
Jubileumi kiállításra  
készül a kistérség 
Az augusztus 23–27. között rendezendő, idén 25 éves 
Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás részlete-
iről Hamzáné Lakó Juditot, az Aranyhomok Kistérség-
fejlesztési Egyesület titkárát kérdeztük, aki a megálmo-
dója, szervezője is a rendezvénynek.

Augusztus  
20-tól Hírös7! 
A Hírös7 Fesztivál igazgatójá-
val, Ladányi Kovács Zoltánnal 
és Sebestyén László szervező-
vel beszélgettünk az esemény 
idei aktualitásairól.

Mennyei 
hangok 
Különleges trió koncertezett a 
református templomban július 
21-én. A Mennyei hangok című 
műsorban a világhírű művész, 
Miklósa Erika énekelt. 

9. oldal 8. oldal 11. oldalNEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL KONCERT
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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.

6. oldal 10. oldal 10. oldalFEJLESZTÉS ELISMERÉS FESZTIVÁL
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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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OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP!
 Jánosi István immár hivatalosan is jelölt

A szakember szerint a család maga a rendszer Kamarai küldöttgyűlés KECSKEMÉTI LAPOK

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! 40.000

Hét év után újra az NB I.-ben! 

Fontos kérdéseket tárgyalt a közgyűlés BALOLDALI BOTRÁNY: Vancsura és a korrupció 

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!

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 Róbert

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 Róbert

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.

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

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

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

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

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

IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

Jánosi István immár 
hivatalosan is jelölt

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

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

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

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

11. oldal 7. oldal 6. oldalINTERJÚ GYERMEKNAP GAZDASÁG
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OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP!

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
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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

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: SZEPTEMBER 15.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

VÁROSHÁZA

A júliusi közgyűlés 
fontos döntései 

A Neumann János Egyetem Campusán 
tartották a július 28-ai városi közgyű-
lést. A legfontosabb témák között 
szóba került a Mercedes-gyár nemrég 
bejelentett beruházása, Kecskemét 
fejlesztési terve és a gyermekétkez-
tetés díjai, valamint a kulturális intéz-
ményrendszer átalakítása is.

A Kúria 
Kvk.V.39.498/2022/5. 
számú végzése

KRÓNIKA

Javarészt elutasí-
tották a baloldal  
jogorvoslati kérelmét
Túlnyomórészt sikertelennek bizo-
nyult a Szövetség a Hírös Városért 
Egyesület képviselőjelöltjének jog-
orvoslati kérelme, amelyet a Kecs-
keméti Lapok egyes lapszámai miatt 
nyújtott be július 9-én.

2–3. oldal
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Fotó: Banczik R
óbert

400 milliárdból fejleszt 
VÁROSUNKBAN A MERCEDES

A Kúria a fenti határozatával a Bács- 
Kiskun Megyei Területi Választási Bizott-
ság 8/2022 (VII. 13.) számú határozata 
részbeni közzétételét írta elő az alábbiak 
szerint.

A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bi-
zottság (a továbbiakban: TVB) a Kalló Julianna 
által 2022. július 9. napján 19 óra 49 perckor a 
Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási 
Bizottságához (a továbbiakban: HVB) benyújtott, 
a HVB által 2022. július 10. napján a TVB-hez át-
tett Kecskeméti Lapok elnevezésű ingyenes in-
formációs lap 2022. július 7-i számként kiadott 
példánya elleni kifogást megvizsgálva a válasz-
tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében a 218. § (2) bekezdés 
a)-b) pontjai és a 152. § (1) bekezdése alapján a 
kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Kecs-
keméti Lapok elnevezésű ingyenes információs 
lap, valamint nyomtatott sajtótermék kiadója, a 
Kecskeméti Lapok Kft., megsértette a Ve. 2. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőség a je-
löltek és jelölő szervezetek közötti eljárási alap-
elvet azzal, hogy a fent említett lapszámában, 
valamint online megjelenésében a FIDESZ-Ma-
gyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokra-
ta Néppárt jelölő szervezetek számára arányta-
lanul több megjelenési lehetőséget biztosított a 
többi jelölő szervezethez képest.

A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bi-
zottság a Kecskeméti Lapok Kft. médiatarta-
lom-szolgáltatót eltiltja a további jogsértéstől.

Útépítési dömping

5. oldal
Városszerte zajlanak az útfelújítások. Már egy ideje folyik a Károly Róbert körút épí-
tése, de július 25-én elkezdődött az Izsáki út négysávosítása is, mellyel a város több 
évtizedes problémája oldódik meg. A felújítások forgalomkorlátozással és elterelé-
sekkel járnak, érdemes körültekintően közlekedni.

2022 és 2026 közötti üzleti terve alapján 1 milliárd eurós, azaz 400 milliárd forintos beruházással bővítik a kecskeméti 
Mercedes-gyárat 2025-ig, amivel 2024-től új, magasabb kategóriájú, tisztán elektromos meghajtású modelleket gyártanak 
majd a megyeszékhelyen (Képünkön a július 21-ei bejelentésen balról: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter, Jörg Burzer termelésért és ellátási láncért felelős igazgatósági tag, valamint 
Christian Wolff gyárigazgató)
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KECSKEMÉTI LAPOK

Vacsora

A Hírös Hét Fesztivállal összhangban, „Hírös 
Vacsora” címmel a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara (BKMKIK) újra megszer-
vezi azt a jótékonysági vacsoraestet, amelynek 
bevételéből a szakképzésben részt vevő, szo-
ciálisan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújt 
támogatást. A rendezvény két turnusban zajlik 
majd augusztus 25-én, az első 17:00 órakor, a 
második 19:00 órakor kezdődik.

Kamionhúzás

Ötvenhét tonnás, 35 méter hosszú kamionsort 
húzott el július 29-én Sinka Popey Zsolt Kecs-
keméten, a Duvenbeck cégcsoport udvarán. A 
rekorder hét kamiont húzott el a fogaival. Az új 
hazai rekordot a Magyar Rekordok Egyesülete 
regisztrálta a helyszínen. A hihetetlen erőpróba 
csak harmadik kísérletre sikerült. Sinka Popey 
Zsolt a nehézsúlyú járműveket 9 méter 45 cen-
timéter hosszan húzta el.

Emléktábla

Felavatták Bodri Ferenc emléktábláját július 25-
én a tavaly elhunyt Pilinszky-díjas grafikus- és 
festőművész utolsó lakhelyének falán, a Nagy-
kőrösi utca 33. szám alatt. A művész 37 évig 
élt ott. A május 19-ei közgyűlés egyhangúlag 
támogatta a Balanyi Károly grafikusművész által 
elkészített tábla kifüggesztését. Az emléktábla 
ötletgazdája Szabóné Kövesdi Mária, a művész 
egykori gyámja volt.

Térplasztika

Az 1980-as évek elejétől díszítette a Csabay 
Géza körút és a Nyíri út kereszteződését a 
megyei kórház sarkánál az a szobor, amelyet 
augusztus 9-én helyeztek az új körforgalmi 
csomópont középpontjába. A hivatalos kataló-
gusban Díszkút megnevezéssel szereplő, több 
mint három méter magas, egyetlen kőtömbből 
faragott alkotás id. Kovács Ferenc szobrászmű-
vész munkája. A szobrot felújították.
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Túlnyomórészt sikertelennek bizonyult a Szövetség a Hírös Városért 
Egyesület képviselőjelöltjének jogorvoslati kérelme, amelyet a Kecs-
keméti Lapok egyes lapszámai miatt nyújtott be július 9-én a Helyi 
Választási Bizottsághoz, majd elmentek egészen a Kúriáig. A Kúria 
azonban végül a bepanaszolt négy lapszámból egyet marasztalt el, és 
így az eljárási illeték kifizetésére is Kalló Juliannát, a baloldali önkor-
mányzati képviselőjelöltet kötelezte, épp a kérelem nagyobb részben 
elutasított tartalma miatt.

Kalló Julianna még 2022. július 9-én, a 
kecskeméti 9. számú önkormányzati 
egyéni választókerületben rendezett 
időközi választást megelőző nap es-
téjén panaszolta be a Helyi Választási 
Bizottságnál (HVB) a Kecskeméti Lapok 
négy lapszámát. A HVB azonban ha-
táskör hiányában a Területi Választási 
Bizottsághoz (TVB) küldte át a balolda-
li önkormányzati képviselőjelölt kérel-
mét. Miután a TVB meghozta határoza-
tát, a Kecskeméti Televízió Nonprofit 
Kft. fellebbezést nyújtott be a Nemzeti 
Választási Bizottsághoz (NVB), amely-
ben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a 
Kecskeméti Lapok legutóbbi számában 
az összes jelöltet felsoroltuk abc-rend-
ben, mindamellett, hogy a főoldalon 
megjelent egy cikk Jánosi Istvánról, 
aki a Fidesz-KDNP önkormányzati 
képviselőjelöltje volt. A Kalló Julianna 
által kifogásolt cikkben Jánosi István 
egy általa szorgalmazott, megvalósult 

közlekedésbiztonsági tükröt mutat be. 
Fellebbezésünkben pedig leírtuk, hogy 
ebben a témában nem volt szükség egy 
másik fél megszólaltatására. A Nemzeti 
Választási Bizottság határozatában el-
utasította a Szövetség a Hírös Városért 
Egyesület képviselőjelöltjének kérel-
mét. Ezután már dr. Vancsura István 
is beszállt az ügybe, a kérelmező jogi 
képviselőjeként ugyanis a Kúriához 
fellebbezett. Jogorvoslati kérelme 
azonban túlnyomórészt sikertelennek 
bizonyult. Négy lapszám tartalmát ki-
fogásolták ugyanis.

A 11. lapszámmal kapcsolatban 
azonban kimondta a Kúria, hogy kam-
pánytevékenységnek a kampányidő-
szakban folytatott tevékenység mi-
nősül, így érdemi vizsgálat nélkül 
elutasították a kérelmet.

A 12. lapszám vonatkozásában 
megállapították, hogy a kérelmező, 
Kalló Julianna a május 26-ai lapszám 

megjelenésekor még nem is szerepelt 
hivatalosan jelöltként a nyilvántartás-
ban, így kifogását érdemi vizsgálat 
nélkül kell elutasítani. A 13. lapszám 
vonatkozásában a törvény által meg-
szabott határidő után tett kifogást az 
ellenzék, így érdemben ez a kifogás 
sem volt vizsgálható. Egyedül a július 
7-én megjelent 2022. évi 14. lapszám 
vonatkozásában adott helyt a kifogás-
nak a Kúria. Ám ebben az esetben is 
csak a Kecskeméti Lapok Kft.-re vonat-
koztatja a határozatát, a Kecskeméti 
Televízió Nonprofit Kft.-vel szembeni 
kifogásokat elutasította a Kúria. 

Az ellenzéki önkormányzati képvi-
selő eredeti kérelmében még bírság 
kiszabását is kérte a Kecskeméti La-
pok Kft.-re és a Kecskeméti Televízió 
Nonprofit Kft.-re, ennek azonban sem 
a TVB, sem az NVB, sem a Kúria nem 
adott helyt. Sőt, a Kúriához eljuttatott 
kérelmében Kalló Julianna jogi képvi-
selője, dr. Vancsura István még 48.000 
Ft költséget is felszámított, amelynek 
megtérítését kérte, a Kúria azonban 
ezt is elutasította. Az eljárási illeték 
megfizetésére pedig a túlnyomórészt 
sikertelen jogorvoslati kérelemmel 
élő kérelmezőt, azaz a Szövetség a 
Hírös Városért Egyesület képviselője-
löltjét kötelezte.

ANYATEJES VILÁGNAP  
a homokbányai Bringaparkban
A 2021-ben született, legalább 
6 hónapos korukig anyatejjel 
táplált gyermekek anyukáit kö-
szöntötték augusztus 1-jén – az 
anyatejes táplálás világnapján – 
a homokbányai Bringaparkban. 

Több száz szülő és csemetéje ér-
kezett elsején a homokbányai Brin-
gaparkba, ismét megrendezésre 
került ugyanis Kecskemét anyatejes 
világnapi baba-mama rendezvénye 
a HI! Kecskemét szervezésében. Az 
anyatejes világnapon annak fontos-
ságára hívják fel a figyelmet, hogy 
minél több újszülöttet tápláljanak 
anyatejjel, hiszen ennek testi és lelki 
szerepe is van a kicsi fejlődésében.

A megjelenteket Engert Jakab-
né alpolgármester köszöntötte, aki 
elmondta: a rendezvény célja az 
édesanyák köszöntésén túl az, hogy 
segítséget nyújtsanak az anyáknak az 
anyatejes táplálással kapcsolatban. 
Mint fogalmazott, az anyatejes táp-

lálás lelki híd az anya és gyermeke 
között. A rendezvény a szakemberek 
tapasztalatcseréje mellett egy nagy 
családi eseményként is szolgált, ahol 
a kapcsolatokat, a szeretetet tovább 
lehet adni. – Szeretnénk felhívni a 
nők figyelmét arra, mennyire fontos, 
hogy a gyermek legalább az első hat 
hónapban megkapja az anyatejet, hi-

szen abban minden benne van, amire 
a babának szüksége van – hangsú-
lyozta Engert Jakabné.

A szervezők megfelelő és korsze-
rű információkkal látták el az édes-
anyákat, akik így gyermekük táplá-
lásában olyan döntést hozhatnak, 
amely egy életre szóló ajándék lesz 
a kicsinek.

Nagyobbrészt elutasította 
a baloldal jogorvoslati 
kérelmét a Kúria

2022 LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSA
indul el Kecs
2022 és 2026 közötti üzleti terve alapján 1 milliárd eurós, azaz 400 milliárd 
forintos beruházással bővítik a kecskeméti Mercedes-gyárat 2025-ig, 
amivel 2024-től új, magasabb kategóriájú – entry luxury, majd core luxury 
szintű –, tisztán elektromos meghajtású modelleket gyártanak majd a 
megyeszékhelyen. A beruházás keretében új összeszerelő és karosszéri-
agyártó sor is épül. Ezzel új munkahelyeket is teremt a kecskeméti gyár. 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a július 21-ei bejelentésen 
elmondta, a kormány 14 milliárd forinttal támogatja a beruházást.

A rendezvényen Kecskemét polgármes-
tere azt mondta, hogy a város sokféle 
módon tud profitálni a Mercedes-gyár 
működéséből.

– 14 évvel ezelőtt kezdtük el a város 
és a régió fejlesztését. Nagyon biztos 
jövő áll előttünk, tovább léphetünk 
azon az úton, amelyet a városban kü-
lönböző területeken elkezdtünk. Sok 
területre kihat egy ekkora ipari fejlesz-
tés. Ezt a fejlődési ívet pedig a kecske-
métiekkel együtt tudjuk tovább vinni 
– mondta a rendezvényen Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester, hangsú-
lyozva, hogy büszkék lehetünk a kecske-
méti csapatra.

– Ez a telephely és gyár Európa leg-
nagyobb Mercedes-gyára lesz, és erre 
igazán büszkék lehetünk – fogalmazott 
beszédében a városvezető.

Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter a Mercedes-Benz Manu-
facturing Hungary Kft. beruházásának 
bejelentésén arról számolt be, hogy a 
fejlesztés nyomán az üzem képessé válik 
két új elektromos platform gyártására, 
így a vállalat magasabb kategóriájú és 
technológiai hozzáadott értékű típusok 
gyártását hozza hazánkba. Tájékoztatá-
sa szerint a projekt jelentős infrastruk-
turális fejlesztésekkel és munkahelyte-
remtéssel fog járni, ezért azt az állam 14 
milliárd forinttal támogatja. A Mercedes 
emellett képzési programot indít Kecs-
keméten, amihez a kormány ugyancsak 
pénzügyi hozzájárulást biztosít.

Beszédében Szijjártó Péter nagy 
büszkeségnek nevezte, hogy a Merce-
des kulcsfontosságú helyszínként te-

kint Magyarországra, hozzátéve, hogy 
az együttműködés elmúlt tizennégy 
éve sikertörténet mindkét fél számára. 
Úgy vélekedett, hogy a mostani giga 
beruházás is jól mutatja a magyar autó-
ipar szárnyalását, ami nem politikai ál-
lítás, hanem tényekkel is alátámasztha-
tó: a szektor termelési értéke 2010-ben 
3600 milliárd forint volt, míg 2021-ben 
9400 milliárd forint, és a lendület nem 
csökkent, ugyanis ez a szám az idei év 
első öt hónapjában elérte a rekordnak 
számító 4500 milliárd forintot.

Rámutatott: a 155 ezer magyar 
embernek munkát adó ágazat 90 szá-
zalékos exporthányaddal dolgozik, 
Magyarország így, bár lakosságszám 
tekintetében csak 95. a világon, az au-
tóipari kivitel terén a 20. helyen áll. 
Hangsúlyozta, hogy bár az utóbbi két 
és fél évben kétszer is kifordult sarkai-
ból a világgazdaság, ez sem volt képes 
megakasztani az autóipar forradalmi 
megújulását, amely napjaink egyik leg-
fontosabb világgazdasági folyamata.

„A mostani nehéz helyzetből azok az 
országok tudnak a legjobban kijönni, 
amelyek a legnagyobb autóipari vállala-
tok elektromobilitási stratégiáinak hely-
színeivé képesek válni” – jelentette ki.

A miniszter aláhúzta, hogy ezért a 
kormány sokat dolgozott, és Magyar-
ország mára „a globális autóipari for-
radalom, az elektromos autóipari átál-
lás egyik legfontosabb helyszíne lett”. 
Ennek illusztrálására kiemelte, hogy 
Németországon és Kínán kívül csak Ma-
gyarországon rendelkezik gyártási ka-
pacitással mindhárom nagy német pré-
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Tábor

25. alkalommal rendezik meg az ÁGOTA Tá-
bort a megyében, Tass-Alsószenttamáson. A 
jubileumi rendezvényen 350 gyermekvédelmi 
gondoskodásban nevelkedő gyermek táboroz-
hat, akikkel tíz napon át segítő szakemberek, 
pedagógusok, terapeuták és képzett önkénte-
sek foglalkoznak. Az augusztus 4-i megnyitón  
dr. Salacz László országgyűlési képviselő azt 
mondta: a tábor fontos célja a közösségteremtés.

Focikupa

Gyermekotthonokban, állami gondoskodásban 
élő magyar és külföldi, valamint Ukrajnából 
menekült fiatalok focicsapatai mérték össze tu-
dásukat a Gyermekotthonok Labdarúgó Európa 
Kupa döntőjén Kecskeméten. Több mint tíz tu-
cat gyerek küzdött négy napon át a focipályán. 
Idén a Bihari Gyermekotthoni Központ fiataljai 
voltak a legeredményesebb labdarúgók. A ver-
senyt 22. alkalommal szervezték meg.

Toldi

A magyar animáció egyik legnagyobb alakja, 
a tavaly elhunyt Jankovics Marcell előtt tiszte-
legve, az ő születésnapjához igazítva, október 
20-án kerül a hazai mozikba utolsó alkotása, az 
egész estés Toldi. A rendkívüli igényességgel 
megalkotott, festői szépségű animációs film a 
Magyar népmesék sorozatot is jegyző Kecske-
métfilm nyolcvan alkotója több mint háromév-
nyi munkájának eredménye.

Gripenek

Augusztus 1-jétől újra a Magyar Honvédség légi 
ereje biztosítja négy hónapon át a balti légtér 
védelmét négy Gripen vadászgéppel. „A mai na-
pon vezető nemzetként egy olyan feladat jelké-
pes kulcsait vesszük most át, amely kitüntetett 
szerepet tölt be úgy a balti államok polgárainak 
életében, biztonságában, mint a NATO történe-
tében” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf 
honvédelmi miniszter.
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2022 LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSA 
indul el Kecskeméten a Mercedesnél

Átvette képviselői megbí-
zólevelét július 19-én Jánosi 
István, a Fidesz–KDNP július 
10-én megválasztott ön-
kormányzati képviselője a 
Városházán. A kecskeméti 9. 
számú egyéni választókerület 
új képviselőjének eskütételére 
a július 28-ai képviselő-testü-
leti ülésen került sor.

Átvette önkormányzati képvise-
lői megbízólevelét Jánosi István, a 
9. számú egyéni választókerület új 
képviselője.

– Köszönettel tartozom a vá-
lasztókerület minden polgárának, 
aki szavazatával véleményt nyil-
vánított, külön köszönöm minda-
zoknak, akik engem támogattak. 
Ennek megfelelően kezdem el 
majd képviselői tevékenységemet 
nemcsak a választókerület, hanem 
Kecskemét város érdekében – 
mondta az átadáson Jánosi István.

Az új önkormányzati képviselő 
megbízólevelét Szemereyné Pa-
taki Klaudia polgármester és dr. 
Fazekas István, a helyi választási 
bizottság elnökhelyettese adta át 
a Városházán. Dr. Fazekas István 
az eseményen ismertette, hogy 
Kecskeméten a július 10-ei időközi 
önkormányzati képviselő-választás 
törvényes keretek között, jól elő-
készítetten, szervezetten folyt, a 
helyi választási bizottság hatáskö-
rébe tartozóan összesen egy darab 
kifogás került benyújtásra.

A 9. számú egyéni választókerü-
let lakói július 10-én döntöttek úgy, 
hogy Jánosi Istvánt, a Fidesz–KDNP 
jelöltjét választják képviselőjük-
nek. Az új városatya 64 százalékkal 
nyert az időközi választáson. Es-
küjét már le is tette a július 28-ai 
képviselő testületi ülés alkalmával.

Átvette 
megbízó-
levelét  
Jánosi  
István

mium autómárka. Kitért arra is, hogy 
hazánk a világ harmadik legnagyobb 
elektromos akkumulátorgyártó ka-
pacitásával rendelkezik, míg ezek ex-
portjában a globális ranglista ötödik 
helyén áll – tette hozzá. Közölte, hogy 
Magyarországon a német vállalatok 
alkotják a legnagyobb beruházói kö-
zösséget, a kétoldalú kereskedelmi 
forgalom pedig tavaly elérte a 60 mil-
liárd eurót, ami rekordnak számít, és 
volumene az idei év első négy hónap-
jában is 7 százalékkal bővült.

Szijjártó Péter együttműködési 
szándéknyilatkozatot írt alá Christi-
an Wolff gyárigazgatóval, Jörg Bur-
zer termelésért és ellátási láncért 
felelős igazgatósági taggal és Sze-
mereyné Pataki Klaudia kecskeméti 
polgármesterrel.

Christian Wolff, a kecskeméti 
Mercedes-Benz gyárigazgatója úgy 
fogalmazott, hogy a fontos bejelen-
tés hosszú-hosszú évekre biztosítani 
fogja Kecskemét jövőjét. Ezen felül 
pedig egy új mérföldkövet is jelent 

a gyár fejlődése szempontjából. „A 
kecskeméti csapatra számíthatunk, 
építhetünk az itt dolgozókra. A bi-
zonytalan, kiszámíthatatlan időkben, 
amelyeket most élünk, a stabilitás és 
a tervezhetőség nagyon fontos a vál-
lalat és a nálunk dolgozó több mint 
4500 ember és családja számára. A 
munkahelyek biztonságát, a csapat 
számára továbbképzési lehetősége-
ket, pénzügyileg tervezhető jövőt és 
új munkalehetőségeket is jelent a 
fejlesztés” – mondta Christian Wolff.

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Polgármester: Kecskemét aktívan 
segíti a gyártóhely fejlődését
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecs-
kemét polgármestere a bejelentés 
napján közleményben üdvözölte a 
Mercedes-gyár fejlődését. „Kecske-
mét MJV nevében üdvözlöm a Mer-
cedes-Benz Manufacturing Hungary 
Kft. ma bejelentett új beruházását, 
a kecskeméti gyár szerepének erő-
sítését a globális termelési hálózat-
ban. A következő években a vállalat 
több mint 1 milliárd euró értékű 
beruházást valósít meg városunk-
ban. Kecskemét városának vezetése 
támogatja a projektet és lehetősé-
günk szerint aktívan segítjük a gyár-
tóhelyszín fejlődését.

Legfontosabb feladatunk a mun-
kaerő biztosítása. Ezt is szem előtt 
tartva fejlődik tovább Kecskemét: 
az itt élőknek a munkalehetőség 

biztosításán túl segítséget nyújtunk 
a különböző képzési és képességfej-
lesztési programok támogatásával. 
Tudásuk bővítéséhez a Neumann 
János Egyetem megújuló képzési 
kínálata kiváló lehetőségeket kínál. 
A családokat a legkisebbek felügye-
letével, oktatásával segítjük – új 
bölcsődéket építünk és számos óvo-
dát újítunk fel. A városvezetés törek-
szik a szabadidős szolgáltatások bő-
vítésére, azok továbbfejlesztésére. 
A helyi tömegközlekedés korszerű-
sítésével – elővárosi vasúti közleke-
dés és környezetkímélő autóbuszok 
üzembeállítása –, valamint az úthá-
lózat jelenleg is zajló, nagyszabású 
rekonstrukciójával a városon belüli 
közlekedési kihívásokra keressük a 
válaszokat.

Kecskemét városa és a Merce-
des-Benz kecskeméti gyára ed-
dig komoly sikereket felmutató 
együttműködésében az új beruhá-
zással új kaput nyitunk egy sike-
res jövő felé. Vitathatatlan, hogy 
tovább erősödik a város szerepe 
a gazdasági életben. Ehhez bizto-
sít élhető és szerethető hátteret 
a városvezetés saját eszközeivel: 
az oktatás, a kultúra, a sport és 
egyéb szabadidős tevékenységek 
támogatásával. Egy újabb mérföld-
követ ér el tehát Kecskemét és a 
Mercedes-Benz stratégiai partner-
sége, amelyre építve együtt tudjuk 
leküzdeni a ránk váró kihívásokat, 
és hozunk létre egy 21. századi si-
kertörténetet” – fogalmazott Sze-
mereyné Pataki Klaudia.

Christian Wolff Szijjártó Péter  Jörg Burzer
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Egyre  
vonzóbbak az 
egyetem képzései
A Neumann János Egyetem Campusán 
tartották a július 28-ai városi közgyű-
lést. Dr. Fülöp Tamás, az egyetem 
rektora házigazdaként köszöntötte a 
képviselő-testület tagjait. Ismertette: 
intenzív és eredményes felvételi kam-
pányon van túl az egyetem, a tavalyi 
évhez képest 18 százalékkal növelte 
elsőéves hallgatóinak a számát, így 
közel 1000 új hallgatójuk lehet.

Dr. Fülöp Tamás elmondta, az intéz-
mény folyamatosan fejlődik: a Gazda-
ságtudományi Kar vonzereje növek-
szik, hallgatói létszámot tekintve 50 
százalékos növekedéssel számolnak, 
amely országos szinten kiemelkedő. 
A GAMF Műszaki Informatikai Kar 
tekintetében 6-7 százalékos növeke-
dés tapasztalható a hallgatói létszám 
tekintetében a tavalyi évhez képest, 
köszönhetően a szakirányok fejlesz-
tésének, mint például a frissen indult 
fegyvertervező szakiránynak. A Kerté-
szeti és Vidékfejlesztési Kar képzései 
iránt is folyamatos a kereslet.  

Új dimenziót  
teremt a Mercedes 
giga beruházása
Személyesen tájékoztatta a közgyű-
lést a kecskeméti Mercedes-Benz gyár 
igazgatója a jövőbeli feladatokról, a 
vállalat egymilliárd eurós bővítésé-
vel kapcsolatban. Christian Wolff el-
mondta, Kecskemét 2024-től az ún. 
MMA-Platform modelljeit gyártja az 
Entry Luxury szegmensből. 2025-től 
pedig az MB.EA-Platform egyik mo-
delljét is a Core Luxury szegmensből. 
Az új platform fogadását a most indu-
ló giga beruházás teszi lehetővé, ami-
nek része például egy teljesen új ka-
rosszéria- és összeszerelő-gyártósor. 

Mindezzel jelentős számú új mun-
kahelyet teremtenek majd, és fenn-
tarthatósági céljaikat sem fogják 
feladni, sőt. – 2022-ben már megva-
lósítottuk a karbonsemleges gyártást 
Kecskeméten. 2025-ben az a cél, 

hogy termékeink 50 százaléka elekt-
romos vagy hibrid legyen. 2030-ban 
mindenütt, ahol a piac megengedi, 
csak elektromos autót fogunk kínálni. 
2039-re pedig teljes karbonsemleges-
séget hirdettünk meg – tette hozzá 
a gyárigazgató. A beruházással újabb 
intenzív közös munka indul az önkor-
mányzat és a gyár között.

Nagyívű  
fejlesztések előtt 
áll Kecskemét
Grandiózus, nagy léptékű, megha-
tározó – ilyen és ehhez hasonló jel-
zőkkel minősítették a képviselők 
– pártállástól függetlenül – azt a 

Kecskemét fejlesztését hosszú évekre 
meghatározó előterjesztést, amelyet 
júliusi ülésén tárgyalt a közgyűlés. A 
Településfejlesztési Terv, a Kecske-
mét Megyei Jogú Város Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégiája, valamint 
a TOP PLUSZ Városfejlesztési Prog-
ramterve kapcsán a polgármester 
elmondta, ezek sok-sok szakember 
és a közgyűlés tagjainak bevonásával 
készültek el. Szemereyné Pataki Klau-
dia szerint komoly és átfogó fejlesz-
tési koncepciók fogalmazódtak meg. 
A terjedelmes anyag a zöld és a kék 
infrastruktúrára is kiemelt figyelmet 
fordít, 8-10 évre meghatározhatja 
Kecskemét fejlődését. Végül minden 
képviselő el is fogadta a tervet, így 
komoly, valamennyi kecskeméti vá-
rosrészt és a külterületeket is érintő 
fejlesztési javaslatok véleményezése 
indulhat el Kecskeméten. 

Gyermekétkezte-
tés és vadaskerti 
belépőjegyek
A közgyűlésen döntöttek arról is, 
hogy átlagosan 20 százalékkal emel-
kedik a gyermekétkeztetés térítési 
díja Kecskeméten, ehhez az önkor-
mányzat mintegy 621 milliós támo-
gatást biztosít. Ez kétszáz millióval 
több, mint az elmúlt évben. Városunk 

tízezer gyermek közétkeztetését látja 
el. Közülük 2,5 ezren továbbra is 50 
százalékos kedvezménnyel, 3200-
an pedig ingyenesen étkezhetnek a 
közintézményekben. 

Az előterjesztés tartalmazta azt is, 
hogy Győrben átlagosan 10, Szom-
bathelyen 70, Debrecenben pedig 31 
százalékkal magasabb a térítési díj 
Kecskeméthez képest.

Döntés született arról is, hogy át-
lagosan 30-40 százalékkal nőnek a 
Kecskeméti Vadaskert belépőjegye-
inek árai augusztus 1-jétől. Az eme-
lés a takarmány- és az energiaárak, 
illetve az állatgyógyászati termékek 
drágulása miatt vált elkerülhetetlenné 
a tervezett felújítások, fejlesztések 
érdekében.

Átalakítják  
a kulturális 
intézmény-
rendszert
A közgyűjteményi feladatok, illetve 
az alkotóművészeti szolgáltatások 
egységesítéséről is döntöttek a kép-
viselők. Ennek értelmében a Kecs-
keméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Nonprofit Kft.-ben működő Népi Ipar-
művészeti Gyűjteményt és a Katona 
József Emlékházat a Kecskeméti Kato-
na József Múzeum veszi át. Emellett – 
az egységes feladatellátás biztosítását 
szem előtt tartva – a Kecskeméti Kor-
társ Művészeti Műhelyek Nonprofit 
Kft. 100 százalékos üzletrészét a Hí-
rös Agóra Nonprofit Kft. rendelkezé-
sére bocsátja az önkormányzat, tőke-
emelést végrehajtva.

Engert Jakabné egy új örömhírt is 
megosztott a képviselőkkel, miszerint 
a Kecskeméti Kortárs Művészeti Mű-
helyek Nonprofit Kft. egy meghívásos 
pályázaton mintegy 90 millió forintot 
nyert el. Az összeget a Katona József 
Emlékház felújítására, illetve a gyűjte-
mény korszerűbb elhelyezésére fordít-
hatják. Emiatt csak a pályázat lezárását 
követően kerülhet át az emlékház mű-
ködtetése a Katona József Múzeumhoz 
– árulta el az alpolgármester.

FONTOS DÖNTÉSEK SZÜLETTEK 
a legutóbbi közgyűlésen

Dr. Temesvári Péter  
Kecskemét új jegyzője
A júliusi közgyűlésen jelentette be a 
polgármester, hogy sikeresen lezá-
rult a város jegyzői pályázata. A tes-
tületi ülés előtti napon már át is adta 
a megbízólevelét és kinevezését dr. 
Temesvári Péternek, aki eddig a vá-
ros aljegyzői tisztségét töltötte be.

– Nem meglepetés. Itt ül mellet-
tünk. Temesvári Pétert választottam 
városunk jegyzőjének – jelentette 
be a napirend előtti felszólalások 
után Szemereyné Pataki Klaudia a 
személyi változást.

Dr. Temesvári Péter 2009 márci-
usától több területen is dolgozott 
a kecskeméti városházán. 2017 jú-
niusában lett Kiskunmajsa jegyző-
je, 2018 májusában nevezték ki a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjévé. Onnan került át 
a kecskeméti városháza aljegyzői 
posztjára. Dr. Mayer Endrét, a ko-
rábbi jegyzőt helyettesítette távozá-
sát követően, majd július végével őt 
nevezték ki Kecskemét jegyzőjévé. 
Nős, egy kislány édesapja.

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Dr. Fülöp Tamás

Dr. Temesvári Péter

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester gratulál a nagy fejlesztés 
előtt álló Mercedes-gyár igazgatójának, Christian Wolffnak 

Dr. Fekete Gábor is méltatta a Mercedes fejlesztését
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Városszerte zajlanak az útfel-
újítások. Már egy ideje folyik a 
Károly Róbert körút építése, de 
július 25-én elkezdődött az Izsáki 
út négysávosítása is, mellyel a 
város több évtizedes problémája 
oldódik meg. A felújítások forga-
lomkorlátozással és elterelések-
kel járnak, érdemes körültekintő-
en közlekedni.

Berta Beáta 

Ami most kényelmet-
lenség, később előny
Az elmúlt évtizedek legfontosabb út-
építései zajlanak Kecskeméten. Egyik 
ilyen beruházás a Károly Róbert körút 
második ütemének építése, a Marga-
réta körforgalom és a Budai út közötti 
hiányzó szakaszának kivitelezése. A 
körút az országos 5-ös főútba csat-
lakoztatásával kiemelt szerepet tölt 
majd be Kecskemét iparterületinek 
elérhetőségében, valamint tehermen-
tesíti a Széchenyivárost is. Az 5-ös 
főútra igyekvőknek nagy segítség lesz 
az épülő út, mely tovább erősíti a tér-
ség gazdasági szerepét, és hozzájárul 
a lakókörnyezet fejlődéséhez.

Ezzel párhuzamosan az Izsáki utat 
is átépítik, négysávossá fejlesztik. A 
beruházással kapcsolatban Szeme-
reyné Pataki Klaudia polgármester 
elmondta: a munkákkal együtt járó 
forgalomkorlátozások miatt a legop-
timálisabb megoldásokat keresik arra 
vonatkozóan, hogy a közlekedők al-
ternatív útvonalakon el tudjanak jutni 
úti céljukhoz. – Arra is odafigyelünk, 
hogy nem mindenütt építünk utat. 
Egyes helyeken hiába van forrás, lehe-
tőség, hogy elkezdjük, ott most átüte-
meztük a fejlesztést, hogy ne álljon 
le teljesen Kecskemét forgalma. Az 
útépítés, mint látható, a befelé köz-
lekedés irányából nagyon intenzíven 
zajlik, és még a város belmagjában is 
lecsapódik egy-egy nagyobb léptékű 
projekt. Például az Izsáki út négysávo-
sításának kivitelezése vagy akár a Ká-
roly Róbert körút folytatása – mondta 
Szemereyné Pataki Klaudia.

Az Izsáki út bővítése komoly forgal-
mirend-változásokat hoz magával. A 
forgalom jelenleg a négysávos része-

ken is csak két sávon halad a nagykör-
úttól egészen a Hullám vendéglőig. A 
forgalmi rend ennek értelmében vál-
tozott meg. Az út négysávúsításával 
azonban több évtizedes problémára 
kerül pont. A városvezető a lakók 
türelmét kérte, kiemelte: a jelenlegi 
kellemetlenségek ellenére jó hír, hogy 
van forrás az útépítésekre, és minden 
egyes közlekedési fejlesztés új lehető-
séget teremt a város számára.

Az Izsáki út felújítá-
sának tudnivalói
A NIF Zrt. Izsáki úti beruházásának I. 
ütemében a jelenleg 2×1 sávos ré-
szek 2×2 sávossá épülnek át, illetve 
a már meglévő 2×2 sávos szakaszok 
burkolatát is felújítják. A sávbővítéses 
etapok mellett közel 2 kilométeren 
kerékpárút is épül. A projekt keretén 
belül két új turbó körforgalmat is épí-
tenek az Olimpia utcánál és a Sport 

utcánál, valamint kanyarodósávok, 
biztonságos gyalogos és kerékpáros 
átvezetések kialakítására is sor kerül 
a megújuló útszakaszon.

A munkálatok jelentős forgalom-
korlátozással és tereléssel 
járnak, a közlekedők a kivi-
telezéshez kapcsolódóan az 
alábbi forgalomkorlátozá-
sokra számíthatnak:

Az Olimpia utcai kör-
forgalomtól az egészség-
biztosítási pénztár előtti 
parkolóig ideiglenes forga-
lomkorlátozás van érvény-
ben, melynek ideje alatt a 
gyalog- és kerékpárutat a 
déli oldalon teljesen lezár-
ják, a gyalogosforgalmat az 
északi oldalon biztosítják. 
A Boldogasszony tértől az 
Olimpia utca előtti autóbu-
szöbölig pedig augusztus 
4-én vezették be az ideig-
lenes forgalomkorlátozást, 
a munkák várhatóan idén 
október 15-ig tartanak.

Ebben az időszakban a 
Boldogasszony tér teljes 
szakaszán is lezárják a gya-
log- és kerékpárutat, mely 
a Garam utcától az Ipoly ut-
cáig, vagyis a Kodály Iskola 
bejáratáig járható marad. A 
gyalogosforgalom ezután 
a Botond utcánál átkerül a 
jobb oldalra. A járműforga-
lom mindhárom esetben az 

építés teljes időtartama alatt 2×1 for-
galmi sávon halad.

A teljes szakasz kivitelezési munkái 
várhatóan 2024. I. negyedévében feje-
ződnek be. A beruházás hazai forrás 
felhasználásával valósul meg, a kivite-
lezést a Hazai Építőgép Társulás Zrt. 
végzi nettó 4,2 milliárd Ft értékben.

A lezárások miatt 
a KeKo a tömeg-
közlekedést javasolja
Tájékoztatót tett közzé a Kecskemé-
ti Közlekedési Központ Kft. az Izsáki 
út felújítási munkái nyomán a helyi 
buszközlekedést érintő változások-
ról. Mint írják, a felújítás időszakában 
a forgalmi torlódások elkerülése, il-
letve enyhítése érdekében érdemes 
a közösségi közlekedést előnyben 
részesíteni. A Hetényegyháza és a 
városközpont között közlekedők 
számára pedig javasolják az integrált 
közösségi közlekedésbe bevont He-
tényegyháza–Kecskemét között helyi 
díjazással is igénybe vehető vonatok 
használatát.

A közlekedést jelentősen megköny-
nyítik az internetes eszközök is, pél-
dául a helyi autóbuszok indulása, va-
lós idejű haladása nyomon követhető 
a menetrend.kecskemet.hu oldalon, 
illetve az utazástervezésben segítsé-
get nyújthat a menetrend.app appli-
káció is.

Útépítési dömping – türelmet, figyelmet, 
ÓVATOSSÁGOT KÉR A POLGÁRMESTER

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Kiemelt figyelemmel  
a Kodály Iskola mögött!
Az Izsáki felújításából fakadóan ko-
moly forgalmirend-változás történt 
az Ipoly, a Küküllő és a Kiskőrösi 
utcák kereszteződésében. Az új fel-
festések és táblák értelmében most 
a Küküllő utca – Kiskőrösi út vonalán 
közlekedők haladnak a védett útvo-
nalon. Az Ipoly utcán a Dózsa György 
út felől érkezőknek itt már stoptáb-

lás elsőbbségadási kötelezettségük 
van a Kiskőrösi utcán és a Küküllő 
utcán közlekedőkkel szemben. Így 
a védett forgalom már az 52-es főút 
városi szakaszával párhuzamosan 
közlekedik. A forgalmirend-változás 
célja, hogy az Izsáki út négysávosí-
tási munkálatai miatt a főút belváros 
felőli szakaszát is tehermentesítsék, 
amennyire lehet. A változást új fel-
festések és táblák is jelzik, de fontos, 
hogy ne megszokásból vezessünk!

Az Izsáki út „kistesco” előtti szakaszán most  
a kifelé vezető sávok vannak lezárva

Nagy ütemben épül a Károly Róbert körút folytatása is

Ottjártunkkor sajnos többen nem vették  
figyelembe a forgalmirend-változást
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Bár nem érkeztek meg az uniós 
pénzek, mégis lesz intermodális 
csomópont Kecskeméten. Ezt júli-
us 25-én jelentette be Szemerey-
né Pataki Klaudia polgármester 
és Bányai Gábor kormánybiztos a 
Városházán tartott sajtótájékoz-
tatójukon. Az eseményen elhang-
zott, a beruházást a kormány 
fogja támogatni.

Molnár H. Boglárka

Az elakadt vagy fejlesztésre váró 
nagyobb tervek megvalósításáról tar-
tott július 25-én sajtótájékoztatót a 
Városházán Szemereyné Pataki Klau-
dia polgármester és Bányai Gábor. A 
Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért felelős kor-
mánybiztos első beruházásként az 
intermodális csomópont kecskeméti 
kialakítását említette. Mint megtud-
tuk, a beruházás nem marad el. Bár az 
uniós pénzek nem érkeztek meg, az 
intermodális csomópont elkészülését 
a kormány támogatni fogja, az újrater-
vezés jelenleg is zajlik.

– Ha nem avatkozik be a minisztéri-
um és a kormányzat, akkor nem lehet-
ne megvalósítani 2023. december 31-
ig ezt a fejlesztést, mert a tervezésre 
nem lett volna elég a következő 18 
hónap – mondta Bányai Gábor.

A Fejlesztési Koordinációs Bizott-
ság arról döntött, hogy egy új fejlesz-
tési program révén és más hasonló 
forrásokból lehet folytatni a beruhá-
zást. Amennyiben pedig megérkezik 
az uniós támogatás, akkor akár idén 
is lehet döntéseket hozni az intermo-
dális csomóponttal kapcsolatban. A 
Mercedessel a kormány a múlt héten 
kötött megállapodást arról, hogy a 

német autóipari vállalat is támogatni 
fogja a fejlesztést.

A kormánybiztos hangsúlyozta, 
hogy akár egy teljes áttervezést is tud-
nak vállalni, amelyben a gyors átjárási 
lehetőséget meg fogják oldani a két 
állomás között.

Bányai Gábor a következő kardinális 
kérdésként az Alföld csapadékvíz-után-
pótlásának kérdését említette.

– A Homokhátság-program két észa-
ki mintaterülete – ami Kunszentmik-
lóstól Tiszaalpárig tart – szinte része 
a város északkeleti területeinek. Ezek-
nek a fejlesztéseknek jövőre el kell in-
dulniuk. Az Európai Unió újjáépítési 
alapja tartalmaz egy ilyen fejezetet. 
Sok-sok pénz próbálja támogatni és 
előtérbe helyezi a klímaváltozásra 
adott válaszokat. Szerintem ritka 
nagy alkalom, hogy a Homokhátságot 
és a Dél-Alföld vízutánpótlását ennek 

keretében is finanszírozzuk – fogal-
mazott a kormánybiztos.

Bányai Gábor beszélt a Kecskemé-
ten létrejövő energiaközösségről is. A 
kormánybiztos elmondta, a jogszabá-
lyok nem tiltják, hogy egy város, egy 
falu a vállalkozókkal, intézményekkel 
közösen energiaközösséget hozzon 
létre, és ha rendelkeznek megfelelő 
betáplálási területtel, ott egy fotovol-
taikus erőművet alakítsanak ki.

– Ez a 20 megawattos kapacitás 
jelentős fogyasztáskielégítéssel tud 
szolgálni a nappali időszakokban. A 
fejlesztést jogszabályváltozás miatt 
át kell dolgozni. Ez egy előremutató 
lépés hiszen a közösen megtermelt 
áramot a konzorciumi tagok mind-
egyike a saját fogyasztási helyén, a 
saját kvótája szerinti mennyiségig el-
használhatja. A beruházás 3-5 év alatt 
visszahozza az árát.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester a sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy a város egy újabb nagyobb lépés 
előtt áll, miután július 21-én bejelen-
tette a Mercedes, hogy 400 milliárdos 
beruházást hoz Kecskemétre. Ennek 
megfelelően pedig hosszú távú vá-
laszokat kell adnia a városnak, hogy 
megfelelő módon ki tudjuk szolgálni 
a megnövekedett ipari infrastruktúrát 
és a munkavállalói munkalehetősé-
geket, azt a több ezer munkahelyet, 
amely 2 év múlva rendelkezésre áll 
majd az itteni és a régiókban élő lako-
sok számára.

– A forrásszerzés időszakában va-
gyunk, fejlesztésekkel, koncepciókkal 
egy nagyon tudatosan előkészített 
program mentén haladunk végig. A 10 
évvel ezelőtt megkezdett úton tovább 
haladva a következő 10 év irányvonala-
it határozzuk meg. Ezekben a fő irány-

vonalak a közlekedés infrastruktúrá-
jának a továbbfejlesztése, az energia 
kérdésköre, hogy hogyan lehet tovább-
ra is megfelelő, hatékony energiával 
ellátni a város ipari és lakossági szol-
gálatát, és megfelelni a klímavédelmi 
kihívásoknak, a vonatkozó előírások 
teljesítésének. Szeretnék az itt élő la-
kosság számára egy olyan szolgáltatási 
struktúra kialakítására és továbbfej-
lesztésére is hangsúlyt helyezni, amely 
az élhetőbb, életképes és vonzó város 
képét biztosítja továbbra is mindenki 
számára. Több döntési mechanizmus 
zajlik, több felületen történnek az 
egyeztetések. A gazdaság szereplőitől 
tudunk forrást bevonni ezekhez a fej-
lesztésekhez, de a legfőbb támaszunk 
a kormányzati oldal. Azt kell, hogy 
mondjam az elmúlt évek tapasztalata-
iból leszűrve, csekély mértékű az eu-
rópai uniós forrás, vagyis a gazdasági 
élet, a piaci szereplők és a kormányzati 
oldal az, amely az itteni fejlesztéseknél 
leteszi az erőforrásokat – fogalmazott 
Szemereyné Pataki Klaudia.

Az intermodális csomóponttal kap-
csolatban a polgármester hangsúlyoz-
ta, arra kell most koncentrálnunk, 
hogy a társadalmi egyeztetés alatt 
lévő kiviteli terveit lezárják, amelyek-
kel már át tudnak lépni a kivitelezés 
szakaszába.

– A nagy állami szereplőkkel kell 
meghozni a közös döntést, a Volán-
nal, a MÁV-val, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt.-vel, a Magyar Köz-
úttal, a Magyar Postával. Mindenkinek 
meg kell találnia a saját maga vagyoni, 
fejlesztési és üzemeltetési felelőssé-
gét. Minden mozaikkockának a helyé-
re kell kerülnie, de az egyeztetés vé-
gén járunk – fogalmazott Szemereyné 
Pataki Klaudia.

Lesz intermodális csomópont Kecskeméten!

Hatalmas tömegeket vonzott 
a Jazzfőváros a Benkó Zoltán 
Szabadidőközpont területére. A 
fesztiválon augusztus 4-e és 7-e 
között halmozhattuk az élveze-
teket, hiszen a négy nap alatt 
öt színpadon öt ország mintegy 
száz zenésze lépett fel.  „Idealis-
ta művészként ideális fesztivált 
szerettem volna létrehozni” – 
mondta Ittzés Tamás ötletgazda, 
főszervező a Jazzfőváros fesz-
tivál megnyitóján. Az immáron 
6. alkalommal megrendezett 
eseményen a „vegytiszta” jazzt 
közvetítik a vendégek számára.

Ittzés Tamás, a kecskeméti Jazzfővá-
ros fesztivál atyja, a Bohém Ragtime 
Jazz Band zenekarvezetője az ese-
mény létrejöttéről elmondta, hogy 
amikor szabadtéren játszott jazzt, 
akkor az mindenkinek tetszett. Ezért 
arra gondolt, hogy szabadtéren kel-
lene megszervezni egy fesztivált, 
ahol mindenki kedvére járhat-kelhet 
a színpadok között, strandolhat, 

játszhat, vagy ha éppen sörözni akar, 
akkor a háttérben is hallgathatja a ze-
nét. „Tehát egy olyan miliő alakuljon 
ki, ami igazán arra predesztinálja a 
zenét, ami, azaz, hogy szórakoztató 
zene lehessen, és ne kelljen a kö-
zönségnek feszengenie” – mondta a 
főszervező.

Mint mondta, a fesztivál bizonyos 
szempontból hiánypótlásként jött 
létre. „A jazz akármennyire könnyen 
érthető, népszerű, dallamos, általá-
ban mindenki szereti generációtól és 
zenei ízléstől függetlenül, mégiscsak 
rétegzene. Vannak, akik ennek a klasz-
szikus, táncolható jazznek a megszál-
lottjai, de akik igazán ismerik a mű-
fajt, azok kevesebben vannak” – utalt 
Ittzés Tamás arra, hogy a hangulattal 

meg lehet fogni azokat is, akik nem 
mozognak otthonosan a műfajban.

Sikerült is. A Jazzfőváros fesztivál 
összes napján alig volt hely a táncpar-
ketten, a nyári este, a kiváló a hangulat 
és a vérpezsdítő jazz pedig még a bot-
lábúakat is táncra csábította. Minden 
évben egyre népszerűbb az amúgy is 
nagy sikernek örvendő fesztivál, így ez 
az idei se okozott csalódást. A 4 nap 
fergetegesen telt, minden este telt ház, 
buli, strand, swing és jazz party töltöt-
te be a szabadidőközpontot.

A fesztiválra neves zenészek érkez-
tek például Svédországból, London-
ból, Rómából, Barcelonából. Hiszen az 
egyik cél épp az, hogy a híres külföldi 
fellépőket a hazai közönség is meg-
ismerhesse. A fesztivál zenei kínála-

tában volt minden, ami a táncolható 
tradicionális jazzbe belefér, többek 
között ragtime, blues, dixieland, New 
Orleans jazz, swing, boogie-woogie, 
soul és funky is.

– A kezdetektől az volt a célom, 
hogy ne csupán egy zenei fesztivál 
legyen a Jazzfőváros, hanem egy szí-
nes szabadidős program is, ami min-
den korosztálynak kínál izgalmakat – 
hangsúlyozta korábban Ittzés Tamás 
fesztiváligazgató. 

Így a programkínálat például a 
kerékpárosoknak is kedvezett, vál-
tóverseny, bringás játszópark várta a 
kilátogatókat, amely nem csak a gye-
rekeknek jelentett izgalmas kalandot. 
Emellett arcfestéssel, célba rúgó és 
kosárdobó versennyel várták a szóra-

kozni, sportolni vágyókat. A fesztivá-
lon még veteránjármű-bemutatóval is 
kedveskedtek a vendégeknek, ahol az 
oldtimerek, velocipédek egy részét ki 
is lehetett próbálni.

A 4 napos fesztivál alatt folyama-
tosan zajlottak a sportprogramok 
is. Jazzfőváros-futás, majd focikupa, 
kosárlabdakupa, strandröpikupa, le-
vezetésként pedig zenés váltófutáson 
melegíthettek az estére az aktív részt-
vevők. Szombat este még látványos 
fáklyás sárkányhajó versenyt is ren-
deztek. A színes programok mellett 
társasjáték-sátor (logikai, ügyességi 
játékok, rövid társasjátékok, hosz-
szabb családi társasjátékok) és az 
elmaradhatatlan strand várta a jazz 
szerelmeseit. 

ÓRIÁSI BULI VOLT IDÉN IS  
a Jazzfőváros fesztivál

TOVÁBBI KÉPEK!

Balról: Bányai Gábor kormánybiztos, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és Gaál József alpolgármester
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Július 18. és 29. között nívós 
komolyzenei koncertekkel, kiál-
lításokkal telt meg Kecskemét. 
A Kodály Művészeti Fesztiválon 
olyan sztárok léptek fel, mint Mik-
lósa Erika és Rost Andrea. Itt volt 
a Berlini Filharmonikusok klari-
nétművésze, Andreas Ottensamer, 
a Nemzeti Ifjúsági Kórust Erdei 
Péter és Nemes László Norbert 
vezényelte. A komolyzene mellett 
jazz is szólt, és két kiállítás nyílt: 
az egyik a nemzet művésze, Aknay 
János képeiből, a másik a Magyar 
Fotográfiai Múzeum által összeál-
lított Kodály-anyagból.

A hagyományokhoz híven idén is 
megnyíltak a kecskeméti templomok, 
hogy befogadják a koncerteket. A 
Nagytemplom adott helyet Rost And-
rea koncertjének. Az utóbbi évtizedek 
egyik legjelentősebb és legkereset-
tebb szopránénekese nemrég ünne-
pelte 60. születésnapját. A kerek év-
forduló kapcsán júliustól decemberig 
mind Magyarországon, mind külföl-
dön – többek között Prágában és To-
kióban is – számos gálakoncertet ad. 
A Kossuth-, Prima Primissima, Liszt- és 
Bartók–Pásztory-díjas opera-énekesnő 
Kecskeméten Lukács Miklós cimba-
lomművésszel és a Budapest Klezmer 
Banddel adott közös hangversenyt. A 
megjelent zeneszeretők a Kárpát-me-
dencében élő népek ismert dallamai-
ban gyönyörködhettek. A világ szinte 
valamennyi jelentős zenei színpadát 
meghódító művésznő bő tíz éve for-
dult a népzene felé. 

A fesztivál kiemelt fellépője volt 
egy másik jeles operaénekesnőnk, 
Miklósa Erika is, aki különleges trió 
formációban, Somogyi-Tóth Dániel 
orgonaművésszel és Tóth László trom-
bitaművésszel lépett fel a református 
templomban. (Miklósa Erikával készült 
interjúnk a 11. oldalon olvasható.)

Óriási siker volt a Kodály Művészeti 
Fesztivál nyitókoncertje. A Kecskemé-
ti Szimfonikus Zenekar egy világsztár-
ral dolgozott együtt, hiszen a hang-
versenyt Andreas Ottensamer osztrák 
klarinétművész vezényelte, aki el-
mondta: nagy dicsőség számára, hogy 
Kecskeméten, Kodály városában állhat 
a közönség elé. Andreas Ottensamer, 
a világ legjobb zenekarai között szá-
montartott Berlini Filharmonikusok 
szólóklarinétosa természetesen hang-
szerén is közreműködött az agórában 
tartott hangversenyen, melynek mű-
sora Wolfgang Amadeus Mozart, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy és Kodály Zol-
tán műveit ölelte fel.

A kecskeméti szimfonikusok fel-
hőtlen kikapcsolódást nyújtó sza-
badtéri zárókoncertjét az együttes új 
művészeti vezetője, Hollókői Huba 
vezényelte a főtéren. A hangverseny 
műsorán Mendelssohn Szentivánéji 
álom szvitje és Carl Maria von Weber 
A bűvös vadász című művének nyitá-
nya szerepelt. Az ideális időjárási vi-
szonyok között megtartott, fényeffek-
tusokkal gazdagított produkcióban 
Nagy Nikolett, a Kecskemét City Bal-
ett táncművésze működött közre. Az 
Újkollégium előtti fák árnyas lombjai 

alatt kialakított „hangversenyterem-
ben” szép számú közönség foglalt he-
lyet, nem csak a zenekart körülölelő, 
több körben kihelyezett széksorokat 
töltötte meg teljesen a nagyérdemű, 
sokan mögöttük állva figyelték az 
előadást, a későn érkezőknek már 
csak ott jutott hely. Az igazsághoz 
persze az is hozzátartozik, hogy a kel-
lemes időben a népszerű dallamok az 
épp csak arra sétálókat is meg-megál-
lították, közülük többen a nézőkhöz 
csatlakoztak. A közismert zeneművek-
ben a környező éttermek, kávézók te-
raszain hűsölők is gyönyörködhettek, 
mert a profi hangosításnak köszönhe-
tően a főtér távolabbi pontjain is töké-
letesen lehetett hallani, érteni, élvezni 
a produkciót.

A Szentendrén élő és alkotó Kos-
suth-díjas festőművész, Aknay János, a 
nemzet művésze képeiből nyílt tárlat a 
Hírös Agórában a fesztivál nyitónapján. 
A kiállítást megnyitó Novotny Tihamér 
művészeti író szavai szerint a tárlat Ak-
nay János legújabb építészeti motívu-
mos, valamint angyalfejes témájú kis-, 
közepes és nagyméretű festményeiből 
nyújt egy ötven darabból álló váloga-
tást. A tárlat augusztus 20-ig látogatha-
tó. A fesztivál másik kiállítása a Magyar 
Fotográfiai Múzeum gyűjteményében 
található Kodály-fotókból válogat, 
helyszíne az agóra emeleti, nagy kiál-
lítóterme, melyet a fesztivál keretében 
Kodály-teremmé neveztek át; a meg-
nyitón közreműködött az Erdei Péter 
vezényelte Nemzeti Ifjúsági Kórus.

Az Erdei Péter és Nemes László Nor-
bert vezette Nemzeti Ifjúsági Kórus 
önálló koncertjének idén is a piarista 
templom adott helyet. Az együttes szo-

kásához híven Kecskeméten zárta nyári 
fellépéssorozatát. A 2018-ban alakult 
kórus célja, hogy a Kárpát-medencei 
magyarság összetartozásának jegyé-
ben a nemzeti jelzőhöz méltó színvo-
nalon mutassa be a 20–21. századi ma-
gyar kórusirodalom legjavát, a Kodály 
Zoltán nevével fémjelzett magas szintű 
zenei nevelés eredményeit, valamint 
közösségépítő erejét.

Az idei fesztivál egyik újdonságaként 
operát is láthattunk, Mozart 11 évesen 
szerzett Bastien és Bastienne című dal-
játékát a Budapesti Kamaraopera mu-
tatta be az evangélikus templomban. 
A családias hangulatú koncertnek nagy 
sikere volt, az interaktív előadáson a 
karakterek a közönség közé is kiléptek.

A klasszikus zene mellett a jazz is 
képviseltette magát a Kodály Fesztivá-
lon. A Jazzation, Magyarország egyik 
vezető jazz acappella együttese „Acap-
pella a világ körül” című műsorával 
kápráztatta el a műfaj szerelmeseit a 
fényfestéssel díszített Romkertben. A 
komplex harmóniáknak, virtuóz imp-
rovizációknak, a világ minden tájáról 
gyűjtött zenei élményeknek köszön-
hetően mindenki megtalálhatta a neki 
kedves dallamot.

Az új közönség, elsősorban a fia-
talok megszólítása a fő célja a tavaly 
elindított és a Deák téren idén újra 
felállított „Kodály-pontnak”. Ezen a kör 
alakú kis pódiumon helyi együttesek 
adtak esténként minikoncerteket vagy 
épp táncbemutatókat, de bárki más is 
felléphetett rá, és kipróbálhatta ma-
gát a világot jelentő deszkákon. A Ko-
dály-pont akár énekes, akár hangszeres 
produkciók vagy szóbeli élménybeszá-
molók előtt is nyitva állt.

Zene a lelkednek – kulturális kavalkád 

A KODÁLY MŰVÉSZETI FESZTIVÁLON

Fotó: Gyenes Kata

Fotó: Gyenes Kata

Fotó: Tóth Enikő

Fotó: Tóth Enikő

TOVÁBBI KÉPEK!

Fotó: Banczik Róbert

A kecskeméti szimfonikusok, Hollókői Huba művészeti vezető, karmester és Nagy Nikolett,  
a Kecskemét City Balett táncművésze a Kodály Fesztivál nagy sikerű szabadtéri zárókoncertjén 

Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója 
Az Erdei Péter és Nemes László Norbert vezette Nemzeti Ifjúsági 

Kórus önálló koncertjének idén is a piarista templom adott helyet

Aknay János, a nemzet művésze képeiből  
nyílt tárlat a Hírös Agórában

A Jazzation, Magyarország egyik vezető 
jazz acappella együttese „Acappella a világ 
körül” című műsorával kápráztatta el a műfaj 
szerelemeseit
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A hagyományoknak megfelelő-
en államalapításunk ünnepén, 
augusztus 20-án kezdődik idén 
is a Hírös7 Fesztivál, Kecskemét 
legnagyobb nyári fesztiválja, 
amely évről évre jelentkezik szí-
nes programözönével. Az utóbbi 
években a fesztivállal kapcsolat-
ban azonban egy új fogalommal 
is megismerkedhettünk, a New 
Generationnel, melynek kere-
tében most egy újdonsággal, a 
tribute fesztivállal jelentkezik a 
program. Ladányi Kovács Zoltán 
fesztiváligazgatóval és Sebes-
tyén László szervezővel beszél-
gettünk az eseménysorozat 
2022-es aktualitásairól.

– Mostanában megszokhattuk, hogy 
a Hírös7 egyszerre hagyományos 
és igyekszik integrálni a legújabb 
trendeket.

Ladányi Kovács Zol-
tán: – A Hírös7 Feszti-
vált augusztus 20. és 
27. között rendezzük 
meg Kecskemét főterén. 
Ez Magyarország legré-
gebbi fesztiválja, nagy 
hagyományokra tekint 
vissza, 1934 óta rendezik 
meg. Nagyon nehéz is 
megfelelni ennek a kihí-
vásnak, hiszen rengeteg 
elvárás fogalmazódik 
meg a szervezők felé. Ma 
a tematikus fesztiválok a 
népszerűek, ezért mi is 
témákat szoktunk felvet-
ni a szervezés során.

– Miért hozták be a New Genera-
tion fogalmat, és mit takar ez a Hí-
rös7 vonatkozásában?

LKZ: – A klasszikus műfajok – pél-
dául a népzene, a komolyzene és az 
operett – mellett az új generáció szá-
mára is szerettünk volna vonzó műso-
rokat kínálni. A fesztivál ezen része, 
a „New Generation” azoknak a fiata-

loknak szól, akik szintén szeretnének 
a főtéren egy kicsit szórakozni. Idén 
számukra hoztunk el olyan zeneka-
rokat, amelyek rendkívül népszerűek 
manapság, pedig a mi fiatalkorunkban 
váltak igazán ismertté. De természe-
tesen a fesztivál őrzi régi nagy hagyo-
mányát is, ugyanolyan súllyal jelenik 
meg programjában a Hírös7 Klasszi-
kusok, valamint a szorosan kapcso-

lódó, idén 25 
éves Térségi 
Kertészeti és 
Élelmiszeripa-
ri Kiállítás. A 
zenei kínálat 
megtervezé-
séhez pedig 
felkértem egy 

szakértőt, Sebestyén Lászlót, a kecs-
keméti Kilele Swing Cats együttes 
vezetőjét, aki a zene mellett a zenei 
ízlésnek is értője, ismerője. Így az ő 
felvetése alapján rendezzük meg az 
idei Hírös7-en Magyarország első 
tribute fesztiválját, ahol régi nagy vi-
lágsztárok mellett az emlékzenekarok 
kapják a főszerepet.

– Honnan jött az ötlet a tribute 
fesztivál megszervezésére?

Sebestyén László: – Ezekben a viha-
ros időkben azt tartottuk szem előtt, 
hogy olyan stabil, mindenki által is-
mert zenéket hallgathasson a közön-
ség, mint az Ottawan, a La Bouche, a 
Beatles, a Kiss, a Led Zeppelin, a Que-
en vagy Santana legjobb dalai. Olyan 
zenekarokat, illetve emlékzenekaro-
kat hozunk el a Hírös7-re, amelyek az 
egész iparágnak tették le a mérföld-
köveit, amelyekből tulajdonképpen 
az egész pop- és rockzene kinőtt. 
Én magam is izgatottan várom, hogy 
színpadi hangerővel hallgathassam 
meg például a Led Zeppelint. Olyan 
élmény, mintha egy koncert erejé-

ig magunk is ott lennénk a hatvanas 
években. A felsoroltakhoz társul még 
be a manapság is rendkívül népsze-
rű R-GO is Szikora Róberttel, a maga 
negyvenéves zenei működésével. Jó 
lenne, ha megtanulnánk ezt a tribu-
te szót, mert noha külföldön nagyon 
népszerű programok születnek általa, 
itthon még soha nem rendeztek tribu-
te fesztivált. Ezáltal az egész Hírös7 
kap egy speciális, egyedi profilt.

– Mivel kezdünk, melyek lesznek a 
főbb programok?

LKZ: – Hagyományosan az augusz-
tus 20-ai ünnepségekkel kezdjük a 
fesztivált. Mindenkit szeretettel vá-
runk augusztus 20-án 16 órakor a 
koszorúzási ünnepségre a Szent Ist-
ván-szoborhoz a Nagytemplom mellé. 
A válságra való tekintettel úgy dön-
töttünk, hogy ebben az évben nem 
tartjuk meg a költséges tűzijátékot, 
az esemény méltóságát a színvonalas 
zenei tartalommal biztosítjuk. A mű-
sorfolyamot musicalesttel kezdjük, 
Pál Attila, a Katona József Nemzeti 
Színház oszlopos tagja a barátaival 
készül egy ünnepi műsorral, valamint 
a szintén negyven éve működő, ünne-
pi koncerttel készülő Hegedűs Együt-
tes lép színpadra. A további napokon, 
a fent felsorolt nagy neveken kívül, 
a fesztivál klasszikusok részében – a 
teljesség igénye nélkül – láthatjuk 
majd Sebestyén Mártát, a Szent Efrém 
Férfikart, jön bajor férfikórus, barokk 
zene és orgonaest is lesz. Mindenki-
nek ajánlom egyébként, hogy keresse 
fel a fesztivál honlapját, és ott ki tudja 
szemezgetni magának azokat a műfa-
jokat, amelyeket leginkább kedvel.

Magyarország első tribute 
fesztiváljával jön a Hírös7

HIkecskemet_halottpenz_kmetilapok_A5

2022. augusztus 5., péntek 11:47:44

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Sebestyén László és Ladányi Kovács Zoltán

Hírös7_est_hirdetes_2022

2022. augusztus 9., kedd 11:41:38

A tavalyi fesztivál is bővelkedett  
a népszerű programokban  
(Képünkön az Irie Maffia a közönséggel) 

Fotó: Varga-Fekete Dániel
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19:00
CIMBALIBAND

SZEPTEMBER 2. PÉNTEK 
17:00  Nemezünnep - Kiállításmegnyitó Bezsenyiné 

Vidák Anna nemezkészítő, a Népművészet Ifjú 
mestere alkotásaiból

18:30  Over Drive koncert - Rock fiataloktól, fiataloknak 
- A Bolyai János Gimnázium diákjainak zenekara

SZEPTEMBER 3. SZOMBAT

13:00-16:00 Lovas felvonulás élőzenével
14:00  Hetényegyházi óvodások, iskolások műsora 

Naplemente népdalkör és az Örömtánc 
Senior csoport műsora

15:00 Mosolyra Hangolók gyermekműsora

16:00 Közösségi mozi vetítés

16:00 Lovasok ünnepélyes fogadása
16:30  Hajdú Melinda és Aradi Imre operett 

műsora 
Vadhajtás Művészeti Kamara 
néptánc bemutatója

17:30  Hetényegyházáért-díj 
átadása 
Süteménysütő verseny 
eredményhirdetése

19:00 Cimbaliband koncert
20:30 Lángoló Leguánok tűzzsonglőr műsora

21:00-01:00 Retro slágerek Sindrity Ferenccel

Kísérő programok 14 órától: A Kecskeméti Társasjáték 
Kör animátoraival, Vidák Anna nemezkészítővel és a 
Katona József Könyvtár Hetényegyházi Fiókkönyvtárának 
munkatársaival várunk mindenkit szeretettel játszani és 
kézműveskedni. 
A helyszínen kézműves vásár várja az érdeklődőket. 

Plakát alap - Facebook címmel

2019. április 24., szerda 16:23:03

Plakát alap - Facebook címmel

2019. április 24., szerda 16:23:03

Európai Szociális

Alap

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000, Kecskemét, Kossuth tér 1.) mint Adatkezelő, 
a rendezvény költségeivel kapcsolatos pályázati elszámolás céljából fénykép- és videofelvételeket készít és azt a pályázati támogatást nyújtó Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának továbbítja. A felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A videofelvételeket és a fényképeket a ren-
dezvény szervezője az elektronikus felületeken (Facebook: Hi-kecskemet.hu) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon közzéteszi, de direkt reklámcélból 
nem használja fel, a felvételeket a pályázati elszámolás lezárását követően az irattári tervben meghatározott ideig kezeli. A felvételek elérhetők az Adatkezelő 
székhelyén, illetve a közzétételre szolgáló fenti felületeken. A felvételek törlése vagy a nyilvánosságra hozataluk elleni tiltakozás érdekében az Adatkezelőhöz 
fordulhat az adatkezelésről szóló tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.  A rendezvény szervezője által a rendezvényen készített fénykép- és videofel-
vételekkel, a felvételek megjelenésével kapcsolatos adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztatót a www.kecskemet.hu/adatvedelem oldalon érheti el.

2. célterület – Hetényegyháza

KADARKA
HELYI ÉRTÉK FESZTIVÁL
Helyszín:  Hetényegyházi Közösségi Ház és udvara (Kossuth L. u. 83.)

szeptember 2-3.
2022.

péntek-szombat

Vendégünk: Szűrné Mikecz Anikó - gyógytornász - 

Hogyan tudjuk segíteni gyermekünk mozgásfejlődését?

Szobatisztaság könnyedén

Mit kell tudnunk gyermekink alvásáról? 

Vendégünk: Fehér Szenti Annamária - gyógypedagógus - Babák,

gyermekek játékai. Mivel és hogyan játsszon a kisgyermek?

Ételallergiák gyermekkorban

Tippek és eszközök a hordozáshoz

Kistestvér érkezik: így készítsd fel a nagyot

Hisztikezelés

Anya - Baba Klub programtervAnya - Baba Klub programterv
Helyszín: Kecskemét, Homokbánya - Bringapark

Augusztus 16.Augusztus 16.

  

Szeptember 6.Szeptember 6.

Szeptember 13.Szeptember 13.

Szeptember 20.Szeptember 20.

  

Szeptember 27.Szeptember 27.

Október 4.Október 4.

Október 11.Október 11.

Október 18.Október 18.

Házigazdánk: Szabóné Kis Éva - védőnő, szoptatási tanácsadó

Szeretettel várunk minden érdeklődő várandós kismamát és gyermekével,
gyermekeivel otthon lévő anyukát az Anya - Baba Klubba..
Ebben a közösségben lehetőséged lesz szakértőkkel is beszélgetni kiemelten
fontos témákról. 15 szülő + gyermek / gyermekek létszámmal indul a csoport.
A foglalkozások ingyenesek!

Célterületek száma: 1. 12. 14.
TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosító számú, 

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt keretében 

Programváltozás jogát a szervező fenntartja.

Jelentkezés és információ: hikecskemet@kecskemet.hu

Idén is kóstolókkal, különleges programokkal, helyben termelt, minő-
ségi élelmiszerekkel, kézműves termékekkel és bemutatókkal várja 
az érdeklődőket a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás a 
Hírös7 Fesztiválon augusztus 23–27. között. Kecskemét környékének 
16 települése tárja az érdeklődők elé a főtéren, a Luca kút szomszéd-
ságában azokat az értékeket, amelyekre méltán lehetünk büszkék. A 
részletekről Hamzáné Lakó Juditot, az Aranyhomok Kistérségfejleszté-
si Egyesület titkárát kérdeztük, aki a megálmodója és egyben 25 éve 
szervezője is a nagy sikerű rendezvénynek.

– Május óta dolgozik az egyesület 
azon, hogy az idei kiállítás is emlé-
kezetes legyen. Hogy áll jelenleg a 
szervezés?

– A véghajrába értünk, gőzerővel 
dolgozunk azon, hogy az augusztus 
23-ai nyitásra minden készen álljon. A 
részt vevő települések is lázasan ké-
szülnek, hogy helyben termelt élelmi-
szereik, kézműves termékeik legjavát 
hozzák el a rendezvényre. Számukra a 
kiállítás nem csak egy bemutatkozási 
lehetőség, az év legfontosabb találko-

zási, közösségépítő programja. Ilyen-
kor megosztják egymással örömüket, 
bánatukat, tapasztalatot cserélnek, 
szorosabbra fűzik együttműködései-
ket, ápolják a régi barátságokat, köz-
ben pedig ízelítőt nyújtanak a vendé-
geknek a kistérség kincseiből.

– Milyen különlegességekkel ké-
szülnek az idén a települések?

– Nehéz lenne felsorolni, hiszen ez-
úttal is rendkívül gazdag lesz a kínálat. 
A nyitó napon térségi mézkóstolóra 
kerül sor a települések méhészeinek 

legízletesebb mézeiből. Helvécia és 
Jakabszállás jóvoltából az érdeklődők 
megnézhetik a hagyományos szőlő-
préselést és megkóstolhatják a frissen 
készült mustot. Érdekességképpen 
Fülöpháza standján Buckafalvi Sajtot, 
Lajosmizse standján a sült vajat, Balló-
szögén mézeskalácsot kóstolhatnak, a 
kerekegyházi nyugdíjasok pedig csö-
rögével várják a látogatókat. A hagyo-
mányok szerint minden nap 17 órától 
a polgármesterek mutatják be telepü-
lésüket, majd kulturális csoportjaik 
szórakoztatják a közönséget, ekkor 
ízlelhetjük meg a településre jellemző 
kistermelői finomságokat is. 

– Melyek lesznek a kiállítás leg-
főbb programjai?

– Augusztus 23-án, kedden 15 órá-
tól szakmai zsűri értékeli a települé-
sek által készített installációkat. 16:45 
órakor a Luca kúttól indul a térségi 
települések zenés felvonulása. 17 órá-

tól a kiállítás melletti „Aranyhomok 
Színpadon” nyitja meg a 25. jubileumi 
kiállítást dr. Nagy István agrárminisz-
ter és dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő. A bejáratnál az elmúlt 25 év 
élményeit fotómontázson mutatjuk be. 
Augusztus 24-én, szerdán hirdetjük ki 
a VI. Aranyhomok Térségi Lekvárver-
seny eredményét. Pénteken készül el 
a térségi települések összetartozását 
szimbolizáló „Kecskemét és térsége le-
vese”. Garantáltan nagyon finom lesz, 
hiszen az alapanyagok a kiállításon 
részt vevő településekről származnak, 
végül pedig együtt fogyasztják majd el. 

– Az Aranyhomok Kistérségfejlesz-
tési Egyesület idén 25 éve dolgozik 
azért, hogy megismerjük, megked-
veljük a Kecskeméti kistérségben 
termelt kiváló minőségű élelmisze-
reket, valamint az egyedi kézműves 
termékeket. Hogyan értékelné ezt a 
munkát a jeles évfordulón?

– Úgy gondolom, hogy a kiállítás 
népszerűsége is azt bizonyítja, hogy 
elértük a célunkat. Sokan ismerik 
fel, hogy a helyben készült termékek 
nemcsak finomak, hanem egészsége-
sebbek is. Ráadásul ezek megvásár-
lásával helyi gazdákat támogatunk. A 
Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 
Kiállítás a Hírös7 egyik legrégebbi és 
legszínvonalasabb programja, a tele-
pülések egyik legfontosabb ünnepe. 
Bízom abban, hogy idén is sok-sok él-
ményt kínál a kiállítók és a látogatók 
számára egyaránt. 

További információ: www.aranyhomok.hu

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSRA KÉSZÜL  
a kistérség a Hírös Héten

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Hamzáné Lakó Judit
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Csárdafesztivál 08.18–21.

Szent István-napi Retró Tabán 08.18–21.

Aranyvonat-kiállítás 08.19–21.

Hold-Fény-Mesék 08.19.

Időkapszulák	 08.19–21.

Magyar Ízek Utcája 08.19–21.

Mandoki	Soulmates	koncert	 08.19.

Mesterségek Ünnepe 08.19–21.

Művészkert	 08.19–21.

Operett Korzó 08.19–21.

Pannónia hajó 08.19–21.

Panorama	Classical	 08.19–21.

Szabadrét Fesztivál 08.19–20.

Utcazene	Fesztivál	és	Food	Truck	Show	 08.19–21.

Városok Sétánya 08.19–21.

Magyar Honvédség Légi Parádé 08.20.

Díszünnepség és Tisztavatás 08.20.

Szent Korona-látogatás 08.20.

Ünnepi	szentmise	és	Szent	Jobb-körmenet	
a Szent István-bazilikában  08.20.

Tűz	és	fények	játéka	 08.20.

Divat & Design Fesztivál 08.20–21.

Hősök	Útja	 08.20–21.

Kapisztrán	téri	programok	 08.20–21.

Road Movie Live 08.20–21.

Sporthősök	 08.20–21.

Varázsliget 08.20–21.

Augusztus 18-21.
TALÁLKOZZUNK MAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJÁN, 
A BUDAPESTI PROGRAMSOROZATON!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A Google Play és 
a Google Play-logó a Google LLC védjegyei. Az App 
Store® és az Apple® az Apple Inc. védjegyei.

TÖLTSD LE A SZENT ISTVÁN NAP 
APPLIKÁCIÓT, HOGY KÖNNYEDÉN 
ELIGAZODJ A PROGRAMOK ÉS 
HELYSZÍNEK KÖZÖTT! 
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Grandiózus finálé, két kuriózum-
számba menő előadással. Életre 
szóló barátságok, vidám feladatok 
és rengeteg tánc. Egymás módsze-
reinek megismerése a népzenén, 
mint közös nyelven keresztül. 
Ritmusra dobbanó magyar szívek 
határon innen és túl. Ha röviden 
szeretnénk leírni, miről szólt a 
Kecskemét Táncegyüttes és a 
Szabadkai Róna Táncegyüttes 
közös, egy éven keresztül zajló 
programja, akkor ezek lehetnek a 
legtalálóbb mondatok. 

A táncformációk két, Kodály Zoltán és 
Bartók Béla műveit feldolgozó, rend-
hagyó bemutatóra készültek. Először 
Szerbiában, majd ezt követően Kere-
kegyházán tartottak több napos tábort 
a nyár során, hogy a végső mozdula-
tokat, koreográfiákat is begyakorolják 
a fiatalok. Öt apró ízelítőrészlettel 
búcsúztak augusztus elején Kerekegy-
házán a Kecskemét Táncegyüttes és a 
Szabadkai Róna Táncegyüttes fiataljai 
a magyarországi 5 napos felkészülé-

si tábortól. Itt a szülők már ízelítőt is 
kaphattak a készülő előadásokból.

– Több éve táborozik már itt a Kecs-
kemét Táncegyüttes, idén a magyar–
szerb közös IPA-pályázat keretén 
belül tudjuk megvalósítani a progra-
mot. A szabadkai Róna Táncegyüttes 
és a Kecskemét Táncegyüttes közös 
műsora és pályázata valósul meg, de 
több ez annál. Nemcsak a két együt-
tes kapcsolata ez, hanem az azokat 
fenntartó két intézmény – a 150 éves 
Magyar Művelődési Népkör és a Hírös 
Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 
– között létrejött együttműködés is 
– mondta Lukács László, a Kecskemét 
Táncegyüttes művészeti vezetője, 
aki az egyéves pályázatról is mesélt. 
A komoly szakmai együttműködés 
mellett kiemelte, hogy a programot a 
magyarság néptáncon és barátságon 

keresztüli közös megélése tartotta 
mozgásban. 

A szabadkai delegáció egyik veze-
tője, Bodrogi Hajnalka, a Népkör Ma-
gyar Művelődési Központ ügyvezetője 
csillogó szemekkel nyilatkozott elis-
merően a magyarországi táncosokról. 
Hajnalka elmondta, nagyon sokat ta-
nultak az itteni módszerekből. Főként 
az nyűgözte le a Szerbiából érkezett 
táncoktatókat, ahogyan kecskeméti 
társaik motiválják és bevonják a fiata-
lokat a néptánc világába. A szabadkai 
táncosok nevében hozzátette, nagyon 
örül, hogy lehetőség nyílt egy IPA-pá-
lyázaton keresztül a közös munkára, 
de a jövőben is szeretnék, ha a két 
táncegyüttes között megmaradna a jó 
viszony. 

A projekt nem csak a résztvevő 
táncosok számára jelent majd sokat. 
Két kiváló elődással várják a közön-
séget a táncegyüttesek, először au-
gusztus 27-én Szabadkán, majd szep-
tember 16-án Kecskeméten.

– A tiszta forrás az, amit igye-
keztünk minél jobban előtérbe he-
lyezni. Bartók Béla munkásságának 
hosszú szakaszát kellett felölelnünk 
35-40 percben. Ez pedig nem olyan 
könnyű feladat, ezért igyekeztünk 
a legfontosabbakat megjeleníteni. 
Ilyenek a gyerekjátékok, körjátékok, 
lánytáncok, esküvői szokások, a sze-
relem kibontakozása. Hagyományos 
népzenei elemek is bőven lesznek 
a műsorban, és természetesen van-
nak tipikus Bartók-művek is. De ez 
maradjon meglepetés a nézőknek 
– mesélt a produkcióról Nagy-Da-
nyi Tímea, a Róna Táncegyüttes 
táncosa.

Kodály Zoltán életének bemuta-
tása a kecskemétiek feladata. A Ko-
dály-műsor különlegessége abban 
rejlik, hogy párhuzamot vonnak majd 
a Kodály-művek, illetve az autentikus 
zenei anyag között, és a Kecskemét 
Táncegyüttes táncban is hangsúlyt 
fektet arra, hogy a zene és a tánc 
is megfeleljen ennek. Azokra a Ko-
dály-művekre, melyekben autentikus 
zenét dolgozott fel a zeneszerző, 
azokra pedig nyilván egy kis tematikus 
tánccal, tematikus koreográfiákkal ké-
szültünk – emelte ki Lukácsné Haránt 
Eszter, a Kecskemét Táncegyüttes 
művészetivezető-helyettese.

Ami már most biztos, a kerekegy-
házi ízelítő szemkápráztatóan jól si-
került, így nagy várakozás előzi meg a 
dupla bemutatót. Érdemes lehet idő-
ben helyet foglalni az előadásokra. 

Táncformációk tábora: kultúrában utaznak

Különleges trió koncertezett a refor-
mátus templomban július 21-én este. 
Miklósa Erika és Somogyi-Tóth Dániel 
orgonaművész közös estjén Tóth László 
trombitán működött közre. A több mint 
egy évtizede közösen dolgozó trió Meny-
nyei hangok című műsora zajos sikert 
aratott. A hangversenyen ismert Vivaldi-, 
Händel- és Fauré-művek is felcsendültek.

Csősz Alexandra

Ének, trombita és orgona. Nagyon izgalmas és 
különleges tud együtt lenni – fogalmazott Mik-
lósa Erika kecskeméti koncertje előtt. Megtelt 
a református templom a komolyzene szerel-
meseivel az idei Kodály Művészeti Fesztivál 
negyedik napján.

– Megpróbáltuk azokat a gyöngyszemeket 
összeszedni, amelyek ismertebbek vagy már 
legalább hallhatta a közönség valahol. Bach, 
Vivaldi. Minden olyan, ami kellemes a fülnek, 
az itt meg fog szólalni – mondta a Kossuth-, 
Liszt Ferenc-, és Prima Primissima díjas kolora-
túrszoprán énekesnő.

A műsor a Mennyei hangok címet kapta. 
– Elmondhatom, hogy mind a hárman hi-

Miklósa Erika koncertje a Kodály Fesztiválon
szünk. Én eleve hívő ember vagyok, 
nekem a hit nagyon fontos dolog. 
Azt gondolom, hogy még az is hisz, 
aki azt mondja, hogy nem hisz, mert 
mindenki hisz valamiben. De én azért 
komolyabban, én vallásos nevelésben 
részesültem, ami nem feltétlenül azt 
jelenti, hogy mindennap templomban 
vagyok, de ez egy olyan kapaszkodó, 
egy olyan origó, amihez mindig vissza 
tudok nyúlni és bármilyen nehézség-
ben segít  – magyarázta a produkció 
címét a művésznő.

Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész 
a formációról mesélt. – Magasztosabb 
kombinációt elég nehéz találni, mert 
az orgona önmagában, mint a hangsze-
rek királynője elképesztően sokszínű, 
hatalmas skálán működő hangszer, és 
a koncerten a két leggyönyörűbb hang-
gal működik együtt. Az énekhanggal és 
a trombitával. A trombita a legfénye-
sebb, legünnepélyesebb hangszínek 
közé tartozik a hangszerek palettájá-
ban, az énekhang – ami persze attól is 
nagyban függ, hogy kié – a legembe-
ribb és a legbensőségesebb kifejezésre 
képes. Miklósa Erika esetében pedig 
a világ egyik leggyönyörűbb hangjáról 
van szó – fogalmazott.

Tóth László trombitaművész a 
nemzetközi és hazai sikerek titkáról 
beszélt. – Erikát nem kell bemutatni, 
fantasztikus muzsikus, kiváló énekes. 
Nincs olyan helyzet, hogy ne tudná le-
venni a lábáról a közönséget. Dani egy 
rendkívül összetett figura, mindenben 
azonnal lehet rá számítani. Mindig az 
ember alá rakja a legkülönlegesebb 
hangzásvilágokat. Mellettük trombitál-
ni egy templomi közegben… Az egész-
nek a komplexitása csodálatos. A titok 
az összeszokottság és az, hogy ilyen 
kiváló muzsikusokkal játszhat együtt 
az ember.

Fotók: Banczik R
óbert

Miklósa Erika
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250 éve, 1772. 
július 28-án 
született Láng 
Ádám János 
színész, író, 
műfordító. 18 
évesen előbb 
a pesti német 
társulat, majd 
1792-től az első pest-budai magyar 
színtársulat tagja lett. A kecskeméti 
születésű Kelemen László vezette tár-
saság a rendszeres működést 1792. 
május 5-én, egy kis budai faszínház-
ban kezdte meg. Ezen az előadáson, 
a Talált gyermek című darabban Láng 
Ádám János is színpadra lépett. Később 
mint vándorszínész tengette életét, 
de rendezői és zenei vezetői feladato-
kat is ellátott, többször volt igazgató. 
Társulata 1815–16-ban és 1827-ben 
Kecskeméten is föllépett. 1837-től a 
Pesti Magyar Színház, majd a Nemzeti 
Színház tagja volt. 1847. március 22-
én hunyt el.

100 éve, 1922. 
a u g u s z t u s 
7-én hunyt el 
Eötvös Nagy 
Imre hírlapíró, 
s z e r k e s z t ő . 
Pályáját ke-
reskedőként 
kezdte, majd 
irodalommal foglalkozott, többek 
között a kecskeméti Kossuth-szobor 
történetét is megírta. A 19. század-
fordulót megelőző és követő évek-
ben ő szerkesztette a Kecskeméti 
Nagy Képes Naptárt, amely név és 
címtárak, hirdetések és egyéb aktu-
alitások mellett számos értékes élet-
rajzi és várostörténeti témájú írást 
közölt. Részt vett Kecskemét poli-
tikai közéletében, évtizedeken át a 
törvényhatósági bizottság tagja volt. 
Eleinte antiszemita, később liberális 
orientációt követett, a Kossuth-párti 
ellenzéknek lett a vezető tagja.

Lapunk 
archívumából
Modern permetezőgép 
A Kecskemétvidéki Gazdasági Egyesü-
let választmányi ülésén több kecske-
méti találmányt is bemutattak. A legna-
gyobb sikert egy permetezőgép aratta. 
„A Biró Géza úr által bemutatott »Auto-
mata« önműködő permetező igen szépen 
működik; előnye az, hogy a munkásnak, 
működés közben nincs egyéb dolga, mint 
a fecskendezés helyes voltára ügyelni, mert 
az egy puttonhoz szükséges és 22 krba 
kerülő anyag abba beleöntetvén, az erre 
ráöntött viz azt, 5 percz alatt feloldván, 
szénsav fejlődik, mely a folytonos nyomást 
előidézi, innen túl a gép csak működésre 
vár. A gépnek kiváló előnye az önműködés 
és működésének egyenletessége; hátránya 
a hozzá használható anyag és a gépnek 35 
frtra szabott magas ára.”
 (KL, 1897. augusztus 8.)

A villanyvilágítás 
terjedése
„Városunkban reménységünkön felül igen 
örvendetesen halad előre a villamvilágitás, 
annyira, hogy a Ganz és társa czég által 
a városi tanács már a 4-ik dinamó gépet 
és fütőkazánt volt kénytelen megrendelni, 
mert annyira felszaporodott a villamvillá-
gitást használó magán felek száma, hogy 
a jelenleg üzemben lévő 3 gép nem képes a 
kellő áramot előállitani, s minthogy még 
naponta jelentkeznek, kik az áramot la-
kásaikba ohajtják bevezettetni, kénytelen 
volt a város a gépeket megrendelni. Ha to-
vább is igy halad, mit biztosan reméllünk, 
igen rövid idő múlva tetemesen leszállitják 
az áram, illetve a világitás árát. Tanácsos 
lenne, ha diszes városi székházunk egyes 
sötét, de különösen a földszinti, tovább a 
börtönök és rendörökhöz vezető folyósó-
kat, valamint a székház főbejáratának ki-
világitását is villámmal eszközölni.”
 (KL, 1897. augusztus 8.)

A város 
krónikáiból

Holczer József

SZÁMVETÉS
(18. születésnapomra)

Lassanként komolyodom. S kiverem 
fejemből
A kék kéjvágyakat, melyek ifjú 
életemből
Viharos, zajló férfikort, zsémbes 
öregséget
Tennének, s nem élnék békességes 
éltet.

Csalfa szivárvány, örömtelen élet!
Itt vagyok kitárt kapudban ácsorgón.
Vonzzon a züllés, a divat, a pénz?
Nem kell! más kell! más, más!

Más!

Térdrehullni egy imádott nő előtt??
Ha ugyan van még nő, kit imádni 
lehet…
Csevegőn csacsog, megszédít.
Szavai számodra szent parancsok.

Józan vagyok, tizennyolc éves,
Ki mindenre képes,
De arra nem, hogy tönkrerontsa életét –
S másét még úgyse.
Nézz szét!

Térdrehullni egy fémdarab előtt?
Sőt lehajolni, hogy fölszedd?
Tedd!
De nekem más a célom.

Igyál. ha búd van, igyál, ha örülsz!
Azt hiszed, vágyom a szeszre?
Térj észre!

Mi cél lebeghet előtted?
Ámor nyilát röptében rontottad széjjel;
Aludtál, míg mások fröccsöztek éjjel;
Pénzre nem fanyalodsz.
Mondd, mit csinálsz? Mi műhöz fogsz?

Megérdemled, hogy nő elforduljon 
tőled!
Megérdemled, hogy lenézzen, 
megvessen,
Sziszegő szájjal kacagva kinevessen.
Kétségbe essem?
Pénz elguruljon, ital földre hulljon, 
hullámzón
hömpölyögve!

Nyögj! Fújtass, káromolj! Elég! – – –
Én új életet kezdek.
Alter egóm! Legyünk mi egyek!
Tiéd a szó! Nyíljon az ajkad!
Vérfagylaló vigasztalások, szűnjetek,
Százszor-ezerszer megvagyok 
nélkületek!

Fagyos űr, mi a női nemtől,
Az ital izzó poklától, a pénz 
Mammonától,
Minden evilági vak-kancsal kívánságtól
Örökre elköte ímmár.

Elköt-e?
Elkötelez! Mi?

Hatalmas cél lebeg most előttem,
Tisztán, világlón. Maga az Isten.

Égi dicsőség, aranyló glórja
Fején s igazosztó szent trónja,
Mi vonz.

Elfordulok tőled, örökre, világ,
Míg kacér képeddel kárt nem tészel 
bennem.
Romlott, kétszínű nők. Silány 
pénzdarab,
Rossz lőre – undok, utálatosság.

Utálatos!!!

Sok elmaradt csók, ölelés?!
De lesz mise, melyben paxolnak az 
atyák.
Lesz evangélium, melynek utána
A pap a könyvre csókját leheli.
S ez a könyv csalatkozhatatlan.

Épp ezért életem, úgy érzem,
Új kerékvágásba zökkene immár.

Nagy hivatás, mi vezérel,
Találkozhassam az égi Vezérrel,
Szolgája leszek egy életen át,
Isten veled, vérszennyes, vad világ!
 Kecskemét, 1965. február 1.

III. LEVÉL POLYÁK FERENCHEZ

Képzeletrabló romantika fűtött:
Egzotikusnak mondogattam Matkót.
Sőt legutóbb már mindezt betetézte
Torz futurizmus.

Drága Barátom! A küszöbötökhöz
Érve a szívem színűltig örömmel
Telt meg. Ez az, mit Petőfi Aranynál
Egykoron érzett.

VAN mégis Matkó! Megbizonyosodtam:
Ló-, juh-, tehénhad, bukfencező békák.
Zöld horizont ad kékessárga csókot
Lágy levegőnek.

Puszta s az erdő – ez a realizmus,
Egyben ez adja a romantikát is.
Szunnyatag szőlő, kukoricaország –
Kincs takarói.

Villám-vetélte mértani idom-fák –
Szarka hegyükben, fészke zokogó 
csönd.
Kotnyeles traktor; ragyogó tücsökdal:
Szféra zenéje!

S itt van a költő! Anakreon-módra
Bort s a leánymézt szürcsölöd epedve.
Véső, ecset lett tollad társasága,
Új Leonardo!

Ferkó! Csodálom szűk hazád, deS itt
van a költő! Anakreon-módra
Bort s a leánymézt szürcsölöd epedve.
Véső, ecset lett tollad társasága,
Új Leonardo!

Ferkó! Csodálom szűk hazád, de 
Téged,
Őstehetséget, szinte irigyellek.
Tarts ki tovább is: szorgalom az anyja
Megbecsülésnek!
 Kecskemét, 1965. augusztus 21.

ÉBREDÉS, LEONINUSOK

Hajnali hó, puha pálmák. Látod az 
állatok álmát?
Nézz oda: mennyi bölény mennyei 
völgyek ölén!

Isteni friss kedvre belenézel a napba 
nevetve:
Bő takaró-tükörét el-ki teríti köréd.
 Budapest, 1970. június 7.

ÖREG MACSKA NEM FELEJT!

„Cirmos cica, Ciromba,
Mért karmolsz a karomba?”

„Háromhetes koromba’
Megfürdettél koromba’.
Ezért vagyok goromba!”
 Kecskemét, 1989. május 8.

BETLEHEMI SZÓ
(JÁTÉK)

Isten-esten állat-illat illet;
pásztor-poszter, karéj király kijár.
Ünnep e nap… Ó, nép, bánod bűnöd? 
–
égő égi ige enyém, Anyám!
 Kecskemét, 1994. október 25.

Egy piarista atya verseiből – Holczer 75
Holczer Józsefet bizonyára sokan 
ismerik – igazi nyelvőr és tanár, a 
kecskeméti piarista rend pap-szer-
zetese, a gimnázium nyugalmazott 
tanára, aki magyar–orosz szakot 
végzett bölcsészként olyan jeles 
fórumokon tette közzé írásait, mint 
például az Élet és Tudomány, az 
Édes Anyanyelvünk, a Köznevelés, 
a Magyar Nyelvőr, a Magyartanítás 
és az Irodalomismeret. Publikációi-
nak száma meghaladja a hétszázat, 
Balázs Géza nyelvész népszerű rá-
diórovatában pedig több mint 200 
esszéglosszát olvastak föl tőle. 

Holczer József nyelvművelői tevé-
kenységét 2005-ben Lőrincze La-
jos-díjjal is elismerték, melyet Grét-
sy László professzortól vehetett át. 
Igazi tudós tanárként van jelen vá-
rosunkban, aki elvonultsága ellené-
re nyelvi leleményeit sokszínűen és 
találékonyan bontja ki, adja közre 
mindenki örömére, okulására. Eh-
hez a sokszínűséghez tartozik köl-
tői tevékenysége is, melyet 1997-
ben Pilinszky-díjjal is jutalmaztak. 
Most legújabb, a 75 éves születés-
napja alkalmából kiadott kötetéből 
szemezgetünk gratulálva eddigi 

munkájához, mellyel városunk kul-
turális életét alázattal gazdagítja. 

Holczer József korábban három 
könyvet publikált: Minden szó egy 
regény (Kozma Lászlóval, 2000) és 
„Emberítő csodánk” (2003) a Korda 
Kiadónál, s 2019-ben a Kecskeméti 
Katona József Múzeum adta ki az 
emlékezéseiből, írásaiból összeállí-
tott Hitet átható humor című köte-
tet. 2021-ben jelent meg legújabb 
könyve Holczer – hetvenöt, egy 
piarista atya verseiből címen a pi-
arista rendház jóvoltából, mely ver-
seskötet egészen kisgyerekkorától 

összefoglalót nyújt költészetének 
formálódásáról, klasszikus művelt-
ségét, versfordításait is ragyogóan 
felmutatva, s egyúttal humorral 
teli korrajzot szolgáltatva egészen 
napjainkig. Most nyelvi leleménye-
iből, ihletett versdarabjaiból vá-
logattunk néhány gyöngyszemet. 
Különös egységbe kerül ezekben 
a versekben az Isten iránti mély el-
kötelezettség, nyelvi játékosság, az 
ember esendősége-krisztusi méltó-
sága, a gyermekkorra való tudatos 
rátalálás, meghökkentő truváj, s 
klasszikus műveltség. Turai Laura

Világsztárok Kecskeméten
Két rendhagyó kiállítást lehet 
megtekinteni július 12-e óta 
a Kecskeméti Katona József 
Múzeum és a Bozsó Gyűjtemény 
összefogásában. A főszerepben 
Bob Dylan és Andy Warhol. A 
tárlatok október 9-ig, keddtől 
vasárnapig, 10 és 17 óra között 
látogathatók.
A Bozsóban Andy Warhol, a pop-art 
ikonikus képviselőjének képei lát-
hatók. Marilyn Monroe, Mao vagy a 
Cambell’s konzerv ábrázolásait az is 
ismeri, aki Warhol nevét nem.

A Cifrapalota pedig Bob Dylan vi-
zuális útinaplóját mutatja be. Képein 
az amerikai kultúra toposzai: felhő-
karcolók, vasútvonalak, függőhidak 
sorakoznak főként. Nem véletlen 
kapta a műveiből alkotott tárlat az 
Úton címet. 

TOVÁBBI KÉPEK!

Fotó: Banczik R
óbert
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Bár nem volt nehézségektől 
mentes az élete, de a szüleitől 
tanult család- és hivatásszerete-
te mindig túlsegítette a gondo-
kon, sőt, úgy érzi, hogy még ezek 
által is gazdagodott, erősödött, 
növekedett. Nyugdíjasan is 
tevékeny, hatalmas elszántság-
gal igyekszik feldolgozni férje 
hagyatékát, ősei múltját és a 
vele történteket.

– Mikor, s milyen módon fejezte be 
a tanítást?

– Idősebb kollégáim, ismerőseim 
példáit látva, akik közül többen egyik 
napról a másikra fejezték be a mun-
kájukat, és azután nem találták a he-
lyüket az életben, én úgy terveztem, 
hogy majd fokozatosan hagyom abba 
a tanítást. Így is lett. Viszonylag korán, 
hatvanévesen lettem nyugdíjas egy 
akkori központi intézkedés miatt. Egy 
évig azonban – külön engedélyt kapva 
– még folytathattam a zene angolul tár-
gyam tanítását, mert az utódom csak 
2008-tól tudta átvenni tőlem ennek 
a speciális területnek az oktatását. A 
következő négy évben sokat fordítot-
tam, emellett a hozzánk költöző beteg 
édesapámat ápoltam. 2012-ben azután 
visszahívtak a Kodály Iskolába, mert 
az állás megüresedett, és 2019-ig még 
folytattam a korábbi munkámat, de 
már évről évre kevesebb óraszámban. 
A katedrától véglegesen tehát 72 éve-
sen váltam meg.

– Mivel telnek azóta a napjai?
– Úgy terveztem, hogy nyugdíjas 

éveimben majd feldolgozom a csa-
ládom történetét. 2017-ben, amikor 
már kevesebbet tanítottam, el is kezd-
tem a szekrénnyi irat rendszerezését 
és a fejemben lévő emlékek rögzíté-
sét. A négy ág egyikével el is készül-
tem, férjem váratlan betegsége és 
gyorsan bekövetkezett halála azonban 
megszakította ezt a munkámat. Azóta 
az ő hagyatékát rendezem, ez tölti ki 
a mindennapjaimat. Közel 50 doboz, 
bennük kortörténeti dokumentumok, 
fotók, emléktárgyak vesznek körül, a 
számítógépen is rendkívül sok feldol-
gozásra váró anyag található, a több 
ezer előadását, cikkét, levelezését, 
hang- és videofelvételét is fel szeret-
ném kutatni, egy adatbázisban össze-
gezni ezeket stb. Rendkívül sok időt 
igénylő, fáradságos munka ez. Volt 
például olyan előadása, amelynek fel-
dolgozása az első jegyzetek megisme-
résétől az anyag elhangzásáig, majd a 
különböző folyóiratokban fellelt visz-

szajelzések, beszámolók megtalálásá-
ig, illetve a lábjegyzetek elkészítéséig 
három napig tartott.

Hihetetlenül gazdag férjem levele-
zési anyaga is, az elmúlt több mint fél 
évszázad számos jelesével volt kap-
csolatban. A mély szakmai tartalmú 
leveleket mind megőrizte, én meg az 
általa írottakat próbálom megtalálni, 
megszerezni. Így például épp a napok-
ban kaptam ígéretet László Ferenc ko-
lozsvári zenetudós fiától, hogy Miska 
mintegy 160 levelét, amelyet az édes-
apjának küldött, eljuttatja nekem. 

Egyúttal összeállítok egy pontos 
eseménynaptárt is az életéről: Ex-
cel-táblázatban rögzítem, hogy mikor 
és hol milyen programon vett részt, 
milyen szerepet vállalt ott, milyen 
utóélete volt annak a rendezvénynek. 
Eddig közel ezer cikkét rendszerez-
tem, de a nagyobb rész még hátra van. 
Hála Istennek, vannak segítőtársaim! 
Barátok, ismerősök – mintegy 15-en – 
önkéntes alapon segítenek például a 
digitalizált levelek átírásában. 

– Mi a célja férje hagyatékának 
rendezésével?

– Azt gondolom, hogy ez egy hatal-
mas kincs, nem szeretném, ha örök-

re elveszne. Úgy tervezem, hogy az 
anyagot a Kodály Intézet számára át-
adom, ha valaki később kutatni akar-
na benne, az ott megteheti majd. Az 
általam készített adatbázist meg egy 
internetes felületen szeretném min-
denki számára hozzáférhetővé tenni! 
Addig is, amíg ez elkészül, szeretném, 
ha magyar és angol nyelvű válogatott 
írásai külön kötetben megjelennének. 

– Jut ideje mindezek mellett másra 
is?

– Őseim életének feltárását folyta-
tom, igaz, erre mostanában ritkábban 
tudok időt szakítani. A velem történ-
teket – publikációimat, tanításom 
tárgyi emlékeit, levelezésemet, fotói-
mat – is igyekszem rendezni. Emellett 
számba vettem a családi könyvtárun-
kat és kottáinkat, ezek egy részét már 
el is ajándékoztam. 

A 2017-ben megjelent kötetem, a 
Kodály nyomában Budapesten nép-
szerűsítésében részt veszek, az elmúlt 
években több mint húsz könyvbemu-
tatót tartottam. 2019-ben jelent meg 
a legkomolyabb fordításom, egy angol 
nyelvű válogatás Kodály pedagógiai 
írásaiból, amit még a férjem szer-
kesztett. Ha valamilyen témában egy 

előadás megtartására kérnek föl, azt 
örömmel vállalom, most épp egy ze-
netudományi konferenciára készülök, 
ahol a hagyatékfeldolgozás fontossá-
gáról fogok majd beszélni.

Apám arra tanított, hogy a szellemi 
és a fizikai munka kiegyensúlyozottsá-
ga tartja az embert életben. Épp ezért 
rendszeresen tornázom, jógázom, 
úszom, s mivel kertes házban lakom, 
otthonom is sok feladatot ad nekem.

– Kikkel tart szorosabb 
kapcsolatot?

– Férjemmel sosem éltünk nagy 
társasági életet, a munkánk mellett 
erre nem jutott időnk. Néhány barátot 
persze magam mellett tudhatok, ve-
lük jó összefutni, beszélgetni, közö-
sen kirándulni. A kiterjedt rokonság 
is összetartó, nemrég a népes Ittzés 
család találkozóján közel százan vol-
tunk együtt.

A legfontosabb számomra termé-
szetesen a család – így volt ez férjem 
elvesztése előtt és így van ez azóta 
is. Három gyermekünk közül kettő, 
Tamás és Ádám Kecskeméten, míg 
Gergő immár 3. éve Kínában él. Hét 
unokának is örvendhetek, novem-
berben meg már az első dédunokám 

is megszületik majd. A közelemben 
élő családtagjaimmal természetesen 
gyakrabban vagyok együtt, az unokák 
napi programjaiba be-besegítek, a 
hétvégeken meg néha együtt ebéde-
lünk. Rendszeresen járok Budapestre 
lélekben is töltekezni – koncertekre 
megyek, kiállításokat tekintek meg –, 
ilyenkor igyekszem a Zeneakadémi-
án tanuló unokáimmal is találkozni. 
Az utóbbi években a nagy család már 
ritkábban jött össze, örömömre a 75. 
születésnapomra a terveink szerint 
együtt lesz a rokonság.

– Eddigi életútját milyennek látja?
– Nehéz időkben, a Rákosi-kor-

szakban voltam gyermek, a pasaréti 
általános iskolában, kádergyerekek 
közt nem éreztem jól magam. Később 
gimnazistaként, illetve a Zeneaka-
démián már otthonosabb közegben 
mozogtam, tudásban és emberi kap-
csolatokban is növekedtem. Azután 
férjhez mentem és megszülettek a fia-
ink, munkámban is örömömet leltem, 
s bár voltak gondjaink és problémáink 
is bőven, mégis úgy látom, hogy az 
évek teltével mindig jobb lett, szépen 
és fokozatosan kiteljesedett az éle-
tem.  Varga Géza

NÉVJEGY
Ittzésné Kövendi Kata nyugdíjas közép-
iskolai tanár Budapesten született 1947. 
augusztus 17-én. 1965-től a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola középiskolai ének-
tanár- és karvezetőképző szakán tanult, dip-
lomáját 1970-ben vette át. 1971–76 között 
az ELTE BTK angol nyelv- és irodalomtanári 
szakát is elvégezte. 1970-től 2008-ig, majd 
2012-től 2019-ig, végleges nyugdíjba vonu-
lásáig a Kodály Iskolában tanított éneket és 
angolt, emellett a zene angolul tárgy tanára 
volt. Közben az 1980-as években mint me-
gyei angol nyelvi szaktanácsadó is tevékeny-
kedett. Részt vett a kecskeméti nyelvtanári 
egyesület megszervezésében, az Angoltaná-
rok Nemzetközi Egyesülete első nemzetközi 
konferenciájának – Kecskemét, 1991 – 
megrendezésében, a zene angolul tantárgy 
kidolgozásában és a Kodály Iskolában való 
bevezetésében. Szakmai előadásokat tartott 
hazai és nemzetközi konferenciákon, több 
ízben vezetett nyelvtanári továbbképzéseket. 
Cikkeit, tanulmányait hazai és külföldi folyó-
iratok közölték. Úttörő jellegű munkája, az 
Angol–magyar, magyar–angol zenei szótár 
2001-ben látott napvilágot, sikeres alkalma-
zása miatt a könyv 2021-ben újabb kiadást 
élt meg. Kodály Zoltán nyomában Budapes-
ten című kötete 2017-ben jelent meg. Több 
szakmai könyvet és cikket fordított angolra 
elsősorban a magyar zeneoktatásról. Az 
IATEFL-Hungary, a KATE, a NELLE és az 
IATEFL korábbi, a Magyar Kodály Társaság 
jelenlegi tagja. Szakmai munkájáért számos 
elismerést kapott: 1976-ban egy nemzetközi 
nyelvtanári esszépályázat I. díját, 1989-ben 
és 1994-ben a Művelődésügyi Minisztérium 
pályázatainak első díját, 2001-ben az MTA 
alkotói pályadíját nyerte el, míg 2021-ben 
az Apáczai Csere János-díjat is átvehette.

Kodállyal és Bartókkal

Ittzésné  
Kövendi Kata

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Kisdiákként

Családi körben 2017-ben, az 
utolsó közös karácsony férjével

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

új típusú gépkezelő
tanfolyamaira!
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EZ A 
VARÁZS−

TÁSKA

MÉG NEM 
ISKOLÁS

A DALAI 
LÁMA 
NÉPE

MADÁR−
VONULÁ−

SI FOR−
MÁCIÓ

TÖBBES 
SZÁM 

JELE
OZMIUM

NORTH

... PLUS 
ULTRA

ELISMER, 
IGAZOL

BUZGÓ, 
TÖRTETÕ

KÖZÉPEN 
ALÁHÚZ! GIGA

HA, 
ANGOLUL

ÜZLET

CIVAKO−
DÓ, VE−

SZEKEDÕ

MÉTER

NEW Y.−I 
TÕZSDE, 

RÖV.

ERÕS, 
VÁLLAS

SEGÉLY−
KÉRÉS

NÉVELÕ

IDEÁLIS 
RÉSZLET!

MAGYAR−
NÉMET 

TENISZE−
ZÕNÕ

A G
JOULE

VIKÁRI−
US, RÖV.

DÉL, 
ANGOLUL

... 
BRYANT

OKOZAT,
KÖVET−

KEZMÉNY

MUZSIKA

NIGÉRIA 
SP.JELE

NORVÉG 
SP.JEL

OSCAR−
DÍJAS 

GÖRÖG 
ZENE−

SZERZÕ

VÖRÖS, 
OLASZUL

KÉN

GYÛRÛ 
VÉGEI!

ÜDV, 
RÓMAI!

FEJ

FRANCIA 
SZÍNÉSZ 
(ALAIN)

CSALÓKA 
ELKÉP−
ZELÉS, 

AGYRÉM

FRANCIA 
ÉRSEKI 
SZÉK−
HELY

FELÜLE−
TESEN, 
KUTYA−
FUTTÁ−

BAN

TÉLI 
SPORT

KILO−
GRAMM

FÉLRE!

SZÉLEIN 
VARR!

UTÓD

HIBÁZIK

RICSAJ

JÓ ERED−
MÉNY

EGYÜT−
TES 

FRONT−
EMBERE

NÉMA 
REGE!

DICS−
FÉNY

...−TÓTH 
LÁSZLÓ

PÁRA!

... KAZAN; 
RENDE−

ZÕ

Segítség: 
ELIA, 
NYSE, 
REIMS, 
ROSSO

ÛRMANÓ

LEVITT 
"A" HANG

ÜRES 
KAS!

ANGOL 
TOLL!

MAGYAR 
JOGÁSZ 
EGYLET

1/2 ÁRIA!

KÁLIUM

BIZO−
NYÍTÉK, 
ÉSZOK

FELKÉ−
SZÜLÉSI 
EDZÉS−

SOROZAT

KERÍTÉS 
ANYAGA 

LEHET

DOKTOR

KAMASZ, 
SUHANC, 
LEGÉNY−

KE

IGAZGA−
TÓ, TRÉ−

FÁSAN

BÓR

MADZAG
REMEK!
ÉLJEN!
VIVÁT!

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két db írószer-ajándékcsomagot  
a Malom Írószer jóvoltából.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket augusztus 22-ig várjuk az 
elérhetőség feltüntetésével, a jatek@hiros.hu 
e-mail-címre vagy postán a Kecskeméti Televízió 
címére: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
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A legifjabb  
kecskemétiek

Mikula Zoé (édesanyja neve: Utasi 
Nikolett) Ágasegyháza, Szász 
Natasa (Horváth Noémi) 
Kerekegyháza, Vatai Emma (Reszeli-
Soós Anna) Kecskemét, Kása Áron 
(Reszeli-Soós Eszter) Kecskemét, 

Cepán Benedek (Szebenyi Mária Anikó) Szolnok, 
Ragó Mátyás (Tarjányi Rita) Kecskemét, 
Szababszállási-Tóbi Noel Dánial (Szabadszállási-
Tóbi Bálintné Fekete Palóma Cintia) Kecskemét, 
Szász Jázmin Zejnep (Feri Enikő) Tass, Steingruber 
Klarissza (Kolompár Amália) Dabas, Kovács Áron 
(Maróti Zsófia) Kecskemét, Nagy Gréti (Tóth 
Krisztina) Ballószög, Bokros Botond (Tóth Regina) 
Kiskőrös, Szabó Hanna Bella (Gulyás Edit) 
Kiskunfélegyháza, Votisky Mira (Boda Bettina) 
Budapest 03., Losó Zente Zalán (Behány Alexandra) 
Kecskemét, Tóth Blanka (Talapka Renáta) 
Kecskemét, Sárközi Nadin Edit (Sárközi Liliána 
Valéria) Kunszentmiklós, Pintér Zoé (Pozsár Edina) 
Kecskemét, Bata Olivér (Sésztó Angéla) Kiskőrös, 
Benyóczki Jázmin (Juhász Anita) Kecskemét, Tóth 
Zalán (Hingyi Krisztina) Kunszentmiklós, Gacs Mirella 
Erina (Dudás Zsuzsanna) Kecskemét, Hajma Zente 
Noel (Buda Kitti) Fülöpszállás, Szűcs Léna (Gulácsi 
Erika Réka) Nagykőrös, Veszelszki Nolen (Pető 
Krisztina) Lajosmizse, Kiss Elena (Kövecses Anett) 
Ballószög, Nagy Annabella (Szakács Tamara Hajnal) 
Cserkeszőlő, Zámbó Dominik László (Balogh Andrea 
Éva) Prügy, Majlát Dániel (Béni Ibolya) Izsák, Földi 
Rozina Gréta (Lantos Melinda) Kecskemét, Károly 

Kamilla (Fekete Krisztina) Helvécia, Darányi Áron 
(Kecskés Mónika) Kecskemét, Cseh Lotti Noémi 
(Péntek Laura) Lakitelek.

Halottaink
Csizmadia Zsigmondné Végh Ibolya 
(1958.) Kecskemét, Vida Erzsébet 
(1962.) Kiskunhalas, Barna Istvánné 
Fodor Mária (1934.) Tiszaújfalu, Csősz 
Krisztina (1938.) Fülöpszállás, Madaras 
Edit Ilona (1955.) Kecskemét, Barna 

György (1929.) Kecskemét, Böjtös Lászlóné Bene 
Julianna (1942.) Orgovány, Bakos András (1952.) 
Kecskemét, Nagy László István (1944.) Kecskemét, 
Molnár László (1952.) Kecskemét, Vidéki József 
(1938.) Kecskemét, Gonda János (1956.) 
Kiskunfélegyháza, Böde Pál Ferenc (1940.) 
Kecskemét, Tonté Gézáné Pusztai Éva (1967.) 
Kecskemét, Fehér Mariann Csősz Mariann (1975.) 
Kecskemét, Tóth Istvánné Kővágó Emerencia Katalin 
(1956.) Nyárlőrinc, Antal Jánosné Tóth Erzsébet 
(1936.) Kecskemét, Szabó Imre (1978.) Zenta, 
Herczeg Lajos György (1959.) Kecskemét, Héjjas 
Sándorné Gere Terézia Ida (1936.) Kecskemét, 
Csontos Mihály (1984.) Kiskunmajsa, Balla Károlyné 
Bábiczki Erzsébet Katalin (1946.) Kecskemét, Poór 
Ferenc (1951.) Kecskemét, Herpai Ferenc (1956.) 
Nagykőrös, Nagy Gyula (1963.) Debrecen, Kovács 
József (1941.) Kecskemét, Rejtő Ferenc Mihályné 
Bartus Irén (1941.) Kecskemét, Jámborné Benda 
Katalin (1939.) Kecskemét, Walter Jánosné Kiss 
Juliánna (1927.) Kecskemét, Tóth Zoltánné Szabó 
Mária (1936.) Budapest 08., Szabó Rózsa Lenke 
(1956.) Fülöpháza, Vida Jenőné Damásdi Judit 
(1948.) Izsák, Fehér István János (1957.) Lajosmizse, 

Mokánszki Béla Nyíregyháza, Laczi Mihályné Orosz 
Katalin (1951.) Kecskemét, Balla Richárd János 
(1974.) Kecskemét, Kiss Károlyné Juhász Erzsébet 
Mária (1938.) Orgovány, Vágó Zsigmondné Tábori 
Éva (1941.) Jászberény, Kapás István János (1934.) 
Kecskemét, Erki Jánosné Szathmári Irén Terézia 
(1934.) Cegléd, Mihályi Antal Zoltánné Pál Éva 
Julianna (1953.) Kecskemét, Gulyás József 
Sándorné Székely Mária Magdolna (1943.) 
Kecskemét, Mészáros József János (1942.) 
Kecskemét, Tóth Pál István (1940.) Jánoshalma, 
Túri Kis Illlésné Nagy Ilona (1940.) Jakabszállás, 
Szabó Zoltán (1952.) Budapest 07., Mészáros László 
(1963.) Kecskemét, Lakatos Miklós Lajos (1946.) 
Székelyzsombor, Nagy Ferencné Nyemecz Edit 
(1960.) Lajosmizse, Veszelszki Istvánné Borbély 
Erzsébet (1935.) Fülöpszállás, Kispál Péterné Kollár 
Ilona Mária (1949.) Lajosmizse, Kengyel János 
Imréné Timár Mária (1937.) Kecskemét, Fülöp 
Kálmánné Polgár Eszter (1934.) Szabadszállás. 

Házasságot 
kötöttek
Nemes István és Zsadon Lilla 
Andrea, Bene Lajos és Kovács 
Krisztina, Gyalai Krisztián és Sulik 

Anikó, Krajcsi Róbert és Somogyi Tímea Réka, 
Kurucz Tamás és Vida Vivien Aranka, Pethő Csaba és 
Hargitai Beatrix Nikolett, Virág Máté Gyula és Lackó 
Viktória, Szabó Attila Zsolt és Kapás Katrin Ibolya, 
Spirk Tamás és Kovács Ildikó, Kovács Krisztián és 
Farkas Szilvia, Subucz Balázs és Csollák Ildikó, 
Végvári András Mihály és Sipiczki Zsuzsanna Sára, 
Góbi István és Péter Csilla, Tóth Zoltán és Füri Anett, 
Aszódi Balázs és Péli Kitti, Farkas Attila és Cserkó 
Lídia, Reibl Dániel és Varga Lilla, Pap József és 
Lukács Éva, Vancsik László és Molnár Ildikó, Gruber 
Kornél és dr. Orosz Réka, Balla Dávid és Tatarek 
Golda, Sándor János Pál és Turkevi-Nagy Ildikó, Pap 
Tibor és Dinnyés Adrienn, Szeghalmi József és Nagy 
Szilvia.

A július 7-i lapszámunkban 
megjelent rejtvény megfejtése:

Künn a pusztán 
szántok, vetek /  

Kapi Gábor,  
Karczagi János

Két személyre szóló belépőjegyet  
nyert az Új Tanyacsárdában 

megrendezett Künn a pusztán 
szántok, vetek” című nótaestre:

Török Erzsébet.  
(A nyereményét átvette.)

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

Főszerkesztő: Kozák Polett
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30–31. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

Ifjúsági olimpiai győzelem
Szenzációs versenyzéssel Deák Zalán, a Kecskeméti Sportiskola 
futója megnyerte a 100 méteres síkfutást a Besztercebányán rende-
zett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF). A 16 éves sprinter 
júliusban sportiskolás társával, Faragó Rómeóval bejutott az U18-as 
Európa-bajnokság döntőjébe. A kiváló eredményeket elérő sprinter 
hétfőn a Gyulai István Memorial versenyen is rajthoz állt.

A Bolyai János Gimnázium tanulója 
korábban focizott, ahol kitűnt gyorsa-
ságával, majd 3 évvel ezelőtt a diáko-
limpián indult el síkfutásban.

– Gyorsaságomat a fociban is ka-
matoztatni tudtam, de azt éreztem, 
hogy a sprintszám, a rövid távú futás 
az erősségem. Pista bácsihoz (Juhász 
István, Zalán edzője – a szerk.) két és 

fél évvel ezelőtt már azzal az elhatáro-
zással kerültem, hogy sprinter szeret-
nék lenni – vallott a kezdetekről.

Zalán az ifjúsági olimpián meggyő-
ző fölénnyel, saját csúcsát megjavítva, 
10:59-es idővel nyerte a száz métert, 
amire régen volt példa. Ő korosztályos 
magyar bajnok, a legjobb idő azonban 
ebben a korosztályban még mindig 

a szintén kecskeméti Havas Csabáé, 
aki a 10:53-at évtizedekkel korábban 
futotta.

– A döntő előtti napot egyedül töl-
töttem és próbáltam koncentrálni a 
versenyre, a döntő napján azonban 
már felszabadultan vártam a versenyt 
– emlékezett vissza a verseny előtti 
izgalmakra.

A KARC-KESI futójaként minél jobb 
eredményeket szeretne elérni, majd 
természetesen a felnőtt válogatott-
ság és az olimpikonná válás a célja. A 
sportiskola, és a Kecskeméti Atlétikai 
Centrum és Juhász István edző kitűnő 
hátteret biztosít ahhoz, hogy a sprin-
ter álma valóra váljon. Zalán a 2028-as 
Los Angelesben rendezendő olimpiát 
célozta meg, amelyen a magyar válo-
gatott tagjaként szeretne részt venni.
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A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti 
Kosárlabda Akadémiáról két 
játékos kapott meghívót az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra 
(EYOF) készülő U16-os magyar 
válogatottba. Tózer-Nemes 
Boglárka és Sinka-Pálinkás Szofi 
a felkészülés során bizonyítot-
ták, hogy kitűnő képzést kaptak 
a kecskeméti akadémián, mert 
mindketten az utazó keretbe 
kerültek, majd az óriási sikert 
elért, bronzérmes csapat tagjai-
ként hozzájárultak a szenzációs 
szerepléshez.

Tózer-Nemes Boglárka 7 éve kezdett 
kosárlabdázni a Mercedes-Benz Nem-
zeti Kosárlabda Akadémián. A Bányai 
Júlia Gimnázium 10. évfolyamát kez-
di szeptemberben. Korábban is volt 
már korosztályos válogatott. Boglár-
ka 16 éves lett, ezért a szezon végén 
elbúcsúzott az akadémiától és ősztől 
a Kecskeméti Kosárlabda Club játéko-
sa lesz. 

– Amikor megkaptam a behívómat 
a válogatottba, nagyon boldog vol-
tam, mert tudtam, hogy az EYOF más, 
mint egy vb vagy Eb. Nagyon vártam, 
hogy ott legyünk és extrán sikerült, 
mert senki nem számított arra, hogy 
a dobogóra állhatunk. A maximumot 
hoztuk ki magunkból, hatalmas bol-
dogságot jelentett a bronzérem meg-
szerzése – emlékezett vissza eddigi 
kosárlabda-karrierjének egyik legfon-
tosabb eseményére.

Boglárka az akadémiára úgy tekint, 
mint második otthonára, ahol megta-
nulta azt, hogy csak sok munkával, 
fegyelemmel és kitartással lehet si-
kert elérni.

– Minden nap itt voltam, nagyon 

sokat edzettem, itt vannak a baráta-
im. Minden segítséget megkaptam 
ahhoz, hogy korosztályos válogatott 
lehessek, hogy fejlődjek. Az akadémia 
vezetése mindent elkövetett, hogy 
jó sportoló és a társaira figyelő, igazi 
csapatember legyek. Óriási köszönet 
ezért! Nagyon szorosan kötődőm az 
akadémiához, éppen ezért nagyon ne-
héz volt a búcsú, fájó szívvel megyek 
tovább – fűzte hozzá.

Boglárka meghívót kapott a Por-
tugáliában rendezendő U16-os Euró-
pa-bajnokságon szereplő válogatott 
keretébe. Természetesen az a célja, 
hogy bekerüljön az utazó keretbe.

Terveivel kapcsolatban kiemelte, 
hogy szeretne egy jó NB I.-es csa-
patban meghatározó játékossá válni, 

majd a felnőtt válogatott keretébe be-
kerülni és ott stabilan játszani.

– Természetesen egy külföldi aján-
latot sem utasítanék el, ha az szolgál-
ná, hogy minél jobb játékossá váljak 
– fűzte hozzá.

Elmondta, hogy a rengeteg edzés, 
utazás és mérkőzések mellett nem 
egyszerű a tanulásra is koncentrálni. 
A tanulásban is a sport közelében 
szeretne maradni, ezért a gimnázium 
elvégzése után a Testnevelési Egye-
temre szeretne felvételizni.

Sinka-Pálinkás Szofi korábban 
családjával Cegléden élt, ahol kézi-
labdázni kezdett. Hét évvel ezelőtt 
Kecskemétre költöztek. Egy edzésre 

elkísérte testvérét a kosárlabda aka-
démiára, és beállt az edzésre.

– Nagyon megtetszett ez a sport-
ág, és végérvényesen az akadémián 
ragadtam. Nekem az akadémia olyan, 
mintha a második otthonom lenne. Az 
időm nagy részét itt töltöm, amikor 
csak ráérek. Nagyon nagy támogatást 
kaptam az akadémiától szakmai szem-
pontból és emberi oldalról is. Renge-
teg élményt adott nekem. Nagyon 
sok mindenben számíthatok az aka-
démiára, minden lehetőséget biztosít 
ahhoz, hogy fejlődjek, ennek nagyon 
örülök és hálás vagyok érte – mesélte 
el azt, hogyan lett kosaras.

Nagyon boldog volt, amikor meg-

kapta a meghívót az U16-os magyar 
válogatottba, amely a besztercebányai 
EYOF-ra készült.

– Öt hét volt a felkészülési idő, 
és utána utaztunk Szlovákiába, az 
EYOF-ra. Nagyot kellett küzdeni elő-
ször azért, hogy bekerüljek az utazó 
keretbe. Amikor megtudtam, hogy 
utazok, mérhetetlenül büszke vol-
tam magamra is és a mögöttem álló, 
engem támogató emberekre, az aka-
démia vezetőjére, Ivkovicné Béres Tí-
meára, aki végig támogatott. Egy ön-
magam elé kitűzött nagy célt elértem 
a válogatottsággal, az már csak hab 
volt a tortán, hogy végig játszottam 
és viszonylag sok játékperccel hozzá 
tudtam járulni a csapat sikeréhez, és 
egy ilyen nagy eseményen bronzér-
mes csapat tagja lehettem. Nekem ez 
volt az első válogatottságom, nagy 
megtiszteltetés volt számomra és 
büszkeség töltött el, hogy címeres 
mezben képviselhettem hazámat 
egy ilyen nagy eseményen – emlé-
kezett vissza a válogatottba történt 
meghívásra.

Elmondta, hogy rövid távon az a 
célja, hogy az akadémia csapatával 
országos döntőbe jusson és minél 
nagyobb mértékben hozzá tudjon já-
rulni egy sikeres szerepléshez. Hosszú 
távon szeretne felnőtt válogatott ko-
sárlabdázóvá válni.

– A Kecskeméti Református Gimná-
zium tanulója vagyok, a gimnázium 
befejezése után egyetemen szeretnék 
továbbtanulni. A továbbtanulásomnál 
is fontos lesz a sport, ezért vagy egy 
nagyobb egyetemi csapatban szeret-
nék játszani vagy az egyetem mellett 
egy jó NB I.-es csapat tagjaként sze-
retném folytatni a sportpályafutásom 
– avatott be jövőbeni terveibe Szofi.

A két akadémista célja a felnőtt válogatottság

Ivkovicné Béres Tímeával és edzőjükkel,  
Halmai Gáborral

A hó végi világbajnoki selejtezők-
re, illetve a szeptemberi Euró-
pa-bajnokságra készülő magyar 
férfi kosárlabda-válogatott 
89–88-ra legyőzte Georgiát múlt 
pénteken Kecskeméten.

A Messzi István Sportcsarnokban ren-
dezett összecsapáson remekül kez-
dett a házigazda – amelyben öt év 
kihagyás után szerepelt ismét a Real 
Madrid légiósa, Hanga Ádám –, és 
látványos kosarakkal sikerült elhúz-
nia 10–2-re. Ez a különbség az első 
negyed végére megmaradt egy bra-
vúros triplával. A júniusi világbajnoki 
selejtezőn a spanyolokat legyőző és 
Eb-társrendező Georgia rövid időre 
rendezte sorait, felzárkózott, ám a 
hazaiak változatlanul hatékonyan tá-

madtak (43–33), a szünet előtti hajrá 
viszont a vendégeké volt.

A fordulást követően a magyarok 
triplákkal tartották távol a georgiai-
akat, állandósult a közel hétpontos 
magyar előny. A záró felvonásban a 
vendégek védelme összeállt, sorra 
szedték a lepattanókat, és három 
perccel a vége előtt egyenlítettek 

(82–82). A végjátékban azonban 
jobban összpontosított a magyar 
válogatott, és végül nagy csatában 
diadalmaskodott.

A két együttes másnap ugyancsak 
Kecskeméten találkozott, újra 16 óra-
kor. A pénteki, nagyközönség számára 
is nyilvános mérkőzést követően ezút-
tal zárt kapuk mögött csapott össze 

Georgiával a magyar férfi kosárlab-
da-válogatott. Keller Ákos és Hanga 
Ádám ezúttal külön programon vett 
részt, a keret tehát némileg módosult 
a péntekihez képest. A szövetségi ka-
pitányok megállapodása értelmében a 
négy negyed után még öt percet „túl-
óráztak” a csapatok, így összességé-
ben 45 percig tartott a mérkőzés. A já-

ték az előző napinál jóval keményebb 
volt, sok ütközéssel, kontakttal, de 
remekül szolgálta mindkét gárda fel-
készülését. Végül a mieink 78–75-re 
megnyerték ezt a mérkőzést is.

Ezen a héten pénteken pedig Szlo-
vákia lesz a magyar válogatott ellen-
fele, a találkozóra a szurkolókat is 
várják. (Az MTI és a Hunbasket.hu nyomán.)

Győzött a magyar férfi kosárlabda- 

VÁLOGATOTT KECSKEMÉTEN

Vojvoda Dávid (b), a magyar és Thaddus McFadden (k), a georgiai válogatott játékosa 
a Magyarország–Georgia felkészülési kosárlabda-mérkőzésen a kecskeméti Messzi 
István Sportcsarnokban 2022. augusztus 5-én. MTI/Bús Csaba

Hanga Ádám (b) és Merab Bokolishvili (j), a georgiai válogatott játékosa a 
Magyarország–Georgia felkészülési kosárlabda-mérkőzésen a kecskeméti Messzi 
István Sportcsarnokban 2022. augusztus 5-én. MTI/Bús Csaba
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Ismét útjára indult a Varázstáska 
Jótékonysági Tanszergyűjtés. 
A 2020-ban életre hívott kezde-
ményezés legfőbb célja, hogy 
megkönnyítsék a Kecskeméten 
élő családok iskolakezdését. 
A tanszereket, illetve a pénza-
dományokat július 26-a és 
augusztus 22-e között várják 
a város öt pontján kihelyezett 
gyűjtőpontoknál.

Csősz Alexandra

Harmadik alkalommal indították 
útjára a Varázstáska Jótékonysági 
Tanszergyűjtés nevű akciót Kecske-
méten. A szervezők örömmel fogad-
nak tollat, ceruzát, füzetet, festéket, 
ecsetet, ragasztót, tornazsákot és 
bármi tanévkezdéshez szükséges 
tanszert, ami segíti a rászoruló csalá-
dok tanévkezdését szeptemberben.

A tanszergyűjtés július 26-ai indu-
lásakor a Malom Írószer üzlet előtt 
tartott sajtótájékoztatón Engert Ja-
kabné alpolgármester elmondta, a 
Varázstáska akció célja változatlanul 
az, hogy a hátrányos helyzetű gyer-
mekek beiskolázását segítsék. Az al-
polgármester hozzátette, hogy 2020-
ban mintegy 4 millió forint, 2021-ben 
pedig 4,5 millió forintnyi értékű ado-

mány gyűlt össze. Az alpolgármester 
reményét fejezte ki, hogy az idei év-
ben tovább tudják növelni ezt a szá-
mot. Azt is elárulta, hogy ő maga egy 
elsős kisdiák és családja tanévkezdé-
sét tette könnyebbé.

Tegyél duplán tanszert a kosarad-
ba, és varázsold örömtelivé egy rá-
szoruló gyermek tanulását! – szól az 
akció jelmondata.

Kecskeméten öt helyszínen: az 
Auchan Áruházban, a Kiss-Firka pa-
pír-írószerben, a Malom Központban, 

a Tesco áruházakban és a Plazma 
Centerben várják az adományokat, 
akár tanszerek vagy pénzbeli segít-
ség formájában.

Kecskemét Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata ismét több civil szerve-
zettel együttműködve szervezte meg 
a nagy sikernek örvendő jótékonysá-
gi akciót.

Rácz József, a MILL Partner Ingat-
lanhasznosító Kft. ügyvezetője el-
mondta, a Malom bevásárlóközpont 
a nyitása óta elkötelezett a családok 

segítése és támogatása mellett, erre 
jó példa a Varázstáska adománygyűj-
tés. – Mi emellett főként a nagycsalá-
dosokkal működünk együtt, úgyhogy 
mind a múltban, mind a jövőben célul 
tűztük ki, hogy ebben a kezdeménye-
zésben, ebben az adományozó rend-
szerben részt fogunk vállalni – nyilat-
kozta az ügyvezető.

Az akció sikerességét sok fiatal se-
gíti. Ivkovicné Béres Tímeával, a Mer-
cedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda 
Akadémia vezetőjével a Kecskeméti 

Sportiskola több csapatából érkeztek 
segíteni vágyó fiatalok.

Házi Imre önkéntes saját elmon-
dása szerint azért vesz részt a tan-
szergyűjtésben, hogy ne legyen 
különbség a gyerekek között, min-
denki egyformán tudjon tanulni az 
iskolában.

A megnyitó végén a Plazma Center 
100 ezer forintnyi támogatást adott 
át a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesü-
let részére, amivel az akciót szeret-
nék segíteni.

ZAJLIK A III. VARÁZSTÁSKA 
Jótékonysági Tanszergyűjtés

Önkénteseket 
keresnek!
Kecskemét Megyei Jogú Város a 
gyűjtés hátralévő idejére – augusz-
tus 22-éig – önkéntesek jelentke-
zését várja. Az akció keretében 
a diákoknak közösségi szolgálat 
leigazolására nyílik lehetőség. Je-
lentkezni és bővebb információt 
kérni a csak.kecskemet@gmail.
com e-mail-címen vagy a 30/310-18 
50-es telefonszámon lehet.

TEGYÉL DUPLÁN TANSZERT A KOSARADBA, ÉS VARÁZSOLD 
ÖRÖMTELIVÉ EGY RÁSZORULÓ GYERMEK TANULÁSÁT!

Fotó: Banczik R
óbert

Engert Jakabné alpolgármester átveszi  
a Plazma Center 100 ezer forintos adományát


