
Raktárcsarnokot adott 
át a pénzügyminiszter  
Csemegekukoricában kiemelkedő helyet foglalunk el 
a világgazdaságban, és nem szeretnénk ezt a jövőben 
sem alább adni – fogalmazott a dinamikusan fejlődő 
Kecskeméti Konzerv Kft. új raktárcsarnokának avató-
ján Varga Mihály pénzügyminiszter.

Fődíjat nyert 
a festményével 
Szolláth Katalin kecskeméti 
festőművész „Matisse bőrönd-
je” című képével a Kernstok-vil-
la és Galéria rangos kiállításán 
elnyerte a fődíjat.

Újra jön  
a JAZZFŐVÁROS  
Augusztus 4-e és 7-e között ren-
dezik meg a VI. JAZZFŐVÁROS 
Fesztivált a szabadidőközpont-
ban. Ittzés Tamás fesztiváligaz-
gatót kérdeztük.
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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.

9. oldal 11. oldal 10. oldalRIPORT SZÍNHÁZ KÖNYVHÉT
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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 Kecskeméti sajtsiker KECSKEMÉTI LAPOK

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! 40.000

Megvan a jelölt! Jánosi Istvánt indítja a Fidesz az időközi választásonÚtfelújítások Kecskemétenés a város környékén is Már építik a Károly Róbert körút folytatását isSzabó Szonja szabad fogású birkózásban országos bajnok!

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

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: Kecskeméti TE
Fotók: Banczik Róbert

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

Kecskeméti 
sajtsiker 
Két termékével is eredményes lett Lepés Bea kecskeméti Lep-ke Sajt Manufaktúrája a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon. 

6. oldal 16. oldalGYÁSZ ELISMERÉS

KECSKEMÉTI LAPOK
CXVIII. évf., 11. szám  2022. május 12.  www.hiros.hu  A VÁROS LAPJA  ALAPÍTVA 1868-BAN 

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP!

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.

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

 

2. oldal

IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

Jánosi István immár 
hivatalosan is jelölt

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

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

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

Kamarai 
küldöttgyűlés 
A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, dr. Par-
ragh László a Kormánnyal való 
együttműködésről és a jövő 
kihívásairól tartott előadást.
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Végső búcsút vettek 
dr. Svébis Mihálytól 
Örök nyugalomra helyezték dr. Svébis Mihályt múlt pénteken. A megyei kórház igazgatójának gyászszer-tartására az emberi erőforrások minisztere is ellátoga-tott. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester szerint a főorvos a város őrangyala volt. 

Kecskeméti 
sajtsiker 
Két termékével is eredményes lett Lepés Bea kecskeméti Lep-ke Sajt Manufaktúrája a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon. 
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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.
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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

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

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: AUGUSZTUS 11.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

SZABADIDŐ

Múzeumok Éjszakája, 
korlátozások nélkül   

Két évvel ezelőtt csak online lehetett 
megtartani, tavaly pedig védettségi 
igazolvánnyal volt látogatható a Mú-
zeumok Éjszakája. Idén végre újra 
korlátozásoktól mentesen tobzódhat-
tak a kultúraszerető kecskemétiek a 
programkavalkádban.

Jánosi István:  
„Megígértük,  
megcsináltuk”

Július 10-én, vasárnap időközi választás lesz Kecskemé-
ten. A 9. számú egyéni választókerületben – a Belváros 
és Rákócziváros déli részének, Kossuth- és Erzsébetvá-
rosnak, valamint a Műkerti sétánynak a körzetében – hat 
jelöltre voksolhatnak a lakosok. Az időközi választást 
azért tartják a választókerületben, mert a korábbi egyé-
ni önkormányzati képviselő, dr. Szeberényi Gyula Tamás 
tavasszal országgyűlési képviselői mandátumot nyert 
(Képünkön ő adja le szavazatát az áprilisi választásokon)

IRODALOM

Góg Tímea kecskeméti 
szellemtörténetei  
Különleges írás érkezett nemrégiben 
Váltóáram című irodalmi rovatunk-
ba Kecskeméti szellemtörténetek cí-
men Góg Tímeától. Igazi kecskeméti 
csemege lehet ez a néhol pamflet-
szerű, máskor humoros és bennfen-
tes hangulatú ismertetősorozat.

Szeberényi 
helyére 

választanak 
képviselőt  

a város 9-es 
körzetében

2. oldal

9. oldal

12. oldal

Fotó: Banczik R
óbert

„Kezdeményezésemre kihelyezésre 
került a Perc utca – Csongrádi utca 
sarkán a domború közlekedési tü-
kör, mely biztonságosabbá teszi az 
autós közlekedést ebben a nehezen 
belátható kereszteződésben” – írta a 

fenti címmel a közösségi médiában a 
képviselőjelölt. 

Nem sokkal korábban pedig – kon-
szenzusos döntéssel – a kecskeméti 
közgyűlés a megvalósulás útjára terel-
te Jánosi István egy másik felvetését: 

a júniusi képviselő-testületi határozat 
szerint kamerarendszer épül a Zsinór 
és a Gödröstemető utcák kereszte-
ződésében. A térfigyelő eszközt a 
Knorr-Bremse Kft. kétmilliós adomá-
nyának felhasználásával szerelik fel.

FONTOS ÚTFELÚJÍTÁSOK  
fejeződtek be a városban

Drónfelvétel: Drabant László

A kecskeméti közlekedésben meghatározó útszakaszok, fontos 
csomópontok felújítása és fejlesztése zárult le a városban. A 
közelmúltban fejeződött be a Petőfi Sándor utca – Kőhíd utca ke-
reszteződésének fejlesztése, ami jelzőlámpát, új aszfaltburkolatot 
és zebrát kapott. Emellett például Széchenyivárosban, Hunyadivá-
rosban, Műkertvárosban és Rendőrfaluban is több helyen új utakon 
járhatnak az autósok. A munkák azonban nem álltak meg, számos 
helyen jelenleg is tartanak az útépítések, felújítások.

5. oldal

Két kezdeményezése is révbe ért Jánosi Istvánnak a 9. válasz-
tókörzetben. A Fidesz–KDNP önkormányzatiképviselő-jelöltje 
(képünkön) nemrég adta hírül, hogy a helyére került a körzetben 
egy közlekedési tükör, illetve a szintén általa szorgalmazott új 
térfigyelő kamera is zöld utat kapott a közgyűlésben

Fotó: Bogdándi Ferenc

A kórházi körforgalom futurisztikus 
szerkezete, ahogy még kevesen látták
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Átöblítés

Június 29-én indult és több hónapig eltart a 
kecskeméti ivóvízhálózat karbantartása és tisz-
títása. A BÁCSVÍZ Zrt. a vízellátás minél zavarta-
lanabb biztosítása érdekében a munkavégzést 
az esti, éjszakai időszakra ütemezte. Az emele-
tes házak esetében a 2. emeletnél magasabban 
fekvő lakásokban jelentkezhet időszakosan víz-
hiány. Rövid időre, átmenetileg a csapvíz opá-
lossá, zavarossá válhat.

Szabadidőközpont

A Benkó Zoltán Szabadidőközpont július hónap 
folyamán minden nap reggel 6:00 és este 21:00 
óra között tart nyitva, a pénztár 20:30-kor zár. 
A kilátogató vendégeket többek között kültéri 
fitneszpark is várja. A fitneszeszközök széles 
választéka lehetővé teszi, hogy szinte minden 
korosztály megtalálja a magának megfelelőt, 
valamint alkalmas arra, hogy a teljes testünket 
átmozgassuk vele.

Elismerés

A hazai traumatológia területén kifejtett több 
évtizedes áldozatos munkájáért a traumatoló-
giai szakterület legmagasabb elismerésében, 
Lumniczer Sándor Emlékérem kitüntetésben 
részesült dr. Gera László PhD, a Bács-Kiskun Me-
gyei Oktatókórház Traumatológiai és Kézsebé-
szeti Osztály osztályvezető főorvosa a Magyar 
Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus 
Társaság 2022. évi közös kongresszusán.

Nívódíj

Építőipari Nívódíjat kapott a kecskeméti CAM-
PUS Oktatási Épülete. Az elismerést évente ítél-
hetik oda a szakmailag kiemelkedő minőségű 
épületnek. A díjra egyszer lehet jelentkezni, 
bírálati szempontsor alapján ítélik oda, számít 
többek között az építészeti minőség, a környe-
zethez való alkalmazkodás, a műszaki színvo-
nal, és az is, hogyan működik együtt a megren-
delő, a kivitelező és az építész.
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Július 28-án közmeghallgatás
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése július 28-án 16.30-tól 
17.30 óráig közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel várja az 
érdeklődő kecskeméti polgárokat és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselőit.

Közlemény

A közmeghallgatás helye: Kecske-
mét, Deák Ferenc tér 1., Hírös Agóra 
Kulturális és Ifjúsági Központ.

A közmeghallgatás keretében a 
helyi lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi köz-
ügyeket érintő kérdést és javaslatot 
tehetnek. A kérdést és javaslatot a 
közmeghallgatás időpontja előtt leg-

alább 10 nappal, abban az esetben, 
ha a kérdéssel vagy javaslattal érin-
tett ügy ezen határidőnél később me-
rült fel, legalább 2 nappal korábban 
írásban kell a jegyzőhöz benyújtani.

Az ügy későbbi felmerülésének okát a 
beadványban ismertetni kell. A bead-
ványnak tartalmaznia kell a benyújtó 
nevét és lakcímét, helyben érdekelt 
szervezet esetén a székhelyét és a 

képviselő nevét, valamint a kérdés 
vagy javaslat rövid összefoglalását.

A helyi közügyeket érintő kérdést és 
javaslatot az alábbi postacímre kell 
megküldeni: 6000 Kecskemét, Kos-
suth tér 1.

E-mail: szervezes@kecskemet.
hu (a kérdést és javaslatot aláírva, 
szkennelve kérjük megküldeni).

A jegyzői tisztség  
betöltetlensége miatt:

dr. Temesvári Péter,
Kecskemét Megyei Jogú Város 

aljegyzője

Július 10-én, vasárnap időközi 
választás lesz Kecskeméten, a 
9. számú egyéni választókerü-
letben, ahol hat jelöltre voksol-
hatnak a lakosok. A szavazás 
a város négy épületében zajlik 
majd, a RÉV Szenvedélybeteg-se-
gítő Szolgálatnál, a Tóth László 
Általános Iskolában, a Fazekas 
István Szakiskolában és a Mátis 
Kálmán Utcai Óvodában. Fontos, 
hogy aki szavazni megy, a sze-
mélyazonosságát igazoló okira-
tait mindenképp vigye magával. 
Csak az adhatja le a voksát, aki a 
névjegyzékben szerepel.

Puskás Barbara

Időközi választást tartanak Kecske-
méten július 10-én, vasárnap a 9-es 
számú egyéni választókerületben. A 
szavazólapon hat jelölt fog szerepel-
ni: Aczél Dániel, a Polgári Válasz, Ba-
lanyi István, a Munkáspárt–ISZOMM, 
Jánosi István, a FIDESZ–KDNP, Kalló 
Julianna, a Szövetség a Hírös Városért 
Egyesület, Kordik Szabolcs, a Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt és Varga László, a 
Megoldás Mozgalom jelöltje. A körzet 
lakói a választási értesítőn megjelölt 
helyszínre mehetnek szavazni, illet-
ve a valasztas.hu-n tájékozódhatnak 
róla, hogy melyik szavazókörhöz 
tartoznak.

A szavazás helyszíne lesz egyéb-
ként a RÉV Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat, a Tóth László Általános 
Iskola, a Fazekas István Szakiskola 
és a Mátis Kálmán Utcai Óvoda. A 
9. számú egyéni választókerülethez 
tartozik többek között a Műkerti 
sétány, a Kórház utca, a Bem utca 
páratlan házszámmal ellátott oldala, 
a Kuruc körút és a Csongrádi út fo-
lyamatos házszámmal ellátott része, 
valamint a Damjanich utca, a Rávágy 

tér, illetve a Mezei utca páratlan ol-
dala. (Részletesen lásd a mellékelt 
térképen.)

Az időközi önkormányzati válasz-
táson az a választópolgár vehet részt, 
aki az adott választókerületben lakó-
hellyel rendelkezik. A névjegyzék-
be vett választópolgárok értesítőt 
kapnak. Fontos, hogy a szavazáshoz 
vigyék magukkal az érvényes sze-
mélyazonosságot igazoló okiratu-
kat. A mozgásukban korlátozottak 
mozgóurnát igényelhetnek. Online, 
személyesen és postán is lehet ké-
relmezni az urnát, azonban fontos 
odafigyelni a kérelem határidejére. 

Ügyfélkapu nélkül szerda 16 óráig, 
ügyfélkapuval a szavazás napján 12 
óráig adható le az igény, személye-
sen péntek 16 óráig, postán pedig 
szerda 16 óráig lehet igényelni az ur-
nát. Minden fontos információ meg-
található a valasztas.hu oldalon.

Az időközi választást azért tartják a 
9. számú választókerületben, mert az 
ott korábban egyéni önkormányzati 
képviselői mandátummal rendelkező 
dr. Szeberényi Gyula Tamás tavasszal 
országgyűlési képviselői mandátu-
mot nyert, így április 29-ével önkor-
mányzati képviselői mandátumáról 
lemondott.

Vasárnap időközi önkormányzati választást 
tartanak Kecskemét 9. választókerületében

Képünk illusztráció. (Fotó: M
TI/M

ohai Balázs)

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

A kecskeméti 9. számú önkormányzati 
egyéni választókerület térképe
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Megemlékezés

Koszorúzással emlékeztek meg Páter Károlyi 
Bernátról, az egykori kecskeméti ferences rend-
házfőnökről, a Demokrata Néppárt kecskeméti 
megszervezőjéről június 20-án délután Kecs-
kemét főterén, a Barátok templománál. A ren-
dezvényen dr. Mák Kornél, a KDNP megyei és 
kecskeméti városi elnöke méltatta beszédében 
a ferences vértanút, kínai misszionáriust, szüle-
tésének 130. évfordulója alkalmából.

Agrárkamara

Megtartotta alakuló ülését a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) Bács-Kiskun megyei 
küldöttgyűlése. Megválasztották a megyei tiszt-
ségviselőket, köztük a megyei elnököt is: Gás-
pár Ferenc újabb öt éven keresztül vezetheti 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun 
Megyei Szervezetét. A kamarai választásra ellá-
togatott Süle Katalin, a NAK általános agrárgaz-
dasági ügyekért felelős alelnöke is.  

Lakossági fórum

Rendőrfalu közlekedése volt a fő témája an-
nak a lakossági fórumnak, melyet a Damjanich 
János Általános Iskolában tartottak. Az esemé-
nyen Falu György alpolgármester, Lévai Jánosné 
önkormányzati képviselő, tanácsnok, dr. Gaj-
dácsi Zoltán városi főmérnök és Kasza Gábor 
városüzemeltetési csoportvezető vett részt. A 
legfőbb téma a Szent László körút zsúfoltsága, 
a kisebb utcák leterheltsége volt.  

Új főigazgató

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter július 1-jével 
dr. Gondos Miklóst bízta meg a Bács-Kiskun Me-
gyei Oktatókórház vezetésével. A nagy tapasz-
talattal rendelkező sebész szakorvos a megyei 
irányító intézményt több mint huszonöt éven 
keresztül vezető dr. Svébis Mihály tavasszal 
bekövetkezett halálával megüresedett pozíci-
ót tölti be. A megbízást Jenei Zoltán országos 
kórház- főigazgató adta át.
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A kuláküldözés áldozataira emlékeztek
A kuláküldözés áldozataira emlékeztek múlt szerdán délután a 
kecskeméti önkormányzat által 2012-ben állíttatott Lestár téri 
emlékműnél. Az Országgyűlés 2012. március 26-án az egykori kulák-
üldözés idején kisemmizett magyar gazdák emléknapjává nyilvání-
totta június 29-ét.

Berta Beáta  

Varga László nyugalmazott reformá-
tus püspökhelyettes, a Lestár téri em-
lékmű és az emléknap kezdeménye-
zője idézte fel a Rákosi Mátyás által 
Kecskeméten kihirdetett kuláküldö-
zés-program sorsfordító eseményeit.

– 74 évvel ezelőtt a hírös város 
egy óriási gyalázatot vett magára, 
akaratán kívül. 1948. augusztus 20-
án Kecskemét volt a hely, ahol Ráko-
si Mátyás először kimondta a kulák 
szót és meghirdette a kuláküldö-
zést – mondta beszédében Varga 
László. (A kulák orosz eredetű szó, 

öklöt, zsugori nagygazdát jelent – a 
szerk.)

A megemlékezésen részt vett 
Latorcai János, az Országgyűlés al-
elnöke is, aki kiemelte, hogy a mél-
tóságukban és emberségükben tönk-
retett gazdák és leszármazottaik 
iránti gesztus mellett az emléknap-
nak fontos célja, hogy a soron követ-
kező nemzedékek is megismerjék a 
kommunista rendszer működésének 
embertelenségeit, a magyar felső- és 
középparaszti réteg szenvedésének 
történetét.

– Az arisztokrácia, a klérus és 
a kulákság felszámolására tett kí-
sérlet célja egyértelműen a föld és 
a hagyományok tiszteletére épülő 
faluközösségi létforma megszün-
tetése, felbomlasztása volt. Az 
anyaföld birtoklása, művelése és 
tisztelete megkérdőjelezhetetlen 
érték volt a magyar parasztság 
számára, mely útjában állt a ma-
gántulajdon felszámolását célul 
kitűző kommunizmusnak – mond-
ta Latorcai János.

Mák Kornél, a KDNP megyei el-

nöke beszédében azt hangsúlyozta, 
mekkora áldozatokat követelt a ku-
láküldözés Kecskeméten is.

A megemlékezésen a Kiskun Hu-
szár és Honvéd Hagyományőr Egye-
sület közreműködésével koszorút 
helyezett el az emlékműnél Lator-
cai János, Kecskemét önkormány-
zata, az országgyűlési képviselők 
nevében dr. Salacz László, a KDNP 
Bács-Kiskun megyei, kecskeméti 
és kunszállási szervezete, vala-
mint a Polgári Válasz kecskeméti 
alapszervezete.

KECSKEMÉTI KRÓNIKA
TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Fotó: Bogdándi Ferenc

Varga László nyugalmazott  
református püspökhelyettes Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke (középen)
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A Kodály Zoltán Szakgimnázium és Művészeti Iskola 12. G osztálya 
gyűjtötte a legtöbb szavazatot a Kecskeméti Médiacentrum tablóver-
senyén. A díjakat június 17-én a főtéri Tanévzáró Fesztiválon adtuk át 
a győzteseknek.

Véget ért a Kecskeméti Médiacentrum 
hetedik tablóversenye, a Tanévzáró 
Fesztivál keretében adtuk át a díjakat. 
A középiskolások versengése idén is 
értékes nyereményekért zajlott. Egy 
utolsó, nagy, közös buli lehetőségét 
kínáltuk a részt vevő osztályoknak, 
ők idén is mindent megtettek azért, 
hogy minél több barátot, családtagot, 
ismerőst mozgósítsanak a győzele-
mért. Június 17-én pedig kiderült az 
is, kinek sikerült a legtöbb szavazatot 
összegyűjtenie.

Kozák Polett, a Kecskeméti Televí-

zió ügyvezető-főszerkesztője köszön-
tötte a verseny dobogósait. Elmondta: 
a tablóversennyel és a tablókiállítás-
sal végzőseink előtt kívántunk tisz-
telegni, elismerve az elmúlt 12 év 
teljesítményét.

Elsőként a harmadik díjat adta át 
a Kandó Kálmán Szakközépiskola 12. 
A osztályának Kozák Polett és Bog-
dándi Ferenc, a Hírös.hu online- és 
közösségi médiaszerkesztője, a tab-
lóverseny ötletgazdája. Ez az osztály 
a Kerekdombi Termálfürdőbe nyert 
jegyeket.

A Katona József Gimnázium 12. D 
osztálya végzett a második helyen a 
tablóversenyben, ők a Kecskeméti Él-
ményfürdő és Csúszdaparkban csob-
banhatnak együtt.

A fődíjas a Kodály Zoltán Szakgim-
názium és Művészeti Iskola 12. G osz-
tálya lett, ők négynapos fesztiválbelé-
pőket nyertek a mezőtúri East Festre. 

Több mint 101 ezren tekintették 
meg idén a Hírös.hu-n az idei online 
tablóverseny oldalát. Ezzel párhuza-
mosan a megmérettetésre nevezett 
13 iskola 51 tablója június 1-jétől 
19-éig volt látható a főtéri tárlaton. A 
nagy sikerű tablóversenyt és kiállítást 
várhatóan a jövő évben is megrendez-
zük, hogy méltón tisztelegjünk Kecs-
kemét végzős fiataljai előtt.

Kiderült, kik a tablóverseny győztesei

A boroké volt a főszerep június 
21-én Katonatelepen, a Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóintézet 
Kecskeméti Állomásán. Ekkor 
tartották meg ugyanis a Kecske-
mét Város és Környéke Termelői 
Borversenyét és a Kecskemét 
Város Bora kiválasztását. A 
megmérettetést idén is Kecske-
mét önkormányzata, a Kecske-
méti Mathiász János Hegyközség 
és a Mathiász János Borrend 
hirdette meg.

Harkai György

61 tételt neveztek a termelők idén a 
Kecskemét Város és Környéke Terme-
lői Borversenyére és a Kecskemét Vá-
ros Bora címre. A beérkezett borokat 
június 21-én kóstolták meg két bizott-
ság tagjai a katonatelepi Szőlészeti és 
Borászati Kutatóintézet Kecskeméti 
Állomásán. A megmérettetésen 19 
kistermelő, 5 üzemi borászat és a ku-
tatóintézet borait mérték össze.

A rendezvényen a borászokból, 
termelőkből, szakemberekből álló 
bizottságokat Szabó Attila, a kutató-
intézet kecskeméti állomásának igaz-
gatója, prof. dr. Sztachó-Pekáry István 
alpolgármester és Kocsis Pál, a Mathi-

ász János Borrend elnöke is köszön-
tötte. Mint megtudtuk, a nevezett bo-
roknál a fehérborok dominálnak, de 
egyre több rozé és vörösbor szerepel 
a versenyeken.

– A kövidinka, a cserszegi fűszeres 
nagyon feljött az idén, neveztek Irsai 
Olivért, olaszrizlinget, rajnaiból azon-
ban, amiből régebben sok mintát kap-
tunk, idén csak két nevezés érkezett, 
az is egy termelőtől – mondta Szili 
Gábor, a Mathiász János Borrend alel-
nöke, a borversenyek szervezője.

A Kecskemét Város és Környéke 
Termelői Borversenyen többek között 
izsáki, helvéciai, nyársapáti, szentki-
rályi termelők vehetnek részt, akik 
hegyközségi tagok. A kistermelői bor-
versenynek már negyvenéves hagyo-
mánya van. Kecskemét Város Borát 
pedig 15 éve választják ki a termelői 
borverseny legjobbjai közül.

– Annak a termelőnek, aki fölajánlja 
a város borára a borát, el kell hoznia 
erre az első borversenyre is. Itt meg 
kell a bort mérettetni, és ha arany-
vagy ezüstérmet ér el, akkor egy kü-
lön bizottság ezek közül kiválasztja a 
város borát – tette hozzá Szili Gábor.

Érdekesség, hogy nem csak az 
adott kóstolási pillanatban kell jó mi-
nőségűnek lennie a bornak. Figyelni 
kell, hogy mit bír egy évig, mit bír re-
pülőgépen vagy egy olyan termelőnél, 
ahol nem biztos, hogy minden körül-
mény adott a tökéletes tároláshoz. A 
nyertes termelő a „Kecskemét Város 
Bora 2022” címet a nyertes bor forgal-
mazásához egy évig használhatja fel. 
Az eredményt egy későbbi időpont-
ban hirdetik ki.

KIVÁLASZTOTTÁK A VÁROS BORÁT  
és megtartották a termelői borversenyt

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Kecskemét, Izsáki u. 2/a.

+36-20/349-4382

fb/ furediautosiskola

www.furedi.eu

info@furedi.eu

Felnőttképz.eng. sz.: E-000120/2014.  E/2020/000056. Nyilvántart.sz.: B/2020/004180. V
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Ha autósiskolát

keresel...

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

A győztes tabló, előtte az osztály képviselői

Kozák Polett ügyvezető-főszerkesztő gratulál az első helyezetteknek
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 A kecskeméti közlekedésben meghatározó útszakaszok, fontos 
csomópontok felújítása és fejlesztése zárult le a városban. A közel-
múltban fejeződött be a Petőfi Sándor utca – Kőhíd utca keresztező-
désének fejlesztése, ami jelzőlámpát, új aszfaltburkolatot és zebrát 
kapott. Emellett például Széchenyivárosban, Hunyadivárosban, Mű-
kertvárosban és Rendőrfaluban is több helyen új utakon járhatnak az 
autósok. A munkák azonban nem álltak meg, számos helyen jelenleg 
is tartanak az útépítések, felújítások.

Harkai György

Kecskemét több városrészében új 
aszfaltburkolat és jelzőlámpa szol-
gálja a kényelmes, biztonságos köz-
lekedést. A Petőfi Sándor utca – Kő-
híd utca kereszteződésében például 
a munkák során nem csak közleke-
dési jelzőlámparendszert kapott a 
csomópont, ugyanis a projektnek két 
fő célja volt: a gyalogosbiztonság fo-
kozása és a csomópont áteresztőké-
pességének javítása. Így nemcsak az 
autósok, hanem a gyalogosok és a ke-
rékpárosok közlekedése is könnyebb 
és biztonságosabb lett a keresztező-
désben. A Reile Géza utca becsatla-
kozásánál új gyalogátkelőhelyet ala-
kítottak ki, a Petőfi Sándor utcán az 
átvezető zebrát pedig néhány méter-
rel közelebb vitték a kereszteződés-
hez. A Kőhíd utcán balra kanyarodó 
sávot alakítottak ki, és átépítették a 
Szalagház mögötti terelőszigetet is a 

forgalmi irányok egyértelmű leveze-
tése érdekében. Így a fejlesztés egy-
idejűleg hat út szabályozására adott 
lehetőséget. A csomópont felújítása 
hatással lesz a városközpont és az 
Izsáki út felől érkező Petőfi Sándor 
utcai forgalomra, a Reile Géza utca 
felől kihajtó autókra, a Széchenyivá-
ros irányából a Kőhíd utcán át közle-
kedőkre és a Szalagház mögötti két 
szervizút forgalmára is. A fejlesztés a 
jövőben enyhítheti a reggeli és dél-
utáni csúcsforgalomban tapasztalt 
torlódásokat. A csomópont jelző-
lámpás forgalomirányításának kiala-
kítására Kecskemét önkormányzata 
bruttó 102 millió forintot biztosított.

A belvárosban két másik felújítás 
is elkészült nemrég, mindkettő jelen-
tős forgalmat bonyolít, és mindkettő 
esetében kicserélték a szegélyt, az 
útalapot, a burkolatot és a járdát is. 
A Budai utcát az Erdősi Imre utca 
keresztezésétől a Kada Elek utca 

kereszteződéséig építették újjá 340 
méteren, 151 millió forintos költség-
gel. A Kada Elek utca pedig a Jókai 
utca és a Bethlen körút között újult 
meg 207 millió forintos költséggel.

A Széchenyivárosban, a Nyíri úton 
is új burkolaton közlekedhetünk. A fel-
újítást az új Nyíri út – Akadémia körút 
csomópontjának új körforgalmától a 
Március 15. utca irányába végezte el a 
kivitelező 400 méter hosszan. A projekt 
összköltsége 258 millió forintot tett ki. 
A munkálatok során szegély, útalap és 
aszfaltburkolat bontása és építése való-
sult meg Széchenyiváros fontos közle-
kedési útvonalán. Továbbá kismértékű 
járdafelújításra és padkarendezésre is 
sor került. A Nyíri út felújított szaka-
száról nyíló Lánchíd utcát is újjáépí-
tették 442 méter hosszan, az Aradi téri 
kereszteződésig. A felfagyásos, kátyús 
aszfalt lecserélése különösen fontos 
volt az ott található köznevelési intéz-
mények miatt. Erre a beruházásra 52 
millió forintot különített el a város.

Szintén a városrészben április vé-
gén készült el a Tömörkény István 
utca helyreállítása, amit 158 méter 
hosszan újítottak fel. A mintegy 24 
millió forint bekerülési költségű mun-
kálattal az utca teljes útszegélyt és új 
útalapot kapott, amit kétrétegű asz-
falttal borítottak.

A közelmúltban Széchenyiváros 
mellett Hunyadivárosban, Műkertvá-
rosban és Rendőrfalu városrészben 
is új aszfaltburkolatot kaptak fontos 
utak. Régóta várt útfelújítások feje-
ződtek be a Hunyadivárosban is. A 

Mátyás Király körút felújításának első 
ütemében a körút útfelülete a Béke 
fasor és a Czollner köz közötti szaka-
szon újult meg. Ezen felül a kivitelező 
Colas Út Zrt. felújította a Béke fasor 
útburkolatát a Mátyás király körút ke-
reszteződése és a Köztemető buszfor-
dulójának kezdete között is. Mindkét 
útszakaszon elkészült a szegély, az 
útalap és az aszfaltburkolat bontása 
és építése. A két út felújítására ösz-
szesen több mint 228 millió forintot 
fordított a város önkormányzata.

Május közepén fejeződött be Ren-
dőrfalu városrészben a Szent László 
körút újabb szakaszának felújítása a 
Halasi úti és a Matkói úti kereszte-
ződés között.  Az út Kecskemét Déli 
iparterület fontos közlekedési útvo-
nala, ezért is fontos, hogy elkészült 
az 570 méteres szakasz új burkolata, 
amelynek bekerülési költsége bruttó 
113 millió forint volt.

Szintén új burkolatnak örülhetnek 
a Mártírok útján közlekedők. A város-
rész egyik meghatározó útszakaszá-
nak felújítása június végén fejeződött 
be. A több mint bruttó 235 millió fo-
rintból elkészült új burkolat a Műkert 
sétánytól indul és a Klebelsberg Kunó 
utcáig tart. A munkálatok során meg-
történt az útalap és a burkolat bontá-
sa, építése és a buszöblök is új aszfal-
tot kaptak.

FONTOS ÚTFELÚJÍTÁSOK  
fejeződtek be a városban

Drónfelvételek: Drabant László

A Petőfi Sándor és a Kőhíd utcák kereszteződése nemcsak új 
forgalmi lámpákat kapott, hanem a közlekedési sávokat  

és a gyalogátkelőhelyeket is racionalizálták

A kórház melletti látványos körforgalom,  
mögötte a felújított Nyíri út-szakasz

A Mártírok útja is sokkal  
komfortosabb lett a felújítás nyomán
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Elkészült a Kecskeméti Konzerv Kft. új raktárcsarnoka a kormány 
Nagyvállalati Beruházási Támogatás Programja keretében. A cég több 
mint 3,3 milliárd forintos fejlesztését az állam 1.2 milliárd forinttal 
támogatta. Varga Mihály pénzügyminiszter a közelmúltban tartott 
átadóünnepségen azt mondta, hogy a beruházás révén tovább tud 
erősödni a kecskeméti vállalkozás exportképessége.

Hegyes Attila

Mintegy két év alatt 1,2 milliárdos kor-
mányzati támogatással – a Nagyválla-
lati Beruházási Támogatási Program 
részeként – valósult meg a Kecskemé-
ti Konzerv Kft. legújabb fejlesztése. Az 
emelkedő költségek miatt a 3.3 milli-
árd forintot is meghaladó beruházás 
keretében elkészült többek között 
egy új, 9300 négyzetméteres raktár-
csarnok, újabb kutat fúrtak, fejlesz-
tették a vízkezelési rendszerüket, de 
például új dobozméretet is bevezet-

tek, sőt 10 darab kukoricamorzsoló 
gépet is vásároltak.

A június 21-ei átadóünnepségen az 
önkormányzatot Gaál József alpolgár-
mester képviselte, aki a kecskeméti 
gazdaság egyik legfontosabb zászlós-
hajójának nevezte a társaságot.

– A 2005-ös alapítás óta a cég meg-
háromszorozta árbevételét, a foglal-
koztatottak száma a duplájára nőtt, a 
társaság saját tőkéje pedig a 27-szere-
sére növekedett. Fontos megemlíteni 
azt is, hogy a Kecskeméti Konzerv Kft. 
mecénási szerepe is jelentős a megye-

székhely életében – hangsúlyozta be-
szédében Gaál József alpolgármester.

Mint a rendezvényen elhangzott, a 
társaság termékeinek 98 százalékát 
külföldön értékesíti. Raktáraikat éven-
te 3000 kamion hagyja el, amelyek 
főként az Európai Unió országaiba 
szállítják készítményeiket, de Izrael, 
Japán és Törökország is a célpiacaik 
között van. Az előállított termékeik 
80 százalékát kereskedelmi hálózatok 
veszik meg tőlük.

– Mezőgazdasági partnereink a 
zöldségtermesztés krémjét adják. 
50 termelőtől szerezzük be a cseme-
gekukorica-alapanyagot, amelyből 
naponta 2 millió darab konzervet 
állítunk elő. A zöldborsóból pedig 
napi egymillió doboz terméket ké-
szítünk. A feldolgozási szezonban, 
júniustól októberig mintegy 600 

családnak adunk biztos megélhetést 
– hangsúlyozta a rendezvényen Ko-
vács János, a Kecskeméti Konzerv Kft. 
ügyvezetője.

A társaság 2017-ben az európai igé-
nyek alapján száraz termékek gyártá-
sát is megkezdte a fehérbab, vörös-
bab és csicseriborsó felhasználásával. 
A cégvezető kiemelte, hogy 2017 óta 
mintegy 11 milliárd forint értékben 
hajtottak végre fejlesztéseket.

A beruházás átadóján Varga Mihály 
pénzügyminiszter azt mondta, hogy 
az elmúlt 12 évben 30 százalékkal 
nagyobb lett a magyar élelmiszeripar 
kibocsájtása. A tárcavezető rámuta-
tott arra is, hogy az Európát sújtó 
háború és gazdasági válság ellenére 
Magyarország képes magát ellátni jó 
minőségű termékekkel és kellő meny-
nyiségű élelmiszerrel is.

– A Kecskeméti Konzerv Kft. lát-
hatóan egy dinamikus növekedési 
pályán van. A csemegekukoricában ki-
emelkedő helyet foglalunk el a világ-
gazdaságban, és nem szeretnénk ezt 
a jövőben sem alább adni. Azon va-
gyunk, hogy ezt a pozíciót megerősít-
sük és beszálljunk továbbra is azokba 
a fejlesztésekbe, amelyek ezt erősítik 
– hangsúlyozta köszöntőjében Varga 
Mihály pénzügyminiszter.

A tárcavezető a cégnek biztosított 
1.2 milliárdos kormányzati támogatás 
kapcsán reményét fejezte ki, hogy ez 
által bővülnek a gyár kapacitásai és 
tovább tud erősödni a Kecskeméti 
Konzerv Kft. exportképessége. Varga 
Mihály a rendezvényen a kecskeméti 
beruházást is lehetővé tevő Nagyvál-
lalati Beruházási Támogatási Program 
folytatását ígérte. 

9300 NÉGYZETMÉTERES RAKTÁRCSARNOKOT 
adtak át a Kecskeméti Konzerv Kft.-nél

Átadták a Szent Imre Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola mű-
füves focipályáját. A fejlesztést 
összefogás eredményezte, a 
Magyar Labdarúgó Szövetség, a 
Kecskeméti Labdarúgó Club és a 
Beton-Star Kft. működött együtt 
a közel 35 millió forintból megva-
lósult pálya kialakításában.

Molnár H. Boglárka

A magyar válogatott az angolok ellen 
aratott óriási győzelmét követően a 
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általá-
nos Iskolában felavatták az új műfü-
ves focipályát. A fejlesztésre szükség 
volt, az intézmény fiataljai nagyon 
szeretnek futballozni.

– Akárhányszor kinézek az ablakon 
vagy erre járok, az udvaron mindig va-
laki rúgja a labdát. Ezért is örülünk na-
gyon a műfüves pályánknak. Hálás va-
gyok mindenkinek, aki ezt a projektet 
segítette. Nekik köszönhetően végre 
egy olyan környezetben tudnak a gye-
rekek focizni, ami talán a focikedvet is 
tovább erősíti. A tesiórákon most már 
nem az aszfalton kell tornázni, hanem 
egy ilyen fantasztikus pályán – mond-
ta az átadóünnepségen Papp Zsolt, a 
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általá-
nos Iskola igazgatója.

A június 15-ei átadón dr. Salacz Lász-
ló országgyűlési képviselő azt mondta, 
a szellemet és a testet fiatal korban kell 
alkalmassá tenni a haza szolgálatára.

– Nagy eredmény ez a mai, hiszen 
ahhoz, hogy a testet és a szellemet 
alkalmassá tegyük mindenféle szolgá-
latra, két dolog rendkívül fontos. Az 
egyik, hogy megfelelő körülmények 
álljanak rendelkezésre. Úgy gondolom, 
hogy itt, az iskolában ez a műfüves fo-

cipálya hozzájárul ehhez, a megfelelő 
körülményekhez, hiszen rengeteg iz-
galmas focimeccset és rengeteg izgal-
mas testnevelésórát lehet átélni rajta 
– hangsúlyozta dr. Salacz László.

A képviselő a győzelemre utalva el-
mondta, a második fontos pillér, hogy 
legyenek igazi példaképek.

Az átadón kiderült, hogy az intéz-
ménnyel még nagy tervek vannak a 
focival kapcsolatban.

– Ti lesztek a következő intéz-
mény, ahol elindítjuk az óvodai és az 
iskolai fociprogramunkat a következő 
tanévtől. Megpróbálunk minél több 
gyereket megismertetni a labdarúgás 
szépségeivel – mondta a diákokhoz 
szólva S. Juhász Attila, a Kecskeméti 
Labdarúgó Club ügyvezetője. 

A fejlesztés egy széles körű össze-
fogás eredménye. Erről már Losonczy 
László, az MLSZ Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságának igazgatója beszélt 
az átadón. – Ahhoz, hogy ez a pálya 
elkészüljön, kellett az akarat az isko-
la részéről, az igazgató megkeresése. 
Ezen kívül kellett az MLSZ is ahhoz, 
hogy a pályázat sikeres legyen. Ahhoz 
pedig, hogy meg is valósulhasson a 
pálya, kellett egy egyesület, a KLC, 
amely segített ebben. Végül kellett 
egy vállalat, hogy a taós részét bizto-
sítsa – fejtette ki S. Juhász Attila. Ez a 
cég pedig a Beton-Star Kft. volt.

A Szent Imre Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola most átadott műfü-
ves pályáját 35 millió forintból alakí-
tották ki.

Műfüves pályát kapott a Szent Imre iskola

Balról: Varga Mihály pénzügyminiszter,  
Kovács János, a Kecskeméti Konzerv Kft. ügyvezetője 
és Gaál József alpolgármester
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Új közösségi kávézó nyílt a Kápolna utcában
Új közösségi kávézó nyílt a 
Cédrus Egyesület Kápolna utcai 
telephelyén. A cél, hogy a gene-
rációk egymásra találhassanak, 
kötetlen formában új ismereteket 
oszthassanak meg egymással és 
fejleszthessék képességeiket.

Puskás Barbara

Új, innovatív közösségi kávézó és tér 
nyílt június 17-én a Kápolna utcában 
található Cédrus Egyesületnél. Maga 
az ötlet Nyíregyházáról származik, an-
nak mintája alapján valósították meg 
Kecskeméten ezt az új helyet, mely 
– többek között – az informális tanu-
lást, az önkéntesség kultúráját segíti.

A Labor Cafe adománykávézó nyi-
tott közösségi tér modelljének lé-
nyege, hogy az önkénteskedést és az 
adományozást közelebb hozza egy 
közösséghez, és erre egy nagyon jó 
gyakorlati terepet ad.

A Hírös Cédrus Egyesület célja az 
volt, hogy egy közösségi kávézó ala-
kulhasson meg a fás környezetben, 
legyen szó vállalkozásokról vagy ma-
gánszemélyekről, bárki igénybe ve-
hesse. Illetve, hogy kötetlen környe-
zetet és eszközöket biztosítsanak a 
továbbképzésekhez, ötletbörzékhez, 

új készségek, képességek elsajátítá-
sához, továbbá adjon teret az adomá-
nyozás, az önkéntesség kultúrájának, 
a generációk egymásra találásának.

– Amikor akár a képzések vagy ta-

lálkozások itt vannak, a generációk is 
tudnak találkozni, hiszen a CédrusNet 
Kecskemétnek az is a célja, hogy a ge-
nerációkat is közelebb hozza egymás-
hoz, úgyhogy én nagyon örülök neki, 

hogy elkészült régi álmuk – mondta 
Engert Jakabné alpolgármester.

Mint kiderült, a jövőben szere-
pel még a tervek között a képzések, 
szolgáltatások fejlesztése, illetve a 

hely fejlesztése is. Ezzel a közösségi 
kávézóval egy olyan közösségi teret 
teremtettek, ahol az adományozás, a 
jótékonykodás kap teret, és példamu-
tató lehet mások számára is.

Életmentő injekciókat 
kapnak az óvodák 
Életmentő injekciókat szerez be az önkormányzat a kecskeméti óvo-
dákba. Az Epipen-oldatos vakcinák az anafilaxiás sokkot elszenvedő 
gyerekeken segít. Nemrég a KTV Kiemelő című magazinjának vendé-
ge volt a témában Engert Jakabné alpolgármester és dr. Szentannay 
Judit gyermekorvos. Mint kiderült, szeptemberben már az ovikban 
lehetnek az injekciók.

Életmentő vakcinákkal látja el az ön-
kormányzat egy helyi vállalkozó se-
gítségével a kecskeméti óvodákat. Az 
Epipen-oldatos injekció az anafilaxiás 
sokkot kapó gyerekeken segít, míg ki-
érkeznek a mentők.

– Ezt a gyermekeknél leggyakrab-
ban valamilyen ételallergén okozza. 
Ilyenkor az első percek nagyon fon-
tosak. Nagyon jó, ha a közösségben 
már rendelkezésre áll ilyen életmentő 
injekció. Ennek a használata azonban 
sokkal bonyolultabb annál, minthogy 
kihelyezzük ezeket az óvodákba, 
iskolákba vagy bármilyen táborba, 
hiszen nem várható el egy laikustól, 
hogy felismerje az anafilaxiás sokk tü-
neteit – mondta dr. Szentannay Judit 
gyermekorvos.

Mint kiderült, az esetek 20 száza-

lékában nem is tudnak arról a szülők, 
hogy gyermeküknek ételallergiája 
van. Mivel nem egyszerű az Epipen-
nek a használata, ezért egy-egy óvo-
dából a dolgozók minimum 80 száza-
lékának meg kell tanulnia, hogyan kell 
használni az oldatot. A pedagógusok-
nak oktatáson kell részt venniük.

– Elindítottunk egy felmérést az 
óvodákban. harmincegy feladatellá-
tási hely van, minden helyről mini-
mum két óvónőnek kell részt vennie a 
képzésben, a többiek elég, ha online 
végzik el a képzést – emelte ki Engert 
Jakabné alpolgármester, hozzátéve, 
hogy támogatják, nagyon fontosnak 
tartják a kezdeményezést. 

A beszerzés folyamatban van, szep-
tember első két hetére már szeretnék 
eljuttatni az injekciókat az óvodákba.

Semmelweis-napi elismerések 

A magyar egészségügy napja – a Semmelweis Ignác-nap – alkal-
mából Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egész-
ségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága hétfőn délután a 
Városházán megtartott ünnepségen elismerését fejezte ki az egész-
ségügyi alapellátásban dolgozó szakembereknek, akik a színvonalas 
egészségügyi szolgáltatások biztosításáért dolgoznak nap mint nap.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester köszöntötte azokat az orvo-
sokat, munkatársakat, akik 20 éve 
szolgálják Kecskemét egészségügyi 
alapellátását, továbbá oklevelet ve-
hettek át azon háziorvosok, védő-
nők, asszisztensek, akik az elmúlt 
időszakban és a koronavírus-járvány 
elleni küzdelemben kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtottak.

Elismerő okleveleket kaptak 
azok a szakemberek, akik legalább 
20 éve dolgoznak az egészségügyi 
alapellátásban:

dr. Kiss Zsuzsanna fogorvos,
dr. Lódi Brigitta háziorvos,
Kakulya-Herczeg Zsuzsanna 

asszisztens,
Németh Beáta védőnő.
Elismerő okleveleket kaptak azok 

a háziorvosok, védőnők, assziszten-

sek, akik az elmúlt időszakban ki-
emelkedő teljesítményt nyújtottak:
dr. Bélley Gábor gyermekorvos,
dr. Bogárdi Mária háziorvos,

dr. Kaiser László gyermekorvos,
dr. Matényi Magdolna háziorvos,
dr. Nagykőrösi Ildikó gyermekorvos,
Beke Gáborné védőnő,
Bubori Erzsébet asszisztens,
Cziner Irén védőnő,
Edlich Mónika asszisztens,
Szilágyi Sándorné védőnő.

Az eseményen nem tudott min-
den elismerésben részesített szak-
ember részt venni.

Fotók: Banczik Róbert

Molnár Szilárd, a Hírös Cédrus Egyesület elnöke,  
Révész Tímea, a Kecskeméti Labor Cafe megálmodója és Fekete Éva, a Nyíregyházi Labor alapítója

Barta Dóra, a Hírös Agóra igazgatója (középen) 
és Engert Jakabné alpolgármester (jobbról)

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester (jobbról) oklevelet 
ad át az egyik elismert egészségügyi szakembernek

Képünk illusztráció (iStock)
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Pedagógusokat díjaztak a tanévzáró ünnepségen
Tanévzáró ünnepséget tartottak július 1-jén a Kecskeméti Kodály 
Iskola dísztermében. Az ünnepi alkalmon elismerték a Kecske-
mét és környéki intézményekben dolgozó pedagógusok munká-
ját, átadták a „Év pedagógusa” és az „Év nevelő-oktató munkát 
segítő munkatársa” díjakat, és elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló 
intézményvezetőket.

Berta Beáta

A Kodály Iskolában rendezett köz-
ponti tanévzáró ünnepséget Pálfi 
Tamás, a Kecskeméti Tankerületi 
Központ megbízott szakmai vezetője 
nyitotta meg.

– A pedagógusok küldetést teljesí-
tenek, utat, példát mutatnak a gyere-
keknek, az évzáró ünnepség jó alka-
lom arra, hogy a küldetés teljesítését 
megköszönjük, és megköszönjük 
azoknak is, akik az intézmények ne-
velő-oktató munkáját segítik – hang-
súlyozta Pálfi Tamás.

A Kecskeméti Tankerületi Központ 
által a 2018/2019-es tanévben alapí-
tott „Év pedagógusa” díjat idén 15 
Kecskemét és környéki intézmény 
pedagógusa vehette át kimagasló ne-
velő-oktató munkájáért.

A díjjal azokat az oktatókat isme-
rik el évről évre, akik kiemelt figyel-
met fordítanak a közösségért végzett 
munkára, a különleges bánásmódot 
igénylő tanulók megsegítésére, a 
tehetséggondozásra, az iskolai prog-
ramok szervezésére, a külső kapcso-
latok ápolására.

Idén először kaptak díjat a neve-

lő-oktató munkát segítő munkatár-
sak, a gazdasági, műszaki vagy kise-
gítő munkakörben foglalkoztatottak.

A tanévzáró ünnepségen került sor 
a most nyugdíjba vonuló intézmény-
vezetők búcsúztatására is.

(A díjazottak listája  
a Hírös.hu  

hírportálon olvasható.)

 Városi Diákvetélkedővel várták 
a középiskolásokat a június 17-ei 
Tanévzáró Fesztivál szervezői. 
Délelőtt a játékos ügyességi fel-
adatoké volt a főszerep, estétől 
pedig egy koncertekkel teli sza-
badtéri eseményen ereszthette ki 
a tanév végi feszültséget minden 
diák. 

Csősz Alexandra – Harkai György

18 szuperhősös állomásból állt idén 
az 5. Tanévzáró Fesztivál Városi Di-
ákvetélkedője. A kecskeméti közép-
iskolásoknak délelőtt többek között 
labdajátékokban, ügyességi felada-
tokban, autószimulátorban és bikalö-
késben is bizonyítaniuk kellett.

A Tanévzáró Fesztivált 2015-ben 
tartották meg először. A pandémia 
miatt két év kimaradt ugyan, de a ta-
nulók lelkesen vetették bele magukat 
a feladatokba. A rendezvényt június 
17-én délelőtt 10 órakor nyitották 
meg, ahol a részt vevő csapatok is fel-
sorakoztak. A város önkormányzata 
képviseletében Nemcsik Mátyás ön-
kormányzati képviselő köszöntötte a 
megjelenteket.

– Szerettünk volna egy játékos ve-
télkedőt a fiataloknak, ahol összemér-
hetik a tudásukat, mind ügyességi, 
mind logikai, mind pedig az erő szint-
jén – mondta Nemcsik Mátyás.

A délelőtti játékot követően a 
Benkó Zoltán Szabadidőközpontban 
folytatódott a Tanévzáró Fesztivál, 
melynek fellépőit a kecskeméti ifjú-
ság véleménye alapján hívták meg. Az 
esti programokon 8 ezres tömeg ün-
nepelte a tanév végét. A rendezvény 
sztárfellépői Majka és Curtis voltak, 
mellettük Willcox, Pixa és a Katapult 
DJ biztosította a jó hangulatot.

– Minden évben tartunk egy meg-
beszélést a fiatalokkal, hogy mit 
szeretnének igazán, így a fellépők a 
14–18 éves korosztály igényeire re-
flektálnak. Majka & Curtis meghívása 
régi álom volt; szerencsére a város 
most úgy tudta megtámogatni a ren-

dezvényt, hogy el tudtuk őket hívni 
– mondta Dóka Gábor, a Főnix Dance 
SGYIKE elnöke.

– A rendezvénnyel egy fiatalos vá-
rosképet is szeretnénk bemutatni a 
kecskemétiek számára. Az a vágyunk, 
hogy a fiatalok jól érezzék magukat 
itthon. Ehhez az önkormányzat, illet-
ve a városvezetés próbál minél több 
olyan programot biztosítani, ame-
lyek számukra a legmegfelelőbbek 
– mondta Nemcsik Mátyás képviselő.

Az önkormányzati képviselő el-
mondta azt is, ötödik alkalommal ren-

dezték meg a Tanévzáró Fesztivált, és 
szeretnének egyre több hasonló ren-
dezvényt a városban, hiszen nagyon 
nagy összetartó ereje van.

– Amikor a fiatalok közösen buliz-
nak, az mindig egy meghatározó él-
mény. A cél az, hogy sok jó élménnyel 
térjenek haza, és azt mondják, hogy 
nagyon jó Kecskeméten élni – emelte 
ki Nemcsik Mátyás.

A nagy sikernek örvendő fesztivál 
után a szervezők nem állnak meg, 
ugyanis a szeptemberi tanévet a Ha-
lott Pénz fogja megnyitni!

Délelőtt vetélkedő, este megabuli 
A TANÉVZÁRÓ FESZTIVÁLON

Fotó: Bogdándi Ferenc

TOVÁBBI KÉPEK!

Nyolcezer ember bulizott a színes  
programokkal tűzdelt esti fesztiválon

A sztárfellépőkkel régi 
vágya teljesült a kecskeméti 

fiataloknak – a színpadon: 
Majka és Curtis
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Két évvel ezelőtt csak online 
lehetett megtartani, tavaly pedig 
védettségi igazolvánnyal volt 
látogatható a Múzeumok Éjsza-
kája. Idén végre újra korlátozá-
soktól mentesen tobzódhattak a 
kultúraszerető kecskemétiek a 
programkavalkádban: több mint 
30 helyszín kínált izgalmasabb-
nál izgalmasabb eseményeket, 
ráadásul a szombat esti MúzÉj 
időben beleesett Kecskemét új 
művészeti és gasztrofesztiválja, 
a Street Food & Street Art és 
Borsétány öt napjába is.

„Visszatértünk a régi látogatottsági 
kedvhez” – így nyilatkozott Bozsó Já-
nos, a kecskeméti MúzÉj főszervezője 
a június 25-i estét értékelve. A Bozsó 
Gyűjtemény is megtelt a kultúra sze-
relmeseivel, a kiállítások mellett a 
korcsmakert is újra benépesült gaszt-
rokalandra vágyókkal.

A helyszínek között idén is a kecs-
keméti MúzÉj kuriózumai, a retró-
buszok szállították a látogatókat. 
Eljuthattunk például a kerámiastúdió-
ba, ahol az érdeklődők a rakuégetés 
izgalmas technikáját is megismer-
hették, az egyedi alkotásokat pedig 
hazavihették.

A Hírös Agóra Lego-kiállításának 
terepasztalain Star Wars- és Jégkor-
szak-jelenetek is megelevenedtek. A 
monumentális tárlatot három gyűjtő 
magángyűjteményéből állították össze.

A Neumann János Egyetemen old-
timer autókat, több mint száz éves 
bicikliket és még régebbi lovas kocsi-
kat lehetett megcsodálni, a veterán 
járművek fel is vonultak Kecskeméten.

A Cifrapalotában Lengyel-Rheinfuss 
Ede – A magyar huszár Munkácsyja 
címmel nyílt kiállítás Máday Norbert 
magángyűjteményéből, a Népi Ipar-
művészeti Gyűjteményben pedig Bán-
földi Ferenc fazekas, népi iparművész 
munkáiból nyílt tárlat, mely a kecske-
méti születésű alkotó többéves mun-
kájának termését mutatja be.

Az Ifjúsági Otthonban a Kecskeméti 
Televízió gondozásában megjelent Gyó-
gyító lámpamesék című könyvről beszél-
gettek a gyerekek az alkotókkal, Pásztor 

Andreával és Nagy-Bán Kittivel, közben a 
kézműves asztaloknál meseszép lámpá-
sokat készítettek szorgos kezek.

A rajzfilmstúdió udvarában legen-
dás kecskeméti rajzfilmrendezők 
legjobb filmjeiből vetítettek, a filmek 
között helyett kapott a Magyar nép-
mesék, a Leo & Fred és a Lázár Er-
vin-féle Hazudós egér rajzfilmes vál-
tozata is.

A planetárium többek között az 
aktuális bolygóegyüttállásról szóló 
előadással, valamint félóránként sorra 
kerülő 3D-s lézerbemutatóval készült, 
tudósítónk beszámolója szerint az ér-
deklődők kígyózó sorokban várták a 
bebocsátást.

Az Orvos- és Gyógyszerészettörté-
neti Gyűjteményben az illatok, a növé-
nyek és a gyógyászat világában kalan-

dozhattak a látogatók, az idei mottó 
„Tele kertem zsályával, szerelemnek 
lángjával...” volt.

Kitárta kapuit az ortodox templom 
és ikonmúzeum is, a betérők megcso-
dálhatták az ikonosztázt és a több 
évszázadot felölelő egyházművészeti 
emlékeket.

A Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara „Mi leszek, ha 

nagy leszek?” című gyermekrajz-
pályázatának eredményhirdetését 
időzítette erre a napra, a beérkezett 
234 alkotás legjobbjaiból kiállítás is 
nyílt.

A Múzeumok Éjszakája talán leglát-
ványosabb, legtöbb érdeklődőt vonzó 
rendezvénye volt a szokásos tűzugrás.  
A jó hangulatról ezúttal is a Kecske-
mét Táncegyüttes gondoskodott.

Több mint 30 helyszínen kínált programokat 

A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

TOVÁBBI KÉPEK!

A magyar huszár Munkácsyja c. kiállítás a Cifrapalotában (fotó: Csősz Alexandra)Veterán autók a Neumann János Egyetemen (fotó: Banczik Róbert)Bánföldi Ferenc kiállítása a népi iparművészetiben (fotó: Berta Bea)

Lego-kiállítás a Hírös Agórában (fotó: Csősz Alexandra)

Ortodox egyházművészet (fotó: Berta Bea)

Gyógyító lámpamesék a KIO-ban (fotó: Pásztor Andrea)

A rakuégetés mindig az egyik  
leglátványosabb program a MúzÉjen

Fotó: Banczik Róbert
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Újra Kecskemét lesz  
a jazz fővárosa!
Vízpart, jazz, sör, veterán járművek és 
sok-sok sportprogram – augusztus 4-e 
és 7-e között halmozhatjuk az élvezete-
ket a Benkó Zoltán Szabadidőközpont-
ban. Ekkor rendezik meg ugyanis a VI. 
JAZZFŐVÁROS Fesztivált, amelyen négy 
nap alatt öt színpadon öt ország mintegy 
száz zenésze lép fel. A részletekről Ittz-
és Tamás fesztiváligazgatót kérdeztük.

– Kik lesznek az idei fesztivál 
különlegességei?

– A legnagyobb kuriózum a Carling Family 
lesz. Ők egy hihetetlenül tehetséges svéd csa-
lád, három generáción át mindenki zenél közü-
lük. Gunhild Carling a leghíresebb a családból, 
ő gyakorlatilag minden hangszeren játszik, 
egyszerre akár három trombitán is. Koncertjei 
felérnek egy show-műsorral. Gunhild ugyanis 
nemcsak zenél, énekel, sztepptáncol, de külön-
böző cirkuszi mutatványokra is képes. 

Nagy örömünkre újra itt lesz a fesztiválon 
Olaszországból Luca Filastro, egy szemtelenül 
fiatal, végtelenül szerény és iszonyatosan vir-
tuóz zongorista is, a műfaj hazai sztárjai közül 
pedig Micheller Myrtill & Swinguistique is el-
fogadta a meghívásunkat. Ők garantáltan ha-
talmas bulit csinálnak majd. Mivel nagyon sok 
táncos jár a fesztiválra, elhozzuk az ő kedvenc 
bandájukat, a Shirt Tail Stomperst is, de itt lesz 
az Ari & Simon swingtánc-világbajnok páros is.

– Számíthatunk-e valami újdonságra, to-
vábblépésre az idei JAZZFŐVÁROS-on?

– Amit az eddigi öt alkalommal szeretett a 
közönség, azt természetesen megtartjuk, de 
évről évre igyekszünk továbbfejleszteni a kíná-
latot. Zenei téren ez idén azt jelenti, hogy nyi-
tunk a modernebb, népszerűbb műfajok felé. A 
SoulBlaster és műsorvezetőnk, Freddie triója is 
fellép a Domb Beach színpadán.

A kezdetektől az volt a célom, hogy ne csu-
pán egy zenei fesztivál legyen a JAZZFŐVÁROS, 
hanem egy színes szabadidős program is, ami 

minden korosz-
tálynak kínál iz-
galmakat. Ezen 
a téren is to-
vábbfejlődünk 
az idén. Most is 
kínálunk csapa-
tépítő progra-
mokat: a foci-, 
a kosárlabda- és 

a strandröplabdaversenyekkel elsősorban a 
támogató cégeket célozzuk meg, de a tömeg-
sport programjaink is sokkal gazdagabbak 
lesznek, mint a korábbi években. A JAZZFŐ-
VÁROS-futás mellett rendezünk zenés váltó-
futást meglepetésekkel, sőt sárkányhajózásra 
is lehetőség nyílik. Hogy fokozzuk az élveze-
teket, szombaton este fáklyás sárkányhajózást 
is szervezünk. A DECATHLON Sportpark szom-
bat-vasárnap idén is várja a mozogni vágyókat.

Vasárnap a kerékpárosoknak kedvezünk, 
lesz váltóverseny, bringás játszópark, amely 
nem csak a gyerekeknek jelent majd izgal-
mas kalandot. Emellett arcfestéssel, célbarúgó 
és kosárdobó versennyel várjuk a szórakoz-
ni-sportolni vágyókat. Mindhárom nap lesz ve-
teránjármű-bemutató, vasárnap az oldtimerek, 
velocipedek egy részét ki is lehet próbálni.

– Már lehet jegyeket, bérleteket váltani a 
fesztiválra. Hogyan lehet olcsóbban, esetleg 
ingyen bejutni a buliba?

– A 14 éven aluliaknak a legegyszerűbb, ne-
kik csak felnőtt kíséret kell hozzá. A középis-
kolások közösségi szolgálatukat tölthetik itt, 
de felnőtt önkénteseket is várunk. A csütörtöki 
nap egyébként is ingyenes, a futásra és a brin-
gaversenyre nevezők pedig arra a napra ingye-
nes karszalagot kapnak. Emellett pénteken és 
szombaton 21 óra után, vasárnap 13 óra után 
féláron lehet bejutni a fesztiválra. Rossz idő 
esetén is minden koncertet megtartunk, így 
nem érdemes más programot szervezni au-
gusztus 4-e és 7-e között.

Szolláth Katalin kecskeméti fes-
tőművész két képével nevezett 
a Vadak művészcsoport tiszte-
letére meghirdetett országos 
festőpályázatra. A képanyagból 
a nyergesújfalui Kernstok-villa 
és Galéria felavatása alkalmából 
rendeztek rangos kiállítást, ahol 
a festő „Matisse bőröndje” című 
képével elnyerte a fődíjat.

– Országos pályázatot hirdettek „Ami-
kor vaddá változol” címmel. Ez volt a 
fauve-ok jelmondata, és nagyon szim-
patikusnak találtam. A szívemhez kö-
zel áll a mozgalom, és nagy tisztelője 
vagyok Matisse művészetének is, így 
pályáztam.

– A meglévő képanyagodból vá-
lasztottál, vagy kimondottan a pályá-
zatra készültek a művek?

– Kifejezetten az alkalomra ké-
szültek. Az egyik képem a Matisse 
bőröndje címet viseli, a másik pedig 
A vörös szoba ablaka. Pályám során 
sokat foglalkoztam a Vadakkal és Ma-
tisse személyével is.  Matisse szerint a 
fauvizmus kiindulópontja a bátorság, 
hogy visszataláljunk a tiszta eszkö-
zökhöz. Úgy vélte, a szép sárgák vagy 
a szép vörösek közvetlenül az emberi 
lélek mélyét érintik meg. Elképzeltem 
egy időutazást, hogy milyen lenne 

Matisse bőröndje, ha útra kelne. Arra 
jutottam, hogy tele lenne színekkel. 
Ahogy utazik, a festékek ide-oda mo-
zognak, hullámoznak benne. Ezt a 
vibrálást próbáltam meg érzékeltetni 
a vad formákkal. A másik kép történe-
te is kézenfekvő. Matisse nevét hallva 
mindenkinek a Vörös szoba ugrik be 
elsőként, mint a mester leghíresebb 
képe. A festményen vörösben úszik 
minden. Gondoltam, ha ebben a szo-
bában minden vörös, akkor minden 
bizonnyal az ablaka is vörös. A kép 
tisztelgés Matisse művészete előtt. 

– Beküldted a két képet a pályá-
zatra. Tervezted, hogy személyesen 
jelen leszel a megnyitón?

– Manapság már a nevezést is online 
kell elküldeni. Rövidesen értesítettek, 
hogy mindkét képemet beválogatták 
a kiállításba, és kaptam egy nagyon 

kedves invitálást, hogy személyesen is 
vegyek részt a tárlatnyitón. A járványos 
időszakban nem gyakran mozdultam 
ki otthonról, de ezúttal kivételt tettem, 
mert finoman érzékeltették velem, 
hogy fontos volna, hogy jelen legyek. 

– Milyen a helyszín, Kernstok Ká-
roly egykori villája?

– Kernstok Károlynak a múlt század 
elején hatalmas birtoka volt Nyerges-
újfaluban, aminek része volt ez a villa 
is. Nagyon élénk társasági életet éltek, 
nyugodtan nevezhetnénk a helyet kora-
beli kis Párizsnak. Szabad szellemiségű 
közösség működött a villában, akikhez 
Ady Endre és Czóbel Béla is ellátogatott 
a francia fővárosból, de nagyon sokan 
fordultak meg Kernstoknál a hazai és 
a külföldi művészek közül is. A villa az 
évek során nagyon rossz állapotba ke-
rült, de a város gyönyörűen felújíttatta, 

és idén májusban egy háromnapos vil-
laavató ünnepségsorozatot rendeztek. 
Ennek részeként valósult meg ez a kiál-
lítás is. A további programokban szere-
pelt Barki Gergely művészettörténész, 
aki a Nyolcak művészcsoport kiállítását 
rendezte meg, ott volt Szalay Péter, a 
Nyolcak nyomában című film rendező-
je, Nyáry Krisztián irodalomtörténész, a 
Budapest Bár, Dresch Mihály kvartettje, 
szóval fantasztikusan gazdag volt a kí-
nálat. Úgy döntöttem, hogy ide feltétle-
nül el kell mennem. 

– Te nyerted el a kiállítás fődíját. 
Számítottál rá?

– Valamit sejtettem a kedves invi-
tálásból, de a fődíjra azért nem gon-
doltam. Országos pályázat volt, olyan 
nevekkel a zsűriben, mint Nagy Gábor 
Munkácsy-díjas festőművész vagy 
Wehner Tibor Munkácsy-díjas művé-

szettörténész, mindketten hatalmas 
nevek a szakmában. Érdekes érzés 
volt, amikor a nevem alatt megláttam, 
hogy az én képem kapta a fődíjat. De 
ami a legnagyobb hatással volt rám, 
az a fogadtatás. Fantasztikus, pezs-
gő kulturális életet láttam magam 
körül, és a művészetek mély tisztele-
tét. Mihelik Magdolna polgármester 
asszony teljes meggyőződéssel állt a 
rendezvénysorozat mögé, és a villa 
házigazdájával, Kiss Juliannával együtt 
nagy odaadással vezették le a három-
napos rendezvényt. Egyetlen naposra 
terveztem az ott-tartózkodásomat, 
három nap lett belőle.

Szolláth Katalin A vörös szoba ab-
laka című festményét a kiállítást kö-
vetően felajánlotta a nyergesújfalui 
Kernstok-villa és Galéria kortárs gyűj-
teménye számára. Kriskó János

SZOLLÁTH KATALIN FŐDÍJAT NYERT  
egy országos képzőművészeti pályázaton
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Szolláth Katalin festőművész: „Érdekes érzés volt, 
amikor a nevem alatt megláttam,  

hogy az én képem kapta a fődíjat...”
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Hollókői Huba – az új vezető 
dirigens – neve már nem ismeret-
len a kecskeméti közönség előtt, 
hiszen az elmúlt évben több nagy 
sikerű koncerten is vezényelte 
városunk nagy múltú zeneka-
rát. Kinevezésével új korszak 
kezdődik az együttes életében, 
egy fiatal, de jelentős nemzetkö-
zi tapasztalatokkal rendelkező, 
menedzserszemléletű vezető 
irányításával fejlődhet tovább.

Barta Dóra, a Kecskeméti Szimfoni-
kus Zenekar és a Kecskemét Tánc-
együttes fenntartójaként is működő 
Hírös Agóra Kulturális Központ tavaly 
nyáron kinevezett ügyvezető igazga-
tója munkájának kezdetekor egyik 
legfontosabb feladatának tekintette, 
hogy városunk két patinás művészeti 
együttesének további fejlődését, mi-
nőségi munkájuk minél teljesebb ki-
bontakozását lehetőségeihez mérten 
a leginkább segítse. 

Az egyik legfontosabb és legége-
tőbb feladat volt megtalálni a zenekar 
új vezetőjét, lehetőleg egy olyan mű-
vész személyében, aki nemcsak tehet-
ségével, de innovatív szemléletével és 
nemzetközi kapcsolatrendszerével is 
sokat tehet majd az együttes minősé-
gének tovább fejlesztéséért és az el-
következő évek sikeres működéséért.

A széleskörű tájékozódás és a csil-
lagok szerencsés együttállása révén 
sikerült találkoznia a már több hazai és 
külföldi együttesnél is tapasztalatokat 
szerzett, tervekkel teli fiatal dirigens-
nek és az új kihívásokra és jelentős 
művészi megmérettetésekre szomjas 
zenekarnak. Az elmúlt év közös mun-
kával eltöltött napjai alatt kiderült, 
hogy az együttes és az ambiciózus 
dirigens jól megérti egymást, s kölcsö-
nösen örömteli izgalommal tekint az 
elkövetkező évek munkája elé.

Hollókői Huba négyévesen kezdett 
zenét tanulni, először a hegedűvel 
ismerkedett meg, s később fordult 
érdeklődése a vezénylés felé. A buda-
pesti Zeneakadémia volt a tehetséges 
fiatalember alma matere Szabadi Vil-
mos osztályában, amelynek elvégzése 
után Finnország következett, a Sibeli-
us Akadémia, ahol 2012-ben szerzett 
karmesteri diplomát. Kíváncsisága és 
tudásszomja azután Hollandiába vitte, 
ahol tovább folytatta tanulmányait, 

majd két évig a Holland Rádió Szim-
fonikus Zenekarának asszisztens kar-
mestere volt. Hegedűművészként és 
karmesterként is számos díjat kapott 
jelentős hazai és külföldi megméret-
tetéseken, illetve több fontos ösztön-
díjat is elnyert. 

Karmesterként a világ számos 
vezető zenekarával és szólistájával 
fellépett, köztük olyanokkal, mint a 
Netherland Philharmonic Orchestra, 
a Sinfonia Lahti vagy a mexikói OSUG 

Symphony Orchestra. 2017-ben debü-
tált dirigensként a rendkívül rangos 
amszterdami koncertteremben, a 
Concertgebouw-ban a Philharmonie 
Südwestfalen élén. Ugyanebben az 
évben a világ egyik legjelentősebb 
zenekaraként számon tartott holland 
Royal Concertgebouw Orchestrával is 
dolgozhatott, maestro Szemjon Bics-
kov asszisztenseként. 

Tucatnyi modern zenemű ősbemu-
tatója fűződik a nevéhez. Operapro-

dukciói is sok elismerést kaptak mind 
a közönség, mind a kritika részéről. 
Európa-szerte dirigálta már az operai-
rodalom gyöngyszemeit: repertoárján 
ott van Bizet Carmenje, Verdi Rigo-
lettója és Beethoven Fideliója mellett 
Mozart népszerű remekei: A varázs-
fuvola, a Figaro házassága, a Cosi 
fan tutte, a Don Giovanni. 2021-ben 
operarendezőként is bemutatkozott 
Donizetti Szerelmi bájitalával. 

Magyarországon olyan ismert 
együttesekkel dolgozott már együtt, 
mint a MÁV Szimfonikus Zenekar, a 
Danubia Szimfonikus Zenekar, a Buda-
pesti Vonósok vagy a Győri Filharmo-
nikus Zenekar. 

Sokoldalúságára jellemző, hogy 
hegedűművészként is gyakran kon-
certezik. Fellépett már Magyarorszá-
gon kívül Angliában, Németország-
ban, Olaszországban, Finnországban, 
Ausztriában, Hollandiában és Japán-
ban is. Fesztiválokon is vendégszere-
pelt, mint például a Young Hungarian 
Talents in Focus – London, a Herbstli-
che Musiktage – Bad Urach és a Musi-
ca Nova – Helsinki. 

Barta Dóra reményei szerint Hol-
lókői Huba művészeti vezetésével ze-
nekarunk jelentős szakmai és művészi 
fejlődés előtt áll, s hogy Kodály Zoltán 
városában végre nemzetközi színvo-
nalú és ismertségű együttes koncert-
jeinek és sikereinek örülhetünk majd 
az elkövetkező években, sok újdon-
sággal, sok különlegességgel és sok 
klasszikus remekművel.

Megújult koncepcióval, de a 
hagyományos fesztiválelemekkel 
startolt el Kecskeméten a nyári 
fesztiválszezon. Az eredmény: 
hétköznap esténként is zsúfolásig 
telt belváros, ízletes falatok és 
finom borok, gazdag művészeti és 
családi programkínálat, nagy-
koncertek és sok-sok mosoly, rég 
várt találkozások. Ez volt a 2022-
es Street Food & Street Art és 
Borsétány június 22–26. között, a 
Hírös Agóra szervezésében. 

Kecskemét belvárosában sétálva 
régen volt már, hogy szinte minden 
négyzetméterre jutott egy program. 
Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető 
igazgatója, a Street Food & Street Art 
és Borsétány főszervezője szerint az 
volt az alapkoncepció, hogy az ese-
mény egyszerre legyen kreatív és te-
matikus, adjon teret minden korosz-
tálynak és a különféle élményszerzési 
lehetőségeknek, s mindezt úgy, hogy 
közben a legtermészetesebb köny-
nyedséggel tölthessék el együtt nyár-
estéiket a kilátogatók. A felnőttek a 
gasztro- és borkínálat, s a nagykon-
certek között válogathattak, a gye-
rekeket pedig az imádott Agórafalva 
kis színes házacskái késztették ma-
radásra. Ezekben a napokban a város 
lakóinak életében az ingyenes prog-
ramoknak köszönhetően a gondtalan 
szabadság, a nagy nevetések és a jó-

kedvű lazítás került előtérbe. Előb-
biről gondoskodtak a sztárfellépők, 
utóbbiról pedig a 11 minőségi borá-

szat, a díjnyertes pálinka- és ginpult 
és nem utolsó sorban a foodtruckok 
válogatott finomságaikkal. 

Új és népszerű helyszín volt a 
rendkívül hangulatos HAbárterasz, 
mely köszönhetően a fesztiválozók 
leleményességének a legközkedvel-
tebb szelfiháttérré vált alig pár óra 
alatt.

A rendezvény népszerűsége és lá-
togatottsága messze felülmúlta a leg-
optimistább várakozásokat is. Már a 
nyitónapon, egy egyszerű hétköznapi 
estén, a 4S Street zenekar koncertjén, 
a hétvégi pezsgés érzése uralkodott a 
téren, hiszen valósággal hömpölygött 
a tömeg, annyi év kihagyás után végre 
megtelt élettel Kecskemét belvárosa. 
Másnap Péter Szabó Szilvia jubileumi 
koncertje csak még tovább fokozta a 
jó hangulatot és a nézőszámot, a fesz-
tivál tetőpontja pedig kétségtelenül a 

Magna Cum Laude péntek esti fellépé-
se volt a zsúfolásig megtelt téren. Kí-
gyózó sorok a pultok előtt, hajnali két 
óráig tartó jókedvű beszélgetések, 
nagy nevetések és koccintások tarkí-
tották ezeket a csillagos nyárestéket. 
A Múzeumok Éjszakáján egyik hely-
színről a másikra igyekezve szintén 
több ezren sétáltak a téren egy-egy 
pohár borral a kezükben, végül vasár-
nap, a rendezvény záróestjén a kecs-
keméti születésű Nagy Adri koncertjé-
re is több ezren voltak kíváncsiak. 

Reményeink szerint egy olyan új 
színfolttal gazdagodott Kecskemét 
város programkínálata, amely az el-
következő évtizedekben sokak által 
szeretett és várt kihagyhatatlan nyár-
indító esemény lesz.

ÚJ MŰVÉSZETI VEZETŐ  
a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar élén

ÚJ FESZTIVÁL KECSKEMÉTEN: 
Street Food & Street Art és Borsétány

Barta Dóra, a Hírös Agóra 
ügyvezető igazgatója

A Magna Cum Laude koncertje 
volt a csúcspont: több ezren 
hömpölyögtek a főtéren

Külső jegyeiben is megújult a Hírös Agóra fesztiválja

Hollókői Huba az elmúlt egy évben  
több nagy sikerű koncertet is  
vezényelt Kecskeméten
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125 éve, 1897. 
június 22-én 
született Korda 
Vince díszlet-
tervező, fes-
tő, grafikus. 
Édesapja korai 
halála után, az 
1900-as évek 
elején családjával rövid ideig Kecske-
méten élt, majd tanulmányai végez-
tével visszatért a hírös városba, az 
1920-as évek első felében az Iványi 
Grünwald Béla alapította művészte-
lepen dolgozott. Alkotó egyénisé-
ge Kecskeméten, illetve a későbbi, 
Nagybányán töltött évei alatt alakult 
ki, ahol leginkább Ziffer Sándor mű-
vészete hatott rá. 1925-ben Párizsba 
költözött, majd Londonban telepedett 
le. Fivére, Korda Sándor mellett a Lon-
don Film Vállalat művészi vezetője és 
díszlettervezője lett. A Bagdadi tolvaj 
díszleteiért Oscar-díjjal jutalmazták.

50 éve, 1972. 
július 1-jén 
hunyt el 
Herman Lipót 
Munkácsy-díjas 
festő, grafikus, 
érdemes mű-
vész. A Minta-
rajziskolában 
tanult és már első éves növendékként 
karikatúrákat rajzolt a Kakas Márton 
és a Borsszem Jankó című élclapok 
számára. 1905-ben Münchenbe ment, 
majd Berlinben dolgozott: Falus Elek-
kel közösen plakátokat és könyvil-
lusztrációkat készített. 1910 őszén 
hazatért és részt vett a Kecskeméti 
Művésztelep megalapításában. Ké-
sőbb külföldön járt tanulmányúton. 
1928-tól 1946-ig számos kiállítást ren-
dezett. Többnyire tájképi környezet-
be helyezett aktkompozíciókat, táj-
képeket, portrékat festett. Nagyobb 
gyűjteményes kiállításai az Ernst Mú-
zeumban voltak.

Lapunk 
archívumából
Csatorna Kecskeméten 
„Végre mégis csak megértük, hogy van 
Kecskemétnek csatornája és pedig nem 
mint hibásan tervezve volt a városon kí-
vül, hanem a város kellőközepén, a bel-
ső sétatér mentében és a diszes izraelita 
templom előtt. A csatorna egészen rend-
szeresen van épitve és több boltozatos kő-
hiddal ellátva, melyek mind oly magasak, 
hogy a csatornán vitorlázó legnagyobb 
döglött csirkék, döglött macskák és viselt 
söprű darabok is akadálytalanul halad-
hatnának át alattuk [...] vize ugyan nem 
iható, de annálinkább szagolható. Csak 
még egy pár ilyen csatornára tehetnénk 
szert, akkor legalább nem szorulnánk 
többé Ázsiára, hogy onnan hozzunk dög-
vészt.” (KL, 1872. június 30.)

Figyelmeztetés
„Miután a munkások mezei munkák köz-
ben többféle okokból hasmenést, vérhast, 
görcsöt, hányást, hideglelést szoktak kap-
ni, mi őket rendesen hosszú időre mun-
kaképtelenekké teszi; mindezen bajokat 
Gombos erősitő-itala által oly gyorsan 
lehet megszűntetni, hogy a szenvedőt 
még a munka szinhelyéről sem kell eltá-
volitani. – Megelőzőleg szeszes italok 
helyett naponként két kanalat foglaló po-
hárban adva, a munkást ép erőben lehet 
megtartani.”
 (KL, 1872. június 30.)

Laktanyagondok
„Kecskeméten már két év óta tisztázat-
lan a laktanyák tulajdonának kérdése. A 
hatalmas épületeket sem az állam, sem a 
város nem gondozza, legfeljebb a lakos-
ság gondoskodik róluk: állandóan hordja 
a még elmozdíthatót. Kályhák, ablakok, 
ajtók után gerendák és téglák tűnnek el 
hol az egyikből, hol a másikból. Ha igy 
folytatódik, négy-öt év mulva hült helyü-
ket találjuk.” (KL, 1947. július 3.)

A város 
krónikáiból

433 előadás, 35 ezer 
néző – évadzáró  
a 35 éves Cirókában
A Múzeumok éjszakáján tartotta meg évadzáró társulati ülését a 
kecskeméti Ciróka Bábszínház, amely eseményekben gazdag évadot 
zárt. Az idén hivatásossá válásának 35. évét ünneplő 27 tagú társu-
lat összesen 9 (!) bemutatót tartott. 

A 433 előadás mellett kiemelt sze-
repe volt az adventi ünnepkörhöz 
kapcsolódó Mikuláskuckó interaktív 
előadás-sorozatnak, és azoknak a kö-
zösségformáló eseményeknek (Váro-
si gyereknap, Vasárnapi Mesébelépő 
játék, Három nap egy esztendő pá-
lyázati projekt), amely a családokat, 
illetve a kulturális ellátottság szem-
pontjából szegregált kistelepülése-
ket célozta meg.

A Lázár Ervin Program keretében 
idén 2170 első osztályoshoz jutott 
el Vitéz László a Ciróka tolmácsolá-

sában. A színház Címzett: Anyegin 
című osztálytermi előadása során he-
lyi és vidéki középiskolás diákok vi-
tathatták meg nézeteiket a barátság/
szerelem témakörben. Az ugyancsak 
középiskolásoknak készült, három-
személyes Hamlet a X. Kaposvári 
Gyermek- és Ifjúsági Színházi Bienná-
lé versenyprogramjában volt látható.

Az évad zárásaként került sor a 
kétévente megrendezésre kerülő 
Magyarországi Bábszínházak Talál-
kozójára, amely 15. alkalommal várta 
a szakma képviselőit. A társulat itt 

mutatta be frissen készült, Barguzin 
– lehullt csillag fénye című első fel-
nőttelőadását, amely a nagyközön-
ség számára ősztől lesz látható. A 
több mint 400 résztvevőt számláló, 
harmincéves országos méretű ren-
dezvény és az azt követő Múzeumok 
Éjszakája méltó lezárása volt a Ciró-
ka rendkívüli évadjának.

Kiszely Ágnes igazgató elmondta, 
hogy az idei évad nézőszáma minden 
várakozást felülmúlt, a színház előa-
dásait több mint 35 ezer fő látogat-
ta. – Bízunk benne, hogy a következő 
évadban ez a szám tovább növekszik. 
Erre minden esélyünk megvan, hi-
szen az 5 új bemutató mellett szá-
mos hazai és külföldi vendégelőadás 
kap helyet kínálatunkban. Új évaddal 
indul a Pestiek a Budai utczában so-
rozatunk, az évad végén pedig meg-
születik második felnőttelőadásunk 
is – emelte ki Kiszely Ágnes. 

A társulathoz ősszel két pályakezdő, 
Horgas Ráhel és Szekeres Máté, a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem végzős 
bábszínészhallgatói csatlakoznak.

Góg Tímea – Kecskeméti szellemtörténetek
– részletek –

AZ UTOLSÓ NYOMKERESŐ
A Luca téri Nyomkereső-kövekhez

A Katona magyaróráin valahányszor Adyt tanít-
ják, Dózsa Csinszka leugrik hátasáról és az ab-
lakpárkányról hallgatózik. 

E példán okulva egy koraőszi Ady-ismétléskor 
a tudásszomjas Kelmed Vendel felmászott egy 
társasházi juharfára, és a legfelső erkélynél ő is 
fülelni kezdett. Kitartóan fülelt egészen négy 
óráig, mikor a balkon lassan éledező Csodatöl-
csére száz trombitán játszani kezdte a Csodála-
tos világot. Ekkor Vendel mellé ült a szaladozó 
Szél is, méltató üzenetet fújva egy borzongó 
falevélre, s tovatűnvén az ámuló medve mancsá-
ra ejtette a széljegyzetet. Az megragadva a kí-
nálkozó lehetőséget, szerzeményével Saskecsű 
Tördelőhöz loholt, ki a kerámia stúdiónál cse-
répzúzáson edzett patáival nyomban medvetal-
pat rúgkapált maga alatt a kőbe, és a Luca téri 
Nyomkereső-kövek közé repítette.
    Mióta pedig a lábnyomból Csinszka megbizo-
nyosodott róla, hogy medvéje írói díj névadójává 
nemesült, a díjazottak műveit is várja, melyeket 
nyilvántartójuk, a Mikes-sarok Angyala szemé-
lyesen szállít neves Vendelének. 

Közölte:
Kelmed Vendel elbeszélése alapján

Dózsa Csinszka,
ki kedvence kedvében járva lakóházjegyzéket is 

összeállított,
elvágva a medve orrkarikás kötőfékjét...

NÉVSORÍRÁS
A születő egyetem első nevéhez

A Nyomkereső-díj létrejöttével Füles Q. Viktória, 
ki a Református Újkollégium központi helyzetű 
dísztanáraként jó száz éve volt a város szobrá-
szati alkotásainak oktatója, elgondolkodott: 
miként fogják a közlőket és szereplőket azono-
sítani? 

S mert nála jobban senki nem tartotta fejben 
Kecskemét plasztikáit, rendben lejegyezte az 
eszébe jutó szabadtéri lakók névsorát, majd fel-
kereste vele a Barátok templomának kertjében 
Tubica Franciskát, hogy postás múltja ismerete-
iből hozzáadjon egy címlistát. 

A gyorsan elhíresült, sokakat nevessé tevő al-

kotás elismeréseként az ambíciókkal teli új kecs-
keméti egyetem a Viktória-féle alakban is tisztelt 
Pallasz Athéné nevét vette fel.

Közölte:
Lechner Bánk,

kit a történtek süvegje-tolla levételére,
és Kecskemét kulturális szereplőinek feljegyzé-

sére ihlettek.

Ó ÁBEL ÉS A MIKULÁS KÖTELE
A Nagytemplom külső szobrainak újjászületéséhez

Régi vágya volt a fali szellemeknek, hogy a Nagy-
templom tornyából kötélen alászálló Mikulás 
módján hágcsón ereszkedjenek le házaik maga-
sából. Megadatott.

Miklós püspök – a város ajándékozó kedvű 
védőszentje – a derekán hordott kecskefej-tar-
tó kötélből levágott egy darabot, és a róla ne-
vezett utca elején lakó Szentmiklósi Ignácnak 
adta. A darabka ekkorra csodálatosan megnőtt, 
úgy, hogy Ignác úrfi könnyedén földet ért általa. 
Miután párja, Szentmiklósi Ignácia hasonlókép-
pen lejutott, már futottak is kacagva a pompás 
ajándékkal, hogy örömüket megosszák. Így járt 
házról házra a Mikulás kötele, boldog nevetéssel 
töltve meg az utcákat. 

Leghangosabban mégis a sisakrostélyát végre 
felnyitó Ó Ábel kacagott, mikor a fölötte álló 
darumadár lábához rögzített kötélen felemelke-
dett.

– Ó, Ábel! – kiáltott utána csodálattal lakótár-
sa, Temető Mihály, és elkapta a hágcsó végét, 
hogy győzedelmesen együtt emelkedjenek egy 
V alakzatban vonuló darucsapat élére. 

A felemelő eset hallatán Miklós püspök szin-
tén másként kezdte használni kötelét: a Nagy-

templom leszállított szoborműveit újjáteremtve 
vissza is emelte a magasba, ekként ajándékozva 
meg a feltámadást váró híveket.

Közölte: 
mindezeken hosszan darvadozva 

Kápolna Perpétua,
Kecskemét vallási intézményeinek egybegyűjtője.

ZOO-CSEMEGÉK
A vadaskerti jelkép világkiállítási megjelenéséhez

 Nagyot szólt Zoo Fogadó Kukor, mikor meglát-
ta közeledni a Három Gúnárt. Akkorát, hogy a 
vadaskert megtermett zsiráfőrei menten vissza-
húzódtak, kaput tárva az érkezőknek, kiknek ne-
vét belépésükkor fennszóval hirdette a jelképpé 
lett kertalapító, Pesti Damján. 

Első Donát, Második Tódor és Harmadik 
Ubul ilyen ki-
rályi fogadta-
tásban része-
sülve kereste 
fel tágabb csa-
ládjának tag-
jait a járvány 
csitultával.

 Tucatnyi 
ápolt gólyatárs 
kelepelésére 
elő is álltak a 
keresett vad-
ludak, kiket a 
neves házias 
gúnárok – kü-
lön engedély-
lyel! – sajátos 
étkekkel kíván-
tak meglepni. 

Elsőként Nyári Lúd érkezett, s mert türelmet-
lenségében csőrével rázni kezdte a dróthálóját, 
Első Donát nagy útilaput nyújtott át neki, hogy 
a jó fogással szárnyait kitárva futásnak eredjen, 
más harcias torkosokkal szembesülve. 

A jelenetet látva előjött Bütykös Lúd is, s mert 
irigységében mérges hangoskodásba fogott, Má-
sodik Tódor napraforgó kutyatejet mutatott fel 
neki, hogy a hasonlóan mérges eledel látványa 
csőre befogására késztesse.

A történteken okulva az utolsóként megjelenő 
Indiai Lúd fejét lehajtva, csöndben közeledett, 
ezért Harmadik Ubul fehér libatoppal tisztelte 
meg, jelezve, hogy a magafajta jut a ludak kö-
zött a legmagasabbra, át a Himaláján, a hófödte 
Mount Everesten is.

Az előétkek után előkerült a megbékélt vad-
ludak kedvenc csemegéjével a Gúnártál, melyet 
kiürítvén szárnyaikkal összekapaszkodva kör-
táncot jártak a jóllakottak, hangos hálálkodással, 
nagy bólogatással.

 Damján a háttérből figyelte a látványetetést, 
mely finomította a vadóc rokonok lelkét. S hogy 
másokat is hasonló jótéteményre serkentsen, 
kertje vadjait „örökbefogadásra” ajánlotta, ado-
mányozóiknak táblát is ígérve. Ám a koronás 
szervező sem maradt meghívás nélkül: érdemei 
s származása elismeréséül őt a Vadászati és Ter-
mészeti Világkiállításra invitálták – nem hiába!

Közölte: 
a Három Gúnár szemközti szomszédja,

 Batthyány Boldizsár,
ki Bertáját vendégelve Kecskemét éttermeit kereste 

fel – kalap mellé tűzött tollával.

Góg Tímea kecskeméti szellemtörténetei
Különleges írás érkezett nemrégiben rova-
tunkba: Kecskeméti szellemtörténetek címen 
egy csaknem százoldalnyi szövegkorpusz Góg 
Tímeától, aki „vándorkönyvének” utolsó ré-
szeként küldte el (saját szavait idézve) „nevesí-
tett szoborművekhez fűzött szösszeneteinek” 
gyűjteményét. Leírása szerint a teljes kézirat, 
melynek egy részletét juttatta el hozzánk, 
városbejárási útvonalakat, természet-kultú-
ra-életmód témájú úti jegyzékeket és közte-
rületi névismertető táblákból készült kvízeket 

tartalmaz. Igazi kecskeméti csemege lehet 
ez a néhol pamfletszerű, máskor humoros 
és bennfentes hangulatú ismertetősorozat, 
mely nyári olvasmányként is üdítő, valamint 
szerzője célkitűzésével városunk gyakran 
észrevétlen értékeire, a városfejlődés egy-egy 
elemére is ráirányítja a figyelmet még szemé-
lyesebbé téve a hozzájuk fűződő kapcsolatot. 
Lokálpatrióták figyelmébe fokozottan
ajánljuk a lenti ízelítőt.
 Turai Laura

Kiszely Ágnes a társulattal
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Hivatásában, családjában és 
közéleti munkájában mindig a 
jóra és a lehető legtökéletesebb-
re törekedett. Ebben a szellemben 
telnek nyugdíjas napjai is, s ha 
rajta múlik, ezen nem változtat a 
jövőben sem.

– Közel négy évtizeden át tartó peda-
gógusi munkáját miért hagyta abba 
2012-ben? Miért ment nyugdíjba?

– Valójában ez úgy adta magát. Egy-
részt elfáradtam, hiszen mindig csúcs-
ra járatottan tanítottam, nem 100%-al, 
hanem inkább 150 vagy 200%-al, más-
részt az akkori rendelkezések szerint 
nyugdíjba mehettem, s mivel az osz-
tályom is épp kiment és a környeze-
temben is mindenki erre biztatott, 
ezt 2011-ben meg is léptem. Utána 
egy évig félállásban még tanítottam 
tovább, a következő tanévet azonban 
már nem vállaltam. A piárban ugyanis 
jelentős szervezeti változások történ-
tek: az iskola átvette az akkor meg-
szűnő angolkisasszonyok Czollner téri 
épületét, és a felső tagozat odaköltö-
zött. Bevallom, nekem nem volt ked-
vem „új életet kezdeni” – előbb be-, 
azután kicsomagolni, az új környe-
zetre ráhangolódni, miközben tudom, 
hogy egy-két év múlva valószínűleg 
úgy is elhagyom a katedrát –, ezért az-
után végleg befejeztem a tanítást.

– Kívülről úgy tűnik, 2012-ben még-
is új életet kezdett?

– Döntésemben, hogy a pedagógusi 
munkámat abbahagyom, természete-
sen közrejátszott az is, hogy új, nem 
kevés energiát igénylő célt találtam. 
Friss nyugdíjasként már hónapokkal 
korábban sokat törtem a fejem, hogy 
hosszabb távon milyen hasznos és 
érdekes feladatot végezhetnék. Sokat 
beszélgettünk erről a férjemmel és a 
gyermekeinkkel. Ekkor született meg 
bennünk a Montázsmagazin ötlete, 
és még tanítottam, amikor családi 
összefogással elindítottuk az interne-
tes portált. Azóta a mindennapjaim 
teljesen összefonódtak a kulturális és 
életmódmagazinnal.

– Milyen céllal indították a 
Montázsmagazint?

– Értékeket felmutató, sokszínű és 
persze sokak érdeklődését felkeltő vi-
lághálós felületet kívántunk létrehoz-
ni, ahol a kulturális élet valamennyi 
műfaját érintő cikkeket, tudományos 
tanulmányokat, életmódsegítő íráso-
kat, szabadidős programajánlatokat 
adunk közre – a nevünket is úgy vá-
lasztottuk, hogy jól tükrözze a szán-
dékunkat. Barátaink, ismerőseink kö-

zül többen már az indulásnál azonnal 
a segítségünkre siettek, idővel mások 
is csatlakoztak hozzánk. Így azután 
az elmúlt évek alatt egy jelentős lét-
számú alkotói közösség alakult a 
Montázs köré, akikkel ki tudtuk széle-
síteni a tevékenységünket. Éves rend-
szerességgel antológiákat jelentetünk 
meg, pályázatokat hirdetünk meg, 
a kiemelkedő művészi vagy segítői 
munkát végzőket díjakkal ismerjük el, 
emellett marketinganyagok készítését 
vállaljuk, illetve sok éven át szerveztük 
a Montázs-esteket, amelyeken sikeres 
embereket, családokat mutattunk be. 
Pár nappal ezelőtt ünnepeltük alapítá-
sunk 10. évfordulóját. Jóleső érzés volt 
látni az ország számos pontjáról érke-
zett barátainkat, hogy milyen sokan 
vagyunk – közel százan jöttünk össze 
–, akik ügyünket fontosnak tartjuk.

– Kikkel tart szorosabb 
kapcsolatot?

– Immár évtizedek óta több civil 
szervezetben is aktív vagyok, ezek a 
kapcsolataim a Montázsmagazin révén 
még inkább megerősödtek, tovább 
bővültek. S bár az elmúlt években a 
Covid-járvány miatt találkozásaink 

megritkultak, a köztünk lévő szoros 
kötődések nem szakadtak meg.

Egykori tanítványaimmal is tartom 
a kapcsolatot. Az osztálytalálkozóikra 
rendre meghívnak, de sokakkal spon-
tán módon, például az utcán sétálva 
vagy a neten egy-egy kommentben is 
gyakran „összefutok”. Mindig jó velük 
beszélgetni, érezni a szeretetüket, a 
kedvességüket, azt, hogy jó szívvel 
gondolnak a közös éveinkre, hogy 
egykor fontos voltam és talán még 
most is az vagyok számukra. Öröm 
azt is látni, hallani, hogy közülük töb-
ben angoltanárok lettek, hogy hivatá-
suk választásában nekem is részem 
lehetett.

– Családi élete hogyan alakult?
– A tanítási gyakorlatomat Kecske-

méten végeztem, ekkor ismertem meg 
a férjemet, Endre volt a mentorom. 
1976-ban kötöttük össze az életünket. 
Három gyermekünk született. A lá-
nyok Pesten élnek, Nóra a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem magyar–angol 
szakán szerzett diplomát, a Rendszer-
váltás Történetét Kutató Intézetben 
dolgozik mint titkárságvezető. Andrea 
kommunikáció szakon végzett az EL-

TE-n, ő nemrég váltott munkahelyet, 
július elseje óta az MTVA szerkesztője. 
Fiunk, András is Budapesten tanult, az 
ELTE Jogi Karán, de ő Kecskeméten 
maradt. Egy ideig a hírös város aljegy-
zője volt, jelenleg a VER-BAU Kft. egyik 
ügyvezetője. Szeretteinkkel sok időt 
töltünk együtt, például néhány hete, 
mivel a nagy család több tagja is júni-
usban született, fiunknál, a ballószögi 
otthonukban ünnepeltünk közösen.

– Tervei?
– Sok mindent szeretnék csinálni, 

de sajnos nagyon rövid egy nap. Pél-
dául szívesen írok verseket, szeretek 
varrni, de ezekre bizony ritkán nyílik 
alkalmam. Két cicánk is van, velük 
sokat törődünk – 13 évvel ezelőtt a 
kislányom kérte őket karácsonyra, ám 
amióta ő is Pesten él, ránk maradtak. 
Nagyon szeretjük őket, teljesebbé 
teszik a napjainkat, ma már úgy te-
kintünk rájuk, mint családtagokra. 
A Covid előtt rendszeresen jártam 
színházba, koncertekre, kiállítások-
ra, ezeket a közösségi programokat 
most szeretném ismét „visszalopni” az 
életembe.

Egy újabb könyv írásába is már be-

lekezdtem, de megálltam vele, mert 
további anyaggyűjtésre lenne szükség, 
meg egy picit még át kellene gondol-
nom, hogy mit is szeretnék elérni vele. 
Nap mint nap feltörnek bennem régi 
emlékek az édesanyám és a nagyma-
mám életéből, és valahol azt szeret-
ném papírra vetni, hogy mit örököl-
tem ezekből a dolgokból, s hogy mit 
adtam tovább a lányainknak, hogy 
miként hatnak egymásra a különböző 
generációk.

Férjem irodalmi munkáinak ösz-
szegzésében is segédkezem, írásait 
tematikusan rendezve már két könyve 
– Híres magyar nők, illetve Magyar mi-
niszterelnökök címmel – meg is jelent. 
Bízom benne, hogy a harmadik kötet, 
amely a híres magyar hadvezéreket 
mutatná be, hamarosan napvilágot lát 
majd.

Természetesen a Montázsmagazint 
is tovább szeretnénk csinálni. A mina-
pi rendezvény is abban erősített meg 
bennünket, hogy folytatnunk kell ezt a 
munkát, hiszen „nagyon jó csapat va-
gyunk”, ahogyan a közösségünk egyik 
tagja jellemzett bennünket!

 Varga Géza

NÉVJEGY
Weninger Endréné Pécsi Erzsébet nyug-
díjas tanár, laptulajdonos, szerkesztő 
Sükösdön született 1952. június 9-én. 
Általános iskoláit szülőhelyén, közép-
iskoláit Baján végezte, 1970-ben érett-
ségizett a III. Béla Gimnáziumban. 
Ezt követően egy évig képesítés nélküli 
tanárként a Hercegszántói Általános 
Iskolában dolgozott, azután tanul-
mányait a Pécsi Tanárképző Főiskola 
magyar–angol szakán folytatta. Diplo-
máját 1975-ben vette át, azóta Kecs-
keméten él. Előbb közel húsz éven át a 
Petőfi Sándor Általános Iskolában, míg 
1994-től 2012-ig a Kecskeméti Piarista 
Általános Iskolában tanított. Pedagó-
gusi munkája mellett két tankönyvet is 
írt: Carry On címmel egy alapfokú angol 
nyelvvizsgára felkészítő kötetet, illet-
ve egy angol nyelvtankönyvet, az Easy 
English Grammart. A Sclerosis Multip-
lexes Betegek Országos Egyesülete által 
kiírt pályázaton írása 4. helyezett lett. 
Családjával 2012-ben megalapította 
a Montázsmagazin című kulturális és 
életmódmagazint, a sokszínű, érdekes 
és értékes cikkeket közlő internetes por-
tál szerkesztésében, valamint az össz-
művészeti műhely közösségápoló mun-
kájában mindmáig aktívan részt vesz. 
Kölyökkorom kalandjai című regényét 
2013-ban adta ki, több kötet társszer-
zője, -szerkesztője volt, versei amatőr 
antológiákban jelentek meg. A Bács-Kis-
kun Megyei Költők és Írók Baráti Köre, 
az Üzen a homok szerkesztősége, a Toll 
és Ecset Alapítvány kuratóriuma és a 
Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület tag-
ja. Szakmai és közéleti munkájáért több 
elismerést is átvehetett: Városi pedagó-
gus jutalom (2002), Kecskemét Városért 
Oktatási Díj (2004), Az év pedagógusa 
(2006), Szent Gellért-díj ezüst fokozata 
(2007), Kunszt József-díj (2012).

Férjével az Ünnepi Könyvhéten, könyveik 
dedikálása után, 2022. június 9-én

WENINGER ENDRÉNÉ 
PÉCSI ERZSÉBET

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Baján, a III. Béla Gimnáziumban érettségizett 
1970-ben (tablókép)

A Montázsmagazin szerkesztősége 
2022-ben (két igazolt hiányzóval)

Átadták az új, többfunkciós katonatelepi játszóteret
Hivatalosan is átadták Katona-
telep új, többfunkciós játszóte-
rét. A sportpálya mellett kiala-
kított közösségi tér nemcsak a 
gyermekeknek, de a szülőknek, 
nagyszülőknek is találkozási 
pontja lehet a jövőben.

A helyi civilek és a város összefogá-
sából született színes közösségi tér 
jelentőségét mutatja, hogy a június 
17-ei hivatalos átadón tiszteletét 
tette Szemereyné Pataki Klaudia pol-
gármester és dr. Szeberényi Gyula 
Tamás országgyűlési képviselő is.

Dr. Fekete Gábor helyi képviselő 
megköszönte a lakosság, a városve-
zetés és a Katonatelepi Sportegyesü-
let segítségét és munkáját, kiemelve 
az összefogás fontosságát. Elmond-
ta, miután nagyon sok gyermekes 
család költözik Katonatelepre, új 

bölcsőde építésére volt szükség, 
ami azonban a régi játszótér helyére 
épült. A helyiek ezért megkeresték, 
hogy a városrésznek szüksége van 
egy új játszótérre, ő pedig a kezde-
ményezés élére állt.

– A játszóteret a város 20 mil-
lió forinttal támogatta, de az, hogy 
ilyen szép lett, annak köszönhető, 
hogy a Katonatelepi Sportegyesület 
ebben partner volt, és összefogta a 
helyi lakosságot. Jöttek az édesapák, 
és együtt építettük meg ezt a ját-
szóteret – mondta dr. Fekete Gábor 
képviselő.

A nagy, központi vár mellé hinták 
is kerültek, valamint szabadtéri fit-
neszeszközöket is telepítettek. Igazi 
közösségi tér alakult ki a focipálya 
mellett, melynek már a tervezése és 
a kivitelezése is a katonatelepiek ösz-
szefogását erősítette. 
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Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
egy darab két személyre szóló belépőjegyet a július 
30-i „Künn a pusztán szántok, vetek” című nótaest-
re, a lajosmizsei Új Tanyacsárdába.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket július 24-ig várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
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Kovács Vivien (06-30/398-40…).
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A legifjabb  
kecskemétiek

Bihari Gergő (édesanyja 
neve: Kovács Viktória) 
Kecskemét, Radics Miklós 
(Zámbó Nikoletta) 
Kecskemét, Tóth Hanna 

(Kenderesi Patrícia Tünde) Kecskemét, 
Hupka Odett (Horváth Fruzsina) Lajosmizse, 
Bán Annabella (Fodor Nikolett) Kecskemét, 
Tóth András (Neacsu Antónia Mirabela) 
Lajosmizse, Kiss Imre (Sutus Mónika) 
Lajosmizse, Gatyás Ádám (Szabadszállási 
Rita) Kecskemét, Varga Bence (Varga Edina 
Jolán) Szabadszállás, Szalay Csongor 
(Kovács Regina) Nagykőrös, Szluka Bence 
(Nagy Alexandra) Kecskemét, Mészáros 
Noé (Miskey Krisztina) Fülöpháza, Csontos 
Ádám (Messzi-Szabó Diána) 
Kiskunfélegyháza, Varga Noel (Márki 
Blanka Zsuzsanna) Szabadszállás, Ambrus 
Jázmin Mária (Förgeteg Krisztina) Csengőd, 
Szombati Léna (Becsei Vivien) Kecskemét, 
Baráté Nándor István (Varga Renáta) Izsák, 
Horváth Gyöngyvér Emília (Jóni Natália) 
Miske, Sándor Zoltán (Beviz Hajnalka) 
Nyárlőrinc, Szabó András József (Földi 
Ildikó) Kerekegyháza, Radics Szófia Rebeka 
(Patai Rebeka) Izsák, Bujdosó Luca (Fehér 
Viktória) Hódmezővásárhely, Balogh 
Sándor (Nagyhajú Erika) Nagykőrös, Kiss 
Emma (Piontek Renáta) Kecskemét, 
Székely Hunor (Fekete Anna) Városföld, 
Kócsó Márk Ferenc (Kurai Petronella) 
Kiskunfélegyháza, Tonté Milán Dániel 
(Horváth Mercédesz) Kecskemét, Lakatos 
Ramiz (Tuba Renáta) Izsák, Szendrő Odett 
(Szendrő Szilvia) Kerekegyháza, Lakatos 
Zsolt Noel (Lakatos Krisztina) 
Kiskunfélegyháza, Illyés Sándor István 
(Szombati Anita) Kunszentmiklós, Zsiga 
Alexa (Zsiga Florina Olivia) Nagykőrös, 
Bakos Márk (Aletyán Éva Alexandra) 
Kecskemét, Fodor Vince (Győri Csilla) 
Kecskemét, Gyuris Martina (Provics 
Krisztina) Kecskemét, Nándorfi Luca 
(Csenki Zsuzsanna) Kiskunfélegyháza, 
Kovács Levente (Szigeti Magdolna) 
Nagykanizsa, Turák Zsombor (Vígh Diána) 
Kiskunfélegyháza, Turák Bence (Vígh 
Diána) Kiskunfélegyháza, Bukor Kamilla 
(Zentai Zsanett) Kecskemét, Vajda Hanna 
(Nagy Anikó) Táborfalva, Farkas Nátán 
(Füle Adrienn) Kunszentmiklós, Molnár Bori 
(Jusztin Lilla) Kecskemét, Tóth Jázmin 

(Németh Boglárka) Kecskemét, Farkas 
Ernő (Varga Ramóna Kata) Kecskemét, Pál 
Petra Léna (Rusznyák Enikő) 
Kunszentmiklós, Pálinkás-Tóth Amira (Tóth 
Anita) Tiszakécske, Herczegh Csaba 
(Danka Brigitta) Kecskemét, Tóth Gréta 
(Sinkó Szabina) Kiskunfélegyháza, 
Jakubecz Zoé (Szabó Lilla Rebeka) 
Kecskemét, Lovászi Panni (Tamási Réka 
Andrea) Szeged, Barta Zalán (Nagy Kitti) 
Nagykőrös, Bozsik Balázs (Keresztesi 
Viktória) Kecskemét, Szűcs Flóra (Kacur 
Krisztina) Kecskemét, Farkas Martin Márk 
(Farkas Mercédesz) Kunszentmiklós, Deák 
Szabolcs Vince (Siket Ivett) Nagykőrös, 
Kovács Boglárka (Borzák Csilla) 
Kecskemét, Varga Botond (Czene Nikolett) 
Szolnok, Szöllősi Noel (Molnár Nikolett) 
Lajosmizse, Szabó Ferenc (Finta Katalin) 
Kecskemét, Vancsik Andor Mátyás (Faragó 
Henrietta Márta) Bócsa, Szűcs Léna 
Jázmin (Almási Andrea Éva) Táborfalva, 
Gyánó Kornél (Vális Szimonetta) 
Kecskemét, Hajdu Dorottya (Jámbrik Anett) 
Kecskemét, Horváth-Nagy Lajos (Nagy 
Andrea) Szabadszállás, Bodor Viktória 
Odett (Kis Viktória) Kecskemét, Balla 
Balázs (Tóth-Bagi Andrea) Kecskemét, 
Szabó Barnabás (Kőhalmi Enikő) 
Kecskemét, Nemes Noémi (Nagy Barbara) 
Nyársapát, Baranyi Piroska (Utasi Piroska) 
Pálmonostora, Pusztai Szabolcs Nolen 
(Orbán Zsüliett) Kecskemét, Horváth 
Benjamin (Demián Ágnes) Lajosmizse, 
Tercsi Zoltán (Bíró Márta Tímea) Ballószög, 
Bogdán Rebeka (Hudák Jolán) Kecskemét, 
Vaspál Martin (Bretus Réka) Tiszavárkony, 
Hardi Dominik (Nyúl Gabriella) Kecskemét, 
Kincses Luca (Patay Veronika) Kecskemét, 
Szalai Áron Alex (Bíró Brigitta) Kecskemét, 
Szalai Lotti (Szalai Alexandra) Kecskemét, 
Rozmis Lívia (Balog Henriett) Kiskunmajsa, 
Kore Lotti (Hefkó Ágnes) Lajosmizse, 
Kőházi-Kis Napsugár (Kassai Krisztina) 
Kecskemét, Vadászi Dorina (Milák Ildikó) 
Kiskunfélegyháza, Fábián Zsófi (Apró 
Bernadett) Fülöpszállás.

Halottaink
Házi Imre (1934.) 
Tiszaszentimre, Kovács Mária 
Terézia (1933.) Kecskemét, 
Pósalaki Ödön (1953.) 
Kecskemét, Csernus Lászlóné 
Kis Ilona (1953.) Kiskunhalas, 

Csizmadia Sándorné Németh Zsófia Rózsa 

(1951.) Solt, Szlama Márton (1936.) 
Csengőd, Laczi Józsefné Szászi Erzsébet 
(1935.) Lőrinci, Kiss Antal Tamás (1965.) 
Kiskunfélegyháza, Torma Jánosné Timár 
Terézia Róza (1933.) Kecskemét, Tóth 
Lászlóné Mester Mária (1953.) Kecskemét, 
Horváth János (1943.) Mohács, Hegedűs 
Zoltán (1953.) Kiskunfélegyháza, 
Szurominé Magyar Éva (1965.) Kecskemét, 
Marsa Ferencné Varga Éva Sarolta (1957.) 
Kecskemét, Bódogh Józsefné Csömöri 
Ilona (1948.) Lajosmizse, Barányi Jánosné 
Kis Mária (1930.) Kecskemét, Csősz 
József (1947.) Kecskemét, Bodor László 
(1944.) Kiskunmajsa Dragon János 
(1953.) Budapest, Czmarkó Lajosné Igriczi 
Sára (1934.) Dévaványa, Krupa Józsefné 
Tóth Ilona Mária (1938.) Kecskemét, 
Katona Mihályné Mészáros Ilona (1932.) 
Kecskemét, Szeitz Ferencné Ginál Regina 
(1928.) Hajós, Juhász Sándorné Bera 
Mária (1928.) Kecskemét, Tóth István 
Miklós (1949.) Kecskemét, Diós Sándorné 
Gáspár Éva (1936.) Kecskemét, Papincsák 
Cintia Anita (2003.) Kecskemét, Rebek 
József (1963.) Kecskemét, Váradi Jánosné 
Orbán Mária Julianna (1933.) Kecskemét, 
Karádi Sándor József (1954.) Budapest 
21., dr. Szelei Zoltán Andrásné Templi 
Sarolta (1925.) Nagykároly, Tóth Antal 
(1948.) Kecskemét, Kmet István (1944.) 
Kerekegyháza, Tatár József (1937.) 
Kecskemét, Sipos Jánosné Holló Veronika 
(1950.) Bugac, Káló Albert (1971.) Vlahita 
(Románia), Szabó Tibor (1960.) 
Kecskemét, Gere Tamás (1969.) 
Kiskunfélegyháza. 

Házasságot 
kötöttek
Kiss Márton és Prokk 
Zsófia, Rózsa Krisztián és 
Gyuri Eszter, Vargha János 

Dániel és Fekete Gréta, Szakács Dávid 
és Látos Szilvia, Szabó Róbert és Kállai 
Szabina, dr. Bácsi Miklós és Szkenderovits 
Evelin, Üres-Farkas Barnabás és Faragó 
Enikő Anita, dr. Fajth Bence és dr. Mohácsi 
Bettina, Katona Péter és Orcsik Nikolett, 
Görbe Zsolt Gyula és Géró Krisztina, 
Radics Zoltán és Zászlós Anita Magdolna, 
Nuszpel István Attila és Csányi Alexandra 
Szilvia, Lőrincz Zoltán Lajos és Szálas 
Andrea, Dajka Tibor és Tóth Tímea, Onodi 
Róbert Károly és Bari Piroska, Szabó Zsolt 
és Szabó Tímea, Faragó István és Nagy 
Orsolya, Farkas Tibor és Búz Klaudia, Jónis 
György és Szél Rebeka Anna, Tarjáni Béla 
és Kispataki Piroska, Mandzsó József és 
Mészáros Irén, Halmos Zoltán József és 
Kossuth Melinda.

25–26. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők
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A KESI úszó- és kézilabdás 
táborai is nagy érdeklődés 
mellett folynak
A Kecskeméti Sportisko-
la több szakosztálya is 
szervezett nyári tábort, 
amelyekre az igazolt 
sportolóik mellett 
bárki jelentkezhetett. 
Az úszószakosztály 
által szervezett tábo-
rok augusztus 12-ig 
tartanak, több mint 500 
fiatal részvételével. A 
kézilabda-szakosztály 
két tábort szervezett, 
amelyen több mint 70 
fiatal vett részt 7-14 
éves korig. A vízilabda- 
szakosztály tábora 
július 11-én kezdődik.

– Az úszótáborokra az idei éven is nagy volt az 
érdeklődés, már a jelentkezés első pár napján a 
nem sportiskolás gyerekeknek fenntartott 350 
szabad férőhely betelt – hangsúlyozta Poczó Ele-
mér, a KESI úszószakosztályának vezetőedzője.

Elmondta: az úszótáborok június 20-tól au-
gusztus 12-ig heti turnusban 8 héten át tarta-
nak. A nem sportiskolás gyerekek külön cso-
portokban, de július végéig az úszószakosztály 
leigazolt sportolóival együtt táboroznak, így a 
létszám a 8 hét alatt több mint 500 fő lesz. A 
táborok fő színhelyei a Kecskeméti Fürdő és a 
Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark.

Az úszótótáboroknak a tavalyi évekhez hason-
lóan több célja is van:

1. a versenyző csoportokban lévő gyerekek-
nek napi két edzéslehetőség biztosítása azért, 
hogy az idei év két fő versenyén, név szerint: a 
Regionális Delfin Bajnokságon és az Országos 
Cápa Bajnokságon minél eredményesebben tud-
janak szerepelni,

2. a városi gyerekeknek olyan táborozási le-
hetőség legyen biztosítva, ahol az egész napos 

strandoláson és felügyeleten felül, napi kétszer 
45 percben minőségi úszásoktatásban legyen 
részük, ahol úszástudásszint alapján kerülnek 
különböző csoportokba.

– Természetesen a sok munkán felül a gye-
rekeknek jut idejük strandolásra és sok játékra 
is, és napi két étkezési lehetőség is biztosít-
va van számukra – fűzte hozzá Poczó Elemér 
vezetőedző.

A KESI Kézilabda Szakosztálya is népes tábo-
rokat szervezett. Június 20-tól két héten keresz-
tül több mint 70 fiatal, kezdő és sportiskolás ta-
nulta a sportág alapjait. Mindkét táborban 7-től 
14 éves korig jelentkeztek fiatalok, akiknek a 
játékos képzéséről Vazul Zsolt utánpótlás-igaz-
gató és egyben edző vezetésével Zag László, dr. 
Polyák Csaba, Spolmin Roberta, dr. Szabó Adél, 
Korsós Miklós, Korsós-Szőke Tünde, Keserű Szil-
via, Perényi Krisztián, Végh József és Mogyorós 
Zoltán edzők és Hirczi Margit gyógytornász 
gondoskodott.

A délelőtti kézilabdás gyakorlatokat ebéd és 
pihenő követte, majd a délutánt játékos felada-
tok mellett vetélkedők és kézilabdás feladatok 
színesítették. 

Nyáron is pattog a labda

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Nem-
zeti Kosárlabda Akadémia öt táborában 
több száz gyermek élvezte a játékot és a 
sokszínű időtöltést – összegezte Ivkovic-
né Béres Tímea, a Mercedes-Benz Gyár 
Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetője az 
általuk szervezett nyári táborokat.

Elmondta, hogy a nyári táborokban a sportá-
gi edzéseket – minőségi körülmények között 
– felkészült szakedzők vezették. A kisebbek 
megismerkedhettek a kosárlabdázás alapjaival, 
a nagyobbak tovább fejleszthették képességei-
ket. A kosarazás mellett szerepeltek kézműves 
és egészségfejlesztő foglalkozások is – a Kecs-
keméti Egészségfejlesztési Iroda együttműkö-
désével – a programban, amelyekben élvezettel 
vettek részt a fiúk-lányok, és fontos tudnivaló-
kat kaptak útravalóként. A kadett és serdülő 
lányok szakmai fejlődésén túl a csapatépítés és 
a közösség erősítése is fontos szerepet kapott 
a kunszentmiklósi edzőtáborban. A múlt heti 
összevont tábor igen eseménydúsra sikerült. 
Volt sok kézműveskedés, még több játék, sok-
kal több kosár, na meg azért egy kis játékos ta-
nulás is az egészségünkkel kapcsolatban.

Halmai Gábor, a serdülő és a kadett lányok 
edzője elmondta, hogy Kunszentmiklós már 
hagyománnyá vált, mert több éve a szezon vé-
gén ott táboroznak a lányokkal.

– Ebben az évben is az U14-es serdülő és 
U16-os kadett lányokkal voltunk a táborban. 
35-en voltak jelen, csak azok hiányoztak, 
akik a korosztályos válogatottakhoz kaptak 
meghívót. A hangsúly a szezon végén már 
nem az alapozásról szólt, hanem arról, hogy 
az év közben látott hiányosságokra felhívjuk 
a figyelmet és ezek kiküszöbölését gyako-
rolják. Nagyon sok technikai jellegű edzést 
végeztünk, a fizikális gyakorlatokból azokat 
néztük át, amelyeket a nyáron egyedül is 
tudnak végezni, ha kedvük lesz önszorga-
lomból egy kis gyakorlásra. Kitűnő hangulat 
volt, amelyhez tartozott egy közös főzés is. 
Az elmúlt négy évben is hasonlóan jó han-
gulatban folyt a táborozás. Eredményesnek 
tartottam abból a szempontból is, hogy egy 
kicsit előre tudtunk lépni technikai téren, a 
lányok tudják, hogy mire kell fektetniük a 
hangsúlyt az elkövetkezendő időszakban – 
értékelte a közös tábort az edző.

Természetesen a jövő akadémistáinak is 
szerveztek tábort. Csorvási Sándor és dr. 
Holeczné Morvai Ildikó vezetésével a jövő 
U11-es korosztályába készülő fiatalok is is-
merkedtek játékos formában a kosárlabdá-
zás alapjaival.

Az eggyel nagyobbak, a hamarosan már az 
U12-es korosztályban vitézkedő fiatalok is 
táboroztak Fekete Imre vezetésével.

Három ütemben, összesen 1,6 
milliárd forintból, jövő nyárig 
valósulhat meg a Széktói Stadion 
felújítása, mellyel a létesítmény 
minden szempontból megfelelne 
az MLSZ által támasztott köve-
telményeknek. A jelenleg zajló, 
mintegy 400 millió forintba kerü-
lő első ütem a feltétlenül szüksé-
ges fejlesztéseket tartalmazza, 
melyek lehetővé teszik, hogy a 
csapat hazai pályán vághasson 
neki az NB 1-nek. Mutatjuk, mit 
mondott a felújításról dr. Filus 
Andor, a KTE ügyvezetője a klub 
honlapján megjelent interjúban.

A Kecskeméti TE feljutásával aktu-
ális kérdéssé vált a Széktói Stadion 
állapota, hiszen a létesítmény erede-
ti állapotában már nem felel meg az 
NB I-es követelményeknek. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) jelezte, 
hogy milyen fejlesztéseket kell feltét-
len megvalósítani ahhoz, hogy már 
a 2022/2023-as szezonban is otthon 
játszhasson a csapat, ennek megvaló-
sítása most is zajlik.

Az MLSZ által meghatározott felté-
telek közül a beléptetési és biztonsági 
beruházások, a jegy- és kamerarend-
szer, valamint a videóbíró-rendszer 
(VAR) technikai feltételeit kell kiépí-
teni. Emellett különböző beléptetési 
pontokat, speciális helyiségeket kell 
megvalósítani, így plusz öltözőket, 
buszbehajtót és játékosbejárót többek 
közt.

– Jól haladunk a munkával, gyakor-
latilag a bajnokság lefújásával azonnal 
megindultak a felmérési folyamatok 
mind a klub, mind az MLSZ részéről, 
majd a munkálatok is – mondta dr. Filus 
Andor, a KTE ügyvezetője. – A legfon-
tosabb szempont jelenleg a biztonsági 
szabályoknak való megfelelés, illetve 
az alapvető technikai követelmények 
kiépítése. Tényleg mindenki mindent 
megtesz azért, hogy NB I-es meccseket 
rendezhessünk Kecskeméten.

A KTE ügyvezetője elmondta, az 
MLSZ jelenleg türelmi időt adott több 
kötelezően előírt feltétel megvalósítá-
sára is.

– Megvannak azok a kötelezően 
előírt feltételek, amelyek nélkül nem 
rendezhetünk mérkőzést, ugyanakkor 
az MLSZ több területen is haladékot 
adott számunkra, mely rugalmasság 
hatalmas segítség. A jelenlegi fejlesz-
tések összege és a későbbiek előké-
szítése 400 millió forintra rúg. Nagy 
segítség lehet számunkra az az átme-
neti gyorssegély, amit Szemereyné Pa-
taki Klaudia polgármester asszony és 
az önkormányzat a rendelkezésünkre 
bocsáthat, ezt később természetesen 

valahogyan törlesztenünk is kell majd. 
Az biztos, hogy az érezhető, széles-
körű, közös összefogás nélkül nem 
lenne esélyünk újra NB I-es meccseket 
hozni Kecskemétre – tette hozzá dr. 
Filus Andor.

A KTE ügyvezetője elmondta, a je-
lenlegi fejlesztések csupán a szezon 
végéig jelentenek haladékot a klub 
számára, jövő nyártól jelen állás szerint 
már azoknak a feltételeknek is meg 
kell felelni, amik kapcsán most még ha-
ladékot adott az MLSZ. A KTE ügyveze-
tője szerint összesen három ütemben, 
1.6 milliárd forintos összegből minden 
szempontból NB I-es stadiont lehetne 
kialakítani Kecskeméten.

– Becsléseket és számításokat vé-
geztünk természetesen arra vonatko-
zóan is, mennyibe kerülne teljes egé-
szében egy NB I-es feltételrendszernek 
megfelelő Széktói Stadion, nagyjából 
a szóban forgó 1.6 milliárd forintból 
érhetnénk ezt el. Három ütemben akár 
ez meg is valósulhatna, az első ütem-
nek tekinthetőek a mostani fejleszté-
sek. A másodikra jó sansz lenne a ka-
tari világbajnokságnak köszönhetően 
a téli szünetben, ami november 12-vel 
el is kezdődik idén az NB I-ben. Abban 
a kettő és fél hónapban lehetne meg-
valósítani a fedett lelátót, kialakítva a 
megfelelő kiszolgáló egységeket, vizes 
blokkokat a régóta lezárt városi olda-

lon, ami így szintén újra szurkolók fo-
gadására alkalmassá válna. A harmadik 
ütemben jöhetne a pályafűtés kiépíté-
se, valamint az új gyepszőnyeg leraká-
sa, illetve a strand felőli lelátó fedése a 
bajnokság végeztével. Amennyiben ezt 
meg tudnánk valósítani, úgy minden 
infrastrukturális feltételnek meg tud-
nánk felelni az élvonalban; az ehhez 
szükséges forrásokat a városvezetés-
sel és az országgyűlési képviselőkkel 
közösen keressük még. Bizakodóak 
vagyunk, hogy az elvégzett szakmai 
munka és a csapat szereplése feljogo-
sít minket arra, hogy jövő nyártól is az 
NB I-ben szerepelhessünk – mondta dr. 
Filus Andor. Szerző: KTE/kecskemetite.hu

Három ütemben, 1,6 milliárdból valósulhat meg 

A SZÉKTÓI STADION FELÚJÍTÁSA

A jelenlegi fejlesztések csupán a szezon végéig jelentenek haladékot 
a klub számára, jövő nyártól már azoknak a feltételeknek is meg kell 

felelnie a stadionnak, melyekre most még haladékot adott az MLSZ
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Egy kecskeméti tinédzser és ked-
vence nyerte meg az InStyle ma-
gazin és a Allee játékát, amelyen 
a legstílusosabb kutya-gazdi pá-
rosokat keresték. Szilágyi-Tuba 
Laura és kutyusa, Lili előbb egy 
fotóval nevezett a legmenőbb 
mentett kutya kategóriában. 
Nagy meglepetésükre bejutottak 
a legjobb tíz közé, a gálán pedig 
ők lettek a győztesek a szakmai 
zsűri döntésének köszönhetően.

Pásztor Andrea

A 14 éves Szilágyi-Tuba Laura és Lili 
két éve alkotnak elválaszthatatlan 
párost. A kislány minden vágya volt, 
hogy legyem egy kutyusa, szülei azon-
ban kezdetben túl nagy felelősségnek 
érezték. 

– Fél óránként küldött egy ku-
tya fotót, hogy fogadjuk örökbe, mi 
azonban jó ideig tartottuk magunkat 
– emlékezik vissza Laura édesanyja, 
Szilágyi Andrea. – Aztán egy nap be-
bizonyította nekünk, hogy nála felké-
szültebb gazdit keresve se találnánk. 
Olyan elképesztően profi prezentációt 
tartott nekünk, amiből kiderült, hogy 
a betegségektől az oltásokon keresz-
tül mindent tud. Így már nem mond-
hattunk nemet. 

Azért is volt nehéz a döntés, mert 
Laura egy gyógyíthatatlan betegség-
gel, cisztás fibrózissal él együtt, ko-

Kutyamenhelyről a vörös szőnyegre

Kecskeméten debütált a Digitális 
Családtámogató Program, az 
EVITA. A Magyar Ifjúsági Kon-
ferencia projektje ingyenesen 
elérhető tudásanyagot biztosít a 
várandósság előtt álló kisma-
mák, szülők, családok részére.

Molnár H. Boglárka

Segítség érkezik a várandósság előtt 
álló kismamáknak, szülőknek. A Ma-
gyar Ifjúsági Konferencia indította 
el az EVITA online platformot, ahol 
az ingyenes tananyag lefedi a gyer-
mekvállalás gondolatától a gyermek 
érettségiéig tartó időszakot.

– Milliónyi kihívás előtt állnak a 
szülők egy ilyen periódusban. Adód-
nak kritikus helyzetek, az információ 
szerzése pedig a mai világban legin-
kább az online térre korlátozódik, 
amely azért nem mindig a megfele-
lő minőséget biztosítja a családok 
számára. Ezért állítottunk össze egy 
partneri hálót. A szakmai szervezetek 
különböző tananyagokat biztosítunk 
a nőgyógyászattól a gyógypedagógi-

án át a szülők számára – részletezte 
Veres Márton, a Magyar Ifjúsági Kon-
ferencia elnöke.

Nem csupán az ingyenes tananya-
gok érhetőek el a www.evita.hu ol-
dalon, hanem kérdéseket is fel lehet 
tenni név megadása nélkül. A projekt 
Kecskeméten debütált. A keddi saj-
tótájékoztatón Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester elmondta, azok 
a kecskeméti hagyományos egészség-
ügyi intézmények, amelyek az alapel-
látásban működnek, fontos szerepet 
kapnak az EVITA platformban.

– A hagyományos infrastruktúrán-
kat ki kell egészíteni a mai kor elvárá-
sának köszönhető digitális rendszer-
rel. A digitális rendszer az csak egy 
eszköz, ott van mindenki kezében, 
az EVITA abban segít, hogy hiteles, 
komoly információkat kaphassa-
nak az érdeklődők – hangsúlyozta a 
polgármester. 

A projekt további előnye, hogy pél-
dául akik Kecskemétről regisztrálnak, 
azok hírlevélben értesülhetnek a kör-
nyezetükben lévő fontos események-
ről, információkról.

Kecskeméten indult el az EVITA

moly szabályokat kell betartania. Ezért 
mindenképp olyan kutyát szerettek volna, 
aminek hipoallergén a szőre. 

Hosszas keresgélés, néhány kudarc után 
végül a püspökladányi menhelyen találtak 
rá az akkor 2,5 éves Lilire, akit néhány ta-
lálkozás után örökbe is fogadtak. 

– Nem volt jó bőrben, amikor először 
találkoztunk. Hatalmas szőre összetapadt, 
fülgyulladása volt, és előző nap ivartalaní-

tották. Én mégis tudtam, 
hogy ő az „igazi” – mesél 
Laura a nagy találkozásról. 
Azt mondja, a szőrgom-
bócban rögtön megérezte 
a rokon lelket, biztos volt 
abban, hogy ők ketten 
mostantól összetartoznak.  

Laura már korábban is 
járt kutyaiskolába is, így 
valóban alaposan felké-
szült az új családtag fo-
gadására. Amikor pedig 
örökbe fogadták Lilit, 
együtt kezdtek járni, hogy 
minél inkább megismerjék 
egymást.

Nem csak a kutyus élete 
fordult jóra azzal, hogy új családra talált. 
Édesanyja szerint Laura is kivirult Lilivel. 
Korábban magába zárkózott, osztályában 
se találta a helyét. Lilinek köszönhetően 
azonban teljesen kinyílt.

– Úgy érzem, empatikusabb lettem, 
most már ő van az első helyen az életem-
ben. Neki köszönhetően mások felé is nyíl-
tabb vagyok, a kutyások között pedig új 
barátokra találtam – mondja Laura. 

Aztán júniusban a Facebook dobta fel 
nekik a hirdetést, hogy keresik a legme-
nőbb kutya-gazdi párost. A legstílusosabb, 
legsportosabb, legmenőbb mentett vagy a 
legnagyobb alfa-hímek kategóriában lehe-
tett nevezni a fotókkal. Lauráék számára 
nem volt kérdés, hogy melyikben indulja-
nak. Édesanyja családi bohóckodás közben 
készítette el a fotót, amellyel bejutottak a 
TOP 10 versenyző közé, így június 18-án, 
szinte napra pontosan két évvel Lili örök-
befogadása után, együtt vonulhattak be az 
Allee vörös szőnyegén több híres emberrel 
együtt. 

– Jó mókának indult, engem is megle-
pett, hogy bejutottunk – árulja el Laura. –
Szerencsére Lili is jól érezte magát a kame-
rák kereszttüzében, még néhány trükköt is 
bemutattunk a zsűri előtt. Bár én jobban 
szeretek a háttérben maradni, most nem 
zavart, hogy a középpontba kerültünk. 
Olyan élményt szereztünk, ami örökre 
megmarad. Nekem Lili megváltoztatta az 
életemet, úgy érzem, vele vált teljessé a 
családunk. Bízom abban, hogy a játéknak 
köszönhetően mások is kedvet kapnak 
ahhoz, hogy mentett kutyát fogadjanak 
örökbe.

Családi bolondozás közben 
készítette a nyertes fotót  

Laura édesanyja

Laura és Lili, a legstílusosabb kutya-gazdi páros

A nagy találkozás a püspökladányi menhelyen

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a rendezvényen elmondta, 
a kecskeméti alapellátásban működő, hagyományos egészségügyi intézmények 
fontos szerepet kapnak az EVITA platformban


