
Az Otthon mozi  
a második otthona 
25 éve, 1997. szeptember 1-je óta vezeti az Otthon mo-
zit Csenkiné Túri Edit. Azóta az ország egyik leghan-
gulatosabb és legszínvonalasabb művészmozijává vált 
az Otthon, filmjein felnőtt egy generáció. Emlékeiről, 
eredményeiről beszélgettünk Edittel.

Széchenyi-
város Hete
Dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő is köszöntötte a Szé-
chenyiváros Hete alkalmából 
kitüntetetteket. A rendezvényt 
színes programok kísérték.

Toldi- 
előzetes 
Elkészült az előzetes a Toldi mo-
zifilmhez, amely október 20-án 
kerül a hazai filmszínházakba. 
A Kecskemétfilm vezetőjét, 
Mikulás Ferencet kérdeztük.

10. oldal 9. oldal 12. oldalJUBILEUM ÜNNEPSÉG ANIMÁCIÓ
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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 Stendhal, újragondolva KECSKEMÉTI LAPOK

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! 40.000

Megtisztították a körzetet

Rekord az 5letből jövő! vetélkedőn

Jelentős útfelújításokSzéchenyivárosban  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 

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 Róbert

„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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 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

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

4. oldal

2. oldal

Fotó: Banczik Róbert

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)

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

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

Újra jön 
a JAZZFŐVÁROS  
Augusztus 4-e és 7-e között ren-
dezik meg a VI. JAZZFŐVÁROS 
Fesztivált a szabadidőközpont-
ban. Ittzés Tamás fesztiváligaz-
gatót kérdeztük.
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Testének börtönébe 
zárva él Krisztina 
Akadálymentes fürdőszobára gyűjt a ballószögi Szabó Krisztina Hajnalka családja. A 17 éves lány nem ké-pes akaratlagos mozgásra, édesanyja, Gyuris Erzsébet mindent megtesz azért, hogy megtalálja a megfelelő terápiát, gyógymódot számára.

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

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

zajlanak munkálatok. Dr. Salacz László országgyűlési képviselő nemrég elmondta, hogy a Nyíri út 

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

5. oldal

 

2. oldal

IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

Jánosi István immár 
hivatalosan is jelölt

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

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

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

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

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 Róbert

„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

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: OKTÓBER 13.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Szeptember 3-án tízezer nézős buli, a Halott Pénz koncertje hangolta fel az idei 
iskolaszezont a kecskeméti Tanévnyitó Fesztiválon, a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. 
A kecskeméti iskolákban a 2022/2023-as tanév elején az állami, egyházi és alapítványi 
iskolákban összesen 1107 elsős kisdiáknak először szólalt meg az iskolacsengő.  
Az első tanítási napon útnak indulókat a legforgalmasabb helyeken ezúttal is segítette  
a rendőrség, de új buszmenetrend is életbe lépett

Hatalmas bulival  
nyitott a tanév

2–3. oldal

II. Erzsébet 75 perce 
a hírös városban
Múlt csütörtökön 70 év uralkodás után meghalt II. Erzsébet. A brit 
uralkodó 1993-ban Kecskemétre is ellátogatott, május 6-án 75 
percet töltött a hírös városban, mely során Merász József, Kecs-
kemét akkori polgármestere látta vendégül az uralkodót. 16. oldali 
cikkünkben azon kecskemétiek emlékeznek vissza, akik találkoz-
hattak és ha pár szóval is, de beszélhettek II. Erzsébettel. (Felvé-
telünk a Kodály Iskolában készült – mely akkor még a Református 
Újkollégiumban működött –, ahol a tanulók virággal és kedvenc 
kórusművével fogadták Nagy-Britannia királynőjét.)
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Fotó: Banczik Róbert
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Júliusban energia-veszélyhelyzetet 
hirdetett a kormány, intézkedési ter-
ve részeként augusztus 1-jétől csak a 
lakossági átlagfogyasztás mértékéig 
biztosítja a rezsicsökkentéssel limi-

tált gáz- és áramárat. Ez nemcsak az 
egyes családokat, vállalkozásokat, de 
az önkormányzatokat is nagy kihívás 
elé állítja. Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert arról kérdeztük, milyen 

intézkedések várhatóak városunk-
ban. (Az elmúlt években Kecskemét 
számos intézményén végezték el az 
energetikai felújítást, képünkön a fris-
sen elkészült Aranyhaj Bölcsőde.)

6–7. oldal

KECSKEMÉT FELKÉSZÜLTEN ÁLL 
az energiakihívások elé

Fotó: Banczik Róbert
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Emlékünnepség és  
koszorúzás Muraközy 
halálának évfordulóján
Múlt pénteken délelőtt a Ráday Múzeumban előadással és képbe-
mutatóval, délután a temetőben megemlékezéssel és koszorúzással 
tisztelegtek a jeles kecskeméti festőművész, ’48-as honvéd és városi 
hivatalnok, Muraközy János halálának 130. évfordulója előtt.

A délelőtti előadáson Pál Lilla, a tar-
donai Jókai Mór Emlékszoba és Tájház 
vezetője idézte fel Muraközy János 
tardonai tartózkodását. Az 1848–49-
es szabadságharcban századosként, 
majd gerillakapitányként részt vevő 
Muraközynek a szabadságharc leve-
rése után bujdosnia kellett, így jutott 
el a Miskolc közelében fekvő eldugott 
bükki faluba, Tardonára, ahol csatla-
kozott egykori kecskeméti diáktársá-
hoz és barátjához, az akkoriban szin-
tén ott rejtőzködő Jókai Mórhoz.

Az előadás után az érdeklődők meg-
tekinthették Muraközy János testvéré-
nek, Muraközy Lászlónak a portréját. 
A festményt – három másikkal együtt 
– Murakeözy Gabriella és Murakeözy 
Csilla adományozták hosszú távú le-
tétként a Ráday Múzeumnak. Mint 
dr. Fogarasi Zsuzsa múzeumigazgató 
elmondta, a képek restaurálásra szo-
rulnak, melyet a tervek szerint a kö-
zeljövőben el is végeztetnek majd.

A jubileumi ünnep délután a Kecs-
keméti Köztemetőben folytatódott 
megemlékezéssel, valamint Mura-
közy János és felesége, Muraközy 
Jánosné Gyenes Sára síremlékének 
megkoszorúzásával.

Dr. Fogarasi Zsuzsa beszédében 
felidézte Muraközy János hármas 
hivatását mint festőművész, katona 
és hivatalnok. E három kéz a kézben 
járt nála, mindhárom területen mara-
dandót alkotott – mondta az igazga-
tó, aki szerint bár Muraközy nemes 
származású volt, méltán nevezhetjük 
kecskeméti parasztpolgárnak, hiszen 
életében megtestesítette e sajátosan 
mezővárosi társadalmi réteg erénye-
it. Kiemelte Muraközy református 
hitét is, mely támasza volt egész 
életében.

Lotz Károly, Muraközy egykori fes-
tő diáktársa így fogalmazott barátja 
halálakor: „Te, ki közülünk a legkü-
lönb vagy”. Dr. Fogarasi Zsuzsa sze-
rint ez szépen összegzi Muraközy 
emberi, jellembeli nagyságát, példa-
adó életét.

A megemlékezést Szabó Sándor 
tárogatójátéka és a Kecskeméti Hu-
szárok Hagyományőrző Egyesülete 
tette még meghittebbé. A város ne-
vében prof. dr. Sztachó-Pekáry István 
alpolgármester emlékezett Muraközy 
Jánosra. Az ünnep zárásaként koszo-
rúkat helyeztek el a síremléken.

Borda Máté

Kinyitott

Befejeződtek az éves karbantartási munkálatok 
a Kecskeméti Fürdőben, így az szeptember 12-
én, hétfő reggeltől ismét megnyitotta kapuit. 
Az intézmény a kötelező éves karbantartási 
munkák miatt augusztus 29-én zárt be. A zárva 
tartás alatt a vendégek a szomszédos szabadté-
ri élményfürdőt és csúszdaparkot, azaz a stran-
dot használhatták. Mostantól viszont a korábbi 
szolgáltatások ismét igénybe vehetők. 

Kvaterka

Fantasztikus tornászok, mazsorettesek káp-
ráztatták el szeptember 8-án mindazokat, akik 
részt vettek a családi kvaterkán, a Lánchíd Utcai 
Sport Általános Iskolában. A Lendületben a Szé-
chenyivárosért Egyesület szervezésében a látvá-
nyos bemutatón kívül egy bűvész is elvarázsolta 
a vendégeket, mindemellett pedig kézműves 
foglalkozás is várta a látogatókat, így a legfiata-
labb generációt is.

Terményáldás

Zöldségek, szőlő és más termények kerültek 
szeptember 8-án az oltárra a Szent István-szo-
bornál. Ekkor tartotta ugyanis egyik legnagyobb 
ünnepét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 
hagyomány szerint Kisboldogasszony napja, 
Szűz Mária születésének ünnepe, Nagyboldog-
asszony és a szeptemberi Kisasszony közötti 
periódus zárónapja. A helyszínen a terménye-
ket az egyházak képviselői áldották meg.

Új sportcsarnok

Második ütemébe lépett a Kecskeméti Katona 
József Gimnázium sportcsarnokának építése. 
A beruházás 936 millió forintból valósul meg, 
30 százalékos önkormányzati, illetve 70 szá-
zalékos taotámogatás mellett. A falak állnak, a 
nyílászárók helyükre kerültek, hátra van még a 
gépészet, a padlófűtés kialakítása és a szigete-
lés. A sportcsarnok az élsport, a diáksport és a 
szabadidősport bázisa lesz.
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Szeptember elsején reggel a kecskeméti iskolákban is megkezdődött 
a 2022/2023-as tanév. Az állami, egyházi és alapítványi iskolákban 
összesen 1107 elsős kisdiáknak először szólalt meg az iskolacsengő. 
Az első tanítási napon útnak indulókat a legforgalmasabb helye-
ken ezúttal is segítette a rendőrség, de új buszmenetrend is életbe 
lépett, sőt a hagyományos Tanévnyitó Fesztivál sem maradt el, idén 
a Halott Pénz koncertjén tombolhattak a fiatalok. 

Rendben megkezdődött 
a tanév Kecskeméten
Rendben elindult az idei tanév a 
kecskeméti oktatási intézmények-
ben. A Kecskeméti Tankerületi 
Központ fenntartásában működő 
kecskeméti iskolákban 857 első év-
folyamos tanuló kezdte meg a mun-
kát szeptember 1-jén. A tankerület 
tájékoztatása szerint az elsősök 
arányában jelentős változás nem 
tapasztalható a tavalyi adatokhoz 
képest. A kadafalvi, illetve katona-
telepi tagintézményekben az előző 
tanévekhez hasonlóan most is nőtt 
az elsős tanulók létszáma.

– A feladatellátás minden intéz-
ményben zavartalanul és hagyomá-
nyos rend szerint indult – tájékoz-
tatta a Kecskeméti Médiacentrumot 
Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tan-
kerületi Központ igazgatója.

Szerkesztőségünk a nem állami 
fenntartású intézményektől is ka-
pott adatokat az iskolát most kezdő 
diákokról. Az intézmények tájékoz-
tatása szerint a Szent Imre Katolikus 
Óvoda és Általános Iskolában három 
osztályban összesen 75 gyermek-
nek, a Petőfi Sándor Katolikus Ál-
talános Iskolában 44, a Kecskeméti 
Református Általános Iskolában 
négy osztályban összesen 88 első 
osztályos diáknak csengettek be. A 
Piarista Gimnázium, Kollégium, Ál-

talános Iskola és Óvoda pedig arról 
tájékoztatott, hogy náluk két első 
osztály indult összesen 47 tanulóval. 
A Mercedes-Benz iskolában 40 kisdi-
ák kezdte meg tanulmányait.

Több mint 5000 diák  
a szakképzésben
Több ezer diáknak csengettek be a 
Kecskeméti Szakképzési Centrum-
hoz tartozó intézményekben. Szep-
tember első napján háromnegyed 
8-kor tartották az évnyitót például a 
Szent-Györgyi Albert Technikumban, 
ahol 870 diákkal indult a tanév. Az 
intézmény nagy hangsúlyt fektet a 
gyakorlati oktatásra. – A tavalyi év-
ben hoztuk létre a sürgősségi kész-
ségfejlesztő labort a földszinten, a 
régi könyvtár helyén, ami olyan jól 

sikerült, hogy két embert is tudnak 
bármikor intenzív szinten ápolni. Az 
eszközparkot olyan szinten tudtuk 
bővíteni, amire korábban nem is gon-
doltam volna. A szakképzési centrum 
mellénk állt a vásárlásokban, így profi 
eszközökkel rendelkezünk – nyilat-
kozta dr. Papp Zoltán, a Szent-Györ-
gyi Albert Technikum igazgatója.

A Kecskeméti Szakképzési Cent-
rumhoz tartozó 10 intézményben 
5142 diák kezdte meg a tanévet, 
közülük több mint 1100 gólya lépte 
át az iskolák kapuit. Ignácz Bence, 
a Kecskeméti Szakképzési Centrum 
főigazgatója szerint zökkenőmente-
sen zajlott a kezdés, nem tapasztal-
tak pedagógushiányt.

– Az összes olyan pozíciót be tud-
tuk tölteni, ami kulcsfontosságú, és 
ennek megfelelően hangsúlyozottan 
tudom kijelenteni, hogy zavartala-
nul indult a tanév – mondta Ignácz 
Bence, a Kecskeméti Szakképzési 
Centrum főigazgatója. 

A főigazgató kiemelte, hogy mind 
a pedagógusok, mind pedig a diá-
kok örülnek annak, hogy újra együtt 
lehetnek.

Így indult az IDEI T

Prof. dr. Sztachó-Pekáry István 
alpolgármester

Dr. Fogarasi Zsuzsa  
múzeumigazgató 

Tanévnyitó az Arany János Általános Iskolában

A biztonságos gyalogosátkelést  
idén is rendőrök biztosították

Fotó: Banczik Róbert
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Piknik

Szeptember első vasárnapján tartotta meg a 
Kecskemét–Aomori Baráti Kör a már hagyo-
mánnyá váló rendezvényét, a Tanabata Pikniket 
a kecskeméti Aomori parknál, a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola előtt. A résztvevők japán 
dalok tanulásába, szórakoztató előadásokba és 
a Japánról szóló kvízjátékba kapcsolódtak be. A 
rendezvény végül japán képírással feliratozott 
fejpántok kiosztásával végződött.

Civil Korzó

14. alkalommal indult útjára a kecskeméti Civil 
Korzó a Szent István-szobor előtt. A rendezvé-
nyen nyolc kerekasztal mutatkozott be a kihe-
lyezett sátrakban. A mintegy másfél évtizede 
életre hívott eseményt idén is a Városi Civil 
Kerekasztal szervezte. Engert Jakabné alpolgár-
mester kiemelte: szükség van olyan napokra, 
mint ez, amikor a civilek a szürke és dolgos hét-
köznapokból kilépnek a fénybe.

Győzelem

Salgótarjánban lépett pályára a KTE-Piroska 
Szörp a férfi kézilabda NB I/B 2. fordulójában. 
A találkozót 33–30-ra a kecskemétiek nyerték 
meg, ezzel megszerezték első győzelmüket a 
bajnokságban. – Azt látom, ha a játékosaim fel-
fogják, hogy nemcsak én hiszek bennük, hanem 
ők is fognak magukban, akkor sok csapatnak 
törhetünk borsot az orra alá – mondta Tóth 
Norbert vezetőedző a mérkőzés után.

Díszterem

Újra használható esküvői helyszínként a kecske-
méti Városháza gyönyörű díszterme. Idén ötven 
pár már ott mondja ki a boldogító igent, és le-
het regisztrálni a jövő évi házasságkötésekre is. 
A díszterem a padlózatától egészen a csillárig 
újjászületett, korszerű hangtechnikát kapott. 
Aki kisebb esküvőt tervez, továbbra is igénybe 
veheti a kis házasságkötő termet, illetve a Rákó-
czi úti helyszínt.
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Rendőrök segítették  
a biztonságos  
iskolába jutást
Szeptember első napjaiban több zeb-
ránál is segédkeztek a rendőrök és a 
polgárőrök az iskolások átkelésénél. 
A két szervezet így kívánta elősegíte-
ni a gyermekek biztonságos közleke-
dését, fokozott figyelmet fordítva a 
gépjárművezetők jogkövető maga-
tartására, különösen a kijelölt gya-
logos-átkelőhelyek megközelítésére. 

A rendőrség évtizedek óta kiemelt 
feladatának tekinti a gyermekek vé-
delmét, a közlekedési nevelő mun-
kában való aktív részvételt. A 2008 
szeptembere óta működő „Az iskola 
rendőre” program a 2022/2023-as 
tanévben is folytatódik. A program 
célja a gyerekek balesetmentes köz-
lekedésének, szabálykövető maga-
tartásának elősegítése, közlekedési 
ismereteik bővítése, a biztonságukat 
veszélyeztető tényezők felderítése, 
megszüntetése. Kecskeméten a vá-
rosrendészet munkatársai is részt 
vesznek a feladatokban.

A rendőrök folyamatosan tartják 
a kapcsolatot az iskolák vezetésével 
és a szülői szervezetekkel, részt vesz-
nek az iskolai rendezvényeken. Az 
új tanévben folytatódnak az iskolai 
bűnmegelőzési oktatások: a DADA- 

program az általános iskolákban, 
az ELLEN-SZER a középiskolákban 
van jelen, az iskolai bűnmegelőzési 
tanácsadók pedig állandó jelleggel 
a középiskolákban tevékenykednek. 
Ezeken felül folytatódik a drogpre-
venciós összekötő tiszti hálózat is.

Közvetlen buszjáratok 
az iskolákhoz
A Kecskeméti Közlekedési Központ 
is felkészült az idei tanévre, különös 
tekintettel az Izsáki út felújítása kap-
csán keletkezett forgalmi változások-
ra. A szeptember 12-től életbe lépett 
változások célja a diákok biztonságos 
célba juttatása mellett a forgalmi du-
gók enyhítése a környezetkímélőbb 
tömegközlekedés segítségével.  

Több városrészből indulnak 
közvetlen járatok a Kodály Zol-
tán Ének-Zenei Általános Iskola és 
Gimnáziumhoz és további négy 
tanintézményhez.

– Az a célunk, hogy a hálózat meg-
újításával egyidejűleg minél több 
közintézményt ki tudjunk szolgálni. 
Lépésünket a sok közútfejlesztés, 
köztük az Izsáki út négysávosítása 
is ösztönözte. Az oktatási intézmé-
nyekkel közösen dolgoztunk ki olyan 
megoldásokat, amelyek segíteni tud-
ják a szülők és a diákok közvetlen 

eljutását a Kodály Iskolába, de akár 
a Béke iskolába vagy ezen keresztül 
a Katona József Gimnáziumhoz is – 
nyilatkozta szerkesztőségünknek 
Hári Ernő, a KeKo ügyvezetője.

Az új menetrend értelmében Ka-
tonatelep felől az egyik reggeli 23-as 
autóbuszjárat, a Vacsiköz felől pedig 
az egyik 169-es járat a Széchenyi 
tér után tovább halad az Ipoly utcai 
megállóig, érintve az iskolákat. A 
Széchenyivárosban közlekedők szá-
mára a 350-es járat meghosszabbí-
tott útvonalával nyújt hasonló szol-
gáltatást. A Vásárhelyi Pál Általános 
Iskolába járó gyerekek számára jó 

hír, hogy az iskola közelében új meg-
állót hoztak létre.

– Nem emlékszem arra, hogy ez 
az iskola ilyen közeli megállóhely ki-
jelölésével be lett volna kapcsolva a 
közösségi közlekedésbe. Sok szakte-
rületnek és intézménynek az együtt-
működésével ezt most meg tudtuk 
valósítani. Ezért Kadafalváról, illetve 
a Széchenyiváros felől közvetlen au-
tóbuszjáratokkal és átszállásmente-
sen lehet majd eljutni a Vásárhelyi Pál 
Iskoláig – hangsúlyozta Hári Ernő.

A Vásárhelyi Pál Általános Iskolát 
érintő járatok a 34V jelzést kapják. 
Az autóbuszok reggel fél 8 és három-

negyed nyolc között érkeznek majd 
meg az intézményekhez. Délután 
pedig a napközit követően 16:10 és 
16:30 között indulnak majd az isko-
láktól.  Az összes új járat, teszt jel-
leggel október 28-áig közlekedik. Ezt 
követően véglegesíthetik őket.

Mint megtudtuk, a cél az volt, 
hogy a gyerekek akár biztonságban 
utazva, egyedül is eljussanak az is-
kolákba, úgy, hogy ráadásul a kör-
nyezettudatos közlekedési formákat 
használják. Ezzel párhuzamosan ke-
vesebb autó közlekedik majd a for-
galmas időszakokban az iskoláknál, 
így a tumultus is kisebb lehet.

Óriási buli volt  
a Tanévnyitó Fesztivál
Óriási bulival startolt el az idei tanév 
Kecskeméten. Szeptember 3-án este 
megtelt a Benkó Zoltán Szabadidőköz-
pont szórakozni vágyókkal, mintegy 
nyolcezer ember bulizott együtt a Halott 
Pénz legismertebb dalaira.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecs-
kemét polgármestere is megjelent a 
helyszínen.

– Nagyon szépen alakul Kecskemét 
oktatása és óriási jövője van. Ezért sze-
retnénk kedvezni a fiataloknak, a ta-
nulóknak, annak a több mint 10 ezer, 
lassan már 20 ezer fiatal diáknak, akik 
itt tanulnak a városunkban. Egyre több 
programot kínálunk, hogy a tanulás szó-
rakozással is társuljon – mondta a város 
első embere. 

IDEI TANÉV Kecskeméten

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

A szeptember 12-től életbe lépett változások célja a diákok 
biztonságos célba juttatása mellett a forgalmi dugók eny-
hítése a környezetkímélőbb tömegközlekedés segítségével

Fotó: Banczik Róbert
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Idén immáron a 14. esztendő 
érkezett el, amikor is a Hírös 
Héthez kapcsolódóan a Bács- 
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara megrendezte a 
Hírös Vacsorát. A jótékonysági 
esemény bevétele ezúttal is a 
szociálisan hátrányos helyzetű, 
ám kiváló tanulmányi eredmé-
nyekkel büszkélkedő, szakmát 
tanuló diákokat segíti.

Augusztus 25-én délután 5 órakor vet-
te kezdetét Kecskemét belvárosában a 
Hírös Vacsora, amelyet a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
már 14. alkalommal rendezett meg 
a Hírös Hét keretében. Az esemény 
jótékonysági célja már hagyomány, 
hiszen a befolyt összegből a szakkép-
zésben tanuló, szociálisan hátrányos 
helyzetű, kiváló diákokat támogatják. 
Ez az, ami ennyire népszerűvé teszi 
a rendezvényt, így ebben az évben is 
sokan közreműködtek abban, hogy si-
keres legyen a jótékonysági est.

– A Hírös Vacsora a Hírös Hét egyik 
legnagyobb, kitörölhetetlen program-
ja, amit nagyon sokan szponzorálnak 
magánemberként és cégként is. Évek 
óta legnagyobb támogatónk az ön-
kormányzat, a Mercedes-Benz, vala-
mint az OTP Bank – hangsúlyozta Gaál 
József alpolgármester, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke.

A közösségépítés fontos a vállalko-
zók, a közéleti személyiségek számá-
ra. A vacsorán sok olyan kecskeméti 
polgár adakozik, aki úgy gondolja, 
hogy a szakképzésben a tehetséges 
fiatalokat támogatni kell.

– Ez nálunk már hagyomány. Már 
az édesapám is olyan ember volt, aki 
támogatta az óvodásokat és az isko-
lásokat is. Ezt a szemléletet láttam a 
családban, és én ezt viszem tovább 
– mondta a rendezvény egyik állandó 
támogatója, Kaldenekker Sándor, a 
Kalfém Kft. ügyvezető igazgatója.

A jótékonysági vacsorának minden 
évben vannak új támogatói is. Idén 
ilyen volt például a Botond Kft.

– Mi is fontosnak tartjuk a hát-
rányos helyzetű tanulók támogatá-
sát. Mélyalapozással foglalkozó cé-
günknél folyamatosan lehetőséget 
biztosítunk iskolák, illetve diákok 
számára gyakorlati oktatásra. Elég 
közelről látjuk azt, hogy szükség 
van a tanulók támogatására – nyilat-
kozta a rendezvényen Ballus Tivadar 
ügyvezető.    

Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
szerint a Hírös Vacsora évről évre si-
keres, és mára a Hírös Hét kitörölhe-
tetlen részévé vált.

– Tavaly több mint 800 jegy kelt 
el és 900 ezer forintnyi jótékonysági 
összeg gyűlt össze. Ennek köszönhe-
tően támogattunk az elmúlt évben 
20, szakképzésben részt vevő tanulót 
– hangsúlyozta a megyei kereskedel-
mi és iparkamara elnöke a Kecskemé-
ti Médiacentrumnak. 

Idén első alkalommal támogatói 
jegyek vásárlására is lehetőséget 
biztosított a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara azok 
számára, akik személyesen nem 
tudtak részt venni a jótékonysági 
rendezvényen.   

A bevételből a megye vállalkozói-
nak segítségével az elmúlt években 
131, a szakképzésben részt vevő, szo-
ciálisan hátrányos helyzetű tanulót 
összesen több mint 5 millió forinttal 
támogattak a szervezők. 

A Városháza előtti tér idén is meg-
telt élettel és a Kecskeméti Csárda 
finom ételeivel. A kellemes este alatt 
a résztvevők a jótékonykodás mel-
lett szakmai, baráti kapcsolataikat is 
építhették.

Idén is hátrányos helyzetű diákokat 
SEGÍTETT A HÍRÖS VACSORA

ÚJ ÉS HIÁNYPÓTLÓ 
LEGYEN ÖN IS  
ZÖLDGAZDASÁGI SZAKEMBER!

Tudja Ön, hogy az előrejelzések szerint 
• 2050-ig nyáron 1,4-2,6 °C-os, ősszel 1,6-2 °C-os hőmérséklet-
emelkedés várható, 
• a nyári napok száma az évi 66 napról 87-89 napra fog nőni,
• a hőségnapok száma 2050-ig 3,6-10 nappal növekszik,
• nyáron a csökkenő vízmennyiség mellett egyre hosszabb 
ideig nem számíthatunk csapadékra,
• a nyári meleg és a szárazság eredménye a felszíni vizek át-
laghőmérsékletének lassú növekedése lesz?

Miért fontos erről tudni egy vállalkozásnak? 
A gazdálkodó szervezeteknek a jövőbeni fejlesztéseik során 
ezeket a változásokat figyelembe véve kell a beruházásaikat 
megtervezni. Az éghajlatváltozás közvetett módon befolyással 
lesz az épületekre, egyéb infrastruktúrákra és azok környezeté-
re, közvetett módon pedig hatással lesz a termelési tényezőkre, 
termékekre, alapanyagokra, keresletre és egyes iparágakban, 
például az élelmiszeriparban a minőségre is.

Amennyiben ezen információkat a fejlesztések során a 
vállalkozások figyelembe veszik, elkerülhetik a nem várt 
károkat, illetve helyes alkalmazkodás esetén még piaci 
előnyhöz is juthatnak. Alkalmazkodáson az éghajlatváltozás 
hatásai ellen való megfelelő felkészülést és előrelátást is értjük.

Zöldgazdasági szakember képzés
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ex-
kluzív zöldgazdasági szakember képzést indít minden 
olyan, a környezetét és szakmáját tudatosan építő vál-
lalkozónak, aki a már érzékelt klímaváltozást figyelembe 
véve tervezi végezni tevékenységét, jövőbeni fejlesztéseit, 
beruházásait. 

Magyarország a klímaváltozás okán az egyik legjelentősebben 
érintett égövben van, ezért jelentős lokális éghajlatváltozás 
megy végbe. 

Ahhoz tehát, hogy vállalkozásunk egyáltalán alkalmazkodni 
tudjon a változásokhoz, és további környezetkárosítás nélkül 
állítson elő terméket vagy szolgáltatást, ismerni szükséges 
a zöldgazdaság módszereit, új technológiát, eszközeit és 
alapanyagait.

A zöldszakemberek képzésének résztvevői    
• reális képet kapnak a klímaváltozás aktuális helyzetéről,
• megértik azt, hogy a zöldgazdaság elveinek használatával ho-
gyan és miért járulnak hozzá a globális klímaváltozás által oko-
zott hatások lassításához és a kibocsátások csökkentéséhez,  
• megismerik azokat a környezetvédelmi szempontokat, ame-
lyeket a munkájuk során az alapanyag kiválasztásától a hulla-
dékká válásig figyelembe kell venniük,
• a klímaváltozás okozta elvárásoknak megfelelően tudják el-
végezni feladataikat, illetve tudják elkészíteni a terméket, vagy 
a szolgáltatást ennek megfelelően tudják végezni, 
• a hagyományos anyagok elhagyása után korszerű, környe-
zetbarát anyagokkal, technológiákkal egyaránt magas szinten 
tudnak minőségi munkát végezni,
• tudásuk a gyakorlati elvek és módszerek megismerése mel-
lett kiterjed a szabályozásokra is, és megadja a felkészüléshez 
szükséges források elérésének módját.  

A zöldgazdasági szakember képzés óraszáma: 24 óra

A képzés intenzitása: 4x6 tanóra (heti egy alkalom, péntek, 
8:30–13:15 óra)

Tananyagegységek:
• Zöldgazdaság alapjai (zöldgazdaság fogalma, területei, 
jövője; klímaváltozás okai és hatása az éghajlatra; klímavál-
tozás modellezésének módszerei; üvegházhatású gázok és 
jellemzőik; klímapolitika; klímaváltozás hatásai Magyarorszá-
gon az EU-ban és globálisan; települési klímapolitika, fenn-
tartható város, okos város a klímaváltozással összhangban; 
Magyarország zöldgazdasági politikája 2050-ig; körforgásos 
gazdaság; karbon lábnyomszámítás; ÜHG-gázok kibocsá-
tás-csökkentésének lehetőségei; klímakockázat-elemzés mint 
jövő; egyéni felelősség és feladat vállalkozó és magánember 
esetében; informatika és MI szerepe a zöldgazdaságban; 
társadalmi válaszok a klímaváltozásra; gyakorlati jó példák a 
zöldgazdaságban) 
• Források (pénzügyi források eredete, szétosztás módja glo-
bálisan és a EU-ban; hazai pályázati források vállalkozások-
nak; sikeres pályázat szempontjai a fenntarthatóság jegyében)

Oktatók:

A képzés díja:
• a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra tagdíjhátralékkal nem rendelkező önkéntes tagjainak*:  
49 000 Ft + áfa (br. 62 230 Ft),
• nem önkéntes kamarai tagok (regisztrált vállalkozások)  
részére: 61 000 Ft + áfa (br. 77 470 Ft).

*A kamarai regisztráció nem jelent kamarai tagságot.  
A kereskedelmi és iparkamaránál a tagság továbbra is önkéntes.

A képzési díj befizetését a képzés kezdete előtt 7 nappal, átuta-
lással várjuk a 10915008-00000009-21320012 számlaszámra. 
A jelentkezést akkor tekintjük véglegesnek, ha a képzési díj ki-
egyenlítésre került.

Az őszi képzések kezdési időpontjai:  
• 2022. szeptember 30. (a képzés utolsó napja: október 21.)
• 2022. október 28. (a képzés utolsó napja: november 18.)
• 2022. november 25. (a képzés utolsó napja: december 16.)
A képzés – a 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet alapján – tanúsít-
vány kiadásával zárul.
Amennyiben a zöldgazdasági szakember képzésre jelentkezni 
kíván, jelentkezését elektronikusan a kamara honlapján keresz-
tül teheti meg:
www.bkmkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi  
és Iparkamara

Felnőttképzési tevékenység  
engedélyszáma: E/2021/000040
Felnőttképzési tevékenység bejelentés 
száma: B/2021/000705

Tan Attila
klímavédelmi  
és környezet-

védelmi  
szakértő

Lukovszky 
János
pályázati 

menedzser,
Luko-Peritó Kft.

ügyvezető

Tóth Attila 
IT-Project Manager, 

Minero-IT  
Hungary Kft. 
ügyvezető- 
helyettes

Ekkehardt 
Philipp
számviteli, 

kontrolling és 
fenntarthatósági 

szakértő, 
Change Consul 
EP Adviser Kft. 

ügyvezető

SZPONZORAINK:
Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft.
OTP Bank Nyrt.

TÁMOGATÓINK:
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
DAMAX Kft.

Dr. Salacz László
Fejedelmi Pékség Kft.
Félegyházi Pékség Kft.

Font Pincészet Kft.
Formont Autó Kft.

Frittmann Testvérek Kft.
Füredi Képző Központ Kft.

Kecskeméti Foglalkoztatási Non-
profit Kft.

Kecskeméti Szakképzési Centrum
KIK-FOR Kft.

Koch Borászat Kft.
Mester-Bau 2002 Kft.

Plan Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti Agrárkutatási és Inno-

vációs Központ Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóintézetének Kecske-

méti Kutató Állomása
Szimikron Kft.

SZEMPONT Öko Kft.
Tanyacsárda Kft.

KÖSZÖNETET MONDUNK 
TÁMOGATÓINKNAK!

Gaál József alpolgármester, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke  

a Hírös Vacsora vendégeivel

Fotó: Banczik Róbert
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Rekordot döntött a kecskemé-
ti Neumann János Egyetemre 
jelentkezők száma, hiszen 1112 
gólya kezdte meg tanulmányait 
az intézményben múlt hétfőn. A 
GAMF-on 635, a GTK-n 364, a Ker-
tészeti és Vidékfejlesztési Karon 
pedig 113 elsőst avathattak. Pén-
teken pedig újabb mérföldkőhöz 
érkezett a kecskeméti egyetem: 
nagykorúvá vált a GTK-képzés, 
átadták az MBA-diplomákat.

A hétfői Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi 
Ülésen Szemereyné Pataki Klaudia is 
köszöntötte a diákokat.

– Ti, akik most minket választot-
tatok, nemcsak versenyképes tudást 
fogtok szerezni, hanem munkahelye-
ket, és ha kellően nyitottak vagytok 
rá, piacképes kapcsolatokat. Ezzel 
biztos egzisztenciát és egy sikeres 
jövőt építhettek magatoknak. Kecske-
méten, a Neumann János Egyetemen 
az álmaitokat valóra válthatjátok – 
szólt a fiatalokhoz a polgármester. 

Dr. Fülöp Tamás rektor arról be-
szélt, hogy az intézmény komoly lé-
péseket tett a színvonalas oktatás és 
kutatás-fejlesztés felé. Hangsúlyozta, 
új angol nyelvű szakokkal, mesterkép-
zésekkel szeretnének a nemzetközi 
felsőoktatási térben is megjelenni, 
míg a legújabb tudományos eredmé-
nyeikkel szeretnének a nemzetközi 
akadémiai térben is láthatóvá válni. Az 
egyik legfontosabb cél, hogy a hallga-
tóikat a siker útján indítsák el. 

Pénteken délután újabb nagysza-
bású ünnepségnek adott otthont a 
Campus. 30 mesterdiplomát adtak 
át a Gazdaságtudományi Karon vég-
zett hallgatóknak. Négy különdíjat 
is kiosztottak a 2022-es záróvizsga 
legjobbjainak. 

– Különleges esemény ez a mai 
mind az egyetem, mind a kar veze-
tése számra is, hiszen a kecskeméti 
felsőoktatásnak egyik új, fényesen 
csillogó égköve az MBA-képzés és az 

itt megszerezhető mesterdiploma. 
Bátran kijelenthetjük, hogy a kecske-
méti Gazdaságtudományi Kar újabb 
mérföldkőhöz érkezett. Az elmúlt fél 
évtized építkező, alapító munkájának 
köszönhetően már a harmadik végzős 
évfolyammal nagykorúvá vált a kecs-
keméti GTK-képzés, és a következő 
időszak fejlesztései erre újabb garan-
ciát jelentenek – emelte ki dr. Fülöp 
Tamás rektor az ünnepségen.

Dr. Csizmadia Norbert, a Neumann 
János Egyetemért Alapítvány elnöke az 
intézmény előnyeiről beszélt. Rámuta-
tott arra: a legfontosabb versenyelő-
nyük, hogy a Neumann János Egyetem 
egy új, kicsi egyetem. Nem másokkal 
akar versenyezni, hanem globális rés-
be, globálisan tudnak áttörni.

– Alkalmazott egyetemként a leg-
nagyobb versenyelőnyünk, hogy 
duális egyetemként működünk és a 
Neumann-modellt alkalmazzuk. Az 

egyetem, a város, a térségfejlesztés és 
a stratégiai cégek együttműködésével 
egy olyan versenypozíciót tudunk el-
érni, amiben egyfajta kék óceánban 
evezhetünk – fogalmazott dr. Csizma-
dia Norbert.

Tízéves  
együttműködés
Idén jubileumához érkezett az egye-
tem és a kecskeméti Mercedes-Benz 
gyár együttműködése. 2012-ben, a 
kecskeméti Neumann János Egyete-
men elsőként a járműmérnök szak 
indult el, amely kijelölte és megala-
pozta a felsőoktatási intézmény és a 
gyár közötti együttműködés hosszú 
távú sikerét. Idén pedig már harmad-
jára indul el a „Made in Kecskemét” 
szabadon választható kurzus.  

Mára összesen 7 különböző egye-
temi szak várja azokat a fiatalokat, 

akik az autógyártásban képzelik el a 
szakmai jövőjüket. A járműmérnö-
ki képzés mellett a gépészmérnök, 
mérnökinformatikus, logisztikai mér-
nök, nemzetközi gazdálkodás, pénz-

ügy-számvitel, illetve gazdálkodási és 
menedzsment szakok segítenek gya-
korlatias és versenyképes ipari isme-
retekhez juttatni a hallgatókat.  

Nagyköveti látogatás 
az egyetemen
A múlt hét másik fontos eseménye 
volt, amikor az egyetemünkre látoga-
tott Őexc. Saud Hamad Al-Shamsi, az 
Egyesült Arab Emírségek Magyaror-
szágra akkreditált nagykövete és de-
legációja. A vendégeket Gaál József, 
Kecskemét város alpolgármestere és 
Ladics Mónika irodavezető kísérte.

Az egyetem vezetői bemutatták 
az intézményt és a folyamatban lévő 
kutatásokat, majd a felek a jövőbeli 
együttműködés lehetőségeiről egyez-
tettek. A megbeszélést követően a 
delegáció megtekintette a Campus 
Oktatási épületet.

A Neumann János Egyetem há-
rom mérnökinformatikus, illetve 
gépészmérnök hallgatójával 
kötött duális képzési szerződést 
szeptember 8-án dr. Nagy Zoltán, 
a Phoenix Mecano Kecskemét 
(PMK) Kft. ügyvezető igazgatója.

A PMK nagy tapasztalattal rendelke-
zik a duális képzés területén: az új 
diákokkal együtt meghaladja az 50 
főt azoknak az egyetemistáknak a 
száma, akik a PMK-nál teljesítették, 
illetve teljesítik jelenleg a duális kép-
zés gyakorlati részét.

A vállalat méltán népszerű a duális 
hallgatók körében. Az itt megszer-
zett tudással felvértezve repülőrajt-
tal kezdhetik karrierjük építését a 

diploma megszerzését követően. A 
duális diákok világszínvonalú terme-
lési folyamatba kapcsolódhatnak be, 
és a gyakorlatorientált oktatásnak 
köszönhetően rövid idő alatt teljes 
értékű munkatársként vehetnek részt 
a vállalati folyamatokban. 

A képzést sokrétű szakmai tapasz-
talattal rendelkező szakemberek irá-
nyítják, hiszen a cég számára az után-
pótlás biztosításának fontos eleme a 
duális oktatás. A képzés tartalmának 
kidolgozását és folyamatos szakmai 
felügyeletét dr. Nagy Zoltán ügyve-
zető igazgató irányítja, aki címzetes 
főiskolai oktatóként és az egyetemi 
alapítvány kuratóriumának tagjaként 
is segíti az Neumann János Egyetem 
munkáját. 

A tanrend összeállításánál fontos 
szempont volt, hogy a fiatalok él-
ményszerűen, ugyanakkor alaposan 
megismerjék szakterületüket.

A duális egyetemi képzés mellett 
a duális szakképzésben is fontos 
szerepet vállal a PMK. Idén elindí-
tották a gépgyártás-technológiai 
technikus képzést a Kiskunfélegy-
házi Szent Benedek PG Techni-
kummal együttműködésben, és a 
finommechanikai műszerész szak-
mai képzésbe is bekapcsolódtak 
a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán 
Technikummal.

Így szeptemberben hat technoló-
gus és hat finommechanikai műsze-
rész tanuló kezdte meg a gyakorlati 
ismeretek elsajátítását a vállalatnál.

A 2022-ben végzett tizenkét fi-
nommechanikai műszerész tanuló 
közül 6-an a PMK-nál helyezkedtek 
el, a többiek pedig a továbbtanulás 
mellett döntöttek. 

A duális képzéssel párhuzamosan 
működik a PMK gyakornoki program. 
Ennek keretében – a duális diákokkal 
párhuzamosan – eddig 44 gyakorno-
kot fogadott a vállalat.

A duális képzés tanulmányi szer-
ződés ünnepélyes aláírásán részt vett 
dr. Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano 
Kecskemét Kft. ügyvezető igazgatója, 
Drozdik Szilvia, a PMK személyzeti 
vezetője, dr. Sági Norberta főiskolai 
docens, a Neumann János Egyetem 
oktatási rektorhelyettese, valamint 
Angeli Eliza, az egyetem Duális Kép-
zési Központjának igazgatója.

Rekord számú hallgató kezdte tanulmányait 

A NEUMANN JÁNOS EGYETEMEN
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S Mérnökinformatikus  
és gépészmérnök hallgatók  
a Phoenix Mecanónál

Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora  
egy frissen végzett MBA-hallgatóval

A 2022/2023-as tanévben több mint ezer „gólya” 
kezdte meg tanulmányait az intézményben

Duális képzésben részt vevő egyetemisták a Mercedes-gyár akadémiáján

Őexc. Saud Hamad Al-Shamsi, az Egyesült Arab Emírségek  
Magyarországra akkreditált nagykövete (jobbról a második)  

találkozik kecskeméti vendéglátóival

Dr. Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. 
ügyvezető igazgatója (jobbról) duális képzési  
szerződést ír alá az egyik diákkal

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert
Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Tóth Enikő
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5 990 Ft / fő 

 Október 02., vasárnap 12.00 - 15.00

6 -12 év között
50% kedvezmény

Gyereksarokkal és wellness
használattal,  remek program az
egész családnak!

Évadnyitó 
vasárnapi ebéd a
Bistorantban

Júliusban energia-veszélyhelyze-
tet hirdetett a kormány, intézke-
dési terve részeként augusztus 
1-jétől csak a lakossági átlag-
fogyasztás mértékéig biztosítja 
a rezsicsökkentéssel limitált 
gáz- és áramárat. Ez nemcsak 
az egyes családokat, vállalko-
zásokat, de az önkormányzato-
kat is nagy kihívás elé állítja. 
Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert arról kérdeztük, 
milyen intézkedések várhatóak 
városunkban.

– Más városokból olyan információk 
érkeznek, hogy bezárnak az intéz-
mények vagy korlátozzák a nyitva-
tartást, illetve rendezvények ma-
radnak el. Mi várható Kecskeméten, 
lesznek-e takarékossági intézkedé-
sek a megemelkedett energiaárak 
miatt?

– A működésben semmilyen drasz-
tikus lépést nem tervezünk. Az ener-
giával eddig is igyekeztünk takaré-
kosan bánni, hiszen ez finanszírozási 
és környezetvédelmi szempontból is 
fontos. Én most is ennyit kérek az in-
tézményeinktől. Az idei költségvetés-
ben biztosítva van a forrás, nem lesz-
nek működési problémák. Ami a jövőt 
illeti, szükség esetén inkább a fejlesz-
téseket ütemeznénk át egy későbbi, 
békésebb időszakra.

– Azt is látjuk a hírekből, hogy sok 
önkormányzat már árajánlatot sem 
kap az energiára a szolgáltatóktól. 
Mi a helyzet Kecskeméten?

– A városnak van érvényben lévő 
keretszerződése, amely a villamose-
nergiára 2023. július végéig, a gázra 
pedig 2023. szeptember végéig szól. 
A gázszolgáltatásra vonatkozó megál-
lapodásunk néhány kisebb feladatel-
látási helyre nem vonatkozik, ezeket 
még szeretnénk bevonni. Olyan szer-
ződéseket kötöttünk, amelyekben 
a szolgáltató nem emelhet árat, így 
még közel egy évig nem fáj a fejünk 
az emelések miatt. Nem elképzelhe-
tetlen persze, hogy a szolgáltató fel-
mondja vagy megpróbálja felmondani 
a szerződést, de ez azért nem olyan 
egyszerű.

– Az elmúlt években azért volt 
lehetőség energiakorszerűsítési 
beruházásokra.

– Így van. Mi döntően iskolaépü-
letek energetikai korszerűsítését 
végeztük el (Kertvárosi, Arany János, 
Mathiász János, Béke, Móra, Corvin 
Mátyás, Móricz Zsigmond, Zrínyi és 
Lestár). Az önkormányzat ezen épüle-
teknek csak a tulajdonosa, ami azt je-
lenti, hogy most az energiamegtakarí-
tás a tankerületnél, tehát az államnál 
jelentkezik. Mégis fontosnak tartot-
tuk a fejlesztéseket, hiszen döntően 
kecskeméti gyerekek járnak ezekbe 
az iskolákba, az ő tanulási körülmé-
nyeiket tudtuk ezzel javítani. Mellet-
te a Margaréta idősotthon energe-
tikai korszerűsítését is elvégeztük, 

így Kecskeméten 
az önkormányza-
ti gondozásban 
lévő időseket sem 
fenyegeti az ener-
giadrágulás kö-
vetkezményeinek 
veszélye. Ami pe-
dig Kecskeméten 

kiemelten fontos, hogy a TERMOS-
TAR Kft. folyamatosan fejleszt annak 
érdekében, hogy a távfűtés minél ke-
vésbé függjön a gáztól. Most is látha-
tó, hogy városszerte zajlik a cégnek 
az a beruházása, amely a megújuló 
energia hasznosítására irányul. A 
mostani sikeres kivitelezés eredmé-
nye lehet például az is, hogy jövőre 
már az uszoda energiaköltségei is je-
lentősen csökkenhetnek.

– Az energiahordozók drágulása 
várhatóan sok családot fog negatí-
van érinteni. Tud-e nekik valamiben 
segíteni az önkormányzat?

– Nagyon remélem, hogy tudunk. 
Már készül az új rendelet, amely sza-
bályozza, hogy milyen jogosultsági 
feltételekkel tudunk segítséget adni 

a háztartásoknak a számlák kifizeté-
séhez. A rendeletről az októberi köz-
gyűlésen dönt majd a város képvise-
lő-testülete. A célunk az, hogy olyan 
háztartásoknak nyújtsunk segítő 
kezet, amelyek az állami kedvezmé-
nyezetti körbe már nem férnek bele, 
de jövedelmi viszonyaik miatt mégis 
indokolt a támogatásuk.

– Ha már energia, akkor érdemes 
beszélni a víziközmű-vagyonról, 
amelynek az üzemeltetését átveszi 
az állam mindazon önkormányza-
toktól, amelyek nem tudják fizet-
ni az emelkedő energiaköltsége-
ket. Kecskeméten milyen döntés 
várható?

– Kecskemét még nem tart ott, 
hogy a közgyűlésnek erről döntenie 
kellene.  A BÁCSVÍZ Zrt. egy stabil 
cég, a városnak év végéig biztosan 
nem kell plusz forrást biztosítania a 
működéshez. Természetesen a cég 
többi részvényese, azaz más ön-
kormányzatok hozhatnak döntést 
akár arról is, hogy átadják az üze-
meltetést, mi ezt jelenleg még nem 
tervezzük. 

KECSKEMÉT FELKÉSZÜLTEN ÁLL  
az energia-veszélyhelyzet kihívásai elé

A célunk az, hogy olyan háztartásoknak nyújtsunk 
segítő kezet, amelyek az állami kedvezményezetti körbe 
már nem férnek bele, de jövedelmi viszonyaik miatt 
mégis indokolt a támogatásuk.

„

•  cserepes  
lemez fedés
•  széldeszkázás
•  bádogos munkák
•  beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
ALPIN TECHNIKÁVAL

Ács Kapocs Építő Kft.

36-30/919-4694

ÁCS, TETŐFEDŐ 

SZAKKÉPZETT   

           M
ESTEREK

kedvező
árak!

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

AlAPTól

           A
 TETőig

Szemereyné Pataki Klaudia,  
Kecskemét polgármestere

Kecskemét, Izsáki u. 2/a. +36-20/349-4382
www.furedi.eu info@furedi.eu

Nyilvántartási szám: E/2020/000056  Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/004180

3 hét és vizsgázhatsz!

2022.okt. 17.
Indul az év

UTOLSÓ
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Ha Műkertváros Napja, 
akkor kakasfőző verseny 
Az eső sem tántorította el a 
műkertvárosiakat attól, hogy 
kis közösségük együtt ünne-
peljen a városrész napján. Az 
eseményen köszöntőt mondott 
dr. Szeberényi Gyula Tamás or-
szággyűlési képviselő, akinek 
szavai után lángba borultak 
a gázkeresztek, és kezdetét 
vette a kakasfőző verseny.

Tizedik alkalommal rendezték meg 
múlt szombaton a műkertvárosi ka-
kasfőző versenyt, mely a Műkertvá-
ros Napja rendezvény szerves eleme.

Baracsi Klára Klaudia, a Műkertvárosért Együtt 
Egyesület elnöke elmondta: 10 évvel ezelőtt, a 
városrész első főzőversenyén még csak négy-öt 
bográcsban főtt az étel, és arról álmodtak, hogy 
egyszer húsz bogrács alatt gyújtanak tüzet, és 
százaknak szereznek élményt. – Az álom valóra 
vált, húsz bogrács és közel 350 műkertvárosi la-
kos képviselteti magát a rendezvényen – emelte 
ki Baracsi Klára Klaudia.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési 
képviselő köszöntőjében elmondta, a szeptem-
ber a közösségi rendezvények ideje, hiszen vége 
a nyárnak, újra együtt vannak azok a kis közös-
ségek, amelyek nagyon fontos alkotóelemei a 
városnak és a nemzetnek egyaránt. – Ezek a kö-
zösségek ezekben a nehéz időkben különösen 
fontosak számunkra, hiszen erőt és reménysé-
get adnak – mondta dr. Szeberényi Gyula Tamás.

A program reggel 7 órakor a főzőcsapatok ér-
kezésével kezdődött, délre elkészült ebéd, majd 
13 órától tartották meg az eredményhirdetést. 
A nap folyamán szórakoztató programok gon-
doskodtak a jó hangulatról, és természetesen a 
koncertek sem maradhattak el: fellépett az Olasz 
Meló, Hevesi Tamás és Pál Attila, este pedig ut-
cabál zárta az eseményt.

Szeleifalusi Vigasság  
a Melinda parkban 
Közösségi mozi, nosztalgia-
percek, cimbalomműsor és 
főzőverseny is szerepelt a 
kínálatban a szeptember 10-ei 
Hi! Kecskemét Szeleifalusi 
Vigasságon. Radics Sándor 
cimbalom művész előadása, Pál 
Attila operettműsora, a Nova 
Pros pect koncertje és Marót 
Viki és a Nova Kultúr Zene-
kar show-ja szórakoztatta a 
közönséget.

A műkertvárosi összejövetelhez hasonlóan 
szintén múlt szombaton rendezték meg a már 
hagyománnyá vált Szeleifalusi Vigasságot a Me-
linda parkban. Egészen estig színes programso-
rozat várta a kilátogatókat.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési 
képviselő Petőfi Sándort idézve nyitotta meg az 
idei vigasságot. Elmondta, mindig nagy jelen-
tősége van a közösségeknek, akár a legkisebb 
közösségre, a családra gondolunk, de akár ha 
nagyobbra, például egy lakóközösséget, egy-egy 
városrész közösségét vagy a nemzet közösségét 
vesszük figyelembe. – Ilyen nehéz időszakban, 
amiben most vagyunk – a gazdasági válság, az 
energiaárak; amilyen nehézségekkel szembe kell 
néznie most a világnak és így Kecskemétnek is 
– különösen felértékelődnek ezek az egymást 
segítő közösségek, úgyhogy ezért különösen 
fontosak így ősszel ezek a családi rendezvények 
– fogalmazott a képviselő.

Sipos László, a városrész önkormányzati kép-
viselője köszöntőjében a színes programokat 
méltatta, elmondta, a gyerekekre és a felnőttek-
re is gondoltak kialakításukkor.

A reggeli borús idő után végül kisütött a nap, 
és egy jó hangulatú összejövetel kerekedett a 
városrész hagyományos, estig tartó őszi rendez-
vényéből, a Szeleifalusi Vigasságból.

Európai Szociális

Alap

Európai Szociális

Alap

Önkormányzati bölcsőde ener-
getikai felújítása fejeződött be 
Kecskeméten. A korszerűsítésen 
átesett Lánchíd utcai Arany-
haj Bölcsődében a napokban 
tartottak helyszíni bejárást az 
önkormányzat szakemberei. 
Szemereyné Pataki Klaudia pol-
gármester az energia-veszély-
helyzetre utalva azt mondta a 
helyszínen, hogy ez a beruházás 
is az önkormányzat előrelátó, 
felelős fenntartói gondolkodását 
bizonyítja. 

Az „Önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése Kecskeméten” pro-
jektben 4 önkormányzati intézmény 
10 feladatellátási helyén összesen 12 
épület felújítása szerepel. A rekonst-
rukciók célja az épületek hővesztesé-
geinek csökkentése, a hatékonyabb 
energiahasználat oly módon, hogy 
eközben a felhasználók komfortérzete 
javuljon. Mindezeket minden intéz-
mény esetében más és más módon érik 
el a rekonstrukciók révén.

A program első állomásaként a 

Lánchíd utcai Aranyhaj Bölcsődében 
már befejeződtek a munkák. Az in-
tézményben január óta többek kö-
zött megtörténtek a falszigetelések, 
kicserélték az elektromos hálózatot, 
több helyiségben összesen 77 darab 
új radiátort, 9 nyílászárót szereltek 

fel, a lapos tetőn pedig napelemeket 
helyeztek üzembe.

Az önkormányzat szakemberei 
a szeptember 7-én rendezett bejá-
ráson ismerkedtek meg a felújítás 
részleteivel. Szemereyné Pataki Klau-
dia polgármester a látottak alapján a 
kivitelezés mellett elismerően szólt 
a közelben élőkről is, akik a bölcső-
de közvetlen közelsége ellenére sem 
panaszkodtak.

– Ez egy lakótelepi környezet. Ez-
úton is szeretném megköszönni a 
közelben élők türelmét, hiszen sem 
korábban, sem pedig a kivitelezés 
folyamata során sem panaszkodott 
senki sem. Itt nincs probléma, pedig a 
bölcsőde udvara közvetlen közel van a 
tömbházak ablakaihoz – mondta Sze-
mereyné Pataki Klaudia polgármester. 
Kiemelte azt is, hogy ez a beruházás 
is azt bizonyítja, hogy az önkormány-

zat felelős fenntartóként előrelátó 
módon, időben lépett az intézmények 
hatékonyabb működésének elérése 
érdekében.  

Az intézmény vezetője szerint a 
beruházás révén az energia-veszély-
helyzetben is hatékonyabban tudnak 
működni.

– Nagy segítséget jelent számunk-
ra az energetikai korszerűsítés. A 15 
centiméter vastag szigetelés például 
garantálja majd, hogy a gyermekek 
a legnagyobb hidegben sem fognak 
fázni – nyilatkozta Kapásné Nagy Haj-
nalka, az Aranyhaj Bölcsőde vezetője.

A Baugenerál Kft. által korszerű-
sített 136 férőhelyes bölcsődében 
6 csoportszoba működik. Az uniós 
energetikai korszerűsítés bruttó 208 
millió forint értékben, 80 milliós ön-
kormányzati önerő biztosításával va-
lósult meg. 

Befejeződött az energetikai korszerűsítés 
AZ ARANYHAJ BÖLCSŐDÉBEN

Befejeződtek a munkálatok a 
kecskeméti Gábor Dénes utca 
soron kívüli karbantartásán. 
Az út nemrég új aszfaltréte-
get kapott, majd az útpadkát 
készítette el az Izsáki út 
négysávosítását végző cég 
alvállalkozója. Az autósok 
már augusztus 30-án délután 
birtokba vehették a megújult 
menekülőutat.

A tervezett munkamenetnek meg-
felelően augusztus végén új asz-
faltréteget kapott a Gábor Dénes 
utca. Az 52-es főút négysávosítá-
sát végző Hazai Építőgép Társu-
lás Zrt. alvállalkozója a padkát is 
elkészítette, ezért néhány napig 
útlezárásra kellett számítani a sza-
kaszon. A zsákutcába kanyarodott 
autósoknak a Beretvás köz felé kel-
lett kerülniük. Augusztus 31-ével 
viszont újra zavartalanul birtokba 
vehették a felújított utat.

Az Izsáki út szélesítése érdeké-
ben végzett munkálatok és forga-
lomkorlátozások miatt a Gábor 
Dénes utca forgalma az utóbbi 
időben jelentősen megnöveke-
dett. Ezért volt szükséges az utca 
karbantartása – közölte korábban 
az önkormányzat. A kátyúzással és 
az azt követő aszfaltréteggel újra 
sima útfelületen haladhatnak az 
autósok Homokbánya városrész, 
Kadafalva és Ballószög felé. Az út-
burkolati jeleket később festi majd 
fel egy másik cég, és egyelőre a 
sebességkorlátozó táblák is kint 
maradnak.

Újra járható 
a Gábor  
Dénes utca

Az önkormányzat képviselői  
a szeptember 7-én rendezett bejáráson  

ismerkedtek meg a felújítás  részleteivel

Fotó: Banczik Róbert
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Vasárnap: 07:00 – 19:00
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rek, akkor nagyszerű dolgok valósul-
hatnak meg – fogalmazott köszöntő-
jében Engert Jakabné alpolgármester.

A helyszínt adó Szentcsalád Plébá-
nia az első évtől kezdve támogatja az 
eseményt. Hatházi Róbert plébános 
hangsúlyozta, öröm látni a csillogó 
gyermekszemeket és a mosolygó szü-
lőket, és örül annak, hogy ezen a na-
pon is sikerült megtölteni ezt a kertet.

Vadkörtefákat  
ültettek a Lánchíd  
Utcai Általános  
Iskola udvarán

2019. óta minden évben ültetnek 3-3 
cserjét az intézmény udvarán, így tör-

tént ez most is. A csemetéket három 
mostani elsős osztály fogja gondozni, 
akik egészen ballagásukig gondos-
kodnak róluk. Ha minden jól alakul, 
3-5 év múlva akár már körtét is ehet-
nek a fákról a tanulók.

Átadták  
a Széchenyivárosért 
Díjakat
A Széchenyiváros Hete programso-
rozat záróakkordjaként adták át a 
Széchenyivárosért Díjakat a Szarvas 
téren, ahol a városrész négy óvodá-
jából érkezett több mint 100 gyer-
mek adott színes műsort. Dr. Salacz 
László országgyűlési képviselő, En-
gert Jakabné alpolgármester, Szam-
ler László, a Széchenyivárosi Zöld 
és Pont Civil Társaság képviselője és 
B. Tóth Katalin, a Széchenyivárosért 
Egyesület alapító tagja köszöntötte 
a kitüntetetteket, akiknek munkás-
ságát Zsámboki Angéla, az egyesület 
újonnan megválasztott elnöke mél-
tatta. Idén négyen érdemelték ki a 
városrész elismerését: Lovrity Sán-
dorné Klárika, az Arany János Iskola 
intézményvezetője; Molnár Gyuláné 
Ilike, az Idősgondozó Szolgálat Mar-
garéta utca 2. szám alatt működő 
telephelyének vezető gondozója; 
Bulyovcsity Gabriella, a Széchenyi-
városért Egyesület alelnöke; Mike 
Sámuel, a Kecskeméti Baptista Gyü-
lekezet lelkésze.

Szeptember 3-án a Halott Pénz 
koncertjével kezdődött és 9-éig 
tartott a Széchenyiváros Hete. A 
programsorozat rendhagyó eleme 
volt a pécsi zenekar tanévnyitó 
koncertje, majd a következő 
napokban a hagyománynak meg-
felelő események következtek. 
Koszorúzás az Aradi vértanúk te-
rén, Babaköszöntő a Szentcsalád 
Plébánián, faültetés a Lánchíd 
Utcai Általános Iskola udvarán, 
majd zárásként következett a 
Széchenyivárosért Díjak átadása.

Koszorúzás  
és diákműsor az  
Aradi vértanúk terén
Szeptember 5-én, hétfőn délelőtt az 
Aradi vértanúk terén gróf Széchenyi 
István szobrának megkoszorúzására 
került sor, az eseményen a Kecske-
méti Szakképzési Centrum Széchenyi 
István Technikum diákjai adtak ünne-
pi műsort. Az ünnepségen a széche-
nyivárosi intézmények pedagógusai 
és iskolásai tették tiszteletüket, a ko-
szorúzásban pedig részt vett Szamler 
László önkormányzati képviselő, vala-
mint Engert Jakabné alpolgármester, 
aki köszöntőt mondott. Beszédében 
kiemelte, nagyon büszkék arra, hogy 
az elmúlt időszakban számos fejlesz-
tés történt a Széchenyivárosban. Ilye-
nek a városrészt érintő útfejleszté-
sek, a közterek megújítása, valamint 
a Lánchíd utcai bölcsőde energetikai 
korszerűsítése, de megújult a Széche-
nyiváros egyik központi közösségi 
tere, a Szarvas tér.

Hatvanhat gyermeket 
köszöntöttek  
Széchenyivárosban

Véget ért a Széchenyiváros 
Hete programsorozat

TOVÁBBI KÉPEK!

A legifjabb generációt köszöntötték idén is a 
Széchenyiváros Hetén belül megszervezett Baba-
köszöntőn a Szentcsalád Plébánia udvarán múlt 
kedden délután. A Széchenyivárosért Egyesület ki-
lencedik éve rendezi meg az eseményt és ajándé-
kozza meg a kisgyermekes szülőket. Idén is csat-
lakozott a szervezéshez a Gyerkőcök Közhasznú 
Alapítvány és a Széchenyivárosi Zöld és Pont. Az 
eseményen a városrész 66 ifjú lakóját ajándékoz-
ták meg, a fiatalokat Szirtes Józsefné Anna bábjá-
tékos szórakoztatta egy bábelőadással.

– Örülünk, hogy rendületlen a program. Abban 
hiszek, hogy ha összefognak a jó szándékú embe-

A Szarvas téren a városrész négy óvodájából  
több mint 100 gyermek adott színes műsort

Az egyik kitüntetett: Lovrity Sándorné,  
az Arany János Iskola intézményvezetője

A legifjabb generációt köszöntötték idén is 
a Széchenyiváros Hetén belül megszervezett 

Babaköszöntőn a Szentcsalád Plébánia udvarán  
(jobbról Engert Jakabné alpolgármester)

Képünkön balról: Engert Jakabné alpolgármester, Bulyovcsity Gabriella,  
a Széchenyivárosért Egyesület alelnöke, Zsámboki Angéla, az egyesület újonnan 

megválasztott elnöke, B. Tóth Katalin alapító tag, dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő és Szamler László, a Széchenyivárosi Zöld és Pont Civil Társaság képviselője

Fotó: Banczik Róbert
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25 éve, napra pontosan 1997. 
szeptember 1-je óta vezeti az 
Otthon mozit Csenkiné Túri Edit. 
Azóta az ország egyik leghangu-
latosabb és legszínvonalasabb 
művészmozijává vált az Otthon, 
filmjein felnőtt egy generáció. 
Edittel – akinek az élete és a 
missziója lett a filmművészet 
közvetítése – az elmúlt negyed 
évszázad emlékeiről, eredménye-
iről beszélgettünk. 

Pásztor Andrea

– Nagy kihívás volt pályakezdőként 
egy 110 ezres város művészmozijá-
nak irányítását a kezedbe venni?

– Először biztosan nagy volt a ka-
bát, de aztán belenőttem. Úgy emlék-
szem, minden simán ment. Nagyon 
jó munkatársaim voltak a moziban, 
mind rutinos öreg rókák: Szamosi 
Ferenc, Sági Mihályné Marika néni, 
később Szamosi Ferencné Marika, 
Kovács Imre, Várnagy Zoltán.  Nekik 
hála szépen beleszoktam a feladat-
ba. Józsa Kata 1994-ben alakította 
ki a művészmozit, még bontogatta a 
szirmait, alakulóban volt, amikor én 
pályakezdőként ide kerültem. Emlék-
szem átvettem két gyerekbérlettel 
a mozit, rá egy évre akkora lett az 
igény, hogy mindkettőnek négy-négy 
változata lett. Jó volt látni, hogy az 
alapokra építkezve egyre növekszik, 
bővül a kínálatunk. 

– Az Otthon mozi szakmailag az 
ország egyik legszínvonalasabb mű-
vészmozija. Mire vagy a legbüszkébb 
az elmúlt 25 év sikerei közül?

– Talán arra, hogy kollégáimmal 
közösen kulturális találkozási pont-
tá tettük a mozit. A színházi, kép-

zőművészeti és zenei rendezvények 
mellett ma már filmes programok is 
gazdagítják a kecskeméti kulturális 
palettát. Jeles rendezőket, színé-
szeket, a filmes szakma kiválóságait 
ismerhette meg a helyi közönség. 
Nagyon hálás vagyok azért is, hogy 
együtt dolgozhatok a rajzfilmstúdi-
óval. Csodaként élem meg a Kecs-
kemétfilm alkotásait, a kétévenkénti 
KAFF eseményeit, ezért amikor az 
előterünk megújult, mindenképp 
szerettem volna, ha ők is megjelen-
nek nálunk. A stúdió iránti tisztele-

tünk jeleként kapott a mozielőtérben 
található kanapénk Magyar népme-
sés borítást.  

– Irigylésre méltó, hogy számod-
ra munkahelyi kötelesség filmet 
nézni. Ami tetszik, az be is kerül a 
moziműsorba?

– Az én munkámhoz elengedhe-
tetlen az örök kíváncsiság, az örök 
nyitottság. Foglalkoztat, hogy vajon 
ami engem érdekel, az sok mindenkit 
érdekelhet-e. Ennek ellenére a mo-
ziműsor nem feltétlenül tükrözi az én 
érdeklődésemet. Figyelni kell a helyi 

igényekre, az országos lehetőségekre 
is. Fontos szempont, hogy az újdon-
ságok eljussanak a közönséghez. Így 
aztán láthatják nálunk Szabó István, 
Szász János filmjeit ugyanúgy, mint 
a fiatal rendezők alkotásait. Minden 
elérhető a kecskeméti közönség szá-
mára, ami meghatározza a mai hazai 
és európai filmgyártást. Ez fontos 
küldetés.

– Sokak számára te egy vagy a mo-
zival. Milyen a mozin kívüli életed?

– Nagyon fura lenne, ha külön kel-
lene választani a mozit és engem, de 

azt hiszem, a régi mozisok mind így 
működnek. Történetekben gondol-
kodom, a vizualitás teljesen átszövi a 
hétköznapi életemet. Egy kirakatot is 
szakmai szemmel nézek meg, vagy ha 
baráti körben történeteket mesélnek, 
én látom magam előtt filmként. Ez 
már életformává vált számomra. Sőt! 
Családi körben a közös filmnézés ki-
emelt program. 

De azért létezem a mozin kívül is. 
Szívesen járok koncertekre, figyelem 
a kulturális eseményeket, keresem 
a filmeken túli érdekességeket. Fo-
lyó mellett nőttem fel, ma is nagyon 
fontos számomra a víz. Rendszerint 
átúszom a Balatont a lányommal, Jan-
kával. A természetes vizek tiszteletét 
neki is megtanítottam. Azt hiszem, ez 
az az egy dolog, ami hiányzik nekünk 
Kecskemétről. 

– Hogyan ünnepeltétek meg az 
évfordulót?

– Otthon volt pezsgős koccintás, 
és egy Facebook-posztban is meg-
emlékeztem róla, ami valóságos bol-
dogságcunamit indított el ismerőseim 
körében. Nagyon sok jó emlék idéző-
dött fel, rengeteg jó barátot, fantasz-
tikus embereket ismertünk meg 25 
év alatt, amiért nagyon hálás vagyok. 
Az Otthon moziban megtaláltam a 
hivatásom, Kecskeméten pedig az 
otthonom. 

– Mit kívánnál az Otthon mozinak 
a következő 25 évre?

– Azt, hogy legyen, hogy működjön 
még sokáig. Nagyon sok ember szere-
ti, vannak, akik intravénásan igénylik 
az új és új filmeket. Sokaknak törzshe-
lyük van nálunk, ha az foglalt, el sem 
jönnek. Már csak értük is megérte 
számomra az elmúlt 25 év…

A teljes interjú a Hiros.hu-n olvasható!

Az Otthon mozi a második otthona

2022. 
szeptember 23–24.

Plakát alap - Facebook címmel
2019. április 24., szerda 16:23:03

SZEPTEMBER 23. PÉNTEK
18:00 Szabadtéri mozi
19:30  Közösségi szalonnasütés és tábortűz
19:30  Örömzene a Smooth Party Band zenekarral

SZEPTEMBER 24. SZOMBAT
7:00-tól  Napközben lovaskocsis felvonulás, főzőverseny 

és különböző sportprogramok
   Helyi óvodások, iskolások, nyugdíjasok műsora
   Közös ebéd
   Programok minden korosztálynak
18:30   HangOverGang
20:30   Retro Disco DJ Gazsoval
20:00  Dupla KáVé és Köteles Cindy
21:30   Veracruz zenekar
24:00  Rendezvény zárása
   Részletes forgatókönyv az eseménynél.

Helyszín: Kadafalva, Heliport Ipari park füves területe
KADAFALVI NAPOK

Plakát alap - Facebook címmel
2019. április 24., szerda 16:23:03

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.

14. célterület 

Európai Szociális

Alap
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Veracruz

Dupla KáVéHangOverGang

1997. szeptember 1-jén nyomta le az Ifjúsági 
Otthon kilincsét Csenkiné Túri Edit, azóta 
sokak szemében ő egy az Otthon mozival

Fotó: Banczik Róbert
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Ha neked is a játék a mindened, csatlakozz a Társasjáték 
Klubhoz és próbálj ki szuper játékokat! A foglalkozások 
ingyenesek, előzetes jelentkezés nem szükséges. Várjuk a 

résztvevőket a helyszínen.

A Klub foglalkozásait a Kecskeméti 

Társasjáték Kör Egyesülete tartja, havonta 

egyszer, csütörtökönként 18 órától 21 óráig.

Augusztus 25. Csak egy!  Mutass be egyetlen szót csak egy másik szóval! 
Szeptember 22.  Dixit Stella - képasszociációs játékok minden mennyiségben!
Október 20.  Kingdomino: Kezdetek – egyszerű és nagyszerű játékok a család 

minden tagjának. 
November 17. Felhőváros – építs várost okosan, három dimenzióban! 
December 15.  Ticket to Ride Nordic Countries – játékok a vonatok szerelmeseinek!
Január 19.  Carcassonne és Cascadia – lapkalehelyezős játékok kicsiknek és 

nagyoknak.
Február 16.  Zöldellő mezők haladó játékosoknak. Tégy egy túrát a természetben 

velünk a tél közepén!
Záróalkalom  Záróalkalmunkon tesztelheted, mennyire ismerted meg játékpartnereidet 

az elmúlt 7 alkalom alatt. Nyilván képasszociációs játék kezdő 
telepatáknak és Top10 JEM díjas partijáték összeszokott csapatoknak.

További információ a kecskemetitarsasjatek@gmail.com címen vagy a Kecskeméti Társasjáték Kör 
Egyesülete Facebook oldalán.

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.

7. célterület

TÁRSASJÁTÉK KLUB
„MERT JÁTSZANI JÓ!”

Helyszín: 6000 Kecskemét, Csaplár Vendéglő (Vacsi köz 21.)

Február 23.

HÍRES SPORTOLÓK  
a Herman Ottó tér padjain

Puskás Ferencnek, Diego Mara-
donának, híres kosarasoknak és 
bokszolóknak állítanak emléket 
a Herman Ottó tér megújult 
padjai Hunyadivárosban. Civil 
kezdeményezés alapján a te-
lepülésrész tanácsadó testü-
letének finanszírozásával és 
támogatásával válhatott a park 
sokkal színesebbé.

Kara Gábor alkotó mutatta be a napokban a 
KTV stábjának a Herman Ottó téren a már el-
készült, nagy sportolók előtt tisztelgő padde-
korációit. Gábor animátornak tanult, de beteg-
sége miatt sokáig el kellett hagynia választott 
szakmáját. A Covid időszaka alatt azonban a 
dekorálás mint szerelem visszatért az életébe, 
és ezzel együtt az ötlet is megszületett, hogy 
a lakókörnyezetét is megszépítse munkájával.

– Kara Gábor úr bejött hozzám a fogadóórá-
ra és azt mondta, hogy van egy ötlete. Közö-
sen elkezdtünk ötletelni, beszélgetni, majd a 
tanácsadó testületi ülésen, amikor a keretet 
boncolgattuk, felvetődött ez a kérdés is – ma-
gyarázta az előzményeket Pászti András önkor-
mányzati képviselő.

A tanácsadó testület támogatta az ötletet, 
az igazi nagy munka azonban ezután kezdőd-

hetett. Gábor saját kompresszorával és maket-
tozásra kitalált festékszórójával díszítette a 
kopottas falapokat napokon keresztül, mire 
elérték mai küllemüket.

– Ezt csak szívből lehet csinálni. Próbáltunk 
itt Pászti úrral nemcsak értéket megőrizni, ha-
nem értéket teremteni. Reméljük, hogy sike-
rült – mondta Kara Gábor alkotó.

Puskás Ferenc, Diego Maradona, Muham-
mad Ali, LeBron James vagy éppen Michael 
Jordan mind olyan nevek, akik példaképként 
megérdemlik, hogy megjelenjenek a közte-
rületen. A Herman Ottó téren sportoló vagy 
éppen csak pihenő hunyadivárosiak pedig 
mostantól szebb környezetben tölthetnek 
időt a szabadban, immár a nagy sportolók 
társaságában.

 Hájas Barnabás

Csaknem 5 millió forint értékű 
adomány gyűlt össze idén az 
önkormányzat által kezdeménye-
zett Varázstáska jótékonysági 
tanszergyűjtő akcióban, amellyel 
így 237 gyermek – nagyrészt álta-
lános iskolások – tanévkezdését 
tudták egy-egy tanszercsomaggal 
támogatni az akcióhoz csatlako-
zott cégek, civil szervezetek és 
magánszemélyek.

Borda Máté

A tanszercsomagok átadása augusztus 
29-én kezdődött meg az Ifjúsági Otthon-
ban. Az első csomagokat Szemereyné 
Pataki Klaudia adta át a gyerekeknek. A 
polgármester köszöntőjében elmondta, 
a város hosszú ideje igyekszik támogat-
ni a rászoruló gyerekek iskolakezdését, 
ez 2020 óta a Varázstáska akcióval is 
kiegészül, amelybe civil szervezeteket, 
cégeket vontak be, ezzel tovább bővült 
a támogatások értéke és rugalmasabbá 
vált az adományozás módja.

Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte: 
idén az önkormányzat a Varázstáska 
akcióval együtt összesen 731 gyermek 
iskolakezdését segíti csaknem 11,2 
millió forint értékben. A Varázstáskán 
felül az önkormányzat a Városi Szociá-
lis Közalapítványon keresztül, valamint 
a szociális támogatásokról szóló ren-

delet alapján folyósított beiskolázási 
támogatással segíti a rászorulókat.

A Varázstáska akciót idén harmadik 
alkalommal hirdette meg az önkor-
mányzat július 26. és augusztus 22. 
között. 2020-ban több mint 4 millió 
forint gyűlt össze, ebből 224 gyermek 
iskolakezdési támogatása valósult 
meg, 2021-ben az összegyűjtött nagy-
jából 4,5 millió forint adományból 235 
hátrányos helyzetű gyermek kapott 
segítséget.

Felajánlásokat pénzben és tansze-
rekben lehetett adni a város több pont-
ján létrehozott gyűjtőpontokon, így az 
Auchan áruházban, a Firka papír-író-
szer boltban, a Malom Központban, a 
Tesco áruházakban, valamint idén új 
gyűjtőpontként a Plazma Centerben 
és a Family Marketben. Valamennyi 
gyűjtőpont támogatóként is segítette 
az akciót.

Szervezők és egyben támogatók vol-
tak: Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, 
Trendalelke Vállalkozónői Közösség, 
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 

A szervezésben részt vevő továb-
bi szervezetek: Együtt a Kecskeméti 
Családokért Alapítvány, Bács-Kiskun 
Megyei Család, Esélyteremtő és Ön-
kéntes Ház, Biztos Kezdet Gyerekház, 
Egyedülálló Szülők Klubja, Kecskemét 
MJV Önkormányzata.

A felsorolt gyűjtőpontokon és szer-
vezőkön kívül további támogatók 
voltak: Hírös Agóra Nonprofit Kft., 
KIK-FOR Kft., Kecskeméti Nyugdíjasok 
Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövet-
sége, Thermoszer Bt., továbbá magán-
személyek, önkormányzati tisztségvi-
selők, képviselők.

Több száz gyermek tanévkezdését 
SEGÍTETTE A VARÁZSTÁSKA AKCIÓ

Fotók: Banczik Róbert

TOVÁBBI KÉPEK!

A Varázstáskának köszönhetően 2022-ben 237 gyermek 
kapott iskolakezdési tanszertámogatást

Kara Gábor alkotó, ötletgazda (balról) és Pászti András 
hunyadivárosi képviselő a Puskás Ferenc-padon

Maradona is megjelenik a sportolók  
emlékpadjai között
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175 éve, 1847. 
augusztus 27-
én Kecskemé-
ten született 
Horváth Béla 
ügyész, bíró.  
Középiskoláit a 
hírös városban, 
jogi tanulmá-
nyait Budapesten végezte. Pályáját a 
fővárosban kezdte, majd Kecskeméten 
előbb alügyész, később törvényszé-
ki jegyző, királyi alügyész, illetve az 
ügyészség vezetője lett. 1891-ben át-
helyezték a pestvidéki ügyészséghez 
és megbízták annak vezetésével, azu-
tán táblabíróvá nevezték ki. 1915-ben 
vonult nyugállományba. Ismét Kecs-
kemétre költözött, ahol aktív közéleti 
életet élt. 86 évesen hunyt el. A Kecs-
keméti Nagy Képes Naptár így méltat-
ta: „Hazafiassága és a becsületről vallott 
felfogása bátran mintaképül szolgálhat.” 

145 éve, 1877. 
s z e p t e m b e r 
16-án született 
Makó Aida szí-
nésznő. 1895-
ben végezte 
el Rákosi Szidi 
színiiskoláját. 
1895-ben Kassá-
ra, azután Miskolcra, Szatmárra, majd 
Kecskemétre szerződött. A hírös vá-
rosban több éven keresztül sikeresen 
szerepelt. Elsősorban drámaihősnő- 
szerepeket játszott, de operákban is 
énekelt. A Kecskeméti Színházi Újság 
így méltatta: „Már színpadra lépését meg-
előzőleg izgatott moraj vonult végig a né-
zőtéren és midőn Makó Aida a szinen lát-
ható lett, szinte elemi erővel zúgott feléje a 
tapsvihar. Ez a színésznő, mert a művészet 
ihletett csókját hordja homlokán, dédel-
getett kedvencze a mi közönségünknek.” 
Később férjhez ment és visszavonult a 
színpadtól.

Lapunk 
archívumából
Országos iparos 
rendezvény 
150 évvel ezelőtt Országos Iparműki-
állítás nyílt Kecskeméten. Hazánk kü-
lönböző vidékeiről több száz kiállító 
érkezett a hírös városba, hogy az Ókol-
légiumban bemutassa termékeit. „Ipar-
mükiállitásunk, melyről jelen sorainkban 
röviden csak annyit emlitünk, hogy várako-
zásunkat és reményünket mind mennyiség, 
mind minőség tekintetében messze túlha-
ladta; augusztus hó 31-én megnyittatott. 
Pontban 11 órakor megdördültek a mozsa-
rak, és megkondultak az első udvar bejá-
rásánál felállitott és a Hajdú-Hadházi ref. 
egyház részére öntött érczharangok, hir-
detvén Kecskemét városának a kebelébeni 
első, ilynemű nagy ünnepély kezdetét. [...] 
A mi figyelmünket a sok remek mű között, 
melyek egy tekintésre a megtekintőt majd-
nem magán kivül ragadják, különösen ma-
gára vonta a Reinfeld Sándor és társai ál-
tal rendezett papir- és könyvkötőműveknek 
kiállitási csoportozata, mely sokoldalúsága 
mellett nagyon gyakorlatias gyüjteményét 
képezi a kötött és kötetlen vonalozott köny-
veknek; mert a közönséges, egy krajczáros 
irkáktól kezdve, melynek czélszerűség és 
csinosság tekintetében semmi kivánni valót 
nem hagynak, a legvastagabb, 200 forin-
tos részvénykönyvig mindent magában 
foglal. [...] Különös figyelmet és dicsére-
tes elismerést érdemel e művek között a 
helybeli központi takarékpénztár részére 
készitett óriási főkönyv, melynek pazar-
fényű aranyozása és alkalomszerű festése 
minden látogatót meglep és csudálkozásra 
ragad. E művek annálinkább megérdemlik 
a megdicsérő elismerést, mivel a kiállitók 
czége még igen fiatal, s máris oly kitűnő-
en sikerült műveket képes felmutatni, mint 
milyeneket alkalmunk volt láthatni, hisz-
szük is, hogy ezen czég rövid időn méltó 
vetélytársa leend Pest bármely hasonnemü 
üzletének.” (KL, 1872. szeptember 1.)

A város 
krónikáiból

Elkészült a Toldi, a mozifilm előzetese
Elkészült a Toldi, a mozifilm című alkotás előzetese, amely október 
20-án kerül a hazai filmszínházakba. A trailer vágási koncepcióját a 
verbunkos zene ritmusa inspirálta.

Verbunkos zene, hangeffektek, fan-
tasztikus képi megjelenés. Ezek 
ritmusba hozatala adja a Toldi, a 
mozifilm előzetesét. A trailerből ter-
mészetesen nem hiányozhat Arany 
János művének ikonikus mondata 
sem, a „Hé, paraszt, melyik út me-
gyen itt Budára?”. A film mérföldkő a 
Kecskemétfilm munkásságát illetően.

Mikulás Ferenc, a Toldi, a mozifilm 
producere, a Kecskemétfilm Kft. ügy-
vezető igazgatója szerint az alkotás 
nagyon fontos a kecskeméti stúdió 
történetében.

– Azért fontos, mert végig arra 
törekedtünk, hogy megőrizzük azo-
kat az értékeket, amelyekbe bele-
születtünk, ezeket pedig korszerű 

eszközökkel továbbadjuk. Fontos 
cél volt mindig is, hogy itthon és 
külföldön megismerjék filmjeinket 
– fogalmazott. 

Másrészt Jankovics Marcellel való 
együttműködésükben is mérföldkő, 
hiszen ez az utolsó munka, amit vele 
készítettek. Az animációs feldolgo-
zás Jankovics Marcell utolsó alkotá-
sa, mely a Magyar népmesék soro-
zatot is jegyző Kecskemétfilm 100 
alkotójának több mint háromévnyi 
munkájából született.

– Nem egy heroikus, középkorú 
férfiról van szó, ahogy a korábbi 
Toldi-ábrázolásból lehetett ezt lát-
ni. Valójában egy tizenéves fiatalem-
ber, aki elsősorban az édesanyjához 

ragaszkodik, és szeretne elkerülni 
a helyzetéből. Az a szertelenség, 
ami jellemzi a kamaszokat, az nála 
is kimutatható. Nagyon fontos még, 
hogy a humor is határozottabban 
jelenik meg, mint ahogy mi az is-
kolában tanultuk. Jankovics Marcell 
észrevette, hogy mennyi humoros 
helyzet van a filmben – mondta el 
Mikulás Ferenc.

Mint narrátor, Arany János is meg-
jelenik a filmvásznon, ő kommentálja 
az eseményeket, amelyek Toldi Mik-
lósban belül és a külvilágban történik.

A film a Kecskemétfilm gyártásá-
ban készült. A forgatókönyvet írta, a 
figuraterveket készítette és a filmet 
rendezte Jankovics Marcell, a társ-
rendező Csákovics Lajos. A mozifilm 
október 20-án a Kecskemétfilm és 
a Mozinet forgalmazásában kerül a 
magyar mozikba.

A tizenhét éves, Hetényegyházán 
élő Nyúl Anna novellájában egy tra-
gikus szerelem végzetes kimenete-
lét viszi végig. Az igen fiatal szerző 
jól érzékeli a koherencia fontos-
ságát és – noha nem áll távol tőle 
a romantikus túlhalmozás – sűrű 
szálakkal dolgozik, nemcsak láttat, 
hanem folyamatosan teremti is a 
történetet, miközben érzékletesen 
elemez „a leírás kényszere” nélkül, 
lendületesen. Érdeklődéssel várjuk 
további szárnypróbálgatásait! 

Nyúl Anna:  
Késő őszi éjszaka
/részlet/

Átcikázott agyán még egy emlék. Haj-
dani kedvese mellette feküdt a fehér 
paplanon, meztelen hátát a reggeli 
napsugarak melegítették, miközben 
mosolyogva a fiú arcát simogatta. Át-
mászott a korláton, majd ismét várt, 
maga sem tudta, hogy mire. Talán a 
szíve mélyén remélte, hogy valaki rá-
talál és visszarántja. Ez azonban nem 
történt meg. Ujjai meglazultak a korlát 

körül, előre dőlt. A következő pillanat-
ban már a víz alatt volt, tekintetét a sá-
padt Holdra szegezte, miközben lassan 
minden kezdett elsötétedni körülötte.

Késő ősz volt ugyan, mégis melegsé-
get érzett maga körül. Amint elmerült a 
sötétségben, évek óta először nyugodt-
nak érezte magát így, hogy végre meg-
szabadult a hosszú idő óta tartó kínzó 
szerelemtől.

A jakabszállási Szalai Ottó sze-
ret a versen csavarni egyet, miköz-
ben a lírai hangvételt is kitartja. A 
rövid felütés után következnek a 
személyes látomás egymásba íve-
lő, már-már kibogozhatatlan képei, 
melyek szervesen fonódnak egybe, 
s végül nem marad el a csattanó 
sem. Mintha egy kerék forgásába 
kapaszkodna és úgy próbálná újra 
és újra összeilleszteni a láthatatlan 
szálakat, s mintha mindig távolságot 
tartana a felvillanó képektől, tudva, 
hogy ezáltal még jobban uralkod-
hat felettük, ha már a történések 
felett nem lehet. A kívülálló tekinte-
te ez, aki mégis többet tud, mint a 
bennfentesek.

Szalai Ottó 
De végül mégis
Pedig nem szép az ősz;
a sárgán zörgő levelek,
szólj ha itt az idő, s én
bekötött szemekkel elmegyek

pedig nem vártam 
a rettegett világ végét,
csak a tűzfalra szögelték
egy éjjel a képét,

s azt hittem az én
sápadt arcomat látom,
néha ilyen szörnyűségekre is 
képes a zabolátlan álom

ilyenkor az ébredés ráncos
katonáira bízom magam,
s azt is szeretném, hogy 
földig érjen a hajam,

de végül mégis megzsarol
a hajnal hűvös hangja,
s ébren leszek az álom
félkegyelmű rabja.

Két megálló között

Nem szólsz csak nézel
néma pillantásaid szinte fájnak
csak szemmel érinthetem
ráncait gyűrött ruhádnak

Kezedben rideg kapaszkodó
magához láncolt a drága
tekintélyes busz sárgára festett
diesel-gőzös unokája.

Együtt utazunk és némán
majd én megszólítlak; hiszed,
de a rázkódás elringat
s az ülés is túl hideg

ahhoz hogy beléd szeressek.
Te még mindig csak nézel,
s mint mikor felszálltál
olyan jelentéktelenül mégy el. 

Dinók Zoltán novelláinak közpon-
ti eleme a mélységes unalom, s az 
írás mint az egzisztenciális nyomor-
ból, a „lét elviselhetetlenségéből” 
való menekülés eszköze. Novellái 
abszurd csupaszsága is erre a ki-
etlen hétköznapiságra referálnak, 
csak néha történik valami számotte-
vően fontos, a levegőt az írói lét és 
szerep megszállott hajszolása járja 
át, ez központi mozgatórugója a rö-
vid epizódoknak. 

Dinók Zoltán:  
Misi novellával  
rukkol elő

A falu udvarán fel-alá futkostak a 
kiscicák. Bent a szobában Misi bá csak 
heverészett, mint akinek nincs jobb dol-
ga. Neje, Magdika lecsót főzött, közben 
fütyörészett. Misi bá aztán úgy elunta 
magát, hogy levett a könyvespolcról 
egy könyvet s olvasni kezdte. Tolsztojt. 
Magdika mikor benézett, rászólt:

– Érted, amit olvasol? 
– Nagyon vicces vagy! – felelt Misi 

bá.  
Misi bának Tolsztoj volt a kedven-

ce. Nagyon szerette a fogalmazását. 

Nagyon is könnyen érthető volt. Misi 
bácsi hajdanán verset írogatott. Aztán 
nem lett belőle semmi. Átolvasta a dél-
utánt. Késő este mikor nejével ágyba 
bújt, Misi bá elgondolkodott. Magdika 
megkérdezte:

– Min rágódsz?
– Nagy ember volt Tolsztoj. 
– Az biztos. Nagyobb, mint te.
– Haha ha, vicces vagy, de nálad is 

nagyobb. 
Majd elaludtak. Másnap reggel 

Magdika fáradékonyan kelt. Misi fris-
sen ébredt s kevéske reggeli után ol-
vasni kezdett. Ismét Tolsztojt. Aztán 
arra gondolt, mi lenne, ha verset írna? 
Letette a könyvet, aztán írni kezdett. 
Magdika mikor meglátta, nevethetnék-
je támadt. 

– Már író is vagy? 
– Hagyj engem. Most ne zavarj… Én 

is tudok írni… 
– Na majd meglátom… 
S Misi lázasan írt. Előbb verset, de 

aztán prózát is. Mikor kész lett egy 
novellával bemásolta a számítógépbe 
s felküldte különféle lapoknak. Aztán 
várta a választ. (…)

 Turai Laura

Őszi szemezgetés
Itt az ősz, a szőlőszüret ideje, így számunkra is kínálkozik az 
alkalom, hogy végre leszüreteljük a nyáron, sőt még korábban is a 
fürtökről felénk nyújtózó irodalmi csemegéket, s szemezgessünk. 
Egészen megérett, összefüggő fürtöket nem leltünk most, három 
kiválasztott Kecskeméthez kötődő jelentkező írásaiból válogat-
tunk ki az érettebb szemekből párat (– lásd részletek). A térbeli 
kötődésen túl talán csak egy motívum köti össze a három szerző 
világát: igyekezetük a „szép-írásra”, mely valódi alkotásvággyal 
párosul. Tematikájukat tekintve pedig valamiképpen mindhárom 
szerző kiválasztott művei kapcsolódnak az őszhöz, az elmúláshoz. 
Míg a tizenéves Nyúl Anna egy „késő őszi éjszaka” tragédiáját 
festi le, a jakabszállási Szalai Ottó az ősz szomorú szépségét vonja 
kétségbe, s Dinók Zoltán a tehetség késői kibontakoztatásának, 
„őszének” lendületét idézi meg.   

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Mikulás Ferenc a Kecskemétfilm stúdiójában
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Már kisgyerek korában sokat 
segített édesapja mérnöki mun-
kájában – térképkészítésben, 
terepmunkák felmérésében –, 
édesanyja mellett meg szorgal-
masan részt vett a kertészke-
désben, ezért érettségi után nem 
volt kérdés, hogy hova adja be a 
továbbtanulási jelentkezését. A 
Budapesti Kertészeti Főiskolán 
szerezte diplomáját, és azután 
táj- és kertépítészként dolgozott 
évtizedeken át Kecskeméten. 
Szakmáját mindmáig szenve-
délyesen szereti, a hírös város 
temetőinek sorsa, jövője napja-
inkban is foglalkoztatja.

– Közel négy évtizeden át egyet-
len munkahelye volt. A Bács-Kiskun 
Megyei Tervező Vállalat felszámo-
lása után hogyan folytatta szakmai 
munkáját?

– A BÁCSTERV megszűnése után, 
1994-től 2016-ig a tervezést családi 
vállalkozásban folytattam. Első komo-
lyabb volumenű feladatom – immár a 
Kertitér Bt. keretén belül – egyúttal 
talán életem legnagyobb munkája lett. 
Egy korábban beadott, sikeres pályá-
zat révén a Kecskeméti Kodály Iskola 
új épületének környezetrendezésével 
bíztak meg, rám hárult az ÉZI zöldfe-
lületeinek kigondolása mellett a bur-
kolatok, a tűzoltó-, a kerékpár- és a 
szolgálati utak megtervezése, a vasút-
tal, illetve az 52-es úttal való kapcsolat 
kialakítása stb. Később a VÁTI-val közö-
sen két munkában, Bács-Kiskun megye 
területrendezési tervének elkészíté-
sében, valamint Kecskemét település-
rendezési tervében az örökségvédelmi 
hatástanulmány temetőkre vonatkozó 
anyagának összeállításában is részt 
vettem. Emellett Baja összes temetőjé-
nek fölmérésével és jövőjének megfo-
galmazásával, valamint 25 kis település 
bel- és külterülete zöldfelületi anyagá-
nak kidolgozásával is megbíztak.

2016 óta, miután végleg nyugdíjba 
mentem és a családi bt.-t is bezártam, 
már csak társadalmi munkában dol-
gozom, így például a Köztemetőben 
a főbejárat, a Katona-szobor környé-
ki terület, illetve a hamvszóróhely 
környezete rendezésére készítettem 
megoldási javaslatokat, továbbá a 
kecskeméti temetők hadi sírhelyeit is 
fölmértem. 

– Mivel teltek az elmúlt évei?
– Az utóbbi időben már inkább 

csak a régebbi dolgaimmal foglalko-
zom. Néhány évvel ezelőtt egykori 

egyetemem egyik vezetője azzal a 
kéréssel fordult felém, hogy elhozna 
hozzám, Kecskemétre néhány táj- és 
kertépítész szakos diákot, hogy az 
„Ormos-módszert” megosszam velük, 
hogy a kertművészet és a kerttervezés 
iskolateremtőjének „titkát” adjam to-
vább nekik. Örömmel mondtam igent 
a felkérésre, ám másnap súlyos balese-
tet szenvedtem, kórházba kerültem, s 
mire felgyógyultam, már javában ben-
ne voltunk a Covid-járványban, akkor 
meg amiatt hiúsult meg ez a terv. S 
bár be vagyok oltva, mindmáig igyek-
szem elkerülni azokat a helyzeteket 
– nem utazok buszon, nem látogatok 
nagyobb rendezvényeket stb. –, ame-
lyekben nagy eséllyel elkaphatnám a 
koronavírust, így egyelőre nem tudom 
fogadni az egyetemi hallgatókat.

Alma materemből nemrég egy másik 
megkeresést is kaptam. Neves profesz-
szorom emlékére 1988-ban külön el-
ismerést alapítottak, s az azóta eltelt 
időben közel 40 táj- és kertépítész 
– köztük én is – kapta meg az Ormos 
Imre-emlékérmet. A kitüntetettek 
legjelentősebb munkáiból kiállítást 
rendeznek októberben, ehhez kértek 
tőlem is anyagot. A fotók keresése köz-

ben nagyon jó érzés volt szembesülni 
korábbi feladataimmal, látni, hogy mi-
lyen sok és szép ügyön dolgozhattam.

– A szakmáján kívül mivel foglalko-
zik még?

– Napközben gyakran nézek tévét. 
A politikai műsorok nem vonzanak, de 
azért az ukrán háborús híreket köve-
tem, régi családi emlékeket juttatnak 
eszembe. Korábban térképet készítet-
tem édesapám világháborús fogság-
naplója alapján, apósom meg Ukrajna 
területén volt hadifogoly, szóval ezt 
a vidéket jól ismerem, különös érzés 
látni az onnan érkező képsorokat.

Szeretek olvasni is. Az utóbbi idő-
ben többek között Benczúr Csaba 
Hírös ötvenhat című könyvét tanul-
mányoztam. A szerző édesapja a há-
zunkban lakott, sok ismerős részletre 
bukkantam a kötetet olvasva. Szintén 
itt élt az ÁZI korábbi igazgatója, M. 
Bodon Pál, házunk falán emléktábla 
is hirdeti ezt. Palotás József Muzsi-
kusok, barátok, példaképek címmel 
nemrég megjelentetett könyve a ne-
ves zenepedagógus írásaiból válogat, 
örömmel forgatom a lapjait.

– Kikkel tart szorosabb 
kapcsolatot?

– Egykori kollégáimmal, akikkel 
a BÁCSTERV-nél együtt dolgoztam, 
rendszeresen találkozom. A korona-
vírus miatt 2020-ban az együttlétünk 
sajnos elmaradt, de néhány héttel 
ezelőtt ismét összejöttünk, jó volt 
beszélgetni, visszaemlékezni a közös 
múltunkra. A közelebbi és a távolabbi 
rokonság is összetart. Gyakran ren-
dezünk Kalocsán családi találkozót, 
legutóbb idén májusban közel hat-
vanan örültünk egymásnak. 

– Családi élete hogyan alakult?
– A főiskolai évek során évfolyam- 

és tankörtársammal, Mayer Antallal 
mindig segítettünk egymásnak. A te-
repi gyakorlatokon a „fiús” munkák-
ban ő segített nekem, év közben és 
a vizsgaidőszakokban az én szorgal-
masan vezetett előadási jegyzeteim 
járultak hozzá az ő sikeres vizsgáihoz. 
Az akkor kialakult baráti kapcsolat 
előre jelezte, hogy végzés után együtt 
induljunk a nagybetűs élet felé. 1965. 
augusztus 25-én Kalocsán házasod-
tunk össze. Három évig albérletben 
laktunk Kecskeméten, majd 1968. 
január 10-én már a saját otthonunk-
ba, az akkor kiutalt Nagykőrösi utca 
21–23. szám alatti kétszobás lakásba 

költözhettünk, napjainkban is itt élek. 
Lányunk, Ildikó másfél évvel később 
született. Hosszú ideig a megyei kór-
ház központi klinikai laboratóriumá-
nak osztályvezető-helyettes főorvosa 
volt, pár héttel ezelőtt azonban saj-
nos férjével Budapestre költözött. Két 
lányuk – unokáink – már évek óta a 
fővárosban tanulnak, dolgoznak, így 
szeretteimmel a jövőben ritkábban 
fogok találkozni. S mivel férjemet 
már régebben elvesztettem – 2009. 
február 20-án rövid betegség után 
hunyt el –, most az egyedüllétet kell 
megtanulnom.

– Mit tervez élete folytatására?
– Szeretném, ha életem hátrale-

vő éveit békességgel, boldogsággal, 
jó egészséggel, sok-sok szeretettel, 
hasznos és jó kedvet adó munkával 
tölthetném el. Hálás vagyok mind-
azoknak, akik munkás éveim során 
segítettek és most is arra bátorítanak, 
hogy legyek továbbra is optimista. 
Egész életemben, mindennapi tevé-
kenységemben Hankovszky Zsigmond 
sírkövének felirata volt és maradt az 
irányadóm: „Munka nélkül nincs ered-
mény, tudás nélkül nincs haladás.”

 Varga Géza

NÉVJEGY
Dr. Mayer Antalné Bozsó Irén okleveles 
táj- és kertépítész Kalocsán született 1942. 
január 9-én. Elemi és középiskoláit szülővá-
rosában végezte, 1960-ban a korábbi fiú 
tanítóképzőből szervezett Állami Leány-
gimnáziumban érettségizett. Ezt követően 
a Budapesti Kertészeti Főiskolán tanult 
tovább. Nyári gyakorlatait többek között 
Csehszlovákiában és NDK-ban töltötte, 
részt vett az Erfurti Kertészeti Világkiál-
lítás munkálataiban is. Államvizsgáját 
1965-ben tette le, szakdolgozatát a viseg-
rádi Mátyás-palota udvarának rekonst-
rukciójáról írta. Diplomája átvétele után, 
1965. február 15-től 1994-ig, az intézet 
megszüntetéséig Kecskeméten, a Bács-Kis-
kun Megyei Tervező Vállalatnál dolgozott. 
1975-től a közmű- és környezetrendező 
osztály, később a táj- és kertépítész műte-
rem vezetője volt. 1986 óta vezető terve-
zői jogosultsággal rendelkezik. 1994-től 
2016-ig a tervezést családi vállalkozásban 
folytatta. Az elmúlt bő öt évtized alatt több 
mint 35 építésszel együtt dolgozva mintegy 
1500 tervet készített. Emellett a Kertészeti 
és Élelmiszeripari Egyetemen a nyári gya-
korlatok vezetője, a Kecskeméti Kertészeti 
Főiskolán a hallgatók és a szakmérnökök 
szakoktatója, dolgozataik opponense volt. 
Sok éven át részt vett az FVM Dél-alföldi Te-
rületi Főépítészi Iroda Bíráló Bizottságának 
munkájában. Évtizedeken át a Bács-Kiskun 
Megyei Építész Kamara tagja volt, 2016 
ősze óta a szervezet tiszteletbeli tagja. 
Több kitüntetés és elismerés birtokosa: Ki-
váló Dolgozó (1971, 1988), Nívódíj (1975, 
1987), Dicsérő oklevél (1979, 1981), Kiváló 
Munkáért (miniszteri kitüntetések – 1979, 
1989), Pro Natura Díj (1993), Ormos Im-
re-emlékérem (1996), Életmű-emlékplakett 
(2001), Aranyoklevél (2015).

Testvére, dr. Bozsó Ferenc grafikája

Dr. Mayer Antalné 
Bozsó Irén

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Esküvői fotójuk

Csoportkép a nagy családról  
egykori lakóházuk előtt, 2022-ben

Németekkel és spanyolokkal közös kiképzési repülésen vettek részt 
a magyar légierő Gripen vadászgépei a Baltikumban. A repülés során 
látóhatáron túli, valamint közel légiharc feladatot hajtottak végre. A 
balti államok légterét a magyar vadászgépek mellett a cseh fél részé-
ről is a svéd gyártású Gripenek védik.

A Baltikumban 
gyakorlatoztak  
a Gripenjeink

Fotó: TOPIDOC
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MULA−
TOZÁS

ÓLOM(II)−
SZULFID

CINK

GALÍCIAI 
KANYON, 

FOLYÓ

ALULRA

PIEDONE 
RENDE−

ZÕJE

TÁBOR 
ELEJE!

RÉNIUM

PAZAR, 
FÉNYÛZÕ

ZÁR 
ELEJE!

SZIGNÁL

MULTI

LAKÓ−
ÉPÜLET

LÓFAJTA
JOULE

RÓMAI 5

FRANCIA 
RAJNA!

ZALAI 
KISTÁJ

MIATTA

EL ...; 
SZENT 

JAKAB−ÚT

FOSZFOR

SZEGE−
CSEL

HÄAGEN−
...; FAGYI−

MÁRKA

ZAKLAT, 
BOSZ−
SZANT

MICHAEL 
...; 

SZÍNÉSZ

FUTÓMÛ

NÁDAS 
ELEJE!

SZÍNÉSZ 
(CLARK)

JAP. SZÓ−
TAGÍRÁS

KIS DO−
MOKOS!

ÁSVÁNY−
TANI 

FORGÁS−
TENGELY

LAZA, 
SÁRGÁS 

FÖLD

RÉZ

NÉP−
BARÁT

TERA−EL.−
VOLT, R.

ESET, 
TÖR−
TÉNET

ÉSZAK

PÁRO−
SAN 

NYER!

BHUTÁNI 
NGULT−
RUM, R.

KUTYA

UNAL−
MAS, 
EGY−

HANGÚ

MUNKA−
EREJE 
TELJÉ−

BEN 
LÉVÕ

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab két személyre szóló jegyet a „Bánatos 
a jegenyefa” című nótaestre, amely október 15-én 
kerül megrendezésre, a Hírös Agórában.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket október 10-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

Varga Zorka Szofia (édes-
anyja: neve: Ivanicová 
Anna) Kecskemét, Kacs 
Robin (Dobosi Hilda) 
Szentantalfa, Haraszti 
Lola (Bodó Tímea) 

Kecskemét, Szakács Csaba (Rizmájer 
Alexandra) Dabas, Antal Abigél (Csikós 
Katalin) Kecskemét, Kurucz Olivér (Huszár 
Nikolett) Kecskemét, Tóth Tamás (Dömötör 
Dóra) Helvécia, Dakó Tibor András (Bálint 
Andrea) Kecskemét, Tormási Szofia (Parádi 
Renáta) Kecskemét, Bónus Márton 
(Mayerhoffer Diána) Kecskemét, Gál 
Csenge (Horváth Vivien) Kecskemét, Tóth 
László Hunor (Orsós Nikoletta) Tiszakécske, 
Sándor Mirkó (Nagy Kitti) Kecskemét, 
Mizsei Gergő (Rácz Vanessza) 
Kiskunfélegyháza, Horváth Dzsenifer 
Zselyke (Baranyi Dzsenifer) Izsák, Lázár 
Milla (Balla Barbara) Kerekegyháza, Pintó 
Zoé Mira (Kurucz Szilvia ) Lajosmizse, Burai 
Elina Anna (Burai Nikoletta) Nagykőrös, 
Szentendrei Alex (Bárdos Erika Anna) 
Nagykőrös, Hoffer Hanna (Szabó Zita) 
Kecskemét, Bozso Benett (Bozso Krisztina) 
Sükösd, Csajbók Mira Kitti (Görbe Kitti) 
Kecskemét, Bencze Gabriella Jázmin 
(Kádár Gabriella) Szeged, Borbély Bendegúz 
(Oroszi Nelli) Kecskemét, Megyesi Mira 
(Türei Alexandra Anasztázia) Orgovány, Ugi-
Rácz Kamilla (Ladányi Mariann) 
Kecskemét, Virág Dénes (Kovács Erzsébet 
Éva) Nagykőrös, Kása Kristóf (Widuchowski 
Nikolett) Nagykőrös, Tóth Kiara Zejnep (Tóth 

Evelin Ilona) Soltszentimre, Kara Levente 
Gábor (Magyar Zsuzsanna Zsanett) 
Tiszaföldvár, Rigó Zoltán (Bágyi Mariann) 
Nyárlőrinc, Jaksa György (Tóth Kamilla 
Patrícia) Kecskemét, Molnár Levente Zoltán 
(Gyöngyösi Krisztina) Pálmonostora, Varga 
Zalán (Zádori Szandra Anett) 
Kiskunfélegyháza, Jakab Jenő Noel (Kiss 
Adrienn Nóra) Szabadszállás, Rácz Artúr 
(Gondi Vivien Éva) Nagykőrös, Bognár 
Dorottya (Szabó Anna) Lakitelek, Lódri-
Bezzeg Nara (Bezzeg Zsuzsanna) 
Kecskemét, Nagy Patrik Zsolt (Ondrús-
Vribinszki Adrienn) Kerekegyháza, Baranyi 
Levente (Baglyos Jusztina) Jakabszállás, 
Lajtner Luca (Tölgyesi Andrea) Kecskemét, 
Pénzes Maja (Kondricz Krisztina) 
Lajosmizse, Ficsor Máté (Pap Viktória) 
Kecskemét, Németh Márton Bálint (Nagy 
Donatella) Szentes, Hansághy Péter (Cseh 
Andrea) Kecskemét, Pável Elin (Piskó Lívia) 
Fülöpháza, Kerepeszki Izabella (Kis Judit 
Anikó) Kecskemét, Babóth Olivér (Karádi 
Alexandra) Kiskunfélegyháza, Nagy Élon 
(Boros Szimonetta) Makó, Paskó Bence 
Miron (Paskó Henrietta Krisztina) 
Kecskemét.

Halottaink
Nagy Sándor (1941.) 
Kolozsvár (Románia), Fülöp 
Istvánné Markó Mária (1958.) 
Kecskemét, dr. Bencsura
Imréné Hortobágyi Mária 
(1933.) Budapest, György 

József Árpád (1937.) Endrefalva, Hegedűs 
István Ferencné Nagy Mária (1936.) 
Kecskemét, Szőke Józsefné Dabi Ilona 
(1930.) Kecskemét, Kis Ilona Márta 

(1951.) Kecskemét, Füriné Gogolák Mária 
Gogolák Mária (1974.) Szabadszállás, 
Tordasi Károlyné Cseh Klára Mária (1935.) 
Kecskemét, Dukai Mihály Péter (1946.) 
Kecskemét, Mikus József (1962.) Zenta 
(Jugoszlávia), Kollár Jánosné Szórád 
Erzsébet Viktória (1927.) Lajosmizse, Kúti 
Jánosné Bujáki Terézia (1933.) Gátér, 
Balanyi Péterné Bense Terézia (1933.) 
Kecskemét, Horváth Ferencné Kaszap 
Mária Magdolna (1959.) Várpalota, Gyenes 
István (1946.) Kecskemét, Kucsera János 
Zsigmond (1952.) Lajosmizse, Csordás 
Sándor (1945.) Kecskemét, Farkas József 
Istvánné Erki Erzsébet (1941.) Kecskemét, 
Hochmanné Nagy Erika Nagy Erika (1966.) 
Kecskemét, Kiss Zoltánné Endre Éva 
(1959.) Helvécia, Kröszl Jánosné Balázs 
Anna (1933.) Gyula, Pácsa Mihály (1950.) 
Kecskemét, Bézi Béla (1958.) Kecskemét, 
Csujok József László (1960.) Kecskemét, 
Tonté Mihályné Mihály Ilona Anna (1959.) 
Kecskemét, Tamási Ottó Richárdné 
Naggyörgy Klára Emma (1932.) Budapest, 
Szeverényi István (1924.) Kecskemét, 
Beyer Tóth László (1938.) Kecskemét, Fritz 
József (1927.) Kerekegyháza, Dicsa Pálné 
Tóth Zsámboki Erzsébet (1946.) Kiskőrös, 
Gróf Katalin Mária (1945.) Kecskemét, 
Máté Károly (1934.) Kecskemét, Verbőczi 
Béláné Norek Ilona Mária (1939.) 
Kecskemét, Melkvi János Mihály (1945.) 
Kecskemét, Nagy Bálint Józsefné Nagy 
Terézia (1937.) Kecskemét, Tajti Károly 
(1948.) Soltvadkert, Nagy József (1961.) 
Kecskemét, Hajagos Imréné Rácz Mária 
(1937.) Kecskemét, Csernus László 
(1951.) Kiskunfélegyháza, Rokolya György 
(1967.) Kecskemét, Hajagos Gáborné 
Domokos Ilona (1924.) Kecskemét, Szabó 
Zoltánné Kobela Katalin (1946.) Kecskemét, 
Gulyás Jánosné Pásztor Erzsébet (1931.) 
Kecskemét, Szabó Máté Antal (1951.) 
Baja, Oláh István Károlyné Zeke Mária 
Magdolna (1944.) Bácsföldvár, Fertig 
József (1953.) Izsák, Nagy Imréné Pulai 
Anna (1935.) Kecskemét, Fodor Bálintné 

Fazekas Julianna (1927.) Kiskunfélegyháza, 
Pető Imre Benedek (1941.) Ladánybene, 
Lugosi Sándorné Miklós-Illés Erika 
(1968.) Szatymaz, Farkas Gergely (1945.) 
Kecskemét, Tasi Istvánné Székely Mária 
(1939.) Kecskemét, Drabant Mihály (1960.) 
Lajosmizse, Tóth Emilné Bósza Terézia 
(1930.) Szabadszállás, Kovács Ferenc 
(1962.) Kiskunfélegyháza, Geiger Istvánné 
Schmidt Terézia (1919.) Bátaszék, Viszkó 
Klára (1958.) Fülöpszállás, Göncz Julijana 
Konkoly Julijana (1943.) Piros, Baiczer 
György (1946.) Békéscsaba.

Házasságot 
kötöttek

Kotsis Tamás és Kassai 
Adrienn, Szász Balázs 
Attila és Urbán Boglárka, 
Hirt Tibor és Bereczki 
Fanni Dzsenifer, Zrínyi 
Miklós és Zrínyi-Csontos 
Blanka Gréta, Sípos Péter 

és Balázs Renáta, Szulima Eduárd és Török 
Alexandra, Tóth Tibor és Szél Kitti Valentina, 
Boros Róbert és Varga Tímea Gabriella, 
Bóna Viktor és Mák Szilvia, Lósz Krisztián 
és Danka Zsófia Ilona, dr. Balla Csaba Ákos 
és Szalkai Anna, Szijártó Pál és Heizer 
Bianka, Tóth László és Varga Adrienn, 
Balázs Konrád és Remzső Anna Veronika, 
Ledniczky György Vilmos és Simon Noémi, 
Bajusznács Bence és Bálint Csenge, Barna 
Márton és Kostka Dóra Veronika, Adamik 
Árpád Bence és Varsányi Csilla, Misik 
Krisztián és Kovács Claudia, Osztrovszki 
Tamás és Kovács Anett, dr. Szöllősi Tamás 
és dr. Basa Katalin, Pintér Dávid Kristóf és 
Hucleib Eliána, Sutus-Juhász Bence Jenő és 
Kulcsár Elizabet Kitti, Agárdi Edina és 
Provaznik András, Szalóki Zsuzsa és Bozsik 
Zoltán, Faragó Berill és Görömbölyi Áron, 
Hamar Eszter Ágnes és Csóti Dániel Imre.

Az augusztus 11-i 
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35–36. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

TÁJÉKOZTATÓ A MÁSODIK FÉLÉVES HELYI 
ADÓK BEFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
A második félévben esedékes helyi adók 
befizetési határideje 2022. szeptember 
15. (csütörtök).

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyel-
mét, hogy az előző évekhez hasonlóan a 
pénzforgalmi számlanyitásra nem kö-
telezett adózók esetében az I. félévre 
postázott egyenlegértesítő küldemény 
a II. féléves építményadó-fizetési kö-
telezettséget tartalmazó készpénz-át-
utalási megbízásokat („csekk”) is tar-
talmazta. Ennek alapján az adóhatóság 
a II. félévi kötelezettségekről újabb ér-
tesítőt, készpénz-átutalási megbízást 
nem fog küldeni. 

Amennyiben az egyenlegértesítő el-
készítésétől eltelt időszakban adókötele-
zettséget érintő, fizetési kötelezettséggel 

járó változás történt, úgy ezen adózók 
esetében az újabb határozatokhoz mellé-
keltünk készpénz-átutalási megbízás(o-
ka)t („csekk(ek)et”), amelyeken fizetési 
kötelezettségeiknek eleget tudnak tenni. 

Természetesen a pénzforgalmi szám-
lanyitásra nem kötelezett adózóinknak 
továbbra is lehetőségük van adófizetési 
kötelezettségeiket teljesíteni otthonról 
bankkártyával a https://ohp-20.asp.
lgov.hu/nyitolap  honlapon (ügyfélkapus 
azonosítás után az „Adók, díjak, illeté-
kek befizetése” csempét választva) vagy 
banki átutalással vagy csoportos be-
szedési megbízással. 

Javasoljuk, hogy éljenek valamelyik 
otthonról indítható elektronikus fizetés 
lehetőségével.

Átutalásnál kérjük, hogy az adót 
adózónként, illetve adószámlánként 
utalják el, a közleményben az adózó 
adóazonosító jelét feltüntetve.

Amennyiben valamilyen okból 
nem áll rendelkezésükre a befizetésre 
szolgáló készpénz-átutalási megbí-
zás („csekk”), és befizetésüket más 
módon nem tudják teljesíteni, úgy 
jelezzék azt munkatársaink felé. Ügy-
intézőink telefonszámait és az adóbe-
szedési számlaszámokat honlapunkon 
találhatják meg: https://kecskemet.
hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/
elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak

Az E-önkormányzat Portál (https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az ön-
kormányzati adószakrendszerben az 

elektronikus önkormányzati ügyintézés 
helyszíne. Az adózó vagy meghatalma-
zottja a portálról tudja az adóegyenlegét 
ellenőrizni. A portál használatára vonat-
kozó részletes tájékoztatót elérhetik itt: 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Javasoljuk, hogy a befizetést meg-
előzően tekintsék meg az aktuális 
egyenlegüket. Fontos, hogy az adó-
számla-adatok feldolgozása, könyvelé-
se időt vesz igénybe, ezért nem érde-
mes olyan tételt keresni, amit a kivonat 
készítése vagy a lekérdezés előtt néhány 
nappal korábban nyújtott be, illetve fize-
tett meg az adózó. 

A jogszabály változása kapcsán min-
den  „régi kata” adózóként rögzített 
egyszerűsített adóalap-megállapítást 
választott adózó kata adóalanyisága 
2022. augusztus 31. napjával közpon-
tilag megszüntetésre került,  esetükben 
az önkormányzati adóhatóság a 2022. 
szeptember 1-jétől december 31-ig ter-

jedő időszakra eső időarányos adót tö-
rölte. Azon adózók esetében, akik 2022. 
szeptember 1-jétől az „új kata” szerint 
tételes adózást kívánnak választani, 
az adószámla-kivonaton a 2022. szep-
tember 15-én esedékes iparűzési adó 
nem tartalmazza az időarányos fizetési 
kötelezettséget. 

A kisadózó vállalkozások tételes adó-
jának megszűnésével („régi kata”) és a 
kisadózó vállalkozások tételes adójának 
létrejöttével („új kata”) összefüggő helyi 
iparűzési adó következményekről készült 
részletes tájékoztatás elérhető a hivat-
kozásra kattintva: https://kecskemet.
hu/tajekoztato--egyszerusitett-he-
lyi-iparuzesi-adoalap-megallapi-
tas-az-uj-kata-torveny-hatalyba-le-
peset-kovetoen 

Köszönjük, hogy befizetésükkel hoz-
zájárulnak városunk fejlődéséhez!

Dr. Temesvári Péter 
          jegyző
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Megtiszteltetés számunkra, hogy 
a kosárlabda akadémia 10. jubi-
leumi évnyitójának és az Olimpiai 
Lángfutás 50. évfordulójának 
egyszerre lehetünk házigazdái – 
mondta Ivkovicné Béres Tímea, 
a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti 
Kosárlabda Akadémia vezetője a 
múlt szombati évnyitón, amelyen 
az 50 évvel korábban, a müncheni 
olimpiára futó láng kecskeméti 
áthaladását is ünnepelték.

A köszöntőt dr. Homoki Tamás sportot 
felügyelő alpolgármester mondta. A ju-
bileumi ünnepségen megjelent dr. Sze-
berényi Gyula Tamás országgyűlési kép-
viselő, dr. Bukta Zsuzsanna, a Magyar 
Olimpiai Akadémia elnöke, Győr Béla, 
a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, 
Schvéder Péter, a kecskeméti Merce-
des-Benz Gyár présüzemének vezetője, 
Sörös Jenő, a KTE Kosárlabda Klub Kft. 
ügyvezetője, Tóth Viktor, a Kecskeméti 
Kosárlabda Club elnöke, Csorvásiné Far-
kas Anna és Mikulás Ferenc, a Társadal-
mi Tanácsadó Testület tagjai.

Ivkovicné Béres Tímea hangsúlyoz-
ta: – Büszkék vagyunk az elmúlt idő-
szakra, büszkék vagyunk arra, hogy az 
akadémia neve mára komoly minőséget 
is jelent, minőséget, amely képviseli a 
kecskeméti sport jövőjét.

Szavai szerint jövőt nem lehet építe-
ni a múlt hőseinek, a sport nagyjainak 
tisztelete, ismerete nélkül. A rendez-
vény ismét egy szép példája annak a 
pillanatnak, amikor az akadémián a 
sport múltja, jelene és jövője össze-
kapcsolódik, és együtt, egymást erősí-
ti. A magasba törő láng egyszerre jel-
képezi a sport értékeit: a szenvedélyt, 
a hitet, a teljesítményt és a kitartást. 
– De egyben a melegséget, az otthon 
melegét is. Azt gondolom, hogy itt, 
Kecskeméten, a sport akadémia épüle-
tében otthonra lelt a sport és egy erős 
közösséget alkotunk együtt – fogalma-
zott az akadémia alapítója.

Megnyitóbeszédében kiemelte, hogy 
az akadémia a sportolói létszámnöve-

kedést követően az elmúlt években a 
minőség felé fordult. A minőséget je-
lenti a kialakított körülmények, sport és 
sporttudományos infrastruktúra, a fel-
szerelések, de legfőképpen a szakmai 
munka színvonala és az eredmények, 
vagyis a kosárlabdázók teljesítménye.

Emlékeztetett arra, hogy az akadé-
mián a lassan tíz éve elkezdett munká-
val mára egy jól működő, sikeres ne-
velő rendszert építettek fel. Csapataik 
országos döntőkön képviselik Kecske-
métet, tucatnyi válogatottat adnak a 
különböző korosztályos csapatokba, 
és immár több olyan profi/felnőtt ko-
sárlabdázó játszik a magyar első osz-
tályban, akik a kecskeméti akadémián 
nőttek fel.

A jubileumi évad bajnokságainak 32 
csapattal – ebből 20 versenyző és 12 
előkészítő iskolai csoporttal –, közel 
600 gyermekkel és 50 szakemberrel in-
dulhat neki a kecskeméti akadémia.

– A mindennapi fejlődésetek vi-

szont ugyanolyan fontos nekünk, ezért 
szakedzők, erőnléti edzők, gyógytor-
nászok, sportpszichológus, sportmasz-
szőr, profi orvosi stáb, sporttudományi 
és technológia háttértámogatás, illetve 
nemzetközi kapcsolatok segítik a szak-
mai munkát, az edzéseiteket – mondta, 
utalva arra a háttérre, amely segíti a fia-
talok edzéseit és a versenyzésüket.

Az eredmények bizonyítják az akadé-
mián folyó munkát. Az akadémia min-
den korosztályának csapata az országos 
döntőbe jutott. Legfőbb minőségi siker 
viszont az, hogy a nemzeti korosztályos 
válogatottak keretébe 24 fő kapott meg-
hívást, a megyeválogatottakkal együtt 
52 sportolóval büszkélkedhetnek.

A lányoknál az U16 EYOF válogatott 
keretbe kapott meghívást Tózer Ne-
mes Boglárka és Sinka-Pálinkás Szofi, 
akik bronzérmet szereztek az Ifjúsági 
Olimpián. A 2009-es válogatottkivá-
lasztó-program keretében kapott meg-
hívást Bodnár Aliz, Szebellédi Emma, 

Lengyel Anna és Szűcs Viktória. A 2010-
es képző-kiválasztó programban Forray 
Patrícia, Váczi Kata, Kállai Boglárka és 
Takács Noémi vett részt.

A fiúknál az U20-as válogatottban 
képviselte hazánkat Tóth Barna, U18 
válogatott meghívót kapott Tóth Patrik, 
Kőházi Bence, Dobos Máté, valamint 
vezetőedzőként Váradi Kornél. A 3x3 
válogatottban Ladovszky János és Rácz 
Dávid szerepelt, az U16-os válogatott 
keret tagja volt Szemerédi Levente és 
Mészáros Botond. Az U15-ös válogatón 
Lázár Levente szerepelt. A 2008-as kivá-
lasztó-képző táborban Asztalos Miklós, 
Gera Viktor, a 2009-es kiválasztó-képző 
táborban Csipak Gergő, Uhrin Mihály és 
Németh Zoltán szerepelt.

A felnőtt csapatok NB I./A mérkőzé-
sein, illetve az U20-as és az NB I/.B csa-
patok kereteiben is bemutatkozhattak 
az akadémia tehetségei.

A KTE, KKC együttműködésében 
idén 11 fő kerülhetett fel az akadémi-

áról, de további 10 fő már idén kettős 
játék engedéllyel ismerkedhet a felnőt-
tek világával. A 2022. évi bajnokság 
NBI/A rájátszásában pedig lila-fehér 
mezben lehetőséget kapott Tóth Bar-
na, Ivkovic Milán, Velkey Géza, Tóth 
Balázs és Tóth Patrik is.

A legeredményesebb fiú- és lánycsa-
patok díjazása mellett az Év Munkatár-
sa díjat is átadták, amelyet Hegedűs 
Gergely kapott. Az indoklás szerint 
munkájával, lojalitásával, a munkahe-
lye, a munkatársai és elsősorban a gye-
rekek iránti elkötelezettségével vívja ki 
magának a megtiszteltetést.

Az akadémia azért is dolgozik, hogy 
játékosokat neveljen a felnőtt csapatok 
számára. Ettől a szezontól Tózer-Ne-
mes Boglárka a Kecskeméti KC, Tóth 
Patrik a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 
játékosa lesz.

– Köszönet jár a szülőknek, hogy 
bíznak bennünk és támogatják a spor-
tolásotokat, köszönjük a tulajdonos 
önkormányzatnak a támogatást, a név-
adó szponzorunknak, a Mercedes-Benz 
gyárnak, hogy mellettünk állnak, az aka-
démia kiemelt támogatójaként az MVM 
Zrt.-nek, akik plusz energiákat biztosí-
tanak és természetesen minden taotá-
mogatóknak, hogy egy csapatban ját-
szunk – mondta az akadémia vezetője.

Az elismerések átadása után az aka-
démia névadóját, a Mercedes-Benz 
gyárat képviselő Schvéder Péter a már 
szokásos, a gyerekekkel közösen el-
végzett labdafeldobással nyitotta meg 
a szezont.

Ebben az évben is a hagyományos 
akadémiai esküvel kezdték a munkát, 
amelyet a junior fiúcsapat tagja, Dobos 
Máté olvasott fel.

A KOSÁRLABDA AKADÉMIA 
tizedik szezonja kezdődik

Éppen ötven éve, 1972-ben haladt 
át Kecskeméten az olimpiai láng 
Görögországból Münchenbe tartó 
útján. Az akkori eseményeket és 
az idén szervezett jubileumi fu-
tást dr. Bodóczky László és Boros 
Zoltán idézték fel a Kecskeméti 
Televízióban.

Dr. Bodóczky László, a Kecskeméti 
Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének 
elnöke a stúdióbeszélgetésben em-
lékeztetett arra, hogy 1972-ben nem 
először haladt át az olimpiai fáklya 
a hírös városon, hiszen 1936-ban, a 
berlini olimpia előtt is erre haladt a 
láng útja. Akkor is nagyon népszerű 
volt az esemény, és messze földön 
híre ment, hogy a Nagytemplom előtt 
felállított díszemelvényen a kandelá-
berben Kecskemét híres terméke és 
exportcikke, barackpálinka táplálta az 
olimpiai lángot.

Ötven évvel ezelőtt, 1972-ben is 
óriási esemény volt, szinte népünne-
pély számba ment a tűz átvonulása a 

városon. Mint dr. Bodóczky László fel-
idézte, a fáklya a régi 5-ösön Kiskun-
félegyháza felől érkezett a városba, 
ahonnan két sportoló, Magyar Már-
ta és Kiss Endre hozta be a főtérre. 
Ott Magyar Márta gyújtotta meg az 
emelvényen álló kandelábert. Ösz-
szesen 15 híres sportoló: ökölvívók, 
atléták és más sportágak képviselői 
kézről kézre adva hordozták végig a 
lángot a városon, mely végül az 5-ös 
főúton, Lajosmizse irányában hagyta 
el Kecskemétet.

A korabeli sajtó, így a Petőfi Népe 
és a helyi rádió is alaposan beha-
rangozta az eseményt, az iskolák, 

munkahelyek, sportszervezetek is 
mozgósították diákjaikat, dolgozói-
kat, tagjaikat, így a fáklya útvonalát 
végig nagyszámú ünneplő közönség 
övezte.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
annyi fáklyát gyártott le, ahány futó 
hordozta a lángot, így Kecskemétre 
15 fáklya érkezett. Ezek közül jelenleg 
6 van a Kecskeméti Olimpiai Barátok 
Bóbis Gyula Körének birtokában, ezek 
más relikviákkal együtt meg is tekint-
hetők kecskeméti kiállítótermükben.

Az 1972-es esemény ötvenéves ju-
bileumáról megemlékezve újra meg-
járta a láng városunk utcáit. Az ünnepi 

eseményt a Mercedes-Benz Gyár Nem-
zeti Kosárlabda Akadémia 10. szezon-
jának megnyitójával egybekötve tar-
tották szeptember 10-én, a láng így az 
akadémiáról indult ki, majd végigjárva 
Kecskemét jelentős sportlétesítmé-
nyeit, ide is jutott vissza – idézte fel a 
stúdióban Boros Zoltán, a Kecskeméti 
Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének 
ügyvezetője. Mint mondta, kicsit más-
képp közelítették meg a fáklyavivők 
kiválasztását, hiszen míg 1972-ben hí-
res, már jelentős eredményeket elért 
sportolók hordozták a lángot, addig 
most a felnőtt sportolók mellett ígé-
retes fiatal tehetségeket is felkértek 

arra, hogy egy szakaszon futva vigyék 
a híres jelképet. Az olimpiai láng tisz-
telgett Messzi István emléktáblájánál, 
ahol a súlyemelők helyeztek el koszo-
rút, valamint Bóbis Gyula emléktáblája 
előtt, amelyet Majoros István olimpiai 
bajnok birkózónk koszorúzott meg.

Az olimpiai fáklya egy évig látható 
lesz a kosárlabda akadémia bejára-
tánál, „hogy az oda járó fiatalok kel-
lő módon szembesüljenek a múlttal 
és azzal, amit ez a fáklya jelképez: a 
barátsággal és a békével, az olimpiai 
szellemiség két legfontosabb eszmé-
jével” – fogalmazott dr. Bodóczky 
László.

ÖTVEN ÉVE HALADT ÁT 
Kecskeméten az olimpiai láng
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Boros Zoltán, a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének ügyvezetője (balról) 
és dr. Bodóczky László, a szervezet elnöke a Kecskeméti Televízió stúdiójában

Olimpiai lángvivők stafétaváltása  
Kecskemét határában, 1972-ben 
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Múlt csütörtökön 70 év uralkodás 
után meghalt II. Erzsébet. A brit 
uralkodó 1993-ban Kecskemétre 
is ellátogatott, május 6-án 75 
percet töltött a hírös városban, 
mely során Merász József, Kecs-
kemét akkori polgármestere látta 
vendégül az uralkodót. Ebben 
a cikkben azon kecskemétiek 
emlékeznek vissza, akik talál-
kozhattak és ha pár szóval is, de 
beszélhettek II. Erzsébettel.

Az akkori polgármester, Merász József 
a mai napig sem tudja, pontosan ho-
gyan esett a választás a hírös városra, 
de mindent megtett, hogy a királyi pár 
jól érezze itt magát.

– Királyi házhoz méltó módon nem 
levélüzenetben, hanem személyesen 
értesítettek a látogatásról – mondta 
kérdésünkre. – Azt mondták, még 
nem nyilvános, de tudjak róla, hogy 
ide fog látogatni a királynő, és bár-
mi szóbeszédet hallok, felejtsem el. 
Én úgy gondoltam, hogy vannak kö-
töttségek a látogatás programjaival 
kapcsolatban, de a nagykövetségiek 
mosolyogva mondták, hogy az ön 
vendége, polgármester úr, ön dönti el, 
hogyan tölti ki ezt a 75 percet.

Merász József szerint a királynő 
kivételesen kedves volt, és egy igazi 
nagybetűs ember, ő és a férje is. Vi-
dámak voltak, viccesek, oldottak, 
és ami nagyon ritka egy ilyen hiva-
talos látogatáskor, hogy tényleg ér-
deklődtek. Megadták a tiszteletet a 
vendéglátónak. 

II. Erzsébet valamivel 11 óra után 
érkezett kecskeméti látogatásának 
első színhelyére, a Kodály Iskolához. 
Az intézményben az akkori igazgató, 
Ladics Tamásné kalauzolta az uralko-
dót és férjét.

– Nekem egy nagyon szép emlék, 
mert megtisztelő, hogy Magyaror-

szágon egyetlen iskolát néztek meg, 
és az a miénk volt – emelte ki Ladics 
Tamásné. – Nagyon készültünk, de 
például a nagykövetség kikötötte, 
hogy a dísztermet ürítsük ki a foga-
dásra. Azt is kérték, hogy a királynő 
kedvenc zenedarabját adja elő a ve-
gyes kórus, így azt is elénekelték neki 
a díszteremben. A királynő természe-
tesen viselkedett, de úgy, ahogy egy 
királynőhöz illik. Kicsit távolságtartó 
volt, de kedves arcú, és látszott, hogy 
örömmel megy ott a gyereksorfalban.

Dr. Smuta Attila, a műsort adó ve-
gyes kar karnagya elmondta, hogy – 
amit a követségiek kértek – Hubert 
Parry Jeruzsálem című zeneműve meg-
határozta műsorukat. Kiindulva ebből 
Francis Poulenc Gloria című művéből 
mutatták be a hatodik tételt. Harma-
dikként pedig Kodálytól a 114. genfi 
zsoltárt, az orgonaszólama miatt.

– Mindig elmondják és jogosan, 
hogy a királynő rendkívül barátságos 
és mosolygós. Az akkori pillanat hatá-
sa alá kerülve nem tudtam értékelni 
azt az érzést, amit a látogatása váltott 
ki. Rendkívüli, vonzó lénye volt, de ott 
volt körötte az a fajta királynői aura, 
ami azt mondta „ne tovább” – osztot-
ta meg élményét a karnagy.

Az uralkodónak átadott Kecske-
mét-címeres, tűzzománc-berakásos, 
24 karátos aranyozással készített dísz-
kulcsot Ötvös-Nagy Ferenc készítette.

– Amikor átadták a város kulcsát, 
ő rögtön kiemelte a kulcsot a dísz-
dobozból és nézegette. De én úgy 
tudom, a királyi protokoll nem engedi 
meg, hogy az ajándékot azonnal meg-
fogja a királynő. Ez nagy meglepetés 
volt! – fogalmazott a művész, aki két 
héttel később egy köszönőlevelet is 
kapott a Buckingham-palotából.  

A Városháza dísztermében figyelmes 
dekoráció fogadta II. Erzsébetet. Az öt-
letgazda, dr. Fogarasi Zsuzsa, a Ráday 
Múzeum mai igazgatója akkor a pol-
gármesteri hivatalban dolgozott kul-
turális referensként. Kiderítette, hogy 
egy magyar művész, Kisfaludi Strobl 
Zsigmond készített szobrot a fiatal II. 
Erzsébetről.

– Készült egy szobor, ami egy póni-
ló hátán ábrázolja a 11 éves Erzsébet 
hercegnőt. Az eredetije eltűnt, vi-
szont a szobrászművész 1971-ben el-
készítette a replikáját, melynek akkor 
megszereztük az egyik példányát, és 
elhelyeztük a díszterem pulpitusán – 
emlékezett vissza dr. Fogarasi Zsuzsa.

Látogatása végén II. Erzsébet szólt is 
– a protokollszabályok ellenére – jócs-
kán megtelt terem hallgatóságához. 
Beszédét így zárta: „Polgármester úr, 
köszönöm a szíveslátást, és a megtisz-
teltetést, amelyben Kecskemét lakói 
ma részesítettek!” Harkai György

„Találkoztam a Királynővel!” – II. Erzsébet 75 perce Kecskeméten
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II. Erzsébet brit királynő a Kodály Zoltán 
Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnáziumban

Járt itt az új király is
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II. Erzsébetet legidősebb fia követi a trónon. III. Károly 
király walesi hercegként (képünkön) többször is járt 

Kecskeméten. Felvételünk 2000. május 17-én készült, 
amikor a magas rangú vendég az angol mintára működő 

kecskeméti inkubátorházat látogatta meg
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