
Már óvodáskortól foglal-
koznak a tehetségekkel 
Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte a vers
mondókat a Szórakaténuszban, s elmondta: nagyon 
büszke Kecskemét minden tehetségére. Városunkban a 
tehetséggondozás már óvodáskorban elkezdődik; így a 
Tehetségbarát Önkormányzat Díjat is kiérdemeltük.

A Hírös Sport 
új vezetője 
A Városstratégiai és Pénzügyi 
Bizottság döntése nyomán 
Bogasov Istvánt nevezték ki no
vember elsejével a Hírös Sport 
Nonprofit Kft. vezetőjének. 

Cseke Péter 
folytatja 
Újabb 5 évre nevezték ki a 
Kecskeméti Katona József Nem
zeti Színház igazgatójává Cseke 
Pétert, aki immár a negyedik 
ciklusát kezdi meg.
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OLVASSA AZ INTERNETEN MINDEN NAP! KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: DECEMBER 15.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

Amit a 2022/23-as labdarúgóidényben a KTE művelt, az egész ország úgy hívja: a kecskeméti csoda. A csapat a 
2020/2021-es NB II.-es szezonban Szabó István (kis képünkön) vezetésével kivívta a feljutást, és az NB I. újoncaként 
mindenkit meglepett. Ez pedig az idény első felének végéig kitartott! Most a KTE a dobogó második helyén tölti a telet,  
és várja a folytatást. Szabó Istvánnal beszélgettünk a sikeres sorozatról

Dobogón zárjuk az évet!
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Fotó: KTE/Réti Attila
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Összefogással épült 
a kadafalvi játszótér

Fotó: Banczik Róbert

Az önkormányzat és a civilek össze-
fogásával épülhetett meg Kadafalva 
új játszótere a Mókus utcai buszfor-
duló mögött. A város 30 millió forin-
tot biztosított a beruházáshoz, amit a 
Civilek Kadafalváért Egyesület valósí-

tott meg a kisgyerekes családok nagy 
örömére. A picik már szeptember 
közepén birtokba vehették a játéko-
kat, október 21-én pedig hivatalosan 
is átadták Kadafalva büszkeségét. A 
mintegy 3000 négyzetméteres terü-

letre telepített eszközök között van 
Koppenhága játszóvár, forgókosaras 
mászóka, babaház, kombinált hinta, 
drótkötélpálya, trambulin, mérleg-
hinta, virág alakú rajztábla és rugós 
játék is.

ÉV VÉGÉN MEGNYITHATJÁK

a Károly Róbert 
körút új szakaszát
Decemberben várhatóan már a forga-
lom előtt is megnyitják Kecskeméten 
a Károly Róbert körút új szakaszát. A 
Margaréta buszfordulótól egészen az 
5-ös főútig tartó területen két körfor-

galmat, bicikli- és szervizutat alakí-
tottak ki, valamint a közvilágítást is 
kiépítették. Az új útszakasz műsza-
ki paramétereiről lapunk 9. oldalán 
olvashat.

Fotó: Banczik Róbert
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Turizmus

Juszkó Anita, a Four Points by Sheraton Kecs-
kemét Hotel és Konferenciaközpont igazgatója 
lett a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsé-
gének (MSZÉSZ) egyik alelnöke. 2023. január 
1-jétől a szövetség új elnöke Flesch Tamás, a 
másik alelnök pedig Kovács Balázs (Danubius 
Hotels) lesz. A jelenlegi elnök, Baldauf Csaba 
(Kolping Hotel) tiszteletbeli elnökként segíti a 
jövőben a szövetség munkáját.

Felújítás

Novemberre befejeződhet a Szűz Mária-szobor 
restaurálása a Boldogasszony téren. A felújítás 
a hívek adományából valósulhat meg. A szobrot 
Csabay János állíttatta 1907-ben, elhunyt felesé-
ge emlékére. Az idők során egyre romlott a szo-
bor állapota, idén márciusban indult el a felújí-
tása. Felújítására a Kecskeméti Római Katolikus 
Főplébánia egy külön számlát tart nyitva, amire 
az adományokat továbbra is várják.

Kiállítás

Különleges kiállítás nyílt a Hírös Agórában. 
Az ,,Aomori tehetségei” című tárlatot a japán 
kultúra napja alkalmából szervezte meg a Kecs-
kemét–Aomori Baráti Kör. A kiállítás anyaga 
Kecskemét japán partnervárosából, Aomoriból 
érkezett. A bemutatott fametszet-lenyomat 
alkotásokat az egykori híres fametszetkészítő 
Munakata Shiko emlékére rendezett verseny 
során választották ki és küldték el.

Új képzés

Turizmus-vendéglátás szakkal bővül a Neumann 
János Egyetem Gazdaságtudományi Karának kí-
nálata 2023 szeptemberétől. Az új nappali és 
levelező képzést a Sheraton Hotelban megszer-
vezett, üzleti reggelivel egybekötött bemuta-
tón jelentették be. A tervek szerint 50-60 fővel 
indulna a képzés, erős lesz a közgazdaságtani 
lába is. A szakképzési centrumok fontos szövet-
ségesei lehetnek az egyetemnek. 
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Az önkormányzat és a civilek 
összefogásával épülhetett meg 
Kadafalva új játszótere a Mókus 
utcai buszforduló mögött. A vá-
ros 30 millió forintot biztosított 
a beruházáshoz, amit a Civilek 
Kadafalváért Egyesület valósított 
meg a kisgyerekes családok nagy 
örömére. A picik már szeptem-
ber közepén birtokba vehették a 
játékokat, október 21-én pedig 
hivatalosan is átadták Kadafalva 
büszkeségét.

Régi álma vált valóra a kadafalviak-
nak a Mókus utcai buszforduló mö-
gött elkészült új, korszerű játszótér 
megépülésével.

A projektre a Civilek Kadafalváért 
Egyesület kapott megbízást a város-
sal kötött támogatási szerződés alap-
ján. Az egyesület 29.7 millió forintos 
támogatásból és a helyiek önkéntes 
munkájának köszönhetően építette 
meg a gyönyörű játszóteret.

A mintegy 3000 négyzetméteres 
terület kialakításakor nem csak a leg-
kisebbekre gondoltak. A telepített 
eszközök között van Koppenhága ját-
szóvár, forgókosaras mászóka, baba-
ház, kombinált hinta, drótkötélpálya, 
trambulin, mérleghinta, virág alakú 
rajztábla és rugós játék is.

A játszótér szeptember 15-én meg-
kapta a TÜV-minősítést, ami garantál-

ja, hogy megfelel a szükséges bizton-
sági előírásoknak. Azóta a városrész 
kedvenc helye, a családok közkedvelt 

találkozási pontja lett az új játszótér, 
sokan jöttek el a pénteki átadóünnep-
ségre is.

Szemereyné Pataky Klaudia pol-
gármester kifejezte örömét amiatt, 
hogy Kadafalva közössége egyre erő-

södik, megújul, keresik az új együtt-
működési lehetőségeket. Így szü-
lethetett meg ez a közösségi tér is, 
mondta, majd megköszönte a Civilek 
Kadafalváért Egyesület munkáját. Kö-
szönetet mondott Leviczky Cirillnek, 
Kadafalva képviselőjének is, hogy 
elindította a játszótér építésének 
projektjét.

A polgármester hírportálunknak 
hangsúlyozta, hogy Kecskemét más 
városrészein is épülnek új közössé-
gi terek, ilyen például Katonatelep,  
Szé c he  nyi  város, Matkó, Kisfái.

Dajka Péter, a Civilek Kadafalvá-
ért Egyesület elnöke megköszönte a 
városvezetők jelenlétét és a lehető-
séget, hogy végre megszülethetett 
a játszótér. A további tervekkel kap-
csolatban elmondta, streetballpálya 
építésével folytatódik a beruházás, 
és hamarosan tizenkét térkővel bur-
kolt parkolóhelyet is kialakítanak. A 
játszóelemek köré keret készül, és 
szeretnék körbekeríteni a játszóteret, 
sőt virágosítanának is, ha marad rá 
idő. Később pedig egy futókörrel válik 
majd teljessé a beruházás.

Régen várt játszóteret adtak át

Készül a közösségi ház

A bontási munkálatok elvégzésével vette kezdetét Kecskeméten a 
Széchenyivárosi Közösségi Ház kialakítása. A Széchenyivárosi Fiók-
könyvtárnak is helyet adó épületben a földszinten három tér össze-
nyitásával akár 127 m2 alapterületű közösségi tér alakulhat ki a 
felújítás után. A lépcső orsóterében pedig liftet fognak elhelyezni.

A Széchenyi sétány egykori szolgál-
tató házában zajlik a Széchenyiváro-
si Közösségi Ház kialakítása. 

A városrészi fiókkönyvtárnak is 
helyet adó épületben a kivitelező a 
bontási munkák 90 százalékát elvé-
gezte, és megkezdte a terv szerinti 
épületszerkezeti átalakításokat. 

A földszintet és az emeleti szintet 
összekötő 3 karú lépcsősor által kö-
rülölelt orsótérben liftet alakítanak 
ki. Ez az akadálymentes kialakítás, 
illetve az emeletre majd visszaköl-
töző könyvtár miatt is lényeges 
eleme a beruházásnak. Már szépen 
körvonalazódnak a tervezők által 

megálmodott közösségi és kiszolgá-
ló terek. 

A földszinten három terület ösz-
szenyitásával akár 127 m2 alapte-
rületű közösségi tér alakulhat ki. 
Helyet kap még 2 irodahelyiség is, 
illetve a vizesblokk és egyéb kiszol-
gáló egységek. 

Az emeleti szintet teljes egészé-
ben a könyvtár foglalja majd el a 
kiszolgáló funkciókat betöltő helyi-
ségekkel. A közösségi ház emeleti 
szintet körülölelő erkélyén pedig 
tetőkertet alakítanak ki.

Hamarosan épülhet 
az autópálya-bekötés
Magyarország kormánya szeptemberben 1 milliárd 231 millió forint 
többlettámogatást ítélt meg a hetényi elkerülő út építésére, így a 
beruházáshoz már közel 2 milliárdos forrás áll Kecskemét rendel-
kezésére. A régészeti feltárásokat követően kezdetét veheti a ki-
vitelezési munka. A projekt 2023 negyedik negyedévében fejeződik 
be, újabb csatlakozást biztosítva ezzel az M5-ös autópályához.

Nemsokára kezdetét veszi Hetény-
egyháza M5-ös autópályába törté-
nő becsatlakozásának kiépítése. A 
régóta tervezett fejlesztésre szep-
temberben 1 milliárd 231 millió 
forintos állami többlettámogatást 
kapott az önkormányzat, így a 
korábbi 700 milliós támogatással 
együtt már közel 2 milliárdos forrás 
áll rendelkezésre.

A Helikon utca végétől, a vas-
úti csomóponttól az M5-ös autó-
pálya felhajtójáig tartó útszakasz 

hossza 1915 méter. A nyertes 
vállalkozó a Colas Zrt., amely a 
vállalkozási szerződést már alá-
írta. 2023 negyedik negyedévé-
re elkészülhetnek a kivitelezési 
munkálatok.

A szeptemberi támogatási dön-
tés után kezdetét vette a tervezés, 
majd következik az engedélyezte-
tési eljárás. Ezt követően kezdőd-
hetnek el a régészeti ásatások és 
ezek végeztével kerülhet majd a 
terület a kivitelezés szakaszába.

KADAFALVA

SZÉCHENYIVÁROS

HETÉNYEGYHÁZA
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Női szentek

Az Árpád-ház női szentjei címmel tartottak kon-
ferenciát a kecskeméti piarista templomban a 
városi önkormányzat és az Alföld Idegenforgal-
máért Alapítvány szervezésében. Az előadók, 
köztük Soltész Miklós államtitkár és Bábel 
Balázs érsek Szent Erzsébet, Szent Margit és 
Szent Piroska példáját állították a 21. század 
embere elé, és kiemelték a nők egyházban be-
töltött szerepének fontosságát.

Megemlékezés

Katona József születésének 231. évfordulója 
alkalmából tartottak megemlékezést múlt hét 
pénteken Kecskeméten. A Katona József Em-
lékházban dr. Sztachó-Pekáry István alpolgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, a Katona 
József téren délben kezdődő eseményen pedig 
Bak Lajos, az idei Katona József-díjas mondott 
beszédet. A Katona József Gimnázium diákjai 
adtak műsort névadójuk születésnapján.

Tárlat

Múlt héten nyílt meg a Kecskeméti Képzőmű-
vészek Közösségének adventi tárlata a Hírös 
Agóra Kulturális Központban. A kiállítást ifj. 
Gyergyádesz László művészettörténész nyitotta 
meg. Az idei tárlat 42 kecskeméti képzőművész 
alkotásait mutatja be; műfajilag nagyon sok-
színű, az egyedi, a sokszorozó grafika, a festé-
szet, a szobrászat, a textil- és kerámiaművészet 
egyaránt megtalálható benne. 

Hírös Nagyik

Véget ért az ötödik Hírös Nagyi kurzus Kecske-
méten. 17 új nagyi vehette át oklevelét a kur-
zust szervező CédrusNet székházában. A segítő 
nagyik iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy 
hamarosan újabb tanfolyamokra lesz szükség. 
A képzések mindent lefednek, amit egy mo-
dern nagyinak tudnia kell. A nagyik mesélnek, 
beszélgetnek, segítenek a mindennapokban, a 
gyereknevelésben vagy éppen a konyhában. 
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Decembertől régi fényében ragyog a Városháza
Az év végére fejeződik be a Városháza felújítása, jelenleg 97 száza-
lékos a munkálatok készültségi foka. Ezt Kecskemét polgármestere 
mondta az októberi közgyűlésen. Szemereyné Pataki Klaudia hang-
súlyozta, a Városháza ismét méltó fényben pompázik majd.

Az októberi közgyűlés hosszú évek 
után újra a Városháza dísztermében 
zajlott. Szemereyné Pataki Klaudia 
napirend előtt arról beszélt, hogy a 
felújítási munkálatok 97 százalékban 
készen vannak. A polgármester rész-
letezte, hogy mi is történt az épüle-
ten az elmúlt 21 hónapban.

– A külső homlokzaton mintegy 
5400 négyzetméteres felületet resta-
uráltak. 300 ezer új cserép érkezett a 
tetőre, így még az eredeti tervekben 
szereplő és soha el nem készült te-
tőzetet most már teljes pompájában 
láthatják a kecskemétiek és az idelá-
togatók – mondta a polgármester.

Hozzátette, hogy közel háromezer 
folyóméter horganyzott elemet és 

bádogos szerkezetet helyeztek fel a 
homlokzatra, valamint 2500 darab 
díszt, kerékvetőt, oszlopfőt, figurális 
elemet és 315 ajtót újítottak fel. Ki-
cseréltek több mint 530 ablakot, 150 
négyzetméternyi homlokzati kerá-
miát, továbbá 300 négyzetméternyi 
üvegablakot restauráltak, és az Ár-
pádka-szobor is új fényben díszeleg. 
Emellett a folyosón 2000 négyzetmé-
ternyi felületen kicserélték, kiegészí-
tették, kiszínezték vagy újraszínez-
ték a törött, csorbult csempéket. 

A polgármester hangsúlyozta, az 
év végére teljesen – az utómunká-
latokkal együtt – befejeződik a fel-
újítás, és visszatérhet mindenki az 
épületbe.

Bogasov Istvánt nevezte ki az 
önkormányzat a Hírös Sport 
Nonprofit Kft. vezetőjének 
november elsejével. A városi 
cég élére az új ügyvezetőt 
októberben választotta meg 
a Városstratégiai és Pénzügyi 
Bizottság.

November 
e l s e j é i g 
dr. Patay 
Balázs ve-
zette a Hí-
rös Sport 
N o n p r o fi t 
Kft.-t.  A 
Kecskeméti 

Fürdőt, valamint a Benkó Zoltán 
Szabadidőközpontot is üzemel-
tető cég vezetője lemondott az 
ügyvezetői tisztségéről, így szer-
ződése október 31-ével közös 
megegyezéssel megszűnt. A le-
köszönő vezető helyére Bogasov 
István került a Városstratégiai és 
Pénzügyi Bizottság októberi dön-
tésének értelmében.

A bizottság 4 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás mellett támogatta az 
új igazgatót. Az önkormányzat 
kizárólagos és többségi tulajdoná-
ban lévő gazdasági társaságainak 
esetében a választással és díjazás-
sal kapcsolatos ügyekben a bizott-
ság saját hatáskörében dönt.

Bogasov  
István a  
Hírös Sport 
vezetője

Az idén jelentősen megnőtt rezsiköltségek miatt az októberi 
közgyűlés módosította Kecskemét önkormányzatának szociális ren-
deletét. Azok a családok, amelyeknek egy főre jutó havi jövedelme 
nem éri el a 159.600 forintot, maximum havi 6000 forintos, az egye-
dülállók, a gyermeküket egyedül nevelők pedig havi 8000 forintos 
támogatásban részesülhetnek többletfogyasztásuk kifizetéséhez.

Az előterjesztő Engert Jakabné 
alpolgármester kifejtette: azért 
van szükség az egyébként rég-

óta jól működő, stabil szociális 
rendelet módosítására, mert a 
rezsiárak emelkedése nagy mér-

tékben érintette a családokat. Két 
elemmel egészítették ki az eredeti 
rendeletet. 

Az előterjesztés szerint a lakos-
sági átlagfogyasztást meghaladó 
rezsiköltség gáz- vagy villanyáram-
költségeire nyújtható a támogatás 
azoknak a családoknak, akiknek 
háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a mini-

málbér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulékkal csökkentett 
összegét. Ez jelenleg 159.600 forint. 
Azok az egyed ül élők vagy gyerme-
küket egyedül nevelők is jogosultak 
a rezsitámogatásra, akiknél az egy 
főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg a minimálbér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjáru-
lékkal csökkentett összegének 120 
százalékát.

A támogatás összege az átlagfo-
gyasztást meghaladó túlfogyasztás 
30 százaléka, maximum havi 6000 
forint, az egyedül élők, a gyermekü-
ket egyedül nevelők esetében pedig 
maximum havi 8000 forint lehet. 
A gázártámogatás a fűtési idényre, 
azaz október 15-e és április 15-e kö-
zött igényelhető, villanyár-támoga-
táshoz pedig egy teljes évre.

Engert Jakabné azt is elmondta, 
folyamatosan figyelik a beérkező 
igényeket és szükség szerint módo-
síthatják ezt a rendszert.

Dr. Fekete Gábor, a kecskeméti 
önkormányzat Fidesz–KDNP frak-
ciójának frakcióvezetője üdvözölte 
az előterjesztést, megköszönte az 
alpolgármester munkáját. Kiemelte, 
jó úton halad a város, amikor segít-
séget nyújt azoknak, akik túllépik 
az energia-átlagfogyasztást. Végül 
a képviselő-testület 15 igennel egy-
hangúlag támogatta a szociális ren-
delet módosítását.

Kecskeméti családok rezsitámogatást 
KAPHATNAK AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL 
KECSKEMÉTI KRÓNIKA
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Helyszín: Árpádváros városrész
Közösségi helyszín: II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola előtti tér, Tóth László sétány 2.

8:30  Zenés ébresztő
9:00  Találkozó a Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti 

téren
 Lombtalanítási eligazítás, eszközök kiosztása
12.00 Közös ebéd és táncház a Csipkefa zenekarral 
13:00  Rendezvény zárása

Részvételi szándékukat a közös képviselőknél lehet jelezni. 
Várjuk szeretettel a lakosokat!
A program ingyenes. CSIPKEFA ZENEKAR

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

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

Európai Szociális

Alap

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

13. célterület 

ÁRPÁDVÁROSI
LOMBTALANÍTÁS november 26.

szombat

2022. 

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.

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

Célterület: 6.

ZENE 

ÉS LÉLEK 

HARMÓNIÁJA
Helyszín: Szentcsalád plébánia 

   6000, Kecskemét, Irinyi út 62. 

10:00  Szentmise

11:00  Novum Kamarazenekar adventi koncertje

11:40  Mikulásajándékok átadása

A 2016. január 1-ig született gyermekeket megajándékozzuk, a regisztráció-

kat a hikecskemet@kecskemet.hu e-mailcímre várjuk november 30-ig.

A program a Hi!Kecskemét projekt és a Széchenyivárosért Egyesület együtt-

működésében valósul meg.  A program ingyenes. A programváltoztatás 

jogát a szervezők fenntartják!

2022. december 4.vasárnap
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Ifjú versmondók találkoztak 
A SZÓRAKATÉNUSZBAN 

29 nagycsoportos óvodás bizo-
nyította versmondó-tehetségét 
múlt pénteken a Szórakaté-
nusz Játékmúzeum és Műhely 
körtermében. A Városi Versmon-
dó Találkozót 15. alkalommal 
szervezték meg a gyerekek 
számára.

A november 11-én immáron 15. 
alkalommal megrendezett Városi 
Versmondó Találkozón Engert Ja-
kabné alpolgármester köszöntötte a 
versenyzőket. Mint mondta, nagyon 
büszke a város minden tehetségére, 
és öröm, hogy egyre több tehetség-
műhelyünk van.

– Különösen fontosnak tartom, 
hogy novemberben rendezték meg 

ezt a versenyt, hiszen ez a tehet-
séggondozás, a tehetséges ifjúság, 
a fiatalok hónapja. Ilyenkor különös 
figyelmet fordítunk erre. Rendezünk 
egy városi ünnepséget is a kiváló, 
tehetséges fiatalok köszöntésére 
– mondta az alpolgármester. Hoz-
zátette, hogy a tehetséggondozás 
már óvodáskorban elkezdődik, a vá-
rosban sok óvoda bekapcsolódott a 
versmondó találkozóba is.

A város nagycsoportos óvodá-
sai részére szervezték meg a ver-
smondó találkozót, kifejezetten a 
tehetséggondozás érdekében. 29 
gyermek érkezett az eseményre. Az 
előadásokat egy háromtagú zsűri 
bírálta el. A nap végén a nyertesek 
oklevelet és könyvet vehettek át.

Bemutatták a Neumann 
utazó egyetemét 
Bemutatták a Neumann János Egyetem GAMF karának udvarán az 
országosan is egyedülálló utazó egyetemet. A Neumann Techno-
lógiai Bázist, Kecskeméten túlmenően, 13 városban fogják bemu-
tatni. A NEUTECH konténerében programozói feladatokat kapnak a 
középiskolások.

Dr. Sztachó-Pekáry István alpolgár-
mester hétfőn nyitotta meg azt a saj-
tótájékoztatót, melyen bejelentették, 
hogy útjára indul a Neumann János 
Egyetem országosan is egyedülálló 
utazó egyeteme. Dr. Kovács Lóránt, a 
GAMF kar dékánja ismertette, a Neu-
mann Technológiai Bázis legfőbb eré-
nye, hogy segítségével könnyedén el 
tudnak jutni a középiskolásokhoz.

– Több iskolást tudunk elérni, meg-
szólítani azzal az üzenettel, hogy 
érdemes mérnöknek lenni, érdemes 
természettudományokat tanulni – 
mondta  Dr. Kovács Lóránt.

Egy 3x6 méteres konténert alakí-
tottak ki digitális oktatási rendszerrel, 
wifivel, klímával. A NEUTECH elneve-
zésű építményben órákat, programo-
zói feladatokat kapnak a középisko-
lások. Dr. Fülöp Tamás, a Neumann 
János Egyetem rektora ismertette, 

milyen témákat mutat be az utazó 
egyetem.

– Mindenekelőtt a fenntarthatóság, 
a digitális kompetenciák, a hidrogén-
hajtás, a robotizáció vagy a modern 
logisztika, és a fantasztikus kollégá-
inknak és együttműködő partnereink-
nek köszönhetően egy olyan program, 
projekt állt össze, amely országosan is 
példaértékű és egyedülálló – emelte 
ki dr. Fülöp Tamás.

Az országot járó Neumann Techno-
lógiai Bázis egyik fő célja a beiskolá-
zás, a pályaorientáció. A roadshow 
megszervezését a Neumann János 
Egyetem mellett az Alapértékek Non-
profit Kft. is segítette.

A Neumann Technológiai Bázist, 
Kecskeméten kívül 13 városban fogják 
bemutatni. A különböző helyszíne-
ken 2-3 napot fog vendégeskedni a 
NEUTECH.

Városunk a  
tehetségprogram 
fókuszában 
A helyi közösségek nélkülözhetetlen 
tehetségtámogató szerepére hívja 
fel a figyelmet a Nemzeti Tehetség 
Program novemberben, amely im-
már harmadik éve tematikusan a 
helyi tehetségtámogatás hónapja. 
Idén Kecskemét kerül a fókuszba, 
mint Tehetségbarát Önkormányzat 
Díjjal tavaly elismert település. Mint 
jelzik, városunkban jelentős segítsé-
get kapnak a diákok, valamint men-
toraik és mestereik.  
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A kecskeméti kulturális és okta-
tási intézmények is arra kény-
szerülnek, hogy kisebb-nagyobb 
mértékben takarékoskodjanak, 
sőt némelyik kulturális intéz-
mény arra is, hogy ideiglenesen 
bezárjon télen az ugrásszerűen 
megemelkedett energiaárak 
miatt. Jó hír ugyanakkor, hogy 
a Kecskeméti Fürdő és a többi 
sportlétesítmény továbbra is a 
megszokott rend szerint várja a 
mozogni vágyókat.

A Nemzeti Színház  
januárban zárva tart
A kialakult nehéz gazdasági helyzet 
miatt a Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház januárra kénysze-
rűen leállítja működését, mindhárom 
játszóhelyük zárva tart – jelentet-
te be a színház november elején. 
A nagyszínház és a stúdiószínház 
február 1-jével megnyitja kapuit, a 
kamaraszínházban viszont csak már-
cius közepén indul újra a munka. A 
vezetőség által meghozott döntés 
kényszerű, nézőiket ugyanakkor 
biztosítják arról, hogy emiatt nem 
szenvednek hiányt semmiben az idei 
évadban. Az elmaradó három bemu-
tató a jövő évadban pótolva lesz, a 
bérletes nézők pedig az opera helyett 
egy október 22-e óta nagy sikerrel ját-
szott vígjátékot, a Tombol az erényt 
láthatják majd bérletes előadásként, a 
kamaraszínház helyett a nagyszínház 
színpadán. A januári zárvatartás ideje 
alatt jegypénztáraik közül kizárólag a 
Malom Központ földszintjén megta-
lálható jegyiroda lesz nyitva, februári 
előadásaikra ott vagy online felületen 
lehet jegyet vásárolni.

A többi kulturális  
intézmény többsége is 
időszakosan bezár
Az októberi városi közgyűlés egy-
hangúlag döntött arról, hogy a 
drasztikusan emelkedő energiaárak 
miatt korlátozzák a megyei könyv-
tár, a Cifrapalota és más kulturális 
intézmények nyitvatartását, a leghi-
degebb időszakban – jellemzően de-

cember-januárban – több kulturális 
intézményt bezárnak, ugyanakkor 
változatlan formában – de takarékos-
sági intézkedésekkel – működhetnek 
tovább a bölcsődék, óvodák, szociális 
és egészségügyi intézmények, vala-
mint a Kecskeméti Fürdő és a többi 
sportlétesítmény is.

A megyei könyvtár rendes nyitva-
tartása (keddtől szombatig) novem-
ber 1-jétől annyiban módosult, hogy 
kedden és szerdán is zárva tart az 
intézmény, de az ablakoknál e két 
napon is lehet intézni a kölcsönzé-
seket. A könyvtár tehát november 1. 
óta csütörtökön, pénteken és szom-
baton várja az olvasókat 9-től 18 órá-
ig. Az olvasók a földszintet és az első 
emeletet látogathatják, a kollégákat 
is ezeken a szinteken, illetve a klímá-
val fűthető terekben helyezték el. A 
hetényegyházi fiókkönyvtár október 
10-től ideiglenesen felfüggesztette 
tevékenységét.

Szintén jelentős változás, hogy a 
fűtésszezon idejére az Ifjúsági Otthon 
és vele együtt az Otthon mozi prog-
ramjai és jegypénztára a Hírös Agóra 
központi, Deák téri épületébe kerül-
tek át. Az Otthon mozi filmvetítései 
zavartalanul folytatódnak az évben az 
agóra tágas színháztermében. A Hírös 
Agóra Kulturális Központ vasárnapon-
ként zárva tart, majd a takarékosság 

jegyében december 21. és január 27. 
között teljesen bezár.

A Kecskeméti Katona József Múze-
um október 18-tól korlátozta a Cifra-
palota és a Szórakaténusz nyitvatar-
tását: előbbi csütörtöktől vasárnapig 
10-től 17 óráig, utóbbi csütörtöktől 
szombatig 10-től 17 óráig tart nyitva. 
Kiállításaik természetesen továbbra is 
látogathatóak, nyitnak új kiállításokat 
és szerveznek programokat is.

A Ciróka Bábszínház az évadban 
tervezett bemutatók közül egy előa-
dás színpadra állítását elhagyja, a 
többi bemutató előállítási költségeit 
csökkentik, az intézmény december 
21. és január 21. között zárva tart.

A Kecskeméti Fürdő 
tartja a frontot 
Jó hír, hogy a Kecskeméti Fürdő vál-
tozatlan formában működhet tovább, 
legalábbis december 31-ig, ezt köve-
tően áttekintik a helyzetet az új ener-
giaárak fényében. Az önkormányzat 
november 10-én közölte, hogy a für-
dő október 1. és december 31. között 

a jelentősen megnövekedett köz-
üzemi költségeire bruttó 63.500.000 
forint vissza nem fizetendő állami 
támogatást kap, így mindenképpen 
biztosított, hogy az eddig megszokott 
rendben nyújtson sportolási, kikap-
csolódási lehetőséget mind a lakos-
ság, mind pedig a különféle sportágak 
szakosztályaiban sportolók számára.

Takarékoskodás  
és összevonások  
az oktatásban
A Kecskeméti Szakképzési Centrum 
(KSZC) bizonyos technikumainak ösz-
szeköltöztetésével próbál spórolni. 
Ignácz Bence főigazgató a KTV Ki-
emelő című műsorának november 
14-i adásában elmondta: megtör-
tént egyes iskolák összeköltözése, 
illetve az órarendbeli, szervezésbeli 
változások, így az érintett iskolák-
ban délelőtti és délutáni oktatást is 
tartanak a diákoknak. Összesen hat 
intézményükben történt változás: az 
intézkedések a Szent-Györgyi Albert 
Technikum, a Gáspár András Techni-
kum, a Kada Elek Technikum, a Kandó 
Kálmán Technikum, a Széchenyi Ist-
ván Technikum és a Gróf Károlyi Sán-
dor Technikum mindennapjait érintik. 
Olyan épületekből kell költözniük az 
iskoláknak a fűtési szezon idejére, 
amelyek energiafelhasználása nem 
elég korszerű. Ignácz Bence hangsú-
lyozta: nem terveznek online oktatás-
ra átállást, az intézkedéseknek épp az 
volt a fő célja, hogy ezt elkerüljék, és 
jelen állás szerint úgy tűnik, ez sike-
rülni is fog.

A Kecskeméti Tankerületi Központ-
hoz tartozó iskolák esetében nem ter-
veznek intézményi összevonásokat, a 
fenntartásukban működő köznevelési 
intézmények fűtéséről a meglévő fű-
tési rendszerek használatával gondos-
kodnak, egyedileg határozva meg az 
épületek fűtési protokollját.

A kulturális és oktatási intézmények is 
takarékoskodnak az energiaárak miatt

Az energiatakarékosság érdekében tett 
intézkedések többek között a Szent-Györgyi 

Albert Technikumot is érintik

Januárban zárva lesz a színház, a 
vezetés ugyanakkor arról biztosítja 
nézőiket, hogy emiatt semmiben nem 
szenvednek hiányt  az idei évadban

A Hírös Agóra magába 
fogadta az Otthon mozit is

A Kecskeméti Fürdő egy 60 milliós állami 
támogatásnak köszönhetően december 31-ig 

biztosan változatlan formában működik tovább
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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*

A litvániai légibázison  
jártak városvezetőink 
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere és az 
önkormányzat képviselő-testületének egy része tett nemrég 
látogatást a litvániai Śiauliai légibázison, az ott szolgáló magyar 
katonákat üdvözölve.

A delegációt Kecskemétről Ugrik 
Csaba dandártábornok, az MH 59. 
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 
bázisparancsnoka kísérte; a dan-
dártábornok 2019-ben töltötte be a 
kontingensparancsnoki beosztást a 
litván támaszponton.

A pénteki találkozón Ványik At-
tila alezredes, jelenlegi kontingens 
parancsnok fogadta a látogatókat, 
majd tartott részletes előadást a 
kint lévő állományról, feladatok-
ról és eredményekről. Az előadást 
a munkaterületek és repülőgépek 
bemutatása követte, ezzel erősítve 
a civil-katonai együttműködést a vá-
ros és a repülőbázis között.

Forrás: MH 59.  

Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Facebook-oldala

Kövér László:  
mondjunk nemet 
a szankciókra! 
Kiszivárgott információk szerint az Oroszország elleni 9. uniós szank-
ciós csomag tartalmazná a szankciók nukleáris fűtőelemekre vonat-
kozó kiterjesztését is, ami egyértelmű csapás lenne Magyarország 
energiaellátására, ezért hazánk ezt semmiképpen nem fogja támo-
gatni – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke nemrég a 
Mondjunk nemet a szankciókra! című országjáró sorozat keretében.

Kövér László a Neumann János Egye-
tem nagyelőadójában tartott előadást 
november 8-án országjáró körútja 
részeként, melynek célja, hogy mi-
nél többeknek felhívja a figyelmét 
a brüsszeli szankciókról szóló új 
nemzeti konzultáción való részvétel 
fontosságára.

A nemzeti konzultációval a kormány 
célja most is ugyanaz, mint korábban: 
keresi az egyetértési pontokat, ame-
lyekre alapozva Brüsszelben és más 
nemzetközi fórumokon jobban tudja 
érvényesíteni a nemzeti érdekeket, ez-
úttal az Oroszország elleni szankciók 
vonatkozásában – mondta Kövér Lász-
ló a KTV-nek adott interjújában.

Rámutatott: a világgazdaság oly 
mértékben globalizált, hogy nem 
lehet szankciókkal kárt okozni egy 
célországnak úgy, hogy csak az szen-
vedjen. A cél sokkal inkább a béke mi-
előbbi megteremtése lenne.

Hangsúlyozta, hogy előreláthatólag 
tudjuk biztosítani az ország energia-
igényét, tározóink jóval meghaladják 
azt a szintet, amit az Európai Unió 
előír. „Az a tapasztalatunk, hogy az 
orosz fél, a Gazprom eddig betartotta 
a velünk kötött összes szerződését. 
Mivel hosszú távú szerződést kötöt-
tünk az orosz gázszállításra vonatko-
zóan, ez biztosítja Magyarország gáz-
ellátását” – szögezte le.

A kecskeméti önkormányzati küldöttség  
a šiauliai (Litvánia) légibázison, a magyar 
vadászgép-vezérsíkból készült emlékműnél

Kövér László házelnök a kecskeméti Campuson

Szemereyné Pataki Klaudia  
polgármestert fogadják a litvániai 
magyar katonai misszió képviselői  

(Előtérben Ugrik Csaba dandártábornok)
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November 17. a koraszülöttek 
világnapja. A közelgő dátum 
alkalmából szervezett közös 
ünneplést a Hírös Koraszülötte-
kért Közhasznú Alapítványa. A 
Messzi István Sportcsarnokban 
megrendezett szívmelengető 
eseményre olyan családok érkez-
tek gyermekeikkel, amelyeknél 
a vártnál korábban érkezett a 
baba. Bábjáték, lufihajtogatás, 
arcfestés, közös tánc és PIC-nik 
várta a legkisebb hősöket.

Csősz Alexandra

Vidám, önfeledten játszó gyermekek 
töltötték meg a Messzi István Sport-
csarnokot a koraszülöttek világnapja 
alkalmából a Hírös Koraszülöttekért 
Közhasznú Alapítvány által szervezett 
közös ünneplésen. Valamennyijük 
egészséges, viszont legtöbbjükben 
közös, hogy koraszülöttként jöttek a 
világra.

– 2019-ben tudtunk utoljára 
együtt ünnepelni. A pandémia miatt 
három évet kellett várnunk az újabb 
koraszülöttpiknikre. Már nagyon 
vártunk benneteket. Mindig öröm 
számunkra a találkozás, hőseink fel-
cseperedését örömmel látjuk újra és 
újra – köszöntötte a résztvevőket dr. 
Kelemen Edit, a Bács-Kiskun Megyei 
Oktatókórház PIC-Koraszülött rész-
legének vezető főorvosa, a Hírös Ko-

raszülöttekért Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumának elnöke.

– A Hírös Koraszülöttekért Köz-
hasznú Alapítvány az önök, a ti tá-
mogatásotokkal segíti a korszerű 
betegellátást. Az alapítvány a sze-
mélyi jövedelemadó 1 százalékának 
felajánlásaiból, magánszemélyek, 
vállalkozók támogatásából, pályáza-
ti forrásokból az elmúlt 3 évben 30 
millió forintot fordított a korszerű 
koraszülött-ellátásra – tette hozzá a 
főorvos.

A múlt szombati rendezvényen 
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecske-
mét polgármestere is köszöntötte a 
megjelenteket. A polgármester hang-
súlyozta, hogy a legnagyobb öröm 
mindenki számára, hogy a picikék, 
akik itt vannak, mosolyaikkal, a jó-
kedvükkel szebbé és emlékezeteseb-
bé teszik mindennapjainkat.

– Szeretnénk, hogy ők is olyan 
szép, büszke és gyönyörű életet él-
jenek, amilyet minden szülő elképzel 
a saját gyermekének, amikor eldön-
ti, hogy gyermeket vállal – mondta a 
polgármester.

Dr. Gondos Miklós, a Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórház főigazgatója 
elmondta, hogy 1200-1500 kora-
szülött születik ma Magyarorszá-
gon. – Mindent meg kell tenni azért, 
hogy ez a szám minél kisebb legyen 
– hangsúlyozta a főigazgató. – Vi-
szont, akik koraszülöttként jönnek a 
világra, azok érdekében nekünk kell 
elkövetnünk mindent, hogy az élet-
minőségük olyan legyen, mint ami a 
rendezvényen részt vevő gyermekek-
nek is megadatott.

A sportcsarnok előtt egy kifeje-
zetten koraszülöttek mentésére fel-
szerelt mentőautó állt, ahol a szak-
emberek készséggel válaszoltak az 
érdeklődök minden kérdésére a lelki-
leg is megterhelő hivatással kapcso-
latban. Emellett egész napos játék 
várta a legkisebb hősöket. Ugrálóvár, 
arcfestés, bábszínház szórakoztatta a 
gyerekeket, és az eseményhez híven 
PIC-nikre invitálták a kicsiket és szü-
leiket a szervezők.

KORASZÜLÖTT PIC-NIK,  
a legkisebb hősök találkoztak

SIKERES A CLLD PROGRAM  
megvalósítása Kecskeméten
A „KözösségÉpítő Kecskemét” című, TOP-7.1.1-16-2017-00112 projektazonosító 
számú kecskeméti CLLD program 2017 decemberében indulhatott el. A konzorcium 
a Városi Szociális Közalapítvány vezetésével 750 millió forintnak megfelelő forrás 
felhasználását tervezhette meg, melyből 500 millió forintot az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, 250 millió forintot pedig az Európai Szociális Alap biztosított. 

A KözösségÉpítő 
Kecskemét Helyi 
Közösséget 2016. 
évben 13 alapító 
szervezet azzal a 
céllal hozta létre, 
hogy a konzorcium 
vegyen részt a kö-
zösségvezérelt helyi 
fejlesztések (Com-
munity-Led Local 
Development – rövidítve CLLD) pályázaton. 

Az elnyert vissza nem térítendő támogatás-
ból 637,5 millió forint pályázati eljárásban ki-
választott helyi projektek végrehajtására volt 
fordítható, melyből a KözösségÉpítő Kecske-
mét Konzorcium az európai uniós források 
felhasználására 5 pályázatot hirdetett meg 
2019. és 2020. években. 

A rendelkezésre álló ERFA forrásokból két 
közösségi ház (Széchenyiváros és Hunyadivá-
ros), egy játszótér (Kósafalu) és egy közösségi 
tér (Széchenyiváros) létrehozását támogatta 
a helyi akciócsoport. A CLLD program kere-
tében 24 helyi civil szervezet valósítja meg a 
projektjét, összesen 250 millió forint ESZA 
forrás felhasználásával. A kedvezményezet-
tek 2020. október és 2021. március hónapok 

közötti időszak-
ban kezdhették 
meg programjaik 
végrehajtását. 

A támogatás-
ban részesített 
közösség építő civil 
szervezetek 2022. 
október végéig 14 
projektet már be-
fejeztek. A lezárult 

projektek keretében az elmúlt 2 évben 260 
program 688 közösségfejlesztő esemény volt 
Kecskeméten. További 14 projekt pedig még 
megvalósítás alatt áll.

A kecskeméti CLLD program 2023. június 
hónapban fog befejeződni. 

Kodály és Bartók nyomában 
HATÁROK NÉLKÜL

A kecskeméti Hírös Agóra Kulturális 
és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. és a 
szabadkai Népkör Magyar Művelődési 
Központ Kultúrában utazunk – folKulture 
elnevezésű, HUSRB/1903/33/0011 azonosí-
tó számú közös projektet valósított meg. 

A projekt nagy hangsúlyt fektetett Bartók Béla 
és Kodály Zoltán kutatómunkájának bemutatá-
sára a mai népzenei és néptáncos programok 
által. A rendezvénysorozat során Szabadka és 
Kecskemét polgárai ismerkedhettek egymás 
zenéjével, táncával – ezáltal kultúrájával – 
megalapozva és továbbörökítve a kölcsönös 
megértést és tiszteletet.

A szabadkai Népkör Magyar Művelődési 
Központ Róna Táncegyüttese és a Kecskemét 
Táncegyüttes táncosai szakmai nap, műhely-
munka, táncház és többnapos bentlakásos tá-
bor keretében készültek a közös műsorukra. 
A Visszatekintés – Kodály és Bartók nyomában 

című koprodukciós, táncos-zenés bemutató 
előadásra Kecskeméten, a Hírös Agórában ke-
rült sor.

Szerb népzeneórák keretében hat iskolában 
és a Hírös Agórában kecskeméti diákok ismer-
kedhettek a szerb kultúrával, hagyományokkal, 
szerb népzenével, néptánccal és a hagyomá-
nyos népviselettel. 

A kecskeméti gyermekek kreatív, játékos, il-
letve kézműves foglalkozásokon vehettek részt 
szakképzett animátorok irányítása mellett a 
Játéktár és a szabadkai Aranykapu Játszóház 
közreműködésével. Mesemondók és népzenei 
együttes fellépése színesítette a programot.

A projekt az Európai Unió pénzügyi támo-
gatásával valósult meg az Interreg-IPA Határon 
Átnyúló Együttműködési Program Magyaror-
szág–Szerbia által.

KAPCSOLAT:
Projekt címe: Kultúrában utazunk – folKulture
Kapcsolattartó: Barta Dóra ügyvezető igazgató
Szervezet neve: Hírös Agóra Kulturális és Ifjú-
sági Központ Nonprofit Kft. 
Telefonszám: 76/503-880
E-mail cím: hirosagora@hirosagora.hu

KULTÚRÁBAN UTAZTUNK

Fotók: Banczik Róbert

A projekt tartalmáért teljes mértékben a Hírös Agóra Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények 
között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszönti a megjelenteket, 
 mellette dr. Kelemen Edit főorvos

Európai Strukturális

és Beruházási Alapok
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Az Egészséges Városokhoz 
csatlakozott Kecskemét 

Még februárban fogadta el városunk közgyűlése, hogy csatlakozunk 
az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületéhez. Áprilisban 
jóváhagyták tagfelvételi kérelmünket, október 25-én pedig a Város-
házán tartották meg a csatlakozási dokumentum ünnepélyes aláírá-
sát. Mint elhangzott, nagyon örülnek Kecskemét csatlakozásának, 
hiszen ilyen idősügyi programra még nem volt példa a tagok között.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester köszöntőjében kiemelte, 
kiváló szakmai munka folyik Kecs-
keméten az egészségfejlesztés 
terén, mostantól pedig módunk 
és lehetőségünk nyílik arra, hogy 
szűkebb pátriánk mellett az egész 
magyar nemzetet szolgáljuk jó 
tapasztalatainkkal.

Elismerését fejezte ki a különböző 
szervezetek felé, amelyek az egész-
séges életmód népszerűsítésében, a 
lakosság edukálásában kiemelt sze-
repet vállaltak Kecskeméten.

– Most egy újabb lépcsőfokra lép-
hetünk ezen a téren. Bízom abban, 
hogy mozgató rugói lehetünk majd 
az Egészséges Városok mozgalmának. 
Azt a tudást, képességet, amit meg-
szereztünk, a már kialakult jó tapasz-
talatot a magyarság segítésére fordít-
hatjuk – fogalmazott a polgármester.

A polgármester köszöntője után 
De Blasio Antonio, az Egészséges 
Városok Kárpát-medencei Egyesü-
letének elnöke számolt be a szer-
vezet történetéről, működéséről és 
célkitűzéseiről.

– Kecskemét csatlakozása eseté-
ben nem arról van szó, hogy mi ide 
hozzuk a tudást, hanem próbáljuk 
átvenni, kamatoztatni a város tapasz-
talatait. Ilyen idősügyi programra 
ugyanis még nem volt példa a tagok 
között – mondta De Blasio Antonio.

Mint elhangzott, az egyesület 
tagvárosainak célja a helyi lakosság 
egészségi állapotának javítása, fejlesz-
tése: az esélyegyenlőség biztosítása, 
a közösségi részvétel biztosítása, 
valamint széles körű együttműködés 
kialakítása minél több érintett szektor 
szereplőinek bevonásával.

Ahogyan minden tagvárosban, így 
Kecskeméten is irányító bizottság 
alakult, amelynek elnöke Engert 
Jakabné alpolgármester, társelnöke 
pedig dr. Bagi Anett, az Egészségfej-
lesztési Iroda vezetője.

Támogatják az egy-
szülős családokat 
Családnak lenni határtalanul – fókuszban az egyszülős családok címmel 
rendeztek konferenciát október 25-én a Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtárban. A rendezvényen Szemereyné Pataki Klaudia, Kecske-
mét polgármestere, a rendezvény fővédnöke segítséget és támogatást 
ígért a gyermekeiket egyedül nevelő édesanyáknak és édesapáknak.

Családnak lenni határtalanul – fókusz-
ban az egyszülős családok címmel 
rendezett konferenciát a Kulturális 
Híd a Térségek Között Alapítvány, a 
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, 
a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, 
illetve az Egyedülálló Szülők Klubja 
Alapítvány és az Egyedülálló Szülők 
Klubja Kulturális Központ.

A rendezvény elején Szőnyi Kinga, 
a Magyar Asszonyok Érdekszövetsé-
gének elnöke ismertette az Európai 
Bizottság gondozási stratégiáját, 
amely később a tagországok számára 
kötelezővé válna.

A rendezvény fővédnöke, Szeme-
reyné Pataki Klaudia szerint az önkor-
mányzat minden segítséget igyekszik 
megadni a gyermekeiket egyedül ne-
velők számára.

– Ehhez el kell jutnia hozzánk a 
hívó szavaknak, az információknak, 
hogy milyen segítségre van szükségük 
ezeknek a családoknak. Ehhez jelen-
tenek nagy segítséget a civil szerve-
zetek és ez a konferencia is, mert így 
jutnak el hozzánk a valódi problémák 
– fogalmazott beszédében Kecskemét 
polgármestere.

Hogy miért kell az egyszülős csa-
ládokról beszélni? Ezt a kérdést tet-
te fel előadása elején az Egyedülálló 
Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi 
elnöke. Nagy Anna szerint ennek két 
fontos oka van: egyrészt ma félmillió 
gyermek él Magyarországon egyszü-
lős családban, a másik probléma pe-
dig az, hogy az utóbbi 40 évben meg-
duplázódott a gyermekeiket egyedül 
nevelő anyukák és apukák száma.

Hamarosan megnyitják 
a Károly Róbert körutat 
a közlekedők előtt
Az év végére várhatóan már a 
forgalom előtt is megnyitják Kecs-
keméten a Károly Róbert körút új 
szakaszát. A Margaréta buszfordu-
lótól egészen az 5-ös főútig tartó 
területen két körforgalmat, bicikli- 
és szervizutat alakítottak ki, vala-
mint a közvilágítást is kiépítették.

2022 tavaszán kezdődtek a Károly Ró-
bert körút új szakaszának kivitelezési 
munkálatai, ami alig több mint fél év 
alatt el is készült. A beruházásnak kö-

szönhetően 1135 méter hosszú, 7 méter széles-
ségű, aszfalt burkolatú, 2x1 forgalmi sávos köz-
út létesült, amely a Margaréta-buszfordulótól az 
5-ös főútig tart. Az új útszakasz két körforgal-
mat is magába foglal, az 5-ös főút mentén egy 
turbókörforgalmat, valamint az Irinyi utcánál 
egy szimpla körforgalmat. A kivitelezés műszaki 
tartalmához tartozik még egy 2x1 sávos kerék-
párút, valamint egy kiépített gyalogjárda is. Az 
északi oldalon a közvetlen szomszédos ingatlan 
megközelítése, valamint a meglévő földúthá-
lózat csatlakoztatása érdekében, a főpályával 
párhuzamosan szervizút is épült 4 méter széles 

zúzottkő burkolattal, valamint a közvilá-
gítást is kiépítették.

Kecskemét Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-vel konzorciumban 3.322.576.733 
Ft összegű vissza nem térítendő euró-
pai uniós, illetve hazai támogatást nyert 
a „Károly Róbert krt. II. ütemének meg-
valósítása” című projekt keretében a 
Károly Róbert krt. hiányzó szakaszának 
megépülésére, mely a Margaréta utcai 
csomóponttól az 5. sz. főúti csomópon-
tig húzódó útszakaszt foglalja magába.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap
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Újabb 5 évre nevezték ki Cseke Pétert a Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház igazgatójává, aki immár a negyedik ciklusát kezdi 
meg. Az igazgató beszélt a KTV-ben a következő időszak terveiről, 
a színház társulatáról, és szóba kerültek az energia-veszélyhely-
zettel kapcsolatos intézkedések is.

Újabb öt évre Cseke Pétert ne-
vezte ki Kecskemét közgyűlése a 
Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház igazgatójává. Ennek apro-
pójaként volt nemrég a Kecskeméti 
Televízió Kiemelő című magazinjá-
nak vendége a Kossuth-díjas direk-
tor. Cseke Péter elmondta, hogy az 
elmúlt 3 ciklus óta nem változott 
az elképzelése a színházról, mindig 
is azt gondolta, hogy a városban a 
népszínházi vonalat kell erősíteni.

– Egy jó színháznak olyannak kell 
lennie, mint egy jó könyvtárnak. 
Ha bemegy valaki, akkor megtalál-

ja a kedvére valót. És valóban ez 
a népszínházi vonulat ezt jelenti, 
játszunk itt klasszikusokat és most 
már játszunk operát is, játszunk gye-
rekeknek vagy ifjaknak és játszunk 
egészen új, modern darabokat is 
– mondta a KTV-ben Cseke Péter, a 
Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház igazgatója. 

Az igazgató beszélt arról, hogy 
a közelmúltban elnyert „nemzeti 
címet” kitüntetésként élik meg. 
Az egyes évadok megtervezésekor 
fontos, hogy az opera és a zenés 
műfajok olyan helyet kapjanak, 

mint a prózai előadások. Cseke Pé-
ter kiemelte, hogy az ország egyik 
legkiválóbb társulatát tudhatják 
magukénak. A beszélgetés alatt az 
igazgató kitért az energia-veszély-
helyzet színházat és premiereket 
érintő hatásaira is. Cseke Péter 
hangsúlyozta, hogy a színháznak is 
alkalmazkodnia kell a nehézségek-
hez, ezért úgy döntöttek, hogy há-
rom bemutatót a következő évadra 
halasztanak.

– Januárban le fogunk állni egy 
hónapra. Ezért az évadunk egy picit 
meg fog hosszabbodni, tehát nem 
május végén lesz vége, hanem júni-
us közepe körül. A nagyszínházat és 
a kamaraszínházat, illetve Rusztot 
is bezárjuk egy hónapra. A kamara-
színházat egy kicsit hosszabb időre 
– mondta Cseke Péter.

Beregszásziak 
vendégszerepeltek
Egyszerre szórakoztató és drámai előadást láthatott november 
13-án a kecskeméti publikum a Katona József Nemzeti Színház-
ban. A beregszászi színitársulat Petőfi A helység kalapácsa című 
elbeszélő költeményét adta elő Vidnyánszky Attila rendezésében. 
Az előadás teljes bevétele az ukrajnai háború miatt Magyaror-
szágra menekült kárpátaljai társulatot segíti.

A beregszásziak a budapesti Nem-
zeti Színházzal közös produkciót 
tavasszal mutatták be Magyaror-
szágon, azóta járják vele az orszá-
got. Cseke Péter meghívására most 
érkezett el a kecskeméti bemutató 
ideje, egyetlen előadás erejéig.

– Egy művész számára a legfon-
tosabb az alkotás, így színházigaz-
gató kollégáimmal eldöntöttük: 
amíg a beregszásziak kényszerűen 
itt vannak, lehetőségeket kell ke-
resnünk nekik. Ezt a Nemzeti Szín-
házzal együttműködésben közös 
produkciók formájában, valamint 
saját előadásokkal igyekszünk meg-
teremteni – idézte fel az előzmé-
nyeket Cseke Péter igazgató. 

A darabot átszőtték az ukrajnai há-
borúra és a menekült-létre való utalá-
sok, miközben ifj. Vidnyánszky Attila 
Petőfi kárpátaljai vonatkozású levele-
iből idézett. Egy különösen erős jele-
netben Petőfi a menekültek „hajóját” 
húzza végkimerülésig. A tanácstalan 
szereplők csak azután tudják folytat-
ni a darabot, hogy Petőfit felrázzák és 
magához tér. A Petőfi-bicentenárium 
idején ennél szebb képpel nem lehet-
ne mutatni a költészet, a színház és a 
magyar kultúra megtartó erejét.

A publikum álló tapssal köszönte 
meg az emlékezetes előadást.

Az egységesen 2.000 forintos 
jegyek mellett sokan adakoztak az 
előtérben elhelyezett urnába is.

Cseke Péter tovább folytathatja 
sikeres népszínházi törekvéseit

VIDEÓRIPORTUNK A 
KECSKEMETITV.HU-N

Mit keresett és mire talált rá Petőfi Szibériában?

A Petőfi-legendárium egyik legrejtélyesebb történetét dolgozza fel a Ciróka új, 16 
éven felülieknek szóló előadása. A Barguzin – avagy egy letűnt csillag fénye című 
darab humora Monty Python-i magaslatokban szárnyal, ugyanakkor nagyon komoly 
témákat feszeget az előadás. Erről is kérdeztük Fábián Pétert, aki szerzője és rende-
zője is a produkciónak. 

– Mi ragadott meg Petőfi alakjában? 
– Petőfi élete pedig tele van legendákkal, 

rengeteg olyan kijelentést lehet róla tenni, 
aminek az ellenkezője is igaz, ez pedig na-
gyon felpiszkálta a kíváncsiságomat. Petőfi 
alakja amiatt is érdekes volt számomra, hogy 
rajta keresztül egy másik izgalmas kérdésről, 
mégpedig a magyar identitás kérdéséről is le-
het beszélni. Ez a két dolog volt, ami nagyon 
fűtött.

– Mennyire ástad bele magadat a 
Petőfi-legendáriumba?

– Nagyképűség lenne azt állítanom, hogy 
már átlátom, de azzal szembesültem, milyen 
végtelen ez a téma. A rengeteg legendából 
kettőt választottam ki, ezek adják a darab 
alapját. Az egyik szerint nem halt meg Petőfi 
Segesváron, hanem elkerült Szibériába. Hét 
évig ott élt hadifogságban, és családot is ala-
pított. Már-már konteószerű elmélet, hogy a 
mai napig élnek a Bajkál-tó mellett, Barguzin 
városában leszármazottai. A másik legenda 
alapja még a világosi fegyverletétel után 
terjedt el: eszerint is életben maradt a 
költő, de valahol bujkál. Ezért ebben az 
időben több száz ál-Petőfi bukkant fel, 
akik egy tál levesért, némi női rajongá-
sért játszották el a költő szerepét. Ebből 
a két legendából indultam ki, és kezd-
tem összegyúrni a darab cselekményét. 
Sok mindent olvastam a Petőfi-legendák-
ról, ezek közül nagy hatással volt rám Mar-
gócsy István Petőfi-kísérletek című könyve. 
Ez hívta fel a figyelmemet a Petőfi-kultusz 
határtalanságára.

– Egy abszurd, már-már groteszk sztorin 
keresztül nagyon komoly kérdéseket feszeget 
az előadás.

– Valóban elég megmosolyogtató alapszi-
tuáció, hogy Barguzin városában ma is élnek 
olyan emberek, akik Petőfi Sándor egyenesági 
leszármazottjának vallják magukat. A sztori 
ott indul, hogy egy régész professzor uta-
zik hozzájuk Magyarországról Petőfi 200. 
s zü l e té sna p ja 
a l k a l m á b ó l . 
S z e r e t n é 
megvizsgálni 
azokat a cson-
tokat, amelye-
ket a költőnek 
hisznek az ottani-
ak, hogy végre pontot 
tegyen a régóta húzódó vita 
végére. Aztán bonyolódik a hely-

zet, mert a múlt árnyai megelevenednek, és 
látjuk a 150 évvel ezelőtti eseményeket is. 
Kiderül, mi történt pontosan, amikor az a rej-
télyes magyar hadifogoly odaért a Bajkál part-
jára, és beleszeretett egy burján kisleányba. 
A sztorit egészen a paródia határáig próbál-
tam meg elvinni, közben azonban a humorba 
ágyazva lépten-nyomon ott bujkál, hogy vajon 
mitől számítunk magyarnak, mennyire fontos 
a származás, a gene- tika, a vérségi kö-
telék, és hogy melyek is a 
kulturális n e m z e t 
fogal- m á n a k 

határai. 
– Élő sze-

replős az előa-
dás. Találkozha-

tunk-e benne bábokkal, bábos 
eszközökkel? 

– Dramaturgiai szempontból 
nagyon fontos szerepet kap 

a bábjáték a darabban. 
A díszlet középpont-

jában egy hatalmas, 
sámándobra emlé-
keztető vászonkör 
áll, ami egyfajta 
i d ő k a p u k é n t 
f u n k c i o n á l : 
közvetít a 
múlt és a je-
len között. 

Az árnyjá-
ték esz-

közeivel érzékeltetjük, amikor megelevenedik 
a múlt.  

– Főként prózai előadásokon dolgozol. 
Mennyiben volt más egy bábos társulattal 
színházat csinálni? 

– Nagyon izgalmas volt a cirókás színészek-
kel együtt dolgozni, egy pillanat alatt fana-
tikus gyerekké változhattunk a színpadon, 
amit manapság ritkán lehet megélni. Ez egy 
nagyon felszabadító és inspiráló élmény volt 
számomra. Sokat tanultam a színészektől ar-
ról, mire is való a báb, hányféleképpen lehet 
használni egy tárgyat, egy árnyat. 

– Élőzene kíséri végig az előadást egy négy-
tagú zenekarnak köszönhetően. Hogyan szü-
letett meg a darab különleges zenei világa?

– Egykori tanárom, Rozs Tamás a darab 
zeneszerzője és egyben a zenekar vezetője is. 
Egy nagyon izgalmas zenei szövetet talált ki, 
amelyben keveredik a magyar népzenei világ, 
a keleti misztikus zenével, de magyar szárma-
zású klasszikusokat is megidéz, például Lisz-
tet és Bartókot. Ezek együttesen hozzák létre 
a Barguzin zenei világát, ami hol aláfestő ze-
neként szolgál, hol teljesen az előtérbe kerül. 

– Pénteken lesz a premier, de a Bábszín-
házi Találkozón már láthatták a kollégák a 
Barguzint. Hogy fogadta a bábos szakma az 
előadást?

– Azt hiszem, minden nagyképűség nélkül 
mondhatom, hogy nagyon jól sikerült az első 
bemutatkozás. Egyrészt hatalmas volt az ér-
deklődés, még a csilláron is lógtak, másrészt 
pedig nagyon szerették az előadás humorát is. 
A sok-sok nevetéstől, beletapsolástól ünnepi-
vé vált a hangulat, ami óriási élmény volt szá-
momra. A visszacsatolásokból kiderült, hogy 
a darab mélységeire is vevő volt a közönség. A 
sok nevetés után felemelőnek és elgondolkod-
tatónak érezték a végét, ennél többet pedig 
mit is akarhatnék... Pásztor Andrea

Egyszerre vicces és elgondolkodtató a Ciróka új előadása

Fotó: ifj. Háry Péter
Fotó: Ujvári Sándor

Fotó: Tóth Enikő
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175 éve, 1847. 
n o v e m b e r 
9-én született 
Boczonádi Szabó 
Imre színész, 
dal- és zeneszer-
ző, a méhészet 
nagy hatású 
úttörője. Gim-
náziumi tanulmányainak egy részét 
Kecskeméten végezte. Előbb a budapes-
ti, azután a kolozsvári Nemzeti Színház 
tagja volt, majd ismét a fővárosban, az 
Operaházban szerepelt. 1885-től kez-
dett méhészettel foglalkozni. A Méhé-
szet című folyóirat alapítója és szerkesz-
tője volt. Szakcikkeivel, tanulmányaival, 
könyveivel vitte előbbre a méhészetet. 
Ő alkotta meg az első nagy keretű kap-
tárt, majd a vándorkaptárt. Munkássá-
gának köszönhető a vándorméhészke-
dés elterjedése Magyarországon. 1933 
februárjában hunyt el.

100 éve, 1922. 
november 25-
én hunyt el 
Venetianer Lajos 
főrabbi, tör-
ténész, tanár. 
1867 májusá-
ban Kecskemé-
ten született. 
Iskolai tanulmányait szülővárosában 
kezdte, majd Budapesten folytatta. 
1890-ben bölcsészdoktorrá, 1892-ben 
rabbivá avatták. Előbb Csurgón és Lu-
goson szolgált, azután Újpest válasz-
totta meg főrabbijának. Az Országos 
Rabbiegyesület alelnöke, a Ferenc 
József Országos Rabbiképző Intézet 
vezérlőbizottságának tagja, az intézet 
óraadó teológiai tanára volt. Vallás-
történeti munkásságából kiemelked-
nek a keresztény és a zsidó liturgia 
kapcsolatait kutató írásai. Teológiai 
tanulmányain kívül a zsidóság törté-
netét tárgyaló műveket írt. Emlék- és 
gyászbeszédei, különböző alkalmakkor 
elmondott köszöntői és megemlékezé-
sei nyomtatásban is megjelentek. 

Lapunk 
archívumából
Katona József és a 
kecskeméti színészet 
A Katona József Kör 1897. november 
11-i ünnepélyén Liszka Béla főreálisko-
lai tanár így méltatta Kecskemét neves 
szülöttjét: „A mai napon, mely halha-
tatlan Katona Józsefünk emlékének van 
szentelve, engedjék meg, hogy figyelmüket 
jelesünk oly hatására hivjam fel, mely még 
nem volt eléggé méltatva. Katona József 
és a szinészet csak mint epizód szerepelt 
ama kitünő tanulmányokban, melyek a 
»Bánk-bán« költőjéről megjelentek, pedig 
sok érdekes dolgot tartalmaznak. Katona 
Józsefet a szinészet négy okon követelheti 
magának. Egy az ő szinészkedése egyete-
mi évei alatt, a másik a »Bánk-bán«, har-
madik a »Tudományos Gyüjtemény«-ben 
megjelent czikke, melyet a magyar sziné-
szet ügyében irottak között mindjárt gr. 
Széchenyi Istváné mellett kell emlitenünk 
és végül a kecskeméti állandó szinház ér-
dekében meginditott mozgalom. […] A 
kecskeméti szinészet ügyét, attól fogva, 
hogy itthon hivatalt vállalt, folyton szivén 
viselte. A vándorszinészet bajait hol ta-
nulmányozhatta volna sikeresebben, mint 
itt Kecskeméten, mely mint a szinészet 
országútjába eső hely, látott jó és rossz, 
lelkes és elzűllött szinészcsapatokat eleget. 
És a siker, melyet egy-egy jobb társulat itt 
elért, nem érlelte-e meg benne leghama-
rább az állandó szinház gondolatát. A mi 
öröme volt »Bánk-bán«-jával, az itt Kecske-
méten érte, ha szinpadon nem is láthatta. 
Róla elmondhatjuk, hogy egész működését 
a magyar szinpadnak szentelte. Játszott, a 
mikor nem volt elegendő számú hivatásos 
szinész; irt a szinpadnak, a mikor műsort 
kellett teremteni; erélyesen felszólalt, mi-
kor fájdalommal látta, hogy »a játékszini 
költőmesterség nem tud lábra kapni Ma-
gyarországon« és élére állt annak a moz-
galomnak, mely eszméi megvalósitására 
állandó szinházat akart Kecskemétnek s 
a részvétlenség, melylyel találkozott, egy 
okkal több volt elkeseritésére.”
 (KL, 1942. február 15.)

A város 
krónikáiból

A KECSKEMÉTI ALKOTÓHÁZ (1957–2000)

Sümegi György művészet-
történész dokumentumkötete
Hatvanöt évvel ezelőtt kezdte újra működését a Kecskeméti 
Művésztelep egykori Műterembérháza. A háborús károk miatt az 
épületet a város eladta a Képzőművészeti Alapnak, akik 1957-től 
alkotóházként működtették a tíz önálló műteremmel rendelke-
ző házat. Ennek az 1957-től 2000-ig tartó időszaknak válogatott 
dokumentumait jelentette meg most önálló kötetben Sümegi György 
művészettörténész, aki évtizedek óta konok szívóssággal törekszik 
az egykori Kecskeméti Művésztelep egyes korszakainak szisztema-
tikus felderítésére és gondos adatolására. Korábban már megírta 
a művésztelep egyes korszakainak történetét, és a centenáriumra 
megjelentette az első szakasz dokumentumanyagát is. Háromkö-
tetesre tervezett sorozatának most az utolsó kötete jelent meg a 
Kecskeméti Városszépítő Egyesület támogatásával.

A 200 oldalnyi 
dokumentumanyag 
Sümegi György 
hosszabb lélegzetű 
tanulmányán túl el-
sősorban a korszak 
sajtójában megje-
lent írásokat gyűjti 
egybe. Ezek kiál-
lítási tudósítások, 
kritikák, szerző-
déstervezetek, va-
lamint életképek a 
műkerti alkotóház 
mindenkori lakóiról 
és az ott dolgozó 
szakszemélyzetről.  
A kötetből értesül-
hetünk a Kecske-
méten dolgozó mű-
vészek mindenkori 
gondjairól és elvá-
rásairól is, amelyek 
nemegyszer megüt-
közést keltettek az 
illetékesekben. 

Sümegi György hiányt pótló 
munkája segít annak megértésé-
ben is, hogy mi a szerepe a hazai 
képzőművészet történetében a 
Kecskeméten működő alkotóház-
nak. Attól, hogy helyileg a város-
ban készült el több száz, vagy akár 
több ezer alkotás a jelzett korszak-
határok között, tematikailag és 
ikonográfiailag még nem köthetők 
egyértelműen és azonosíthatóan 
a Kecskeméti Művésztelephez. 
Ugyanakkor más, a korban működő 
telepekkel együtt az itt született 
alkotások fontos és feltárandó ele-
mei a korszak hazai művészettör-
ténetének.  A Sümegi György által 
publikált dokumentumgyűjtemény 
számos hasznos adalékkal szolgál-
hat a pontosabb eligazodásban.

 Kriskó János

Török Ági

Csigahorog
Mennék veled rögös úton előre
keresztbe mechanikus sorompóhad
szépsége múlik a csatakos hónak
és levelek hullanak nyárról őszre

őszről a télre – égettszagú pörnye
Dermedő szivárványra 
támaszkodom
inog az égbolt, szemem csupa 
korom
szűkölő éjszaka szürke szörnye

Csókkényeztető késő este könny 
kapar, áttört csipkefelhő könyököl
belém. Utcákon ordító közöny…

Üres a szoba, a szótlanság megöl.
Mimóza lelkem alig háborog
Egyre mélyebbre váj csigás horog

Csöndszonett
Mostan az óra kattog, hangosan 
jár…
Bőröd sivatag, hozzád bújok kicsit
Kő…tűzkavics… 
– viaszcseréplabirint
Lábunk, a karunk gabalyodó hínár

Szekrények ajtaján csöndbojtok 
lógnak
égi vadvirágok nyílnak asztalon:
búzavirág, kikerics, ördögkarom…
pillanat fityiszt mutat a valónak.

Nemrég még éjsubába becsomagolt
– ósdi sublótfiókba – hullant a 
Hold.
Csöndkristályezüst agysejtig elér.

Szívdobogás fülemben töfög… Mi 
ez?
Köd peremén aranyfohász 
ébredez…
Fejünk fölött angyalszárny 
– hófehér

Fehérfonat
Őszhajunk ráfonódott
gyűrt mogyoróbokorra

aranypihe hajnalon
Rezdül az ág
s a fagyott, horgolt sorminta
szeme megbomlik
két kis cinke lába alatt

Csipkeszívemen is áttör
a leheletfehérség

Véralkonyat
Már én se leszek nemsokára
Felkúszik a levegő ára
pöffeszkedik a tőzsde
–tehén dagadó tőgye

Zuhanó értékpapírok…
–Gondolatban mindig írok–
Életsátra rámomlott
feszítőkötél szétfoszlott

Nincs virradat véres kín között
üszökvihar nyüszít fák fölött
foszlik bociarcú nap
vajúdik véralkonyat

Kovács István József 

Őszi mementó

Ballagtam az esti őszi erdőn,
Puha léptekkel osont elém az éj,
A zizzenő csendben a nyarat 
temettem.
Minden kis levél életem egy-egy 
napja,

Aláhull lebegve, s elcsitul…része az 
avarnak.
Ott vagyok én is a halódó őszi 
levelekben
mozaik-perceimmel, részeként a 
nagy ravatalnak.

Sortüzek
Gyermekként…az ’56 ősze 
megcsapott:
októberi viharban tankok, és 
katonák,
Kamaszok fegyverrel, és lehulló 
csillagok.
Emlékeimben élnek…lőporfüst 
kavarog.

Nemzeti zászlónk alatt, imádság, 
fohász,
Szózat a néphez…himnuszt 
énekelve
együtt dobban szívünk, most is 
kiver a láz,
mert végigsöpörtek sortüzek…
gyász, gyász.

Gyermekkoromban megcsapott a 
halál szele,
Véres volt a föld az őszi fák levele.
November…arcomra egy könny-
csepp ráfagyott.
Halottak…virágok, véres 
krizantémok.

Temetők csendje, kopjafák és 
sírhalmok!
A gyászom megmaradt…éveim 
rohantok
De én nem felejtek…Nem 
felejthetek!
Fülembe csattognak még a gyilkos 
sortüzek!

Haiku-im
/részletek/

Kegyeletgyertyáim
Temetőkertben, 
a mécsek vörös fénye,
halottak szíve.

#
Favágó
Fejsze csapkod,
felsikong a forgács,
dől a fa lassan.

#
Vadászsiker
A puska durran
Nyúl fordul karikára,
aggatékon lóg.

#
Horgászsiker
Ezüstje villan,
a horgászzsinór rezdül,
pikkelyes halnak.

A petőfivárosi Török Ági és a katonatelepi Kovács Ist-
ván József neve már szerepelt rovatunkban, nem kell 
őket bemutatnunk.

Török Ági szokás szerint csillagrendszerek távla-
tába helyezi magát, nála a mindenség szája tátott, 
s ő merészen belép rajta, miközben a lélek csigavo-
nalainak állandó változását, rezdüléseit detektálja. 
Noha rendre kifordítja az időt, szüntelenül érzi súlyát 
és megállíthatatlan örvénylését („levelek hullanak 
nyárról őszre”). Továbbra is meglep minket eredeti, 
több dimenziót egybesűrítő képeivel, metaforáival 
(„bociarcú nap”, „dermedő szivárvány”, „csöndbojt”, 

„viaszcseréplabirint”). Az objektív líra eszköztárát 
is használó, szimbolikájával is az „irányzatot” idéző 
(lásd pl.: „bőröd sivatag”) motívumrendszere sajátos 
hangvételével ejthet újra rabul minket.

Kovács István Józseftől ezúttal szándékoltan az 
elmúlás motívumvilágát idéző beküldött verseket 
választottuk. Megkapó a költői én hitelessége és 
önazonossága, mely mélyebb gyökeret sejtet eb-
ben a lírában, mint amely első ránézésre föltárul. 
Hiszen a hulló falevelek talán profánul hatnak, 
mégis, az „avar-ravatal” egybejátszatásával, s a visz-
szájára fordított perszonifikációval igen találóan 

megszerkesztett verset eredményeznek. Feltűnik a 
központozás tudatos használata, mely által mint-
egy még nagyobbá válik „a pont hatalma” („A ziz-
zenő csendben a nyarat temettem.”). 

Szóltunk korábban szerzőnk megrázó, díjnyertes 
’56-os verséről. Ezúttal sem maradhat el a megemlé-
kezés a forradalom hőseire, most a novemberi ese-
mények fényében. 

Kovács István József tömör mondanivalója mintegy 
a „jó halál” haikuiban ölt testet. Rövid, de elgondol-
koztató sorokban az elmúlás kikerülhetetlenségé-
ről, a halál körüli atmoszféráról, s hogy végső soron 
mennyire jellemző mindenkire saját halála. Sorait 
olvasva a mécsesek szép fénye és a halál fenyegetése 
egyaránt jelen van, de síron túli reménnyel telten.

 Turai Laura

„Gondolatban mindig írok”
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Könyvek között él immár három-
negyed évszázada. Kisgyermek-
ként a mesék világa kötötte le 
a figyelmét, azután évtizedeken 
át a könyvtárosi munkában lelte 
örömét. Már sok éve nyugdíjas, 
de most sincs olyan napja, hogy 
egy kötetet ne venne a kezébe, 
vagy unokáival egy megzenésí-
tett verset el ne énekelne.

– Fiatalon, 58 évesen ment nyugdíj-
ba. Miért?

– Abban az időben még 55 éves 
korukban mehettek a nők nyugdíjba. 
Nagyon szerettem a könyvtárosi mun-
kát, azonban két ok miatt mégis úgy 
döntöttem, hogy abbahagyom. Egy-
részt abban az időszakban már nagyon 
sok pályázatot kellett írni, s az ezekkel 
járó adminisztrációs feladatokat egyre 
terhesebbnek éreztem. Másrészt már 
a negyedik unokám születését vártuk, 
a nagyobbak meg iskolások lettek, és 
szerettem volna gyermekeimnek minél 
többet segíteni. Jó szívvel adtam át a 
munkámat: tudtam, hogy a fiatalabb 
kollégák kiválóan folytatják majd, és 
tudtam azt is, hogy én sem fogok tét-
len lenni a következő években.

– Nyugdíjba menetele óta milyen 
szakmai munkát végzett?

– A könyvtárosi munkával együtt a 
szakfelügyelői feladataimat is átad-
tam, a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete helyi szervezetének azonban 
aktív tagja maradtam. „Friss” nyugdí-
jasként még néhány évig számítottak 
a szakmai tapasztalataimra, szakta-
nácsadóként kaptam felkéréseket. A 
szakmai rendezvények, kirándulások 
szervezésében mindmáig segítek, 
sajnos, a Covid-járvány miatt erre az 
utóbbi években kevesebb lehetősé-
günk volt. Ezek részben közösség-
építő és a pihenésünket segítő prog-
ramok, alkalmak voltak. Jártunk már 
külföldön is, Szlovéniában, Lengyelor-
szágban, Ausztriában, de rendszere-
sek a magyarországi szakmai utak is. 
Jó érzés volt például a közelmúltban a 
Bács-Kiskun megyei kis településeket 
felkeresni, látni a falvakban az álta-
lunk korábban indított és ma is műkö-
dő könyvtárakat, ahol még biztosítják 
a szakmai és személyi feltételeket, 
ahol leválogatták az állományokat, így 
már nincsenek fölösleges könyvek. 
Sok a könyvtárhasználó és jelentősen 
megnőtt a számítógép-használat is. 
Örömteli, hogy minden könyvtárban 
fontos feladatnak tekintik a gyerekek-
kel való foglalkozást.

– Könyvtáros kollégáin kívül kikkel 
tart még szorosabb kapcsolatot?

– Egykori diáktársaim közül többel 
mindmáig élő a kapcsolatom. A távo-
labbra kerültekkel, például az Ameri-
kában élővel időnként levelezünk, a 
közelemben levőkkel személyesen is 
gyakran összefutok. Bajtai Marival, 
Rákosi Jóskával szervezzük az osztály-
találkozóinkat. Az utolsó kettőn saj-
nos szeretett osztályfőnökünk, Orosz 
Laci bácsi már nem volt velünk.

Férjem révén több művészházaspár-
ral is baráti kapcsolatot ápolunk. Báron 
László, fájdalom, már elhunyt, de Turi 
Endrével napi kapcsolatot tartunk. Az 
az igazság, hogy az utóbbi években  
egészségügyi okok miatt jóval keve-
sebb helyre jutottam el, mint korábban 
– a lábamat 2019-ben meg is kellett 
műteni –, de a legfontosabb dolgok-
hoz még hála Istennek van elég erőm.

– Családi élete hogyan alakult?
– Férjemet, Gyergyádesz Lászlót – 

aki később a Nemzetközi Zománcmű-
vészeti Alkotóműhely művészeti tit-
kára, majd vezetője volt és a Katona 
József Színházban is dolgozott mint 
dramaturg –  a Debreceni Tanítóképző 

Intézetben ismertem meg. 1969-ben, 
diplománk átvétele után házasodtunk 
össze. Gyermekeink – három fiunk 
– a „hírös” városban születtek. A leg-
idősebb, Laci művészettörténész-fő-
muzeológus, jelenleg a Kecskeméti Ka-
tona József Múzeum Képzőművészeti 
Osztályának vezetője, valamint évekig 
volt a Debreceni Egyetem oktatója. Pé-
ter, a középső fiunk Pesten él, zenész, 
korábbi zenekarával, az Acousticu-
re-ral 2008-ban elnyerte az Európa leg-
jobb bluegrass zenekara megtisztelő 
címet, jelenleg a Jack Cannon zenekar 
basszusgitárosa. Rendszeresen zenél-
nek itthon, de járják a világot is, állan-
dó résztvevői a visegrádi országokban 
rendezett fesztiváloknak. Emellett 
kétkezi munkával, síküveg-beépítéssel 
keresi meg a mindennapit. A legkisebb 
fiunk, Misi festőművész. Ő Pécsett vég-
zett, azután feleségével, Nemes Zsu-
zsával – aki szintén festőművész – egy 
ideig itt laktak Kecskeméten, néhány 
évvel ezelőtt azonban visszaköltöztek 
Baranya központjába. Nekik köszön-
hetjük ötödik unokánkat, velük főként 
interneten tartjuk a kapcsolatot. A há-
rom nagyobb unokánk egyetemista, a 

negyedik középiskolás. Tanulmányaik-
ban sokszor segítjük őket. Általában 
a hétvégéink a közösek: szombaton 
és vasárnap, aki teheti, nálunk ebédel. 
Ünnepekkor majd mindenki itt szokott 
lenni, ilyenkor még a családi muzsiká-
lás örömét is átéljük.

– Hogyan telnek a napjai?
– Napközben igyekszem az itthoni 

feladatokban helytállni, ebédet készí-
tek, rendet rakok, nyáron befőzök, 
emellett sokat olvasok, rejtvényt fej-
tek, kártyázok, tévét nézek – a Kecs-
keméti Televízió hír- és helytörténeti 
műsorait rendszeresen megtekintem. 
Sajnos az orvosi kezelésekre is egyre 
több időt kell fordítanom. Régebben 
férjemmel rendre eljártunk kulturális 
eseményekre; most is tájékozódunk, 
de már inkább csak a világhálón ke-
resztül. Esténként, ha a számítógép 
mellett ülök, s unokáimmal beszél-
getek, visszaidézem gyermekkorom 
kedvenceit, Weöres, Kányádi és Petőfi 
verseit, és együtt mondjuk, énekeljük.

– Hét és fél évtizedre visszatekintve 
milyennek látja az eddigi életútját?

– Nagyon szép gyerekkorom volt, 
meghitt családi környezetben, me-

sekönyvek, játékok között, sokat 
énekelve nőttem fel, s megemlítem, 
hogy már akkor is könyvtáros akar-
tam lenni. Később a munkámban sok 
örömömet leltem, mindhárom mun-
kahelyemen szerettem dolgozni. Há-
lás vagyok a Jóistennek, hogy a vidé-
ket járva megismerhettem az ott élő 
emberek életét, hogy mennyire más 
élni egy kis faluban, mint egy nagy-
városban. Bevallom, azt nem gondol-
tam, hogy az időskor ennyire nehéz 
lesz, mert ahogy telnek az évek, jön-
nek az egészségügyi problémák, és 
egyáltalán nem biztos, hogy amit sze-
retnék megcsinálni, azt meg is tudom 
majd tenni. Szeretnék még sokat ki-
rándulni, koncertekre, színházi előa-
dásokra, kiállítás-megnyitókra stb. el-
jutni, de tudom, bizonyos dolgokról 
le kell mondanom. Ám annak nagyon 
örülök, hogy szeretteimre mindig 
számíthatok! Ahogy párommal egész 
élünkben segítettük egymást, példá-
ul a szakmai előrehaladásban, úgy 
most is mellettem tudhatom őt és a 
gyermekeinket. Számomra ez min-
dennél fontosabb.

 Varga Géza

NÉVJEGY
Gyergyádesz Lászlóné Gyenes Jolán nyug-
díjas könyvtáros Üllőn született 1947. 
november 14-én. Általános iskoláit szülő-
helyén végezte, azután tanulmányait előbb 
Kecskeméten, a Katona József Gimnázium-
ban, majd a Debreceni Tanítóképző Intézet 
népművelő–könyvtáros szakán folytatta. 
Később Budapesten, az ELTE BTK könyv-
tár szakán is szerzett diplomát. 1969 és 
1975, valamint 1982 és 1989 között a 
Szakszervezetek Bács-Kiskun Megyei Ta-
nácsa Központi Könyvtárában dolgozott, 
éveken át az igazgatóhelyettesi, illetve az 
mb. igazgatói feladatot is ellátta. 1975 és 
1982 között a Kodály Zoltán Zenepeda-
gógiai Intézet könyvtárosa, míg 1989-tól 
nyugdíjba vonulásáig, 2005-ig a Katona 
József Megyei Könyvtár munkatársa, a 
Széchenyivárosi Fiókkönyvtár és a városi 
hálózat vezetője, a megyei intézmény osz-
tályvezetője volt. Részt vett a Katona József 
Könyvtár új épületének átadásában, a tér-
ségi szolgáltatások megszervezésében és a 
szakfelügyeleti munkában. 1974 óta a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének tagja, 
1983 és 1990 között az egyesület országos 
szervezetének elnökségi tagja, 1983-tól 
1998-ig a megyei szervezet titkára, majd 
elnöke volt, jelenleg az ellenőrző bizottság 
elnöke. 1968 óta a Közgyűjteményi és 
Közművelődési Dolgozók Szakszervezeté-
nek tagja, korábban szakszervezeti titkár 
volt a Kodály Intézetben, majd a Katona 
József Könyvtárban is. Kimagasló szakmai 
tevékenységéért 1987-ben a Szocialista 
Kultúráért kitüntetést, 1997-ben a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérmet, 
míg érdemes és eredményes munkássága 
elismeréseként 2006-ban a Magyar Köz-
társasági Bronz Érdemkeresztet is átvehet-
te. 2019-ben megkapta az aranyoklevelet 
az ötven éve szerzett diploma alapján.Könyvtárosi munkája közben

GYERGYÁDESZ 
LÁSZLÓNÉ  

GYENES JOLÁN

MI 
VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Fiatalon

Szerettei 
körében

Kecskemét, Izsáki u. 2/a.

+36-20/349-4382

fb/ furediautosiskola

info@furedi.eu

Gépjárművezető

képzés minden

kategóriában!

Felnőttképz.eng. sz.:  E/2020/000056. Nyilvántart.sz.: B/2020/004180.

VSM: AM Forg.: 60%, A” Elm.: 81,82%,  “B” Elm.: 60%, “B” Forg.: 35,1%, ÁKÓ:“B” gyak.: 167,15%, (kavk.hu).

KK (FT): “A”kat: 188.400,”A1”:121.800,“A2”: 130.300, “AM”: 76.000, “B”: 296.600. Szeretne egy olyan munkahelyet, ahol megbecsülik és elismerik a munkáját? 

Kecskeméti csapatunkba keressük:

autóbusz-vezető kollégánkat
• piacképes bérezés és béren kívüli juttatások
• teljes munkaidős alkalmazotti viszony
• szakmai képzések, továbbképzések támogatása
• hosszútávú, biztos munkalehetőség

Pálykezdők jelentkezését is várjuk!

Várjuk jelentkezését:  
+36 30 353-9473  és  biztosallas@intertanker.hu
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Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab kétszemélyes belépőjegyet az  
„Annak küldöm ezt a nótát…” című  
december 17-i nótaestre.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket december 5-ig várjuk az elérhető-
ség 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

Kéziratokat nem őrzünk meg  
és nem küldünk vissza.

Az október 13-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:
Kovács Gyopár | Danyi Judit | Bori Réka 

Koltai Nagy Balázs | Orth Péter

A nyertes,  
Jakubeczné Szabó Lilla (06-30/860…) 

nyereménye egy darab két személyre szóló színházjegy  
a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadására.

Kérjük a nyertest, hogy a 76/570-440-es telefonszámon  
egyeztessen időpontot a nyereménye átvételéhez!

Házasságot 
kötöttek
Németh Attila és Horváth 
Beatrix, Rompos Milán és 
Ripp Ildikó, Kincses Imre 

és Szabó Mária Katalin, Szakálas Ferenc 
és Váradi Vanda, Kristó Róbert és Gulyás 
Szandra, Demjén Zoltán és Halász Aliz, 
Borbás Norbert Tibor és László Vivien 
Bernadett, Madár Péter és Mészáros 
Melinda, Pál László és Kéri Teréz Margit, 
Nagy Róbert és Kurucz Nikoletta, Péli Ákos 
és Németh Zsófia, Tarcsay Balázs és Mezei 
Fanni, Tormási László Ádám és Gubányi 
Nikol Ildikó. 

A legifjabb  
kecskemétiek

Nagy Nándor (édesanyja 
neve: Varga Zsanett 
Bernadett) Kecskemét, 
Vörös Regő László (Paronai 
Orsolya Anna) Kecskemét, 
Illés Bálint (Széchenyi 

Fruzsina Fanni) Helvécia, Benke Julianna 
Mária (Kristóf Julianna) Jakabszállás, Csősz 
Máté Noel (Ferenczi Réka) Kecskemét, Nagy 
Levente (Mikó Elizabet) Kecskemét, Karazsia 
Alíz (Csordás Bianka) Szabadszállás, 
Karazsia Gréti (Csordás Bianka) 
Szabadszállás, Törteli Zselyke (Bóna Lilla) 
Kiskunfélegyháza, Tóth Lola (Kiss Györgyi) 
Tiszakécske, Vizinger Odett (Parragh Ágnes) 
Szabadszállás, Veres Bella Melinda (Miczi 
Rebeka) Nagykőrös, Farkas Szkarlett 
(Horváth Mária) Kunszentmiklós, Módra 
Martin (Gulyás Alexandra) Nagykőrös, Tóth 
Nolen (Viskus Klaudia) Harta, Patai Zsolt 
(Molnár Mariann) Kecskemét, Zámbó Zita 
(Taskovics Renáta) Jánoshalma, Fábián 
Bella Rodé (Balogh Rita) Izsák, Tajti Zsófia 
(Arató Nóra) Kecskemét, Pásztor Jázmin 
(Varga Bernadett) Kiskunfélegyháza, Rúzsa 
Laura (Paslócz Piroska) Nyárlőrinc, Nagy 
Kamilla Hanna (Berta Edina Szilvia) 
Kecskemét, Kiss Nimród Csaba (Sallai 
Andrea) Nagykőrös, Faragó Zsolt (Kamondy 
Kitti Éva) Nyárlőrinc, Kondocs Norbert 
(Konfár Alexandra) Kecskemét, Dobos Zalán 
Zoltán (Horváth Mónika) Nagykőrös, Juhász 
Polett (Veres Zsuzsanna) Kistelek, Tóth 
Vencel (Kothencz Zsuzsanna) Kecskemét, 
Berente Zoltán (Fehér Annamária) 
Kerekegyháza, Hegedűs Milán (Fekete 
Krisztina) Kecskemét, Mészáros Hanga 
Boróka (Kósa Adrienn) Bugac, Illés Mendel 
(Varga Zsófia) Kecskemét, Gaál Soma (Vágó 
Vivien) Helvécia, Kovács Lilla (Jagicza 

Krisztina) Ballószög, Peszmet Anna (Szász 
Ildikó) Kecskemét, Baranyi Mária Seron 
(Baranyi Szilvia) Kecskemét, Horváth Viktor 
(Glonczi Noémi) Kecskemét, Berkes Milán 
(Gera Orsolya) Tiszaalpár, Dakó Benett 
(Bartucz Julianna) Kecskemét, Ábel Gréta 
Franciska (Simon Mónika) Kecskemét, 
Ripcse-Karácsony Dániel (Karácsony Anna 
Piroska) Kecskemét, Kiss Dávid (Zelovics 
Zsanett Mária) Nagykőrös, Borsodi Nimród 
Bendegúz (Járdán Helga) Kerekegyháza, 
Peczek Balázs Norbert (Rácz Alexandra 
Tímea) Örkény, Törteli Zente (Csikó 
Dominika) Helvécia, Tóth Martin (Kósa 
Krisztina) Helvécia, Kis Olivér (Ungor Jennifer 
Anita) Ballószög, Vados Olivér (Puruczki 
Adrienn) Nagykőrös, Jakab Erik Zente (Miklós 
Nikoletta Amália) Nagykőrös, Kanizsai Eliza 
(Duzmath Dalma) Kunszentmiklós, Egyedi 
Zoé Nara (Mezei Patrícia) Nagykőrös, Alt 
Szofi (Dobi Annamária) Kunbaracs, Huszka 
Barnabás (Szabó Marianna) Kecskemét, 
Gattyán Zoltán (Basky Éva) Kunadacs, 
Kovács Hugó (Horváth Emese) Ladánybene, 
Azari Johanna (Kurucz Anita) Kecskemét, 
Muci Szofia (Fehér Dorina) Ladánybene, 
Molnár Vince (Bokor Bettina) Fülöpháza, 
Simon Bella (Mészáros Janka) Kecskemét, 
Tóth Barnabás (Takács Alexandra) 
Szentkirály, Sváb Dániel (Bátori Dorottya) 
Mezőtúr, Tóth Balázs (Szél Kitti Valentina) 
Kecskemét, Almási Jázmin Tamara (Kristof 
Emilia) Helvécia, Kotyán Zalán (Rigó Rebeka) 
Dunaújváros, Kolompár Noel János (Farkas 
Klaudia Evelin) Öcsöd, Vass Izabella 
(Steinmetz Klaudia) Kecskemét, Pulai 
Natasa (Varga Bernadett) Szabadszállás, 
Nagy Botond (Domonyi Eszter Lilla) 
Kecskemét, Zsámboki Balázs (Pethes 
Tímea) Orgovány, Mucsi Merse (Csonka 
Adrienn) Makó, Ladányi Luca (Mitág Kitti) 
Nyárlőrinc, Sebők Kornél (Révész Márta) 
Kecskemét, Juhász Nolen Kamsiyochukwu 
(dr. Elekwe Cynthia Akuchinyere) 
Kecskemét, Tajti Gábor (Tutó Andrea) 
Nagykőrös, Cseh Lorina (Radics Angéla 
Rita) Kecskemét, Nemes Dávid Nolen (Balla 
Anita) Lakitelek, Szőke Koppány (Urbán 
Ildikó) Kecskemét, Maconka Szabolcs Alex 
(Hegyi Xénia Henriett) Tompa, Gyuradinovics 
Zsolt (Spányik Renáta) Kerekegyháza, Budai 
Norbert Noel (Stirzinger Adrienn) 
Jászszentlászló, Krasnyánszki Benett 
(Vajdics Alexandra) Kecskemét, Péli Amélia 
Eszter (Kiss Eszter) Táborfalva, Gyurgyik 
Olívia (Malitsek Viktória) Tiszaalpár, Dugár 
Nolen Arián (Dugár Anna) Helvécia, Patai 
Noel Mihály (Gödény Barbara) Lakitelek, 
Bertók Dávid (Felnagy Éva) Ordas, Szabó-
Bende Balázs (Bende Edit) Lakitelek, 
Rézműves Milán (Oláh Mária Edit) Kakucs, 
Bereczki Ádám (Méreg Tímea) Kecskemét. 

Halottaink
Gurabi Gyula (1934.) Gyuró, 
Gál Ferenc (1937.) Kecskemét, 
Kmet Istvánné Szvák Katalin 
(1951.) Kecskemét, Szegedi 
Gábor Lászlóné Danics Julianna 
(1937.) Kecskemét, Markó 

András (1950.) Akasztó, Nosza Lajos 
(1942.) Fülöpszállás, Csorba Antalné Lölkös 
Klára (1954.) Kecskemét, Festő Hegedűs 
József Jenő (1935.) Kecskemét, Szalai 
József (1945.) Kecskemét, Dubecz Pálné 
Bánfi Ilona (1934.) Bócsa, Dudás András 
Lászlóné Bende Éva Margit (1946.) 
Kecskemét, Szabó Gyula (1952.) Kiskőrös, 
Balogh László Kálmánné Magyari Irma 
(1935.) Szolnok, Németh Imréné Kókai-
Szabó Erzsébet (1933.) Kiskunfélegyháza, 
Tóth Józsefné Vörösmarthi Piroska (1953.) 
Lajosmizse, Varga Lászlóné Forray Emese 
Lenke (1945.) Bekecs, Méhesi Sándor 
Józsefné Détári Anna Erzsébet (1937.) 
Kecskemét, Köblös Imre (1940.) Nagykapos, 
Szívós Lajos Sándorné Homoki Irén (1929.) 
Lajosmizse, Fenyvesi Imre Béla (1959.) 
Jánoshalma, Kéri Istvánné Kanizsai 
Zsuzsanna (1942.) Szabadszállás, Kürti 
Ignácné Hegedűs Rozália (1976.) 
Kiskunfélegyháza, Héjjas Pál (1954.) 
Kecskemét, Farkasné Péter Ágnes Éva 
(1949.) Kiskunhalas, Endre Gyöngyi (1970.) 
Kiskunfélegyháza, Virágh Pál (1967.) 
Kecskemét, Szekér Istvánné Dakó Gizella 
(1953.) Kecskemét, Szabó Antalné Zakariás 
Etelka (1948.) Szabadszállás, Gyovai Rókus 
(1959.) Csongrád, Csomák Józsefné Dunai 
Katalin Anna (1932.) Kecskemét, 
Vecsernyés Margit Gizella Dudás Margit 
Gizella (1963.) Szeged III., Kozák Zoltán 
(1970.) Kolozsvár, Borbás Jenő Pálné Horvát 
Rozália (1935.) Kecskemét, Godó Lajosné 
Horváth Aranka (1939.) Lajosmizse, Szabó 
András Gyula (1936.) Kecskemét, Bognár 
János (1945.) Kecskemét, Daniló Sándorné 
Vitkai Mária Magdolna (1934.) Kecskemét, 
Molnár Pálné Simon Katalin (1928.) 
Kecskemét, Valaczkai Ervin (1983.) Szeged, 
Kása Albert (1937.) Alpár, Langó Istvánné 
Malecz Eszter Mária (1937.) Kerekegyháza, 
Sulik József (1954.) Budapest XX., Tóth 
János (1931.) Szabadszállás, Tóth Lajosné 
Túri Margit (1944.) Törökszentmiklós, Nagy 
Imre (1935.) Kecskemét, Varga János 
(1960.) Kecskemét, Kéki Gyuláné Farkas 
Margit (1948.) Kecskemét, Nyáriné Kiss 
Gizella Kiss Gizella (1950.) Budapest VII., 
Kiss Sándorné Mucsi Erzsébet (1945.) 
Tiszakürt, Szabó Sándor János (1941.
Rákosszentmihály, Flick Lászlóné Nagy Klára 
Irén (1959.) Kecskemét, Molnár Lászlóné 
Kabók Ibolya (1934.) Kecskemét, Budai 
István János (1955.) Kiskunfélegyháza, 
Szelei Edit Julianna (1955.) Kecskemét, 
Bocz Mihály (1952.) Bugac, Hegedűs Imre 
(1954.) Kiskunfélegyháza, Szűcs Tassy 
Gábor Mihályné Molnár Sára Mária (1941.) 
Kecskemét.

43–45. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

A 2022. évi 
népszámlálási 
pótösszeírásról

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. 
évi Cl. törvény alapján Kecskemét 
Megyei Jogú Város területén a 2022. 
október 1. és november 20. között 
megtartott népszámlálás lebonyolí-
tását követően pótösszeírásra kerül 
sor 2022. november 21. és 28. között a 
Polgármesteri Hivatalban.

A pótösszeírásra azok a kecskeméti lakosok jelentkezzenek, 
akiket a bejelentett lakóhelyükön, bejelentett tartózkodási 
helyükön vagy az általuk bejelentés nélkül használt lakóegy-
ségben bármilyen  okból 2022. november 20-ig a számláló-
biztosok nem  írtak össze, tekintettel arra, hogy az adatszol-
gáltatás kötelező.

A pótösszeírás helye: Kecskemét, Kossuth tér 1.
Ideje:  hétfőtől péntekig: 9.00–18.00 óráig,  

szombaton: 9.00–16.00 óráig, vasárnap: 9.00–12.00 óráig.

Kecskemét, 2022. november 9. 
Dr. Temesvári Péter jegyző

HIRDETMÉNY
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Amit a 2022/23-as labdarúgó-
idényben a KTE művelt, az egész 
ország úgy hívja: a kecskeméti 
csoda. Ez nem is csoda. A csapat 
a 2020/2021-es NB II.-es szezon-
ban Szabó István vezetésével ki-
vívta a feljutást, és az NB I. újon-
caként mindenkit meglepett. Ez 
pedig az idény első felének végéig 
kitartott! Az OTP Bank Liga idei 
utolsó, 16. fordulójában a Kecske-
mét a Zalaegerszeg vendége volt 
szombaton, és mivel a kiegyenlí-
tett csata végül nem hozott gólt, 
a KTE a dobogó második helyén 
tölti a telet, és várja a folytatást. 
Szabó Istvánnal beszélgettünk a 
sikeres sorozatról.

– Nagyot ment a csapat az idény első 
felében. Úgy tűnik, a közönség is há-
lás a kiváló játékért, egyre több szur-
koló buzdítja a csapatot.

– Nagyszerű a kémia a csapat és 
a szurkolótábor között. Sokat tett a 
klub az igazságos szemlélettel, a tájé-
koztatással, de elsősorban maguk a já-

tékosok érték el azt, hogy a szurkolók 
napi szinten tudnak az egyesületről, 
a csapatról, a játékosokról. A kapcso-
latot igen jól mutatja, hogy egy szur-
kolói kör a közelmúltban meghívta a 
csapatot egy közös főzésre. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy a szurkolókért 
van a játék, így nekünk nagyon nagy 
öröm, hogy most már lassan egy ide-

genbeli mérkőzésre 
is többen elkísérnek 
bennünket, mint 
ahányan 2-3 éve vol-

tak egy-egy hazai mérkőzésen.
– Melyik volt az a mérkőzés, 

amelyik után azt mondta, végre 
azt játszották, amit kért tőlük, és 
végre örömmel játsszák azt, amit 
begyakoroltak?

– Azt gondolom, hogy több ilyen 
meccs is volt. Másfél éve dolgozik ez 
a szakmai stáb a csapattal, és elindul-

tunk egy következetes úton. Játék-
rendszert nem nagyon változtattunk 
az idény során, mert hiszünk ebben, 
így mindig fel tudtunk készülni az 
aktuális ellenfélből. Nyilvánvalóan na-
gyon nagy siker számunkra a Ferenc-
város legyőzése, pont azért, mert a 
srácok szakmailag meg tudták valósí-
tani, amit kértem tőlük. De ezen kívül 
is voltak kifejezetten jó mérkőzése-
ink, akár a Paks, a Zalaegerszeg vagy 
itthon a Mezőkövesd ellen. Nagyon 
sok jó mérkőzésünk volt, de említ-

hetném a 3–3-as kisvárdai meccset is, 
amikor igaz nem tudtunk nyerni, de 
minden adatban felülmúltuk a Kisvár-
dát, és rendre fel tudott a csapat állni. 
És azt gondolom, sok kellemes percet 
okoztunk magunknak és a szurkolók-
nak, és ez mindig öröm.

– Egy hosszú leállás, meccs nélküli 
időszak következik. Mi a program?

– A vezetőséggel már közel két hete 
elkezdtük a felkészülést a játékosok, 
a jövő tekintetében. Ha azt mondom, 
hogy júniusban már szerveztük a tö-

rökországi edzőtábort, nem túlzok, 
mivel egy ilyen utat nem lehet meg-
szervezni egyik pillanatról a másikra. 
NB I.-es csapatként nagyon kell arra 
figyelnünk, hogy milyen ellenféllel ját-
szunk, melyik időszakban és hogyan. 
Ezen a héten még folytatjuk az edzés-
munkát, majd hét-három csoportra 
osztjuk a játékosokat. Akik végig tol-
ták az őszt, és jó sok játékperc van a 
lábukban, két hét teljes szabadságot 
kapnak, a második csoport az NB III.-as 
csapatnál fog edzeni és játszani, a har-
madik pedig végig edzi ezt az idősza-
kot. Ezt követően egy kéthetes mun-
kába kapcsolódik majd be az egész 
csapat. Konditermi és futóprogram van 
nekik kiadva, és december 16-án meg-
kezdjük a felkészülést, felmérésekkel.

– És az ünnepek alatt?
– Az edzések alól kifejezetten csak 

az ünnepnap kivétel, hiszen január 
3-án már edzőmérkőzést játszunk, 
4-én pedig utazunk Törökországba. 
Úgy tűnhet, hogy sok az idő, de janu-
ár végén már kezdődik a tavaszi évad, 
január utolsó hétvégéjén a Videoton-
nal játszunk.

– Lesznek érkezők, távozók?
– Minden területet szeretnénk 

megerősíteni. Mindenki látja, hogy 
eleve vannak lyukas posztjaink, azon 
belül pedig szeretnénk, hogy a keret 
mélysége is erősebb legyen. Azt gon-
dolom, a téli időszakban nagyon ne-
héz létszámról beszélni, ami biztos, 
nagyon szeretnénk, hogy azok az 
erősítések tényleg minőségiek legye-
nek. És ha ez megvan, azt gondolom, 
hogy ez a csapat jó úton fog tovább 
haladni. 

A Kecskeméti TE, az NB I. újonca, 
A DOBOGÓN TÖLTI A TELET

A Mercedes-Benz Gyár Nemze-
ti Kosárlabda Akadémia leány 
U16-os csapata eddig minden 
mérkőzését megnyerve vezeti a 
kiemelt bajnokság főtáblájának 
„A” csoportját. Legutóbb a fővá-
rosi Csata DSE/A csapata ellen 
sikerült nyerni a kecskeméti 
akadémistáknak. A jó szereplés 
egyenes következménye, hogy 
két játékos, Sinka-Pálinkás Szofi 
és Gergő Janka meghívást kapott 
a jövő évi Európa-bajnokságra 
készülő korosztályos magyar 
válogatott keretébe.

Halmai Gábor, a csapat vezetőedzője 
szerint az évek óta tartó megalapo-
zott munka van az eddigi jó szereplés 
mögött.

– Elégedett vagyok a csapat eddigi 
szereplésével, különösen, ha figyelem-
be vesszük azt, hogy a keret gerincét 
alkotó 5-6 játékos a junior bajnokság-
ban is szerepel. Erősen menetelünk, 
mert a kadett csapat karácsonyig még 
öt mérkőzést játszik, valamint a juni-
or bajnokságban is több mérkőzés vár 
ránk. Az U16-os Európa-bajnokságra 
készülő válogatott keretébe kapott 
meghívást Szofi és Janka. Szofi ruti-
nos, mert a tavalyi évben is sikeresen 
szerepelt élesben az ifjúsági olimpián. 
Janka már tavaly is meghívást kapott 

a válogatottba, de sérülés miatt nem 
tudott játszani. Remélem, hogy most 
azt a jó formát tudja tovább vinni, 
amit a bajnokságban mutatott eddig, 
és hasznos tagja lesz ő is a nemzeti 
gárdának.

A vezetőedző hozzátette: a kosár-
labda akadémia és a Kecskeméti KC 
közötti együttműködés révén az U18-
as korosztály már a KKC keretében 
működik, tehát a csapat gerince ott 

is játszik, valamint többen már az NB 
I/B-s osztályában szereplő felnőtt csa-
patban is bemutatkoztak. A játékosok 
szereplése mindig attól függ, hogy ki, 
mennyi játékpercet játszott az adott 
héten, mert nagyon vigyázunk arra, 
hogy ne terheljük túl a játékosokat. 
Egyértelmű a kecskeméti akadémia 
csapatainál a minőségi fejlődés, mert 
minden csapat a kiemelt bajnokság-
ban szerepel, egyre többen kapnak 

válogatott meghívót és az akadémi-
áról kinőve felnőtt csapatoknál szer-
ződést. A jelenlegi kadett csapat, a 
2007-8-as generáció nagyon szépen 
fejlődött már az elmúlt években is. A 
lányok mentálisan is felnőttek a fel-
adathoz, a jó szerepléshez, valamint 
fizikailag is megerősödtek, bírják a 
sorozatmérkőzések megterhelését.

A kadett csapatnak is két edzője 
van. Halmai Gábor mellett Hegedűsné 
Pogány Vivien irányítja a napi edzése-
ket, de az edzők munkáját mentor-
ként segítő szerb szakember, Miroslav 
Markovic is részt vesz a munkában. 
Mellettük Váradi Kornél segít az egyé-
nekre szabott képzésekben.

A statisztikák szerint a kadett leány-
csapat tagjai közül többen is a legjobb 
mutatókkal rendelkeznek a kiemelt 
bajnokság „A” csoportjában játszó csa-
patok játékosai között. Sinka-Pálinkás 
Szofi a dobott pontok átlagát és a VAL- 
pontok szerint is a legjobban teljesítő 
játékos, Gergő Janka a legtöbb lepatta-
nót szerző kosaras, de Máté-Tóth Esz-
ter és Viczián Réka is több mutatóban 
a legjobbak között szerepel.

Halmai Gábor elmondta, hogy a je-
lenlegi csapat többsége, a 2007-ben 
született játékosok a szezon végén 
elhagyják az akadémiát, mindössze 
három 2008-as játékos marad. A jövő 
évben egy nagyon fiatal kadett csapat 
indul majd a bajnokságban, azonban 
újabb és újabb tehetségek tűnnek fel 
és lesz megfelelő utánpótlás.

Kitűnően szerepel a kosárlabda  
akadémia kadett leánycsapata

Fotók: KTE/Réti Attila

Sinka-Pálinkás Szofi (balról)  
és Gergő Janka Halmai Gábor edzővel 

Az akadémia kadett lánycsapata
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Idén is sok helyen emlékeztek 
meg városunkban Szent Márton 
napjáról. November 11-hez külö-
nösen sok babonát, szokást köt a 
néphagyomány, ezeket is felele-
venítették az ünnepségeken. 

Évtizedes hagyomány, hogy Szent 
Márton napján lampionos felvonulást 
szervez a Német Települési Nemzeti-
ségi Önkormányzat. A Bajor étterem 
sportpályáján tartott rendezvényen 
Szemereyné Pataki Klaudia köszön-
tötte a családokat, akikkel közösen 
emlékeztek meg Szent Mártonról, 
a szegények, katonák, koldusok, 
ló- és lúdtartók, szabók és borászok 
védőszentjéről.

A polgármester felidézte a hagyo-
mány egyik legizgalmasabb részét: 
ha a Márton napján elfogyasztott liba 
csontja fehér, nagy hó várható télen. 
Ezt a lehetőséget pedig minden gyer-
mek hangosan üdvözölte. A polgár-
mester azt is elmondta, hamarosan 
véget ér a Városháza felújítása, így 
jövőre a lampionos felvonulás újra 
visszatér a főtérre. 

Márton-napi mulatságok Kecskeméten

NÉZZEN VÍZDÍJ SZÁMLÁIRA MÁSKÉNT! 

VÁLTSON E-SZÁMLÁRA!

www.bacsviz.hu

Egyszeri 3000 Ft kedvezményt adunk 

lakossági vízdíjából,

ha e-számlára vált és 24 hónapon keresztül 

e-számlás marad,

sőt

részt vehet az okosóráért, 

tabletért vagy 100 000 Ft  

értékű utalványért folyó

nyereményjátékunkon,

amelynek részleteiről a 

www.bacsviz.hu oldalon 

tájékozódhat.

*A képek illusztrációk

A legmodernebb oktatási rendszerbe 
lép a Neumann János Egyetem

Az „Átfogó digitális infrastruktúra-, készség- és a nemzetköziesítés fejlesztése a Neumann 
János Egyetemen” című projektnek köszönhetően az oktatási szolgáltatások és az ezeket 
biztosító saját személyi állományok, az infrastruktúra, illetve az intézmény által nyújtott szak-
tudás megújulhat, annak érdekében, hogy a modern, digitális környezet elvárásainak még 
jobban megfelelő, magasan képzett diplomásokat tudjon kibocsátani a munkaerőpiacra. 

Ahhoz, hogy mindezt elérjék, az egyetemnek az 
információs társadalom kialakulásában, a digitális 
transzformációs folyamatban meghatározó sze-
repet kell vállalnia. Az ipar minden területén nagy 
jelentősége van az informatikának, a folyamatok 
digitalizálásának. Az elektromos járműrendszerek, 
a gépek közötti fokozódó kommunikáció, a mes-
terséges intelligencia és gépi tanulás bevezetése 
nagy kihívás elé állítja a szakembereket, magas 
kompetencia szükséges a naprakész technológiák 
bevezetéséhez és sikeres alkalmazásához. 

A Neumann János Egyetemen a tudományte-
rületek fejlesztésére koncentrálva dolgozták ki a 
szakmai megvalósítás lépéseit, amely 4 alappillé-
ren nyugszik: 

1) a digitalizáció növelése, 
2) az oktatási készségek fejlesztése, 
3) a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése, 
4) az oktatási-ipari kapcsolatok összefonódása.

Az alprojektek megvalósítása hazai és nem-
zetközi szinten olyan tudást nyújt a hallgatóknak, 
mérnököknek, hogy magasan végzett szakembe-
rekként a legmodernebb eszközök alkalmazásával 
formálhatják a jövőt. A hallgatók képzése mellett 
hangsúly kerül az egyetem dolgozóinak digitális 
edukációjára, illetve a belső folyamatok digitalizá-
ciós fejlesztésére is.
Az „Átfogó digitális infrastruktúra-, készség- és a 
nemzetköziesítés fejlesztése a Neumann János 
Egyetemen” című RRF-2.1.2-21-2022-00039 azo-
nosító számú projekt a digitális fejlődési potenci-
ál erősítése céljából indult el. A szakmai munka  
1.184 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból 
valósul meg, melyre a Helyreállítási és Ellenállóké-
pességi Eszköz, mint európai uniós támogatási alap 
ad lehetőséget. A projekt megvalósításának kezdete: 
2022. 05. 02., befejezésének dátuma: 2026. 04. 30.

A projektről bővebben  
a www.nje.hu oldalon olvashatnak.

Hagyományaihoz híven Márton nap 
alkalmából különleges, iskolába hívo-
gató programokkal várta az érdeklődő 
nagycsoportos gyermekeket és szülei-
ket a Kecskeméti Corvin Mátyás Általá-
nos Iskola. Az ovisok három különböző 
foglalkozáson vehettek részt. Kipróbál-
hatták magukat az angol dalolásban, 
egy kis tornában, valamint kézműves-
kedésben is. A szülőknek is hasznosan 
telt az este. Számukra iskolaérettséggel 
kapcsolatos előadással készült az iskola 
egyik pedagógusa, valamint az iskola-
pszichológus. Az iskolába készülő gyer-
mekek egy rövid népi játékkal és egy 
kis citerabemutatóval melegítettek be a 
rájuk váró interaktív feladatokra.

Második alkalommal rendeztek Már-
ton-napi ünnepséget a Barackvirág 
Evangélikus Óvodában. A három ovis 
csoportban Szent Márton legendáját 
mesélte el a gyerekeknek Kis János 
nyugalmazott lelkész, Hajdú-Szmo-
la Patrik és Kovács Barbara lelkészek, 
majd szebbnél szebb lámpásokat készí-
tettek a picik szüleik segítségével. Ter-
mészetesen idén sem maradhatott el a 
táncház és a lámpás felvonulás sem. 

A polgármester kislányával, Szelinával vett részt 
a Bajor étterem udvarán rendezett ünnepségen A Mátyás iskolában játékos foglalkozásokkal 

várták a gyerekeket

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő is 
meglátogatta a Barackvirág Evangélikus Óvoda 

Márton-napi rendezvényét

Idén is sokan vettek részt a Német Települési  
Nemzetiségi Önkormányzat lámpás felvonulásán

TOVÁBBI KÉPEK!


