájhoz és az igaz magyar szóhoz 
fűződő hűségéről. A szerző, aki a Magyar Írószövetség tagja, másnap Budapesten, a 
Vörösmarty téren, az Ünnepi Könyvhét keretein belül dedikálta legújabb kötetét.

Fotó: Berta Beáta
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A lovak iránti rajongását, tisz-
teletét édesapjától örökölte. 
Az egyetemi évei alatt kezdett 
lovagolni, s azután a „nagy 
fogathajtó generáció” tagja, az 
első négyesfogathajtó magyar 
világbajnok lett. De nemcsak a 
sportban, hanem a civil élet-
ben is sikeres volt. A nyolcadik 
ikszhez közeledve is csupán az a 
célja, hogy a közelében lévőket 
segítse, támogassa.

– Sok-sok sikeres sportolói és vállal-
kozói év után épp 20 évvel ezelőtt 
saját lovasiskolát indított. Miért dön-
tött így?

– Abban az időben két idősebb 
gyermekem, Noémi és Sándor díjlo-
vaglásban és militaryban aktívan verse-
nyeztek. Látva az útkeresésüket, mivel 
akkor Kecskeméten és környékén nem 
volt olyan lovas műhely, amelyik akár 
őket, akár a hozzájuk hasonló, lósport 
iránt vonzódó nagyközönséget kiszol-
gálta volna, fölvetődött bennem az 
ötlet: lovas iskolát kellene létre hozni. 
Úgy éreztem, hogy komoly igény lenne 
Kecskeméten és környékén erre, hogy 
életképes vállalkozás lesz, ha belevá-
gunk. Természetesen mindent megbe-
széltem a gyermekeimmel, hiszen ezt 
már nem magamnak akartam létre hoz-
ni, s mivel ők is támogatták az elképze-
lésemet, 2002-ben megépítettünk egy 
fedeles lovardát – ez nélkülözhetetlen 
az oktatáshoz és mindmáig szolgálja a 
céljainkat –, és elkezdtük az úgyneve-
zett amatőröket, a saját örömük miatt 
lovaglókat oktatni. Nagyon szépen el-
indult ez a vállalkozás, és ma már több 
mint 150-en járnak hozzánk. Büszke 
vagyok arra is, hogy díjugratásban és 
díjlovaglásban jelenleg öt tanítványunk 
versenyszerűen is eredményes, és 
hogy jómagam fogathajtókat képezhe-
tek, közülük többen már versenyeken 
is bizonyítanak, Közel 30 lovunk van, 
amelyek mintegy harmadát – köztük 
fogatokat – a versenyzők bíznak ránk, 
emellett fiataloknak nyári táborokat is 
tartunk, egyszóval pezsgő élet van itt 
nálunk.

– Kikkel tart szorosabb barátságot?
– Sajnos, a korombeli versenytár-

saim közül nagyon sokan már elhuny-
tak, a nemzetközi szinten komolyabb 
eredményt elérő négyesfogathajtók 
között már én vagyok a legidősebb. 
A még élőkkel elsősorban a versenye-
ken szoktam találkozni, beszélgetni, 
jó ilyenkor felidézni a közös emléke-
ket! Egykori diáktársaimmal koráb-

ban gyakran összefutottam, az évek 
teltével, no meg a Covid-járvány is 
„besegített” ebbe, ezek a kapcsolatok 
megszakadtak.

Mivel édesapámék 14-en voltak 
testvérek, így nekem csak a Fü-
löp-ágon 47 első unokatestvérem 
van, akár egy kiterjedt, szoros rokoni 
kapcsolatrendszerem is lehetne. Saj-
nos a testvérek elkerültek otthonról, 
a világban szétszóródva, Amerikába 
is eljutva, a kötelék meggyengült; ha 
most valamiképpen összejönnénk, 
idegenként tekintenénk egymásra.

A már 87. életévét taposó, lótenyész-
téssel mindmáig foglalkozó Deme Já-
nossal való jóbaráti kapcsolatom azon-
ban az utóbbi években is élő maradt. 
Vele személyesen is gyakran találko-
zom, egyébként meg naponta telefo-
nálunk, megbeszéljük a velünk történ-
teket. Azután az egyik tanítványomat, 
Józsa Gyulát is ma már barátomnak 
tudhatom, tőlünk telhetően segítjük 
egymást, együtt járunk versenyezni a 
nálunk felkészített lovaival, kellemes 
mindig a vele együtt töltött idő. 

– Mivel telnek a mindennapjai?
– Sajnos, ahogy az évek telnek, az 

erőm egyre fogy. Az utóbbi időben 
már csak 5-7 órát – elsősorban déle-
lőttönként – tudok a lovas iskolában 
segíteni. Négy kettes- és egy egyes-
fogatot naponta hajtok, persze egyre 
több segítséggel, és ha veszünk egy 
fiatalabb lovat, azt én szoktam kiké-
pezni. Délután is igyekszem magam 
hasznossá tenni, például locsolom a 
virágokat, de ha úgy adódik, csak ki-
ülök a verandára és hallgatom a mada-
rak csivitelését.

– Családi élete hogyan alakult?
– Feleségemet, Sándor Máriát egye-

temista koromban, Gödöllőn ismer-
tem meg. 1961 telén a lovaglóedzőm, 
Németh László már az első alkalom-
mal kiszúrt engem, úgy érezte, hogy 
jobb érzékem van a lovakhoz, mint a 
többieknek. Épp ezért a későbbiekben 
én naponta lovagolhattam. Párommal, 
aki abban az időben Gödöllőn élt és 
gimnazista volt, az egyik lovaglóedzé-
sen, a lovardában találkoztam először. 
1965-ben házasodtunk össze, s azután 
több mint ötven esztendőn át – sajnos 
három évvel ezelőtt elhunyt – éltünk 
szeretetben együtt. Ő mezőgazdasági 
és tanárképző főiskolát végzett, so-

káig tanított, azután nekem segített, 
előbb az állattenyésztésben, azután a 
lovas iskolában. Három gyermekünk 
született. Fiunk, Sándor agrármérnök, 
de lovas szakedzői végzettséget is 
szerzett. Korábban militaryban jeles-
kedett – többek között főiskolai világ-
bajnok, kétszeres magyar bajnok volt 
–, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem lovardájában oktat. Lányunk, 
Noémi kétszeres díjlovagló ifjúsági 
bajnok volt. Ő előbb szíjjártónak ta-
nult, azután lovas edzői képesítést is 
szerzett, iskolánkban a díjlovasokkal 
foglalkozik, a magyar díjlovagló sza-
kágban 2015-ben az év lovasedzője 
volt. Legkisebbik gyermekünk, Mária 
a Modern Üzleti Tudományok Iskolá-
ján szerzett diplomát, energiakeres-
kedelemmel foglalkozik. Korábban őt 
is megérintette a lósport szépsége, 
lovas íjászként volt sikeres és kettes-
fogattal akadályhajtó versenyeken is 
eredményes volt. A nagyobb család-
ban is „divat” a lovassportok szerete-
te: unokáink a militarysportban vitték 
tovább a család jó hírét, míg menyünk, 
Eszter a legfiatalabbak pónisportjának 
országos hírű szervezője, elismert 

szakértője. Szeretteimmel igyekszem 
a lehető legtöbb időt együtt tölteni, a 
születésnapokat mindig megünnepel-
jük és a karácsonyt is közösen töltjük.

– Miként tekint vissza eddigi 
életútjára?

– Hálás vagyok a sorsnak, hogy 
életem több mint 60 éve összefo-
nódhatott a lovakkal. Hálás vagyok 
az életben elért sikereimért, a szak-
mai előmenetelemért, hogy például 
egy időben 400 ember munkájáért 
felelhettem, és a versenyzésben elért 
eredményeimért is, hiszen miután 
1961-ben elkezdtem lovagolni, két 
évvel később már válogatott kerettag 
lettem díjugratásban, azután Mezőhe-
gyesen a munka mellett újra bekerül-
tem a nemzeti együttesbe, 1967-től 
meg fogathajtásban voltam eredmé-
nyes. Büszke vagyok arra, hogy a ma-
gyar versenyzők közül én lehettem 
az első négyesfogathajtó-világbajnok! 
Örömmel látom azt is, hogy a lovas 
iskolánk szépen működik. Jó lenne, 
csak az egészségem is engedje, hogy 
pár évig még a vállalkozásunk haszná-
ra tudjak lenni! 

 Varga Géza

NÉVJEGY
Fülöp Sándor Péter agrármérnök, fogat-
hajtó világbajnok, a Fülöp Fogathajtó és 
Lovasiskola vezetője Hódmezővásárhelyen 
született 1942. június 24-én. Iskoláit Békés-
sámsonban és Orosházán végezte. 1964-ben 
a GATE Agrármérnöki Karán, 1972-ben 
a Testnevelési Főiskola lovasedző szakán 
szerzett diplomát. Ezt követően a Mező-
hegyesi Állami Gazdaság állattenyésztője, 
1967-ben a Kiskunsági ÁG lótörzstenyésze-
tének vezetője, azután az állami gazdaság 
kerületi igazgatója volt, 1978-ban pedig 
a Kecskeméti Magyar–Szovjet Barátság 
MGTSZ mezőgazdasági fő-ágazatvezetője 
lett. 1986 után mezőgazdasági őstermelő, 
lótenyésztő volt, 2002 óta a Fülöp Fogat-
hajtó és Lovasiskola Kft. egyik vezetője. 
1969 és 1984 között Magyarország egyik 
legeredményesebb négyesfogathajtó ver-
senyzője volt. 1967-től 1978-ig a Kiskunsági 
Medosz, 1978-tól 1984-ig a Kecskeméti TE 
versenyzőjeként fantasztikus sikereket ért 
el. Háromszor nyert országos bajnokságot, 
a Magyar Négyesfogathajtó Derbyn ötször 
győzött, az aacheni nemzetközi versenyen 
összetettben két ízben is első lett, 1972-ben 
Windsorban is őt hirdették ki győztesnek, és 
1978-ban ő nyerte meg Hamburgban a Né-
met Négyesfogathajtó Derbyt. 1974-ben a 
svájci Frauenfeldben magyar versenyzőként 
először nyert világbajnokságot. Később há-
rom ízben csapatban is világbajnoki címet 
szerzett. A Kecskeméti Négyesfogathajtó 
Vb-n 1978-ban második lett. 1974-ben és 
1978-ban ő vezette a világranglistát. Kitün-
tetései: Magyar Köztársaság Elnöki Arany 
Emlékérem, Gróf Széchenyi István Lovas 
Emlékérem, Aranyostor Díj, Bács-Kiskun Me-
gye Év Sportolója Díj, Hetényegyházáért Díj. 
A Magyar Lovas Szövetség által 2018-ban 
alapított Kiváló Lovas Család díjat a Fülöp 
család kapta meg első alkalommal.

Az 1984-es szilvásváradi világbajnokságon,  
a fogatbírálaton feleségével

FÜLÖP SÁNDOR

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

A Kiskunsági ÁG magyar tarka törzs-
tenyészetének bemutatásán, 1974-ben

Szerettei 
körében
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A legifjabb  
kecskemétiek

Farkas Dorián (édesanyja neve: 
Banyári Barbara) Dunavecse, 
Diószegi Lilien (Hüse Barbara) 
Helvécia, Oláh Nara (Sörös Laura 
Tímea) Kecskemét, Nagy Boglárka 
(Makkos Laura) Kecskemét, Borsodi 

Ferenc (Gudmon Zsófia) Helvécia, Molnár Luca (Szőke 
Nóra Edina) Kunszentmiklós, Erős Gellért (Német 
Zsuzsa Viola) Nagykőrös, Dávid Gergő (Radulescu 
Ramona) Lajosmizse, Krizsa Réka (Simon Szilvia) 
Nyárlőrinc, Pető Liliána (Nagy Orsolya Ilona) Cegléd, 
Mészáros Noémi (Cseh Alexandra) Kecskemét, Vincze 
Lilla (Illés Brigitta) Jászladány, Dakó Letícia Irén (Jakab 
Nikoletta) Ballószög, Torma Szimonetta (Molnár 
Gabriella Erzsébet) Nagykőrös, Bohó Zsolt (Dinók 
Vilma) Kecskemét, Erdős Zalán (Lengyel Melinda) 
Nagykőrös, Lovas Lara (Szekeres Barbara) Tiszaalpár, 
Borsik Nara (Bihal Szandra) Móricgát, Fábián László 
Rómeó (Boros Szandra) Lajosmizse, Görög Zselyke 
Otília (Mikó Otília) Dunavecse, Szücs Léna Zoé 
(Korenyuk Brigitta Klaudia) Izsák, Ágó Barna (Ibriksz 
Nikolett Mariann) Kiskunfélegyháza, Sárkány Dorina 
(Pataki Kitti) Fülöpjakab, Kocsis Levente Dávid (Farkas 
Alexandra) Kecskemét, Lovas Adél (Tóth Vivien) 
Kecskemét, Pesti Dominik (Csikós Csilla Noémi) 
Lakitelek, Deli Tamás (Gubacsi Erika) Kecskemét, 
Gőczi Réka (Doktor Anita) Nagykőrös, Bagi Zsófia 
(Szabó Ágnes) Kecskemét, Németh Noel (Cseh Dóra) 

Kecskemét, Hajdu Lana (Patai Klaudia) Kecskemét, 
Bács Ábel (Baráz Anna) Kecskemét, Bács Benedek 
(Baráz Anna) Kecskemét, Borsik Nara (Bihal Szandra) 
Móricgát, Balogh Zénó (Tölgyesi Krisztina) Ballószög, 
Tálas Zente (Molnár Erika) Cserkeszőlő, Tóth-György 
Olivér (Gaál Lenke) Csongrád, Bocskov Léda (Gyuris 
Csilla) Kecskemét, Lucze László (Somogyi Zsuzsanna) 
Jakabszállás, Bálind Noel (Turzai Andrea) Nagykőrös, 
Czagány Balázs (Gondi Kitti) Tiszakécske, Köte Léna 
(Kocsis Katalin) Kiskunfélegyháza, Gál Tímea Vanda 
(Üveges Anita Tímea) Nagykőrös, Erőss Kenéz 
(Boglatics Marianna) Kecskemét, Fazekas Leó (Pálházi 
Mariann) Helvécia, Varga Ármin (Báró Lilla) Nagykőrös, 
Pákozdi Márk (Márton Krisztina) Nagykőrös, Pócsa 
Emma Léna (Lengyel Emma) Kecskemét, Rácz László 
Taksony (Vámos Noémi) Nagykőrös, Dinnyés Márk 
(Fekete Tímea) Városföld, Petrik Natália Zsaklin 
(Radics Erika) Lajosmizse, Urbán Natasa Renáta (Rácz 
Dzsenifer) Nagykőrös, Lengyel László (Oláh Melinda 
Katica) Ballószög, Szín Zsombor (Velő Nikolett) 
Lakitelek, Gönczi Golda (Krähling Lilla Dalma) 
Kecskemét, Tajti Dominik Béla (Fehér Vivien) 
Nagykőrös, Rafael Géza (Zsigár Eszter) Kecskemét.

Halottaink
Lesi Józsefné Kiss Piroska 1934. 
(Fülöpszállás), Udvardy Mária Irén 
1938. (Kecskemét), Orosz József 
1945. (Gönc), Juhász Istvánné Tercsi 
Erzsébet Julianna 1948. (Kecskemét), 
Szűcs Jánosné Kovács Eszter 1923. 

(Nagykőrös), Kalmár Mihályné Kertész-Farkas Klára 
1954. (Nyárlőrinc), Zsámboki József 1951. 
(Jakabszállás), Ráczné Kiss Erzsébet 1950. 
(Székely), Hornyák Sándorné Roza Mária 1939. 
(Alpár), Koncz Miklósné Takács Teréz 1928. 
(Mezőtárkány), Oláh Boldizsár 1940. (Csantavér), 
Gerencsériné Füzy Magdolna 1936. (Budapest), Varjú 
Jánosné Csajági Irén 1942. (Törökszentmiklós), 
Országh Jenőné Gojdár Aranka Hermina 1951. 
(Orosháza), dr. Papp Ferenc 1956. (Szolnok), 
Pálinkás Istvánné Balog Mária 1939. (Kecskemét), 
Maklári Lajos 1929. (Kecskemét), Orsós József 
1950. (Csorna), Tóth Ilona 1949. (Orgovány), 
Medrala Pál 1945. (Budapest), Seres Imréné 
Palatinus Mária 1941. (Alpár), Egri Imréné Gyói Margit 
(1930.) Kecskemét, Somogyi István (1938.) 
Szabadszállás, Nagy Antalné Gáspár Klára (1948.) 
Lajosmizse, Szakonyi Jánosné Festő-Hegedűs Terézia 
(1930.) Kecskemét, Fortron Józsefné Vidinszki 
Margit (1935.) Péterhida, Nagy Imre (1959.) 
Szabadszállás, Janovics Péter (1957.) Szabadszállás, 
Virág Lászlóné Molnár Rozália (1942.) Kecskemét, 
Brecska Sándor József (1948.) Kiskunhalas.

H á z a s s á g o t 
kötöttek
Kollárik László Zsolt és Mató 
Krisztina, Dobos Zsolt és Ondrus-
Vribinszki Betti, Búz Tibor és Apró 

Debóra, Csanda András és Koletár Noémi, Nagy 
Kristóf és Mikó Elizabet, Laczkó Szilvia és Valkai 
Zsolt, Cserkó Rebeka és Festő István, Bors Noémi 
és Hrubos Péter, Pusztai Dzsenifer Erika és Radics 
Tamás Alex, Putnoki Alexandra és Kováts Attila 
József, Simofy-Ilyés Beatrix és Lázár Péter, Turi Tibor 
és Szabados Cintia, Varga Helga és Horváth Csaba, 
Janik Júlia és Molnár Bence.
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Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab családi belépőjegyet a Kecskeméti 
Vadaskertbe.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket – az elérhetőség feltüntetésével 
– július 4-ig várjuk  a jatek@hiros.hu e-mail-címre 
vagy postán a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
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A május 26-i lapszámunkban megjelent rejt-
vény megfejtése:

Terápiás és mentőkutyás bemutató  
/ Vidámpark a Vasútparkban

Nyertesek:
Két darab két személyre szóló jegyet nyert a 

Városnéző Kisvasútra:
Mang Attiláné (Kinizsi utca…) és
Bajnóczi László (06-30/937…).

Kérjük a nyerteseket, hogy a 76/570-440-es 
telefonszámon egyeztessenek időpontot a 

nyereményük átvételéhez!

Ki ad ja a Kecskeméti Lapok KFT.  
megbízásából a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

Főszerkesztő: Kozák Polett

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

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

ISSN 0865–3194
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Euro Bioinvest Kft.

NYOMTATÁS: Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a. 

Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató

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

22–23. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

ÉlŐvíz – új vallási magazinműsor a KTV-n
Újszerűen közelíti a vallás és az egyházi élet témakörét a Kecske-
méti Televízió szerdán este indult új magazinműsora, az ÉlŐvíz. A 
műsor célja, hogy iránytűként szolgáljon azoknak, akik az igaz érté-
ket keresik.  A havonta jelentkező magazinműsor igyekszik minden 
korosztályt megszólítani.

– Ilyen vallási magazinunk még 
nem volt – szögezte le Kozák Po-
lett, a KTV ügyvezető-főszerkesz-
tője. – Éppen ideje, hogy valaki 
újszerű megközelítést adjon ennek 
a témának! Úgy gondolom, hogy 
nagyon fontos az emberek számá-
ra, hogy pozitív példát kapjanak, 
megerősítést kapjanak, kapaszko-
dót kapjanak.

Kozák Polett hozzátette: a legtöb-
ben, amikor meghallják azt a szót, 
hogy egyház vagy vallás, akkor egy 
zárt világot képzelnek el, egy meg-
közelíthetetlen, távoli és zárt világot. 

Ezt a hamis képet is igyekszik majd 
átrajzolni az ÉlŐvíz című magazin.

Berta Bea, a műsor egyik szerkesz-
tő-műsorvezetője elmondta, hogy 
minél érdekesebben, szabadabban, 
fiatalosabban szeretnék az embere-
ket a vallás sokszínűségével megis-
mertetni. – Innen van a műsor címe 
is, az ÉlŐvíz, ami az Istent magát 
próbálja szimbolizálni. Az erő belőle 
fakad, és ez nem a patakot, a tavat, 
az itt lévő vizet jelképezi, hanem azt, 
hogy ha az ember elfárad vagy keresi 
az útját, vagy nem találja magát, ak-
kor van egy út, ami az Istenhez vezet, 

és innen meríthetünk mindig, min-
den állapotban – emelte ki Berta Bea.

A műsort nem szeretnék egy kor-
osztályra leszűkíteni, a készítők min-
den generációhoz szeretnének szólni.

– Úgy érzékelem, hogy óriási spi-
rituális éhség van a világban, és ez 
nagyon sok embert érint Magyar-
országon és Kecskeméten is. Olya-
nokat is, akik korábban egyáltalán 

nem kötődtek az egyházakhoz, a 
vallás és a hit világához – mond-
ta Borda Máté, a műsor másik 
szerkesztő-műsorvezetője.

A műsor szerkesztői – köztük 
harmadikként Zsolczainé Vitális Ju-
dit – portrékkal, tanúságtételekkel, 
de még egy tévés formátumra át-
alakított fogalmi szótárral is jelent-
keznek majd a képernyőn. Az első 
műsorban megismerhetik Hatházi 
Róbert atyát és papagájait, valamint 
a csíksomlyói búcsú kecskeméti 
résztvevőit is.

A Kecskeméti Televízió ÉlŐvíz 
című műsorának első száma szer-
dán került adásba, ezt követően 
havonta jelentkezik. Az egyes epi-
zódok később is bármikor újra 
megnézhetők a KTV honlapján és 
YouTube-csatornáján.

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Berta Bea és Borda Máté, az ÉlŐvíz műsorvezetői, szerkesztői
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Fegyverneky Zsófia Euroliga- 
győztes kosaras volt a sztár-
vendége a Mercedes-Benz Gyár 
Nemzeti Kosárlabda Akadémia 
június 7-én tartott hagyományos 
szezonzárójának. Az elmúlt évet 
a legsikeresebbnek értékelték az 
akadémia történetében, amely 
kilencedik éve a kosárlabda 
fellegvára Kecskeméten és a 
régióban.

A hagyományos ünnepségen több 
száz fiatal kosaras gyűlt össze szü-
leikkel és edzőikkel együtt a Mer-
cedes-Benz Sport Akadémián. Elbú-
csúztatták a legidősebb kosarasokat, 
díjazták a hónap csillagait, valamint 
ünnepélyes mezátadásra is sor került.

Az eseményt a szakágvezetők, 
Adamik Csilla és Kégel Tamás értéke-
lése indította. Mind a lány, mind a fiú 
szakág kiemelkedő eredményt ért el 
ebben az évben is. Minden csapat az 
országos döntőbe jutott és több, mint 
húsz fő kapott meghívót a korosztá-
lyos válogatottakba. A lányoknál a 
kadett gárda az A döntőben országos 
negyedik lett, illetve az A döntőbe 
jutott U18-as junior együttest is ki-
emelték, amely bár a KKC színeiben 
versenyzett, de több U16-os lány is 
feljátszott. A fiú szakág története 
egyik legjobb menetelésén van 
túl, hiszen mindhárom kiemelt 
korosztálya és a legkisebbek is 
országos döntőben szerepeltek. 
Kégel Tamás emellett még hoz-
zátette, a KTE felnőtt férfi csapata 
– több egykori akadémistával a keret-
ben – szintén remekel az NB I/A-ban, 
és mint mondta: az utánpótlás, illetve 
a felnőttek sikere együtt jár.     

Az eseményen felszólalt dr. Homo-
ki Tamás, Kecskemét alpolgármestere 
is. – Tíz évvel ezelőtt elkezdődött a 
kecskeméti akadémia kiépítése, és az 
elmúlt kilenc szezon megmutatta, mi-
lyen komoly szakmai munka folyik itt. 
A fiatalok sport közben testileg, lelki-

leg és mentálisan is 
fejlődnek, ennél nincs 

fontosabb, ezért nagyon örömteli, 
hogy az akadémián több mint hat-
százan kosárlabdáznak – mondta dr. 
Homoki Tamás, aki külön köszöntötte 
az Euroliga-győzteseket, Fegyverneky 
Zsófia mellett Ivkovicné Béres Tímeát, 
az akadémia vezetőjét is. 

A rendezvény egyik fénypontja az 
volt, amikor a sztárvendég, Fegyver-
neky Zsófia, a Sopron csapatkapitánya 

érkezett a színpadra. Hatalmas taps-
vihar és szeretet fogadta a magyar 
női kosárlabda meghatározó alakját, 
akit a soproni csapat Fenerbahce el-
leni Euroliga-döntőjének felvételével 
köszöntöttek. A világraszóló sikerről 
beszélve a kecskeméti akadémisták 
testközelből érzékelhették, hallhat-
ták, miért is érdemes kitartani a sport 
és az álmok mellett, sok munkával és 
alázattal el lehet jutni a legmagasabb 
szintre. Fegyverneky emellett beszélt 

élsportolóként a gyermekvállalás té-
májáról is és a magánélet és a profi 
sport összeegyeztetéséről.

Az évzárón – ahogyan az lenni 
szokott – a hónap csillagjainak díja-
zására, ballagásra és az ünnepélyes 
mezátadásra is sor került. A fiúknál 
az U18-as, a lányoknál az U16-os kor-
osztály tagjai nőtték ki az akadémiát, 
közülük sokan a Duna Aszfalt-DTkH 
Kecskemét és a Kecskeméti KC felnőtt 
csapataiban folytatják pályafutásu-

kat. Sőt, akik már be is mutatkoztak 
a nagycsapatokban, bekeretezett 
mezükkel köszönték meg az akadé-
mia vezetőinek a sokéves munkát. 
Burján Laura a TFSE-MTK, Ivkovic Mi-
lán és Tóth Barna a KTE profi kosarasa 
lett. 

A három játékos nem tudta szemé-
lyesen átadni a dicsőségfalra kerülő 
mezüket, ugyanis kedden Laura az 
Egyetemi Világjátékokra készülő Uni-
versiade válogatott edzőtáborában 
tartózkodott, míg Milán és Barna Kör-
menden lépett pályára az élvonalbeli 
bajnokság rájátszásában (előbbi 6, 
utóbbi 8 pontot dobott). 

Az akadémia vezetője, Ivkovicné 
Béres Tímea büszkén állt a ballagó 
diákok mellett, s búcsúzó beszédé-
ben elmondta, az akadémián olyan 
közösséghez tartoztak, ahol a sport 
sok mindre megtanította a fiatalokat. 
Tanultak kitartást, együttműködést, 
emelt fővel viselt vereségeket és mél-
tón ünnepelt győzelmeket. Barátokra 
leltek és életre szóló élményekkel 
gazdagodtak. De az akadémián is nyo-
mot hagytak az ifjú sportolók és ezek 
az értékek, emlékek örökre köteléket 
jelentenek. 

– Önmagában az hatalmas ered-
mény, hogy folyamatosan hatszáznál 
is többen kosaraznak nálunk, de idén 
annak is külön örülhettünk, hogy húsz 
fölé nőtt a korosztályos válogatottja-
ink száma, illetve több játékost is si-
került kinevelnünk a felnőtt csapatok 
számára. Ez volt a kilencedik szezo-
nunk, és összességében az egyik leg-
sikeresebb – értékelte az akadémia 
idényét Ivkovicné Béres Tímea. 

Fegyverneky Zsófia volt a sztárvendég 
A KOSÁRLABDA AKADÉMIA ÉVZÁRÓJÁN

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) június 9-ei elnökségi 
döntésének értelmében az NB 
I.-be visszajutott Kecskeméti TE 
saját otthonában, a Széktói Sta-
dionban játszhatja mérkőzéseit 
bizonyos feltételek teljesülése 
esetén.

Az MLSZ honlapján megjelentek sze-
rint a testület a kecskeméti stadion 
fejlesztésével kapcsolatos kérdések 
megvitatását követően úgy döntött, 
„a nélkülözhetetlen eszközök határ-
időre történő felszerelése esetén a 
fedett lelátó és a pályafűtés kiépítésé-
re haladékot ad a klub számára annak 
érdekében, hogy a kecskeméti szur-
kolóknak ne kelljen száz kilométere-
ket utazniuk a hazai mérkőzésekre.”

Mint írták, az infrastruktúra-sza-
bályzat előírásainak betartása érde-
kében az MLSZ már januárban felvet-
te a kapcsolatot azokkal az NB II.-es 
klubokkal, amelyeknek reális esélyük 
volt az élvonalba jutásra, így a Kecs-
keméti TE klubvezetése is időben 
megkapta a megfelelő tájékoztatást.

A sportszervezet a Széktói Stadi-
onban meglévő hiányosságok ismere-
tében a budapesti Hidegkuti Stadiont 
jelölte meg a hazai mérkőzései szín-
helyeként a licenckérelmében. Az el-
múlt hetekben, az NB II-es ezüstérem 
megszerzését követően megváltozott 
a klub és a város vezetésének állás-
pontja, és vizsgálni kezdték a kecske-
méti mérkőzésrendezés lehetőségét.

A gyors felmérések és helyszíni 
szemlék után a klubvezetés reálisnak 
tartja a nélkülözhetetlen fejlesztések 
elvégzését, az egyes nélkülözhető 
előírások tekintetében pedig kéri az 
MLSZ támogató döntését a kecske-
méti rendezés engedélyezésében. A 
munkálatok megindultak annak ér-
dekében, hogy a létesítmény a lehető 
leggyorsabban alkalmassá váljon NB 
I.-es mérkőzés megtartására, ideértve 
a kiszolgálóhelyiségek színvonalát és 

számát, a biztonsági előírások betar-
tatását, illetve az élő tévéközvetíté-
sek és a VAR-rendszer szükségleteit.

Tekintettel arra, hogy a klub és a 
város vezetése mindent elkövet an-
nak érdekében, hogy ez a folyamat 
a legrövidebb időn belül megvaló-

suljon, az MLSZ elnöksége egyes, a 
mérkőzések lejátszásához nem elen-
gedhetetlenül szükséges fejlesztés 
végrehajtására, nevezetesen a néző-
tér lefedésére és a pályafűtés kiépí-
tésére haladékot adott – áll az mlsz.
hu-n.

Hozzátették, arra az esetre, ha 
a klub nem készül el a kötelező fej-
lesztésekkel a bajnokság nyitányára, 
azaz július utolsó hétvégéjére, akkor 
egy másik, NB I.-es licenccel rendel-
kező stadionban kell játszania hazai 
mérkőzéseit. Ugyanez a helyzet ak-

kor is, ha pályafűtés hiányában a téli 
időszakban a szélsőséges időjárás 
miatt egy mérkőzést esetleg nem le-
het megtartani a Széktói Stadionban. 
Ebben az esetben a klub felelőssége 
a másik megfelelő helyszín bérlése 
ezen találkozókra.

Használhatja saját stadionját 
A KECSKEMÉT AZ NB I.-BEN

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

A KTE edzést tart a Széktói Stadionban. Ha minden jól megy,  
a hazai NB I.-es meccseket is itt játszhatják majd 

Fotó: Banczik Róbert
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Kuriózumokat vonultat fel 
a Múzeumok Éjszakája Kecskeméten
Végre ismét teljes gázzal hasíthatnak a kulturális kalandorok a kecskeméti éjszakában a két böjtös covidév után. Két évtizedet hagy már maga után az egész 

országot megmozdító élményfűzér. A több száz helyszín közül Kecskemét mindig kitűnt a legtöbb vidéki programhelyszínével, a csúcsokat döngető látogatószá-

mával. Hónapokat készülnek a közgyűjtemények csapatai és mágnesként maguk köré gyűjtik a város számos kulturális és művészeti színterét. Egy este, egy 

éjszaka szeretnék mindazt az egyedülálló értéket megcsillantatni, amely később aztán 12 hónapra adhat lehetőséget az alaposabb megismerésre. A szakem-

berek arra hívják fel a figyelmet, hogy a 21. századiak szemében is izgalmas a szellemi kincsestárunk, ezért „Újragombolt hagyományok” az országos szlogen.

Különleges időszaki kiállítások nyitják meg ka-

puikat.  Az új tárlatok a Bozsó Gyűjteményben: 

Protokoll és diplomácia, Mi fán terem az ördög-

lakat, a Cifrapalotában: „Reinfuss – a magyar hu-

szár Munkácsyja”, a Katona József Emlékházban: 

Madárének, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény-

ben: Tengelyben maradni, a Magyar Fotográfiai 

Múzeumban: Aktok, tárgyak, kompozíciók. Érde-

mes bekukkantani a Hanga Óragyűjteménybe és 

a Görögkeleti templom ikonosztázát megcsodálni. 

Az Orvostörténeti Gyűjtemény a gyógy- és fűszer-

növények világába kalauzol, a Leskowsky Hang-

szergyűjteményben kideríthető, hogy a  tulnic vagy 

az alphorn a hangosabb, a Naiv Művészek Gyűjte-

ményébe költözött a Mesés Afrika.

A Ciróka Bábszínház, a Szórakaténusz Játék-

múzeum kihagyhatatlan színhelye a gyere-

kes szülőknek. A legfiatalabb korosztályt fog-

lalkozások várják a Bozsó Gyűjteményben, 

a Cifrapalotában, a Könyvtárban, a Kereskedelmi 

és Iparkamarában. A tudományok világába me-

rülhetnek az érdeklődők a Planetáriumban, 

a Tudomány és Művészetek Házában. A Neumann 

János Egyetem helyszínei a járművek szerelmese-

it csábítják nézelődésre. A kortárs 

művészet rajongóinak is érdemes 

a programfüzetben elmélyülni; 

a Nemzetközi Zománcművészeti 

Alkotóműhely,  a  Nemzetközi 

Kerámia Stúdió, K-ARTS Művészeti 

Gyűjtemény és az új helyszín-

ként csatlakozott művésztelepi 

villa várja őket. Felfedező sétá-

val hívja városi tárlatvezetésre 

az érdeklődőket a Hírös Agóra Kulturális Központ. 

Az Ifjúsági Otthon Imbolygó fényekkel, Gyógyító 

lámpamesékkel készült.

A Könyvtárban Ferenc József kecskeméti láto-

gatásáról hangzik el érdekes előadás, a Levéltár 

ebben az évben a Klapka utcán családfakutatás 

rejtelmeibe enged bepillantást. A Ráday Múzeum 

a tárlatvezetések, előadások mellett Szirtes Edina 

Mókus koncertet szervezett a hosszú éjszaká-

ra. A Kecskeméti legendák címmel rajzfilmek pö-

rögnek a Kecskemétfilm kertjében, a Természet 

Házában pedig élő állatos bemutató hívogat. 

A gasztronómia is helyet kért magának több intéz-

mény koccintásra, beszélgetésre hívo-

gató kertjében, akár zenével is fűszerez-

ve telhet a pihenés. Szent Iván napjának 

környékén a tűzugrás sem maradhat 

el, a Kecskeméti Táncegyüttes a Szent 

István szobornál várja a bátrakat.

Nyüzsgés jósólható nemcsak a bel-

városban, hanem mind a 30 helyszínen. 

A távolabbi pontokat két útvonalon a so-

kak által rajongással várt retro buszok 

kötik össze múzeumi körjárattal, mert nélkülük 

már elképzelhetetlen is a kecskeméti Múzeumok 

Éjszakája. A legtávolabbi pontot, a Zwack Párlat 

Manufaktúrát is 20 percenként elérik a muzeális 

Ikaruszok. Délután városnéző kabrió busz élő ide-

genvezetéssel vág neki a műemléképületek meg-

tekintésének, a szemfüles nézők veterán autómo-

bilok felvonulását is élvezhetik.

Nehéz lesz a választás, ki merre vegye az utat. 

Megkönnyíti a tervezést a nyomtatott műsorfüzet, 

amely az összes helyszínen megtalálható. A web-

lap, a facebook oldal már megnyílt, az okostelefon 

alkalmazások rövidesen utolérhetőek lesznek.

Nyomtatott programfüzetek elérhetőek a helyszíneken.

www.facebook.com/muzeumokejszakajakecskemet.hu
www.muzeumokejszakajakecskemet.hu

KECSKEMÉT

Részletes programfüzet letölthető: 
muzeumokejszakajakecskemet.hu
/musorfuzet_2022.pdf

A programok telefonos applikáció 

segítségével is követhetők:

ANDROID-ALKALMAZÁS

segítségével is követhetők:


