
Tanácskozott  
az ifjúság 
Nemcsik Mátyás, a városi ifjúsági 
tanács alelnöke köszöntötte múlt 
pénteken a Magyar Ifjúsági Kon-
ferencia Kecskemétre érkezett 
résztvevőit.

Itt a megyei  
TOP 100!  
Gaál József, a megyei kereskedel-
mi és iparkamara elnöke szerint 
cégeink összesített árbevétele 
mintegy 10%-kal nőtt az előző 
évhez viszonyítva.

13. oldal 4. oldalKONFERENCIA KAMARA

CXVIII. évf., 19. szám  2022. december 15.  www.hiros.hu  A VÁROS LAPJA  ALAPÍTVA 1868-BAN 

November 26-ától ismét forraltbor- és kürtőskalácsillatba burkolózott városunk főtere, és színes programokkal hangolja a családokat a 
közelgő karácsonyra. A december 22-én záruló esemény, mely a „Régi idők karácsonya” elnevezést kapta, szombatonként gyertyagyújtással 
és szeretetvendégséggel várta a kecskemétieket. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester szerint – aki a második adventi gyertyát gyújtotta 
a főtéren (képünkön, mellette dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő) – „Ennek a lángnak azt kell üzennie számunkra, hogy 
mindig van remény. Mindig is lesz remény…”

Boldog karácsonyt, Kecskemét!

3. oldal

Fotó: Banczik Róbert

Díjnyertes arculattal 
folytatjuk

Hét év után elérkezett a pillanat, hogy a Kecskeméti Tele-
víziót, a Hírös.hu hírpotált, a több mint 150 éves Kecske-
méti Lapok városi újságot és a tematikus magazinokat – a 
Hírös Históriákat és a Hírös Gazdaságot – egyesítő Kecske-
méti Médiacentrum végre egységes arculatot kapjon. Így 
december 9-én küllemet váltottunk; s mivel az alkotók új 
dizájnunkat nevezték a szakma megmérettetéseire is, épp 

az induláskor derült ki, hogy neves díjat is elnyert az új lát-
ványvilág. Az idén 33 ország tervezőgrafikai pályamunkáját 
befogadó, német Wolda versenyén ugyanis dinamikus logó 
kategóriában ezüst minősítést kapott arculatunk a svájci 
Basel város projektjével egyetemben. A megújulás részlete-
iről a Hírös.hu „A hétszázát, megújultunk!” című cikkében 
olvashat.   

A megújult Városházáról 
érkezett a Mikulás

Fotó: Banczik Róbert

December 9-én délután óriási meglepetés várta a 
kecskemétieket. A felújított Városháza épületéről, 30 méter 
magasból ereszkedett le a város és a Gong Rádió Mikulása, 
majd a színpadon fogadta a gyermekeket és adta át számukra 
az édességet. A Mikulást több száz gyerek várta a főtéren.



2022. december 15.

2 | KRÓNIKA

Tisztelt Ünneplő Kecskemétiek!
Elérkeztünk az év legszebb időszakához, karácsonyhoz. 
Mindig nagyon várjuk ezt az időszakot, ilyenkor ugyan-

is béke és szeretet vesz körül bennünket, mindenhol 
béke honol. Ilyenkor legszívesebben megállítanánk 
az idő folyását, kitartanánk a pillanatot és élveznénk a 
nyugalmat, ami körülvesz bennünket.

Most igazán erősen él bennünk a vágy, hogy ez az ün-

nep örökké tartson. Az utóbbi éveink aggodalommal 
teltek, küzdelmesek voltak. Idén azután az egyik leg-

kevésbé szebb oldalát mutatta meg nekünk a világ. 
Teljesen érthető módon vágyunk arra, hogy az, amit 
karácsonykor átélünk, a mindennapokba is átmenthe-

tő legyen.

Kecskemét mindig is a béke szigete volt. A biztos pont, 
ahol nyugalomban és egyetértésben élhetünk. Azt 
akarjuk, hogy ez sohase változzék meg! Békét akarunk!

Tisztelt Kecskeméti Családok!
Csodák márpedig vannak. Általunk, a mi közösségünk 
összefogásából születnek. Ez a békében fejlődő város a 
mi összefogásunkból jött létre. A kecskeméti csoda mi 
magunk vagyunk.

Az, hogy ma együtt ünnepelhetjük sikereinket, a kecs-

keméti emberek összetartó közösségének erejét dicsé-

ri. Annak a közösségnek, amely a jelenlegi kihívásokkal 
teli időszakban családokat támogatott, gyermekeket 
oltalmazott, időseket segített, és végül, de nem utolsó 
sorban komoly gazdasági sikereket tudott felmutatni. 
A miénknél összetartóbb, erősebb közösség nincs e 
világon.

Kedves Ünneplő Közösség!
Az ünnepek alatt álljunk meg egy pillanatra, nézzünk 
körül és csodálkozzunk rá: mindazt, ami körülvesz ben-

nünket, mind mi hoztuk létre. Nem tehetjük meg, főleg 
most nem, amikor forrong a világ, hogy hagyjuk elvenni 
azt, ami már a miénk. A kecskeméti csodának folyta-

tódnia kell!

Tisztelt Kecskemétiek!
Karácsony fényt hoz a sötétségbe. Ilyenkor mindig fel-
éled mindannyiunkban a remény, hogy jobbra fordul a 
világ sorsa. Ha mélyen hiszünk benne, akkor valóban 
jobbra tudjuk fordítani.

Egységben az erő. Együtt meg tudjuk Kecskemétet 
védeni annak a békés, otthonos helynek, amilyennek 
megépítettük. 

Ahogy sorra gyúlnak ki az ünnepi fények, úgy válik erő-

sebbé hitünk abban, hogy az új esztendőben sikerülni 
fog.

Új év, új lehetőségek. Kecskemét nem ismer lehetet-

lent. Kapaszkodjunk hát össze, tegyük együtt azt, amit 
a hitünk diktál, védjük meg a békés, meghitt, családias, 
ünneplő Kecskemétet, amelynek csodájára jár a világ!

Áldott karácsonyt, sikerekben gazdag új esztendőt kí-
vánok, Kecskemét!Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester

Befejeződött 

a Városháza 

felújítása
Ismét méltó fényében pompázik a 
Városháza. Az elmúlt 21 hónapban 
a külső homlokzaton mintegy 5400 
négyzetméteres felületet restaurál
tak. 300 ezer új cserép érkezett a 
tetőre, valamint 2500 darab díszt, 
kerékvetőt, oszlopfőt, figurális 
elemet és 315 ajtót újítottak fel. 
Kicseréltek több mint 530 ablakot, 
továbbá 300 négyzetméternyi üveg
ablakot restauráltak, és az Árpád
kaszobor is új fényben díszeleg. Így 
az idei advent legcsillogóbb főtéri 
dísze maga a Városháza lett.
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BERUHÁZÁS

Bővíti gyártási kapacitását a Nissin Foods Kecs-
keméten. Az instant tésztaételeket gyártó japán 
cég 45 millió eurós (18 milliárd forintos) beru-
házást hajt végre – jelentették be a Külgazdasá-
gi és Külügyminisztériumban tartott sajtótájé-
koztatón. A beruházás keretében új gyártósor, 
új raktárépület létesül a kecskeméti gyárban, új 
munkahelyeket teremtve. A fejlesztés várható-
an 2026-ra készülhet el. 

KITÜNTETÉS

Kitüntetést kapott a kecskeméti Bogdánovics 
Dóra Beatrix, a Rose Ruhaipari és Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatója a vállalkozók napján 
a MÜPÁ-ban. Az ünnepséget, melyen a kiemel-
kedő teljesítményeket elérő vállalkozókat dí-
jazták, huszonharmadik alkalommal rendezték 
meg Budapesten. A rendezvényen az együttmű-
ködés fontosságára hívták fel a figyelmet, az Év 
Vállalkozója Díjat 22-en vehették át idén.

KÜLÖNDÍJ

Kecskemét városa is ott van a Virágos Magyar-
ország 2022-es győztesei között. Az ország 
legjelentősebb környezetszépítő versenyének 
díjátadóján az esemény szervezője elismerését 
fejezte ki Kecskemét Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának a lakosság bevonásáért és a Rigó 
utcai gingkofasor kialakításáért, gondozásáért. 
A különdíjat dr. Sztachó-Pekáry István alpolgár-
mester vette át a szervezőktől.

SZÍVVEL-LÉLEKKEL

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények 
Igazgatósága (ESZII) a szociális munka napja 
alkalmából színvonalas néptáncműsorral és az 
aulában rendezett nagyszabású bankettel kö-
szönte meg több száz szociális szférában dol-
gozó szakember munkáját. A Hírös Agórában 
rendezett eseményen sor került Az év dolgozó-
ja-díjak átadására is. A díjazottak listáját a fris-
sen megújult Hírös.hu oldalon találja!

Folytatás az első oldalról:

Új helyen, a megújult Városháza 
előtti térrészen alakították ki az ad
venti forgatag helyszínét idén. Ott, 
ahol a város ötméteres karácsony
fája vert gyökeret. A hangulatról 
nemcsak a díszkivilágítás és a jól 
megszokott forraltbort, puncsot, 
mézes és kürtőskalácsot árusító 
bódék gondoskodtak, hanem a vál
tozatos programok is. Állandó elem

ként társult az eseménysorozathoz a 
hétköznapokon is látogatható kor
csolyapálya, a Mikulásház, Agórafal
va, az Adventi kalendárium a Hírös 
Agóra oldalán, a Múltidéző képeslap 
a színpadon, valamint Gyenes Kata 
„Város, ahol élünk” című fotókiál
lítása. A Régi idők karácsonya elne
vezésű programsorozat hatvannál is 
több ünnepi programot kínált, kínál 
a közel egy hónap alatt, leginkább a 
hévégékre összpontosítva a hangula

ti elemeket. Mesék a Mikulásházból 
címmel péntekenként ismert kecs
kemétiek olvasnak fel történeteket, 
verseket, meséket, a színpadon pe
dig koncertek zajlanak.

A szombat a gyertyagyújtás köré 
épül. A Nők a Nemzet Jövőjéért 
Egyesület Adventi szombat esték 
elnevezésű programsorozatán idén 
is fellobban egyegy gyertya a város 
adventi koszorúján, miközben rövid 
műsorok keretében a különféle egy

házi felekezetek képviselői osztják 
meg ünnepváró gondolataikat. 

Lapzártánkig már három adventi 
gyertya lángja lobbant fel, a negye
dikre pedig december 16án, szom
baton kerül sor. Ezen a napon Haj
duchSzmola Patrik, a Kecskeméti 
Evangélikus Egyházközség lelkésze 
osztja meg adventi gondolatait, a 
negyedik gyertyát Falu György és dr. 
SztachóPekáry István alpolgármes
terek lobbantják lángra.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár
mester, aki a második adventi gyer
tyát gyújtotta, így fogalmazta meg 
ünnepi gondolatait: „Ennek a láng
nak azt kell üzennie számunkra, hogy 
mindig van remény. Mindig is lesz 
remény. És nekünk ezt így kell meg
élnünk, pozitívan kell hozzáállnunk 
ezekhez a kérdésekhez, nem szabad 
csak a rosszra gondolni, el kell enged
nünk azokat a rossz érzeteket, ame
lyek bennünket kerülgetnek.”

Egy hónap alatt 60-nál is több ünnepi program várta a kecskemétieketGyerekek és felnőttek is ellátogatnak az eseményekre szép számmal
Dr. Finta József, a kecskeméti  
katolikus Nagytemplom plébánosa

Karácsonyra készülődve – adventi hangulat a főtéren

TOVÁBBI KÉPEKKECSKEMÉTI KRÓNIKA

Fotók: Banczik Róbert
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December 6-án mutatták be a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-

delmi és Iparkamarában a „TOP 
100 – Bács-Kiskun Megye Gaz-

dasága 2022” című kiadványt, 
melyből kiderült: a Bács-Kiskun 
megyei székhelyű vállalkozá-

sok nettó árbevétele mintegy 
10 százalékkal nőtt az előző 
évhez képest. Mindenki örült a 
sikernek, azonban az előadók 
nem voltak túlzottan derűlá-

tók a következő, 2023-as évet 
illetően, az energiaválság és az 
infláció árnyékában.

Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
köszöntötte a vendégeket a kamara 
épületében. Elmondta, a Bács-Kiskun 
megyei cégek összesített árbevétele 
mintegy 10%-os növekedést mutat az 
előző évhez viszonyítva, miközben az 
adóalanyok száma 7,5%-kal csökkent. 
A struktúra változatlan, a megyében a 
feldolgozóipar a legnagyobb szektor, 
mely az árbevétel felét jelenti. További 
22% a kereskedelem és járműjavításból 
származik, illetve 13% az építőiparból, 
emellett pedig 10%-ával igen jelentős a 
mezőgazdaság szerepe is.

– Fontosnak tartom kiemelni, hogy 
ennek az összesített árbevételnek 
a 60%-a magyar tulajdonú vállalko-
zásokból származik. Azt gondolom, 
ilyen szempontból egy igen egész-
séges struktúra van megyénkben – 
hangsúlyozta Gaál József. Elmondta, 
területileg legerősebb Kecskemét 
városa és járása, ahol az ipar húzza 
ezt a teljesítményt. A 100 legnagyobb 
cégből 41 található Kecskemét város 
területén és 50 a kecskeméti járásban. 
Kiskunfélegyháza 9, Baja 7, Tiszakécs-
ke 6 TOP 100-as céggel rendelkezik. 
Érdekesség, hogy 3 TOP 100-as cég 
található Tompán.

A foglalkoztatást illetően is a fel-
dolgozóipar a legjelentősebb, mely 
35.000 főnek ad munkát, a kereskede-
lem, járműjavítás pedig 25.000-nek. A 
harmadik legjelentősebb szektor az 
építőipar 20.000 fővel, a mezőgazda-
ságban pedig 5.400 fő dolgozik.

A 100 legnagyobb cég 2/3-a tud-
ta növelni alkalmazotti létszámát és 
mérleg szerinti eredményét, illetve 
90%-kal növelte az árbevételét.

Gaál József kiemelte, a TOP 100 
ünneplése mellett mindenképp ki kell 
emelni a kkv-kat, melyek a foglalkoz-
tatás több mint 2/3-át és az adóbevé-
telek nagyon jelentős részét adják. 
– Ők azok, akik mindig itt maradnak, 

itt akarnak fejlesz-
teni, itt foglalkoz-
tatják a megyében 
élő családokat és 
adnak számuk-
ra megélhetést 
– emelte ki az 
elnök.

S hogy mit hoz a jövő?
– Elemzők szerint a 2023-as év 

nagyon nehéz lesz, kettős présbe ke-
rülnek a vállalkozások. Egyrészt az 
infláció, az energiaárak emelkedése 
nagy teher, majd következik a bér-
emelések időszaka. Tehát egy olyan 
költségnyomás van, amire várhatóan 
az inflációs hatások miatt a fogyasztás 
csökkenése lesz a következő jelenség, 
ami viszont a piaci oldalról szűkíti a 
vállalkozások lehetőségét. A cél tehát 
a túlélés. Lehet, hogy nem minden-
kinek sikerül, de a nehéz idők után 
mindig jobbak szoktak jönni. Ahogy 
azt manapság sokat idézik: „A nehéz 
idők erős embereket formálnak. Az 
erős emberek jó időket hoznak el. A 

jó idők gyenge embereket formálnak. 
A gyenge emberek nehéz időket hoz-
nak el.” A legfontosabb most a piacot 
figyelni, a kihívásokra megfelelő vála-
szokat adni – mondta Gaál József.

A kihívásokról beszélt Parragh László, 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke is, aki elmondta, nem is lehet 
tételesen felsorolni, hogy hol vannak az 
akadályok, és igen nehéz őket sorba ál-
lítani. Kiemelte, van egy nagyon komoly 
energiaprobléma, és ha nem tudunk 
energiát hozni Oroszországból, megle-
hetősen tanácstalanok vagyunk. Ezen 
kívül pedig nagyon nagy kihívást jelent 
az infláció, melyet a jegybank három 
éve nem tud kezelni, de sok kihívás áll 
az oktatási rendszerünk előtt is.

– A kormánnyal szorosan együtt-
működünk, napi szinten egyeztetünk. 
Közösen olyan döntéseket hozunk, 
melyek mind jelentős segítséget ad-
nak a vállalkozásoknak. Ilyen volt leg-
utóbb a kamatstop vagy a Széchenyi 
Kártya által nyújtott kedvezményes 
hitel is – mondta a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke arról, 
hogyan, mennyire eredményesen mű-
ködnek együtt a nehézségek leküzdé-
sében, a vállalkozások érdekében.

A nehézségek, a várhatóan fájdal-
mas jövő volt a következő előadás 
témája, melyet dr. Hortay Olivér, a 
Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 
energia- és klímapolitikai üzletágának 
vezetője tartott.

Az előadás két részből állt. Egyrészt 
áttekintette a mostani helyzet hátte-
rét, azt, hogy hogyan jutottunk idáig 
a tavaly nyári időszaktól kezdődően, 
amikor elkezdődtek azok a folyama-
tok, amelyek felborították az európai 
energiapiacot.

– Tavaly ősszel volt az első komo-
lyabb ártüske az európai földgázpi-
acokon, utána decemberben volt a 
következő, majd a háborút követő 
szankciós lépések, illetve a kibonta-
kozó kereskedelmi konfliktus voltak 
azok, amelyek egyre feljebb és fel-
jebb hajtották az árakat – mondta az 
előadó.

Az előadás másik része a kilátások-
ra fókuszált. Arra, hogy milyen kihí-
vásokat okoz majd a jövőben ez az 
egészen gyökeresen átalakuló ener-
giapolitikai és energiapiaci helyzet, és 
vázolt néhány szempontot, hogy egy 
vállalat életében mit jelenthet ez az 
átalakulás.

– Egyértelműen az árak jelentik a 
legnagyobb problémát. Az Európai 
Unióban egy energiaszűkös állapot 
alakult ki, amiben időről időre előfor-
dulnak olyan időszakok, amikor az el-
sődleges kérdést nem az jelenti, hogy 
mennyibe kerül az energia, hanem, 
hogy egyáltalán rendelkezésre áll-e. 
Ilyen volt nyáron a gázpiacon, és ilyen 
bontakozik ki most az európai olaj- és 
üzemanyagpiacon is. Ezekben az idő-
szakokban elképesztő, korábban elő-
re nem jelzett mértékű áremelkedé-
sek tapasztalhatók, és a vállalatoknak 
ehhez a kiszámíthatatlan helyzethez 
alkalmazkodniuk kell – mondta dr. 
Hortay Olivér. Kiemelte, az árakban 
két probléma is megfigyelhető. Az 
egyik, hogy az átlagos szint növek-
szik, tehát a termelési költségekben 
az energia részaránya folyamatosan 
növekszik a vállalatok számára, a 
másik, hogy maga a piac egyre kiszá-
míthatatlanabbá válik, így az árak vál-
tozékonysága is megemelkedik, ami 
nagyon komoly tervezési nehézsége-
ket okoz a vállalatok számára.

Az előadás néhány olyan szempon-
tot adott, ami segítség lehet ebben a 
rendkívül bizonytalan helyzetben, de 
ahogy az előadó megjegyezte: „sajnos 
nincs olyan, aki egyértelműen látja, 
hogy miként fog kinézni a gáz- és vil-
lamosenergia-piac egy hónap, fél év 
vagy akár egy év múlva.”

Nincsenek tehát könnyű helyzetben 
a vállalkozások, a 2023-as TOP 100-as 
kiadvány majd sok mindent elárul ar-
ról, kinek, hogyan sikerült kezelni a 
kialakult helyzetet.

TOP 100 - SIKERES ÉV VOLT 2022 
a Bács-Kiskun megyei vállalkozásoknak

A megye 100 legnagyobb cégének 2/3-a tudta növelni 
alkalmazotti létszámát és mérleg szerinti eredményét, 
illetve 90%-kal növelte az árbevételét.

„

Új mestereket avattak és aranykoszorút adományoztak
Ebben az évben már második 
alkalommal került sor mes-

terlevél-átadó ünnepségre a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamarában. 
Idén májusban 50 szakember 
vehette át a szakmai tudását 
igazoló mesterlevelet, amelyet 
most újabb 43 kiváló szakem-

ber követett.

A mestervizsga mindenkori célja, 
hogy biztosítsa a szakmai fejlődést 
és a karrier kialakításának lehetősé-
gét, valamint a tanulóképzéshez és 
a vállalkozásvezetéshez szükséges 
ismeretek elsajátítását a szakembe-
rek számára. Tanúsítsa a vállalkozás 
működtetéséhez szükséges szakmai, 
gazdasági, pénzügyi, vezetési, mun-
kaügyi és jogi ismeretek megszerzé-
sét és készségszintű ismeretét. 

A megújult képzési és kimeneti 
követelmények alapján, a több hóna-
pig tartó elméleti és gyakorlati kép-
zést követően 7 szakmában, 43 fő 
tett sikeres vizsgát az ősz folyamán 
a kamarai mestervizsga-bizottságok 
előtt. Így most 10 autószerelő, 10 

karosszérialakatos, 8 kereskedő,  
4 kézápoló és körömkozmetikus, 
4 kőműves, 6 speciális lábápoló és 
1 fő szerszámkészítő szakember 
válhatott mesterré. Az ezt tanúsító 
mesterlevelet Gaál Józseftől, a me-
gyei kereskedelmi és iparkamara 

elnökétől és a mestervizsga-bizott-
ságok elnökeitől ünnepélyes kere-
tek között vehették át a felkészült 
mesterjelöltek.

A rendezvény további rangos ese-
ményeknek is helyszíne volt. Faragó 
Gyula, a Faragó Autószerviz Kft. tu-

lajdonosa immár több évtizede dol-
gozik elhivatott autószerelőként. Az 
életpályát beívelő tevékenységéért a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra Mesterképzési és Mestervizsga 
Szabályzatában foglaltak alapján a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara aranykoszorús mes-
terré nyilvánította Faragó Gyulát. A 
kitüntető jelvényt, emlékplakettet és 
díszoklevelet Gaál József, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke adta át az aranykoszo-
rús mesternek.

Ezt követően pedig az ünnepsé-
gen vehették át újabb, 4 évre szóló 
megbízóleveleiket a mestervizsga-bi-
zottságok elnökei, valamint a kamara 
által idén ősszel első alkalommal in-
dított zöldgazdasági szakemberkép-
zés résztvevői is megkapták a kép-
zést lezáró tanúsítványaikat. 

De mit hoz vajon a 2023-as esztendő?

Dr. Hortay OlivérGaál JózsefDr. Parragh László

Fotó: Bogdándi Ferenc
Fotó: BKM

KIK
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4 kecskeméti cég kapott elismerést

December 13-án adták át a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 2022-es díjait. 
Összesen 14 Bács-Kiskun megyei vállalkozás 
– köztük 4 kecskeméti – kapott elismerést a 
köztestület Platter János Konferenciatermében. 
Szintén most adták át az augusztusi jótékony-

sági Hírös Vacsora tanulmányi támogatásait 
is, amelynek révén 8 tehetséges fiatal kapott 
segítséget a szakmaszerzéshez. 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara idén is kitüntető díjak-
kal ismerte el a megye arra érdemes 
vállalkozásait. Az ünnepi küldöttgyű-
lést Gaál József elnök nyitotta meg, 
aki köszöntőjében azt kívánta a meg-
jelent vállalkozásoknak, hogy jövőre 

is maradjanak életben és legyenek 
sikeresek.

– Ebben a nagyon változó, nagyon 
kiszámíthatatlan környezetben min-
den jót kívánok mindannyiunknak! 
Készüljünk fel a következő időszakra 
– mondta Gaál József.   

Az ünnepi küldöttgyűlés folytatásá-
ban 14 megyei vállalkozás vette át az 
iparkamara elismeréseit.  

A hagyományoknak megfelelően 
az iparkamara idén is támogatja a 
hátrányos helyzetű, de tehetséges 
diákokat tanulmányaik folytatásában. 
Mindezt az augusztusi jótékonysági 
Hírös Vacsora bevétele teszi lehetővé. 
Az összegből 8 hátrányos helyzetű, 
azonban tanulmányi eredményeiket, 
szorgalmukat, szakmai munkájukat 
kiemelkedően teljesítő diák kapott 
támogatást. Az eddigi Hírös Vacsora- 
estek bevételéből már 139 diák ré-
szesült támogatásban összesen több 
mint 5,5 millió forint értékben. 

ÁTADTÁK AZ IPARKAMARA 2022-ES MEGYEI ELISMERÉSEIT
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Helyszín: Kadafalva „közösségi tér” (Júlia ABC-vel szemben)
Az érdeklődők megismerkedhetnek a hagyományos húsfeldolgozás eszközeivel és 
módszereivel, bepillantást nyerhetnek egy hamisítatlan falusi disznótor hangulatába. 
Kóstolót kaphatnak a nagyanyáink receptjei alapján elkészített disznótoros ételekből.

6:30 Böllér mesterség bemutatása

8:00  Reggelivel várjuk a kilátogatókat: sült vér, lilahagymás zsíros 
kenyér, forralt bor, tea és pogácsa.

A hurka- és kolbásztöltést a látogatók is kipróbálhatják, majd meg is kóstolhatják.  
A program a Kadafalváért Alapítvány együttműködésével valósul meg. A helyszínen 
a perzseléstől és feldolgozástól láthatóak a folyamatok, a kisgyermekeket is várjuk.

Várunk mindenkit sok szeretettel!

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.

14. célterület 
Szarkás, Kadafalva, 

Felsőcsalános, Úrihegy

NÉPI ÉTKEZÉSI SZOKÁSAINK
HAGYOMÁNYŐRZŐ 

 FALUSI DISZNÓTOR
december 17.

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: 15.
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ÜNNEPVÁRÁS 

MÉNTELEKEN
Helyszín: 6000 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41.  

   Ménteleki Általános Iskola

10:00  Ünnepi műsor 
    Kecskeméti Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

    Ménteleki Általános 
Iskolájának diákjaival, 
énekkarával és 
pedagógusaival

11:00   Forró tea és mézeskalács 
várja az ünneplőket

   A program ingyenes. 

2022. december 16.péntek

BÁCS-KISKUN MEGYE 
GAZDASÁGFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ
Viterra Növényolajgyártó Kft.
Szlovacsek Attila ügyvezető,  
Foktő

BÁCS-KISKUN MEGYEI 
SZAKKÉPZÉSÉRT DÍJ
TÓTH AUTÓMIX Kft. 
Tóth János ügyvezető, Szabadszállás

BÁCS-KISKUN MEGYEI 
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
ELNÖKI ÉREM
Gál István ügyvezető,  
Kamintherm Kft., Kiskunhalas

BÁCS-KISKUN MEGYEI  
INNOVÁCIÓS DÍJ
AIRVENT Légtechnikai Zrt. 
Kecskemét

AZ ÉV IPARI VÁLLALKOZÁSA DÍJ
RENNER Bt.
Renner Tiborné ügyvezető, Jánoshalma

AZ ÉV KERESKEDŐJE DÍJ
Linartech Autó Kft. 
Bende László ügyvezető, Kecskemét

AZ ÉV VENDÉGLÁTÓJA DÍJ
Vincent Restaurant & Pastry
Inmenso Kft., Kecskemét

AZ ÉV SZOLGÁLTATÓJA DÍJ
GEO MEGA ALFA Kft.
Vincze Mihály ügyvezető, Kecskemét

AZ ÉV BESZÁLLÍTÓJA DÍJ
PRIMECH CNC Kft. 
Kiskőrös

AZ ÉV MENEDZSERE DÍJ
Andris Árpád 
ügyvezető, PHOENIX FORKLIFT Kft., 
Jánoshalma

AZ ÉV KÉZMŰVESE DÍJ
Vass Zsuzsanna 
fafaragó-kézműves, Baja

AZ ÉV GYAKORLATI KÉPZŐHELYE DÍJ
TIMBOR-FA Kft. 
Baja

AZ ÉV SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA DÍJ
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
Dékáni Árpád Technikum 
Molnár Nándor igazgató, Kiskunhalas

AZ IPAR KIVÁLÓ MESTERE DÍJ
Sipos Csaba 
karosszérialakatos-mester, Tiszakécske

AZ ÉV KAMARAI DOLGOZÓJA DÍJ
Mészáros Mónika 
képviseletvezető, BKMKIK, Kalocsa

ELNÖKI DICSÉRŐ OKLEVÉL:
Szabados Sándorné 
igazgatóhelyettes, Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum Vári Szabó István 
Szakképző Iskola, Kiskunhalas 
Molnár Tünde ügyfélszolgálati 
munkatárs, BKMKIK, Kecskemét

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI  
ÉS IPARKAMARA KITÜNTETŐ DÍJAI – 2022

Fotó: Bogdándi Ferenc
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Egy város. Egy csapat. Egy jövő.
Gyárbővítés és új elektromos modellek 
hamarosan!

A december 8-ai városi közgyűlés ellenszavazat nélkül, 12 igen és 7 
tartózkodás mellett elfogadta Kecskemét jövő évi költségvetését. 
A közgyűlésen arról is döntöttek, hogy jelentősen, 1.000 forintra 
csökken a havi KeKo-tanulóbérlet ára. Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy egyeztetett a 
Magyar Posta új vezetőjével a hat helyi postahivatal bezárása utáni 
lehetőségekről, többek között új csomagautomaták kihelyezéséről. 

A december 8-ai rendes városi köz-
gyűlés legfontosabb témája városunk 
jövő évi költségvetésének elfogadá-
sa volt. A 2023-as büdzsé főösszege 
mintegy 47 milliárd forint, melyen be-
lül a bizonytalan gazdasági körülmé-
nyek miatt jelentős, közel 3 milliárd 
forintos tartalékot képeztek.

A tartalékkeretnek három jelentős 

része van. Egyrészt ebből finanszíroz-
zák majd a jövő évi bérfejlesztéseket 
minden ágazat tekintetében. Egy má-
sik nagy tétel a keretben a pályázati 
tartalék. Erre főként a 2023 decem-
berében záruló TOP-os és KEOP-os 
pályázatok elszámolása miatt van 
szükség, az esetlegesen felmerülő 
pluszköltségek fedezésére.

Végül a tartalékkeret jelentős téte-
lét képezi az emelkedő energiakölt-
ségek fedezetére szolgáló több mint 
800 millió forint. „Önkormányzatunk 
gáz- és villamosenergia-szerződései 
jövő év szeptemberéig hatályosak. Az 
év közepén el kell indítanunk egy új 
közbeszerzést, amelynek még nem 
tudjuk az eredményét. Ezért az utolsó 
negyedévre nem tudunk pontos szá-
mokkal tervezni. Ennek az időszaknak 
a megemelkedett energiaköltségeire 
muszáj fedezetet biztosítani” – fo-
galmazott indoklásában Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester.

A városvezető hangsúlyozta, hogy 
Kecskemét működése a kötelező és ön-

ként vállalt feladatok tekintetében egy-
aránt biztosított lesz. Az egészségügyi 
és szociális terület védőhálóként műkö-
dik majd ebben a nehéz időszakban.

A polgármester kiemelte, hogy a 
munkahelyek szempontjából is biz-
tonságban vannak a kecskemétiek. 
Folyamatosan jönnek létre új álláshe-
lyek, például a Nissin Foods új beru-
házása révén, de utalt a Mercedes ko-
rábban bejelentett bővítésére is, mely 
szintén új munkaerő toborzásával jár.

A december 8-ai közgyűlés döntése 
értelmében átlagosan 10,9 százalék-
kal olcsóbbak lesznek a KeKo bérletei 
2023. március 1-jétől. A havi, illetve 
30 napos tanulóbérlet 1.000 forintba 
fog kerülni a jelenlegi 2.300 forint 
helyett. Olcsóbb lesz a 90 napos ta-

nulóbérlet is, ezért 3.855 forinttal kell 
majd kevesebbet fizetni. Emellett a 90 
napos nyugdíjas bérlet és a kisgyer-
mekes bérletek is kevesebbe fognak 
kerülni. A javaslat alapvető célja, hogy 
még többen válasszák a buszközle-
kedést, így csökkenjen a városban az 
autóforgalom.

Szóba került a közgyűlésen a pos-
taszolgáltatások helyzete is, miután 
november közepén hat postahivatal 
zárt be ideiglenesen Kecskeméten. A 
polgármester elmondta, hogy öt cso-
magautomatát helyeztek el a város 
területén, és még december folyamán 
további hármat állítanak üzembe. A 
hosszú távú megoldások között sze-
repel egy postapartneri hálózat kiala-
kítása is – tette hozzá.

Elfogadta a közgyűlés Kecskemét 
JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT

Engert Jakabné alpolgármester  
és Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Fotó: Banczik Róbert
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Nem csupán a Covid, hanem 
most már egy háború is nehéz-

zé teszi életünket. Az elmúlt 
három év kihívásokkal teli 
időszak volt, és még nem lehet 
tudni, mit hoz a jövő esztendő. 
Azonban itt a karácsony, amikor 
a gondterhes pillanatokat fel-
váltják a bensőséges, szeretet-
teljes napok. Dr. Salacz László 
és dr. Szeberényi Gyula Tamás 
országgyűlési képviselőket kér-
deztük az adventi időszakról.

Molnár H. Boglárka

– Már csak párat kell aludni, és itt 
a karácsony. Hogyan készülnek az 
ünnepekre?

– Dr. Salacz László (S. L.): Advent 
hagyományosan az elcsendesedés-
ről, az ünnepre való készülődésről 
szól. Azonban a mai felfokozott vilá-
gunkban jó, ha a karácsony előtti pár 
napban tudunk kicsit lenyugodni. 
Az addig hátralévő időszakban még 
végigjárom valamennyi települést a 
körzetemben, és ajándékcsomaggal 
lepek meg gyermekes családokat. A 
második adventi gyertyát Kunada-
cson, a harmadikat Kecskeméten, a 
negyedik gyertyát Kerekegyházán 
segítek meggyújtani, és bekapcso-
lódok a helyi forgatagba. Ezek a ta-
lálkozások mindig feltöltenek, és se-
gítenek ráhangolódni az ünnepre. A 
fenyőfa beszerzése és befaragása az 
én feladatom. Természetesen kará-
csonykor az étel elkészítése nálunk 
is központi szerepet tölt be, ahol a 
hal grillezését szoktam vállalni. De 

a feleségem diós sütije, apósom 
halászléje és édesanyám zserbója 
verhetetlen.

– Dr. Szeberényi Gyula Tamás (Sz. 
Gy. T.): A kisfiam még szentül hisz a 
csodákban, és arra törekszünk, hogy 
ez minél tovább megmaradjon. Úgy-
is lesz elég ideje csodák nélkül él-
nie. Ezért kicsit körülötte forog az 
adventi várakozás. Nekem ilyenkor 
nagyon sok feladatom van, hiszen 
év végi összejöveteleket tartanak 
egyesületek, öntevékeny csoportok, 
Kecskemét város értékes közössé-
gei, ahova szívesen látogatok el. Így 
nagyon sok emberrel megoszthatom 
az adventi várakozás örömét. Ezért 
feleségemre sokkal több feladat 
hárul otthon. 24-én este gyermeke-
inkkel együtt „lepődünk meg”, hogy 

milyen szép karácsonyfát kaptunk 
és mennyi ajándékot. 25-én és 26-án 
pedig szüleinkhez, testvéreinkhez 
látogatunk.

– Tartalmas volt az idei év, mit tar
tanak a legnagyobb sikernek?

– S. L.: Hogy megőriztük a nyu-
galmunkat és megvédtük békénket. 
Láthatjuk, hogy ez a kettő milyen 
fontossá vált 2022-ben. Kitört a szom-
szédunkban egy háború, amelynek 
nyomán egy energetikai válság alakult 
ki. Az európai gazdaság sem túl acélos 
mostanában. Mindeközben hazánk, 
Magyarország és a szűkebb pátriánk, 
az otthonunk a béke szigete tudott 
maradni. Köszönhetően az itt élők 
összetartásának. Hiszen tavasszal, 
együtt egy határozott nemet mond-
tunk a háborúra, egyúttal a további 

építkezés mellett tettük le a voksun-
kat. Megvédtük, ami igazán fontos ne-
künk, biztonságba helyeztük mindazt, 
ami a miénk. 

– Sz. Gy. T.: Az év eleje a korona-
vírus járvány utáni gazdasági kilá-
balásról szólt, de mielőtt igazán ki 
tudtuk volna élvezni a visszanyert 
szabadságot (és az év nagy sikerének 
könyvelhettük volna el), jött az újabb 
„csapás”, a háború a szomszédunk-
ban. Természetesen az ezzel járó gaz-
dasági problémákkal együtt. Ezért az 
év legnagyobb sikerének azt tartom, 
hogy sikerült a háborús konfliktusból 
kimaradnunk. Voltak persze kisebb 
sikerek is, például, hogy végre elkez-
dődött és belátható időn belül befeje-
ződik az Izsáki út négysávúsításának 
első üteme, amely több mint 30 ezer 

embernek könnyíti meg a mindennapi 
közlekedését Kecskeméten.

– Mit üzennek az ünnepekre és az 
újévre a kecskemétieknek? 

– S. L.: Csak azzal foglalkozzunk, 
ami igazán fontos. Ünnepeljünk. Ün-
nepeljük meg ezt az évet, ami igazán 
jó volt. Ünnepeljük meg, hogy szere-
tetben és békében élhetünk. Örüljünk 
annak, hogy azok vesznek körül min-
ket, akik nekünk fontosak és akiknek 
mi is fontosak vagyunk. Egyszóval, 
éljük meg a karácsony minden pilla-
natát. Az ember olykor szeretné, ha 
a jövőbe láthatna. Főleg most, amikor 
minden olyan bizonytalannak tűnik. 
Bár ilyen képességünk nincsen, de egy 
ennél sokkal fontosabb viszont a bir-
tokunkban van. Az, hogy képesek va-
gyunk itt és most alakítani a jövőnket. 
A holnapunk olyan lesz, amilyennek 
ma elkezdjük megépíteni. Ez a böl-
csesség különösen igaz a jövő évünk-
re. Ha ma békében és szeretetben, 
együtt ünnepeljük meg a karácsonyt, 
és ezt a békét és szeretetet az év töb-
bi napján is meg tudjuk őrizni, akkor 
egy igazán jó év vár ránk. 

– Sz. Gy. T.: Nagyon nehéz időszak-
nak vagyunk az elején. Sokkal köny-
nyebb lesz átvészelni, ha össze tu-
dunk fogni, tudjuk egymást szeretve, 
tisztelve segíteni. Az elkövetkező idő-
szak arról is fog szólni, hogy hogyan 
vizsgázunk mint közösség. Működik-e 
a szolidaritás családon belül, kisebb 
közösségen belül, városon belül. Le-
gyünk egymással szemben megértőb-
bek, toleránsabbak. Gondoljunk töb-
bet a sikereinkre, amely önbizalmat 
adhat a jövőre nézve is.

Ki, mit üzen karácsony közeledtével?  
– az országgyűlési képviselőket kérdeztük

A Városi Alapkezelő Zrt. az általa 
képviselt Kecskemét Vállalko-

zásfejlesztési Alapból fix ka-

matozású, hosszú futamidejű 
finanszírozási lehetőségeket 
kínál a kecskeméti vállalkozások 
számára immár 5 éve. Jó példa 
erre a Matkói 99 Holding Kft. 
beruházási projektje, amelynek 
több mint egy milliárd forint 
értékű bekerülési költségéből a 
Vállalkozásfejlesztési Alap össze-

sen 317 millió Ft-ot finanszírozott.

A kecskeméti Matkói 99 Holding Kft. 
tulajdonosai először az AIPA Kft. által 
szervezett üzleti reggelin találkoztak a 
Városi Alapkezelő Zrt. által kínált rugal-
mas és egyedi finanszírozási formákkal. 
Ezt követően személyes találkozóra 
került sor a beruházás megvalósítha-
tóságával kapcsolatban, ahol a projekt 
pozitív fogadtatásban részesült.

– Az álmom az volt, hogy a Matkói 
út 99. alatt álló épületkomplexum al-
kalmas legyen a beruházást követően 
szállásszolgáltatásra (panzió), étterem-

üzemeltetésre és rendezvényteremként 
többnapos céges, illetve családi rendez-
vények lebonyolítására is. – fogalmaz 
Orbán Róbert, a Matkói 99 Holding Kft. 
ügyvezetője és tulajdonosa. – Eredetileg 
pályázati forrásból szerettük volna meg-
valósítani a beruházást, azonban az épí-

tőipari árak jelentősen megnövekedtek, 
majd pedig jött a Covid, és a pályázaton 
elnyert összeg már nem volt elegendő. 

A Városi Alapkezelő – a kedvezőt-
len gazdasági körülmények ellenére is 
– konstruktívan, partneri szellemben 
állt a projekt megvalósításához.

– A 64 szobás, 3 csillagos hotel 
színvonalú panzióépület felújítása 
2021-ben megtörtént. Ehhez a Váro-
si Alapkezelő fix kamatra, hosszú fu-
tamidőre, mintegy 150 millió forint 
összegű finanszírozást biztosított – 
folytatta Bajáki Sándor, a Matkói 99 

Holding Kft. másik tulajdonosa. – A 
felújított szobák alkalmasak mind a 
Kecskemétre érkező turisták, mind a 
kecskeméti vállalatok munkavállalói-
nak színvonalas elszállásolására.

– Az épületkomplexumon belül egy 
hangszigetelt, 3 részre osztható, 500 fő 
befogadására alkalmas rendezvényház 
felújítása, továbbá egy mosodaépület 
és egy 140 m2-es új konyha építése is 
megvalósul, amelyekhez további 167 
millió Ft forrásbevonásra volt szüksé-
günk. A Városi Alapkezelő ebben is biz-
tos partnerként állt mellettünk.

– A Városi Alapkezelő egy olyan 
gazdasági helyzetben, amikor nehéz 
volt finanszírozáshoz jutni, a cégünk 
mellé állt és finanszírozta a beruhá-
zást. Ennek is köszönhetően a pan-
zió már megkezdte a működését és 
várja vendégeit, és várhatóan 2023 
elején a rendezvényház és a konyha is 
megnyitja a kapuit – fejezte be Orbán 
Róbert. 

Az üzleti reggelitől a sikeres közös projektig

Legyen szó felújításról, új beruházá-
sokról, modern, alacsony fogyasztású 
berendezések beszerzéséről, telephely 
vagy üzlethelyiség energiafelhaszná-
lásának optimalizálásáról vagy saját 
célú energiatermelésről, a Kecskemét 
Vállalkozásfejlesztési Alap egyedi, ru-
galmas finanszírozási lehetőséget kínál 
a kecskeméti cégek számára! A rész-
letekért érdeklődjön a 70/624-8010-
es telefonszámon vagy keresse fel  
a www.varosialapkezelo.hu weboldalt!

Dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét országgyűlési képviselői 

Fotó: Banczik Róbert
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Már a főpályát aszfaltozza a 441-
es főút felújítását végző Colas 
Út Zrt. A NIF Zrt. 8,5 milliárd fo-

rintos beruházásában a végéhez 
közeledik a nagykőrösi Tégla-

gyári utcai körforgalom kivitele-

zése. A katonatelepi szakaszon 
pedig csapadékcsatorna-építési 
munkálatok zajlanak.

Új szakaszba érkezett a 441-es főút 
Kecskemét és Nagykőrös közötti sza-
kaszának felújítása. A kivitelező Colas 
Út Zrt. már a Bács-Kiskun és Pest me-
gyei városok közti főpályát aszfaltoz-
za. A közlekedőknek a munkavégzés 
idejére le kell térniük a főútról az út 
menti, aszfalt szervizútra.

Az útfelújítás során már elkészült 
Nagykőrösön a Téglagyári úti cso-
mópont és a Kálvin téri csomópont 
közötti szakaszon a burkolat felújí-

tása és a burkolati jelek felfestése. A 
körforgalommal várhatóan december 
közepén készülnek el, a kopóréteg és 
a végleges forgalomtechnikai jelzések 
elkészítését pedig 2023 tavaszán tud-
ják majd elvégezni.

A Kecskemét Katonatelep városré-
szén belül futó szakaszon, ahol 2x2 
sávosra bővítik a 441-es főutat, már 
elkezdték az előkészítő munkála-
tokat. December elején a tervezett 
csapadékcsatorna-építési munkálatok 
zajlottak ideiglenes forgalomkorláto-
zás mellett.

A 441-es főút Kecskemét és Nagy-
kőrös közötti szakaszán megkezdő-
dött az útfejlesztés a NIF Zrt. 8,5 mil-
liárd forintos beruházásában.

 A projekt azért nagy jelentőségű, 
mert a Nagykőrösről ingázók fő útvo-
nalán a közlekedés biztonságosabbá 
és gyorsabbá válik.

Már a főpályát aszfaltozzák a 441-esen

Közvilágítás-fejlesztés Kadafalván
Kadafalva városrész újabb te-

rületein épül ki a közvilágítás 
Kecskemét önkormányzatá-

nak támogatásával. A legtöbb 
világítótestet a Cinege, az 
Őszapó és a Szajkó utcákban 
telepítik.

Újabb jelentős fejlesztés érte el 
Kadafalvát. December elején három 
utcában megkezdődött a közvilá-
gítás kiépítése. Leviczky Cirillnek, 
a városrész önkormányzati képvi-
selőjének tájékoztatása szerint a 
világítótesteket nagyobb részt a 
Cinege, az Őszapó, valamint a Szaj-
kó utcákban szerelik fel, de sorra 
kerülnek olyan utcák is, ahol a ko-
rábbi fejlesztés során néhány kan-
deláber kiépítése elmaradt.

A több mint 60 lámpatest felsze-

relését az áramszolgáltató egyik 
alvállalkozója végzi. A kivitelezői 
munkák december 5-én elindultak.

A fejlesztéshez szükséges forrást 

Kecskemét költségvetése biztosítja. 
Ezen összeg a Katonatelepen zajló 
közvilágítás-kiépítéssel együtt mint-
egy 25 millió forint.

Az új útszakaszt ünnepelték 
Katonatelepen
Az Irsai Olivér, az azt átkötő 
Jegenyefa és a Vadalma utca 
kapott szilárd burkolatot az 
elmúlt hetekben Katonate-

lepen. Nagyjából 500 méter 
szakasz újult meg a városrész-

ben, amelyet december 4-én 
adtak át a forgalom számára. 
Az új utat azonnal birtokba 
vehették az ott élők, ennek 
örömére az érintett családok 
jó hangulatú utcai összejöve-

telt szerveztek.

Két hétig tartó munkálatok gyümöl-
csét élvezhetik december eleje óta a 
katonatelepi Irsai Olivér, Jegenyefa 
és Vadalma utca lakói, hiszen szilárd 
burkolatot kapott az említett 500 
méteres szakasz.

A nagyobb munkálatok no-
vember végén befejeződtek, 
és már csak kisebb felada-
tok maradtak hátra, melyek 
december 4-ére elkészültek. 
Így attól a naptól a forgalom 
előtt is megnyitották az érin-
tett útszakaszt.

A legfiatalabbak már az-
nap birtokba is vették a 
legújabb utakat Katonate-
lepen: bicikliztek, futkároz-
tak, görkoriztak a városrész 
legfrissebb utcáin, amíg a 
felnőttek bográcsos étellel, 
meleg teával, forralt borral 
és pogácsával ünnepelték az 
átadott utat.

Fotó: Csősz Alekszandra

Elkészült a játszótér 
Kósafaluban
Korszerű játszótér készült el nemrég Kecskemét Kósafalu város-

részében, amely új lehetőséget biztosít az ott élő fiatal családok 
szabadidejének hasznos időtöltéséhez, a helyi közösségi élet erő-

sítéséhez. A projekt a teljes bekerülési költséget fedező, több mint 
15 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, amit 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint hazai társfinanszí-
rozás biztosított.

Kecskemét a városi játszóterek szá-
mának növelése érdekében pályázott 
és nyert egy TOP-os pályázaton, így 
a teljes beruházási költséget fedező 
15.060.389 forint vissza nem téríten-
dő támogatásból építhette meg Kósa-
falu új játszóterét, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alaptól származó és 
hazai társfinanszírozással.

A játszótér Kósafalu családi házas 
övezetének közvetlen közelében, a 
Szövetség utca végén, beépítetlen 
közterületen létesült, korszerű, a 

mai követelményeknek megfelelő, 
korszerű kivitelben, mintegy 300 
négyzetméteren. A területet 55 mé-
ter hosszú kerítés védi, két akadály-
mentes kapun át lehet oda bejutni. A 
játszóteret úgy alakították ki, hogy 
gyalogosan, kerékpárral, babakocsi-
val, kerekesszékkel és természete-
sen gépjárművel is jól megközelít-
hető legyen.

A helyszínre ivókutat, padokat, ke-
rékpártámaszokat és hulladékgyűjtő-
ket is telepítettek. 

Dr. Fekete Gábor, Katonatelep önkormányzati 
képviselője a megújult utcákat ünneplők körében
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Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szállítási naptár 2023 I. félév

Település Munkanap   Január * Február Március Április Május Június 

Belsőnyír 
(hetényegyházai út felől) 

Hetényegyháza 

Külsőnyír 
Petőfiváros 

Úrihegy 

Hétfő 

Csomagolási 
hulladék 

2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 

Komposztálható 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 

Katonatelep Hétfő 

Csomagolási 
hulladék 

9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 

Komposztálható 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 

Alsószéktó 

Belsőnyír 
(ladánybenei út felől) 

Belváros 

Máriahegy 

Máriaváros 

Méntelek 

Széchenyiváros 

Szeleifalu 

Talfája 

Villanegyed 

Kedd 

Csomagolási 
hulladék 

3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 

Komposztálható 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 

Árpádváros 

Erzsébetváros 

Kossuthváros 

Rákócziváros 

Szerda 

Csomagolási 
hulladék 

4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 

Komposztálható 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 

Kadafalva 

Szarkás 
Szerda 

Csomagolási 
hulladék 

11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 

Komposztálható 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 

Borbás 

Halasi úti hobbik 

Kisfái 
Kósafalu 

Matkó 

Műkertváros 

Rendőrfalu 

Szent László város 

Ürgés 

Csütörtök 

Csomagolási 
hulladék 

5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 

Komposztálható 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 

Bethlenváros 

Hunyadiváros 

Vacsiköz 

Péntek 

Csomagolási 
hulladék 

6, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 

Komposztálható 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 

         

   *Csak fenyő      

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR – 2023. I. FÉLÉV
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

*Fenyőgyűjtés: januárban, az alábbi tájékoztatóban felsorolt időpontokban.

Két év kihagyás után 
újra megrendezte év 
végi bővített Ünnepi 
Szakmai Vezetőtestületi 
Ülését a Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórház. 
Az intézmény ebédlő-

jében december 13-án 
megtartott eseményen 
dr. Gondos Miklós 
főigazgató értékelte az 
évet, és emlékplakette-

ket is átadtak a kiemel-
kedő munkát végző 
kollégáknak.

Pásztor Andrea

A pandémia miatt az elmúlt 
két évben nem tudta megtar-
tani szokásos Ünnepi Szakmai Vezető-
testületi Ülését a Bács-Kiskun Megyei 
Oktatókórház. Idén azonban újra talál-
koztak a kórház menedzsmentjének 
munkatársai, a kiskunfélegyházi és a 
kalocsai telephely vezetősége, az osz-
tályvezető, illetve részlegvezető főor-
vosok, a vezető ápolók, valamint az 
igazgatási szervezeti egységvezetők.

Az ünnepségen a kórház MEDrigál 
Kórusa adott műsort Szabó Sándor 
karnagy vezénylésével, majd dr. Hor-
váth Zsolt orvosigazgató nyitotta meg 
a rendezvényt. Megköszönte kollégái 
munkáját, és arra kérte őket, a jövő-
ben is olyan hittel, szeretettel lássák 
el feladataikat, mint eddig.

Dr. Gondos Miklós főigazgató arra 
kérte a résztvevőket, egyperces néma 
csenddel emlékezzenek elődjére, a 
tavaly elhunyt dr. Svébis Mihályra. 
Csak ezután tartotta meg évértékelő 
beszédét.

Elmondta, a következő év se lesz 
könnyű a kórházak számára. Sok 
teher nehezedik majd az ágazatra, 
amihez létszámbővítésre is szükség 
lesz majd. Pozitívumként említet-
te lapunknak az egynapos sebészet 
beruházását.

– Az építkezés teljesen készen van, 
várjuk a használatbavételi engedélyt. 
Be kell rendeznünk az épületet, ami-
kor pedig az eszközpark megérkezik, 
reményeink szerint tavasszal indulhat 
el az egynapos sebészet teljes üzem-
ben – árulta el dr. Gondos Miklós.

A főigazgató beszéde után Pap-Sze-
keres Anita ápolási igazgató mondott 
köszönetet a szakterületéhez tarto-
zó munkatársaknak, majd Zsarnay 
István gazdasági igazgató szólt a 
résztvevőkhöz.

Végül Hodánics Tamás, a kórház 
református lelkésze osztotta meg ün-
nepi gondolatait a résztvevőkkel, ka-
rácsony közeledtével. Arra hívta fel a 

figyelmet, hogy fel kell töltenünk a lel-
künket szeretettel ahhoz, hogy adni is 
tudjunk másoknak.

Ezután adták át az intézmény 

elismeréseit: a Semmelweis Ignác- 
emlékplaketteket, a Széchenyi István- 
emlékplaketteket, a Kossuth Zsuzsan-
na-emlékplaketteket, a Tudományos 

Díj emlékplakettet, és gratuláltak a 
kórház idén egyéb elismerésben ré-
szesült és tudományos minősítést 
szerzett munkatársainak is.

ÜNNEPI SZAKMAI VEZETŐTESTÜLETI ÜLÉS A BÁCS-KISKUN MEGYEI OKTATÓKÓRHÁZBAN

A nehézségek ellenére is jól teljesített a kórház

A 2022-es év kórházi kitüntetettjei 
Semmelweis Ignác-emlékplakettben részesült:
dr. Nagy András PhD, az I. sz. Belgyógyászat-Kardiológiai 
Osztály osztályvezető főorvosa;
dr. Bozóky István, a Tüdő-Belgyógyászat Osztály  
osztályvezető főorvosa;
prof. dr. Bihari Katalin PhD, a Neurológiai-és Stroke Osztály 
osztályvezető főorvosa.
Kossuth Zsuzsanna-emlékplakettben részesült:
Czigány-Varga Mária, az Ápolási Osztály vezető ápolója;
Balláné Marton Gizella, a Fizio- és Mozgásterápiás Osztály 
csoportvezetője, fiziotherápiás asszisztens;
Dunai Márton Tiborné, az Általános Sebészeti Osztály  
nyugdíjazott vezető ápoló helyettes, kötözős nővér. (Ő már-
ciusban már átvehette az elismerést dr. Svébis Mihály néhai 
főigazgatótól, akinek közvetlen munkatársaként dolgozott.)

Széchenyi István-emlékplakettben részesült:
Havasiné Szakonyi Katalin,  
a Közgazdasági Osztály osztályvezetője;
Nagyné Szigeti Dóra,  
a Kommunikációs Osztály osztályvezetője;
Kovács Lajos, a Műszaki Osztály osztályvezetője.

Tudományos Díj emlékplakettben részesült kimagasló 
tudományos, oktatási tevékenysége elismeréseként:
dr. med. habil. Tálosi Gyula, a Csecsemő-  
és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa;
dr. Fülep Zoltán, a Központi Aneszteziológiai  
és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvosa;
dr. Pap-Szekeres József PhD,  
az Általános Sebészeti Osztály főorvosa.
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2021 után 2022-ről is elmond-

hatjuk, hogy nem volt könnyű 
év a BÁCSVÍZ Zrt.-nél. Az ener-
giapiaci válság és az infláció 
erőteljes növekedése jelentős 
mértékben megnehezítette a 
cég gazdálkodását is. Egyebek 
mellett erről is beszélt Kurdi 
Viktor elnök-vezérigazgató, 
amikor az elmúlt 12 hónap 
értékelésére kértük, illetve a 
2023-as tervekről kérdeztük.

– Milyen tényezők határozták meg el
sősorban cégük gazdálkodását 2022
ben, és várhatóan hogyan zárják az 
évet ebből a szempontból?

– Ahogy azt az utóbbi években 
megszokhattuk, ismét egy külön-
leges esztendőt hagyunk magunk 
mögött. Ezúttal nem az üzletfolyto-
nosság biztosítása és a világjárvány 
okozta kihívások terhelték leginkább 
a mindennapjainkat, hanem annak a 
gazdálkodási présnek az erősödése, 
amelynek az elsődleges okozója az 
energiapiaci válság. Az idei évet úgy 
kezdtük, hogy a korábbi villamosener-
gia-költségünk háromszorosára nö-
vekedett, erre pedig nem volt, illetve 
nincs fedezet a víz- és csatornadíjak-
ban. A másodlagos árbevételeink kap-
csán elértük azt a szintet, azt a meny-
nyiséget, amelynek a túlszárnyalása 
a jelenlegi kapacitásainkkal nagyon 
nehezen lett volna megvalósítható. 
Az elmondottak együttesen vezettek 
oda, hogy a 2022-es esztendő sajnos 
a pénzügyi tartalékaink feléléséről 
is szólt. Hozzáteszem, hogy ez nem 
meglepetés számunkra, hiszen mind-
ezeket már az idei üzleti terv elké-
szítésekor figyelembe vettük. Most, 
december elején azt látjuk, hogy az 
üzleti terv szerinti mutatóink teljesül-
nek, a pénzügyi tartalékok felélése az 
előzetes kalkulációinknak megfelelő-
en történt, a víziközmű-szolgáltatói 
sajátosságok figyelembevétele mel-
lett. A sajátosságok közül legmeg-
terhelőbb a víz- és csatornadíjak vál-
tozatlansága, a bevétel oldalon tehát 
szinte állandósággal számolhatunk, a 
kiadás oldalon viszont jelentős átren-
deződés történt 2022-ben.

– A nehézségek, a problémák 
mellett azért biztosan történtek 
olyan dolgok is a társaság életében, 
amelyeknek örülhetnek, amelyek
re büszkék lehetnek. Melyek azok a 
momentumok, amelyeket ezek közül 
mindenképpen kiemelne?

– Büszkék vagyunk arra, hogy áp-
rilisban, A Föld napja rendezvényso-
rozathoz kapcsolódóan megtisztelt 
bennünket látogatásával Áder János 

köztársasági elnök úr. Az államfő a 
kecskeméti II. számú vízműtelepen 
tett látogatást, mely során bepillantást 
nyert a kecskeméti közműves vízellátás 
létrejöttének és fejlődésének történe-
tébe, a víztisztítás folyamataiba, illetve 
a 2019-ben átadott üzemirányító-köz-
pontunk működésébe. Fontosnak 
tartom azt is, hogy Kecskemét önkor-
mányzatával együttműködve sikerült 
szobrot állítanunk Benkó Zoltánnak 
a róla elnevezett szabadidőközpont-
ban. Cégünk szervezeti kultúrájában 
nagyon komoly lenyomata van Benkó 
Zoltán igazgatói munkásságának, me-
lyet a mai napig „hőskorként” emle-
getnek. Ezek mind olyan események 
voltak, amelyek fókuszba hozták a 
BÁCSVÍZ Zrt.-t, illetve a magas színvo-
nalú szolgáltatásainkat. Nagyon örülök 
annak, hogy a vállalatunk működésé-
nek megítélése a külső környezetben 
továbbra is kiváló, de mindenképpen 
a jobbak között szerepel. Ugyancsak 
örömteli, hogy idén is több munka-
társunk részesült rangos szakmai el-
ismerésben, és jó volt megélni azt is, 
hogy ügyfélszolgálatos munkatársaink 
és szerelő kollégáink is szép sikereket 
értek el az országos szakmai versenye-

ken. Ez is visszaigazolja azt, hogy bár 
az utóbbi három évben a létszámunk 
mintegy húsz százaléka megfrissült, 
ennek ellenére társaságunk teljesít-
ménye nem csökkent, a cégen belüli 
kohézió és a kiválóságra való törekvés 
értékei nem csorbultak.

– Az már elhangzott, hogy az 
idei év nem volt könnyű, de lehete 
már látni, hogy mire számíthatnak 
2023ban?

– Szeptemberben és októberben 
megfogalmaztuk a következő esz-
tendőre vonatkozó várakozásainkat. 
Elkészült egy előzetes üzleti terv, 
amelyben már látható volt, hogy az 
energiapiacon történő változások to-
vább nehezítik a helyzetünket. A no-
vember végén megtartott évzáró ren-
dezvényünkön ezzel kapcsolatban úgy 
fogalmaztam, hogy a jövő évi villany-
számla úgy közelít felénk, mint egy 
aszteroida, ami bizony nem prognosz-
tizál túl rózsás helyzetet. A jelenlegi 
piaci környezetben 150 és 200 forint 
közé tehető egy kilowattóra villamos 
energia jövő évi ára. Jól látható, hogy 
a mostani, 58 forintos árhoz képest 
ez további, legalább háromszoros nö-
vekedést fog jelenteni. Két egymást 

követő esztendőben a bevételek vál-
tozatlan szintje, illetve értéke mellett 
saját erőből megoldhatatlan feladatot 
jelent majd ennek a kifizetése, ami 
előrevetíti azt, hogy valamilyen kül-
ső beavatkozásra lesz szükség annak 
érdekében, hogy az üzletfolytonos-
ságunk fennmaradjon. Az mindenki 
számára világos és egyértelmű, hogy a 
víz- és csatornaszolgáltatásra szükség 
van. A szolgáltatásainknak működni 
kell, ez az élet alapvető része, és a 
vállalkozások, közintézmények műkö-
désének is az egyik alapfeltétele, hogy 
legyen víz- és csatornaszolgáltatás. 
Ezt senki nem vitatja, így meggyőző-
désem, hogy valamilyen szinten bizto-
sítva lesz az a pénzügyi különbözet, 
amely a bevételeinkkel nincs fedezve.

– Ilyen helyzetben tudnake egy
általán konkrét terveket készíteni a 
következő évre?

– Az utóbbi esztendőkben nagyon 
ritkán fordult elő, hogy ilyenkor, de-
cemberben még ne legyen a követ-
kező évre vonatkozó üzleti tervünk. 
Most ez is elő fog fordulni, de látha-
tó, hogy a helyzet nem mindennapi, 
ez egy országos és globális szinten is 
kihívásokkal és nehézségekkel terhelt 

időszak. Azt gondolom, hogy nekünk 
is meg kell majd találni a helyünket 
mindebben, viselni kell az ezzel járó 
stresszt és nehézséget. Nekünk any-
nyiból szerencsés a helyzetünk, hogy 
látjuk a munkánk kézzelfogható ered-
ményét, tudjuk, hogy a munkánkra 
szükség van, a tevékenységünknek 
megvan a társadalmi elismertsége. 
Most, december elején, amikor ez az 
interjú készül, még nem tudjuk, hogy 
mi lesz majd az a tényező, amely vé-
gül a gazdálkodási egyensúlyt megte-
remti, de bizakodunk, hogy az utóbbi 
esztendőkhöz hasonlóan a következő 
időszakban is meg fogjuk találni a 
válaszokat a legnehezebb kihívások-
ra is. Ehhez természetesen a munka-
társaink részéről is kell a türelem, a 
kitartás, a megértés és a szolidaritás. 
Ugyanakkor látva mindazt, amin eddig 
együtt keresztülmentünk, bennünk 
munkálkodik az a reménység, hogy a 
dolgaink jól alakulnak, és a BÁCSVÍZ 
2023-ban is egy stabil, vonzó munka-
hely lesz. Egy olyan munkahely, ahol 
a kollégák továbbra is érzik a megbe-
csültségüket, azon túl, hogy látják a 
szolgáltatás értékéhez való személyes 
hozzájárulásukat.

ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ A BÁCSVÍZ ZRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

Igaz ez a házi vízellátó rendszerekkel és 
vízmérőkkel kapcsolatban is. Tájékoztat-
juk, hogy a hatályos jogszabályok szerint 
a felhasználó kötelessége a vízmérő és a 
házi ivóvízhálózat rendszeres ellenőrzése 
és karbantartása, állapotának megóvása.

Télen vízmérője fagyásveszélynek van kitéve. A 
legtöbb helyen a vízmérő aknák teteje egy vas-
lemez, ami nem jó szigetelő, ezért érdemes az 
aknában lévő csöveket és a mérőt vastag szö-
vettel vagy egyéb szigetelő anyaggal betakarni.

KÉRJÜK, GONDOSKODJON AZ ELFAGYÁS ELLE-
NI VÉDELEMRŐL! A BELSŐ VEZETÉKRENDSZER 
MEGHIBÁSODÁSA MIATT IS NAGY MENNYISÉGŰ 
VÍZ FOLYHAT EL ÉSZREVÉTLENÜL.

Az aknában, ahol nem fedi hőszigetelő földré-
teg a csövet, illetve ahol nincs fogyasztás huza-
mosabb ideig, az álló víz könnyen befagyhat, 
ezért különösen a nem lakott ingatlanok, üdü-
lők esetében kell a víztelenítésre és a fagytala-
nításra ügyelni.

JAVASOLJUK, HOGY HAVI 
RENDSZERESSÉGGEL ELLENŐRIZZE 

VÍZMÉRŐJÉT, FIGYELJE 
FOGYASZTÁSÁT.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendszeres karban-
tartás hiányából adódó többletköltségek, va-
lamint a szabálytalan, vagy előírásoknak nem 
megfelelő rendszer-kialakítások miatti bünte-
tések is a tulajdonost/felhasználót terhelik.

KIS ODAFIGYELÉSSEL NAGY KÁROK ELŐZHETŐK MEG!

A képen látható fotó illusztráció

„Bízom benne, hogy megtaláljuk a  
válaszokat az előttünk álló kihívásokra”

A szolgáltatásainknak működni kell, 
ez az élet alapvető része,  
és a vállalkozások, közintézmények 
működésének is az egyik 
alapfeltétele, hogy legyen víz- és 
csatornaszolgáltatás.

„

Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
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December 9-ével kezdődően Kecskeméten tartotta hétvégi ta-

nácskozását a Magyar Ifjúsági Konferencia. A MIK-nek jelenleg 45 
országos és regionális szervezet a tagja. Ezekkel a szervezetekkel 
évente két alkalommal üléseznek. Ezt a hétvégét városunkban 
töltötték el a fiatalok és az őket kísérő pedagógusok. 

Hazai és határon túli diákszervezetek, 
egyházi ifjúsági és ifjúságpolitikai szer-
vezetek képviselői, cserkészszövetsé-
gek tagjai és pedagógusok töltötték 
meg múlt pénteken délelőtt a Városhá-
za dísztermét. A vendégeket a Durányik 
László által vezetett Aurin Leánykar 
előadásával köszöntötték Kecskeméten.

A fiatalok és kísérőik a Magyar Ifjú-
sági Konferencián vettek részt, amit a 
december 9-ével kezdődő hétvégén 
tartottak városunkban. A résztvevőket 
Nemcsik Mátyás önkormányzati kép-
viselő, a Kecskeméti Ifjúsági Tanács 
alelnöke köszöntötte.

– Egyáltalán nem mindegy, hogy 
milyen egészségügyi, oktatási, gaz-
dasági, energiabiztonsági vagy demo-
gráfiai tendenciákkal és az ezekhez 
kapcsolódó kihívásokkal kell szem-
benéznünk. Önök azért vannak itt, 
mert bármennyire nehéz is a téma, 
tisztában vannak azzal, hogy fel kell 
vállalniuk, magukénak kell érezniük 

a jövőjük alakításának felelősségét – 
hangsúlyozta Nemcsik Mátyás.

A köszöntő után Kucsera Tamás Ger-
gely, a MIK alapító tagja, a konferencia 
Állandó Bizottsága első elnöke foglalta 
össze a Magyar Ifjúsági Konferencia 
történetét, ami 1999-ben indult.

– A kormány létrehozta a Magyar 
Párbeszéd Fórumot, a Magyar Állandó 
Értekezletet, és ezzel párhuzamosan 
egyeztetni kezdtünk arról, hogy hoz-
zunk létre egy magyar ifjúsági csúcs-
egyeztető szervet. Ez jogi formát 
egyébként csak az elmúlt 4-5 évben 
kapott, hiszen 1999-től 2019-ig mint 
egy egyeztető fórum működött a Ma-
gyar Ifjúsági Konferencia – részletezte 
Kucsera Tamás Gergely.

A Magyar Ifjúsági Konferencia tag-
szervezetei évente kétszer üléseznek. 
Veres Márton, a Magyar Ifjúsági Kon-
ferencia Állandó Bizottságának jelen-
legi elnöke elmondta, mit várnak a 
fiataloktól.

– Előadóink irányába az volt a ké-
résünk, hogy lehetőleg aktívan és 
lelkesen adjanak elő. Az első és leg-
fontosabb szabály a résztvevők irá-
nyába pedig az: kérdezni nemcsak le-

het, hanem kell is, sőt majdhogynem 
kötelező.

A konferencia első előadását  
dr. Zrubka Zsombor, az Óbudai Egye-
tem HECON Egészségügyi Közgazda-

ságtan Kutatóközpontjának vezetője 
tartotta Gurulunk-gurulunk? – Ifjúsá-
gi korosztály egészségtudatossága, 
egészségügyi állapota címmel. A kon-
ferencia vasárnap ért véget.

Kecskemét adott otthont a Magyar Ifjúsági Konferenciának

Fotó: Bogdándi Ferenc

TOVÁBBI KÉPEK

Kiváló diákokat és tanárokat 
köszöntöttek a Bolyaiban 
Országos és nemzetközi versenyeken kimagaslóan teljesí-
tő kecskeméti középiskolásokat és tanáraikat köszöntöttek 
november 30-án a Bolyai János Gimnáziumban. Összesen 89 
kiválóságot díjaztak.

November a helyi tehetségtámoga-
tás hónapja, Kecskemét 2021-ben 
elnyerte a Tehetségbarát Önkor-
mányzat díjat a Nemzeti Tehetség-
programtól. Ebből az alkalomból 
az idén összesen 89 országos és 
nemzetközi versenyen kimagaslóan 
teljesítő középiskolást, illetve felké-
szítő tanárt jutalmaztak meg a Bo-
lyai János Gimnáziumban megtartott 
városi rendezvényen.

Az intézmény igazgatója,  

dr. Harnos István köszöntötte a 
megjelenteket. Mint elmondta, na-
gyon fontos az, hogy összejöjjenek 
néha az iskolák, megismerjék egy-
más munkáit, eredményeit, lássák 
azt a rengeteg lehetőséget és terüle-
tet, ahol a helyi diákok kiemelkedőt 
alkotnak. Jó érzés, hogy együtt örül-
hetünk és megoszthatjuk egymással 
a sikert, hiszen mind együtt képvi-
seljük Kecskemétet – hangsúlyozta 
beszédében.

A Bolyai János Gimnázium szín-
játszó köre Donna Mia című da-
rabjának egy részletét adta elő a 
közönségnek, melyet idén az intéz-
mény 35. évfordulója tiszteletére 
készítettek.

Ezután következett az elismeré-
sek átadása. Ebben az évben vala-
mennyi helyi középiskola 5-6 tanu-
lóját, illetve csapatait díjazták, akik 
rangos elismerésben részesültek 
vagy kiváló eredményt értek el. Is-
kolánként pedig egy pedagógust is 
kiemelt a városvezetés, aki kiemel-
kedő szakmai munkát végez a tehet-
séggondozás területén. A díjazottak 
pénzjutalomban is részesültek.

Korbarát egyetem 
Korbarát egyetem címet nyert a kecskeméti Neumann János 
Egyetem. A felsőoktatási intézmény a CédrusNet Kecskeméttel 
való együttműködése révén Magyarországon elsőként, a világon 
századikként csatlakozott az idősödő korosztályt támogató, őket 
az oktatásba minél inkább bevonni kívánó hálózathoz.

Sajtótájékoztató kere-
tében jelentették be 
nemrég, hogy „korbarát 
egyeteme” lett Kecske-
métnek. A Neumann Já-
nos Egyetem egy olyan 
egyetemi közösség tag-
jává vált, amely a korba-
rát működési elveknek 
megfelelően igyekszik 
szervezni működését. A 
kezdeményezés az Egyesült Államok-
ból, Kanadából és Írországból indult, 
Magyarországon első felsőoktatási in-
tézményként a Neumann János Egye-
tem csatlakozott a hálózathoz.

– Különböző irányelveket fogalmaz-
nak meg arra vonatkozóan, hogyan 
tudja egy felsőoktatási intézmény 
támogatni az idősödő generációt, a 
tudásátadást, ezen keresztül az ő ver-
senyképességüket és a munkaerőpiaci 
elhelyezkedésüket – részletezte a cím 
lényegét dr. Fülöp Tamás, a Neumann 
János Egyetem rektora.

A sikeres jelentkezés mögött a Céd-
rusNet és az egyetem közötti, országo-
san is példaértékű együttműködés áll, 
mely az idősödő generáció tanulását 
nagy mértékben segíti. Molnár Szilárd, 
a CédrusNet Kecskemét szakmai veze-
tője elmondta: fontos, hogy az 50 év 
feletti korosztály a munkaerőpiacon 
maradjon, ehhez pedig az kell, hogy 
az ő tanulási hajlandóságuk növeked-
jen. Ebben segít az egyetemmel való 
együttműködés, amelynek egyik fon-
tos része a Hirös Szenior Egyetem.

– Egy európai felmérés kapcsán 
tudjuk, hogy Magyarországon az 50 
pluszos korosztályon belül mindössze 

három százalék tanult az elmúlt 12 
hónapban. Ez rettenetesen alacsony 
szám. Mi szeretnénk, hogy Kecskemét 
ebben egy sokkal jobb mutatószámot 
érjen el a közeljövőben – mondta Mol-
nár Szilárd.

Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester üdvözölte az együttműködés 
sikerét. A városvezető szerint az egyik 
legnagyobb eredmény az, hogy az egye-
tem nem egy független intézményként 
működik a városban, hanem az itt élők 
mindennapjaiba is be tud kapcsolódni.

– Hasznosulnak az idősek Kecske-
méten, az ő kapcsolataikat, tapaszta-
lataikat beépítve pedig a város és az 
egyetem is sokat nyer. Az egyetem, a 
CédrusNet-hálózat és a város idősödő 
társadalma között egy olyan híd, olyan 
gyümölcsöző együttműködés jött lét-
re, ami nagy értéket képvisel – hangsú-
lyozta a polgármester. 

A „korbarát egyetem” kimondott 
célja: a generációk közötti együtt-
működés kialakítása és az időskori 
tanulás fejlesztése mellett erősíteni a 
generációk közötti párbeszédet, vala-
mint a régióban élő, idősödő generá-
ciót aktív módon bevonni az oktatási 
folyamatokba.

A tehetséges középiskolásoknak az elismerő okleveleket 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester adta át 

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert

Nemcsik Mátyás, a Kecskeméti Ifjúsági Tanács alelnöke
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Kodály Zoltán születésének 140. évfordulója alkalmából összefog-

tak Kecskemét intézményei, zenei együttesei és szervezetei, hogy 
egy csodálatos, értékes kulturális programsorozattal emlékezze-

nek meg a Kecskeméten született neves zeneszerzőről.

140 évvel ezelőtt, 1882. december 
16-án Kecskeméten született Ko-
dály Zoltán. A kerek évforduló kap-
csán az elmúlt hónapokban számos 
Kodályhoz kötődő, rá emlékező 
programot szerveztek városunkban. 
Koncertek, népdaléneklési verseny, 
zenetörténeti előadások adtak alkal-
mat arra, hogy Kecskemét zenesze-
rető közönsége, kicsiktől a nagyo-
kig, megemlékezzen a háromszoros 
Kossuth-díjas, valamint kiváló mű-
vész címmel kitüntetett magyar ze-

neszerzőről, zenetudósról, zeneok-
tatóról, népzenekutatóról.

Örömének szólt a Barátok templo-
mában, ahol ökumenikus kórustalálko-
zót tartottak. Öt kórus szólaltatta meg 
Kecskemét neves szülöttjének műveit 
és az adventi ünnepkör legszebb dal-
lamait. Az est közös énekléssel zárult: 
az öt kórus együtt énekelte el az Ad-
venti éneket. A karácsony különböző 
hangulatait mutatta meg szeretett 
alma materében Fülei Balázs is. Az M. 
Bodon Pál Zeneiskola egykori növen-

déke, a Liszt Ferenc-, Artisjus- és Junior 
Prima-díjas zongoraművész a zenemű-
vek megszólaltatása előtt ezúttal is 
számos háttér-információt, zenetör-
téneti érdekességet osztott meg az 
érdeklődőkkel. 

Ha Kodály, akkor nem maradha-
tott el a népdaléneklési verseny sem, 
melyet a Cifrapalotában tartottak. A 
Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és a Cifrapalota közös 
szervezésében megvalósult esemé-
nyen Kecskemét és térsége általános 
iskolás korú gyermekei léptek fel, és a 
zeneszerző által gyűjtött népdalokból 
adtak elő. De nem csak ezen a ren-
dezvényen emlékeztek meg diákok 
Kodály Zoltánról. A Cifrapalota Pávás 

termében fiatal kodályosok (a Csiribiri 
Kicsinyek Kórusa és az Antanténusz 
Gyermekkórus) tisztelegtek vidám 
koncerttel a Mester előtt. De zengett 
a zene a megyei könyvtárban is, ahol a 
Kodály Iskola és az M. Bodon Pál Alap-
fokú Művészeti Iskola növendékei és 
tanárai három tartalmas hangverseny-
nyel tisztelegtek a kecskeméti születé-
sű komponista előtt. 

A koncertek mellett előadásokat is 
hallhatott a közönség a programsoro-
zat részeként. Kodály Zoltán és a ma-
gyar tehetség címmel tartott előadást 
a Katona József Könyvtárban Dalos 
Anna zenetörténész, az MTA Zenetu-
dományi Intézete 20–21. Századi Ma-
gyar Zenei Archívumának vezetője, aki 
előadását Kodály Zoltán és a specifikus 
magyar tehetség kérdésének szentel-
te. Emellett a Kecskeméti Kodály Iskola 
kórushangversenyén is számos zene-
történeti érdekességet megtudhattak 
a hallgatók a darabok elhangzása előtt. 

A Kodály Zoltán születésének 140. 
évfordulója kapcsán szervezett kecs-
keméti programsorozat zárókoncert-
jére a Hírös Agórában került sor, az 
ünnepi hangversenyen a Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekar, az Új Liszt Fe-
renc Kamarakórus, a Kecskeméti Éne-
kes Kör és a Miraculum Gyermekkar 
előadásában, Komáromi Márton ének-
művész közreműködésével a neves 
zeneszerző, zenepedagógus művei-
ben gyönyörködhetett a nagyérdemű.

Kodály születésének 140.  
évfordulójára emlékeztek 

KözösségÉpítő Kecskemét: 
HAT ÉV ALATT 799 PROGRAM 

Részletes beszámolót adott eddigi, több mint hatéves tevé-

kenységéről és eredményeiről november 30-án a Városházán a 
„KözösségÉpítő Kecskemét” projekt. A Városi Szociális Közalapít-
vány által koordinált programban 750 millió forintos uniós forrás 
érkezett a megyeszékhelyre. Az összeg nagyobb részét fejlesz-

tésekre fordították, de a helyi civilszervezetekhez is jutott 250 
millió forint, amelyből közel 800 program valósul, valósult meg.

Kecskemét, illetve az e célra létre-
jött konzorcium a Városi Szociális 
Közalapítvány koordinálásával 2016-
ban nyert el 750 milliós uniós forrást 
a helyi közösségek támogatására. A 
„KözösségÉpítő Kecskemét” című 
projektnek november 30-án volt az 
első részletesebb beszámolója az el-
múlt évek tevékenységéről.

– A projekt keretében összeállí-
tott stratégiai dokumentumban tel-
jesen új célkitűzések fogalmazódtak 
meg. Olyan programok, amelyekről 
előzetesen kikérték a lakosság véle-
ményét is a programban részvevő ci-
vilszervezeteken keresztül – mond-
ta a fórum megnyitójában Engert 
Jakabné alpolgármester.

Az elnyert uniós forrás két rész-
ből állt. Mintegy 500 millió forint 

érkezett az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, amelyből na-
gyobbrészt négy nagy fejlesztés 
valósult, illetve valósul meg. Fo-
lyamatban van a széchenyivárosi, 
illetve hunyadivárosi közösségi 
házak felújítása, továbbá már elké-
szült a Szarvas téri park rekonst-
rukciója, valamint egy új játszótér 
Kósafaluban.

A program keretében rendelke-
zésre álló forrás másik részéből, 
vagyis az Európai Szociális Alap 250 
millió forintos támogatásából pedig 
helyi civilszervezetek kaptak pénzt 
pályázat keretében. Összesen 24 
egyesület, illetve alapítvány jutott 
így 3 és 15 millió forint közötti ösz-
szeghez céljai megvalósításához. 
2023 tavaszáig 351 program kere-

tében 799 eseményre kerül sor – 
hangzott el a rendezvényen.

– A programok skálája rendkívül 
színes volt. Bár a Covid megakadá-
lyozta az események egy részét, 
idén nagyon sokat sikerült bepótol-
ni és megvalósítani. Gyakorlatilag 
nem volt olyan hét, amikor ne lett 
volna valamilyen programunk Kecs-
keméten – mondta Horváth Attiláné, 
a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi 
Közösség konzorciumi elnöke, aki 
hangsúlyozta azt is, hogy az eddig 
létrejött programok maradandók 
lesznek a megyeszékhely életében.

A rendezvényen Németh Péter 
István munkaszervezet-vezető hang-
súlyozta, hogy az infrastrukturális 
fejlesztések legkésőbb jövő tavasz-
ra befejeződnek. A civilszervezetek 
projektjei közül pedig eddig 18 ért 
véget. Közülük a fórumon hatan szá-
moltak be tevékenységükről, köztük 
a Falugondnokok Duna–Tisza Közi 
Egyesülete is, akik többek között 
baleset-megelőzési programokat, 
illetve bűnmegelőzési előadásokat 
szervezett az érdeklődők számára.

Az elhurcoltakra emlékeztek 

November 24-én megemlékeztek Rendőrfaluban a második 
világháborút követően a szovjet Gulag táboraiba elhurcoltakról. A 
városrészben található emlékművet, melyet 2017-ben állítottak fel, 
városvezetők és civilek is megkoszorúzták.

Lévai Jánosné önkormányzati képvi-
selő köszöntötte a megjelenteket. Ki-
emelte: feladatunk és kötelességünk 
emlékezni az elhurcoltakra.

Ezután dr. Pap István emlékező 
gondolatait hallgatták meg az egybe-
gyűltek. Elmondta, az embertelen kö-
rülmények között dolgozó kényszer-
munkások közül sokan nem élték túl 
a kemény megpróbáltatást, amelyet a 
szovjet diktatúrával szembeni jótállás-
ként kellett elviselniük. Kecskemétről, 
a téglagyárból 433 főt vittek el, az ő 

emlékükre állítottak 2017-ben emlék-
művet Rendőrfaluban. Dr. Pap István 
elmondta: a málenkij robot egyrészt a 
robotolóknak és családjaiknak szemé-
lyi tragédiákat, a donorországoknak 
pedig saját újjáépítésükben további 
munkaerőhiányt okozott.

A megemlékezés a Szent László 
Nyugdíjas Egyesület közös éneklésé-
vel folytatódott. A múltidéző gondola-
tokat követően elhelyezték koszorúi-
kat, tisztelegve az áldozatok emléke 
előtt.

TOVÁBBI KÉPEK

Fotók: Bogdándi Ferenc

Fotó: Banczik Róbert
Fotók: Banczik Róbert

A pályázati forrásból olyan programok valósultak meg, amelyekről előzetesen 
kikérték a lakosság véleményét – fogalmazott Engert Jakabné alpolgármester

Lévai Jánosné önkormányzati képviselő  
a megemlékezők társaságában

Dr. Pap István emlékező gondolatait  
hallgatták meg az egybegyűltek
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100 éve, 1922. 
december 19
én hunyt el 
Hetényi Béla 
színész, a buda
pesti Nemzeti 
Színház tagja. 
Színészcsalád-
ból származott, 
15 évesen nagyatyja, Hetényi József 
társulatában lépett föl először. 1878-
ban a Nemzeti Színházhoz szerződött, 
és bár később rövid időre két ízben is 
elhagyta a fővárosi teátrumot, mind-
kétszer visszatért oda, a színpadtól is 
ott búcsúzott el 1909. március 15-én. 
Fiatalon hősszerelmes szerepekben, 
később karakterfigurák hiteles megfor-
málásával tűnt ki. 1896. október 14-én, 
a kecskeméti Katona József Színház 
nyitóelőadásán, Katona József Bánk 
bán című darabjában Petúr bánt ő ala-
kította. Látványos színdarabokat, első-
sorban népszínműveket is írt.

100 éve, 1922. 
december 26
án hunyt el 
Rózsa S. Lajos 
baritonénekes, 
az Operaház 
tagja. Pályája 
elején a kecs-
keméti színház 
tagja volt, Kövessy Albert társulatában 
játszva a hírös városban aratta első si-
kereit. Itt házasodott meg, a város is-
mert kereskedője, Fleischmann Kálmán 
lányát vette el. Később, 1909 és 1920 
között az Operaházban aratott sikert, 
majd Amerikába ment és a Metropoli-
tanben is fellépett. Földi maradványai 
Kecskeméten, a Budai úti zsidó teme-
tőben nyugszanak. Roubal Vilmos, az 
Operaház karigazgatója így méltatta: 
„Nagyszerű adottságokkal rendelkező, 
született operaénekes volt, végtelenül 
szorgalmas és lelkes: folyton tanult, lá-
zas ambíció fűtötte. Mintha csak érezte 
volna, hogy sietnie kell.” 

Lapunk 
archívumából

Előfizetési felhívás
„Jövő év elejével a »Kecskeméti Lapok« 
hatodik évi folyama veendi kezdetét s az 
új év e lap irányára nézve új korszakot 
hozand. A helyi érdekek, az átalános isme-
retterjesztés, előhaladás és közmivelődés 
terén fölmerült kérdések megvitatásában 
öt év alatt e lap egymaga működött; az 
új évkor meginditandó két testvérlappal 
együtt jövőben harmadmagával fog e lap 
Kecskemét város társadalmi terén, ez ős 
magyar városnak erkölcsi, anyagi és szel-
lemi átalakitása s előhaladása eszközlé-
sében közreműködni. [...] Iránya e lapnak 
határozottan jobboldali leend s minden 
tekintetben a szabadelvű haladás zászlóját 
követendi. [...] Annálfogva tisztelettel ké-
rem a lap eddigi előfizetőit s átalában a t. 
közönséget: hogy megrendeléseiket a jövő 
1873-ik évre megújitani s azokon túl újabb 
előfizetőket is szerezni sziveskedjenek.” 
 (KL, 1872. december 8.)

A Városháza  
ünnepélyes felavatása 
125 évvel ezelőtt, 1897. december 
26-án ünnepi közgyűlésen avatták fel 
a hírös város reprezentatív épületét. 
Ünnepi beszédében Beniczky Ferenc 
főispán többek között ezt mondta: 
„Ez a terem sok századon át szinhelye lesz 
ama tanácskozásoknak, melyek a város 
szellemi és anyagi haladására lesznek irá-
nyozva. Törekvés, munka és művészet nem 
hiányzott abban, hogy e helyen a hazafiúi 
érzés, bölcsesség, szeretet, nemes lelkűség 
és nagyratörés nemtője jóleső otthonára 
leljen. Szállja meg ezek szelleme ama férfi-
ak elméjét, szivét és ajkát, kik e teremben 
szólani és határozni fognak. Tanácskozá-
saikban és elhatározásaikban mindig szép 
városuk érdeke vezérelje önöket; rút önér-
dek, vagy mellékérdek soha se legyen képes 
megakadályozni nemes elhatározásaikat.”
 (KL, 1898. január 2.)

A város 

krónikáiból

Szeretett alma materében 
koncertezett Fülei Balázs
A Kodály Zoltán születésének 140. évfordulója kapcsán szer-
vezett kecskeméti koncertsorozat részeként az M. Bodon Pál 
Zeneiskolában lépett fel december 8-án az intézmény egykori 
növendéke, Fülei Balázs. A Liszt Ferenc-, Artisjus- és Junior 
Prima-díjas zongoraművész a karácsony különböző hangulatait 
mutatta meg játékával az intézmény hangversenytermében 
megjelent szép számú zeneszeretőnek.

Ahogy azt már Fülei Balázs ko-
rábbi kecskeméti koncertjein is 
megtapasztalhatta a nagyérdemű, 
az ifjú zongoristanemzedék egyik 
legelismertebb képviselője a ze-
neművek megszólaltatása előtt 
ezúttal is számos háttér-infor-
mációt, zenetörténeti érdekes-
séget osztott meg az intézmény 
hangversenytermében.

Az előadóművész mindenekelőtt 
a hangverseny műsorválasztásának 
műhelytitkaiba avatta be a zenesze-
retőket. „Kodály Zoltán köré fűztem 

föl ezt a mai műsort. Az egyik darab 
Kodály művei közül itt is elhangzott 
már, a Református Újkollégiumban 
az 1920-as évek végén, Bartók Béla 
maga játszotta ezt a művet. Ez volt 
a gondolati »mag«, amely köré Bar-
tók- és Liszt-műveket tettem, tehát 
magyar zeneszerzők darabjait hall-
hatják ma este.” Témaként pedig 
a karácsonyt jelölte meg, de nem 
a mai „csillivilli” változatot, inkább 
különböző karácsonyi hangulato-
kat ígért, olykor magányt, elmélyült 
gondolkodást.

A rövid bevezető után Fülei Ba-
lázs az est első zeneművéről, Bartók 
Béla Román kolinda dallamok című 
kompozíciójáról beszélt. A 20 kis 
karácsonyi darabból álló művel kap-
csolatban elmondta, hogy Bartókot 
különösen érdekelte a váltakozó 
ritmusú román népzene, emiatt is 
kutatta és jegyezte fel a pogány szö-
vegemlékeket is idéző, a téli napfor-
dulóhoz kötődő kolindákat. A prózai 
gondolatok után Bartók darabját az 
ÁZI volt növendéke mély átéléssel, 
alázattal és magas szintű virtuozitás-
sal játszotta el.

Az est folytatásában két Ko-
dály-mű következett, majd Liszt Fe-
renc tizenkét zongoradarabból álló 
sorozatát, a Karácsonyfa című kom-
pozíciót szólaltatta meg Fülei Balázs. 
A számos zenetörténeti érdekesség 
ismertetése mellett a művész zon-
gorajátékával is elbűvölte a közönsé-
get. A megjelentek úgy érezték, hogy 
az ÁZI egykori diákjának játékát szí-
vesen hallgatnák akár órákon át; az 
utolsó hangok után méltán zúgott 
hosszú perceken át a vastaps.

S. Csoma János
A vándor
Zalán úrnak Deák úr tanyáján

Hajnalok várnak
meg erdőszélek,
kis faházban fekszem
talán már nem is élek.
Aztán keresztet vet Szent 
Mihály
minek kérdezné, mi fáj.
Dolgát emberesen végzi
bár furcsállja, hogy
olyan anyag a holt,
aki tékozló költő
s mellesleg Zalán volt.
Lovát felhámolja csendben
itt még nyárutó,
de később ott a végek végén
hópelyhek alá bújik
a Palicsi-tó.
Élte, élte, élte
leélte.
Útját az Úr
ki- és bemérte.
E mérték hossza
mi lehetne más?
Relatív érték vagy
konkrét sorscsapás.

Biztos, hogy bátor, aki 
bátor?
Nem tudhatod mi van 
mögötte.

Miféle kényszer, minő 
szükség,
amely a gyávák elé lökte.
S ha ott meg is állt, meddig 
állja
első emberek nagy 
magányát?
Aki elöl van? Aki hátul?
Vajon ki nyeri el a pálmát? 

Kérdezik, miért ilyeneket 
írok?
Jaj, milyeneket ennyi évesen?
Mindenfelé dombok 
domborulnak,
korpuszjelek a faluszéleken
sírkertek, házak óvó 
karéjában.
Ezek a csönd szigetei,
hol bokrok és fák zöldet 
teremnek,
mert a halálon úrrá lenni,
élni, élni, élni szeretnek.

A lírai költő furcsa
kannibalizmusban szenved
– jobbára önmagából 
táplálkozik.

Mikor háziorvosától
a királynő megkérdezi:
doktor úr, milyen a 
székletem?
Felség, fölséges illata van.

Érintsd meg forró 
homlokom
ciróka újjaid
csíkokat húzzanak rája.
Cirógasd hűlő homlokom,
hagyjon bizsergető jeleket
kezed ötszirmú virága.

Nakonxipánban hull a hó
Gulácsik égtek el az éjjel
küszködöm, mint a hegylakó
hajnali füstös meredéllyel.
Nakonxipánban hull a hó,
semmivé pernyültek a képek
hajnalodna, ha tudna még
korommá váltak, jaj! a 
szépek.
Kormos a szívem is, mi hát –
hajtómotorom vajh mi lenne
hogy hamuvá lett mindenem
másféle létbe átvezetne.

Időváltozás
Ha megtelt Ithakában a 
juhok óla,
flaskát nyom ajkához
a pásztor,
lecsúszik torkán
pár deci Coca-Cola
istenem, micsoda módus
sóhajt rá Budapesten
egy klasszikafilológus.

Mottó
Mióta megtudtam,
hogy utolsókból
lesznek az elsők,
azóta leghátul
kullogok és
reménykedem.

Midőn Jézus lecsendesítette
a háborgó tengert
Miért féltek ennyire? Hol a 
hitetek?
– a nadrágunkban, Uram!

Tenger csendje fogad –
feloldódni e csendben,
míg a sósavas alkonyat
dolgát elvégzi rendben.

Rigófütty a kerten át
repülnek madár-évek
hangokkal terhelt délután
lombosodik az ének.
Lélegzetfogva hallgatom
dalra serkent a vágy
süketen fekszik alattam
egy napfakult nyugágy.

Már előre látta,
hogy hátra fog nézni
tudta, csak önmagát

fogja megigézni.
Ő a pont. A tengely.
Ami rajta fordul,
figyelmeztetőleg
néha megcsikordul.

Tanuld a tárgyakat szeretni
meglásd hozzád simulnak.
Kalapács nyele markod nem 
töri,
csavarhúzók örömmel 
csavart húznak
becsüld őket, lelkes 
segítőket
lapátok feltárják a gödröt,
ha őseid részét végül 
megöröklöd.

Miért is kellett arra menni
jobb lett volna tán erre?
Arrafelé csöbör vár rád
de a vödör meg erre.
Arra folyó, erre patak
körben úgyis a tenger,
mégsem mindegy, hogy tíztől 
vissza,
vagy kezded inkább eggyel.
Ez izgalmas, az megnyugtat
dönteni mégsem mernék.
Kifordítva vagy befordítva
nem én gyártom a kelmét.

Csak nézte Olga Korbutot

fejest ugrott a történelembe

– micsoda szaltó –

miközben fejét kemény

valóságba verte.

Olga, te szép vagy és kecses

fölemelkedtél a térben,

míg létem s annak társai

mivoltukat veszítik éppen.

Csak nézte Olga Korbutot

ahogyan ívelt gumitesttel

középen ég és föld között

mint ki visszahullani restell.

Áradó a te szereteted,

magasságos ég!

Tetőt tartasz fölém

beszívni hagyod, engeded

mindenek illatát.

Sátorod kékjét hálámul

visszatükrözik szemeim

jóságos Isten, hogyan bírom 

el

fényed ajándékzuhatagát.

A halálon úrrá lenni
Schmidt Csoma János, a nagy zarándok-nyelv-
tudós előd egyedi hangú lírikus-leszármazott-
ja már szerepelt rovatunkban, s noha jó ideje 
városunk lakója, Kecskeméten még várat ma-
gára a nyolcvanéves szerző felfedezése, akit 
a külföldi Bécsi Napló már két kötettel ün-
nepelt, itthon pedig több országos folyóirat 
(lásd.: egri Agria; az Írószövetség folyóirata: 
Magyar Napló) közölte verseit. Talán most 
jött el az idő, hogy bekerüljön a megye irodal-
mi vérkeringésébe is, hiszen január 13-án 16 
órakor könyvtárunkban lesz harmadik köteté-

nek bemutatója, ahol reméljük, hogy az itteni 
irodalmi élet is fölfigyel végre rá. Érdemes 
számontartanunk őt, nemcsak ironikusan szó-
kimondó, áhítatteljesen önfejű, kételkedő s 
egyben önostorozó, mindig önreflexív, de so-
sem önpusztító, sosem hitetlenségbe torkolló 
írásai miatt, hanem a belőlük sugárzó emberi 
tartása, ritka becsületessége és szavahihető-
sége miatt is, mely hiánycikk korunkban, s 
irodalmunkban egyaránt. Legújabb kötetéből 
(Utóéletem) gondolatébresztő előzetesként 
szemezgettünk. 

Fotó: Banczik Róbert
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Párjával, Nagy Marival egész 
életüket a kihalófélben lévő népi 
mesterségek megmentésére 
tették fel. Előbb a fazekasság és 
a kosárkötés különböző ágait, 
míg 1979 óta elsősorban honfog-

laló őseink hagyatékát, a nemez-

készítés munkamódszerét és az 
ahhoz kötődő szokásokat kutat-
ják, művelik és oktatják. Minden-

napjait – immár 75 évesen is – ez 
a három tevékenység tölti ki; a 
napokban tért haza bulgáriai ta-

nulmányútjáról, de már a januári, 
indiai útjára készül.

– 2012ben a Magyar Művészeti Aka
démia rendes tagja lett. Akadémiai 
székfoglalójához mondott méltatá
sában Csáji László Koppány író így 
jellemezte önt: „Vidák István a nemez
művészet felelevenítője, a nemezelés 
oktatásának elindítója és kortárs mű
vészeti alkalmazásának úttörője. [...] 
Másrészt a kosárfonástól a dúcnyomá
sig, a szövéstől a játékkészítésig ezer 
más terület van, ahol (élete párjával, 
Nagy Marival – a szerk.) maradandót 
alkottak, ahol kicsiknek és nagyoknak 
elhintették a természetes művészi 
és kézműves gondolkodás csíráit, s 
készítettek nagyszerű alkotásokat.” 
Mindennek már 10 éve, mivel teltek 
ezek az évek?

 – Folytattuk mindazt a hármas 
munkát, a kutatást, az alkotást és az 
oktatást, amit korábban, csak talán 
még nagyobb odaadással. Kutattunk 
határainkon belül és túl, de eljutot-
tunk távoli országokba: Grúziába, Ör-
ményországba, Kirgíziába, Mongóliá-
ba, Iránba, Üzbegisztánba, Indiába és 
jó néhány európai országba. Főként 
keleten jártunk. Komolyan vesszük 
Kőrösi Csoma Sándor hazájának szó-
ló utolsó, végrendelkezésszerű üze-
netét: „Keressetek, kutassatok, mert 
az egész világ egyetlen nemzete sem 
talál annyi kincset kulturájának gyara-
pitására, mint a magyar társadalom az 
ős indiai kultura tárházában.” 

Legutóbb Bulgáriában töltöttem 
egy-egy hetet. Néprajzi múzeumokat 
kerestem fel Szófiában, Koprivsti-
cában és Plovdivban. Találkoztam 
bolgár nemezkészítőkkel, jártam két 
nemeztárgyakat árusító boltban és 
eljutottam a bolgárok legszentebbnek 
tartott helyére, a rilai kolostorba.

Kutatómunkánk összefoglalásaként 
eddig 43 könyv jelent meg a gondo-
zásunkban, emellett – elsősorban a 
Magyar Művészeti Akadémia támoga-

tásával – filmeket is készítettünk, il-
letve készítünk. Erdélyben is találunk 
sok olyan tartalmat, amit eddig mások 
még nem közöltek, vagy ha mégis, 
nem kellő alapossággal. Megörökítet-
tünk olyan kihalófélben lévő mester-
ségeket, melyeknek gyakran már csak 
az utolsó képviselőjét lehet fellelni. 
Ilyen például a bujkakészítés, a szakaj-
tókötés, a kékfestés, a csergeszövés, a 
székfaragás. Külföldi útjaink során is 
gyakran forgattunk filmeket, például a 
Nyugat-indiai Kács-félszigeten a helyi 
mesterségekről állítottunk össze egy 
ötvenperces filmet, ami az MMA TV-n 
a nevem alatt megtekinthető.

Nagy örömöt okozott nekünk, hogy 
néhány évvel ezelőtt kertes házba 
költözhettünk. Otthonunk hatalmas 
padlásán el tudtuk helyezni az álta-
lunk készített és gyűjtött sok-sok 
tárgyat. Úgy gondolom, hogy ez a 
gyűjtemény nem csak nekünk fontos. 
Vallom ugyanis, hogy egy mesterséget 
csak úgy ismerhet meg valaki, ha az 
ahhoz kötődő kelmékkel, tárgyakkal, 
azok eredeti példányaival találkozik. 
Magyarországon ez az egyetlen hely, 

ahol ilyen alkotásokat – például türk-
mén imanemezeket, kasmíri hímzett 
takarókat, kazak, kirgiz, török, nogaj 
és grúz kelméket nézhet meg az ér-
deklődő. Ide sorolnám a közép-ázsiai 
kumisztartó edényeket, az erdélyi 
„mejjeseket”, azaz mellényeket stb. 
Természetesen itt tároljuk a saját al-
kotásainkat is, nemeztakarókat, sát-
rakat. Ezt a gyűjteményt bárki megte-
kintheti előzetes bejelentkezés után.

– Családi élete hogyan alakult?
 –  Életem párjával, Nagy Marival – aki 

a mai napig alkotó- és gondolkodótár-
sam – 1971-ben a Műcsarnokban, egy 
kiállításon ismerkedtem meg. Közös 
életünk Gödöllőn, a Gödöllői Művészte-
lep egyik közismert alkotójának, Nagy 
Sándor festőművésznek a házában 
kezdődött. Korábbi munkahelyünket 
elhagyva szabadfoglalkozású művészek 
lettünk. A 70-es évek „nomád nemzedé-
kének” tagjaként jártunk faluról falura. 
Ott gyűjtöttük össze azt a tudást, ami 
megalapozta későbbi életünket. 1982-
ben költöztünk Kecskemétre, az akkor 
megnyíló Szórakaténusz Játékmúzeum 
és Műhely alapítójának meghívására. 

Dr. Bánszky Pál művészettörténész, a 
Bács-Kiskun Megyei Múzeumok igazga-
tójaként, a „Szóraka” műhelyének ve-
zetésére kért fel minket. Azóta a hírös 
városban élünk.

Nagy öröm számunkra, hogy a népi 
kultúra iránt mindhárom gyermekünk 
és hét unokánk is fogékony. Anna és 
István a népművészet ifjú mestere. 
Velük sokat dolgozunk együtt, gyak-
ran rendezünk közös családi kiállítást. 
Harmadik gyermekünk, Rózsa közgaz-
dász, ezzel együtt a népművészet az 
ő életében is jelen van. Kobzán kíséri 
férjét, aki furulyán játszik, s ha úgy 
adódik, nemeztakarót készít. Leánya-
ik a Csillagszemű Táncegyüttes tagjai. 
Anna gyermekei, Marci és Hanna a 
kecskeméti, illetve a ballószögi együt-
tesben táncol. Brigitta, legnagyobb 
unokánk szociológus – kobzán ját-
szik, énekel és táncol.

Büszke vagyok arra, hogy 2012 
óta egy nagyobb közösség, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagjai vagyunk. 
Mari párommal egész életünkben 
fogékonyak voltunk más művészeti 
ágak iránt. Az akadémia kilenc tago-

zatában 250 „rokon” lélekre leltünk. 
A közösség összejövetelein rendsze-
resen részt veszünk. Boldogító érzés 
más művészeti ágak alkotóival sze-
mélyesen találkozni. Beleláthatunk a 
munkásságukba és ezáltal mi magunk 
is gazdagabbá válunk.

– Mit tervez a jövőben?
 – Újabb bulgáriai és indiai tanul-

mányutat tervezünk 2023-ban. Kiadás 
előtt áll a „Kutatások a nemezművészet 
nyomában” című tanulmánykötetünk. 
Ezt szeretnénk minél hamarabb befe-
jezni. Azon fáradozunk, hogy 2024-ben 
a Mesterségek Ünnepén, Budapesten, 
újra a nemezművészet legyen a közpon-
ti tartalom. Jó lenne, ha ezen az esemé-
nyen bemutatásra kerülne egy válogatás 
a 250 éves bulgáriai nemeztakarókból. 
Erről az Európában egyedüllő örökség-
ről egy háromnyelvű kiadványt is szeret-
nénk kiadni. Azután jó lenne még minél 
többször az unokáimmal együtt elutaz-
ni azokra a tájakra, amelyekhez fontos 
élményeim fűződnek. Azért, hogy ami-
kor már nem leszek, és ők ott járnak, 
akkor velük legyek lélekben.

 Varga Géza

NÉVJEGY
Vidák István textilművész, keletkutató, 
a népművészet mestere Budapesten szü-
letett 1947-ben. Iskoláit a fővárosban 
végezte. Később, 1974-ben a Gépipari és 
Automatizálási Műszaki Főiskolán üzem-
mérnök lett, míg 1982-ben a Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola óvodapedagógia 
szakán szerzett diplomát. 2009-ben a Jy-
väskylei Egyetemen (Finnország) tett textil 
szakon vizsgát (A nemez mestere). 1970-
től a Filmtudományi Intézet munkatársa 
volt. 1972 óta szellemi szabadfoglalkozá-
sú textilművész, a MAOE tagja. Közben 
megbízott munkatársként többek között 
a Szórakaténusz Játékmúzeum és Mű-
helyben és a Magyar Iparművészeti Főis-
kola Tanárképző Tanszékén is dolgozott. 
Az 1970-es évek eleje óta élete párjával, 
Nagy Marival a népművészet megújítá-
sát tűzték ki célul. A Kárpát-medencében 
végeztek kutatómunkát, gyűjtötték a 
kaskötés és a kosárfonás hagyományát, 
az egyszerű szövés és fonások különböző 
változatait, a gyermekjátékok sokfélesé-
gét. 1979 óta már céltudatosan a nemez-
készítés múltjára és jelenére összpontosí-
tanak. Az összegyűjtött néprajzi anyagot 
és módszertani elképzeléseiket eddig 43 
könyvben, illetve 22 filmben tették közzé. 
1984-ben és 2004-ben Nemzetközi Ne-
mezművészeti Világtalálkozót szerveztek 
Kecskeméten. Több népművészeti és társ-
művészeti közösség tagja – a Duna–Tisza 
közi Népművészeti Egyesület alapítója –, 
2012 óta a Magyar Művészeti Akadé-
mia rendes tagja. Munkásságát számos 
elismeréssel jutalmazták: Aranyplakett 
(1975), Kecskemét Közművelődéséért Díj 
(1996), Gránátalma-díj (1996, 2010), 
Király Zsiga-díj (2002), Hagyományőrző 
Díj (2004), „Master of feltmaking” Finn-
ország (2009), a Népművészet Mestere 
(2010).

Készül a nemeztakaróVidák István

MI VAN 

VELE?
Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Párjával és unokáikkal

Élete párjával, Nagy Marival és két 
gyermekükkel, Annával és Istvánnal

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

Kecskemét, Izsáki út. 2/a. +36-20/349-4382

fb/ furediautosiskolawww.furedi.euinfo@furedi.eu

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

Baja, Kossuth utca 2-4.   +36-20/559-2144

Áldott, békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és
egészségben, sikerekben

gazdag boldog új
évet kívánunk! 
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műszaki igazgató

Kéziratokat nem őrzünk meg  
és nem küldünk vissza.

A november 17-i lapszámunkban megjelent rejtvény megfejtése:

Csóka Gyula, Pölös János / Annak küldöm ezt a nótát
A nyertesek,  

Rácz Jánosné és Tarr Mária  
két darab kétszemélyes belépőjegyet kaptak  

az „Annak küldöm ezt a nótát…” című  
december 17-i nótaestre.

A nyereményeket a nyertesek átvették.

A legifjabb  
kecskemétiek

Fülöp Polett (édesanyja neve: 
Székely Hajnalka Eszter) 
Kecskemét , Lévai Zétény (Kovács 
Tímea) Orgovány, Burka Zete 
(Burka Dzsenifer) Tiszaalpár, 
Szimilkó Ádám (Kiss Dóra 

Alexandra) Akasztó, Patkós Bálint Béla (Széplaky 
Anita) Kecskemét, Szűcs Gergely Lajos (Boros 
Anikó) Petőfiszállás, Bartos Nimród János (Nagy-
György Annabella) Kiskunfélegyháza, Bakos Lili 
(Zila Tímea) Nagykőrös, Szabó Tímea (Horváth 
Orsolya) Kunszentmiklós, Bódi Emma (Ujlaky 
Zsanett Gabriella) Kunbaracs, Veréb Rebeka 
(Borbély Renáta) Apátfalva, Bürgés Patrik (Dorogi 
Kitti) Ballószög, Szegecs Kolin (Boczki Petra) 
Kecskemét, Sárközi Dzsasztin Zsolt (Sárközi 
Angéla) Kiskunfélegyháza, Czabai Gergő (Tóth 
Kitti) Kecskemét, Tóth Melodi (Baranyi Mercédesz) 
Lajosmizse, Turupuli Balázs (Hirmann Nikoletta) 
Jakabszállás, Földvári Dóra (Baranyi Mónika) 

Kerekegyháza, Pethő Lili (Kovács Boglárka) 
Kiskunfélegyháza, Feleky Alex (Szentendrei Kira) 
Kecskemét, Szegedi-Rigó Richárd (Rigó Ágnes) 
Tass, Polyák Olívia (Kollár Noémi) Kiskunfélegyháza, 
Tugyi Károly (Németh Kitti Anikó) Kiskunfélegyháza, 
Wágner Balázs (Bujdosó Renáta) Nagykőrös, 
Gábor Noémi Mira (Molnár Cintia) Lajosmizse, 
Bara Jázmin Nadin (Bukovenszki Alexandra Erika) 
Izsák, Farkas Mirkó (Benda Rebeka) Kecskemét, 
Hábel Julianna (Apáti Melinda Márta) Kecskemét, 
Fekete Klementina (Orosz Kitti) Öcsöd, Kiss Petra 
(Varga Marianna) Kecskemét, Hegyi Henrietta 
(Hudák Henrietta) Kecskemét, Kovács Vanda 
(Pozsár Krisztina) Kecskemét, Kristof Dávid 
(Kovacs Magdolna Krisztina) Lajosmizse, Vas 
Dávid (Vas Eszter) Lakitelek, Kovács Gábor 
(Levang Éva) Soltvadkert, Csontos Luca (Markó 
Tímea) Kunszállás, Pákozdi Panna (Szekeres 
Gabriella) Ballószög, Masir Alíz (Kovács Gabriella) 
Kecskemét, Szigel Zente (Magyari Emese) 
Kecskemét, Radva Bettina (Gyarmati Andrea) 
Ágasegyháza, Bamberger Mira (Horváth Kitti) 
Kecskemét, Szalai László (Benke Teodóra) 
Orgovány. 

Halottaink
Endrész Andrásné Morva Magdolna 
(1932.) Bakonyszombathely, Kissné 
Fehér Rózsa (1973.) Szentes, Péter 
Béláné Kovács Erzsébet (1942.) 
Dencsháza, Biliczki Ferenc (1933.) 
Zenta (Jugoszlávia), Hörcsög 

Gáborné Kovács Julianna (1939.) Izsák, Kalmár 
Sándor (1949.) Kerekegyháza, Siklódi Albert 
(1952.) Nyárádszereda, Venczel János (1973.) 
Lajosmizse, Heim Ferenc (1935.) Érd, Bogdány 
Gyuláné Somogyi Judit (1940.) Kismácséd 
(Szlovákia), Juhász Miklós Mihály (1956.) Komló, 
Ugrina Antal (1968.) Kecskemét, Osza János 
(1944.) Kiskunfélegyháza, Lődör Ferencné 
Földházi Erzsébet (1934.) Kecskemét, dr. Libor 
Gábor Gyula (1936.) Kecskemét, Szikszai Géza 
Lajos (1950.) Nagyecsed, Petruzsánné Ottlakán 
Rozália Margit (1974.) Megyesegyháza, Patyi 
Jánosné Varga Katalin (1940.) Kiskunfélegyháza, 
Mészáros Lászlóné Száraz Erzsébet (1937.) 
Kiskunfélegyháza, Juhász-Dora Sándorné 
Csomor Aranka Terézia (1938.) Kiskunmajsa, 
Bódog Mihályné Kása Juliánna Zsuzsánna 
(1938.) Kecskemét, Pulai János (1952.) Baja, 
Katus Józsefné Göblyös Ilona (1943.) Kecskemét, 
Bartkó Mihályné Festő Hegedűs Erzsébet (1927.) 

Kecskemét, Nagy Bálint (1943.) Solt, Száraz 
Endre (1951.) Kecskemét, Kárpáti Ivánné 
Hegedűs Margit (1951.) Tiszaújfalu, Tóth 
Ferencné Nagy Erzsébet (1938.) Szabadszállás, 
Gulyás Józsefné Dolicsek Erzsébet Katalin 
(1945.) Kiskunfélegyháza, Babákné Rabata Anita 
(1984.) Kecel, Stadler Pálné Topolai Éva (1955.) 
Soltvadkert, Böröczki Istvánné Krajcsovszki 
Etelka (1940.) Kerekegyháza, Hegedűs György 
(1958.) Kecskemét, Bánfi Ferencné Komár 
Julianna Sára (1944.) Tiszakürt, Válik Istvánné 
Piringer Mária (1930.) Kecskemét, Pásztorka 
Jánosné Balog Erzsébet (1928.) Dömsöd, 
Harmath István Tibor (1955.) Kiskunfélegyháza, 
Józsa Józsefné Holló Erika (1970.) Kecskemét, 
Harmati Miklósné Kollár Mária (1931.) Nagykőrös, 
Gál Dezsőné Szabó Zsuzsanna (1946.) 
Mosonszentjános.

Házasságot 
kötöttek
Seprűs Zoltán és Kaszala Tünde, 
Nagy Tamás és Dobi Diána, Kiss 
Lajos és Bús Eszter, Szabó Antal 

Tibor és Katona Erika, Csokán György és Ősz 
Rita, Lengyel János és Szénási Tünde.

48–49. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 

két darab családi belépőjegyet a Kecskeméti Vadaskertbe.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket január 10-ig várjuk az elérhetőség 
feltüntetésével a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán 
a Kecskeméti Televízió címére: 6000 Kecskemét, Szabadság 
tér 2.

Mindenki Győztes  
December 9-én tartották a Mindenki Győztes Szabadidő Sport-
egyesület évzáró ünnepségét a Kocsis Pál Iskola tornacsarno-

kában. A szervezet négy éve fogja össze a szolidabb anyagi tá-

mogatással rendelkező egyesületeket. Az elmúlt négy évben tíz 
klub csatlakozott az ernyőszervezethez. Küzdősport-egyesületek, 
kézilabdások vagy akár futsalosok is a csapat tagjaivá váltak az 
évek során. Ma már több mint 700 fiatal sportolását támogatják.

Garaczi János elnök elmondta: két fő 
célt tűztek ki maguk elé. Az egyik, 
hogy a legidősebb sportolókat, a 
másik pedig, hogy a legfiatalabbakat 
is összefogják. Az egyesület komoly 
anyagi segítséget tudott kiharcolni 
2022-ben is támogatottjai számára, 

és ahogyan az elnök a helyszínen 
is megígérte, a munka jövőre is 
folytatódik.

A rendezvényen megjutalmazták 
2022 legeredményesebb sportolóit 
is, listájuk a Hírös.hun olvasható.

TOVÁBBI KÉPEK

Fotó: Bogdándi Ferenc
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Megkezdődtek az edzések 
a jégcsarnokban
Megnyílt de-

cember 5-én a 
Benkó Zoltán 
Szabadidő-

központban 
a jégcsarnok, 
és megkezd-

hették az 
edzéseket a 
Kecskeméti 
Sportiskola 
(KESI) jégko-

rongozói.

– Szeptember 
óta vártuk ezt a 
lehetőséget, de az energiaválság következtében 
eddig nem volt fedezet a jégcsarnok üzemel-
tetésére, azonban Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester segítségével, a Magyar Jégkorong 
Szövetség és az önkormányzat együttműködé-
sével sikerült támogatást átcsoportosítani szer-
vezetünkön belül a működtetéshez – mondta a 
megnyitón Ivkovicné Béres Tímea, a Kecskeméti 
Sportiskolát is működtető Junior Sport Non-
profit Kft. ügyvezetője.

– Remélhetőleg a bajnokság végéig üzemelni 
fog a jégcsarnok, és a fiatalok hazai környezetben 
készülhetnek és versenyezhetnek – tette hozzá.

Fritz Ágnes, a KESI sportszakmai vezetője 
hangsúlyozta, hogy megtörténtek azok a beru-
házások, amelyek a jégcsarnok magas szintű és 
gazdaságos működtetését biztosítják.

– Elkészült a hűtőrendszer felújítása, melynek 
során nyílt rendszerről átálltunk egy zárt rend-
szerre, valamint puffertartályokkal is bővült a 
létesítmény, aminek köszönhetően energiát tu-
dunk megtakarítani – fűzte hozzá.

Vásároltak egy új ROLBA-t, amely a jég kar-
bantartását, a pályák jégfelületének a felújítását 
végzi. Új, nagyméretű eredményjelzőt is felsze-
reltek, amely fontos kritériuma volt a mérkőzé-
sek megtartásának.

Szabó István vezető-
edző örömét fejezte ki 
a pályanyitással kapcso-
latban. Fontos, hogy a szakosztály edzései mel-
lett a korcsolyaoktatás is megkezdődhet, és így 
teljesíthetik a széc henyivárosi iskolákkal kötött 
együttműködési program feltételeit.

– Nagy öröm számunkra, hogy a szakosz-
tály sportolói létszámát meg tudtuk tartani és 
a bajnokságot el tudtuk kezdeni a késői nyitás 
ellenére is. A sportolók, szülők, szakemberek ki-
tartottak, ezért hálásak vagyunk. Végre elindul-
hat az igazi szakmai munka. Idén is igyekszünk 
kiváló eredményeket, bajnoki címeket szállítani 
és a gyerekeket magas szinten fejleszteni. A 
korcsolyaoktatással célunk a toborzás is, a jövő 
érdekében – mondta, hozzátéve, hogy az egy 
hónapos korcsolyatanítás alatt ki fogják tudni 
választani azokat a gyerekeket, akiket meghív-
nak a hokisuliba.

A népes szakosztály már U8-tól U18-ig minden 
korosztályban indít csapatot a bajnokságban.

Szabó István emlékeztetett arra, hogy a 
sportiskola jégkorongszakosztályának az el-
múlt bajnoki szezonban egy bronzérmet és egy 
magyar bajnoki címet is sikerült elérnie a 3x3 
szakágban.

Az akadémia serdülő csapata  
vezeti a csoportját

A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti 
Kosárlabda Akadémia fiú serdülő 
csapata veretlenül vezeti a bajnok-

ság alapszakaszának Középházát, és 
a januárban kezdődő rájátszásban a 
Felsőház a cél.

Kégel Tamás edző elmondta, hogy az eddig 
lejátszott mérkőzéseket magabiztosan nyer-
ték az akadémia kosarasai, csak a Miskolc 
ellen volt kiegyenlített a küzdelem. A játéko-
sok fejlődése érdekében erős ellenfelekkel 
játszanak edzőmérkőzéseket, és készülnek a 
rájátszásra.

– Januárban indul ismét a selejtező, amely-
ből jó szereplés esetén a főtáblára tud feljutni 
a csapat – tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy a selejtezők-
ben a Vasas ellen már egy szinte megnyert 
mérkőzést buktak el egyetlen kosárral, és 
ezért kerültek a bajnokság középházába. 
A csapat azóta tapasztaltabb és rutinosabb 
lett, ezért nem követik el azt a hibát, hogy 
egy megnyert mérkőzést kiengednek a 
kezükből.

A serdülő bajnok-
ságban a mérkőzése-
ket tornarendszerben 
játsszák, a serdülő 
csapat az első körben a Miskolc, a Szeged, a 
Nyíregyháza és a Baja ellen is győztesen hagy-
ta el a pályát.

– Ez a csapat is méltó utánpótlást jelent 
az elmúlt években a kiemelt bajnokságokban 
szereplő csapatokhoz hasonlóan. Abszolút jó 
szerkezetű csapat, mert van sok magas játé-
kosunk. Egyéni edzéseket is tartunk a játéko-
soknak, a palánk alatti játékokat gyakoroljuk, 
mert ez nekünk nagy erősségünk – mondta.

Kégel Tamás január óta dolgozik Bindics 
Gábor vezetőedző mellett.

A csapatban nagy lehetőség rejlik, hiszen 
évek óta együtt játszanak és fejlődnek, ezért 
is esélyesek arra, hogy a legjobbak közé 
kerüljenek.

Hangsúlyozta: az együttes elé tűzött mini-
mális cél a legjobb 8 közé kerülés.

A serdülő csapat eddig négy mérkőzést ját-
szott, és mindegyiken győztesen hagyta el a 
pályát.

Harmincéves a 
Kecskeméti LC

November 21-én ünnepelte 30. 
születésnapját az ország egyik leg-
régebbi utánpótlás-neveléssel fog-
lalkozó egyesülete, a Kecskeméti 
Labdarúgó Club. A születésnapot a 
Magyar Színészválogatott és a Kecs-
keméti Labdarúgó Club edzőinek 
mérkőzése tette emlékezetessé.

1992. november 20-án alakult 
meg a Kecskeméti Labdarúgó Club, 
a KLC. Megalakulásakor még alig 
volt Magyarországon utánpót-
lás-neveléssel foglalkozó szervezet, 
így visszatekintve is a KLC úttörő 
munkát végzett a magyar sportélet-
ben. A szervezet az évfordulón kü-
lönleges mérkőzéssel és fogadással 
ünnepelte 30. születésnapját.

Az ünnepi mérkőzést Nemcsák 
Károly vezetésével a Magyar Szí-
nészválogatott és a KLC edzőiből 
összeállt csapat vívta meg egymás 
ellen.

– Sok munkába került, de renge-
teg boldogságot adott. Nem is csak 
a mérkőzéseken született eredmé-
nyek miatt, hanem a gyerekek fej-
lődése és öröme miatt – mondta el 
a helyszínen Karakas Ferenc, a klub 
egyik alapítója és egyben jelenle-
gi alelnöke. Hozzátette, sikerült 
a küzdelmek mellé jó edzőket és 
munkatársakat is megnyerni, és jó 
látni, hogy bár a klub legidősebb já-
tékosa 80 év felett jár már, van fiatal 
utánpótlás is.

Zsinórban a harmadik győzel-
mét szerezte meg december 
9-én a Duna Aszfalt–DTkH 
Kecskemét. Az „áldozat” ezúttal 
az Oroszlány volt. A Messzi 
István Sportcsarnokban játszott 
találkozó végeredménye: 89–76.

Két kettes esett a vendég oldalon, 
majd a KTE-nél Townes és Kara-
hodzics kezdte meg a pontgyártást 
4–4. Calloway kettő plusz egyes 
akciót jegyezhetett, Ruják pedig a 
sarokból volt pontos, 4–10. Townes 
tempója után labdát szerzett a hazai 
gárda, a támadás végén pedig Faze-
kas büntetőzhetett, 8–10. Tartotta 
minimális előnyét az OSE, ám a 8. 
percben Wittmann két sikeres egy-
pontosa 14–14-re módosította az 
állást. Townes révén már a vezetés is 
megvolt, majd Ivkovic triplája kellett 
végül hozzá, hogy 21–21 álljon a táb-
lán az első tíz percet követően. 

Townes hármasa és Fazekas zicce-
re nyitotta a második etapot, 26–21. 
Dimitrijevic és Illés révén jött vissza 
az Oroszlány, 26–26. Kucsera villant 
meg kintről, 29–26-nál időt kértek 
a vendégek. Illés elkapta a fonalat, 
újabb hármassal jelentkezett, 29–29. 
Klobucar extra trojkája jelentette új-
fent a KTE-vezetést, 34–31. Ivkovic 
és Townes harcolt ki büntetőket, 
aztán az amerikai távolról is pontos 
volt, 40–33. Két perc volt még a szü-
netig, 44–35-nél időt kért Simon Pet-
rov, a vendégek trénere. Wittmann és 
Dramicanin pontjai tíz fölé növelték 
a kecskeméti fórt, 48–35. A pihenőre 
48–37-tel mehettek a felek.

Hárompontosokkal folytatódott az 
összecsapás: Dimitrijevic, Klobucar, 
Ruják és Borisov is elsüllyesztett egyet, 
54–43. Ritmust fogott az OSE, és az 
etap közepére 54–49-re zárkóztak. 
Dramicanin büntetőjét követően Barn-
jak szerencsével talált be, majd Townes 
trojkával demonstrálta, hogy nem enge-
dik ki az irányítást kezeik közül, 58–51. 
Véleményes ítélet után dobhatott egyet 
az OSE, de Townes ma megállíthatatlan 
volt, 62–54. Karahodzics zuhant ki a 
pályáról, ám a síp néma maradt, Illés 
viszont a sarokból nem kegyelmezett, 
62–57. Karahodzics pöcizte vissza Ku-
csera lepattanó dobását, 64–57. Kresti-
nin révén még faragott a hátrányból az 
OSE, 64–59-cel jöhetett a zárás.

Klobucar verte át a védelmet, majd 
tört a gyűrűre, ám Illés horogja is bea-
kadt, 66–61. Karahodzics volt határo-
zott a palánk alatt, majd Dramicanin 
is, 70–61. Jó védekezés után Klobucar 
nyargalt végig, 72–61-nél időt kért 
az Oroszlány. Eladták a játékszert, 
Dramicanin pedig ezt köszönte, 74–
61. Dimitrijevic hozta be tíz pont alá 
csapatát, 74–68. Karahodzics jöhetett 
büntetőkkel, de csak az első ment be, 
75–68. Letámadott a vendég gárda, 
ám gyorsan átjutott rajtuk a Kecske-
mét, Karahodzics pedig bezsákolta, 
77–68. Labdát szereztek ismét a ha-
zaiak, Kucsera robogott végig, 79–68. 
Simon Petrov időt kért, de a Duna 
Aszfalt–DTkH Kecskemét nagyon ma-

gabiztosan játszott a végjátékban is, 
és nem engedte ki keze közül a fontos 
győzelmet. A végeredmény: 89–76.

Forray Gábor vezetőedző értékelé-
se: Szeretnék köszönetet mondani a 
szurkolóinknak, nagy szerepük volt a 
mai győzelemben is. Jár a gratuláció 
a játékosaimnak is természetesen. 
Örömteli, hogy látszik a kemény mun-
ka gyümölcse, mert az elmúlt három 
mérkőzésen a védekezésünknek kö-
szönhetően nyertünk. Az OSE mind-
végig keményen harcolt, kellemetlen 
ellenfél volt, viszont okos döntéseket 
hoztunk, jól reagáltunk a változta-
tásaikra. Voltak hullámvölgyeink, de 
úgy vélem, megérdemelten nyertünk. 
Dolgoznunk kell tovább, mert még na-
gyon fontos meccsek várnak ránk, és 
minél többet szeretnénk megnyerni.

Duna Aszfalt–DTkH Kecskemét –
MVM-OSE Lions 89–76 (21–21, 27–16, 
16–22, 25–17)

Tippmix Férfi NB I. A-csoport, 11. 
forduló

2022. december 9., péntek 18:00 @ 
Messzi István Sportcsarnok

Játékvezetők: Kapitány Gellér, Goda 
László, Nyilas István

MKOSZ-ellenőr: Farkas Zoltán
Kecskemét: Townes 29/9, Klobucar 

12/6, Ivkovic 4, Borisov 3/3, Karahodzics 
17. Cserék: Wittmann 4, Fazekas 4, Ku-
csera 5/3, Dramicanin 11.

Vezetőedző: Forray Gábor
Oroszlány: Ruják 10/6, Dimitrijevics 

19/3, Carev 8, Calloway 5, Krestinin 9. 
Csere: Illés M. 13/9, Dorogi 2, Mucza T. -, 
Barnjak 8/3, Szabadfi 2.

Vezetőedző: Simon Petrov
 Komáromy András

Zsinórban a harmadik győzelmét aratta 
a Duna Aszfalt–DTkH Kecskemét Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Duna Aszfalt–DTkH Kecskem
ét/Réti Attila
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A Petőfi 200 emlékévek kapcsán a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat egy, a 
költő géniusz életét bemutató filmsorozatot szorgalmazott. Az „Ej, mi a kő” címet 
viselő sorozat tíz részből áll, melyből hatot a Kecskeméti Televízió munkatársai 
készítettek el. A forgatások közepette egy eltűnt Petőfi-szobrot is megtaláltak a 
kollégák Kecskeméten.

„Petőfi Sándor a magyar identitásunk nélkülözhe-
tetlen személyisége. A művein nevelkedünk föl, éle-
tünk szerves részévé válnak a költő gondolatai. Bár 
csupán 26 évet élt, mégis közel 1000 verset írt, vilá-
got látott, és az igaz szerelem is megtalálta. Petőfi 
Sándor azon magyarok egyike, aki vérét adta ha-
zájáért. Élete példa kell hogy legyen mindannyiunk 
számára.” Kollégánk, Molnár H. Boglárka ezen 
gondolatával veszi kezdetét az „Ej, mi a kő” 
című, Petőfi életét bemutató filmsorozat. Az 
epizódokat a megyei önkormányzat rendelte 
meg a Bács-Kiskun Megyei Televíziósok Egye-
sületétől, miután kijárta, hogy 2022 és 2023 le-
gyen Petőfi-emlékév, a költő születésének 200. 
évfordulója alkalmából. 

A sorozat tíz részből áll, melyből hatot a 
Kecskeméti Televízió kollégái készítettek el. 
Molnár H. Boglárka és Berta Beáta rendezte a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot bemuta-
tó, a Szabadszállásról, a Kiskunfélegyházáról, 
a Kecskemétről, az Orgoványról és Fülöpszál-
lásról, valamint Szalkszentmártonról szóló 
epizódokat. Bárány István és Muresán András 
operatőri és vágói munkája pedig felteszi a 
pontot az i-re. 

Molnár H. Boglárka Junior Prima-díjas szer-
kesztő-riporter kollégánk a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzatot bemutató, a Kecskemét-
ről, valamint a Szabadszállásról szóló részeket 
készítette el. A rendező szerint „a költőnek, a 
magyar romantika kiteljesítőjének szellemisége, 
évszázadok elteltével sem veszt fényéből. Petőfi 
Sándor igaz magyar volt, öröksége talán az idők 
végezetéig fennmarad.” Ami pedig a legnagyobb 
örömet okozta neki a forgatások alkalmával, 
az az volt, amikor a kecskeméti részt forgat-
va Hajagos Csaba történésszel rábukkantak 
egy eltűnt Petőfi-szoborra. „Petőfi és Kecskemét 

kapcsolata egy újabb szintre emelkedett a szobor 
megtalálásával. Az pedig, hogy minderre a Petőfi 
filmsorozat adott alapot azt mutatja, sosem késő 
a magyar kultúrával, a magyar identitással fog-
lalkozni. Úgy gondolom, hogy Petőfi most üzent 
nekünk: hogy itt él köztünk, a hétköznapjaink ré-
sze és óvó tekintete továbbra is ránk, magyarokra 
vigyáz” – zárta gondolatát Molnár H. Boglárka.

Berta Beáta szerkesztő-riporter, aki a kiskun-
félegyházi, a szalkszentmártoni, valamint az or-
goványi és fülöpszállási részekért felelt, így val-
lott a fim kapcsán: „A bicentenárium által alaposan 
megismerhetőek Petőfi útjai Bács-Kiskun megyében. 
Édesapja bejárta az egész Kiskunságot, a költő ez-
által is megismerhette szülőföldjét, az Alföldet. Az 
egyes települések büszkék arra, hogy ott járt, alkotott 
a neves költő, a települések vezetői igyekeznek a jövő 
generációinak tovább adni Petőfi Sándor személyisé-
gét, munkásságát. A Petőfi 200 emlékévek program-
jai jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismer-
hessük, milyen ember is volt a fiatalon elhunyt költő. 
A megyében valóban Petőfi nyomában járhatunk.”

A Kecskeméti Televízió által forgatott epizó-
dok különlegessége – a rendezői koncepció, a 
képi megjelenítés és a zenei hangzás mellett –, 
hogy mindegyik részben vendégszerepel maga 
Petőfi Sándor, akit Bánföldi Szilárd, az Újszín-
ház színművésze testesít meg.

Petőfi életét bemutató 
sorozatot forgatott a KTV

A sorozat hat része  
már a KTV műsorán
Az Ej, mi a kő című tízrészes Petőfi-soro-
zatból hatot december 19. és 24. között 
műsorára tűz a Kecskeméti Televízió. Az 
epizódok hétfőtől szombatig minden nap 
19.30-tól láthatók a csatornán.

Berta Bea szerkesztő-riporter  
és Gubacsi Gyula,  

Fülöpszállás polgármestere

Molnár H. Boglárka szerkesztő-riporter  
és a Petőfit megtestesítő Bánföldi Szilárd színművész


