
A legérdemesebbek előtt 
tisztelegtek a Város Napján  
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszöntöt-
te a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban 
megrendezett Város Napja gálaműsor résztvevőit. Itt a 
hagyományok szerint idén is díjazták azokat, akik az 
elmúlt időszakban a legtöbbet tették városunkért.

„Itt lettem 
otthon” 
Nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból köszöntötték Kis János 
evangélikus lelkészt szeptem-
ber 17-én. Az eseményeket 
követően beszélgettünk vele.

Kormányhivatali 
aktualitások 
„„Mindennél fontosabb, hogy 
az itt élő emberek számíthas-
sanak ránk” – Kovács Ernő 
főispánt feladataikról, célki-
tűzéseikről kérdeztük.

2–3. oldal 11. oldal 7. oldalKITÜNTETÉSEK BÚCSÚ INTERJÚ
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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

KECSKEMÉTI LAPOK
CXVIII. évf., 15. szám  2022. augusztus 11.  www.hiros.hu  A VÁROS LAPJA  ALAPÍTVA 1868-BAN 

OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP!

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.

9. oldal 11. oldal 10. oldalRIPORT SZÍNHÁZ KÖNYVHÉT
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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.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)

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: NOVEMBER 17.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Gyönyörű bölcsődében várják az ifjú kecskeméti, katonatelepi gyermekeket szeptember 5-től. Az új, két csoportszobás, közel 500 négyzetméteres, 
energiahatékony, akadálymentesített Fürtöcske Bölcsőde kivitelezésével 26 új önkormányzati bölcsődei férőhely jött létre. Az új intézményt szeptember 
19-én a város vezetői és az önkormányzat szakemberei is megtekintették. Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő (képünkön balról) egyenesen 
csodabölcsődének nevezte az intézményt (Képünkön jobbról dr. Pataki Mariann, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának vezetője)

Gyönyörű bölcsődét kapott Katonatelep

5. oldal

Köszöntötték a Margaréta 
és az Őszirózsa lakóit
A hagyományokhoz híven idén is 
ünnepi műsorral kedveskedtek az 
idősek hete alkalmából a Marga-
réta Otthon és az Őszirózsa Idősek 
Otthona lakóinak. 

Teljesen benépesült október 
5-én délután a Margaréta Otthon 
aulája. Az otthon vezetősége ün-
nepi műsort szervezett az idősek 
hete alkalmából az Őszirózsa Idő-
sek Otthona lakóinak részére. Az 
ünnepségre a Margaréta Otthon 

Dalkörének tagjai versekkel és da-
lokkal készültek. Az időseket dr. 
Salacz László (képünkön) ország-
gyűlési képviselő is köszöntötte. 
„Már az ókorban is az idősek jelen-
tették a fejlődés forrását és a biz-
tosítékot, hogy jó irányba halad-
janak a dolgok. Ezért is fontos az 
időseket tisztelni” – fogalmazott 
a képviselő, hozzátéve, Kecskemét 
jó irányba halad az idősek tisztele-
te és a tisztelet megtanítása felé.

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert

Most jó kecskemétinek lenni! – írja sportrovatunkban, 
a vendégkommentárban Kémeri György, dicsérve a Sza-
bó István KTE-vezetőedző, valamint stábja és a csapat 
által véghez vitt focicsodát, amit újoncként az NB I.-es 
bajnokság első kétharmadában produkáltak. 

Képünkön az október 2-ai, 2–0-ás hazai győzelemmel 
véget ért KTE–Ferencváros-meccs után a kecskeméti 
Széktói Stadionban (balról): Szabó István, a Kecskeméti 
TE NB I.-es labdarúgócsapatának vezetőedzője, Kerekes 
Barna pályaedző és Tóth Ákos sportigazgató.

A „KTE-tényező”…  
– a csodaelixír receptje  

15. oldal

Fotó: Bogdándi Ferenc



2022. október 13.

KECSKEMÉTI LAPOK

Elhunyt Kiss Illés
Október 10-
én hajnalban 
v á r a t l a n u l 
elhunyt Kiss 
Illés, akit a 
futbal lszere-
tő társadalom 
Kiss II. néven 
ismert. A kivá-
ló csatár 1965-
ben igazolt a 
Kiskunfélegy-
házi Vasastól a 

Kecskeméti Dózsához, ahol a klub megszűné-
séig, 1972-ig játszott. Ezután a jogutód Kecske-
méti SC-ben folytatta pályafutását. A technikás, 
jól fejelő játékos számtalan góljának tapsolha-
tott egykor a kecskeméti közönség.

Epipen

Harminc darab életmentő Epipen-oldatos injek-
ciót ajánlott fel egy helyi vállalkozó a kecske-
méti óvodák részére, a készítményeket szep-
tember 26-án szét is osztották. Az ellenszer az 
allergiás sokkot kapó gyermekek életét ment-
heti meg. Az intézmények dolgozóit már fel is 
készítették az Epipen-injekció alkalmazására, 
valamint arra, hogy felismerjék az anafilaxiás 
reakció jellemző tüneteit.

Pódiumbeszélgetés

Egyéni életutakba nyerhettek betekintést az 
érdeklődők az Országos Könyvtári Napok záró-
programján október 9-én. Az „Emberek, sorsok, 
díjak” elnevezésű rendezvényen öt idén díja-
zott kecskeméti személyiséggel beszélgetett 
Kriskó János televíziós szerkesztő a megyei 
könyvtár dísztermében. Beszélgetőtársa volt  
dr. Borda Ferenc, Buda Ferenc, Kozák Polett, 
Miklósné Faragó Csilla és Váry Károly.

Városháza

A felújítások vége felé haladva október elején 
újra elindították a Városháza óráját. Már az 
épület homlokzatának közepén található haran-
gokat is hangolják, így hamarosan hallhatjuk a 
szeretett harangjátékokat is, köztük a legemb-
lematikusabbat, a Kecskemét is kiállítja című 
toborzódalt, valamint többek között Kodály 
Bécsi harangjátékát, Toborzóját, Erkel Palotását 
és Beethoven Örömódáját.
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Múlt hétfőn este a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban 
rendezték meg a Város Napja gálaműsort. A hagyományok szerint 
díjazták azokat, akik az elmúlt időszakban a legtöbbet tették váro-
sunkért, akik tevékenységükkel öregbítették Kecskemét hírnevét.

Emlékérme a város 
születésnapjára
Kecskemét legfontosabb jeles napja 
október 2-a, városunk saját ünnepe. 
A Város Napján évről évre arra em-
lékezünk, hogy Nagy Lajos király 
korában, egy 1368. október második 
napján keltezett oklevél említi meg 
először Kecskemétet. Mivel ez a nap 
idén vasárnapra esett, ezért október 
3-án, múlt hétfőn tartották meg az 
ünnepi gálaestet. A rendezvény kere-
tében adták át a legrangosabb helyi 
díjakat azoknak, akik munkájuk-
kal hozzájárultak Kecskemét város 
fejlődéséhez.

Rendhagyó módon különleges be-
jelentéssel kezdődött a díjátadó gála. 
Mint kiderült, a Magyar Nemzeti 
Bank új – a magyarországi megyéket 
és megyeszékhelyeket bemutató – 
emlékérme-sorozatot indít. A soro-
zat kezdő darabjait, a „Bács-Kiskun 
Megye, Kecskemét” emlékérméket 
a jegybank az ünnepség napján bo-
csátotta ki. Ebből a különleges alka-
lomból szólt a jelenlévőkhöz Bartha 
Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénz-
ügyi infrastruktúrákért és bankműve-
letekért felelős ügyvezető igazgatója, 
aki az első tiszteletpéldányokat Kecs-
kemét polgármesterének adta át.

– Most, amikor minden változik, 
a világ a feje tetejére áll, akkor meg-
mutatkoznak a valódi és örök érté-
kek: ezek a béke, az összefogás és a 
jövőbe vetett hit, amelyeknek a for-
rásai mi magunk vagyunk – reagált 
a gesztusra Szemereyné Pataki Klau-
dia. – Ahogy e föld szülötte, Móra 
Ferenc mondta egykoron: „megta-
nultam, hogy a kincset a szívében 
hordozza az ember.” Kecskemét 
azért ragyog úgy, ahogy ez az érme, 

mert a homoki ember a szívére hall-
gat. Amikor a világról van szó, le-
hetetlent nem ismerve óvja békéjét 
és építi jövőjét – zárta köszöntőjét 
a polgármester, majd hozzátette: 
Isten éltesse a díjazottakat, és Isten 
éltessen, Kecskemét!

*  *  *
Ezt követően adták át a legran-
gosabb önkormányzati díjakat és 
kitüntetéseket.

Ifjúság, oktatás, 
művelődés, sport
Elsőként a Kecskeméti Református 
Általános Iskola csapatát szólítot-
ták színpadra, ők nyerték meg idén 
a „Kecskemét város polgára leszek” 
helytörténeti vetélkedőt.

A Kecskemét Ifjúságáért Díjat a ve-
szélyeztetett és hátrányos helyzetű 
gyermekek segítésében, valamint az 
ifjúság egészséges életmódra neve-
lése érdekében végzett munkájáért 
Sántha Erika, a Kecskeméti Lánchíd 
Utcai Sport Általános Iskola tanítója, 
testnevelő tanára vehette át.

Az Ifjúság a Közösségért Díjat idén 
a Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú 
Művészeti Iskola kapta zenetanára-
inak példamutató közösség építő, 
a zenei nevelés terén végzett ki-
emelkedő készségfejlesztő munkája 
elismeréseként.

Dr. Sztachó-Pekáry István alpol-
gármester adta át az oktatási, köz-
művelődési és sport díjakat.

Kecskemét Városért Oktatási Díj-
ban részesült Kurilláné Páncél Csilla, 
a Ferenczy Ida Óvoda intézményve-
zetője, Nagy Tibor, a Petőfi Sándor 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
tanára, Szűcs Ilona Judit, a Kecske-
méti Széchenyivárosi Arany János Ál-

talános Iskola Móra Ferenc Általános 
Iskolájának tagintézményvezető- 
helyettese, Vargáné Rózsa Piroska, a 
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános 
Iskola Hunyadi János Általános Isko-
lája intézményvezető-helyettese.

Kecskemét Közművelődéséért Díj-
ban részesült dr. Bereznai Zsuzsanna 
néprajzkutató, a Kecskeméti Katona 
József Múzeum főmuzeológusa.

Kecskemét sportéletében végzett 
közel 30 éves sportvezetői tevékeny-
sége, edzőként elért egyedülálló 
eredményei elismeréseként a Kecs-
kemét Sportjáért Díjat vehette át Bá-
lint Csaba súlyemelő-szakedző.

A Kecskemét Felsőoktatásáért és 
Tudományos Életéért Díjat 2022-ben 
dr. Németh Krisztina kertészmérnök, 
a Neumann János Egyetem Kertésze-
ti és Vidékfejlesztési Karának főisko-
lai docense, a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületi tagja vehette 
át elkötelezett tudományos munká-
ja, kiemelkedő kutatói tevékenysége 
elismeréseként.

Egészségügy, 
szociális és a civil 
társadalmi szféra
A díjakat Engert Jakabné alpolgár-
mester adta át.

Kecskemét Városért Egészségügyi 
Díjat kaptak a házi gyermekorvo-
si ügyelet szakdolgozói – Kutasiné 
Sánta Erzsébet, Halászné Györök 
Mónika, Kósa Tiborné és Törő-
csik Csilla –, dr. Nagy Andrásné, a 
Bács-Kiskun Megyei Kórház Rende-
lőintézetének vezető asszisztense, 
dr. Nagy Beáta házi gyermekorvos, 
Oláh Annamária, az Egészségügyi és 
Szociális Intézmények Igazgatósá-
gának ápolási igazgatója, valamint 
a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház 
Sürgősségi Betegellátó Osztálya.

A szociális ellátás terén végzett 
kiemelkedő szakmai munkája, ön-
kéntes tevékenysége elismeréseként 
a Kecskemét Szociális Ügyéért Díj-
ban részesült Fodorné Nagy Kriszti-
na, a Városi Szociális Közalapítvány 
pénzügyi vezetője, Germán Anita, az 
Egészségügyi és Szociális Intézmé-
nyek Igazgatósága Margaréta Ottho-
nának ápolója, az Együtt a Kecskemé-
ti Családokért Közhasznú Alapítvány 
közössége, a RÉV Szenvedélybe-
teg-segítő Szolgálat, valamint Tamon 
Kamilla, az Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága Mosoly-
sziget Értelmileg Sérültek Nappali 
Ellátása terápiás munkatársa.

Az idén alapított Az Év Kecskeméti 
Civil Szervezete Díjat 20 éves elhiva-
tott közösségépítő munkája elisme-
réseként a Hunyadivárosi Nyugdíjas 
Klub és vezetője, Kuli Józsefné Beren-
te Erzsébet érdemelte ki. 

Ünnepi gálaműsor keretében díjazták Kecskemét kiválóságait
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Főszerkesztőnk kapta 
a város legrangosabb 
újságírói díját
A Kecskeméti Televízió ügyvezető-főszerkesztője a 2022-es Tóth 
László-díj kitüntetettje. A díjjal Kozák Polett több mint 20 éves szak-
mai pályafutását, a helyi média fejlesztésében végzett elhivatott 
tevékenységét ismerte el a város. Az ügyvezető-főszerkesztő a KTV 
stúdiójában mesélt a díjhoz vezető útról, de a Kecskeméti Médiacent-
rum arculatának közeljövőben megvalósuló fejlesztéseiről is beszélt.

A Tóth László-díjat kétévente ítéli oda 
a közgyűlés egy közírónak, újságíró-
nak, médiaszakembernek a városért 
végzett kiemelkedő munkája elisme-
réséül. A kitüntetést 2022-ben Kozák 
Polett vehette át a múlt hétfő este 
megrendezett Kecskemét Város Napja 
Gálán dr. Szeberényi Gyula Tamás or-
szággyűlési képviselőtől.

Kozák Polett 22 éve lépett be a 
Kecskeméti Televízió szerkesztősé-
gébe, ahol azóta is dolgozik, ma már 
ő a Kecskeméti Televízió Nonprofit 
Kft., azaz a Kecskeméti Médiacent-
rum ügyvezető-főszerkesztője. Szak-
maszeretetét és elkötelezettségét jól 
mutatja, hogy munkáját több díjjal is 
jutalmazták országos filmszemléken, 
megmérettetéseken. Mielőtt veze-
tővé választották, 2006-tól 2020-ig, 
14 éven keresztül szakmai vezető 

főszerkesztő-helyettesként dolgozott 
a televíziónál.

– Sokan kérdezték, hogy nem szür-
kültem bele, hogyan nem untam meg. 
Egyrészt a neveltetésemből adódik, 
mivel a szüleimtől, nagyszüleimtől 
két dolgot megtanultam. Az egyik az 
alázat, a másik pedig a kitartás. Mind-
amellett pedig fontos, hogy mindig 
keresem az új kihívásokat, az új fel-
adatokat, ez a munka pedig erre ma-
ximálisan alkalmas – mondta Kozák 
Polett, kiemelve, nagyon hálás, hogy 
sok jó emberrel és jó szakemberekkel 
dolgozhat együtt, akikkel még sok 
tervet szeretne megvalósítani. Ezek 
közül most a legfontosabb a Kecske-
méti Médiacentrum arculatának meg-
újulása. (A teljes interjú – akárcsak a 
többi nagydíjasé – megtekinthető a 
kecskemetitv.hu-n)

A modernitás és a hagyomány jegyében egységesítettük a Kecskeméti Médiacentrum logórend-
szerét. Az arculatváltás részleteit még ebben az évben megismerhetik olvasóink, nézőink 

Kozák Polett ügyvezető-főszerkesztő  
és dr. Szeberényi Gyula Tamás  
országgyűlési képviselő

Fotó: Banczik Róbert
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KECSKEMÉTI LAPOK

Búcsú

Rokonai, tisztelői búcsúztak szeptember 24-én 
az augusztus végén elhunyt Probstner János-
tól, a Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítójától, 
egykori vezetőjétől. A stúdió előtti parkban tar-
tott megemlékezés után kötetlen együttléttel 
folytatódott a búcsúzás a kerámiastúdió épü-
letében, ahol kamaratárlat nyílt műveiből, és 
mindenki elhelyezhette személyes emlékét egy 
különleges installációban.

Sportcsarnok

Látványosan épül a Katona József Gimnázium új 
tornaterme. A sportcsarnok mind az intézmény, 
mind Kecskemét életében fontos szerepet tölt 
majd be. A munkálatokat Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester is megtekintette. A 936 
millió forintos beruházást 30 százalékos ön-
kormányzati és 70 százalékos tao-forrás teszi 
lehetővé. Az önkormányzat 280 millió forintos 
önerővel támogatja a kivitelezést.

Autómentesen

Szeptember 16-a és 22-e között rendezték meg 
az európai mobilitási hetet, amihez természete-
sen idén is csatlakozott Kecskemét. Az egyhe-
tes programsorozat célja az volt, hogy felhívja 
a lakosság figyelmét a fenntartható és környe-
zetbarát városi közlekedésre. A rendezvény 
keretein belül tartották meg Kecskeméten a ha-
gyományos kerékpáros felvonulást is, amelyre 
mintegy 200 bicajos regisztrált.

Szülinap

Gyerekprogramok, játék a fénnyel, filmes cse-
megék, nagy beszélgetések – színes születés-
napi programokkal várta látogatóit szeptember 
17-én a 85 éves Otthon mozi. A Fény-Játszó-Té-
ren az érdeklődők a fénnyel és tulajdonságaival 
ismerkedhettek meg játékos és interaktív for-
mában. Kipróbálhatták a homokanimációt, de 
diavetítő és diafilmek segítségével megismer-
kedhettek a régi korok „mozijával” is.
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Gazdaság, 
környezetvédelem, 
mezőgazdaság,  
év mestere

Az elismeréseket Falu György alpol-
gármester adta át az ünnepségen.

A Kecskemét Gazdasági Fejlődé-
séért Díjat az ACPS Automotive Kft. 
érdemelte ki, a díjat Tyukászné Le-
inemann Kinga, a kft. HR-vezetője 
vette át.

A Kecskemét Környezetvédelmé-
ért Díjat Vajda Zoltán, a Kiskunsági 
Nemzeti Park vezető ökológusa ve-
hette át a város természeti környe-
zetének megőrzésében és fejleszté-
sében végzett példamutató munkája 
elismeréseként.

Az Év Kecskeméti Mestere Díjat 
2022-ben Bretus János András cse-
répkályhásmester kapta, a több 
generáción átívelő szakma megőr-
zéséért, ápolásáért, fejlesztéséért és 
annak továbbadásáért a jövő nemze-
déke számára. 

A Mathiász János-díj idei kitünte-
tettje Dabasi Gábor borász a szőlő-
termesztés és borászat hagyománya-
inak ápolásában, megőrzésében, az 
új fajták bevezetésében elért kiemel-
kedő eredményei, a bormarketing 
terén végzett egyedülálló tevékeny-
sége elismeréseként.

Elismerő címek

Átadta: dr. Homoki Tamás 
alpolgármester.

Az Év Kecskeméti Rendőre 2022-
ben Kalocsáné Danyi Ildikó címze-
tes rendőr alezredes, a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osz-
tály Vagyonvédelmi Alosztály veze-
tője lett.

Egyedülálló helytállása, példamu-
tató szakmai munkája elismerése-
ként Az Év Kecskeméti Tűzoltója elis-
merő cím birtokosa idén Seres István 
tűzoltó törzsőrmester, a Kecskeméti 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság be-
osztott tűzoltója lett.

Az Év Kecskeméti Büntetés-végre-
hajtási Intézeti Dolgozója elismerő 
címet Túri László főtörzszászlós ér-
demelte ki kimagasló szakmai mun-
kája, az intézet biztonságos működé-
se érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként.

Az Év Kecskeméti Polgárőre 2022-
ben Héjjas János, a Katonatelepi 
Polgárőr Egyesület elnöke lett a köz-
rend, közbiztonság érdekében vég-
zett áldozatos munkája, kimagasló 
közösségépítő, polgárőr tevékenysé-
ge elismeréseként.

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője 
elismerő címet dr. Temesvári Péter 

jegyző adta át Dabi Józsefnek, az 
Adó Osztály Adó Kivetési és Ellenőr-
zési Csoportja vezetőjének a köz-
szolgálat iránti elkötelezettsége, 25 
éves kimagasló szakmai munkája 
elismeréseként. 

A kultúra,  
a közélet nagydíjai
A Város Napja legrangosabb díjait, a 
kultúra, a közélet nagydíjait, kitün-
tetéseit dr. Szeberényi Gyula Tamás 
országgyűlési képviselő adta át.

Több mint 20 éves szakmai pálya-
futása, a helyi média fejlesztésében 
végzett elhivatott tevékenysége elis-
meréséül a Tóth László-díj kitünte-
tettje idén Kozák Polett, a Kecskeméti 
Televízió ügyvezető- főszerkesztője.

 A Bozsó János-díj kitüntetettje 
2022-ben Miklós Árpád képzőmű-
vész, animációs filmrendező kiemel-
kedő és sokoldalú képzőművészeti 
tevékenysége, szakmai munkája 
elismeréseként.

A Kodály Zoltán-díjat idén Révész 
László orgonaművész, a Kodály Isko-

la művésztanára vehette át több év-
tizedes eredményes zenepedagógiai 
tevékenysége, művészi pályafutása, 
Kecskemét zenekultúrájának fejlő-
dése, a város hírnevének gyarapítása 
terén elért érdemei elismeréseként.

Több évtizedes – a közművelődés 
terén végzett sikeres – intézményve-
zetői munkája, kiemelkedő szervező 
és művészetpártoló tevékenysége 
elismeréseként a Katona József-díj 
kitüntetettje 2022-ben Bak Lajos, a 
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Köz-
pont Nonprofit Kft. volt ügyvezetője.

Városfejlesztés, 
városimázs
A városfejlesztés, a városimázs terén 
maradandót alkotó szakemberek 
kitüntetéseivel zárult az ünnepség, 
ezeket Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester adta át.

A Kada Elek-díjat idén a 7. Dimen-
zió Építésziroda érdemelte ki a helyi 
építészeti értékvédelem és a város-
fejlesztés terén végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként.

A Város Kulcsa kitüntetés kitün-
tetettje 2022-ben a Kenyában élő és 
dolgozó dr. Kishonti Rolland gyer-
meksebész, a Fokoláre mozgalom 
laikus szerzetesi közösség tagja, aki-
nek példamutató életútjára, gyógyí-
tó munkájára városunk méltán lehet 
büszke.

*  *  *
Az ünnepi műsorban közreműköd-
tek a Kodály Iskola Néptánc Tansza-
kának szakgimnazista növendékei, 
a Kecskeméti Katona József Nem-
zeti Színház és a Kecskemét City 
Balett művészei, Tóth Levente klasz-
szikus ütőhangszerművész vibrafo-
non és Túri-Nagy János klasszikus 
orgonaművész. Az est műsorvezető 
párosa Varga-Huszti Máté és Bori 
Réka volt.

Ünnepi gálaműsor keretében díjazták Kecskemét kiválóságait
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TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Az idén alapított Az Év Kecskeméti Civil Szervezete Díjat a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub és vezetője,  
Kuli Józsefné Berente Erzsébet érdemelte ki (képünkön balról, szemben Engert Jakabné alpolgármester)

Fotók: Banczik Róbert

Dr. Kishonti Rolland (képünkön jobbról) kecskeméti születésű gyer-
meksebész, a Fokoláre közösség tagja kapta idén a négyévente odaítélt 
Kecskemét Város Kulcsa kitüntetést. A sok éve Afrikában dolgozó orvos 

példamutató életútjára méltán lehet büszke városunk. A kitüntetéssel azon 
kiváló, Kecskeméthez szorosan kötődő személyiségek érdemeit ismerik el, 

akik jelentősen hozzájárultak a város jó hírének öregbítéséhez
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Új egészségközpont nyílt Kecske-
méten, a Piramis Udvarházban. A 
belváros szívében található egész-
ségközpontban olyan magán szak-
rendelések is elérhetőek, amelyek 
a városban egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon nehezen voltak 
elérhetők. A cél a betegek minél 
gyorsabb és magasabb szintű 
ellátása a legkiválóbb szakorvosok 
által. Aki autóval érkezik, ingyen 
parkolhat, aki nem tud eljönni, 
azt elhozzák. Aki bent van, nem 
stresszel, nem feszeng, biztonság-
ban érzi magát, mert tudja, hogy a 
legjobb kezekben van.

A Neomedical Egészségügyi és Szol-
gáltató Betéti Társaságot 2006-ban 
egy mentőautóval és egy gyalogőr-
ségi mentőtáskával indították el. Ma 
már Neomedical Ambulance Service 
Kft. néven működnek, és 7 mentőau-
tóval állnak a betegek rendelkezésé-
re: két mentőorvosi kocsi, három 
esetkocsi és két mentőautó segíti a 
munkájukat. Vállalatokat és lakossá-

gi ügyfeleket egyaránt kiszolgálnak. 
Vállalati projektek keretében rend-
szeres tömegteszteléseket, labor-
szolgáltatásokat nyújtanak, a céges 
szűrések mellett egészségügyi kép-
zéseket, tanfolyamokat tartanak, 
valamint üzemorvosi szolgáltatást, 
betegszállítást végeznek, és rendez-
vények egészségügyi biztosítását is 
vállalják.

Színes tehát a paletta, de ezt még 
tovább kívánják bővíteni a Neomedi-
cal Egészségközpont megnyitásával, 
a vállalatok és a lakosság részére 
egyaránt. Jelenleg mintegy hatvan al-
kalmazott segíti a szakszerű ellátást: 
szakorvosok, mentőorvosok, mentő-
tisztek, szakdolgozók, mentődolgo-

zók, mentőgépkocsi-vezetők és az 
irodai munkatársak alkotják azt a csa-
patot, melynek célja a legmagasabb 
színvonalú egészségügyi kiszolgálás.

– Megpróbáltuk a cég életében azt 
a vonalat követni, hogy az egészség-
ügyet egy más szemszögből nézzük. 
Erre utal a neomedical szóösszeté-
telben a „neo” kifejezés is. Vagyis a 
beteget próbáljuk előtérbe helyezni, a 
betegeken, a bajbajutottakon próbá-
lunk segíteni – emelte ki Zsiros Csaba, 
a Neomedical Ambulance Service Kft. 
tulajdonosa, ügyvezetője.

A Neomedical Egészségközpont 
négy modern, kiválóan felszerelt ren-
delővel várja a pácienseket, akiket be-
lépéskor kedves és segítőkész kolléga 

fogad az információs pultban. A ké-
nyelmes és hangulatos váróban nem 
kell feszengve várni, hogy beszólítsák, 
senkinek nincs olyan érzése, hogy egy 
orvosi rendelőben ül. Ami bent, a ren-
delőkben keletkezik hang vagy zaj, ott 
is marad, a hangrendszerből kellemes, 
lágy zene szól, senki nem hallja a vá-
róban, mi zajlik odabenn. A páciensek 
ezen felül is számtalan plusz szolgál-
tatást kapnak. Két gyermeksarkot és 
pelenkázó állomást is kialakítottak, 
de még az ingyen parkolást is megol-
dották. Aki pedig nem tud eljutni az 
egészségközpontba, igény esetén a 
lakásától a szakrendelőig elszállítják, 
majd az ellátás után visszaviszik az 
otthonába. 

A központban olyan szakrendelé-
sek vannak, amelyek magánrende-
lésben Kecskeméten és környékén 
egyáltalán nem elérhetőek vagy kö-
rülményes az igénybevételük. Több 
szakterület is egyeztetés és engedé-
lyeztetés alatt van még. Ami már biz-
tos: lesz urológia, gyermekneuroló-
gia, aneszteziológia, gyógytornászat, 
gyermekgyógytornászat, ortopédia, 
gyermek-gasztroenterológia, bőrgyó-
gyászat, kardriológia és képalkotó di-
agnosztikai vizsgálatok (pl. ultrahang), 
emellett pedig tervezik a gyerekszak-
rendelések széles skáláját lefedni. Az 
orvosi szakrendelések mellett pedig 
olyan egészségügyi szolgáltatások is 
elérhetők lesznek, mint a logopédus, 
gyógytornász, gyógymasszőr.

A szakemberek rendelési ideje 
szigorú, előre eltervezett és meg-
hirdetett órarend szerint történik, 
időpontot telefonon vagy a cég web-
oldalán lehet foglalni, de egy appli-
káció is rendelkezésre áll, mely még 
könnyebbé és gyorsabbá teszi az idő-
pontfoglalást.  (x)

Neomedical Egészségközpont – Ahol a beteg az első

Neomedical Egészségközpont
Kecskemét, Csányi u. 1–3. I. emelet  

(Piramis Udvarház belső lépcsőház, 15-ös csengő)
Weboldal: neomedical.hu

Telefonszám: +36302435561

A KECSKEMÉ-
TI TERMOSTAR 
Hőszolgáltató Kft. 
energia-veszély-
helyzettel kapcso-
latos sajtótájékoz-
tatójára reagálva, 
az intézményi és 
kereskedelmi táv-

hődíj drágulásához kapcsolódóan Sze-
mereyné Pataki Klaudia polgármester 
még aznap közleményt adott ki, amely 
alább olvasható. 
„A távhődíj jelentős drágulása kapcsán az alábbi-
akról tájékoztatom Kecskemét lakosságát:

1. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy 
a távhődíj emelkedése a lakossági fogyasztókat 
közvetlenül nem érinti.

2. A távfűtött önkormányzati intézményekben:
– a bölcsődék, óvodák, idősotthonok, orvosi 

rendelők esetében semmilyen változás, korlátozás 
nem lesz,

– egyéb intézményeinknél megtakarítási intéz-
kedéseket vezetünk be.

3. A távhőt szolgáltató, többségi önkormány-
zati tulajdonban lévő KECSKEMÉTI TERMOSTAR 
Hőszolgáltató Kft. egyéb tevékenységéből meg-
termelt nyereségét az intézményi és kereskedelmi 
távhőfogyasztók számára adható árkedvezmény-
re fordítjuk.

4. Tekintettel arra, hogy a KECSKEMÉTI TER-
MOSTAR Hőszolgáltató Kft. megújuló energia 
felhasználására irányuló beruházása már folya-
matban van, ezért a következő fűtési szezontól 
várható, hogy a most megemelkedő távhődíj je-
lentősen csökken.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester”

Polgármester: 
biztonságban  
a lakossági  
fogyasztók

Jelentős, 25-40 százalékos kompenzációval segíti az intézményi és kereskedelmi fel-
használókat a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a drasztikusan, összességé-
ben 8-10-szeresére emelkedő távhőköltség enyhítésére. Ennek feltétele, hogy az adott 
intézményi vagy kereskedelmi felhasználó 25-40 százalékkal csökkentse hőfelhasz-
nálását október 15. és december 31. között. A lakossági fogyasztók továbbra is rezsi-
csökkentett áron vehetik igénybe a távhőszolgáltatást – hangzott el a TERMOSTAR Kft. 
október 5-ei sajtótájékoztatóján.

Horváth Attila ügyvezető igazgató kiemelte, hogy 
országosan egyedi kezdeményezésről van szó, 
melynek célja az energiatakarékosság ösztönzése 
és a megugró fűtési kiadások enyhítése. A KECS-
KEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a kom-
penzációt villamosenergia-termelésből származó 
nyeresége terhére biztosítja. A társaság további 
két módon is segíti az intézményi és kereske-
delmi felhasználók fogyasztóit: egyrészt a meg-
emelkedett hatósági árat október 1. helyett csak 
október 15-től érvényesíti, másrészt nem emel az 
alapdíjon, bár erre a jogszabály lehetőséget biz-
tosítana – utóbbinak köszönhető, hogy a hődíj 
mintegy 14-szeres emelkedése ellenére a távhő 
költsége „csupán” 8-10-szeresére emelkedik.

Az érintett fogyasztói körhöz tartoznak az 
önkormányzati, állami és egyházi fenntartású 
intézmények, oktatási intézmények, valamint 
irodaházak, kereskedelmi egységek és más gaz-
dasági társaságok.

Horváth Attila elmondta, hogy e felhasználói 
kör számára a megemelt önköltségi hatósági 
távhőár Kecskeméten 54.316 Ft/GJ. A kompen-
zációs program eredményeként a fogyasztói ár 
a kedvezményekkel csökkentve 32.590 – 40.737 
Ft/GJ között alakul.

Mivel városunkban jelenleg földgázalapú a 
távhőtermelés, egyelőre a legdrágább kategóri-
ába tartozunk. A geotermális távhő-előállítással 
bíró városokban – például Miskolcon, Győrött és 
Szegeden – az ár jellemzően 31-44 ezer Ft/GJ, 

míg a biomasszát felhasználó városokban – pél-
dául Pécsett – mindössze 7-15 ezer Ft/GJ a távhő 
jelenlegi hatósági ára.

Kecskeméten jelenleg zajlik az ország legje-
lentősebb távhőfejlesztési beruházása, amely-
nek eredményeként a tervek szerint jövő szep-
tembertől megkezdheti működését a Mindszenti 
körúton épülő biomasszaüzem, így városunkban 
is jelentősen mérséklődhet a távhő ára, egyúttal 
csökkenhet a földgázkitettség, azaz javulhat az 
ellátásbiztonság – emelte ki Horváth Attila.

A leendő biomasszaüzem zömében a város 
körüli 50 kilométeres sugarú körön belül mű-
ködő állami erdészetektől nyeri majd alapanya-
gát ipari kevert apríték formájában. Ez többek 
között napraforgóhéjjal és a városban keletke-
ző zöld biomasszával egészül ki. Az új üzem 
várhatóan a földgáz 70-80 százalékát ki tudja 
majd váltani a távhő előállításában.

A jelenlegi, 54.316 Ft/GJ hatósági ár a decem-
ber 31-ig tartó időszakra vonatkozik, január 
1-jétől új árat szab a hatóság a tőzsdei árfo-
lyamok alakulásának megfelelően – hívta fel 
a figyelmet az ügyvezető igazgató, aki szerint 
van kilátás arra, hogy a jövő év elejétől mérsék-
lődjön az ár.

Horváth Attila aláhúzta, hogy a lakossági fo-
gyasztók továbbra is rezsicsökkentett áron ve-
hetik igénybe a távhőszolgáltatást, és a bizto-
sított hőmennyiség, hőmérséklet sem változik.

Az intézményi és kereskedelmi fogyasztókat 
részletesen tájékoztatják a kompenzáció igény-
bevételének módjáról – hangzott el.

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató 
Kft. a takarékosság érdekében új műszaki meg-
oldásokat dolgozott ki, amelyek az eddiginél 
is több lehetőséget kínáltak a takarékosság-
ra. A lépcsőzetes fűtésindítás lehetőségével, 
a fűtési jelleggörbe igényeknek, illetve az 
adott épület funkciójának megfelelő beállítá-
sával sok fogyasztó élt – olvasható a társaság 
közleményében.

Ezzel párhuzamosan a szolgáltató Kecske-
mét valamennyi távhőszolgáltatásban érintett 
lakóközösségéhez, intézményi és egyéb fo-
gyasztójához eljuttatta Energiatakarékossági 
tippek c. tájékoztatóját, amelyben a fogyasztók 
praktikus ötleteket kapnak arra, hogyan lehet 
néhány apró változtatással számottevő mennyi-
ségű energiát megtakarítani. Borda Máté

JELENTŐS KOMPENZÁCIÓVAL SEGÍTI  
a TERMOSTAR az intézményi  
és kereskedelmi távhőfogyasztókat

Horváth Attila  
ügyvezető igazgató

Fotó: Tóth Enikő
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6 -12 év között
50% kedvezmény

Gyereksarokkal és wellness
használattal

zenés 
vasárnapi ebéd

bistorant kecskemét, izsáki út 6.
tel: 76/ 888-500

Kecskemét, Izsáki út. 2/a. +36-20/349-4382
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Indul a következő elsősegély tanfolyam és vizsga!

Tudod,

Eü kártya

nélkül nincs

jogosítvány!

Jelentkezési határidő: 2022. okt. 24.

Tanfolyam ideje: 2022. okt. 25-27. 1400-1700

Vizsga ideje: 2022. okt. 28. 800

Átadták a Saubermacher-Ma-
gyarország Kft. új kecskeméti 
telephelyét, ahol veszélyes 
és nem veszélyes hulladékok 
begyűjtése, előkezelése és hasz-
nosítása zajlik.  A 1.5 milliárd 
forintos beruházást a kormány 
255 millió forinttal támogatta. 
Az átadóünnepségen Palkovics 
László technológiai és ipari 
miniszter azt mondta, hogy a 
cég jövőképe, vagyis a nulla 
hulladék egybeesik a kormány 
elképzeléseivel.

A Saubermacher-Magyarország Kft. 
hazánk egyik kiemelkedő hulladék-
kezelési és -hasznosítási szakértője. 
A cég folyamatos innovációi lehetővé 
teszik, hogy egyre több másodnyers-
anyag kerüljön vissza a körforgásba. 
Ennek szolgálatában áll a Kecskemé-
ten elkészült új hulladékkezelő te-
lephelyük is, ahol veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok begyűjtése, 
előkezelése és hasznosítása zajlik. A 
vállalat logisztikai és műanyagipari 
feldolgozó központjaként közel 90 
munkavállalót foglalkoztat a kecske-
méti telephelyen.

Szeptember 15-én újabb jelentős 
állomásához érkezett a társaság me-
gyeszékhelyhez kötődő tevékenysé-
ge. 1,5 milliárd forintos beruházás ke-
retében elkészült a cég új telephelye, 

amelyet a kormány 255,9 millió forint-
tal támogatott.

Az átadóünnepségen Horváth Péter, 

a Saubermacher-Magyarország Kft. 
ügyvezetője azt mondta, hogy új léte-
sítményük már január óta működik, a 

pandémia miatt csúszott mostanra a 
hivatalos átadás. 

A rendezvényen Palkovics Lász-

ló technológiai és ipari miniszter 
képviselte a kormányt. A tárcave-
zető hangsúlyozta, hogy a vállalat 
és a kormány céljai több ponton is 
megegyeznek.

– Nagyon leegyszerűsítve azt tesz-
szük, amit a Saubermacher is, amely 
fontos partnerünk, mint az ország 
egyik legnagyobb hulladékgazdál-
kodási cége. Jövőképe – a nulla hul-
ladék – egybeesik a kormány elkép-
zeléseivel. Annak pedig különösen 
örülök, hogy éppen itt, Kecskeméten, 
hazánk autóipari szilíciumvölgyében 
jött létre a beruházás – mondta Pal-
kovics László technológiai és ipari 
miniszter.

A telephelyátadó végén a rendez-
vény résztvevői a környezetvédelem 
melletti elkötelezettség jegyében kö-
zösen ültettek el fákat, majd a meghí-
vottak – köztük dr. Salacz László és dr. 
Szeberényi Gyula Tamás országgyűlé-
si képviselők, valamint dr. Sztachó-Pe-
káry István alpolgármester közös te-
lephelybejáráson vettek részt.

ÁTADTÁK a Saubermacher- 
Magyarország Kft. új telephelyét

Gyönyörű bölcsőde Katonatelepen 
Folytatás az 1. oldalról

Az új, katonatelepi, Platán utcai 
Fürtöcske Bölcsődét Katkics Ta-
más építész, a Bács-Kiskun Megyei 
Építész Kamara elnöke tervezte. A 
bölcsődevezetővel együtt kilencen 
dolgoznak az intézményben: négy 
kisgyermeknevelő, két dajka és két 
konyhai segítő. A csoportszobákhoz 
a játszóudvar felé teraszok kapcso-
lódnak. A 695 négyzetméteres ját-
szóudvar pedig lehetőséget biztosít 
a mozgásfejlesztésre.

– Azt gondolom, hogy egy óriási 
segítség az itt élő fiatal családok-
nak, fiatal házaspároknak, és főleg 
kiegészíti azt az állami, kormányzati 
törekvést is, hogy nagyon sokan új 
házat építettek, új családi házba köl-
töztek ki a csok-támogatásnak kö-
szönhetően. Benépesült újra Kato-
natelep, teli van újra fiatal hanggal, 
élettel, erővel, és ezt próbáljuk lekö-
vetni – mondta Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester. Hozzátette, a 
munka a többi bölcsődével folytató-
dik, hogy minél hamarabb megújul-
janak és bekerüljenek a város vérke-
ringésébe. A pályázati támogatással 
épített új önkormányzati intézmény 
kialakításának teljes bruttó költsége 
443,7 millió forint volt.

FOLYTATÓDIK 
a Campus építése
Szeptember 15-én elindultak a kecskeméti Campus második üte-
mének munkálatai. A beruházás keretében egy felső kategóriás 
irodaház, két elemből álló kollégiumi épületegyüttes és az Izsáki 
út felett átívelő gyalogos híd jön létre. 

A mostani építkezés a híd kivi-
telezésével kezdődik az Izsáki 
út fejlesztésének ütemezésével 
összehangoltan.

Ezen felül az Oktatási Épület 
szomszédságában felépül egy 5.280 
m2 hasznos területtel rendelkező 
kétszintes irodaépület, valamint 
egy két elemből álló kollégiumi 

épületegyüttes, amely 600 férőhe-
lyet biztosít az egyetem hallgatói 
számára.

Az épületek energiaellátása a 
hosszú távú fenntarthatóságra, a 
megújuló energetikai megoldások 
használatára épül.

A teljes beruházás a tervek sze-
rint 2024 végére készül el.

Fotó: Bogdándi Ferenc

Fotók: Banczik Róbert
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A Bónusz Magyar Állampapír egy évben négy kamatperiódussal rendelkezik, az adott kamatperiódusra irányadó éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis megegyezik  
a kamatperiódus kezdőidőpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, ami  
a 2025/N sorozat első kamatperiódusa esetében 10,32%. A kamatprémium mértéke 1%. Az adott kamatperiódusra vonatkozó éves kamat megállapítására az adott kamatperiódus kezdőnapját megelőző negyedik 
munkanappal kerül sor. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű 
tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Bónusz Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő 
kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek kell felmérnie. A Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott 
sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, illetve a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon.

az els
kamatperiódusra*

Új parkolási rendelet készült 
Kecskeméten, amelynek révén 
átalakulhat a Nagykörúton belüli 
várakozási rend. A városrendé-
szet által készített koncepciót 
valamennyi szakbizottság meg-
tárgyalta és véleményezhette. 
A változtatások egyik eleme a 
díjtételek emelkedése, de meg-
szűnik például a zöldrendszámú 
autók ingyenes parkolása és 
szigorítják a nyugdíjasoknak járó 
kedvezményt is. Az előterjesztő 
szerint a változtatások célja nem 
elsősorban a bevételek növe-
lése, hanem a várakozóhelyek 
felszabadítása.

Kecskemét jelenleg hatályos parkolási 
rendelete 2016-ban született. Bár az 
elmúlt időszakban kisebb módosí-
tások történtek rajta, a koncepciója 
változatlan maradt. Az elmúlt hóna-
pokban elkészülő új szabályozás alap-
vető változásokat vetít előre. A város-
rendészet által készített koncepciót, 
amelyet a városvezetés a támogatá-
sáról biztosított, dr. Homoki Tamás 
alpolgármester jegyzi.

– A belváros szerkezete adott, az 
utak és utcák szélessége is. 65-70 ezer 
gépjármű használja Kecskemét útjait, 
az utóbbi 8 év alatt egyharmaddal 
nőtt a számuk. A belváros forgalma 
is ezzel arányosan növekszik. Ezen 
adottságok mellett szeretnénk a sza-
bad parkolóhelyek számát növelni – 
fogalmazott a rendelet szükségessége 
kapcsán az alpolgármester.

A változások lényege, hogy eddig a 
piac környékén alkalmazott 6-18 órás, 
illetve a belváros nagyobb részén 
használt 8-18 órás várakozási idő mel-
lett bevezetik a 20 óráig terjedő par-
kolási időt is az indokolt helyeken, 
elsősorban belvárosi utcákban.

Átalakul a nyugdíjasoknak eddig 
adott kedvezmény is, főképp a tapasz-
talt visszaélések miatt. A városháza in-
formációi szerint több száz olyan idős 

ember kapott évente olcsóbb bérle-
tet, akinek még jogosítványa sem volt, 
a kedvezményes parkolás lehetőségé-
vel valójában családtagjaik éltek.   

Ezentúl csak az kaphatja meg az évi 
4800 forintos kedvezményes parkolás 
lehetőségét, akinek a saját nevén van 
az autója, van érvényes jogosítványa 
és elmúlt 65 éves. Feltétel továbbá a 
kecskeméti lakóhely, és figyelik azt is, 
hogy a nyugdíj összege nem haladhat-
ja meg a 200 ezer forintot. (Az együtt-
folyósítási nyugdíj 180 százalékát.)

Megszűnik a zöldrendszámú autók 
ingyenes parkolása. Ma már közel 
1000 ilyen jármű van Kecskeméten. 
Ezek közül 50%-os bérletvásárlási ked-

vezményt kaphatnak azok, amelyek 
tisztán elektromos meghajtásúak és 
tulajdonosuk kecskeméti lakóhellyel 
rendelkezik.

Lényegében változatlan marad a la-
kóhely melletti kedvezményes bérlet-
ár. Az új koncepcióban annyi változás 
szerepel, hogy egy lakcímre maximum 
két gépkocsi után igényelhető csak a 
kedvezmény.

Újdonság, hogy a kistehergépko-
csikra 3,5 tonna, illetve 5 méter alatt 
150 százalékos parkolási díjak fognak 
vonatkozni, az ennél nagyobbak pe-
dig dupla díjat kötelesek majd fizetni.

Megmarad a 15 perces parkolási le-
hetőség, de emelkednek a díjak. A drá-

gább övezetben 400-ról 500 forintra, 
míg a másikban 320-ról 360-ra emelke-
dik a tarifája az egyórás várakozásnak, 
a negyedórás díj 80-ról 90-re, a másik 
zónában 100-ról 125-re változik.

Az új parkolási rendelethez kapcso-
lódik, de külön rendeletben szerepel 
majd, hogy emelkedik a városrendé-
szet önköltségi havi díja is 400-ról 
1000 forintra. Vagyis az eddigi éves 
4800 forintos díj 12 000 forintra nő. 
Ez lényegében a nyugdíjasbérletek és 
a lakossági, lakóhely melletti bérlet-
kiadások emelkedését jelenti. Mind-
ezt a városrendészetnél tapasztalt 
működési és bérköltségek emelkedé-
se indokolja.

A bölcsődék és óvodák melletti 
kedvezmények megmaradnak.

A polgármesteri hivatal és a város-
rendészet dolgozóit eddig megillető 
kedvezmények is változnak. A bérletek 
négyszeresére emelkednek, de ha a 
kiskörúton kívül parkolnak, akkor 20-
30 százalékos kedvezményt kapnak.

A parkolási térítési díjakat évente 
felülvizsgálja majd a közgyűlés. Dr. 
Homoki Tamás alpolgármester szerint 
a változtatások célja nem a bevételek 
növelése, hanem a várakozóhelyek 
felszabadítása. A rendeletről lapunk 
megjelenésének napján dönt a köz-
gyűlés, elfogadás esetén az új szabá-
lyok december 10-én lépnek életbe.

Új parkolási rend lép életbe 
Kecskemét belvárosában

Fotó: Pásztor Andrea
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Megkezdődött az ökoturisztikai 
központ kialakítása Tőserdőn. 
A fejlesztési projekt célja, hogy 
minél változatosabb és izgalma-
sabb programokat kínáljanak a 
Holt-Tiszához látogatóknak. 

„A covid-időszak pozitív hatással volt 
a helyi idegenforgalomra: miközben 
a világ bezárkózott, Tőserdő kiváló 
lehetőséget kínált a kikapcsolódásra, 
elvonulásra a közösségi távolságtar-
tás betartásával” – mondta Madari 
Róbert, Lakitelek polgármestere. 

Reményeik szerint a jövőben világ-
járvány nélkül is tovább növekszik 
az érdeklődés a Holt-Tisza termé-
szeti értékei iránt – ezt szolgálja a 
„Tőserdő turisztikai fejlesztése és 
ökoturisztikai központ megvalósítá-
sa” című pályázati projekt (TOP-1.2.1-
16-BK1-2017-00008) megvalósítása 
is. Ennek fő eleme az ökoturisztikai 
központ megvalósítása, amely Tőser-

dő „kapujaként” információval szolgál 
majd a látogatók számára nemcsak a 
térség természeti értékeiről, hanem 
a programlehetőségekről is. Sőt, egy 
kerékpárszervizpont is üzemel majd 
a létesítményben, a két keréken érke-
zőket szolgálva. Jelenleg az alapozási 
munkák zajlanak, az épület néhány 
hónapon belül elkészül. 

A pihenni vágyóknak a termálvizes 

fürdő mellett a vezetett tematikus 
túrák, a csónakázási, hajózási progra-
mok, illetve a paintballpálya miatt is ér-
demes ide látogatniuk. A Holt-Tisza rá-

adásul nemcsak nyáron vonzó, hanem 
tavasszal és ősszel is – nem véletlenül 
választja például sok iskolás csoport 
kirándulási helyszínként. Aki több nap-

ra érkezik, annak szállásként az autós 
kempingben faházak állnak rendelke-
zésre, illetve az üdülőterületen bérel-
hetők nyaralók is. Továbbá két szállo-
da, a Hotel Club Tisza, valamint az idén 
átadott Hungarikum Hotel magasabb 
színvonalú szállásokat is kínál. 

A projekten keresztül Tőserdő a 
térség, illetve a megye turisztikai 
kínálatához is kapcsolódik, ezért az 
ide látogatóknak ajánlják a Hunga-
rikum Liget attrakcióit (kiállítóház, 
csillagda, footgolfpark, stb.), illetve 
a környező települések turisztikai 
látványosságait (skanzen, arborétum, 
kiállítások, bemutatók, fürdők, ter-
mészeti értékek).

ÉPÜL TŐSERDŐ KAPUJA
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális

Fejlesztési AlapA LAKITELEKI BERUHÁZÁS SZERVESEN KAPCSOLÓDIK  
A MEGYE TURISZTIKAI ARCULATÁHOZ 

Évente mintegy kétmillió ügyet intéznek az emberek és a vállalkozá-
sok a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál. Az intézmény fontos 
szerepet tölt be a bürokrácia csökkentésében, de közreműködik a 
munkahelyek megvédésében, illetve a családok megélhetésének 
biztosításában is. Kovács Ernő harmadik ciklusát kezdte idén július 
1-jével a hivatal élén kormánymegbízottként. Megyénk főispánjával 
legfontosabb feladataikról, célkitűzéseikről beszélgettünk.

– Milyen digitális fejlesztések se-
gítik a kormányhivatalokban fo-
lyó munkát, illetve a lakosság 
ügyintézését?

– Az elmúlt évek egyik legjelentő-
sebb digitális fejlesztése az e-beje-
lentő, amely egyetlen bejelentéssel, 
otthonról is lehetővé teszi az adatvál-
tozások és a közműátírások intézését, 
ehhez csupán ügyfélkapus regisztrá-
cióra van szükség. Ez nemcsak a köz-
igazgatási ügyintézést segíti, hanem 
szolgáltató szektorban is egyszerűbb, 
gyorsabb és hatékonyabb ügyinté-
zést tesz lehetővé. Ma még csak ma-
gánszemélyek számára elérhető az 
e-bejelentő, hamarosan azonban a 
vállalkozások is igénybe vehetik, és 
folyamatosan bővül a csatlakozó szol-
gáltatók köre is. 

2023-ban teljes mértékben elekt-
ronizálttá válik az ingatlan-nyilván-
tartás, csökken Magyarországon a 
földügyi eljárások átfutási ideje és 
költségei. 

Nagy előrelépés az is, hogy új, mes-
terséges intelligenciával támogatott, 
érintőképernyős önkiszolgáló ügyin-
tézési pontokon – úgynevezett MIA 
Pontokon – is lehet már ügyet intézni 
a kormányablakokban. Ez a lehető-
ség már nyolc kormányablakunkban 
működik. 

– A kormányhivatal hatóságként 
ellenőrzi, hogy betartják-e a keres-
kedők a családok védelmében beve-
zetett élelmiszer árstopot. Mik a ta-
pasztalatok ezzel kapcsolatban?

– Bács-Kiskun megyében szeptem-
berig a fogyasztóvédelmi hatóság 
153 helyszíni ellenőrzés alkalmával 
vizsgálta a hazai fogyasztók számára 
legnépszerűbb egyes alapvető élelmi-
szerek árát és azok feltüntetését, a 
mennyiségét és a hatósági árról szóló 
tájékoztatást. A vizsgálatok mutató-
ja 20 százalékos kifogásolási arányt 
eredményezett, mely okán 3.250.000 
Ft bírság kiszabására került sor. Az el-
lenőrzések azóta is folyamatosak.

– Mennyire volt sikeres megyénk-
ben a nyári diákmunkaprogram?

– Bács-Kiskun megyében több mint 
153 millió forint támogatást biztosí-
tott a kormány a programra. Az ön-
kormányzatoknál 6 órában, a vállalko-
zásoknál 8 órában vállalhattak munkát 
a fiatalok, akik már betöltötték a 16. 
életévüket. A program két hónapja 
alatt 1.344 munkakörben, 275 mun-
káltatónál 1.267 diák dolgozott. Ösz-
szességében 849-en vállaltak munkát 
az önkormányzati diákmunkában, 329 
diák a vendéglátás és turizmus terü-
letén, valamint további 89-en a mező-
gazdaság területén.

A vendéglátásban, valamint a 
turizmusban Tiszakécske és Baja 
járás területéről érkezett a leg-
több igény, melyet Kalocsa, Kecs-
kemét és Kiskunfélegyháza járás 
követett. Főként pultos, pincér, 
szakács, konyhai kisegítő és in-
tézményi takarító munkakörök-
ben alkalmazták a támogatott diá-
kokat. A mezőgazdaság területén 
Kecskemét járásban igényelték a 
legtöbb főt.

– A kormányablakokban ma 
már több mint 2500 ügykörben in-
tézhetjük hivatalos ügyeinket egy 
helyszínen. Milyen új ügyekben 
kereshetik fel őket az ügyfelek?

– Jelenleg Bács-Kiskun megyé-
ben 19 kormányablak működik. 
A kormányablakok feladatai is 
folyamatosan bővültek, az ügy-
félszolgálatok az éppen aktuális 
közszolgálati feladatok ellátá-
sában is aktívan részt vesznek. 
Közreműködnek a családvédelmi 
akcióterv ellátásával kapcsolatos 
feladatokban, jelenleg pedig itt 
igényelhetik a nagycsaládosok a 
gázárkedvezményt, az elektromos 
gyógyászati segédeszközt haszná-
lók pedig az áramkedvezményt. 
Azokon a kis településeken pedig, 
ahol nem működik állandó jelleg-
gel kormányablak, a „kormányab-
lakbuszokban” nyílik lehetőség az 
ügyintézésre. Igyekszünk maximá-
lisan kiszolgálni ügyfeleink igénye-
it. Számunkra ugyanis mindennél 
fontosabb, hogy az itt élő embe-
rek, az itt működő vállalkozások 
számíthassanak ránk. 

„Mindennél fontosabb, hogy az itt élő 
emberek számíthassanak ránk”

Kovács Ernő, megyénk főispánja
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Őszköszöntő mulatságot 
tartottak Katonatelepen
Kakaspörkölttel, koncertek-
kel, mulatsággal és színes 
gyerekprogramokkal köszön-
tötték az őszt Katonatele-
pen, október első napján. 
Szombaton egész nap 
programokkal kedveskedtek 
a városrészben élőknek a 
katonatelepi őszköszöntő 
ünnepélyen.

Lovas kocsis felvonulással, majd 
a városrész fiataljainak – az 
óvodásoknak és az iskolások-
nak – műsorával folytatódott 
az október elsején megtartott őszköszöntő 
ünnepség Katonatelepen. A fiatal korosztály-
nak közösségi mozival, óriás ugrálóvárral és 
Nerf-pályával készültek a szervezők. A Csip-
kefa zenekar és az Old Angels Band műsora 
után a szombati nap sztárvendége Krisz Rudi 
volt, akinek a koncertjét éjfélig tartó retró buli 
követte.

Kora délután egy zenebonás, díszes lovas fel-
vonulás indult el, ahol kicsik és nagyok együtt 
kocsikáztak körbe Katonatelepen, a régi hagyo-
mányt felelevenítve. A katonatelepi ünnepi for-
gatag elmaradhatatlan eleme a kakasfőző feszti-
vál volt, amire idén mintegy 20 csapat nevezett, 
hogy a zsűri nekik ítélje a legfinomabb pörkölt-
nek járó díjat.

Dr. Fekete Gábor, a városrész önkormányzati 
képviselője elmondta: „Én úgy gondolom, hogy a 

katonatelepi közösség igazán összetartó közös-
ség. Talán a legjobb példája ennek, hogy ezt a 
sportpályát java részt saját erőből építették meg 
a helyiek, így, ha valakik példát mutatnak abból, 
hogyan kell összetartani, együtt dolgozni, közö-
sen gondolkozni, akkor azok a katonatelepiek.”

Jól sikerült  
a Petőfivárosi Sokadalom
Szüreti mulatságot és sokadal-
mat rendeztek szombaton Petőfi-
városban. A Hi! Kecskemét által 
életre hívott programsorozatot 
ezúttal a Kecskeméti Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola segítségével 
rendezték meg.

Gyermekműsorokkal vette kezdetét 
a Petőfivárosi Sokadalom és Szüreti 
Mulatság múlt szombaton. A Kálmán 
Lajos Óvoda Pöttömkert Óvodájának 
csöppségei és a Kecskeméti Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola növendékei szórakoztatták a 
közönséget. Az iskola robotika csoportjába járó 
tanulók is bemutatkoztak, több saját készítésű 
szerkezettel érkeztek. 

A rendezvényen Bodrozsán Alexandra önkor-
mányzati képviselő köszöntötte a vendégeket. 
Beszédében úgy fogalmazott, hogy a Petőfivá-
rosi Sokadalom idejére sokszor a Petőfivárosból 
elszármazottak is hazajönnek, meglátogatják a 
rokonaikat és kikapcsolódnak. „Sokunknak Pe-
tőfiváros az otthonunk, még ha mindennapjain-
kat nem is itt éljük, de szívünkben itt van a csa-
ládunk és itt vannak emlékeink. Együtt élünk és 
összetartozunk. Közösen élünk át szép és nehéz 
pillanatokat egyaránt.”

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési 
képviselő is felszólalt az egyik utolsó idei város-
részi összejövetelen, a Petőfivárosban. „Itt is ar-
ról szól a rendezvény, hogy közösségek épülnek, 

alkotó, élő közösségek léteznek, és ezek meg 
tudják magukat mutatni magukat a városrész-
nek” – fogalmazott.

A szüreti mulatságnak ezúttal is az iskola 
adott otthont az intézmény melletti téren. Az 
eseményen a Step&Go tánciskola bemutatóját 
lehetett látni, de fellépett a MikiNiki és a Csini-
babák, Bebe és a The Sharonz is.

Európai Szociális

Alap

Európai Szociális

Alap

A XI. Kadafalvi Napok 
immár kétnaposra bővült 

Többek között zenés, táncos, mozi- és gasztroprogramok 
várták a vendégeket a XI. Kadafalvi Napokon szeptember 
23-án és 24-én a Heliport melletti füves területen. A ha-
gyományos esemény a HI! Kecskemét keretében valósult 
meg. Szombat este dr. Szeberényi Gyula Tamás ország-
gyűlési képviselő, Leviczky Cirill önkormányzati képvi-
selő és dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
alelnöke köszöntötte a kilátogatókat.

– Kadafalva az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő városrésze Kecskemét-
nek – kezdte beszédét dr. Szeberényi 
Gyula Tamás. Az országgyűlési képvi-
selő hangsúlyozta, hogy ez nemcsak 
erre a területre igaz, hanem a környe-
ző településekre is. – Ez óriási felada-
tot jelent a városvezetésnek, hiszen 
ezt a fejlődést infrastruktúrában és 
egyéb módon le kell követni. Ezek 
olyan feladatok, amelyek kedvesek 
a vezetésnek, hiszen azt mutatják, 
hogy egy közösség fejlődik, él és élni 
akar – részletezte a politikus.

Leviczky Cirill, a terület önkor-
mányzati képviselője mindkét nap 

végig kint volt az eseményen, és 
még sütni is beállt segíteni. Be-
szédében köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a programok 
szervezésében részt vettek, illetve 
azoknak, akik jelen voltak a rendez-
vényen. – Kadafalván nagyon sok 
mindent sikerült az elmúlt időszak-
ban elérni, és sok tervünk is van, 
amelyek már elő vannak készítve 
és amelyek meg fogják határozni a 
következő időszakot – zárta beszé-
dét a képviselő, aki szeretné, hogy 
jövőre, a XII. Kadafalvi Napokon is 
találkozzanak, együtt legyenek is-
mét a térségben élők.

– Jó érzés látni, hogy ilyen népes 
látogatottsága van a most már két-
napos Kadafalvi Napoknak – mond-
ta dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke, aki 
hangsúlyozta, hogy 11 évvel ez-
előtt ugyanezen a helyen kezdték 
el a közösségi életet egy sátortá-
borral. – Ha nincs közösségi élet, 
akkor felesleges bármilyen más te-
vékenység, hiszen azt hiszem, hogy 
a közösség az első – emelte ki az al-
elnök, aki szintén köszönetet mon-
dott a szervezőknek és – a Kadafalvi 
Polgárőr Egyesület elnökeként – a 
polgárőröknek.

150 gyerek a magasban! 
Immáron 4. alkalommal rendezték meg Kecskeméten a Gyereket a ma-
gasba! országos gyermekemelést, ezúttal a XI. Kadafalvi Napokon. Az 
eseményt a Három Királyfi Három Királylány mozgalom hívta életre, 
hogy felhívják a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára.

Szeptember 24-én, szombat délelőtt 
a XI. Kadafalvi Napok egyik megha-
tározó eseménye volt a Gyereket a 
magasba! kihívás, melyen ezúttal 150 
gyerkőc emelkedett a levegőbe. A 
hagyományos megmozdulást ez idá-
ig Kecskemét főterén tartották meg, 
most új helyszínt kapott. A gyerme-
kemelésnek fontos üzenete van.

– A pöttyös labda most egy ajándék 
volt, hátha ez vonzóbbá teszi a gyere-
kek és a szülők előtt, hogy kilátogas-
sanak a rendezvényre. Maga az ese-
mény a gyermekvállalás fontosságára 

hívja fel a figyelmet, hogy a karrierépí-
tés mellett igenis vállaljunk gyerme-
keket, mert a mi gyerekeink jelentik a 
jövőt – fogalmazott Szabóné Kis Éva, 
az Együtt a Kecskeméti Családokért 
Alapítvány elnöke.

A Kadafalvi Napokon szombat déle-
lőtt néptánc flashmobbal és tánctanítás-
sal várta a kicsiket és nagyokat Lukácsné 
Haránt Eszter, a Kecskemét Táncegyüt-
tes helyettes művészeti vezetője. A gye-
rekemelés után elkezdtek gyülekezni a 
lovas kocsisok, és régi verdákat is meg-
csodálhattak az érdeklődők. 

TOVÁBBI KÉPEK!
Fotók: Bogdándi Ferenc

Fotók: Bogdándi Ferenc

Fotó: Tóth Enikő
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Szerb népzeneórák

A szabadkai Népkör Magyar Mű-
velődési Intézet és a kecskeméti 
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 
Központ közel egyéves szakmai 
együttműködést valósított meg az 
Európai Unió támogatásával. 

A projekt során számos rendezvényt – 
néptánctábort, közös workshopokat, 
gyerekprogramokat, néptáncgálát – va-
lósítottak meg a résztvevők, ezzel tisz-
telegve és emlékezve Kodály Zoltán és 
Bartók Béla népzenegyűjtő munkássága előtt.

Ennek az együttműködésnek a keretében 
szerb népzenei órákon ismerkedhettek a kecs-
keméti fiatalok a szerb kultúrával és hagyomá-
nyokkal szeptember 15.-én és 16-án. A szerb 
népzeneórákon kecskeméti általános iskolák 
diákcsoportjainak és a Hírös Agóra Kulturális 
és Ifjúsági Központ gyermekközösségeinek 
nyílt lehetősége a szerb népzenével, néptánc-
cal és a hagyományos viseletekkel való ismer-
kedésre. A rendhagyó bemutatókat Szerbiából 
érkezett népzene- és néptáncoktatók tartották 
a gyerekek nagy örömére.

A rendezvény két napja alatt összesen 17 al-
kalommal csendült fel a szerb népzene a város 
több általános iskolájában és a Hírös Agórában.

 

C É G I N F O R M Á C I Ó  
A DELTAPLAST Kecskemét egyik legnagyobb, 100% magyar 

tulajdonban lévő vállalata. Az elmúlt 30 évünk alatt folyamatos 
fejlesztéseinkkel dinamikus növekedést értünk el, így váltunk 

mára a hazai PET előforma, illetve a nemzetközi gépkocsi 
alkatrész gyártás meghatározó szereplőjévé. 

Nálunk a legnagyobb autómárkákba készülnek a műanyag 
alkatrészek, például: Porsche, Audi, BMW, Skoda, Suzuki 

A K I K E T  K E R E S Ü N K  
 

Gyártósori szerelő |1 műszak | Mártírok útja 2. | 
nettó 180.000 Ft-tól + 30.000 Ft SzéP kártyára|   

Könnyű fizikai – álló munka 
 emblémázás 

 fémalkatrész beszerelés 
 fóliázás 

 csomagolás 
 

Vizuális ellenőr | több műszak | Mártírok útja 2. | 
nettó 240.000 Ft-tól + 30.000 Ft SzéP kártyára|   

Könnyű fizikai – ülő/álló munka 
 műanyag termékek ellenőrzése, válogatása 

 utómunkálás (pl. sorjátlanítás) 
 megfelelő termékek csomagolása 

 

Kézi anyagmozgató | több műszak | Mártírok útja 2. 
| nettó 280.000 Ft-tól + 30.000 Ft SzéP kártyára | 

Közepes fizikai munka 
 alapanyag előkészítés, gépek feltöltése 

 csomagolóanyagok biztosítása a gyártásnak 
 késztermék áttárolás a raktárba 

M I T  V Á R U N K  T Ő L E D ?  
 Dolgozz pontosan, legyél szavahihető és 

szorgalmas. 
 Vizuális ellenőr és anyagmozgatói munkák esetén 

vállald az éjszakai és hétvégi munkavégzést is 

 

C S A T L A K O Z Z  
H O Z Z Á N K !   

 
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal 

az alábbi elérhetőségeink 
valamelyikén 

 
Szóbeli tájékoztatásért hívj minket:                 

76/500-960 
(112 vagy 125-ös mellék)

 
 

hr@deltaplast.hu Kecskemét, 
Mártírok útja 2. 

  
www.deltaplast.hu 

(INFORMÁCIÓ) 
Deltaplast Zrt. 

 

 

A M I T  K Í N Á L U N K :  
 

 gyors kezdési lehetőség 
 40% éjszakai műszakpótlék 

 50% szombati pótlék (beosztott napokra) 
 első teljes hónaptól utalás SzéP Kártyára 
 negyedéves bónusz (teljesítményfüggően) 

 betanító mentor 
 tiszta, biztonságos munkakörnyezet 

 eseti túlórák havi térítése 
 könnyű beilleszkedés 

 

Igazi családias hangulat uralkodott 
a szeptember 24-ei Borbási Napon. 
S amennyire kicsi a közössége a te-
lepülésnek, olyannyira összetartó 
is. A hagyományos eseményen az 
igazi magyaros ízek domináltak.

Helyben főzték a lekvárt az asz-
szonyok szombaton a Borbási 
Napon. A már hagyománnyá vált 
esemény fókuszában a családias 
hangulat állt. Dr. Fekete Gábor ön-
kormányzati képviselő a helyszínen 
egyebek mellett arról beszélt, hogy 
a hagyományok összetartják az em-
bereket. „Nagyon fontos, hogy a 
falu összejöjjön egy évben legalább 
egyszer. Ez már hagyomány, és én is 
hagyománytisztelő ember vagyok. 
Úgy gondolom, hogy ezt minden-
képpen évről évre meg kell csinálni” 
– mondta dr. Fekete Gábor.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás, a 
térség országgyűlési képviselője 
azt hangsúlyozta: fontos, hogy ne 
csak néhány egymás mellett lévő 
ház és néhány egymás mellett élő 
ember alkossa a falut, hanem egy 
igazi közösség.

A Borbási Napon 20 kg marha- 
és 40 kg pacalpörköltet készítet-
tek a szakácsok. A rendezvényen 
veterán motorokat is meg lehetett 
tekinteni, illetve egyebek mellett 
légvár várta a legfiatalabbakat.

Borbási Nap: 
összetart  
a közösség

Kecskemét legnagyobb múltra 
visszatekintő településrészi kö-
zösségi ünnepe a Hunyadivárosi 
Napok, amelyet idén szeptember 
16–17-én rendeznek meg. Az ala-
pítása óta 18. alkalommal szer-
vezett rendezvénysorozat első 
napján hárman kaptak elismerést 
a városrészért végzett kimagasló 
munkájukért.

A Mátyás Király Citerazenekar pro-
dukciójával vette kezdetét a Hunya-
divárosért-díj szeptember 16-ai ün-
nepélyes átadóeseménye. A gyerekek 
produkciója jól példázta mindazt az 
építő munkát, amely a városrészben 
zajlik immár több mint egy évtize-
de. Az ünnepségre ellátogatókat el-
sőként dr. Szeberényi Gyula Tamás 
országgyűlési képviselő köszöntöt-
te, majd ezt követően a program-
sorozat és a Hunyadivárosért-díj 
alapítója, Pászti András szólt az 
egybegyűltekhez.

– 18. alkalommal hoztuk létre ezt a 
rendezvényt a Hunyadivárosi Tanács-
adó Testület, az önkormányzat, a Hi! 
Kecskemét, illetve az Akikért a Déli 
Harang Szól a Hunyadivárosban Egye-
sület támogatásával – mondta Pászti 
András, a városrész önkormányzati 
képviselője. 

A díjak sorsáról idén is a Hunyadivá-
rosi Településrészi Tanácsadó Testület 
döntött. Az idei Hunyadivárosért-díjat 
Kovács Ferenc építészmérnök kapta. 
Az 1969 óta Kecskeméten élő és dol-
gozó mérnök munkájával több ízben 
segítette Hunyadiváros megszépí-
tését. A nevével fémjelzett legújabb 

építészeti alkotás a jelenleg épülő, 
modern közösségi ház.

Hunyadivárosért elismerő oklevél-
ben részesült Szabó István, a Katona 
József Gimnázium idén nyugdíjba 
vonult igazgatója és Molnár István-

né Éva néni, akik a közösségért vég-
zett munkájukért kapták a városrész 
elismerését.

A díjátadón a legfiatalabbak mel-
lett a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub is 
bebizonyította, hogy igenis van erő a 

városrész közösségeiben. Zárásként 
megnyílt a Hunyadivárosi Napok ki-
állítása is, idén 10 alkotó műveiből. 
A tárlatot a Corvin Mátyás Általános 
Iskola aulájában tekinthetik meg az 
érdeklődők.

Hunyadivárosi Napok 18-adszor, 
átadták a városrészi díjakat is

Zenés babaköszöntés
A hunyadivárosi díjátadó másnapján 
a városrész csöppségeit is köszöntöt-
ték. 58 család kapott meghívást a Ter-
mészet Házában megrendezett ese-
ményre. A vendégeket Kállai Mihály 
zenésztanár és Bloom Mária tanárnő 
köszöntötte egy közös, zenés produk-
cióval. Pászti András önkormányzati 
képviselő üdvözölte a megjelenteket, 
majd elmondta, örömmel tölti el, 
hogy a városrész továbbra is népsze-
rű, és a születő gyermekek száma is 
évről évre magas.

TOVÁBBI KÉPEK!

A projekt az Európai Unió pénzügyi támogatá-
sával valósult meg az Interreg-IPA Határon Át-
nyúló Együttműködési Program Magyarország–
Szerbia által. A program a Kultúrában utazunk 
(folKulture) című (HUSRB/1903/33/0011) pro-
jekt keretében valósult meg.

Fotók: Banczik Róbert

Fotó: M
olnár H. Boglárka
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Idén újra népszámlálás, ahol mindannyiunk válasza számít.

Az online kitöltésre október 1. és 16. között van lehetősége.

Töltse ki
a kérdőívet

online!

nepszamlalas2022.hu

Készült a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából.
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Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték Kis János evangélikus 
lelkészt szeptember 17-én. A helyi lutheránus közösségben harminc-
négy – összességében pedig negyvenkét – évet szolgáló lelkipásztor 
köszöntésére a gyülekezeti tagok mellett a Barackvirág Evangélikus 
Óvoda ovisai és munkatársai, a helyi társegyházak, az önkormány-
zat és a civil szervezetek képviselői töltötték meg az evangélikus 
templomot. Parókus lelkészként másnap lépett utoljára szószékre. A 
hétvégi eseményeket követően a Kecskeméti Televízió Kiemelő című 
műsorában kérdeztük őt.

– Mennyire volt egyenes vagy gör-
be az az út, amely a hivatásához 
vezetett?

– Lelkésznek senki nem születik, 
a hitet és az elhívást mindenkinek 
személyesen kell megkapnia. Erősá-
ramú villamosipari szakközépisko-
lába jártam, a harmadik-negyedik év 
fordulójánál éreztem a hívást. Ehhez 
bizonyára hozzájárult az is, hogy 
szülőfalumban, Nagytarcsán a gyüle-
kezetben olyan közösség vett körül, 
amelyben a hitnek, az egymásra való 
figyelésnek a lehetősége adott volt. 
Én is azt kerestem, hol tudnám segí-
teni az embereket. Nagy vargabetű 
volt az ipar területéről a lélek terü-
letére kerülni. Nem kis megrökönyö-
dést okoztam azzal, hogy a szakkö-
zépiskolából a teológiai akadémiára 
jelentkeztem.

– A családja miként fogadta ezt?
– A szüleim egyszerű emberek vol-

tak, nem erőltették, de nem is aka-
dályozták ezt. Rám bízták a döntést, 
és végig támogattak utána, bár féltet-
tek, mert abban az időben lelkésznek 
menni nem volt életbiztosítás.

– Tanulmányai befejeztével, fel-
szentelése után előbb Orosházára 
küldték ki, majd nyolc évvel később 

érkezett Kecskemétre. Milyen volt a 
kezdeti időszak?

– Orosházán az 
ország egyik leg-
nagyobb evangéli-
kus gyülekezetébe 
kerültem. Nagy 
volt az elvárás, de 
ugyanígy a szorítás 
is. Abban a kor-
ban az ifjúsággal 
nem lehetett fog-
lalkozni, nagyon 
figyeltek minket. 
Emellett nagyon 
megterhelő volt 
az is, hogy huszon-
évesen több száz 
embert temet-
tem el. 1988-ban, 
h a r m i n c h á r o m 
évesen helyezett 
Kecskemétre az akkori püspök. Jött 
a rendszerváltás, és nagy nyitottsá-
got tapasztaltam úgy a város, mint az 
emberek részéről. Mindenki befoga-
dó szeretettel volt irántam. Nemcsak 
egyházi tevékenységet vártak el tő-
lem, hanem például a Csiperó feszti-
vált szervező Európa Jövője Egyesület 
alakuló ülésén is engem választottak 

elnöknek. A következő években is 
mindig azt éreztem, sok területen tu-
dok munkálkodni, és ezt nagyon kö-
szönöm. Természetesen volt feladat 
bőven a gyülekezetben is, és a temp-
lom is rossz állapotban volt, teljesen 
fel kellett újítanunk.

– Ez az Ybl Miklós tervezte gyöngy-
szem sokáig a város lakói számára is 

láthatatlan volt, hiszen egy polgári 
ház takarásában állt.

– A kecskeméti evangélikus gyü-
lekezet mindig kis létszámú volt, de 
minden korban igényes, így a temp-
lom tervezésére is olyan embert 
kértek fel, aki Istennek méltót tud 
alkotni. Amikor idekerültem, akkor 
a tanácsteremben tartottuk az isten-
tiszteleteket, de kinőttük azt az öt-
ven-hatvan férőhelyes termet, és meg 
kellett szervezni a templom felújítá-
sát. Az évek során kívül-belül meg-
szépült. Ezzel egyidejűleg az ajtajait 
is kinyitottuk, mindig volt hely ben-
ne a kultúrának, hangversenyeknek. 
Közben nőtt a gyülekezet, és ugyan 
az évek során megkerestek más egy-
házközségekből is, de nem tudtam 
elszakadni, itt lettem otthon.

 – Milyen volt utoljára parókus lel-
készként fellépni a szószékre?

– Gombóc volt a torkomban. Szinte 
mindenkivel, aki ott volt a teli temp-
lomban, van személyes élményem. 
Kereszteltem, eskettem őket, ott vol-
tam a gyászukban, látogattam őket a 
kórházban. Azt éreztem, hogy azt a 
szeretetet, amit korábban én adtam 
ezeknek az embereknek, azt most 
egyszerre visszakaptam.

– Hogyan tovább?
– Sokan keresnek, számos meghí-

vásom van városi és egyházi szinten 
is. A Luther-kabát nem olyasmi, amit 
szögre lehet akasztani. Azokat a fel-
adatokat, amelyekhez Isten erőt ad és 
amelyeket szeretettel tudok végezni, 
azokat a jövőben is szívesen elválla-
lom. ZsVJ

Nyugdíjba vonult Kis János evangélikus lelkész

Gálaesttel zárult a  
közös szerbiai projekt
Kodály és Bartók munkásságát 
felelevenítő gálaesttel zárult a Hírös 
Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 
és a szabadkai Népkör Magyar Mű-
velődési Központ közös projektje. A 
szeptember 16-i gálaest során a Róna 
Táncegyüttes a Kecskemét Tánc-
együttessel karöltve mutatta be a két 
zseniális zenetudós, Kodály Zoltán 
és Bartók Béla munkásságára épült 
közös kulturális örökségünket.

A projekt fő célja a Visszatekintés – Kodály és 
Bartók nyomában című műsor elkészítése volt, 
ennek megvalósulásához számos felkészülési 
esemény kapcsolódott. Az elmúlt időszakban 
közel 100 magyar, illetve szerbiai magyar tán-
cos vett részt a koprodukció megalkotásában. 
Az együttműködés különlegessége, hogy a gá-
lán a két táncegyüttes külön-külön jelent meg, 
de mégis együtt. Az előadás során minden kor-
osztálybeli táncos a színpadra lépett, és egy 
igazán lendületes, mondandóval teli művészi 
koprodukciót tártak a közönség elé.

Bartók Béla és Kodály Zoltán két olyan ki-
emelkedő és kiváló zeneszerző, pedagógus 
volt a magyar klasszikus zenében és zenetu-
dományban, akiknek sokat köszönhet a világ 
és a magyar nép. Az általuk gyűjtött népda-
lok, népi dallamok archiválása, rendszerezése 
nagyban hozzájárult népi kultúránk továbbé-
léséhez, megőrzéséhez. E két személy mun-
kássága előtt tisztelegve adta elő a Kecskemét 
Táncegyüttes és a Róna Táncegyüttes a közös 
produkciót, amelyben a tiszta forrásból me-
rített táncmotívumok és a klasszikus kortárs 

táncművészet elemei párhuzamosan 
jelentek meg a színpadon nemcsak a 
mozgásban, a koreográfiában, hanem 
a zenében is.

„Itt lettem otthon”

Az együttműködés az Interreg–IPA Ma-
gyarország–Szerbia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program projektje ke-
retében valósult meg az Európai Unió 
társfinanszírozásával. A projekt címe: 
Kultúrában utazunk-folKulture. Projek-
tazonosító: HUSRB/1903/33/0011

Október első hétvégéjén tizenhatodik 
alkalommal rendezte meg az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület az Őszi 
Helyi Termék Ünnep – Aranyhomok Portéka 
Vásárt Kecskemét főterén. 

Több évforduló is kapcsolódott az esemény-
hez. Kilencedik évfordulóját ünnepelte a Kecske-
méti Tanyai Termék Piac. Itt Göbölyös Károly, a 
NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezetének alelnö-
ke átadta „Az év kecskeméti helyi termék piac 
gazdája” díjat a lajosmizsei Jóri Jánosné Gyuris 
Ágnesnek.

Harmadik alkalommal invitálták a kilátogató-
kat Térségi Nagy Koccintásra, melynek kereté-
ben 150 pohárral koccintottak nyolc városi és 
térségi borászat, borosgazda felaján-
lásából. Az eseményen bemutatkoz-
tak a 2022. évi Kecskemét Város Bora 
címet viselő borok is, a Damax Kft. 
Irsai Olivér, illetve a Borászati Kuta-
tóintézet Generosa bora. A nap zárá-
saként Pataky Attila lépett színpadra.

Az Őszi Helyi Termék Ünnep má-
sodik napja Tengeri Attila Hull a szil-
va…. című interaktív zenés műsorával 
kezdődött, majd Radics Sándor cim-
balomművész szórakoztatta a néző-
ket.  Délidőben kóstolóval egybekö-

tött „pásztortarhonya” látványfőzésre invitálták 
a kilátogatókat. 

A hétvégén a gyerekeket mini óriáskerék, 
kisvonat, logikai és ügyességi játékok várták. A 
legkisebbek kedvencei, a kukoricamorzsoló kuc-
kó, valamint a kézműves sátor és a csuhéfonás 
voltak.

A zárónapon a Furfangos Paraván bábjátéka 
várta délelőtt a kicsiket. A színpadon egész nap 
koncertek szórakoztatták a közönséget, sztár-
vendégként Varga Miklós lépett fel nagy sikerrel.

Az Aranyhomok Portéka Tanyai Termék és Kéz-
műves Vásáron különleges, minőségi, hazai kéz-
műves termékek közül válogathattak a látogatók. 

(Az Őszi Helyi Termék Ünnepről  
a teljes tudósítás a Hírös.hu-n olvasható.)

Őszi Helyi Termék Ünnep: 
„Éltessük a helyit, éltessük az igazit!”

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Kis János evangélikus lelkész

Fotók: Zsolczai Balázs
Fotó: Banczik Róbert
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50 éve, 1972. 
október 8-án 
hunyt el Gózon 
Gyula színész. 
Fiatalon Rákosi 
Szidi magán-szí-
niiskoláját vé-
gezte el. Bár 
pályáját Nagy-
váradon kezdte, ismertté akkor vált, 
amikor Nagy Endre szerződtette kaba-
réjához Budapestre. Később kipróbálta 
magát az operettben is, és ott is kivívta 
a nagyérdemű szeretetét. Majdnem 
száz filmben játszott, többek között a 
Hyppolit, a lakáj, a Meseautó, az Ez a 
villa eladó, A Noszty fiú esete Tóth Mari-
val és az Állami Áruház című filmekben 
alakított emlékezeteset. Kecskemé-
ten is fellépett, 1936 telén a Torockói 
menyasszony című operettben zsúfolt 
ház ünnepelte a kiváló komikust.

200 éve, 1822. 
október 15-én 
született Du-
naiszky László 
szobrász. Szá-
mos emlékmű-
vet, épületdí-
szítő szobrot és 
portrét készí-
tett. A Népligetben található Halászkút 
című művén kívül ismert a volt Nem-
zeti Színház oldalhomlokzatát díszítő 
Lendvay Márton-szobra. Ő készítette 
azt a Katona József-szobrot is, amelyet 
a hírös város első világi köztéri szobra-
ként 1861-ben a kecskeméti vasútállo-
más előtti parkban állítottak fel. 1904 
júliusában hunyt el. A Lyka Károly által 
szerkesztett Művészet így méltatta: 
„Csöndes munkásságú élet fejeződött 
be július 3-án, mely híjján van a meg-
lepő változásoknak, művészi szenzáci-
óknak, s ha nem is próbálkozott erején 
felül, azzá lett, ami lehetett: érdeme s 
elért sikerei helyet juttatnak neki a ma-
gyar művészet históriájában.”

Lapunk 
archívumából
Jótékonyság 
„Nemes irányú nagyobb alapítványával 
öregbítette méltóságos Horváth Döme 
ny. kúriai tanácselnök úr eddigi érdemeit. 
Ugyanis a r. kath. egyház legutóbbi gyű-
lésén jelentette be, hogy ő méltósága több 
ezerre menő könyvtárát és nagyértékű kép-
tárát a róm. kath. főgymnáziumnak ado-
mányozta s ezen felül a szegény tanulók 
segélyezésére és pályadijakra is nagyobb 
összeget ajánlott föl; úgy, hogy ezen ado-
mányával mintegy 10.000 frttal járult a 
kegyesrendi főgimnázium felvirágoztatá-
sához.” (KL, 1872. október 10.)

Salvini vendégjátéka
„Az új sziniévad ünnepi hangulattal kezdő-
dött: A nagy olasz tragikus, Salvini Gusz-
táv lovag vendégjátékaival. Legujabb sze-
repét, »Bánk-bán«-t jött bemutatni Katona 
József szülővárosának. Örök hálára köte-
lezett bennünket, hogy a legjobb magyar 
tragédiát fölvette repertoire-jába, mert 
ezzel nemcsak a magyar drámai irodalom-
nak, hanem a magyar nemzeti géniusznak 
is hódolt. És a tragédia szépségeiben gyö-
nyörködni fog ezután a külföld is. A mű-
vész nagy lelkéről tesz tanubizonyságot, 
hogy vidéki körútjában legelőször is Kecs-
keméten mutatta be zseniális alakitását. 
[...] A csütörtöki estén a nézőtér megtelt 
egészen, a páholyokban a hölgyek díszes 
toilettekben, a földszinten társadalmunk 
számos ismert alakja, köztük a Katona Jó-
zsef-kör lelkes elnöke, Horváth Döme nyug. 
kir. táblai tanácselnök is. És ez a díszes 
közönség éber figyelemmel, majd valósá-
gos lelkesedéssel kisérte az olasz társulat 
játékát. [...] Ilyen lelkesedést csak a tavalyi 
megnyitó disz-előadáson láttunk. A ne-
gyedik felvonás után valóságos ektázisba 
jött a közönség. Salvini a jól megszolgált 
babérkoszorút s az est folyamán legalább 
harmincz kihivást kapott.”
 (KL, 1897. október 24.)

A város 
krónikáiból

Bemutatták a Kőszívű 
című musicalt
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház október 7-én mutatta 
be az évad első premierjét. A Kőszívű című musical Szente Vajk ren-
dezésében kerül színre a nagyszínházban. Múlt szerda este megtar-
tották az előadás sajtónyilvános főpróbáját.

A Kőszívűből a Szente Vajk–Ga-
lambos Attila–Juhász Levente trió 
készített musicalt. Több sikeres 
darabbal a hátuk mögött elérke-
zettnek látták az időt egy, a nem-
zeti identitás erősítésére hivatott 
színpadi mű létrehozására, amely 
méltó folytatója lehet Kecskemé-
ten a világhírű Elisabeth című mu-
sical elindította sikerszériának. A 
Jókai-regény történetét csorbítatla-
nul végig viszi a musical változat is, 
természetesen hangsúlyeltolódá-
sokkal és sűrítésekkel.

– Megtartunk benne minden olyan 
pillért, amit fontosnak tartunk a 

regényből, az alapvetésén, a haza-
szeretet kérdésén túl azt, hogy ez 
a darab valójában a kőszívűek és a 
nem kőszívűek harcáról szól. Azért is 
csak ez a címe, hogy Kőszívű – nyi-
latkozta Szente Vajk a Kecskeméti 
Médiacentrumnak.

Ennek a harcnak a központi figurá-
ja és mozgatója Baradlay Kázmérné, 
három fiúgyermek anyja, aki  kőszí-
vű férje végakaratának mindenben 
következetesen annak ellenkezőjét 
viszi végbe. A három Baradlay fivér, 
Ödön, Richárd és Jenő történetében 
a függetlenségére törekvő magyar 
nemzet, a családi, a baráti és bajtársi 

kapcsolatokat mindenekfelett tisz-
telő magyarok és az igaz szerelem 
legyőzhetetlensége mutatkozik meg. 
Képet kapunk a korszak történelmé-
nek legfontosabb eseményeiről és 
folyamatairól is.

Az előadás főbb szerepeiben a tár-
sulat kiválóan éneklő tagjait láthat-
juk: Polyák Lillát, Adorjáni Bálintot, 
Koltai-Nagy Balázst, Orth Pétert, Bori 
Rékát, Kovács Gyopárt, Horváth Ale-
xandrát, Varga-Huszti Mátét, Märcz 
Fruzsinát és Koller Krisztiánt példá-
ul. Főként prózai szerepet kapott ez-
úttal Sirkó László, Pál Attila és Varga 
Zoltán.

A zsarnok apa végakaratával szem-
beforduló feleség és fiainak látvá-
nyos és regényes kalandjai a mindent 
legyőző testvéri és anyai szeretetről, 
a haza szolgálatáról és a szerelem 
erejéről egyaránt tanúskodnak Jókai 
Mór regényének adaptációjában, 
amelyet október 7-től játszik szé-
riában a Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház.

 Kriskó János

Terjényi-Kelemen Éva
Az üres lakás

/részletek/
„Az asztalon árválkodott még néhány 

száradó süteménydarabka, némi mara-
dék, na és halomban állt a már csak ün-
nepnapokon használatos porcelánkész-
let, kristálypohár, az egykori stafírung. 
Igaz, fia szólt az unokának, illene segí-
teni, kihordani mindent a konyhába, de 
ő nem engedte! A drága perceket inkább 
együtt szerette volna tölteni a családdal, 
beszélgetni még egy kicsit, simogatni 

Izabella selymes hajfonatát, (a kamasz 
még nem húzódott el tőle, belesimult 
nagyanyja ölébe, na és nem a házimun-
kától menekült ám oda, mert amúgy na-
gyon ügyes nagylány a Bella), és vágyott 
dajkálni még egy kicsit Dávidkát.”

(…)

Lesöpört egy morzsát a billentyűzet-
ről, kikapcsolta a gépet és felvette a fény-
képalbumot, amit minden alkalommal 
szeretettel vett elő - mit sem törődve a 
menye sóhajával. (Jelentése: „Már ezer-

szer mutatta anyuka.”) Belelapozott. 
Igen, ezerszer látta már szülei kertjét; 
ikertestvére gyönyörű alakját még a 
balesete előtt; a gyerekeket, amint elfúj-
ják a gyertyát a szülinapi tortán – 1, 5, 
6, 8; a 13 gyertyaszálról már digitális 
fotó készült, az valahol a gépben van. 
Itt az első autó, a nyaralás az Adrián… 
jé, hiába látta már több ezerszer, eddig 
nem vette észre, hogy Zolika mellett a 
pléd szegélye rongyolódik… biztosan az 
odahordott tengeri kavicsok szakították 
ki. Hol is lehet az a puha, tarka kis pléd, 

amit annyira szeretett? Hol lenne, buta-
ság, 35 éves darab.”

Siklós Imre 
Égrekelt szent pillanat    

  – esküvő pünkösd hajnalán – 
 
Szemed lelkednek temploma
Teremtőnk álmodta csoda
s mert bensőmben vagy végtelen
és életemmel egy velem

vágyott szívű szent pillanat
varázsával bennünk fogant
oltárnál a zsoltárt zengő
szebb jövőnket megteremtő
Égrekelt szerelem

Kegyelem
A lélek tavaszt font szívembe
és új hajnalt és hitet adott
Istent és dalt ölelt lelkembe
de vállamon keresztet hagyott...

Virrasztó éneke
 – a végvári vitézek emlékére – 

Jártam falvakat s harcmezőt
templomot és bús temetőt
fénybe szőttem álmaikat
megőriztem dalaikat

...harang voltam könnyel szóltam
múlt ködéből átdaloltam

s hegedűben s harangszóban
átsuhanó lélek voltam

...magyar múltból áthajóltam
szívedhez ért lélek voltam

 A Teremtő dicsérete
Maggá lettem nagyon régen
óvott - védett titkos fényem

csíra - zöldből szárrá szöktem
fönn a szélben hegedűltem

kalászom mind fényben fűrdött
ám egy szellő mélybe küldött

hulló magként aláhulltam
elrejtőzve föld lett múltam

most kívül omlok belül érek
holt magból majd fénybe lépek

Teremtettségem
Létbe ha már teremtettem
csendbe ölelt Isten engem
s rejtett szentelt Éden - térbe
anyám titkos szentélyébe

Isten - lehelt lélek lettem
– angyalokkal énekeltem –
külsőt lassan körém szabott
s szeretettel ápolgatott

aztán végleg megszülettem
Aranykapun át jöhettem
és szeretet-teljességben
átléphettem reménységben
dalba s fénybe már...

Fény kép
Alkonyba merül a tó vize
nem evez rajta senkise
csak vízfodron a gyenge szél
zöldellő partra átmesél

hidat ver Hold s majd csillagok
s ha elhalkulnak dallamok
s hullámok foglyaként a fény
utolsó cseppje léte vér...

Siklós Imrét nem kell bemutatnunk olvasóinknak, hiszen legutóbb bekül-
dött versei már az áhítat légkörét fonták körénk, s nincs ez másként most 
sem. Ezúttal A Lélek tavaszt font szívembe című, még adatgyűjtő állapotá-
ban készülődő misztikus történelmi kis regényének néhány verskorpuszá-
ból válogatott párat, melyek a fejezetek bevezető ráhangolásai lesznek. 

    A líra csöndes alázatával szól, ahol az „égrekelt szerelem” az emelkedés, 
a tárgyi világon túli, misztikus vágy, valamint hit és kereszt egysége. Pilinszky 
szavaival szólva azt érezzük itt: „minden kegyelem”. Az „átsuhanó lélek” örök, 
lágyan ringató üzeneteit közvetíti felénk. Feltűnik egy helyen az „áthajóltam” 
szó, s a hosszú magánhangzók következetes használata a költői szabadság 

jegyében, a hajó kecses ringása és a lélek mozdulása egybeforr ebben az egy 
szóban. Szép költői képbe magasztosul a „malaszttal teljes” anyaméh („anyám 
titkos szentélye”), s bőrünkön érezzük a fény érintését, miközben tisztul és 
„fényesül” a lélek az imádsággá lényegült sorokat olvasva.

    A sokoldalú Terjényi-Kelemen Évát sem kell már bemutatnunk. Ezúttal 
ismét egy novellájából nyújtunk egy kis ízelítőt. Jelen munkájában ismét ta-
núságot tesz regényírói vénájáról, egyre érződik, hogy a sorok szétfeszítik a 
novella kereteit, s igazi műfaja a hosszabb próza lehetne. Lenti írásában tet-
ten érhetjük a generációs problémák megjelenését mintegy korrajzot (lásd. 
például: táv-nagyi) képezve; az öregkor szívszorító és megejtő magányát 
(„jé, hiába látta már több ezerszer, eddig nem vette észre, hogy Zolika mel-
lett a pléd szegélye rongyolódik…”); az időskor félelmeit, lélekrezdüléseit 
térképezi le „az üres lakás” metaforáján keresztül.  Turai Laura

Korrajz és imádság

Fotó: ifj. Háry Péter
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Hároméves korától kezdve 
állandóan ceruza volt a kezében, 
mindenre rajzolt, amit elért, arra 
is, amire nem lett volna sza-
bad. Korán, kisiskolás korában 
eldöntötte, hogy rajzfilmeket fog 
csinálni. Álma 1973-ban valósult 
meg: a Pannónia Filmstúdió kecs-
keméti műtermének tagja lett, 
ahol előbb kifestőként, azután 
fázisrajzolóként, majd tervező-
ként és rendezőként dolgozott. 
1986-ban váltott, azóta rajzfil-
mes ötleteit immár mint szabad-
úszó alkotó valósítja meg.

– Lassan öt évtizede – ha a gyermek-
korát nem számítjuk ide –, hogy min-
dennapjait rajzolással tölti. Melyek 
voltak az elmúlt években a legfonto-
sabb munkái?

– Szerencsés alkat vagyok, villám-
gyorsan tudok alkalmazkodni egy-egy 
stílushoz, kívánsághoz, helyzethez. 
Így amikor elhagytam a filmstúdiót, 
elsősorban illusztrátorként dolgoz-
tam, könyvkiadóktól kaptam megbí-
zásokat. Ekkor születtek például a 
rendkívül népszerű Grimm-mesefü-
zetek, amelyekhez az illusztrációkat 
én készítettem. Egy rövid pauza után 
azután ismét animálhattam, rendez-
hettem, részt vettem a Bill Body, a 
Ketchup vámpírok és a Tekergér csa-
lád világ körüli tekergései című nem-
zetközi produkciókban. Azután két 
egész estés animációs film, A sziget 
gyermeke, valamint a Sivatag gyöngye 
storyboardját készítettem el külföldi 
megrendelésre. Közben persze az il-
lusztrálással sem hagytam fel, immár 
mintegy kétszáz gyermek- és ifjúsági 
történet mellett, no meg a Dörmögő 
Dömötörben és más folyóiratokban 
is megtalálhatók a rajzaim. Emellett 
képregényeket készítek. A legnépsze-
rűbb a Bucó, Szetti, Tacsi. Az első 19 
füzetből 10-et, valamint a 30 év után 
újra elindult sorozat 20. kötetét, a 
Drónok harcát is én rajzoltam. A tör-
ténet folytatásának, a Tacsi, a könyv-
moly, az Iksz és a Holdséta címmel 
megjelent képregényeknek már nem-
csak rajzolója, hanem írója is voltam.

– Kikkel tart szorosabb 
kapcsolatot?

– Elsősorban a képregényes kol-
légákkal. Büszke vagyok arra, hogy 
nagyra becsülik a munkámat, hogy 
számomra is meglepő szeretettel 
vesznek körül. A közelmúltban pél-
dául az egyiküknek sikerült besze-
reznie Terry Pratchett A manák soro-

zatának második kötetét – amire én 
már évek óta hiába áhítoztam –, és 
70. születésnapom apropóján nekem 
ajándékozta.

A legközelebbi barátaimat is a mun-
kámnak köszönhetem. Említhetném 
a Bucó, Szetti, Tacsi sorozat alkotó-
it, Békési Sándort és Verebics Jánost, 
akikkel a mai napig nagyon jó a kap-
csolatom. Képregényes pályám kezde-
tét Nemere István segítette, később 
Kiss Ferivel dolgoztam együtt, a hoz-
zájuk való kötődésem mindmáig élő. 
Sokat köszönhetek Marosi Lászlónak, 
a Bucó-sorozatot gondozó Táltos Ki-
adó alapítójának is, sajnos ő pár évvel 
ezelőtt elhunyt, és nincs már közöt-
tünk Cser Gábor, a Dörmögő Dömötör 
egykori főszerkesztője sem, akivel 
szintén jó barátságot ápoltam.

– Családi élete hogyan alakult?
– Feleségemet, Kricskovics Zsu-

zsannát a rajzfilmstúdióban ismer-
tem meg. Pár napja dolgoztam még 
csak ott, amikor megjelent egy fiatal 
lány nagy, piros kabátban és végig-
rohant a kifestőtermen. Én meg csak 
néztem, hogy ki ez a lány. Azután 

kiderült, hogy kolléga, rajzolóként ő 
is ott dolgozik. Igazi „szerelem első 
látásra” volt. Egy évvel később, 1974 
augusztusában házasodtunk össze, 
s bár akadt az ismeretségi körünk-
ben olyan, aki három hetet se jósolt 
a kapcsolatunknak, nem lett igaza. 
Nemrég ünnepeltük a 48.-ik házassági 
évfordulónkat. A rajzfilmstúdióban is, 
majd később a saját kis műtermünk-
ben is együtt dolgozunk már csaknem 
ötven éve. Zsuzsi a Magyar Origami 
Kör alapítója és vezetője volt, most 
már az egyesület tiszteletbeli elnö-
ke, nemzetközileg is ismert, jegyzett 
origamis, modelljeit a külföldi kiadók 
rendre közlik. Három gyermekünk 
született. A legidősebb, Balázs ko-
rábban Angliában és Finnországban 
számítógépes grafikusként dolgozott, 
jelenleg Izlandon, Reykjavíkben fősza-
kács. Bálint fiunk egyszerre végezte 
a nyelvtanár- és a pincérképzőt, azu-
tán Londonban sommelier, azaz bor-
szakértő diplomát szerzett, hajózott, 
borkóstolóversenyeken vett részt 
zsűritagként, most feleségével Buda-
pesten él, informatikus, programozó. 

A legkisebb gyermekünk, Boglárka 
Veszprémben, a Pannon Egyetemen 
tanult, ma családjával Angliában, Lon-
don egyik szép külvárosában lakik, 
egy ottani cég tartalom- és marketing-
vezetője, többek között üzleti és rek-
lámanyagok grafikai előkészítésével 
foglalkozik. Gyermekeink révén négy 
unokának is örülhetünk. Sajnos, mind 
a négy külföldön él, így velük keveset 
találkozunk, de ahogy a lehetőségeink 
engedik, segítünk nekik.

– Mit tervez élete folytatására?
– Semmi különöset, ugyanazt sze-

retném csinálni, mint amit eddig. 
Egyrészt nekem is vannak hétköznapi 
feladataim. A Dobó körúti lakásunkat 
például most újítjuk föl, akad vele 
bőven tennivaló. Másrészt már mint-
egy tíz éve Kiskertvárosban élünk. Itt 
a gyönyörű kert rengeteg munkát ad, 
paradicsombefőzés, lekvárfőzés, hogy 
csak párat soroljak a mostaniak közül. 
Meg persze itt van a két „lányom”, Lili 
és Mása, a két labrador – velük is so-
kat kell foglalkoznom –, azután négy 
macska, egy tyúk és tíz kacsa vesz 
körül bennünket. Áll egy kis faház is a 

telken, annak eredetileg múzeumi fela-
datot szántunk, de az ott összegyűjtött 
és felhalmozott, korábbi munkáinkkal 
kapcsolatos emléktárgyakat még ren-
dezni, rendszerezni kellene. Ötven év 
emlékei zsúfolódnak a polcokon.

Természetesen rajzolni is szeretnék 
még sokáig. Most fejezek be egy diafil-
met, egy másikat meg hamarosan be 
kell vázlatoznom. Három képregényem 
van előkészítés alatt, egyelőre vázla-
tokkal. Az egyik ezek közül, az „újabb 
kori” Bucó-történetek ötödik epizódja 
egyfajta paródia lenne, a  szuperhősös 
sztorikat szeretném kifigurázni.

– Hét évtizedre visszatekintve mi-
lyennek látja az eddigi életútját?

– Világéletemben rajzolni akartam, 
örülök, hogy ezt a pályát választot-
tam. Rajzfilmeket, illusztrációkat és 
képregényeket készíteni egyaránt 
szerettem, szeretek. Végtelenül bol-
dog vagyok és persze büszke is azért, 
hogy munkáim sikeresek voltak, hogy 
rajzaim fiatalokat és idősebbeket egy-
aránt szórakoztattak, egyáltalán, hogy 
örömet tudtam szerezni másoknak.

 Varga Géza

NÉVJEGY
Haui József rajzfilmtervező és -rendező, 
könyvillusztrátor és képregényrajzoló 
1952. szeptember 10-én Komlón szüle-
tett. Általános iskolába szülővárosában 
járt, azután a Pécsi Művészeti Szakközép-
iskolában tanult tovább, 1973-ban mint 
keramikus végzett. Ezt követően a Pan-
nónia Filmstúdió kecskeméti műtermének 
munkatársa lett, ahol végigjárta a szoká-
sos munkaköröket a kifestőtől a rendező-
ig. Sok népszerű sorozatban – pl. Magyar 
népmesék, Kérem a következőt! –, egész 
estés filmben – pl. Az idő urai; Vacak, az 
erdő hőse; Majmok kastélya –, valamint 
reklámfilmben dolgozott. Legismertebb 
munkája a Vízipók-csodapók I–III. soro-
zat, amelynek előbb vezető animátora 
volt, majd társrendezője lett, s amelyre 
a Kecskeméti Animációs Filmszemléken 
a gyermekközönség díját (1985), illetve 
a zsűri különdíját is megkapta (1988). 
1986 óta szabadúszóként dolgozik. Ani-
mál, rendez, és külföldi megrendelésre két 
egész estés animációs film képes forgató-
könyvét is elkészítette. Emellett mintegy 
kétszáz, többnyire gyerekkönyvet illuszt-
rált. A Nemzeti Tankönyvkiadó részére 
készített munkái száma is közel félszáz 
– ezek egyike, a Képes Betűlottó 2007-ben 
a HunDidac Taneszköz-minősítő Díjverse-
nyen ezüstérmes lett. 1983 óta készít kép-
regényeket, melyek közül a legismertebb a 
Bucó, Szetti, Tacsi. Hittankönyv-sorozata 
1–8. osztályosok számára készült. 20 
éve dolgozik a Dörmögő Dömötör illuszt-
rátoraként, de a Füles és a Kis Füles rejt-
vénymagazinoknak is rajzolt. Nívódíjas, 
Ifjúsági Díjas, valamint Szocialista Kultú-
ráért Díjat is kapott. 2016-ban a Magyar 
Képregényszövetség a szakma legrango-
sabb díjával, a Korcsmáros Pál emlékére 
alapított díjjal ismerte el munkásságát.

2016-ban a Korcsmáros Pál-díjat is átvehetteHAUI JÓZSEF

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Fiatalon, a Pannónia Filmstúdió  
kecskeméti műtermében

Örömködés a Vízipók-csodapók 
felújított változatának bemutatásakor 
a lelkes kis gyereknézőkkel 
Kecskeméten, az Otthon moziban

Színes programokat 
kínált az idősek hete
Megkülönböztetett figyelmet kaptak a szépkorúak az idősek hete alkalmából, október 10–
14-e között. A rendezvénysorozat részeként a Kápolna utcai Nyugdíjas Klubban színes prog-
ramok várták az idősebbeket. A korábbi években a covid miatt elmaradt rendezvényt nagy 
érdeklődés övezte, az idősek mesékkel, dalokkal, kézimunkákkal készültek a programokra. 

A programsorozat megnyitóján az idősek által 
egész évben gondozott, nevelt terményeket Haj-
duch-Szmola Patrik evangélikus lelkész áldotta 
meg, amit istentisztelet követett. A megnyitó 

után irodalmi programokkal, köszöntőkkel és 
nótákkal mulattak a klub régi és új tagjai. A ren-
dezvény a fontos mondanivalója mellett a szép-
korúak kikapcsolódására, szórakozására is nagy 

hangsúlyt fektet. Zenés 
est, kvízklub, „Ki mit tud” 
és számos program várta 
a résztvevőket hasznos 
tanácsadásokkal, előadá-
sokkal és rekreációs prog-
ramokkal kiegészülve. 

A rendezvény egy ün-
nepi alkalom, ami felhívja 
a figyelmet az idős sze-
retteinkkel való együtt 
töltött idő fontosságára. 
A mai felgyorsult vilá-
gunkban a mindennapi 
teendőink mellett sok-
szor nincs időnk azokra, 
akiknek a legnagyobb szüksége van ránk. Nekik 
köszönhetjük, hogy itt vagyunk, áldozatos mun-
kával teremtették meg nekünk életünk alapjait. 
Mindenki szeretettel gondol vissza a nagyszülei-
re, a nagymama finom főztjére. 

Kecskeméten már több mint 20 éve szerve-
zik meg az idősek hete programsorozatot. Az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazga-
tósága Idősgondozó Szolgálata pedig a kezde-
tektől fogva megemlékezik az eseményről. 

Európai Szociális

Alap



2022. október 13.

KECSKEMÉTI LAPOK

A KÕSZÍ−
VÛ C. 

MUSICAL 
ÖT SZÍ−
NÉSZE

KELVIN

KÜLFÖLDI 
FIZETÕ−
ESZKÖZ

ÓSDI, 
AVATAG

SZÉN, 
KÁLIUM

SZAP, 
SZLOVÁK 
HATÁR−

FALU MAI 
NEVE

ÉLESEN 
FÁJDUL

GRAMM

NORTH

ARRA A 
HELYRE

ELÕTAG: 
TÛZ

TERVET 
TOVÁBB 
FORMÁL

HAMIS

ÉSZAK

KELET

DÉL

UTAS−
FÜLKE

MAGA−
SODIK

VÉTSÉG

ITTRIUM

KÉN

STEVE ...; 
APPLE−
VEZÉR

A LÉZER−
PISZTOLY 

IS EZ

O D
KILO

EHETÕ 
GOMBA−

FAJTA

DERÛS 
JELENET

FAFÚVÓS 
HANGSZ.

TÁG

LEINER 
...; ÍRÓNÕ

KIS BOG−
LÁRKA!

VÍZI 
JÁRMÛ

THREE 
LETTER 
ACRO−
NYM, 
RÖV.

... EX−
PRESSZ; 

FILM

AFFÉLE

KIS 
ELEMÉR!

RÚT, UN−
DORÍTÓ

FELÖLTÕ

UGYAN, 
ISTEN 
MENTS

ELÕTAG: 
ÖN, ÖN−

MAGA

BÁRIUM

NÉMA 
BABA!

... BLOOM

GORSIUM 
MAI NEVE 

SZERB 
SP.JEL

VESZPR. 
FOLYÓJA

A
KOCSMA 

IS EZ

EGYKO− 
RI MU−

ZSIKUS−
KÉPZÕ 
INTÉZET

URÁN

VERDI 
1887−ES 
OPERÁJA

É−NÉMET 
FOLYÓ

VUJITY ...; 
TÉVÉS

FOROGNI 
KEZD!

ZUHA−
NYOZÓ

Segítség:  
IAN, 

DUGI, 
NOVÉ, 

EMS, SAP
N R

BRAZIL 
ÉS 

BOLÍVIAI 
VÁLTÓ−

PÉNZ

... OTOK; 
DALMÁT 

SZIGET

BÓR

Készítette: 
GYIME

NYÍREGY−
HÁZI 

EGYETEM

RAKPART

RED, GR., 
BLUE

ANGOL 
FFINÉV

SZÍRIA ÉS 
NEPÁL 
SPORT−

JELE

VALÓSÁG
(SHOW), 

ANGOLUL

... ZÁMKY; 
ÉRSEK−
ÚJVÁR

1/2 RITZ!

ÜRES 
KÁD!

KECSKE−
MÉTHEZ 
KÖZELI 
NAGY−
KÖZSÉG

SZÕLÕN 
ÉLÕS−
KÖDÕ 

PENÉSZ−
GOMBA

Keresztrejtvényünk megfejtői között egy darab két 
személyre szóló színházjegyet sorsolunk ki a Kecs-
keméti Katona József Nemzeti Színház előadására.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket november 14-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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műszaki igazgató

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

A szeptember 15-i lapszámunkban  
megjelent rejtvény megfejtése:

Fejős Jenő / Kosáry Judit / Gáspár Anni / Kádár Zsuzsa  

A nyertesek,  
Hopenthaler Gabriella és Kispál Mária 

két darab két személyre szóló jegyet nyertek  
a „Bánatos a jegenyefa…” című nótaestre. 

35 éves az arborétum

Fennállásának 35. születésnapját ünnepelte a Kecske-
méti Arborétum az erdők hete programsorozaton kere-
tében. 1986-ig mezőgazdasági művelés folyt területén, 
mára azonban 14 tanösvényét lehet végig járni, több 
mint 1000-féle fás szárú növényt megcsodálva. 

– Számomra a legfontosabb 
üzenete az arborétumnak, 
hogy bebizonyosodott, hogy 
ebben a térségben lehet ilyen 
csodát művelni. Ezt a kis cso-
dát pedig kellő elhivatottság-
gal bárki meg tudja valósítani 
– fogalmazott köszöntőjében 
Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. 
vezérigazgatója. 

Az ünnepségen részt vett 
prof. dr. Sztachó-Pekáry István 
alpolgármester is, aki beszédé-

ben hangsúlyozta, milyen fon-
tos szerepet tölt be az arboré-
tum a gyerekek oktatásában. 

A megjelenteket Tálas Lász-
ló, a Tiszakürti Arborétum nyu-
galmazott vezetője is köszön-
tötte, majd dr. Gőbölös Antal, 
Bedő-díjas erdőmérnök, az ar-
borétum megálmodója idézte 
fel a megvalósítás folyamatát 
és a nehézségeit. Az ünnepség 
Görbe László piarista plébános 
imádságával zárult.

A legifjabb  
kecskemétiek

Török Csongor (édes-
anyja neve: Sahin 
Zsanett) Kecskemét, 
Czirják Zétény (Szekeres 
Enikő Julianna) 

Kecskemét, Kaldenekker Janka Amara 
(Cseri Adrienn) Kerekegyháza, Balogh 
Szofi (Bognár Ivett Mercédesz) 
Kerekegyháza, Kovács Krisztián (Budai 
Viktória) Kecskemét, Gém-Szabó Jázmin 
(Szabó Brigitta) Kunszentmiklós, Leitert 
Milán (Pálfi Ágnes) Harta, Kiss Korinna 
(Kollár Dominika) Kecskemét, Szabó 
Dorka (Katona Nikolett) Helvécia, Kolláth-
Bagi Ármin (Bagi Brigitta) Budapest 13., 
Elekes Flóra (Erdei Éva) Kunszállás, Tóth 
Luca (Tóth Zita) Kecskemét, Hornacsek 
Alina (Pencz Zsófia) Kecskemét, 
Szécsény Milián (Nagy Henrietta) 
Nagykőrös, Fehér Eszter (Kállai Laura) 
Kecskemét, Mihályi Botond (Sipos Ivett) 
Szabadszállás, Hammer Magnusz 
(Garaczi Rita) Kecskemét, Toti Mirella 
(Horváth Brigitta) Szabadszállás, Palócz 
György Nolen (Schnábel Noémi) 
Kecskemét, Beregszászi Mona Zorka 
(Balog Bianka) Tiszakécske, Mikulás 
Zsófia (Kecskés Szilvia) Ballószög, Sallai 
Izabella (Juhász Napsugár Vanessza) 
Kecskemét, Goguj Jázmin (Vas Réka) 
Szentkirály, Domahidi Dorina Mira (Patály 
Tünde) Nagykőrös, Molnár József (Gonda 
Noémi) Algyő, Antal Richárd (Virág 
Vivien) Kerekegyháza, Parádi Olivér 
(Sörös Anikó) Kiskőrös, Furdan László 
Tibor (Farkas Kamilla) Kecskemét, Rácz 
Marcell József (Krék Zsanett) Lakitelek, 
Kertész Benett (Rácz Krisztina) 
Kiskunfélegyháza, Tamasi Attila István 
(Habran Éva) Kecskemét, Pintér Eliot 
Zorán (Varga Nikolett Etelka) Lakitelek, 
Medics Bianka (Fodor Beáta) Újsolt, 
Balog Izabella (Tóth Alexandra) Izsák, 
Korb Árden Mátyás (Sallai Ramóna 
Erzsébet) Szabadszállás, Nagy Nóra 
(Kakuk Lívia) Szabadszállás, Varga Flóra 
Terézia (Varga Lívia Mária) Kecskemét, 
Varga Norina (Nagy Tímea) Nagykőrös, 

Dajka Ákos (Bodor Alexandra) Helvécia, 
Csömör Máté Zalán (Benkó Judit) 
Szolnok, Gulyás Viktória (Kócsó Ivett) 
Kiskunfélegyháza, Margit Hanna (Hegyi 
Szabina) Bócsa, Szabó-Kis Zénó 
(Horváth Lilla) Helvécia, Szalai Nolen 
(Domokos Alexandra) Ballószög, Kiss 
Villő (Aszódi Daniella) Kiskőrös, Chiovini 
Oszkár Regő (dr. Balázs Erika) 
Kecskemét, Csík Máté (Dudás Beáta) 
Fülöpszállás, Rácz Merse (Banok Erika) 
Lakitelek, Punyi Mira Elina (Farkas Cintia) 
Kecskemét, Pipoly Ramóna (Vadászi 
Klaudia) Szabadszállás, Fülöp Inez (Réczi 
Beáta) Ballószög, Mohácsi Zalán Ádám 
(Eiler Edina) Kiskunfélegyháza, Gyémánt 
Emma Zsuzsanna (Faragó Zsuzsanna) 
Szabadszállás, Nagy Léna (Győri Emese 
Zsuzsanna) Lajosmizse, Farkas (Málna 
Kanalas Enikő) Szabadszállás, Baán 
Róza (Tóth Nikolett) Kecskemét, Erdősi 
Hannabella Barbara (Mócza Barbara) 
Izsák, Tarjányi Nóra (Horváth Flóra) 
Kiskunfélegyháza, Tamás Milán (Tekes 
Renáta) Kecskemét, Kovács Regina 
(Boros Rita) Szeged, Sipos Arnold Alex 
(Molnár Melitta) Kecskemét, Géczi Ádám 
(Daczi Renáta) Jászszentlászló, Gaál 
Anett Elizabet (Csathó Anett) Solt, Tóth 
Rebeka Olívia (Földi Brigitta Vivien) 
Kecskemét, Nagy Benjámin (Szabó 
Szandra) Göd, Khalifa Karim (Korsós 
Alexandra) Soltvadkert, Józsa Zorka 
(Marsa Pelágia) Helvécia, Kemencei 
Boróka (Mnyere Cintia) Tahitótfalu, 
Mihály József (Kiss Nikolett) Cegléd, 
Nagy Miksa (Hornyák Edit) Kecskemét, 
Sipos Sándor (Lakatos Zsuzsanna) 
Hernád, Mitró Noémi (Kovács Viktória) 
Kunszentmiklós, Homoki Kamilla Blanka 
(Tóth Tímea Ágnes) Ladánybene, 
Csonka Lilla (Mészáros Bea) 
Kiskunfélegyháza, Badacsonyi Benett 
(Hefkó Anikó) Kecskemét, Csányi Tibor 
(Kolompár Angéla) Kerekegyháza, 
Kovács Sándor (Hevesi Szilvia) Gyál, 
Kovács Szilvia (Hevesi Szilvia) Gyál, Rádi 
Csanád (Tőzsér Vivien) Izsák, Peitl Léna 
(Vörös Anita) Ballószög, Szabó Ákos 
(Kasza Renáta) Ballószög, Schautek 
Viktória (dr. Bányai Klára) Kecskemét.

Halottaink
Kovács Pálné Kovács Terézia 
(1933.) Alpár, Rigó Pál 
(1926.) Lajosmizse, Koroknai 
Albert (1982.) Kecskemét, 
Bakó János Péter (1965.) 

Kecskemét, Rudas Lászlóné Bárdos 
Terézia (1950.) Tiszaújfalu, Dénes László 
(1945.) Tiszakürt, Borbély Károly 
(1944.) Kecskemét, Csősz Józsefné 
Verdon Ilona Margit (1944.) Kecskemét, 
Karancsi Sándorné Turkevi-Nagy Julianna 
(1938.) Orgovány, Balogh Illésné Pádár 
Anna Katalin (1951.) Nyárlőrinc, Nagy 
Károlyné Keserű Judit Rozália (1937.) 
Pestszentlőrinc, Tamás Zoltán János 
(1953.) Beremend, Ilyés Agenta Susana 
(1947.) Odorheiu, Pisztrán László 
(1957.) Kecskemét, Nyolcas Róbert 
Andrásné Katona Magdolna (1954.) 
Kecskemét, Juhász László (1931.) 
Kecskemét, Nagy Istvánné Matúz Mária 
(1945.) Kocsér, Rácz János (1948.) 
Kecskemét, Franczen Márta Ildikó 
(1947.) Kecskemét, Laczi Ferenc 
(1957.) Kecskemét, Járai György 
(1931.) Újhartyán, Székely Lajos (1935.) 
Kerekegyháza, Antal Sándor Józsefné 
Gattyán Mária (1956.) Kunadacs, 
Formádi Attila (1959.) Budapest 21., 
Mészáros János (1960.) Kecskemét, 
Dobos Lászlóné Szilvási Erzsébet Mária 
(1952.) Kerekegyháza, Trecskó Antal 
Mihály (1954.) Lajosmizse, Kiss Imre 
(1954.) Fülöpháza, Kerekes Józsefné 
Rózsahegyi Éva Auguszta (1939.) 
Kecskemét, Tóth István Gyuláné Rapcsó 
Valéria (1942.) Kecskemét, Ambrus 
Istvánné Györkis Mária Terézia (1935.) 
Hatvan, Virág Lászlóné Szabó Erzsébet 
(1938.) Kecskemét, Erdélyi Edit (1954.) 
Ágasegyháza, Bagó Ferenc (1942.) 
Gödöllő, Ferenczi Zoltán (1969.) 
Kecskemét.

Házasságot 
kötöttek
Svendor Richárd és 
Lipótzy Anna, Őri Viktor 

András és Szurok Eszter Melinda, 
BeneAndrás János és Pócs Anett, 
Szántó Alex és Szalkári Réka, Pogány 
Gábor Balázs és Saskó Réka, Németh 
Balázs és Czakó Regina, Forró Arnold és 
Huszár Anita, Varga Bence és Beszteri 
Olivia, Rónyai Ferenc és Schiszler Anna, 
Kocsis Tamás és Baksa Dóra.

38–39. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

A nyertesek a nyereményeiket átvették.

Fotó: Banczik Róbert



2022. október 13. 

KECSKEMÉTI LAPOK SPORT | 15 

A Kecskeméti Sportiskola (KESI) 
szombaton délelőtt tartotta 
hagyományos tanévnyitó ünnep-
ségét a Messzi István Sportcsar-
nokban, amelyen felvonultak a 11 
szakosztályt képviselő sportolók 
és edzőik. A sportiskola 14. 
tanévnyitóján elhangzott, hogy 
11 szakosztályban több mint 
1800 fiatal sportol rendszeresen, 
akikkel több mint 130 szakember 
foglalkozik.

Ivkovicné Béres Tímea, a Kecskeméti 
Sportiskolát és a kosárlabda akadémi-
át működtető Kecskeméti Junior Sport 
Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntő-
jében kiemelte: a szervezet életének a 
központjában az ember van.

Szavai szerint „a szakemberek, a 
sportolók határozzák meg a sportis-
kola életét, érik el a sikereit, működ-
tetik a szervezetet, ők adják a szívét, 
a lelkét”.

Beszédében az 58 éves korában 
elhunyt Fodor Miklósról is megem-
lékezett. Emlékeztetett arra, hogy 
Fodor Miklós a Kecskeméti Sportisko-
la, a Kecskeméti Spartacus Sportkör 
edzője, az asztalitenisz-szakosztály 
meghatározó alakja volt. 1988 óta 
Kecskeméten élt. Korosztályos válo-
gatottakat nevelt, 2000-ben Kecske-
méten elnyerte Az év edzője címet. 
A Kecskeméti Sportiskola 2008-as 
megalakulásától vezetőedző szere-
pet töltött be és szíve-lelke volt a 
szakosztálynak.

Az önkormányzatot dr. Homoki Ta-
más alpolgármester képviselte, aki a 
sport fontosságára hívta fel a fiatalok 
figyelmét.

Mint mondta, „ha rendszeresen el-
járunk mozogni, sportolni, edzeni, ak-
kor nemcsak a testünket és izmainkat 
tartjuk karban, hanem energikusab-
bak vagyunk, nő a fizikai és szellemi 
teljesítményünk”.

Az önkormányzat célja, hogy az 
intézmény keretein belül minél több 

fiatal sportoljon, minél jobb körül-
mények között. Hangsúlyozta, hogy 
a KESI egyik fő feladata a tehetségek 
gondozása, a későbbi élsportolók, vá-
logatott sportolók kinevelése is.

Az alpolgármester jelképesen a bir-
kózok bemutatójának az elindításával 
nyitotta meg a sportiskola tanévét.

Ezután Molnár Máté jégkorongozó 
a kesis érzésről beszélt, elismerést ki-
váltva a hallgatóságból.

Fritz Ágnes, a KESI sportszakmai 
vezetője beszédében kiemelte, hogy 
az elmúlt évet sikeresen zárták a szak-
osztályok, amelynek köszönhetően az 
intézmény országos szinten is a minő-
séget képviseli.

Kimagasló eredményekről adott 

számot: egyéni és csapatszámokban 
48-szor ünnepelhetek bajnoki címet. 
Bajnoki címnek örülhettek atlétika-, 
az asztalitenisz-, az úszó-, a judo-, a 
birkózó-, az ökölvívó-, a jégkorong- és 
a röplabdaszakosztályoknál is. A vízi-
labdások 2021-es sikerük után idén 
is bent tartották a szakosztályukat a 
legmagasabb osztályban. A hazai ver-
senysorozatokon kívül 15 nemzetközi 
versenyen is indultak kesis sportolók, 
amelyről számos éremmel és helyezé-
sekkel tértek haza. A kiváló szakmai 
munkának, tehetségnek és a szor-
galomnak köszönhetően 63 fő után-
pótláskorú fiatalt adtak át az együtt-
működésben álló felnőtt csapatok 
kötelékeibe, valamint 29 fő sportolót 

ért az a megtiszteltetés, hogy meghí-
vást kapott utánpótlás és felnőtt válo-
gatott összetartásokra.

Különdíjban részesítették azokat a 
sportolókat, akik a KESI-ben kezdték 
sportkarrierjüket, de már nemzetközi 
és a hazai felnőtt bajnokságokban is 
vitték Kecskemét jó hírét és számos 
sikert értek el.

A különdíjat kapó sportolók: Mé-
száros Dániel úszó, aki az Európa-baj-
nokságon, Rómában a 4×100 m-es 
férfi gyorsváltó tagja volt, Deák Zalán 
atléta, aki az U18-as Európa-bajnoksá-
gon döntőbe került, majd az Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon megnyer-
te a sprintszámot, Faragó Rómeó atlé-
ta, aki az U18-as Európa-bajnokságon 

döntőbe jutott, Molnár Viktória atlé-
ta, aki a Nemzetközi Gyermek Játéko-
kon megnyerte a sprintszámot, Török 
Zsombor, Varga Péter, Boldizsár Péter 
röplabdázók, akik a magyar felnőtt 
férfi válogatottban szerepeltek, Barna 
Patrícia atléta, a felnőtt magyar baj-
nokság ezüstérmese, Szűcs Szabina 
atléta, aki felnőtt magyar bajnok.

Természetesen edzőiket is köszön-
tötték. Ajándékot kapott Poczó Ele-
mér, Juhász István, Seremet Attila és 
Nagy Péter, Verebélyi Zsolt, Karagics 
Mátyás és Adamik Zoltán.

Az elmúlt bajnoki szezon legjobb-
jai is elismerésben részesültek. Min-
den szakosztály megválasztotta az év 
sportolóját.

A Kecskeméti Sportiskola is 
MEGNYITOTTA A TANÉVET

MVM U18 Felkészülési Torna 
A KOSÁRLABDA AKADÉMIÁN

Október 1-jén és 2-án felkészülési tornát rendezett a Mercedes-Benz 
Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia. A négy csapat részvételével 
lejátszott mérkőzéssorozatot a Budapesti Honvéd SE csapata nyerte, 
amely a döntőben a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia csapata ellen 
diadalmaskodott. A torna kiemelt szponzora az MVM volt.

Ivkovicné Béres Tímea, a Merce-
des-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Aka-
démia vezetője a megnyitón elmondott 
köszöntőjében hangsúlyozta: a felké-
szülési tornát a kiválóság, a tisztelet és 
a barátság jegyében rendezik meg.

A tornán az Atomerőmű GYKSE, a 
Budapesti Honvéd SE, a Szolnoki Kosár-
labda Akadémia és a Kecskeméti Kosár-
labda Akadémia csapatai vettek részt.

Az MVM U18 Felkészülési Torna 
első mérkőzésén az Atomerőmű és a 
Kecskeméti Akadémia játszott, ame-
lyet a vendéglátó csapat nyert meg. A 
felkészülési torna második mérkőzé-
sét a Szolnoki KA és a Budapesti Hon-
véd SE játszotta és a meccs fővárosi 
csapat győzelmével zárult. Vasárnap a 
két vesztes – az Atomerőmű és a Szol-
nok – játszott a bronzéremért, majd 
a két győztes – a Kecskemét és a Bu-
dapesti Honvéd – a tornagyőzelemért 
küzdött meg egymással.

A bronzmérkőzésen paksi győze-
lem született. A döntőben a Honvéd 
csapata nagy küzdelem után szerezte 
meg a tornagyőzelmet. A kecskeméti 
csapat edzői Dusan Markovic és Witt-
mann Krisztián voltak. A kétnapos 
mérkőzéssorozatot Ivkovic Stojan, 
a magyar férfikosárlabda-válogatott 
szövetségi kapitánya zárta, aki el-
mondta, hogy minél több fiatalt sze-
retne a jövőben a válogatottban látni.

Az MVM U18 Felkészülési Tornán 
elismerést kaptak a csapatok legjobb 
játékosai, megválasztották az All Star 
csapatot, valamint a torna MVP-jét is.

A torna All Star csapata: Tóth Jó-
zsef (Szolnoki KA), Géringer Gergő 
(Atomerőmű SE), Kézdi Arnold (Buda-
pesti Honvéd SE), Dobos Máté (Mer-
cedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda 
Akadémia) és Major Búcsú (Budapesti 
Honvéd SE). A torna MVP-díját Karda 
Dominik, a Honvéd játékosa kapta.

A 2022/23-as, 12 csapatot 
számláló első osztályú hazai 
labdarúgó-bajnokság éppen 
ezen hétvégén lesz túl első 
harmadán. Fontos mérföldköve 
ez az OTP Bank Ligának, hiszen 
a sajátos, háromkörös lebo-
nyolítási rendszerből adódóan 
ilyenkorra már minden csapat 
találkozott mindenkivel, a 
klubok többé-kevésbé kiismer-
hették egymást, a nagyreményű 
új igazolások bebizonyíthatták, 
hogy nem volt ablakon kidobott 
pénz az értük kifizetett összeg. 

Nekünk, itt a hírös városban, aligha-
nem felejthetetlen élményt nyújtott 
ez az első etap, hiszen valóságos 
csodának lehettünk részesei: a kö-
zelgő katari világbajnokság miatt 
erőltetett menetben lebonyolított 
két és fél hónapos szezonharmadot 
követően, a teljes hazai futballtár-
sadalom legnagyobb döbbenetére, 
a korábban biztos kiesőnek elköny-
velt lila-fehér alakulat, a Kecskeméti 
TE megjárta már a képzeletbeli do-
bogó mindhárom fokát, és a közvet-
len élmezőny tagjaként várhatja a 
folytatást. 

A városban valóságos fociláz tom-
bol, mindenki izgatottan várja a soron 
következő fordulót, hogy a Széktói-
ban vagy a tévé képernyőjén keresztül 
álmodhassa tovább ezt a csodát.  

Most jó lenni kecskemétinek!
 „Újoncként, a legkisebb költségvetésű 

élvonalbeli klubként, tudjuk hol a helyünk, 
célunk továbbra is a bennmaradás” – 
hangzik rendre a válasz, valahányszor 
mikrofont szegeznek Szabó István ve-
zetőedző vagy egy sikerrel megvívott 
mérkőzés valamelyik lila-fehér-mezes 
hősének orra elé. 

Most a KTE-titkot fürkészi min-
denki. A szakma, a sajtó és a szurko-
lók hetek óta azt találgatják, vajon 
mik lehetnek annak a csodaelixírnek 
a hozzávalói, melyet Kecskeméten 
főzött ki a klubvezetés. Titok nincs, 
„KTE-tényező” annál inkább. Adott a 
csapat sikerorientált és különleges 
játékoskiválasztási elvet gyakorló 
menedzsmentje, illetve a korszerű, 
tudományos alapú elemzésektől, 

edzésmódszerektől sem idegenke-
dő szakmai stábja. Profi munkájuk-
nak köszönhetően a játékoskeret 
minden egyes tagja birtokában van 
azoknak a mentális, fizikai és tak-
tikai készségeknek, melyek nélkül 
most nem beszélhetnénk erről a 
minden előzetes képzeletet felül-
múló őszi menetelésről. 

Alázat, szerénység, játékintelli-
gencia és türelem. Maximális tak-
tikai fegyelem és koncentráltság. 
Áthatolhatatlan védővonal, villám-
gyors és látványos egyérintős passz-
játék, magabiztos labdakihozatal. 
Elöl a kevés gólhelyzet rendkívül 
hatékony kihasználása, hátul elké-
pesztő kapusbravúrok. 

Jár a vastaps, szép volt fiúk! 
  Kémeri György

Képünkön a torna MVP-je, Karda Dominik, valamint az All Star csapat tagjai,  
Géringer Gergő, Kézdi Arnold, Dobos Máté és Major Búcsú  

(A szolnoki játékos azért nincs rajta a képen, mert az eredményhirdetés előtt elutaztak)

A „KTE-tényező”…

A kecskeméti focicsoda egyik csúcspillanata: a második gól a Fradi ellen

A Ferencváros elleni győzelem után ünneplő kecskeméti csapat

Fotók: Bogdándi Ferenc
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Új, környezettudatos, a mai 
modern elvárásoknak is megfe-
lelő motort alkotott a Neumann 
János Egyetem motorépítő 
csapata és a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem designer 
csapata közösen. Az október 
3-án bemutatott koncepciójármű 
nem csak egy új együttműködés 
alapja, de egyben példa értékű 
is a jövőbeni közös egyetemi 
projektek számára.

A Kecskemét City Balett táncosai lep-
lezték le múlt hét hétfőn a Neumann 
János Egyetem motorépítő csapatának 
és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
designer csapatának közös koncep-
ciómotorját. Az új Supermoto közel 
egyéves közös fejlesztés eredménye. 
A leleplezőünnepségen Csizmadia 
Norbert, a Neumann János Egyete-
mért Alapítvány elnöke elmondta, pél-
da értékű kezdeményezés, hogy két 
magyar modellváltó egyetem, két ki-
csi, globális résben növekvő egyetem 
összefog és egy közös tárgyat alkot. 
Példa ez arra, hogy egy év alatt világ-
raszólót lehet alkotni úgy, hogy az új 
szerkezet a fenntarthatóság jegyében 
született. 

– Ez a projekt is azt bi-
zonyítja, érdemes fuzionál-
ni mind egyetemi szinten, 
mind tudásszinten. Ha a 
Neumann János Egyetem 
műszaki mérnökei és a 
MOME designerei össze-
fognak intézményi szinten, 
akkor valóban sikert lehet 
elérni – fogalmazott Csiz-
madia Norbert.

A két egyetem együttmű-
ködéséből nemcsak gyakor-
lati együttműködés, hanem 
akár egy közös oktatási 
platform, egy design–mér-
nök-kollaboráció is létre 
tud jönni. Az új Supermoto 

a Pallas Athene Domus Meriti Alapít-
vány támogatásával, 36 millió forint-
ból valósult meg. A közös munka a 
motort megalkotó fiatalok számára 
komoly kihívás és egyben nagyon jó 
gyakorlat volt.

– Úgy gondolom, hogy a hallga-
tóknak ez egy kiváló gyakorlat volt. 
Kiderült, milyen az, amikor egy de-
signernek úgy kell dolgoznia, hogy 
azonnal visszajelzést kap egy mérnök-
től. Együtt kell tolniuk egy szekeret. 
Azokat az anyagokat, amiket mi áta-
dunk, akár 3D-modellt, akár skicce-
ket, a mérnökök csapatának tovább 
kell tudnia vinni – nyilatkozta Húnfalvi 
András formatervező, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem oktatója.

A motor elkészült. 5 és 11 kilowat-
tos teljesítményével egy robogó vagy 
átkapcsolva akár egy kisebb verseny-
motor sebességére is képes akár 70 
kilométeren keresztül. Ez azonban 
csak a kezdet.

– Nagyon sűrű hetek és hónapok 
várnak ránk ahhoz, hogy ez a motor 
és ennek a továbbfejlesztett verziói 
valóban a további piaci hasznosítás 
útjára lépjenek – árulta el Böszörmé-
nyi-Nagy Gergely, a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetemért Alapítvány elnöke.

Hozzátette, nem csak motorban 
gondolkodnak. A jelenlegi tervek 
szerint egy újabb járműépítő team öt-
letével is előállt a két intézmény, így 
valószínűleg egy új, hidrogén meghaj-
tású koncepcióautó megalkotásán is 
közösen dolgoznak majd.

A Project Supermoto főtámoga-
tója a Pallas Athéné Domus Meriti 
Alapítvány.

ELEKTROMOS KONCEPCIÓMOTORT 
mutattak be a Neumann egyetemen

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.
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„Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt keretében

HUNYADIVÁROSI BABA-MAMA KLUB 
Helyszín: Hunyadivárosi Fiókkönyvtár, Kandó Kálmán u. 14. (Hunyadi János Általános Iskola épületében)
Ideje: havi egy alkalommal ingyenes előadás és klubfoglalkozás

November 15. kedd 10:00 
Otthonról végezhető online munka 
lehetőségei és útvesztői 
Nagy Ágnes, a Nők a Neten Online vállalkozói mentora

December 13. kedd 10:00
Értékrendek, célok – Mit hoz 2023? 
Dr. Illés Nóra

Január (pontos időpont később)
Nem vagy egyedül – Közösségek 
megtartó és emelő ereje
Dr. Illés Nóra

Február (pontos időpont később)
Énkép, önbecsülés, önmegvalósítás
Dr. Illés Nóra

Február (pontos időpont később)
Záró alkalom 
Beszéljünk a jövődről! – Élet a Gyes után, 
érzelmi és anyagi biztonság megteremtése
Dr. Illés Nóra

Szeretettel várunk minden érdeklődő kismamát, 
anyukát gyermekével, gyermekeivel (0-2 éves 
korig) a Hunyadivárosi Baba-Mama klub havonta 
megszervezett előadásaira. A foglalkozás ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a 
HiKecskemét oldalán lehet megtenni az alkalmat 
megelőző hét szerdájától. 
További információ: Hunyadivárosi Baba-Mama Klub 
zárt Facebook csoportjában, illetve Görög Ivettnél a 
70/671-9436 telefonszámon. 
*A projekt keretében 6 alkalom kerül lebonyolításra. 

Tervezett témák: *

Szeptember 13. kedd 10:00
Anyaidő- Családidő 
Dr. Illés Nóra,
Nők a Neten harmónia mentora 

Október 4. kedd 10:00
Háztartási költségvetés 
– Háztartás gazdaságtan 
a mindennapokban 
nőknek és anyáknak
Utasi Melinda, a Nők 
a Neten pénzügyi és 
vállalkozásfejlesztési mentora
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MŰSZAKI ADATOK
Maximális sebesség:  

100 km/h (súly és útviszonyok 
függvényében)

Átlag hatótávolság:  
40-70 km/h használati  
sebességgel kb. 100 km

Motor: 5 kW beállított teljesítmény 
(11 kW csúcsteljesítmény)

Maximális nyomaték: 70 Nm

Teherbírás: 130 kg

Töltési idő: kb. 5-6 óra  
(mintegy 20% óránként)

TOVÁBBI RÉSZLETEK!

Fotók: Banczik Róbert


