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„Nagyon speciális közösségépítő esemény ez a magyar kultúra napja alkalmából, ahol a klasszikus zene különleges hangulatot teremtve 
köti össze a sportot a kultúrával” – mondta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a Violin Maraton rajtjánál. Az esemény híd a sport és 
a kultúra között, komplex élmény, mely a testet és a szellemet is táplálja. S bár a kulturális intézmények ideiglenes bezárása miatt idén a 
szokásosnál kevesebb eseménnyel emlékezett Kecskemét a magyar kultúra napjára, a színvonalra nem lehetett panasz. Összefoglaltuk a 
kapcsolódó három nap történéseit

Művészet és sport a kultúra napján

Fotó: Banczik R
óbert

Kosárlabda-
öröm 
Egy évtizede érkezett Kecs-
kemétre Kemal Karahodžić 
kosárlabdázó. Új otthonra lelt 
itt, és úgy érzi, sok örömet 
szereznek a kecskemétieknek.

Nyílt nap
az egyetemen 
Dr. Fülöp Tamás rektor 
szerint nagyon erős érv a Neu-
mann-diploma mellett, hogy a 
munkaerőpiacon kifejezetten 
keresett szakmákat oktatnak.

16. oldal 10. oldal
INTERJÚ FELSŐOKTATÁS

Szemereyné Pataki Klaudia:
2023-ban nagyobb 

hangsúlyt kap
 a helyi kultúra
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KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: FEBRUÁR 23.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

4. oldal

3. oldal

Időkapszula a középkorból
Hamarosan befejeződnek a régészeti feltárások a felújítás 
alatt álló Kodály Intézet falai alatt. Közel négy méter mély-
re ástak le a Katona József Múzeum szakemberei, feltárva 
az ezeréves Kecskemét történetének mozaikdarabkáit. A 
kutatás eredményeiről Fazekas András Kristóffal, az ásatás 
vezetőjével beszélgettünk (Képünkön kezében egy a Kodály 
Intézet alatt talált korsótöredékkel)
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Évindító interjút adott a Kecskeméti 
Televízónak Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester a 2023-ban Kecskemét előtt 
álló feladatokról. A beszélgetésben szó esett 

többek között a város energiagazdálkodásáról, 
az idei fejlesztésekről, valamint a kulturális 

élet megújításáról is. A városvezetővel 
Kozák Polett, a Kecskeméti Médiacentrum 

ügyvezető-főszerkesztője beszélgetett

Fotó: Banczik R
óbert

Gyerekcipőben: új podcasttal 
gyarapodott a Hírös.hu  
A fenti cím alatt Barta Gabi podcastjével gazdagodott 
a Hírös.hu. Kollégánk, aki tévés szerkesztőből lett lo-
gopédus, olyan kiváló szakemberekkel beszélget, akik 
hivatásuknak választották, hogy a gyerekek életét 
szebbé, jobbá és könnyebbé tegyék. 

11. oldalCSALÁD

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: MÁRCIUS 23.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!

A középcsatár szerint álom-
kategória, ami történik 
Tóth Barnával, a KTE középcsatárával beszélgettünk 
pályájáról, tanulásról, tervekről és arról, hogy érzi ma-
gát a hírös városban. Másfél éve került az akkor még 
másodosztályban játszó Kecskeméti TE csapatához. És 
akkor egyszer csak megtörtént a csoda…

Bábmese-  
premier 
Fodor Orsolya rendezésében 
mutatta be a Ciróka Bábszínház 
társulata az évad legújabb 
előadását, az Egyszem, Kétszem, 
Háromszem című darabot.

Csökkenhet 
a vízveszteség 
Közel kétmilliárdos ivóvíz-
hálózat-fejlesztési programot 
ismertetett a Kecskeméti Televí-
zióban Kurdi Viktor, a Bácsvíz 
Zrt. elnök-vezérigazgatója.

8. oldal 11. oldal 5. oldalINTERJÚ CIRÓKA FEJLESZTÉS

Kecskeméti szakemberek is részt vettek abban a heroikus küzdelemben, amely a földrengés sújtotta Törökországban zajlott. A Hírös Rescue 
Team és az Egy csepp tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai túlélők után kutattak. Négy napig tartózkodtak Hatay tartományban, lelkileg, 
testileg megviselték őket a történtek. Hazaérkezésükkor méltón, hősöknek kijáró tisztelettel fogadták csapataink tagjait – a családtagok mellett 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester (balról) és dr. Salacz László országgyűlési képviselő (jobb szélen) is – a Ferihegyi repülőtéren

9. oldal

Fotó: Banczik R
óbert

Véget ért a házasság hete,  
a kalandtúra folytatódik

A házasságé, a családé és a párkapcsolatoké volt a főszerep feb-
ruár 10-e és 21-e között Kecskeméten. Ezekben a napokban ren-
dezték meg a házasság heti programsorozatot, amelyhez az idei 
évben is számos kulturális intézmény csatlakozott. 

Elkészült Hunyadiváros  
többfunkciós közösségi háza

Az eredetileg 110 éves és 80 négyzetméteres Hunyadivárosi Közössé-
gi Ház épületéből Kovács Ferenc tervei alapján egy több mint három-
szor nagyobb komplexumot alakítottak ki, ami a kulturális és közös-
ségi összejöveteleken túl akár egyházi eseményeknek is helyet adhat. 

Tovább menetelt a KTE:  
a Fraditól is pontot hozott

Az OTP Bank Liga 20. fordulójában a Kecskeméti TE a Ferencvárosi 
TC vendége volt múlt szombaton. Az első félidőben a címvédő 
megnyerhette volna akár a találkozót, de a KTE a szünetben válta-
ni tudott, s végül ponttal távozott a Groupama Arénából.

3. oldal 5. oldal 15. oldal

Hős kecskemétiek Törökországban

Fotó: Kecskem
éti TE
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Adomány

5 millió 450 ezer forintos adománnyal segítik 
a Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítványt a 
Félegyházi Pékség Kft. tulajdonosai és barátai. 
Ennek köszönhetően hamarosan elindulhat az 
egynapos sebészet a Bács-Kiskun Vármegyei 
Oktatókórházban. A cég 2022-es születésna-
pi rendezvényén indította a gyűjtést, az volt a 
kérésük a vendégekhez, hogy ajándék helyett 
velük együtt támogassák a kórházat.

Bányais siker

A kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium Memb-
rain nevű csapata – Ádám Zsófia, Hajnal Balázs 
és Nyíri Kata Luca – is bekerült az MTA középis-
kolai tanulmányi versenyének döntőjébe. Kilenc 
magyarországi és egy határon túli csapat mér-
heti össze tudását a klímaváltozás és fenntart-
hatóság témakörében. A bányais csapatot Bakk 
János, Korsósné Jávorka Zsuzsanna, Labancz 
István és Szittyai István segítette. 

Évforduló

30. évfordulóját ünnepelte az Első Kecskeméti 
Lions Club. Bár már 33 évesek, a pandémia mi-
att eltolódott a konferencia, amelyen beszéltek 
eredményeikről, a jelenről és céljaikról. Alapít-
ványuk a rászoruló kecskeméti diákokat, vala-
mint az egyetem hallgatóit támogatja, ezúttal 
azonban egy gyűjtést szerveztek a törökországi 
földrengések áldozatainak mentésében segéd-
kező Hírös Rescue Team javára.

Jótékonyság

Egymillió forintnyi adomány (tartós élelmisze-
rek, aggregátorok, ruhák, gyermekjátékok, ak-
kus lámpák) gyűlt össze a Beregszászon élők 
számára. A háború kitörése óta ötödik alkalom-
mal szervezett gyűjtést a Szent Imre Iskola. „A 
cél, hogy az adományok gyűjtésével, eljuttatá-
sával és a közösség megélésével mindnyájan 
épüljünk hitben, kitartsunk a reményben és nö-
vekedjünk szeretetben” – fogalmaztak.

Az országban harmadikként 

Kecskeméten is megalakult a 

Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA) regionális központja. A 
munkacsoport elnöki tisztsé-

gét Cseke Péter, a Kecskeméti 

Katona József Nemzeti Színház 
igazgatója tölti be. A célkitűzé-

sek között szerepel az is, hogy 

teret kapjanak a régió rejtett 
kincsei.

Harkai György

A Magyar Művészeti Akadémia még 
október 12-én döntött úgy, hogy re-
gionális munkacsoportokat hoz létre, 
szám szerint hetet. Kedden délután az 
országban harmadikként a kecskemé-
ti munkacsoport is megtartotta ala-
kuló ülését a Városháza épületében, 
melyről a résztvevők sajtótájékozta-
tón számoltak be.

Ezek a munkacsoportok helyben 
megtalálják a partnereiket, a helyi mű-
vészeti élet legfontosabb képviselőit, 
alakítóit, akikkel közösen meg tudják 
fogalmazni, hogy melyek azok a kö-
zös célok, amelyeket meg akarnak va-
lósítani, amelyeket társfinanszírozás-
ban létre akarnak hozni – magyarázta 
dr. Richly Gábor, a Magyar Művészeti 
Akadémia főtitkára.

Kiss János, a Magyar Művészeti Aka-
démia alelnöke és az MMA vezetése 
örült annak, hogy 20 akadémikus és 
több mint 20 köztestületi tag csatla-
kozott a kecskeméti regionális mun-
kacsoporthoz, mely elnökének Cseke 

Pétert, a Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház igazgatóját válasz-

tották meg. Az újdonsült elnök szerint 
feladatuk kétrétű lesz. Az egyik, hogy 

a vidéki központokba is elhozzák és 
megmutassák az ország értékeit.

– Másrészt pedig feladatomnak 
gondolom azt is, és ez az egész mun-
kacsoport feladata lesz majd, hogy 
megtaláljuk a legkisebb helyen is, 
egy kis faluban vagy egy tanyán azo-
kat az értékeket, azokat a művészpa-
lántákat, akiket esetleg mentorálni, 
segíteni kell, hiszen egyetlen igazi 
művész sem veszhet el ebben a kis 
országban – fogalmazott Cseke Péter.

A regionális központ kecskeméti 
létrejöttét dr. Mák Kornél, Bács-Kis-
kun Vármegye Közgyűlésének alelnö-
ke és dr. Sztachó-Pekáry István, Kecs-
kemét alpolgármestere is üdvözölte.

– Talán rá is szolgált a város, hisz a 
művészeti akadémia kilenc tagozata 
olyan tagokkal – akadémikusokkal, 
levelező tagokkal, köztestületi ta-
gokkal – is rendelkezik, akik kötőd-
nek ehhez a régióhoz, illetve ehhez 
a városhoz – mutatott rá dr. Szta-
chó-Pekáry István.

Amilyen nagy öröm volt az ország 
számára a Magyar Művészeti Akadé-
mia megalakulása, legalább ugyani-
lyen öröm Kecskemét polgárai szá-
mára, hogy a regionális központ a 
hírös városban lesz – tette hozzá az 
alpolgármester.

Megalakult az MMA kecskeméti 
regionális munkacsoportja

A legeredményesebb  
sportolókat köszöntötték
A 2022-es év legeredménye-

sebb kecskeméti sportolóit 
és felkészítőiket köszöntöt-
ték február 17-én a Merce-

des-Benz Sport Akadémián 

rendezett városi ünnepségen. 

Összesen 141 személy része-

sült elismerésben.

Borda Máté

Az ünnepség kezdetén egyperces 
néma felállással emlékeztek meg a 
kecskeméti sportélet tavaly elhunyt 
három kiválóságáról, Breszkó And-
rásról, Fodor Miklósról és Ujhidy 
Tiborról. Egy látványos műsor után 
Jánosi István önkormányzati kép-
viselő, a Kecskeméti Sportiskola 
(KESI) vízilabda-szakosztályának ve-
zetője köszöntötte a jelenlévőket, 
majd következett az elismerések át-
adása, melyben Jánosi István mellett  
dr. Salacz László országgyűlési kép-
viselő működött közre.

Tavaly a legeredményesebb egyé-
ni sportágak a súlyemelés, a csel-
gáncs, az atlétika és az íjászat, a 
csapatsportok közül a labdarúgás, 
a röplabda és a kosárlabda voltak. 

Különösen figyelemre méltó a fo-
gyatékkal élő sportolók által egyre 
több sportágban elért kimagasló 
eredmény.

Több olyan új sportág is van, 
amelyekben rövid idő alatt jelentős 
eredményeket értek el a kecskeméti 
versenyzők: ilyen a grappling, az or-
szágúti kerékpározás és a kettlebell.

A kategóriák, amelyekben a spor-
tolókat köszöntötték:

• az egyéni sportágak nemzeti 
bajnokságainak I–III. helyezettjei,

• a csapatsportágak nemzeti baj-
nokságainak I–III. helyezett korosz-
tályos csapatai, valamint a felnőtt 
csapat nemzeti válogatottban sze-
replő tagjai,

• Európa-bajnokságon, világ-
bajnokságon, a Nemzetközi Sport-
szövetségek Világszövetsége által 
szervezett, valamint a nem olim-
piai sportágakban rendezett világ-
játékokon I–VI. helyezést szerzett 
sportolók,

• a kiemelkedő nemzetközi ered-
ményt elért szenior korú sportolók,

• a hazai és nemzetközi versenye-
ken kimagaslóan szereplő fogyaték-
kal élő sportolók

• és mindezen versenyzők felké-
szítői, edzői.

(Az eseményről részletes beszámoló tekinthető 
meg a www.kecskemetitv.hu honlapon,  

a Sportmagazin február 20-ai adásában.  
A sportolók teljes névsora a Hírös.hu-n olvasható.)

Polgárőrök, város-
rendészek és  
rendőrök razziáztak
Összehangolt járőrözést tartott pénteken öt kecskeméti és 
környéki polgárőr egyesület, a rendőrség és a Kecskeméti Vá-

rosrendészet munkatársai a város külterületein. A 41 polgárőr 
részvételével végrehajtott ellenőrzés céljaként a falopások és 
az épülő ingatlanokat érő betörések visszaszorítását hatá-

rozták meg. Az évente több alkalommal megrendezett akció 
jelentősen javítja a lakosság biztonságérzetét.

Fotó: Banczik R
óbert

Kiss János, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke 
szól a sajtótájékoztató résztvevőihez
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Versmondók

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. és a Kecskeméti 
Drámapedagógiai Műhely április 12-én 27. alka-
lommal rendezi meg a Versmondók találkozó-
ját, melyre Kecskemét ifjú versmondóit várják. 
A megvalósítást játékos irodalmi délutánok 
formájában tervezik, az esemény során Petőfi 
Sándor születésének 200. évfordulójára emlé-
keznek. Jelentkezés március 1-jéig elektronikus 
formában a www.hirosagora.hu oldalon.

Stadion

Hosszú évek után az Újpest elleni hazai bajnoki 
meccsen újra megnyithatják a Széktói Stadion 
régóta lezárt városi oldalát. Január óta folyama-
tosan zajlottak a felújítási munkálatok, melyek 
a kedvező időjárási körülményeknek is köszön-
hetően gördülékenyen haladtak. Miután a feb-
ruár 21-i stadionbejáráson az illetékes hatósá-
gok mindent rendben találtak, minden akadály 
elhárult a nyitás elől.

Területfejlesztés

Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nav-
racsics Tibor területfejlesztési miniszter Gaál 
Józseffel, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnökével, valamint a Dél-Alföld, 
Dél-Dunántúl és Közép-Magyarország gazda-
ságfejlesztési zónáiban működő iparkamarák 
elnökeivel. A cél az intézményes kommunikáció 
a térség szereplőivel a jobb minőségű döntés-
hozói alap érdekében.

Civilek

A városban és környékén működő civil szerve-
zetek képviselői gyűltek össze február 21-én 
a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár-
ban a kecskeméti civil fórumon. Az esemény 
fő témái az önkéntestoborzás, az önkéntesme-
nedzsment, valamint az alternatív adomány-
gyűjtés volt, célja pedig, hogy közös gondolko-
dásra hívja a helyi civil szervezeteket és erősítse 
a közöttük lévő együttműködést.

Véget ért a házasság hete, a Szerelmi 
kalandtúra azonban még javában tart
Romantikus randevúk, kapcsolatépítő játékok és sok-sok meg-

lepetés várta a szerelmes párokat a február 10-e és 21-e között 

Kecskeméten tartott házasság heti rendezvények ideje alatt. Bár 

a romantikus hét véget ért, a Parázs Pasztorális Központ által 

szervezett Szerelmi kalandtúra állomásait még nem késő felke-

resni. Az interaktív program egészen március 20-ig tart. 

Romantikus zenével fűszerezett ün-
nepi vacsoraesttel vette kezdetét 
február 10-én a házasság hete. Az 
Aranyhomok szállodában a Kecske-
méti Szimfonikus Zenekar tagjaiból 
álló rézfúvós kamaraegyüttes muzsi-

kája várta a párokat azon a péntek 
délutánon, a Szerelem íze elnevezésű 
vacsoraesten. A párok egy összetarto-
zásukat jelképező zsinórral összeköt-
ve foglalták el helyüket az asztalok-
nál. Az érkezőket a szervezők, köztük 

Néma Attiláné Ella, a Parázs Paszto-
rális Központ koordinátora, dr. Finta 
József érseki helynök atya és Hatházi 
Róbert, a Szentcsalád Plébánia plébá-
nosa fogadták. 

Kecskemét városát Engert Jakabné 
alpolgármester képviselte, aki kö-
szöntőjében kiemelte: városunkban 
is komoly hagyománya van már a há-
zasság hetének, melyet a keresztény 
egyházak, civil szervezetek és számos 
önkormányzati intézmény széles-
körű összefogásával rendeztek meg 

idén is. Megnyitóbeszédében Szent 
Pál szeretethimnuszát, valamint Gyö-
kössy Endre református lelkész, pszi-
chológus egy gondolatát idézte az 
alpolgármester: „A jó házasság szün-
telen kompromisszumok, kölcsönös 
engedmények sorozata.”

A házasság hete idei kecskeméti 
programjai is izgalmas, minőségi 
időtöltést nyújtottak a pároknak. 
Az egyik legnépszerűbb közülük a 
Szerelmi kalandtúra nevű párkapcso-
lat-építő játék volt, mely több helyszí-

nen feladatokkal segített a pároknak 
egyre jobban összekovácsolódni. A 
Párkapcsolati műhely egy interaktív 
foglalkozásra invitálja őket dr. Finta 
József, Néma Attila és Néma Attiláné 
Ella vezetésével.

A kultúra kedvelőinek is számos 
programot kínált az elmúlt bő egy 
hét, a házasság hetében ugyanis a 
Ciróka Bábszínház, a Ruszt József 
Stúdiószínház, a Bozsó Gyűjtemény, 
a Hírös Agóra, a megyei könyvtár és 
több helyi múzeum is részt vett. 

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI KÉPEKA párokat egy zsinórral fűzték össze,  
ami összetartozásukat jelképezte

A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar tagjaiból álló rézfúvós kamara-
együttes muzsikája gondoskodott a romantikus hangulatról

Engert Jakabné alpolgármester  
mondott ünnepi köszöntőt  
a megnyitón
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Február 16-án tartotta ülését 
Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlése. A késő délutánba 
nyúló esemény nagy szócsa-

tákat és fontos döntéseket 

eredményezett.

Folytatódik az önkormányzati 
dolgozók bérfejlesztése

A kötelező béremelésen túl illet-
ménykiegészítést kapnak az önkor-
mányzati fenntartású intézmények 
dolgozói, az emelés pedig összesen 
1861 főt érint. A közgyűlésen Sze-
mereyné Pataki Klaudia polgármester 
elmondta, egy ésszerű, látható, kéz-
zelfogható bérfejlesztést hajt végre 
az önkormányzat az intézményve-
zetőkkel közösen. A városvezető 
átlagosan 10%-os emelésre tett ja-
vaslatot, hangsúlyozva, hogy a bér-
fejlesztés nem a kötelező béremelés 
eleme, hanem azon felül történik, a 
költségvetés saját forrásainak terhé-
re. A polgármester továbbá bejelen-
tette, hogy az éves cafetériát 26%-kal 
emelik meg átlagosan az önkormány-
zati dolgozók részére. Kiemelte, az 
infláció pár hónapja tart, december 
végén pedig majd újra megvizsgálják 
a helyzetet. A bérfejlesztésről szóló 
előterjesztést végül egyhangúlag fo-
gadta el a közgyűlés.

Új rendeletet fogadtak el  
a városi díjakról

A szakbizottságokban elhangzott ja-
vaslatok alapján módosítva egyhangú-
lag elfogadta a csütörtöki közgyűlés a 
városi kitüntetésekről szóló új rende-
letet. Bizonyos díjakat összevonnak, 
több esetben módosul az átadások 
időciklusa és két új elismerést is alapí-
tanak.  A Mathiász János- és a Mészöly 
Gyula-díj helyét a Kecskemét Agráriu-
máért Díj veszi át, hogy az agrárium 
teljes spektrumában tevékenykedő-
ket kitüntethessék. Ehhez hasonlóan 
a Kecskemét Közművelődéséért Díj 
és a Tóth László-díj helyett a Kecske-
mét Kultúrájáért Díj lesz a jövőben. A 
szintén új, Kecskemét Gazdaságáért 
Díjhoz Tiringer Ferenc nevét viselő 
oklevél jár, amennyiben a díjazott a 
lakossági szolgáltatásokban való je-
lentős szerepvállalásért, saját munká-
val előállított termékkel Kecskemét 
hírnevének öregbítéséért kapta az 
elismerést. Az elismerő címeket ille-
tően is van változás, ezen túl ugyanis 
a Biztonságos Kecskemétért Díj ke-
retében jutalmazzák a rendőröket, 
a tűzoltókat, a városrendészeket és 
a BV-dolgozókat, továbbá bevonják 
az elismerhető tevékenységi körök 
közé a honvédelmet. És évente kettő 
helyett három Biztonságos Kecske-
métért-díj átadására lesz lehetőség. 
Új kitüntetésként vezetik be a legfel-
jebb 25. életévüket betöltött fiatalok 
kiemelkedő tevékenységét elismerő 
díjat, nevéről előbb egyeztetnek az 
ifjúsági szervezetekkel, majd ez alap-

ján a márciusi közgyűlés dönthet an-
nak elnevezéséről.

Vita a belvárosi óvodák 
átszervezéséről
A csökkenő gyermeklétszám, illetve 
az épületek műszaki állapota miatt 
két belvárosi óvoda átszervezése vált 
indokolttá. A Ferenczy Ida Óvodá-
hoz tartozó óvodaegységek, vagyis a 
Csongrádi Utcai Óvoda, illetve a Szent 
Miklós Utcai Óvoda esete lényegében 
hasonló: mindkét helyen folyamato-
san csökken a beíratott gyermekek 
száma, és az épületek műszaki állapo-
ta is egyre aggasztóbb. Engert Jakab-
né alpolgármester, az előterjesztés 
készítője elmondta, mindkét óvoda 
esetében a közelben biztosított a 
csoportok elhelyezése, az óvónőkkel 
és a dadusokkal együtt, a szükséges 
egyeztetések pedig már lezajlottak. 
Engert Jakabné kiemelte, a Szent Mik-
lós Utcai Óvoda vállalkozói formában 
a Montessori-módszert alkalmazva to-
vább működhet, a társaság az épület 
felújítását is elvégzi. 

Zajgátló védőövezetek 
kialakítása a reptér körül

Hosszú évek óta várat magára a je-
lenlegi Helyi Építési Szabályzatban 
(HÉSZ) szereplő zajvédelmi zónák fe-
lülvizsgálata. Erre egyrészt az azóta 
változó körülmények miatt van szük-

ség, másrészt azért, hogy a lakosság 
erősebb jogosítványokkal rendelkez-
zen a zajártalmak elleni védelemben.

A katonai légügyi hatóság képvi-
seletében Lázár Béla ezredes a köz-
gyűlésen elmondta: az új zajgátló 
védőövezet nem zajvédő fal vagy más 
létesítmény, hanem olyan térképen 
szereplő vonalak, melyek zónákra 
osztják a repülőtér környezetét a 
zajszennyezettség szempontjából. A 

zajjal legerősebben terhelt A zónában 
az ingatlantulajdonosok felajánlhatják 
ingatlanukat eladásra a honvédség-
nek, vagy átfogó zajszigetelést kér-
hetnek házukra. A B zónában lévők 
jelentős zajszigetelést kérhetnek, a C 
zónában pedig a nyílászárókra kiterje-
dő zajszigetelés kérhető.

Lázár Béla kiemelte, amennyiben a 
zajszennyezett ingatlanok tulajdono-
sai hangszigetelést kérnek, a költség 
jelentős részét a repülőtér üzemelte-
tője köteles állni, vagyis éppen ezek 
a repülőteret terhelő kötelezettségek 
jelentik az új rendszer egyik fő elő-
nyét a lakosság számára. Az A, B és 
C zónában minden érintett ingatlan-
tulajdonost részletesen tájékoztatni 
fognak levélben – hangzott el. 

20 milliós támogatás  
a Hunyadivárosi  
Közösségi Háznak
Az új Hunyadivárosi Közösségi Házat 
az önkormányzat által nyújtott több 
mint 20 milliós támogatásnak kö-
szönhetően rendezik be hamarosan, 
az üzemeltető pedig az „Akikért a 
déli harang szól a Hunyadivárosban 
Egyesület” lesz. A régi, 76 négyzet-
méteres épületet felújították és ki-
bővítették, így egy több mint 300 
m2 hasznos alapterületű energiata-
karékos közösségi ház jöhetett létre. 
A Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub, az 
énekes körök, az ökokert csapata, 
a kutyások baráti társasága, a Baba 

Mama Klub tagjai és az egyházi kö-
zösségek mind helyet kapnak majd 
az új közösségi házban. A közgyűlés 
20 igennel, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül szavazta meg a közös-
ségi ház berendezéséhez és egy évi 
működtetéséhez szükséges több 
mint 20 millió forintos támogatást.

Fejlesztik a kecskeméti  
Déli Iparterület  
víziközmű-hálózatát
Kecskemét Déli Iparterületén gom-
bamód szaporodnak a nagyvállalko-
zások, így ezen a területen további 
jelentős fejlesztéseket terveznek. A 
felmerülő ipari igények miatt, a biz-
tonságos lakossági és ipari ivóvízel-
látás miatt szükségessé vált a vízi-
közmű-hálózat fejlesztése. A város 
ehhez a központi költségvetésből 
több mint 64 millió forint támoga-
tásban részesült, amit december 27-
én megkapott az Építési és Közleke-
dési Minisztériumtól.

A projekt keretében elkészülnek 
a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sához szükséges kiviteli tervek, a 
projekt megvalósíthatósági tanul-
mánya és egyéb dokumentumok. A 
fejlesztést két ütemben valósítják 
majd meg. Régi gerincvezetékeket 
újítanak majd fel és újabb gerinc-
vezetékeket is kialakítanak az ipar-
területen. A közgyűlés egyhangúlag 
megszavazta a támogatási kérelem 
benyújtását.

Maratoni hosszúságúra nyúlt  
a februári testületi ülés

Fotók: Banczik R
óbert

A képviselő-testületi ülés egyperces 
néma felállással kezdődött  
a törökországi földrengés  
áldozatainak emlékére

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
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Gyárbővítés.  
Folyamatosan nyíló karrierlehetőségek.
Új technikusi és mérnöki állások:

Beszállsz? 

mercedesgyarkarrier.hu

›  KECSKEMÉTI SZIMFONIKUS ZENEKAR  

›  RECIRQUEL My Land 

›  Kamarazene a 100 ÉVE SZÜLETETT  
LIGETI GYÖRGY műveiből 

›  XXXII. Nemzetközi  
BOHÉM RAGTIME § JAZZ FESZTIVÁL

›  ARS NOVA ÉNEKEGYÜTTES 

›  „SZENT ÉS PROFÁN”  
Kecskeméti Énekes Kör

›  14. SZÍN-TÁR

› BUDA FERENC és HÁY JÁNOS estje

›  SERGŐ EGYÜTTES és táncház

›  KECSKEMÉTI TÁNCMARATON

›  CSALÁDI PROGRAMOK a Cirókában

›  PAÁR JULCSI 
és FITOS DEZSŐ TÁRSULAT Kerekutca  

KIÁLLÍTÁSOK

›  MAGYAR ÖRÖKSÉG – ÁTHATÁSOK 

›  FATŰZ MOST 2023  

›  „TAVASZ KEREKEDIK”, Nemzedékek nemezei 

›  A HÚSVÉT ÜZENETE az írott tojásokon 

›  FRANCIA NYOMVONALAK – Magyar mesterek 

Kétmilliárdos projektben 
fejlesztik a víziközmű-hálózatot
Nagyrészt uniós támogatással veszi kezdetét egy közel két-
milliárdos ivóvízhálózat-fejlesztési program Kecskeméten és 
Ballószögön a BÁCSVÍZ Zrt. koordinálásával. A projekt hálózat-
korszerűsítést, csővezetékcseréket, energetikai fejlesztéseket 
tartalmaz, és Kecskemét lakosságának mintegy felét érinti.

Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója a Kecskeméti Tele-
vízió Kiemelő című műsorában a 
projekthez fűződő várakozásokról 
elmondta: az eredmények között 
fontos szerepet tölt majd be az 
üzembiztonság növekedése, a hi-
balehetőségek csökkenése, vagyis a 
megújított szakaszon nem lesznek 
váratlan meghibásodásból adódó 
szolgáltatáskiesések. A számszerű-
síthető előnyök között pedig a háló-
zati veszteségek csökkenését emel-

te ki. „Magyarországon a hálózatba 
betáplált víz 25 százaléka elfolyik. 
Kecskeméten ennél jobban állunk, 
mintegy 17-18 százalék ez az arány, 
a fejlesztést követően pedig további 
jelentős csökkenés érhető el” – fo-
galmazott Kurdi Viktor. 

A projekt célja a vízveszteség 
csökkentése mellett a víziköz-
mű-szolgáltatás energiahatékonysá-
gának növelése a két településen. A 
Kecskemét városa és Ballószög, va-
lamint a Bácsvíz Zrt. alkotta konzor-

cium összesen 1,8 milliárd forintnyi 
forráshoz jutott, ennek 1,2 milliárd 
forintnyi része vissza nem téríten-
dő uniós támogatás, a fennmaradó 
részt – vagyis a beruházás mintegy 
30%-át – pedig a két érintett önkor-
mányzat biztosítja.

A beruházás Kecskemét lakosságá-
nak legalább felére lesz majd kedvező 
hatással. A projekt keretében közel 
7 kilométer hosszú vezetékszakaszt 
újítanak majd fel. A munkálatok két 
főhelyszíne Kecskeméten a Mártírok 
útja, illetve a Szent István körút lesz.

Az összesen 7 ütemre bontott és 
több helyszínt érintő teljes munka-
folyamattal a kivitelező Duna Aszfalt 
Zrt.-nek ez év október végéig kell 
elkészülnie.

Elkészült Hunyadiváros 
új közösségi háza 

Elkészült és már 
csak a berende-
zés hiányzik az 
új Hunyadivá-
rosi Közösségi 
Házból. (A be-
bútorozást és 
működést se-
gítő, 20 millió 
forintos támo-
gatásról szóló, 
friss közgyűlési 
döntésről írá-
sunkat lásd a 
4. oldalon.) Az 
épület modern 
kialakítása szinte el is feledteti a 
szemlélővel, hogy a felújítás előtt itt 
csak egy 80 négyzetméteres, 110 éves 
ház állt. Az eredeti épületet hozzáépí-
téssel bővítették három, egymástól 
teljesen függetlenül használható rész-
re. Így egy 300 négyzetméteres épü-
letkomplexummá bővült a ház, ahol 
egy 100 fő befogadására alkalmas 
előadóterem található.

A terem végében egy színpadot is 
megálmodott Kovács Ferenc építész. 

A pódium modulokból áll, így köny-
nyen átrendezhető vagy felszedhető, 
ha több helyre lenne szükség valame-
lyik rendezvényen.

Mivel bőven akad benne hely, a 
közösségi ház otthont adhat egy pos-
tahivatalnak is. A Hunyadivárosi Kö-
zösségi Ház épülete nemcsak a postai 
szolgáltatásokat hozhatná vissza, ha-
nem a tervek szerint felelevenítené a 
kapcsolatot az egyházakkal is.

 H. Gy.

A nagyszabású projekt nyitórendezvényét  
február 10-én tartották – képünkön Kurdi Viktor,  

a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója ismerteti a részleteket 

Fotó: Banczik R
óbert
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*A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis megegyezik a kamatmegállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, ami 2022. évre vonatkozóan 14,5%. A Prémium Magyar Állampapír ezen kamatbázis felett 
biztosít sorozatonként eltérő, a 2027-ben lejáró 2027/K sorozatú kötvényre 0,75%, a 2030-ban lejáró 2030/I sorozatú kötvényre 1,5% kamatprémiumot. 
Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű 
tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Prémium Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen az infláció 
változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek kell felmérnie. A Prémium Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának 
és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján  
(www.allampapir.hu és a www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

A KINCSTÁR, A POSTA, VALAMINT EGYES 
BANKOK FIÓKHÁLÓZATÁBAN ÉS ONLINE

PRÉMIUM  

MAGYAR 

ÁLLAMPAPÍR

Biztonságos,
INFLÁCIÓ
FELETTI kamat

allampapir.hu
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Ennek az évnek az utolsó ne-

gyedében kezdődhet el Kadafal-
va első bölcsődéjének építése. 
Az önkormányzati beruházás 

eredményeként két csoportszo-

bában összesen 28 kisgyermek 

elhelyezésére lesz mód.

A helyben élők, főleg a kisgyermekes 
családok kérését meghallgatva újabb 
jelentős önkormányzati beruházás in-
dul el Kecskemét egyik legdinamiku-
sabban fejlődő városrészében, Kadafal-
ván. A projektről a városrész közösségi 
oldalán osztott meg részleteket Le-
viczky Cirill, a térség önkormányzati 
képviselője. E szerint az új intézmény 
a Boróka utca 6. szám alatt jön létre, az 
iskola és a templom közötti területen.

– A bölcsőde két gyermekszobát 
fog tartalmazni, és 28 kisgyermek el-
helyezésére lesz alkalmas. Az épületet 
energiahatékonyra és akadálymentesre 

tervezték, az alapterülete bruttó 351 
m2, de tartozik hozzá egy 66 m2-es 
fedett terasz is. Az udvaron játszótér 
kerül kialakításra, amely alkalmas lesz 
a kisgyermekkori mozgás fejlesztésére 
– írja Leviczky Cirill a bejegyzésben.

A projekt tervezése hamarosan 
lezárul, ezután jön a kivitelező ki-
választása. Az építkezés várhatóan 
2023 negyedik negyedévében kez-
dődhet el, és 2024 végére fejeződ-
het be.

Ilyen külsőt kap az új bölcsőde Kadafalván

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

új típusú gépkezelő
tanfolyamaira!
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Jelentkezz a 

Együttműködési megállapo-

dást kötött a Neumann Já-

nos Egyetem, a Kecskeméti 

Labdarúgó Akadémia és a KTE 
Kosárlabda Klub a napokban. A 

szervezetek munkájuk össze-

hangolásával egységes fejlődé-

si modellt kívánnak nyújtani a 

fiataloknak a sport és a hagyo-

mányos oktatás terén egyaránt.

Hájas Barnabás

Amikor egy egyetem, egy város és an-
nak stratégiai partnerei együtt tudnak 
működni, akkor azok valóban világra-
szólót tudnak alkotni – így jellemezte 
a február 17-én a kecskeméti CAM-
PUS-on megkötött többoldalú stra-
tégiai megállapodást Csizmadia Nor-
bert, a Neumann János Egyetemért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A kecskeméti Neumann János Egye-
tem, a Kecskeméti Labdarúgó Akadé-
mia és a KTE Kosárlabda Klub eddig 
is nagyjából közös célok mentén segí-
tette a fiatalok nevelését és karrierjét. 

Együttműködési megállapodást kötött 
az egyetem, a kosárklub és a fociakadémia

Fotók: Banczik R
óbert

A megkötött együttműködés alapján ezeknek 
a tevékenységeknek az összehangolására szö-
vetkeztek a szervezetek.

– A foci a nagy visszatérő, a kosárlabda pe-
dig a stabil, biztos pontunk – jelentette ki az 
eseményen Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester. A városvezető üdvözölte a törekvést, 
amely alapján a város két fontos sportszerve-
zete az egyetemmel közösen szeretne kiemel-
kedőt alkotni.

– Ez egy szoros együttműködés, amely von-
zóbbá teheti az egyetemet, vonzóbbá teheti 
a várost. Biztosíthat bizonyos szempontból 
utánpótlást, életpályát a sportolók számá-
ra, illetve az egyetem számára a beiskolázás 
szempontjából lehet kiemelt jelentőségű – 
vélekedett a rendezvényen dr. Fülöp Tamás, a 
Neumann János Egyetem rektora.

S hogy az egyetemi élet és a sportélet ho-
gyan tud kapcsolódni? Több szálon is…

– Fontos az, hogy a profi csapat szállítsa az 
eredményeket, tömegbázist tudjon teremteni. 

Ebben tud az egyetem is segíteni. A hallgatók 
is ki tudnak járni a sporteseményre, tehát kéz 
a kézben tudjuk egymást erősíteni – mondta 
dr. Filus Andor, a KTE Labdarúgó Akadémia 
ügyvezetője.

A Kecskemétet választó fiatalok profi-
tálhatnak a szervezetek által nyújtott 
közös sport-életpályamodell nyújtotta 
lehetőségekből.

– Azokat a fiatalokat, akiket szeretnénk ide-
hozni, nemcsak azzal tudjuk kecsegtetni, hogy 
profi sportolókká válhatnak ebben a városban, 
hanem azzal is, hogy komoly iskolai háttér van 
mögöttünk a középiskolától most már az egye-
temi képzésig – fogalmazott beszédében Sörös 
Jenő, a KTE Kosárlabda Klub Kft. ügyvezetője.

A Neumann János Egyetem a jövő biztosítá-
sát tartja szem előtt. A sportszervezeteknek 
nyújtott támogatás célja az egészséges élet-
módra nevelés, a rendszeres sportolásra, meg-
mérettetésekre ösztönzés, a szabadidősport 
gyakorlásának elősegítése.

HIRDETÉS
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Másfél éve került Kecskemétre, 

az akkor még másodosztályban 

játszó Kecskeméti TE csapatá-

hoz. Addigra elengedte a vá-

gyott NB I.-es álmokat, átadta 
magát a foci örömének, és arra 

törekedett, hogy fejlődjön. És 
amit elengedett, hamarosan 

megkapta: a lilák nemcsak 

feljutottak, hanem szabályosan 

berobbantak az első osztály-

ba, jelenleg a második helyen 

állnak a Ferencváros mögött. 
Tóth Barnával, a KTE 27 éves 
középcsatárával beszélgettünk 

pályájáról, tanulásról, tervekről 
és arról, hogy érzi magát a hírös 
városban.

Borda Máté

– Hogyan találkoztál először a 
sporttal, a labdarúgással?

– A foci számomra nem volt kérdés, 
mert édesapám, Tóth Jenő is focista 
volt. Igaz, csak egy-két évet focizott 
profiként a Vác színeiben, az NB II.-
ben az egyetem után. De utána is végig 
focizott, munka mellett is. Ő is csatár 
volt, hasonló stílusa is volt, mint ne-
kem. Ugyanúgy próbálta megtartani a 
labdákat, és jókat birkózott a védőkkel. 
Amikor megszülettem, amatőr szinten 
már focizott Gödöllőn, úgyhogy már 
kisgyermekként megszoktam, hogy 
megyek vele edzésre, ott vagyok az öl-
tözőben, az edzés alatt eljátszogatok a 
pálya szélén. Belenőttem ebbe az „öl-
tözői hangulatba”, és innentől kezdve 
a focilabda adott volt nekem. Hétéves 
voltam, amikor új házba költöztünk. 
A kertben édesapám már úgy ültetett 
el két fát, hogy hét méterre legyenek 
egymástól és jó kapu legyen belőlük. 
Három nővérem van, ők is mind spor-
toltak valamit: a legidősebb atletizált 
fiatalon, a középső nővérem rudat 
ugrott Gödöllőn, a legkisebb pedig 
kézilabdázott, ő NB I/B-ben is játszott 
valamennyit a Honvédnál. Később a 
profi sport háttérbe szorult nála, mert 
az építészmérnöki pályára koncentrált.

– Úgy tudom, te is elvégezted a 
Műegyetemet.

– Igen, műszaki menedzser szakon 
elvégeztem az alapképzést, és BSc 
végzettséget szereztem.

– Ez mennyire számít ritkaságnak 
a focisták között?

– Annyiban, hogy aki focistaként to-
vábbtanul, az általában a Testnevelési 
Egyetemet végzi el edzői, sportmene-
dzseri vagy más hasonló szakon.

– Hogy ment párhuzamosan a ta-
nulás és a sportolás?

– Az első egyetemi évemben még 
utánpótlás-játékos voltam, azzal azért 
jobban össze lehetett egyeztetni a ta-
nulást. Utána a második évtől már a 
Honvéd kötelékében játszottam. Úgy 
kellett összerakosgatni az órarendet, 
hogy az első órára még beültem, utá-
na kimentem a 10 órás edzésre, aztán 
még visszamentem az egyetemre. A 
foci végig elsődleges volt számomra. 

A három és fél 
éves képzés így öt 
évig húzódott. So-
kat segített, hogy 
a tanárok sokszor 
nem voltak any-
nyira szigorúak 
az órai jelenlét 
ellenőrzésénél, a 
lényeg az volt, hogy a vizsgára megta-
nuljam az anyagot.

– Honnan jött a műszaki irány?
– A szüleim gépészmérnökök, és 

a tágabb család, a felmenőim legna-
gyobb része is gépészmérnök. Ere-
detileg én is úgy gondoltam, hogy az 
leszek. Nagyon szerettem a matekot 
és a fizikát, igazából a testnevelés 
mellett ezekből voltam jó, a többi tan-
tárgyból csapnivaló… Végül mégsem 
a gépész mérnöki szakot választottam, 
mert elbeszélgettem az egyik nővé-
rem párjával, aki akkor épp ott tanult, 
és azt mondta, hogy a BME gépész-
mérnöki szakja egy jó értelemben vett 
fanatizmust igényel. Átértékeltem, 
hogy a focival együtt ez valószínű-
leg nem működne. Illetve ekkortájt 
megtetszett a közgazdaságtan is, így 
végül a műszaki menedzser szak mel-

lett döntöttem, aminek örülök, mert 
nagyon élveztem a tanulmányaimat. 
Élveztem ezt a kettős, egyetemista és 
sportolói létet, mert egyfajta egyen-
súlyt hozott az életembe. Végül 2018-
ban végeztem.

– A mester szak már nem fért bele?
– Beadtam a jelentkezést a Corvinus 

pénzügyre, de épp akkoriban igazol-
tam Nyíregyházára, így arra jutottam, 
hogy most nem érdemes ezt erőltetni, 
nincs itt az ideje. De nem tettem le ar-
ról, hogy valamikor majd elvégezzek 
egy mesterit, mert izgat. Valószínű-
leg a foci után lesz rá lehetőségem. 
De mindez még a jövő. Most 27 éves 
vagyok, így remélhetőleg jó pár év áll 
még előttem a profi futballban.

– Az NB I.-be való feljutás nagy ál-
mod volt, ami Kecskeméten megvaló-
sult. Hogy élted meg?

– Újpesten nevelkedtem, és bíztam 
benne, hogy bekerülök a felnőtt csa-
patba, de ez nem sikerült. Átmentem 
a Honvédba, még utánpótlás szinten. 
Ott jól indultak a dolgok, de kicsit ta-
lán későn érő típus vagyok, és mire azt 
éreztem, hogy képes lennék bekerülni 
a felnőttekhez, addigra már kikerültem 
a „fiatal szabályból”, és onnantól már 
nem voltam érdekes a felnőtt csapat-
nak. Később Monorra igazoltam. Ott 
már egy kicsit csalódott voltam, és 
átértékeltem a pályám. Arra jutottam, 
hogy megpróbálok a legtöbbet kihozni 
a focis karrieremből, próbálom élvezni 
a játékot és próbálok minél többet fej-
lődni ahelyett, hogy az NB I.-et kerget-
ném, mert az csak fölösleges stresszt 
és nyomást helyezett rám, miközben 
egyre távolabbi álomnak tűnt. Több 
igazolás következett, majd végül Ajká-
ról kerültem Kecskemétre másfél évvel 
ezelőtt. Azzal a céllal érkeztem, hogy 
egy jó szakmai közegben stabilan játsz-
szak és fejlődjek, az NB I.-et már elen-
gedtem. Az, hogy feljutottunk az első 
osztályba, és ilyen jól szereplünk, az 
álomkategória számomra. Amióta itt 
vagyok, minden nap csak úgy csodál-
kozom, hogy mit viszünk véghez.

– Mindig is csatár voltál?
– Édesapám csatár volt. Mikor gye-

rekként levitt az edzésekre, már ott 
mondta az edző, hogy Barna is csa-
tár. Már kicsiként is ott elöl éreztem 
magam a legjobban. Szerettem koc-
kázatot vállalni, és jól ment a góllö-
vés is. Így indultam el csatárként, és 
valószínűleg jól működött ez a poszt, 
mert az edzők később sem változtat-
tak rajta.

– Az, hogy ilyen magas, 198 cm 
vagy, mennyiben határozza meg a 
játékstílusodat?

– Nagyon nagy mértékben. Dina-
mikailag, fürgeségben nyilván nem 
tudom azt hozni, amit az alacsonyabb 
játékosok, de erőben, fejelésben én 

tudom hozzáadni azt a pluszt. Vé-
dőkben kapok hozzám hasonló alkatú 
játékosokat, akikkel küzdhetek, de jó 
is az!

– Tényleg olyan családias a hangu-
lat a klubnál, ahogy hírlik?

– Igen, abszolút. Élmény minden 
nap bemenni. Nincs olyan, akivel ne 
lennék jóban. Nagyon jó a közeg, min-
denki nagyon normális, nagyon ked-
ves, nagyon egy irányba húz. Segítünk 
egymásnak fejlődni, mert mindenki 
úgy gondolkodik, hogy ha a másik 
jobb lesz, az neki is jó. Így tudunk 
előrelépni. Mondhatom, hogy ilyen jó 
csapatban még nem voltam, pedig jó 
pár helyen játszottam már.

– Szabó István vezetőedző szigorú?
– Amikor munkáról van szó, akkor 

nem hagy kétséget, muszáj 100 száza-
lékosan dolgozni. De amikor van rá le-
hetőség, akkor hagy minket lazítani is.

– Láttam a Facebook-oldaladon, 
hogy most decemberben volt az 
eljegyzésed.

– Igen, így van. A menyasszonyom 
pszichológus. Itt élünk Kecskeméten, 
mióta ideigazoltam. Ő épp akkor fe-
jezte be az egyetemet. Dabason tu-
dott elhelyezkedni, két iskolában is ő 
a pszichológus.

– Másfél éve vagytok Kecskeméten. 
Milyenek a benyomásaid?

– Nagyon megszerettem. Először ki-
csit tartottam tőle, ha őszinte vagyok, 
mert előtte Veszprémben laktunk, és 
nagyon szerettük. Igaz, csak fél évet, 
de nagyon jól éreztük ott magunkat, 
egy igazi kis ékszerdoboz, ráadásul a 
Balaton is közel van, és nagyon sok a 
programlehetőség. Kecskeméten ko-
rábban nem nagyon voltam, csak fociz-
ni. A barátnőm szentendrei, és neki 
sem volt korábban kötődése ehhez a 
városhoz. De amikor ideköltöztünk, 
nagyon megszerettük, és rövid időn 
belül már otthonosan mozogtunk itt. 
Gyönyörű a belváros, és az egész vá-
ros nagyon szimpatikus, élhető. Az is 
jó nyilván, hogy közel van Pesthez és 
Gödöllőhöz. Az Arborétum Lakópark-
ban lakunk, és nagyon szeretünk ott 
lenni. Az egész város alapvetően na-
gyon zöld, de az a rész kifejezetten az. 
Ráadásul a pálya is közel van!

A KTE csatárával készült  
teljes interjú a Hírös.hu-n olvasható.

„Segítünk egymásnak fejlődni, mert mindenki 
úgy gondolkodik, hogy ha a másik jobb lesz,  
az neki is jó. Így tudunk előrelépni.”

„

Fotó: Banczik R
óbert

Fotó: Tóth Barna

TOVÁBBI KÉPEK

Álomkategória, ami történik
INTERJÚ TÓTH BARNÁVAL, A KECSKEMÉTI TE CSATÁRÁVAL



2023. február 23.

RIPORT | 9 

Kecskeméti szakemberek is 

részt vettek abban a heroikus 

küzdelemben, amely a földren-

gés sújtotta Törökországban 

zajlott. A Hírös Rescue Team 

(HRT) és az Egy csepp tűz Ön-

kéntes Tűzoltó Egyesület tagjai 
túlélők után kutattak. Négy 
napig tartózkodtak Hatay tarto-

mányban, lelkileg, testileg meg-

viselték őket a történtek, mivel 
csupán holttestekre bukkantak. 

Ám hazaérkezésük után egy 
nappal egy olyan hír érkezett, 

amely a csodával ért fel…

Molnár H. Boglárka

„Megérkeztünk!” – ébresztett fel te-
lefonon február 10-én hajnali 5 óra-
kor Kovács Andrea, az Egy csepp tűz 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapító 
tagja. Törökországból jelentkezett 
barátaim között, akik a földrengés 
utáni mentési munkálatokból vették 
ki részüket. „Majd még hívunk!” – 
zárta gyorsan a beszélgetést, ugyanis 
már rohantak is a romok közé. A Hí-
rös Rescue Team önkénteseivel kar-
öltve kezdték meg a munkát Hatay 
tartományban. A kecskeméti csapa-
tot mentőtisztek és -ápolók, katonai 
mentősök és tűzoltók alkották, erősí-
tette őket Mogyi, a romkutató kutya. 
Az első szóra elinduló helyi csapat a 
Magyar Református Szeretetszolgá-
latnak köszönhetően tudott elutazni 
a helyszínre.

Aznap hosszú órák telnek el, nincs 
hír. Figyelem a híradáso-
kat; net, mobilkapcsolat 
csak alig akad az össze-
dőlt házak között. Aztán 
egyszer csak pittyen a te-
lefon, Trencsényi Péter, a 
Hírös Rescue Team alapí-
tója ír nekem üzenetet: 
helikopterrel vitték őket 
a területre, már keresik 
a törmelék alá szorulta-
kat. A katonák sorfalat 
állnak az épületek mel-
lett. A kecskemétiek 
együtt mozognak, 
elöl Mogyi. A kere-
sés helyszínén sátra-
kat állítottak fel, ott 
tudnak megpihenni 
a mieink, akik órák 
óta megállás nélkül 
dolgoznak. „Le a 
kalappal a törökök 
és minden segítő 
előtt!” – írja Peti.

Ekkor a kecske-
méti kontingens 
az egyik földren-
gés sújtotta nagyvárosban végzi a 
munkáját, amely gyakorlatilag telje-
sen megsemmisült. Az emberek az 
összedőlt otthonaik előtt sátrakban, 
pokrócokban húzzák meg magukat. 
Nincs pánikhangulat, inkább letargi-
kus mindenki.

Lassítja a mentést, hogy az össze-
dőlt épületeket előbb statikailag meg-

v i z s -
gálják a 
hatósá-
gok, és 

csak akkor engedik oda a 
mentőegységeket, ha az biztonságos. 
„Sokan szaladnak oda hozzánk, hogy 
segítsünk a szeretteiken, akiket hi-
ába szólongatnak, nem válaszolnak, 
a romok alá szorultak. Bár a szívünk 
szakad meg, nem mindig tudunk hoz-
zájuk férni, ha túl mélyen fekszenek. 

A helyiek csodálatra méltóan kezelik 
ezt a nehéz helyzetet, elfogadják a 
szakemberek döntéseit. Széttárják a 
kezüket, és beletörődve, de hálásan 
mondják: thank you, thank you…” – 
mondja Péter.

„Sajnos nincs életjel azokon a te-
rületeken, ahol dolgozunk, és nyilván 
erre egyre kisebb az esély. Rengeteg 
a halott, szörnyű a látvány” – köz-
li majd’ egy nap elteltével a HRT 
alapítója. 

Közben én itthon aggódom, ol-
vasom, hogy egymás után jönnek az 
utórengések. „Nem tudunk tenni elle-
ne semmit, a föld jobbra balra mozgat 
minket, tehetetlenek vagyunk” – me-
séli Kovács Andrea is, aki épp a „har-
madik emeleten” áll a földszinten. A 
hangja fáradt: „Nem tudunk aludni, 
hideg van, reng a föld, és a hangok… 
borzasztó. Csak pár órát pihenünk és 
megyünk is vissza túlélők után kutat-
ni” – zárja a beszélgetést Andi.

Negyedik napja vannak távol a 
kecskemétiek, amikor reggel hív Bene 
Henrietta, Trencsényi Péter élettársa: 
„Jönnek haza!” – mondja izgatottan. 

Szemereyné Pataki Klaudia pol-
gármesterrel és dr. Salacz László or-
szággyűlési képviselővel parkolunk 
le este a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren. Várjuk, hogy végre nyíl-
jon ki a terminál ajtaja. Egy órával a 
leszállást követően Mogyi töri az utat 
– megjöttek!

Könnyeikkel küzdenek a kecske-
métiek. Arcuk fakó, meggyötört, 
kráterek nyúlnak szemüktől a szájuk 
felé. Magukkal hozzák a törökországi 
port – négy napig nem láttak vizet. 
Andi percekig ölel, sír, pedig az egyik 
legerősebb ember, akit ismerek. Jó 
barátommal, Riczu Norberttel, a Hírös 
Rescue Team alelnökével beszélgetek, 
hogy lelkileg hogyan lehetett kezelni 
a kinti szörnyűségeket. „Sajnos mi 
már tudunk úgy nézni, hogy ne lás-
sunk” – mondja leszegett fejjel. 

* * *
Epilógus. Hétfőn Peti és Andi meséli, 
hogy a vasárnapi indulás előtt Mogyi 
jelzett az egyik összedőlt ház rom-
jainál. Azonban pár óra múlva már 
szedelőzködtek, ők már nem tudtak 
nekiesni a törmelék eltakarításának, 
hogy megnézzék, valóban van-e túlélő 
a romok alatt. A mieink átadták a te-
repet egy másik csapatnak. Már itthon 
csörgött a telefonjuk: a kecskeméti 
hősöknek köszönhetően két embert 
szedtek ki az összedőlt ház alól, élve!

Hős kecskemétiek segítettek 
Törökországban
Trencsényi Péter, a Hírös Rescue Team alapítója 
és Mogyi rövid pihenőt tart a romokon

Családtagok, barátok, kollégák így várták haza  
a mentőcsapatot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A török helikoptervezető hála-ölelése

A csapatot szállító török pilóta levele

„Kétszer ad, aki gyorsan ad”Így buzdít adakozásra közösségi oldalán Szemereyné Pataki Klaudia. 

A polgármester a két segítő szervezet javára kezdeményezett gyűjtést, 

amiben ő maga is jó példával járt elöl. Az alábbi számlaszámokon várják 

az adományokat:
– 10102529-38727500-01005004  (Egy csepp tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület);

– 11732002-23552560 (Hírös Rescue Team).
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A magyarok 

döntöttek:

97%

NEM
A SZANKCIÓ

KRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Február 11-én mutatta 
be a Ciróka Bábszín-

ház társulata az évad 

legújabb előadását, 
az Egyszem, Kétszem, 

Háromszem című 
darabot Fodor Orsolya 
rendezésében. A pá-

lyakezdő alkotónak ez 
a második kőszínházi 
rendezése, ami egy 

rendkívül érzékeny 

témát, a kirekesztést, 

a csúfolódást dolgozza 
fel a mese nyelvén, 

sok-sok humorral 

fűszerezve.

Pásztor Andrea

Fodor Orsolya tavaly szep-
temberben végzett báb-
rendező szakon. AZ SZFE-n 
kezdte, majd az utolsó 
másfél évben Bialystok-
ban (Lengyelország) tanult 
virtuálisan. Még egyetemi 
hallgatóként vett részt a 
kecskeméti bábszínházi 
találkozón, ahová az egész 
bábosztályt meghívták.

– Amikor megkeresett 
a Ciróka két Ágija (Kiszely 
Ágnes igazgató és Kuthy 
Ágnes művészeti vezető – a 
szerk.), hogy készítsek egy előadást a 
kisiskolás korosztálynak, annyi volt a 
megkötés, hogy klasszikus mesét dol-
gozzak fel. Azon belül szabad kezet 
kaptam – mondja a rendező.

Így esett a választása erre a kevésbé 
ismert Grimm-mesére, amelynek léte-
zik egy népmesei feldolgozása is.

– Nagyon abszurdnak találtam a 

történetet, amiben van egy egyszemű, 
egy kétszemű és egy háromszemű lány. 
Tetszett a felvetés, hogy a másság ilyen 
egyértelműen van megfogalmazva. Rí-
mel a mese a Hamupipőke-történetre, 
amit szintén szeretek. Tetszett, hogy 
három lány van, de nem a legkisebb, 
hanem a középső van kiemelve. Három 
szereplővel nagyon jó konfliktusos 

helyzetet lehet teremteni színpadon. 
Érdekelt, milyen is az, amikor egy csa-
ládon belül történik a kirekesztés, a 
csúfolódás. Ehhez ez a mese nagyon jó 
alapnak tűnt.

Ez az érzékeny téma egyébként kö-
zel áll a rendezőhöz, fontos és aktuá-
lis kérdésnek tartja az elfogadást. Ko-
rábbi rendezésében a gyerekek közti 

csúfolódást és annak családon belüli 
és egyéni feldolgozását járta körül.

– A Mara és a pillangófül, amit a 
szegedi Kövér Béla Bábszínházban 
rendeztem, arról szól, hogy nagy fü-

lei miatt csúfolnak egy lányt. 
Ez egy kortárs brazil mese 
alapján készült, és arra tanít, 
hogy pont az a szép, hogy 
nem vagyunk egyformák – 
meséli Orsi. – Ezzel szem-
ben az Egyszem, Kétszem, 
Háromszem egy abszur-
dabb világú mese. A törté-
net mégsem olyan abszurd. 
Elég három szemüveg és egy 
aránytalan szemelosztás, 
hogy láthatóvá váljon: mi-
lyen kicsinységeken múlik, 
hogy valakit kipécézzenek.

A mese kiválasztása után 
Orsi azt is eldöntötte, hogy 
saját adaptációt hoz létre 
a történetből. Oláh-Bebesi 
Borit kérte fel dramaturgnak 
ehhez a munkához. A darab 
látványvilágát két tervező-
re bízta. Mátravölgyi Ákos 
lett a díszlet- és bábterve-
ző, Lengyel Mira pedig a 
szemmaszkok és a jelmezek 
tervezője. Barna Lilla volt a 
koreográfus, a darab zenei 
világa pedig Frank Tamás-
nak köszönhető.

– Az eddigi visszajelzések 
alapján nagyon jól működik 
a darab – árulta el a rende-
ző. – A gyerekeket nagyon 
mélyen érintette Kétszemű 
története. Amikor a végén 
bejött Hella szemüveg nél-
kül, odarohantak hozzá a 
kislányok és megölelték. 

Nekem is két szemem van – mondták 
neki, hogy megnyugtassák. Azt hi-
szem, ennél jobb visszajelzést nem is 
kaphattunk volna…

A teljes cikk a Hírös.hu-n olvasható.

Az elfogadásra tanít a Ciróka új előadása

Harminc oviból érkeztek 
a népdaltalálkozóra
Kálmán Lajos előtt tisztelgett február 
17-én a Kálmán Lajos Óvoda. Az intéz-

mény óvodai népdaltalálkozót szerve-

zett, amelyre 30 oviból érkeztek fiatal 
tehetségek.

Puskás Barbara

Csilingelő hangokkal telt meg a Kálmán Lajos 
Óvoda február 17-én délelőtt. Az intézmény név-
adójára emlékezve szervezte meg a hagyományos 
népdaltalálkozót a városban működő intézmé-
nyek számára. Ezúttal harminc óvodából érkeztek 
gyerekek, hogy megmutassák tehetségüket.

– Már 7. éve rendezzük meg a városi nép-
daléneklő versenyt a gyerekeknek. Igazából ez 
nem is verseny, hanem egy kis játék. Óvodánk 
névadója, a városunkban nagy tiszteletben álló 
Kálmán Lajos előtti főhajtásként szervezzük meg 
a programot minden évben. Idén Herczegné Fe-
hér Anita összefogta az óvó néniket, új ötletek-
kel rukkolt elő, ő töltötte meg tartalommal ezt 

a délelőttöt – nyilatkozta a Kecskeméti Média-
centrumnak Kőváriné Kis Katalin, a Kálmán Lajos 
Óvoda intézményvezetője.

Az óvodába belépve régebbi korokból szár-
mazó tárgyak és ruhák fogadták a résztvevőket 
azért, hogy a gyerekek a népdalok mellett  a 
népszokásokat is megismerjék. Az eseményre 
Kálmán Lajos egyik lánya, Kálmán Zsuzsanna 
is ellátogatott, aki ajándékokat hozott a kis 
versenyzőknek. A népdaltalálkozón részt vett 
Szamler László önkormányzati képviselő és En-
gert Jakabné alpolgármester, aki köszöntőbeszé-
dében azt mondta: az ilyen típusú események, 
mint a népdal-, versmondó és néptánctalálko-
zók, színfoltok a város életében és azt közvetítik 
felénk, hogy az óvodapedagógusaink kiválóan 
dolgoznak, jól felkészültek az összes óvodában.

A találkozó célja, hogy népdalkincsünk minél 
több óvodáshoz eljusson, éppen ezért a gyere-
keket nem rangsorolták. Mindenki kapott aján-
dékot, és idén is kiderült, kik lettek arany vagy 
ezüst torkú énekesek.

Kecskemét is kiállítja: 
nagy sikere volt  
a gálaműsornak
Idén is nagy sikert aratott a Kecskemét 
is kiállítja című kulturális gálaműsor. 
Nagy érdeklődés mellett zajlott a 
február 14-ei esti rendezvény a Hírös 
Agóra színháztermében.

Berta Bea

Február 14-én, kedden este nagy érdeklődés 
mellett zajlott a Kecskemét is kiállítja című 
kulturális gálaműsor a Hírös Agórában, ahol 
színvonalas, megható ének- és zeneszámo-
kat, táncművészeti produkciókat, valamint 
versösszeállításokat hallhatott és láthatott a 
közönség.

A Városi Civil Kerekasztal tavaly hívta 
életre a rendezvényt, hagyományteremtő 
szándékkal, azzal a céllal, hogy bemutas-
sa Kecskemét kulturális értékeit. Rigóné 
Kiss Éva, a Városi Civil Kerekasztal geszto-
ra elmondta: a több mint száz szervezetet 
összefogó Városi Civil Kerekasztal lehető-
séget kíván biztosítani a helyi amatőr mű-
vészek, együttesek és előadók részére a 
bemutatkozásra.

– Nagyon sok rendezvényen tapasztaltuk 
már, hogy mennyi kulturális kincse van Kecs-
kemétnek, úgy gondoltuk, hogy teremtünk egy 
fórumot, ahol ezek bemutatkozhatnak – emel-
te ki Rigóné Kiss Éva.

Fotó: Banczik R
óbert

Fotó: Banczik R
óbert

Fodor Orsolya rendező
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125 éve, 1898. 
február 15-én 
hunyt el Ács 
Zsigmond refor-
mátus lelkész, 
tanár, műfor-
dító, 14 élő és 
holt nyelv tudó-
sa. Kiskunhalasi 
gimnáziumi tanulmányai után 6 eszten-
deig jogi és teológiai tanulmányokat 
folytatott Kecskeméten. Már diákkorá-
ban tanította az alsóbb osztályosokat. 
Kiváló tanulmányi eredményeinek kö-
szönhetően azután 1848-tól főiskolai 
tanári állást kapott a hírös városban, 
görög, latin, héber nyelveket és szö-
vegmagyarázatot oktatott. 1852-től 
Nagykőrösön volt tanár, többek között 
Arany János kollégája. A hozzá fűződő 
barátsága fordítói tevékenységének 
nemcsak ösztönzője, hanem elindítója 
is lett. Ő volt az első, aki Kazinczy után 
ismét átültette magyarra a Hamletet.

100 éve, 1923. 
február 26-án 
született Maár 
András mező-
gazdász, a me-
z ő g a z d a s á g i 
tudományok 
kandidátusa. 
B á c s - K i s k u n 
megyébe 1953-ban került, a Hild-pusz-
tai Állami Gazdaság főagronómusa, 
majd igazgatója lett. Néhány évig a 
Lajta-hansági Állami Gazdaságban dol-
gozott, azután 1963-tól a bugaci Béke 
Termelőszövetkezet főagronómusa 
volt. 1964-től a Bács-Kiskun Megyei Ta-
nács mezőgazdasági osztályának mun-
káját irányította. 1971-től – három év 
megszakítással – mint tanszékvezető 
a Kertészeti Egyetem Főiskolai Karán 
dolgozott, egy ideig az igazgatóhelyet-
tesi feladatokat is ellátta. Komoly köz-
életi szerepet is vállalt, hosszú évekig 
volt a MTESZ megyei elnöke. Súlyos 
betegségben, 1983-ban, Kecskeméten 
hunyt el.

Lapunk 
archívumából

Katona József 
kéziratai
„A »Hazánk« február 12-iki számában 
Kun S. budapesti Erzsébet-körúti, antiqu-
ár könyvkereskedő a gyűjtők, nyilvános 
könytárak és múzeumok igazgatói figyel-
mébe ajánlva közhirré tette, hogy Katona 
Józsefnek a hirdetésben felsorolt eredeti 
kéziratait és gyüjteményét eladóvá teszi. 
A városi tanács intézkedése folytán a vá-
ros főjegyzője a kéziratokat folyó hó 16-
án Budapesten megtekintvén, úgy találta, 
hogy azok Miletz János budapesti állami 
főreáliskolai tanár gyüjteményéből valók, 
ki annak idején Kecskeméten mint tanu-
ló, a Katona családnál tartózkodott, s e 
réven jutott a kéziratok birtokába. Miletz 
János tanár »Katona József családja, élete 
és munkái« czimű művében e kéziratokat 
már jobbára kiadta ugyan, de mivel a nagy 
költő műveinek eredeti kézirataiból a váro-
si levéltárban egy sincs, sőt a gyüjtemény-
ben másnemű eredeti okiratok is vannak, a 
kiküldött főjegyző a kéziratokat és gyűjte-
ményt 250 frtért a város részére megvette, 
s azok a polgármesteri hivatalhoz már 
meg is érkeztek, mi által levéltárunk érté-
kes ereklyékkel gazdagodott. Az 1885. évi 
márcz. 15 én Miletz János által kiadott és 
a m. tud. akadémiához bemutatott jegy-
zék szerint a kéziratok a következők: 1. A 
rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pó-
kok között. 2. A tündér álma, vagy Nádir 
és Nádine boszorkányos története. 3. Jeru-
zsálem pusztulása. 4. Tisztázat-töredék, 
Jeruzsálem pusztulásából. 5. Kisfaludy 
Károly Ilkájának bírálata. 6. Katona József 
ügyvédi naplója. […] A legmelegebb elis-
meréssel adózunk városunk hatóságához, 
hogy helyes érzékkel megragadva minden 
alkalmat városunk kulturális fejlesztésé-
re, – a leendő városi múzeum alapjait oly 
nagy gondossággal és körültekintéssel rak-
ja le.” (KL, 1898. február 20.)

A város 
krónikáiból

Ketten az úton – a Kriskó házaspár története
A Katona József Könyvtár tavaly indította útjára programso-

rozatát, amelyben a házasság hetéhez köthetően jó példával 
szemlélteti a hosszan tartó szerelmet. Február 16-án egy, a város 
szempontjából meghatározó házaspárt fogadtak vendégül, akik 
egy órányi bepillantást nyújtottak a nem túl hétköznapi életük-

be: Kriskó János és felesége, Kriskóné Dávid Mária meséltek a 
házasságukról. A beszélgetést Füzi László vezette.

János és felesége, Mária régóta jelen 
van a város kulturális és tudományos 
életében, széles spektrumú ismert-
ségük pedig csak aláírja, amit mind 
tudunk: szeretjük őket. 

A házasságuk története könnye-
dén beleillene egy fiktív élettörténet-
be. János és Marika saját tapasztala-
taikról meséltek az érdeklődőknek 
– őszintén, egyenesen és emberien, 
még személyesebben, mint amennyi-
re azt tőlük megszokhattuk. 

Marika és János egymástól nem is 
olyan távol lévő kis településekről 
származnak, egymást pedig viszony-
lag hamar megtalálták. Összetarto-
zásukat megerősítette a többszöri 

különválás – ha szólt a kötelesség –, 
amelyeket könnyen átléptek.

– Marika a mai napig őrzi a kato-
naságból minden nap neki íródott le-
veleimet. Annak ellenére, hogy lega-
lább 16 oldal volt naponta – mesélte 
nevetve János.

János (sokaknak csak Tanár úr – a 
szerk.) sokáig kereste a saját útját, 
végül a tanításban találta meg. Hiába 
volt ő „szoborállító”, könyvtáros, falusi 
szakiskolában korrepetitor, a tanítás 
jelentette számára saját szakmáját. 
Mellette a televíziózás volt a szenve-
délye – amit immár 38 éve űz –, 20 
éve szerkeszti a Kecskeméti Televízió 
Múzsa című kulturális magazinját. 

A Népi Iparművészeti Gyűjteményt 
a kezdetektől Marika vezeti. A város 
akkoriban felfelé ívelő kulturális 
életét tovább emelte, korán nagy 
lábnyomot hagyva maga mögött. 
Marika nemcsak a városi kultúra élén 
állta meg a helyét, hanem családos 
édesanyaként is. Munkája és fiai mel-
lett végezte kiemelkedő egyetemi 
tanulmányait.

Ahogy mesélték történetüket, 
egyre világosabbá vált, hogy nekik 
is – mint mindenkinek – mennyi 
nehézséggel kellett megküzdeni 
közös életük során, de a történet 
vége mindig „happy end” volt. A be-
szélgetés során két egyént láttunk, 
akik a társadalmi szerepük által rá-
juk vetett fényben állnak nap mint 
nap, mégis helytállnak egymás mel-
lett és „másodállásukban”, a családi 
szerepükben. 

Kép és szöveg: Tóth Enikő  
(Teljes tudósítás: Hírös.hu)

Tiszaujhelyi S. Imre Szuen
Székely üzenet
– Kőrösi Csoma Sándor emlékére – 
Nekivágtam ősi útnak
régi nyomát hosszan jártam
népem letűnt ős-hazáját
vélem tán hogy megtaláltam

rétre gyöngyöt s mindörökre
szent titkomat küldve zengem:
Erdély-bércek csillagokkal
öleljenek körbe engem

hazamegyek minden éjjel 

Nyárban vágyaink vágy már
Nyár van. Énekét szövi
a lomb alatt dalos madár.

Nyár van…és bennünk
száz nyár és vágy van
s dal majd csend s új dal.
Nyár van, nyár van.

Száz árnyban és száz várt nyárban
remények ballagnak fényesen.
Nyár van és hűs árnyban
vágy van és mély éj.

Nyárban és árnyban
s bennünk ezer vágyban 
nagyon szeretlek…
 Kecskemét, 1976. 07. 06.

Magyar ének
A Tiszával végleg egy vagyok
partján vizén leng énekem 
– a csillagokkal imádkozom – 
és tükrében dalol életem

lomb a parton ős dalt zengjen
lelkemen át tájba törjön
és a szőke szép Tisza
dallamát égre fonva
ragyogjon örökké örökkön

Elképzelt kettősségben
Leszülettem magyar tájra

Hajnalcsillag hazájába
ezüst mezők gyöngy-rétjére
mosoly és könny tengerére…

majd ha tovább nem élhetek
s odaátra költözhetek
ahol engem régen várnak
szívem hagyom Napsugárnak
s búzamezők illatának

tárt reményű magyar tájban
vízirónák csodájában
nádasok mély sóhajában
hol magyar múlt már egy velem
zengem tovább életem

Ó ha sikerülne
–  kislányunk emlékére – 

Ó ha sikerülne
földi fénybe hozni
legmélyebb titkomat
legalább egyszer
elmondani mindazt

amit sose mondtam…
ó ha sikerülne

Hagynánk hogy zengjen
belőlünk védtelen
virág-hervadásba
dalba születő
Végtelen

ó ha sikerülne
legszentebb titkunkat
legalább egyszer 
fénybe ontott
könnyekbe önteni…

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

csíra zöldből szárrá szöktem
fönn a szélben hegedültem

kalászom mind fényben fürdött
ám egy szellő mélybe küldött

hulló magként aláhulltam
elrejtőzve föld lett múltam

most kívül omlok belül érek
holt magból majd fénybe lépek

Regős múltam kél
Az imádság magasában
csillagok közt jár a lélek
ott láttattad jövőm múltam
s fénnyel fontad át reményem

meghagytad azt Uram nékem
legbensőmben tisztán mélyen
hajnalokban s alkonyatban
a múltunkat elmeséljem

regéinket mind bejárjam
igaz voltát földerítsem
magyar nemzet ősi múltját
keresztedre fölfeszítsem…

Siklós Endre 
Havasi kép
 – Ráduly Katalin és Szélyes Imre
színművészeknek szeretettel – 

Megy a székely lovas szekéren
az „irgalmatlan csillagúton”
lova már-már inaszakadt
félő, lefordul a székely
szekerestől a szikla meredélyen
közben embert, fákat támad
tépőn a szél
pokol színében felhők örvénylenek
úgy tűnik, leszakad az ég…
„sebaj”, dörmögi a bajlátott székely
s kalapját fején hetykén hátra csapja
mert bizton bízva tudja
„Istensegíts!” fohászával napnyugtára hazaér.

Édesanyámnak
Sokszor olyanok vagyunk
mint a csillagok
hidegen fénylünk
és hallgatunk

sokszor olyanok vagyunk
mint a kiszáradt kút
hiába mélységünk
ha enyhet, erőt nem adunk

sokszor olyanok vagyunk
mint a vihar verte part 
könnyen összeomlunk
a Tenger csapásai alatt

Magyarok Nagyansszonya harangjai
gyűlölettől összetört, földbe temetett
vízbe fojtott harangjaink
évszázadok során
imádságaink erejéből feltámadva
azóta is harangoznak
múltunk, jelenünk, jövőnk miatt
ahogy a sorsunk meg van írva!...

őseink honfoglaló Árpád népe 
megmaradásáért

Szent királyunk hitéért, bölcsességéért
kiküzdött igazságainkért
múltunk, jelenünk vértanúiért
hitünk erősítőiért
hazánk szolgálatára fölesküdött, emberhű 
politikusokért
magyar lelkek őrzőiért

áldást zengjetek
Magyarok Nagyasszonya harangjai

történelmi elhibázott lépéseinkért
véres csatáinkért
árulásainkért, bűnbánatainkért
felejtéseinkért, megtorpanásainkért
gyöngeségeinkért, önfeladásainkért
gyűlölettől sújtottakért
ártatlanul elítéltekért
börtönök világáért
abortuszban meggyilkoltakért
maradásainkért, indulásainkért
hazánk földjét eladókért
hazánk földjét örök fájdalommal elhagyókért
hazánk földjét érdekből elhagyókért
anyanyelvükben „bujdosók”-ért
anyanyelvüket elfelejtőkért

könyörögjetek
Magyarok Nagyasszonya harangjai

Nagymagyarországra emlékezőkért
Nagymagyarországot lélekben építőkért
nemzeti színészetünk nagyjaiért
tiszta ajkú, kezű írókért, költőkért, 
művészekért
magyar lelkek őrzőiért

reményt zúgjatok
Magyarok Nagyasszonya harangjai

végtelen hosszan írhatnám e sorokat 
de minek
a folytatás, a jövőnk 
a Te kezedben van, Uram
ezért Nagyboldogasszony harangjai 
legyenek a Te akartodra bízva

Hóesésben
– Joósz Gergely piarista diák emlékére – 

Fehéret ölt magára a táj
takarja tépett sebeit
s ebben az álomszerű 
tündöklőn hullámzó hóesésben
valami mégis fáj
lázadó kérdések, konok hallgatások
dobognak, feszülnek az égre…
lassan elsimul, elcsendesül
minden az est lágy
hópihés ölében
s a Lét megszentelő Csókját leheli
fáradt emberek szívére

/Líra két hangszerelésben, Tiszaujhelyi S. 
Imre Szuen és Siklós Endre válogatott versei, 
Budaörs, 2022/

Líra két hangszerelésben
Tiszaujhelyi S. Imre Szuen, azaz Siklós Imre imahangula-
tú, finom szövésű verseit már nem egyszer bemutattuk, 
kevés számú állandó szerzőink egyike. Ezúttal egy nem-
régiben kiadott kötetet juttatott el hozzánk, melyben 
testvérével, Siklós Endrével alkot megindítóan szoros 
eszmei közösséget, testvériséget a költészetben. Aho-
gyan a szerzőt méltató előszóíró fogalmaz: „Siklós Endre 
a szakrális értéket teremtő és továbbító kevesek közé 
tartozik.” Tiszteletre méltó, ahogyan ebben a 2022-ben, 
Budaörsön kiadott könyvecskében ők ketten testvérként 
karöltve tanúságot tesznek az igaz értékek mellett. Nem 
szégyellik kimondani mindazt, ami manapság nem divat. 
A felszínes szemlélő talán puszta magyarkodásnak, eset-
leg szenteskedésnek minősítené kiállásukat, s noha oly-

kor valóban „túlcsordul az érzelem a megmunkált anya-
gon”, mégis, őszinte elkötelezettségük megtölti élettel a 
sorokat, s közel hozza hozzánk azt a világot, melyet úgy 
tűnik, egészen magukénak tudhatnak: a meghitt nemze-
ti sorsközösség, a keresztény hit, a nagycsalád légkörét, 
bizonyságát, megtartó erejét, s az ezekért folytatott ál-
landó küzdelmet.             

Amellett, hogy újra hallhatjuk Siklós Imre légies, át-
szellemülten határozott, olykor váratlan egyéni tragédiát 
kibontó verseinek megkapó lírai dallamait, nem mellé-
kesen a kötetet édesapjuk, Siklós Andor ezüstös grafikái 
gazdagítják. Olvassuk szeretettel ezt a kis ízelítőt a két 
szerzőtől, akiktől van mit tanulnunk!

 Turai Laura
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Egyik kiállításának megnyitó-

beszédében így jellemezték: 

„Rejtőzködés, eltűnés – csendes 
elmélyültség jellemzi életét 

és művészetét egyaránt.” S 
valóban, régebben és az utóbbi 
években is nagyon keveset 

lehetett róla hallani. Immár 
80 éves, de most is dolgozik, 

csöndesen és szép lassan, 

megfontoltan alkot, épp mint 

évtizedekkel ezelőtt. 

– Munkácsy Mihály- és MMA-díjas, 
munkái is már számos elismerést 
nyertek. Akár médiasztár is lehetne, 
miért él mégis „csöndességben”?

– Sohasem kerestem magamnak a 
nyilvánosságot, nem szerettem nagy 
dobra verni azt, hogy mivel foglal-
kozom. Ifjabb koromban talán még 
inkább tartózkodtam attól, hogy fel-
hívjam magamra a figyelmet, az ilyes-
fajta hírverést nem tartottam és nem 
tartom most sem lényegesnek. Inkább 
a látogatóimra bíztam és bízom, hogy 
meglássák, felfedezzék alkotásaimban 
azt, amit értékesnek tartanak. Termé-
szetesen annak mindig örülök, amikor 
mások megkeresnek, és valamilyen ki-
állításra buzdítanak, hívnak, vagy ha 
egy pályázati lehetőségről értesülök. 
Ezeket rendre elfogadom, részt ve-
szek rajtuk. És perszer jó érzéssel tölt 
el az is, ha mindezek kapcsán írnak 
rólam, tanulmányt készítenek a mun-
káimról. Végtelenül jól esett, nagyon 
nagy megtiszteltetésként éltem meg 
például, amikor a Magyar Művészeti 
Akadémia elismerését átvehettem. 
Ehhez hozzátartozott egy kiállítás le-
hetősége is, ami a Vigadóban, ebben 
a gyönyörű térben volt. Sajnos, a CO-
VID-járvány miatt kevesen tekinthet-
ték meg, csak egy-egy napra nyitották 
meg az elején és a végén a nagykö-
zönség számára. 

– Mivel és hogyan telnek a napjai?
– Napjaim boldogsággal telítettek. 

Mondhatom, ilyen jól – eltekintve a 
gyerekkoromtól – soha életemben 
nem éreztem magam. Szolláth Katalin 
festő- és grafikusművész a feleségem. 
Az ő szakmai és emberi támogatását 
magam mellett tudva és érezve dolgo-
zom, folytatom azokat a motívumokat, 
témákat, amelyek eddig is foglalkoz-
tattak a festészet és a rajz terén. Napi 
két-három órát rajzolok, festek. Kicsit 
olvasgatok, jazzt hallgatok, sétálgatok, 
sziesztázom ebéd után. Ha jó az idő, 
még egy kis kertészkedés is belefér. A 
körülöttünk zajló szörnyű háborús ese-

mények természetesen megrendítik az 
ember lelkét.

– Kikkel tart szorosabb kapcsolatot?
– Elsősorban a családommal. Négy 

gyermekemmel és öt unokámmal jó 
a kapcsolatom. Gyakran jönnek hoz-
zánk, rendszeresen találkozunk. Már 
mindegyik felnőtt, vagy majdnem fel-
nőtt, nagyszerűek, tehetségesek, rend-
kívül érzékenyek a világ dolgai iránt. 

Sajnos a világjárvány kitörése óta 
kevesebbet utazunk, de sok régi is-
merőssel tartom a kapcsolatot. Igazi 
meglepetést jelentett, hogy a születés-
napomra kaptam egy emlékkönyvet, 
amelyben negyven kedves barátom 
köszöntött fel. Kell ennél örömtelibb 
dolog így, 80 évesen? 

Kapcsolatban vagyok például Kecs-
keméti Kálmán festő- és fotómű-
vésszel, akivel 1964-ben közösen állí-
tottuk ki műveinket, valamint Kováts 
Albert festőművésszel, művészeti író-
val, aki mindig nagyszerű elemzéseket 
ír alkotásaimról. Jász Attila és Villányi 
László költő barátaimmal az utóbbi két 
évben inkább telefonon vagy e-mailben 
„értekezünk”. Sok kedves művésztár-

sam, jó barátom sajnos már nincs ve-
lünk: Bálint Endre, Donáth Péter, Egyed 
László, Karátson Gábor…

Korábban egykori gimnáziumi osz-
tálytársaimmal is szorosabb kapcsola-
tot ápoltam. Legendás csapat voltunk, 
szinte valamennyien szép művészi 
pályát futottunk be. Csak néhány név 
közülük: Bikácsi Daniela festőművész, 
Korényi Dalma, Gyurcsek Ferenc, Lisz-
tes István szobrászok, Gimes Zsuzsa 
ikonfestő és persze Kókay Krisztina 
grafikus- és textilművész, aki 2011-
ben az 50 éves érettségi találkozónkat 
pompás kiállítással egybekötve, hihe-
tetlen lelkesedéssel megszervezte. Saj-
nos az utóbbi években megritkultak a 
sorok, többek között Kő Pál szobrász-
művész és Oláh János költő sincs már 
közöttünk.

– Szakmáján kívül mivel tölti szíve-
sen az idejét?

–  Nagyon szeretek utazni. Szeren-
csésnek mondhatom magam, messzi 
tájakra is eljutottam – többször jártam 
az Egyesült Államokban is –, ezek so-
rán nagyon sokat tanultam, szellemileg 
gazdagodtam. Három, négy évvel ez-

előtt Firenze és Berlin múzeumait jár-
tuk végig, melyek igazi feltöltődést je-
lentettek. Az utóbbi időben főleg hazai 
tájakon barangolunk. Elutaztunk pél-
dául Nyergesújfalura, a felújított Kern-
stok-villa felavatása alkalmából ren-
dezett rangos kiállításra. Esztergom, 
Zsámbék, Kalocsa, Budapest szépsége-
iben is gyönyörködhettünk a nyáron. 
És a nagy kedvenc: Hévíz és környéke, 
ahová minden évben ellátogatunk.

Végtelenül szeretek a szabadban 
lenni, különösen a madarakat figyelni, 
röptüket és éneküket csodálni. Gyak-
ran sétálunk a Tőserdőben és a Kecs-
keméti Arborétumban.

– Mit tervez a jövőben, lesz-e a 80. 
születésnapja kapcsán új kiállítása?

– Nem, most nem tervezek ilyet. 
Öt évvel ezelőtt, a 75. születésnapom 
alkalmából már volt egy retrospektív 
kiállításom a Hírös Agórában, azután 
tavaly és tavalyelőtt volt két, Katival kö-
zös tárlatom: előbb a megyei könyvtár 
nagytermében, azután a fővárosban, a 
Rózsadombon található villaépületben, 
az Ady25 Galériában láthatta munkáin-
kat a közönség. Most inkább kollektív 

kiállításokra készülünk, például a Kecs-
keméti Képzőművészek Közösségének 
Tavaszi Tárlatára, illetve szintén tavasz-
szal a Magyar Festők Társasága szer-
vezésében munkáinkkal szerepelünk 
majd a szegedi Reök-palotában is.

– Visszatekintve milyennek látja ed-
digi életét?

– Mindmáig nagyon szép életem 
volt. Ahogy egy korábbi riportban 
fogalmaztam: „Mindig is rajzoltam, 
amióta csak vissza tudok emlékezni. 
A világ számomra még ma is csupa rej-
tély. Egy kopott falrészlet, egy kavics 
árnyéka, egy szitakötő szárnya, egy 
repedés a rozsdás hordón, a délutáni 
fénypászma elnyúló foltja a kertben… 
Nekem még ma is ugyanolyan világnyi 
teljességet jelentenek ezek a dolgok, 
mint kisgyerekkoromban. Nézem, 
szemlélgetem, ahogy nő a fű, ahogy 
az eldobott almacsutkán mászkálnak a 
hangyák: ezeket a kicsi-nagy dolgokat 
próbálom megrajzolni, megfesteni.” 
Munkámban mindig örömömet lelem, 
és amit alkottam, az – úgy érzem –, ér 
valamit. Elégedett vagyok és boldogan 
várom a folytatást. Varga Géza

NÉVJEGY
Molnár Péter festő- és grafikusművész 
Budapesten született 1943. február 18-
án. 1961-ben Budapesten, a Képző- és 
Iparművészeti Gimnáziumban végzett. 
1966 óta Kecskeméten él. Kezdetben de-
koratőrként dolgozott, majd a Kecskeméti 
Rajzfilmstúdió munkatársa lett. Előbb hát-
tértervezőként, azután animációs filmren-
dezőként számos rajzfilm elkészítésében 
vett részt. „Majd a tisztáson” című egyedi 
filmjével több fesztiválon is díjat nyert. Im-
már évtizedek óta festészettel, grafikával, 
könyvborítók és illusztrációk készítésével 
foglalkozik. 1972-ben Párizsban, később 
több ízben Olaszországban és Angliában 
járt tanulmányúton. Számtalan nemzet-
közi művésztelep munkájában is részt vett. 
Műveit rangos közgyűjtemények őrzik, így 
például a Ludwig Múzeum, a Magyar 
Nemzeti Galéria, a Kecskeméti Képtár és 
az Art Museum Middlesbrough. Több mint 
húsz önálló kiállítást rendezett, csoportos 
tárlatokon művei szinte egész Európát 
bejárták. Munkásságát a legrangosabb 
országos lapok és folyóiratok méltatták. 
2005-ben áttekintő kismonográfia, 2020-
ban a kortárs művészeket bemutató Hun-
gart sorozatban könyv jelent meg róla. A 
Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sülete, a Magyar Képzőművészek és Ipar-
művészek Szövetsége, a Magyar Festők 
Társasága, a Magyar Grafikusművészek 
Szövetsége, a Kecskeméti Képzőművészek 
Közössége és a Műhely Művészeti Egyesü-
let tagja. Kiemelkedő képzőművészeti te-
vékenységéért számos szakmai kitüntetést 
kapott, így például 1996-ban a Munkácsy 
Mihály-díjat, míg 2018-ban „a rendkívüli 
érzékenységgel és műgonddal megvalósí-
tott alkotásokból összetéveszthetetlenül 
jellegzetes életművet létrehozó művészi 
tevékenysége elismeréseként” a Magyar 
Művészeti Akadémia Képzőművészeti Ta-
gozatának díját is átvehette.

Feleségével, Szolláth Katalinnal, 2017-ben 
(Fotó: Jánosi Irén)

MOLNÁR PÉTER

MI VAN 

VELE?
Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Munka közben a hartai kántorházban,  
2019-ben (Fotó: Szolláth Katalin)

Az MMA Képzőművészeti 
Tagozatának díjátadó 

ünnepségén, 2018-ban

M E N T S V Á R  A Z  Á L L AT O K É R T  A L A P Í T V Á N Y

Mi már több száz társunkkal megmenekültünk!

Köszönjük 
adója 
1%-át! 

2023-ban is számítunk nagylelkű támogatásukra!

Számlaszámunk:
  11732002-20409803

Adószámunk: 
18364004-1-03

www.mentsvar.hu   
06-20/476-9693   
info@mentsvar.hu

I lyen voltam.. .

I lyen lettem.. .

ELŐZETES 
PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁS
A KIK-FOR Kft. nyilvános pályázatot 

hirdet az alábbi, költségalapú 
önkormányzati bérlakás bérleti 

jogának megszerzésére:

– 1 db homokbányai bérlakás
A pályázat időtartama: 

2023. február 27. napjától 
2023. március 13. napjáig.

Érdeklődni 2023. február 27. napjától lehet  
a 06-76/487-522/3-as menüszámon.

Továbbá a pályázat indulásának napjától  
a www.kikfor.hu oldalról letölthető a pályázati anyag,  
valamint a beadáshoz szükséges formanyomtatványok.



2023. február 23.

14 | REJTVÉNY/ANYAKÖNYV

Kiadja a Kecskeméti Televízió 
Nonprofit Kft.

ISSN 0865–3194
Kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Kozák Polett ügyvezető-főszerkesztő

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.

Telefon: 76/570-440
E-mail: ktv@kecskemetitv.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:  
Euro Bioinvest Kft.

NYOMTATÁS:  
Mediaworks Hungary Zrt.,

9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető: Szabady Balázs 

műszaki igazgató

Kéziratokat nem őrzünk meg  
és nem küldünk vissza.

MI TÖR−
TÉNIK 

HAMA−
ROSAN?

CSÁ−
SZÁR−

MORZSA

SZELLÕ−
ZÕJÁRAT

MESTER−
SÉGES

LITER

TÖRÖK 
SPORT−

JEL

VÍZBE 
MERÍT

.. TAYLOR
(SZÍN.NÕ)

SUGÁR 
JELE

ÓKORI 
KÖR−

SZÍNHÁZ

MUNKA, 
ENERGIA 
MÉRTÉK−
EGYSÉ−

GE

KÁLIUM

ÉS, MEG, 
VALA−
MINT

KIRÁLYI 
FEJDÍSZ

TALÁL

HATÁR−
ROZOTT 
NÉVELÕ

CSENDE−
SEN 

ÁTAD!

ARGEN−
TÍNA 

SPORT−
JELE

HARCI 
PILÓTA V.

... HÉDI; 
SZÍNÉSZ

KÁLIUM

D−AFR.−I 
KÖZTÁRS

SP.JELE

Segítség: 
PESO, 

ENT, INU,
CEARÁ, 
TEBAIN

Z
JÓD

NEO−
PRÉN

DEMI ...; 
SZÍN.NÕ

RÉSZBEN 
ISMER!

MEG−
RÁZÓ

IDEGEN 
ÁGNES!

MOZART 
UTOLSÓ 
OPERÁJA

FÉLIG 
SAS, FÉ−
LIG O−

ROSZLÁN 
LÉNY

RENDÕR−
SÉGI 

IGAZGA−
TÁSI KÖZ−

PONT, R.

P, Q, ..., S

KUTRICA

FÜST ...; 
ÍRÓ

PÁROS 
ZAFÍR!

GALLIUM

HA, 
ANGOLUL

ABLAK−
KERET!

TAGGÁ 
SZENTEL

EAST

CSALÁN−
BA NEM 

ÜT!

NÕNI 
KEZD!

NÉPIES 
DAL

TÁRGY 
RAGJA

MÁK AL−
KALOIDJA

TÁMFAL 
KÖZEPE!

AZ USA 2. 
ELNÖKE 
(JOHN)

ODAADÓ

SZOMJ−
OLTÓ

TESSÉK, 
ITT VAN!

BRAZIL 
SZÖVET−

SÉGI 
ÁLLAM

BORT 
HÍGÍT

2 X 2 X 2

ANGOL 
TENGER!

IDÕSEBB, 
RÖV.

TOLKIEN 
FANÉPE

CHILEI 
PÉNZ

TYÚK−
FÉLE 

MADÁR

MAGAD

KÖZÉPEN
NYIT!

FELSÕ 
VÉGTAG

LAKÓTE−
LEP, R.

SIBA ... 
(KUTYA)

NIKKEL

ANGOL 
TAGADÁS

PAKOL, 
RÁMOL

IPARI RA−
GASZTÓ

GYÕRI 
SZTRÁDA

BIRTO−
KÁBAN 

TART

RÖVI−
DESEN

RÓMAI 1

MIKOR−
TÓL? L

Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
egy darab kétfős belépőjegyet a Bohém Ragtime & Jazz 
Fesztivál március 17-i, péntek esti Swing & Rags gálájára, 
valamint egy darab kétfős belépőjegyet a március 18-ai, 
szombat esti Swing & Blues PapaJazz, Herby’s Hornets 
gálájára. 

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket március 11-ig  várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.

A január 26-i lapszámunkban  
megjelent rejtvény megfejtése:

Egy új alpaka érkezik Kecskemétre  
/ Párosujjú patások rendje

A nyertesek, Pigniczki Jenő László (Tüzér utca…) és
Csépes Árpádné (Frangepán sétány…) két darab családi 

belépőjegyet nyertek a Kecskeméti Vadaskertbe.

Kérjük a nyerteseket, hogy a 76/570-440-es telefonszámon 
egyeztessenek időpontot a nyereményük átvételéhez!

A legifjabb  
kecskemétiek

Fábián Csongor István 
(édesanyja neve: Bíró 
Beatrix) Fülöpszállás, 
Jeszenszky Áron (Farkas 
Edina) Nagykőrös, Nagy 
Szofia (Rohács Ágnes) 

Lajosmizse, Bravik Kolen Áron (Rucz Diána) 
Kecskemét, Szabó Letti (Nyakas Linda) 
Kecskemét, Tavaszi Olivér (Halász Ágnes) 
Kecskemét, Fazekas Maja (Gál Csilla) 
Kecskemét, Halász-Szabó Olivér (Oláh 
Laura) Kecskemét, Sopronyi Noémi Elina 
(Mikulás Kata) Kecskemét, Hertling Zente 
(Barta Nikolett) Lajosmizse, Hevér Zénó 
Tamás (Medveczki Szilvia Éva) Szarvas, Kis 
Éva (Keserű Klára) Kecskemét, HUcsi 
Krisztofer Noel (Hucsi Evelin) Izsák, Hardi 
Liana (Nagymihály Brigitta) Kerekegyháza, 
Szabó Kincső (Halász Vivien) Kecskemét, 
Orosz Zalán (Kothencz Fanni Klaudia) 
Kecskemét, Dakó Ninett (Puskás Anett) 
Kecskemét, Bene József Noel (Bene 
Klaudia) Orgovány, Mészáros Léna (Tercsi 
Jennifer) Kecskemét, Farkas Vanessza 
(Okos Izabella Mária) Helvécia, Eczetes 
Bianka (Vörös Katalin) Cegléd, Tar Boglárka 
(Gazdag Bernadett) Kecskemét, Csizmadia 
Léna (Petrovácz Edina) Kecskemét, Fekete 
Miklós (Illés Mónika) Kiskunfélegyháza, 
Tóth Virág Adelin (Pásztor Szilvia) 
Kecskemét, Fodor Rajmund (Taál 
Alexandra) Helvécia, Bujdosó Huba (Farkas 
Bernadett) Sopron, Ábel Sándor 
(Mankovics Mónika) Kecskemét, Nagy 
Letícia (Dézsi Mária) Jakabszállás, Hárinkó 
Zalán (Bíró Tímea) Tiszaalpár, Kovács 
Zsombor (Babrián Beáta) Nyárlőrinc, 
Juhász Abigél (Bozsó Rita) Kecskemét, 
Molnár Lotti (Budai Hanna) Kecskemét, 
Kassai Natasa Erzsébet (Rácz Bernadett) 
Kecskemét, Somogyi Levente (Hódi Judit) 
Tiszaalpár, Csömör Adél (Pintér Noémi) 
Kiskunfélegyháza, Rácz Zente Pál (Szeidl 
Nikolett) Kecskemét, Sándor Zorka (Koller 
Alexa) Ladánybene, Kovács Ádám (Tratter 
Mónika) Kiskőrös, Németh Panna (Árvai 
Lilla) Tiszakécske, Virág Emília (Caimacan 
Anna) Békéscsaba, Horváth Balázs (Steiner 
Eszter Szilvia) Szentkirály, Kalocsa Erik 
Csaba (Bakos Henriette) Kecskemét, 
Demeter Dominik Csaba (Bajzák Anita) 
Kecskemét, Józsa Zoltán Kristóf (Fülöp 
Fruzsina) Izsák, Borsos Lili (Mócza Andrea) 
Jakabszállás, Székely Adél (Stojanovics 
Dóra) Kecskemét, Darvas Máté Richárd 
(Szűcs Nikolett) Nyárlőrinc, Molnár Vivien 
(Károly Vivien) Fülöpszállás, Csongrádi 
Laura Beatrix (Berkes Szabina) 

Kunszentmárton, Koncz Zente Márió 
(Székely Hajnalka Teréz) Tiszakécske, 
Keresztes Katalin (Cseh Judit) 
Kiskunfélegyháza, Bajnóczki András (Király 
Katalin) Kecskemét, Szutor Mira (Vágó 
Vivien) Jakabszállás, Marton Marcell 
(Börcsök Alexandra) Nyárlőrinc, Marton 
Milán (Börcsök Alexandra) Nyárlőrinc, 
Magó Kitti (Farkas Melinda) Kecskemét, 
Burai Ájlin (László Lejla) Jászberény, 
Tompa Boglárka Rozália (Kovács Krisztina) 
Tiszakécske, Digner Szofi (Suhajda Kitti) 
Izsák, Demcsik Bálint (Anyalai Dzsenifer) 
Nagykőrös, Demcsik Bence (Anyalai 
Dzsenifer) Nagykőrös, Császár Olivér 
András (Bálint Szilvia) Kecskemét, Vlaszák 
Petra (Marton Zita) Kecskemét, Juhos Lili 
(Balogh Veronika) Kecskemét, Téti Ármin 
Jenő (Szijjártó Emőke) Jakabszállás, Oláh 
Annabella (Szűcs Alexandra) Nagykőrös, 
Lemes Jeremi Adrián (Gulyás Erzsébet 
Mária) Szabadszállás, Tóth Helén (Pádár 
Alexandra) Nyárlőrinc, Antalicz József 
(Nagy Dorottya) Kecskemét, Eszik Lilien 
Nina (Bosnyák Diána) Kiskunfélegyháza, 
Szűcs Zoé Ingrid (Lupsa Ingrid ) Nagykőrös, 
Beke Anna Mónika (Borbély Ilona) 
Tiszaföldvár, Balázs Dániel (Nagy Enikő) 
Tiszakécske, Bálint Lídia (Kutas Kinga) 
Izsák, Széplaki Szófia (Balog Ágnes) 
Kecskemét, Bede András (Kovács Ilona) 
Ballószög, Bálint Ádám (Barna Mária) 
Tiszaalpár, Holl Benett (Patai Anita) 
Szabadszállás.

Halottaink
Biró Sándor Gáborné Galamb 
Julianna Rozália (1939.) 
Kecskemét, Horváth Lászlóné 
Zsiros Mária (1950.) Érpatak, 
Varga Istvánné Dancsó Irén 
(1947.) Kecskemét, Iványosi-

Szabó László (1936.) Kecskemét, Antal 
László Imréné Marton Sára (1941.) 
Kecskemét, Papdi Anna Kasziba Anna 
(1950.) Szabadka, Gyurászné Aszódi 
Aranka (1941.) Komárom, Fodor Lajos 
Zsolt (1963.) Kecskemét, Borsodi Katalin 
(1930.) Fülöpszállás, Tóth Sándor (1941.) 
Lajosmizse, dr. Irházi István (1930.) 
Tiszafüred, Czakó Mihályné Tarjányi Rozália 
(1934.) Kiskunfélegyháza, Cserép Istvánné 
Görög Ilona (1936.) Kiskunfélegyháza, 
Kállai József (1938.) Kiskunfélegyháza, 
Simon Ferencné Szabó Mária (1936.) 
Kecskemét, Kránicz László Béla (1965.) 
Lajosmizse, Csányi Mihályné Bodor 
Erzsébet (1922.) Alpár, Galambos Nándor 
(1930.) Komárom, Endrődi István (1961.) 
Budapest 8., Csernák Istvánné Polyák 

Margit (1938.) Kiskunfélegyháza, Prókay 
László Ambrusné Gácsi Klára (1932.) 
Csongrád, Szabó István (1947.) Budapest 
08., Kerekes István (1952.) Budapest 12., 
Pálházi Zoltán Tibor (1962.) Kecskemét, 
Fekete Jánosné Farkas Tóth Erzsébet 
(1936.) Kecskemét, Schneider Kovács 
Marianna Kovács Marianna (1970.) 
Kecskemét, Szászvári Tibor (1976.) 
Kecskemét, Ikrényi Imre Istvánné Kósa 
Katalin (1935.) Szatmárnémeti, Sárközi 
Attila Győző (1963.) Kecskemét, Kenderes 
Elek (1935.) Lajosmizse, Agárdi Ferencné 
Dobos Katalin (1955.) Kiskunfélegyháza, 
Hegedűs István (1961.) Hódmezővásárhely, 
Kovács Dávid (1937.) Szabadszállás, 
Mészárosné Kovács Anna Kovács Anna 
(1941.) Budapest 12., Halász Sándorné 
Szabados Erzsébet (1948.) Kecskemét, 
Nagy Attiláné Pálházi Judit (1951.) 
Budapest 03., Bakó Józsefné Szabó Mária 
(1941.) Kecskemét, Heródek János István 
(1955.) Izsák, Szabó Béla (1971.) 
Kecskemét, Kecskés György (1941.) 
Nagykőrös, Agárdi Sándorné Sándor 
Zsuzsanna (1926.) Kiskunfélegyháza, 
Nacsa Istvánné Miklós Mária (1936.) 
Nagymágocs, Hutflesz Jánosné Laczkó 
Piroska (1935.) Alpár, Ötvös Istvánné 
Harkai Anita (1971.) Kecskemét, Némethné 
Bóbis Mónika (1972.) Kecskemét, Tasi 
Ferenc József (1946.) Kecskemét, Tarjányi 
Sándor Istvánné Marosi Erzsébet Klára 
(1947.) Budapest, Juhász Mihályné Dányi 
Mária (1925.) Kecskemét, Berzeviczi 
László Józsefné Törbe Julianna (1945.) 
Dunavecse, Csorba István (1964.) Izsák, 
Vaskó László (1935.) Szabadszállás, Fejes 
Sándor (1944.) Szabadszállás, Borka 
Imréné Marton Etelka (1934.) Izsák, Zsálek 
Ferenc (1935.) Kerkaszentmiklós, 
Csaverené Hegyi Erzsébet (1955.) Bugac, 
Trecskó János (1961.) Kecskemét, Virág 
Attila (1960.) Kecskemét, Kránicz László 
Imre (1948.) Kecskemét, Szegesi Zoltán 
László (1945.) Kispest, Csontos György 
Lajosné Tóth Eszter (1933.) Szank, Zubek 
Jánosné Keresnyei Csilla (1968.) 
Kecskemét, Nagy Antal Józsefné Papp Éva 
(1941.) Cegléd, Némethné Dombi Ágnes 
(1942.) Kalocsa, Kis-Benedek Jánosné 
Tormási Ilona (1954.) Kecskemét, 
Mészáros Antalné Károl Anna Terézia 
(1935.) Kecskemét, Csikainé Turkevi Nagy 
Ilona Zsuzsanna (1948.) Kecskemét, Szabó 
Istvánné Kovács Éva (1952.) Kecskemét.

5–6. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

Február 10-én töltötte be 95. 
életévét a kecskeméti Hudák 
Olivér Jánosné. A szépkorú 
ünnepelt lánya és barátnői 
társaságában tölthette szü-
letésnapját széchenyivárosi 
otthonában. Nagy megle-
petésére Engert Jakabné 
alpolgármester is köszöntöt-
te őt. Hudákné Katika néni 
elmondta, nyugdíjazásáig 
bölcsődében dolgozott sza-
kácsnőként, de volt takarító-
nő is, illetve nyugdíjba vonu-
lása után is sokáig dolgozott 
még.

A szintén Széchenyivárosban 
élő özvegy Tóth Istvánné pe-
dig február 22-én ünnepelte 
90. életévét. Több évtizeden 
keresztül dolgozott dadus-
ként a Hosszú Utcai Óvodá-
ban. Etelka néni jó egész-
ségnek örvend, kedvenc 
időtöltése a kertészkedés, 
máig nagy kedvvel gondoz-
za a növényeket. Emellett 
szívesen tölti idejét anekdo-
tázgatva dédunokái társasá-
gában; és olykor örömmel 
hallgat magyar nótát is. Váro-
sunk polgármestere üdvözlő-
kártyán, a miniszterelnök 
emléklappal köszöntötte.

95 és 90 éves kecskeméti  
polgárokat köszöntöttek



2023. február 23.

SPORT | 15 

Kis Roland 3 magyar bajnoki 
címet szerzett az atlétikai 
országos bajnokságon
Február 4-én és 5-én rendezték meg 
Budapesten, a BOK-csarnokban az U16-
os fedett pályás atlétikai országos baj-

nokságot, amelyen Kis Roland, a Kecs-

keméti Sportiskola – KARC versenyzője 
három magyar bajnoki címet szerzett. 

A kiskunfélegyházi atléta edzőjével 
együtt naponta jár át Kecskemétre, 

az atlétikai stadionba edzeni. A fiatal 
atlétának és edzőjének gratulált kiváló 
eredményéhez Ivkovicné Béres Tímea, 
a Kecskeméti Sportiskolát is működtető 
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 
ügyvezetője.

Kis Roland az országos bajnokság első nap-
ján 60 méteres gátfutásban 8.27 másodperccel 
nyert. Juhász István tanítványa ezzel az idővel 
a korosztályos ranglista vezető pozícióját is 
megszerezte.

Vasárnap a 60 méteres síkfutást a fiúk között 
izgalmas döntőben, egy századdal Kis Roland 
nyerte. A döntőben elképesztő szoros verseny-
ben sikerült tovább javítania egyéni csúcsán, így 
Roland 7.34-es idővel magyar bajnok lett. Vasár-
nap ötösugrásban is rajthoz állt, és a harmadik 
aranyérmét szerezte. Kis Rolandnak 15 évesen 
sikerült háromszoros magyar bajnokká válnia.

A KESI versenyzője elmondta, hogy már kis-
korában is „fürgelábúnak” tartották szülei, ezért 
javasolták, hogy sportoljon. Roland a triatlont 
választotta először. Ez kerékpározásból, úszás-
ból és futásból áll. Ebben a sportágban is kiemel-
kedően szerepelt, korosztályos bajnoki címeket 
szerzett. Mellette az atlétikát és a kosárlabdát 
is kipróbálta.

– Elérkezett az a pont, hogy ez vagy az, és 
ekkor kötöttem ki az atlétikánál. Két és fél éve, 
hogy Juhász István az edzőm. Azóta nagyon so-
kat fejlődtem, szeretném a következő években is 
a korosztályos magyar bajnokságot megnyerni, 

majd az ifjúságiaknál is jól szeretnék szerepel-
ni. Az ifjúsági olimpián és az ifi Eb-n is a lehető 
legjobb eredményt szeretném elérni – mondta a 
közeli terveiről.

Véleménye szerint rövid távon nem jelent 
gondot, hogy síkfutásban és gátfutásban is ver-
senyez, hosszú távon majd kiderül, hogy melyi-
ket fogja választani.

– Az ötösugrást azért választottam, mert 
egy versenyen 3 számban lehet nevezni, ezért 
edzőm javaslatára ebben a számban is elindul-
tam – indokolta a harmadik versenyszámban in-
dulását Roland.

Kiskunfélegyházán a Petőfi Sándor Gépészeti 
és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium 
hallgatója. Jó eredményei vannak, szeret tanul-
ni, a sport mellett a tanulásra is nagy hangsúlyt 
fektet.

– Nagy előnyt jelent számomra, hogy a Kecs-
keméti Sportiskola keretén belül, ebben az at-
létikai stadionban készülhetek a versenyekre. 
Kiskunfélegyházán nincs arra lehetőség, hogy 
rekortán gumipályán eddzek, mert csak egy sa-
lakpálya áll rendelkezésre – tette hozzá.

A Rolandot figyelő szakemberek szerint 3 év 
múlva versenytársa lehet a felnőtteknek is.

Az országos döntőbe kerülésért játszik 
az akadémia serdülő leánycsapata
A leány serdülő 
bajnokság alsó há-

zában hármas győ-

zelemmel erősítette 
meg első helyét 
a Mercedes-Benz 

Gyár Nemzeti Ko-

sárlabda Akadémia 

A csapata, amely a 

felsőház B csoport-
jába jutott és az 

országos döntőbe 
kerülésért játszik 

február végén.

A csapat edzője Burján 
Bianka, akinek a mun-
káját Körmendi Bence 
segíti. Bianka az akadémia csapataiban nevel-
kedett, majd az edzői pályát választotta.

– Amikor kikerültem a Mercedes-Benz Ko-
sárlabda Akadémiáról, jelentkeztem a Szege-
di Tudományegyetem Juhász Gyula Főiskolai 
Karának kosárlabdaedzői szakára. Közben 
Tóth Viktor felkérésére a Kecskeméti Kosár-
labda Clubnál az U11-es és az U9-es korosz-
tályok edzője lettem. Az egyetem elvégzése 
után Ivkovicné Béres Tímea hívott az akadé-
miára. Nagyon örültem ennek a meghívásnak. 
Jelenleg még edzősködöm a KKC csapatánál 
is, valamint játékvezetőként is tevékenykedek 
– mondta Bianka, aki először a serdülő leány 
B csapat edzéseit vezette, majd a szezon kez-
detén vette át a serdülő leány A csapat felké-
szítését Hegedűsné Pogány Vivientől, aki egy 
csodálatos babát szült.

A csapat nehéz csoportba került, mert a 
Diósgyőr, a Vasas és a Csata B csapatával sor-
solták össze, ahonnan az első két csapat jut-
hat az országos döntőbe. A továbbjutás egy 
kétnapos tornán fog eldőlni, a felkészülés a 
tervek szerint halad, az ország legjobb 8 csa-
pata közé kerülés a cél.

– Amikor átvettem a csapatot, azzal szem-
besültem, hogy Vivien nagyon jól felkészített 
gárdát hagyott rám. A lányoknak még nagyon 
sokat kell fejlődni, de nagyon jó alapokkal 
rendelkeznek, a többi a szorgalmon és az 
akaráson múlik. A lányok nagyon szorgal-
masan dolgoznak, nagyon elszántak, ezzel 
nincs gond – utalt edzőjük a csapat töretlen 
küzdőszellemére.

Kiemelte, hogy a bővebb keretben vannak 
kiemelkedő alapokkal rendelkező játékosok, 
akik nagyon ügyesek, viszont ebben a korban 
a hozzáállás nagyon fontos. A lányok teljes 
szívvel csinálják azt, amit kérnek tőlük.

– Nemrégen kezdtem az edzői pályámat, 
nagyon szeretek utánpótláskorú gyerekekkel 
foglalkozni. Hosszú távon is velük képzelem 
el az edzői pályámat – mondta edzői hivatásá-
ról Burján Bianka.

A serdülő csapat kerete: Baranyi Hella Lina, 
Bodnár Aliz Éva, Csomor Babett, Forray Patrícia, 
Gubacsi Gréta, Hölzl-Szabó Emília, Imricskó Nóra, 
Juhász Zoé, Kállai Boglárka, Lengyel Anna, Nweke 
Noa, Orlov Anna Lujza, Patik Lilla, Rabi Tamara, 
Sebe Vivien, Szabadi Hanna, Szebellédi Emma, 
Szűcs Viktória, Takács Noémi, Váczi Kata.

Az OTP Bank Liga 20. fordulójá-

ban a Kecskeméti TE a Ferenc-

városi TC vendége volt múlt 

szombaton. Az első félidőben a 
címvédő megnyerhette volna 
akár a találkozót, de a KTE a 
szünetben váltani tudott, s vé-

gül ponttal távozott a Groupa-

ma Arénából.

Szabó István csupán egy helyen vál-
toztatott kezdőcsapatán, Tóth Bar-
na helyett Horváth Krisztofer kapott 
lehetőséget, ami némileg másfajta, 
mozgékonyabb és kombinatívabb tá-
madójátékot vetített előre. Az első 
percekben mezőnyben gyűrték egy-
mást a csapatok, azt az FTC rögtön 
egyértelműsítette, hogy hazai pályán 
dominálni szeretne, így folyamatosan 
többet is volt a labda a hazaiaknál. A 
9. percben jegyezhettük fel az első 
lövést, egy beadás után Esiti elé pat-
tant a labda, aki 17 méterről lőtt, egy 
védőről kevéssel pattant a jobb felső 
mellé. Kecskeméti oldalon akadtak 
ígéretes kontrákra lehetőségek, de 
nem sikerült ezeket jól elindítani, az 
FTC gyakorlatilag azonnal igyekezett 
fékezni a játékot. A labdaszerzések-
ből volt még fantázia, a 23. percben 
Szuhodovszki meg is indult volna, de 
Sammy Mmaee szerelni tudta utolsó 
emberként. A 26. percben hatalmas 
ziccerbe került a brazil Marquinhos, 
Szabó csúszott meg, ezt ki is hasz-
nálta a hazai szélső, de jobbal a jobb 
alsó mellé lőtt. A félidő utolsó tíz per-
cére fokozta a tempót és a nyomást 
az FTC, ekkor már nagyon beszorult 
a KTE. A 37. percben meg is szerezte 
a vezetést a címvédő, Sammy Mmaee 
emelte a védők mögé a labdát, Traore 
jó ütemben indult be és a kifutó Varga 
mellett el is bólintotta a játékszert (1–
0). Ezt követően Ryan Mmaee percei 
következtek, előbb egy az egyben ma-
radt Vargával, a vendég portás lelopta 
a lábáról a labdát, majd a 40. percben 
Pászka beadása után célozta meg a 

rövid sarkot, de a kecskeméti kapus 
hárított. A 42. percben Wingo lőtt 15 
méterről, kissé jobbról egy kavarodás-
ból, ez a hosszú kapufán csattant, így 
maradt az 1–0 szünetben.

Szabó István kettőt is cserélt a szü-
netben, érkezett Nikitscher és Tóth. 
Nagyon jót tett a szünet a KTE-nek, 
ami rögtön gól formájában is bizo-
nyítást nyert. Az 53. percben Szuho-
dovszki egy tudatos szöglet figurát 
laposan lőtt be, ketten is átlépték, 
majd Horváth a jobb alsóba lőtt (1–1). 
Azonnal próbálkozott a Fradi is, az 57. 
percben Vécsei 17 méteres bombáját 
tolta fölé Varga. Kemény, férfias küz-
delem zajlott a pályán, mely kiegyen-
lített is lett, akkor is, ha az FTC to-
vábbra is többet birtokolta a labdát. A 
hajrában inkább a küzdelem dominált 

Szenzációs szögletfigurával egyenlített 
a KTE, ezzel pontot szerzett a Fraditól

Szabó: Óriási bravúr 
a négy pont az FTC ellen

Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC vezetőedzője: – Meg-
felelően kezdtük a mérkőzést, gólt is lőttünk. Ezt követő-
en is adottak voltak a helyzeteink, de ezeket sajnos nem 
tudtuk belőni. A második félidőben több változtatást is 
eszközöltünk, mert az ellenfél nagyon jól védekezett, de 
egy pontrúgásból gólt kaptunk. Ki kell hangsúlyoznom, 
hogy a második helyezett ellen játszottunk. Annak elle-
nére, hogy mi vagyunk a jobb csapat, de ez benne van a 
futballban, természetesen győzni szerettünk volna.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Az első 
félidővel nem voltunk megelégedve, de főleg a mentális 
tényezőkre vezethető ez vissza. Sokaknak ez az első idé-
nye az NB I.-ben, így először is léptek pályára a Groupama 

Arénában, ahol sosem könnyű 
játszani. A Fradi minden tekin-
tetben jobban játszott az első 
játékrészben, akár több gólt is 
szerezhettek volna. Ennek el-
lenére, aki azt gondolja, hogy 
kiabálás volt a szünetben, azt 
ki kell ábrándítsam, normális 
hangnemben megbeszéltük, 
mit kell tennünk. Szerkezeti 
változtatást hajtottunk végre, meg akartuk tartani elöl 
a labdákat, abból építkezve. Feljavult a játékunk, azt a 
KTE-t láttam ezt követően, melyet általában a bajnoki 
meccseken. A gólunk természetesen tudatos figura volt, 
melyet ebben az évben már aligha dobhatunk be újra, de 
sokat gyakoroltuk ezt a variációt, örülök, hogy gól lett 
belőle. Óriási bravúr, hogy két mérkőzésen négy pontot 
szereztünk a Ferencváros ellen.

már, de a 84. percben még Dibusznak kellett nagy 
bravúrt bemutatnia, miután Meszhi lövése a lábak 
között bizony befért volna a kapujába. Az ered-
mény már nem változott, a KTE két meccsen négy 
pontot szerzett eddig az FTC ellen és továbbra is 
második.

Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE 1–1 (1–0)
Groupama Aréna, 9511 néző. Vezette: Karakó Fe-

renc (Kóbor Péter, Horváth Zoltán)
FTC: Dibusz – Wingo, Kovacevic (Abena 58.), S. 

Mmaee, Pászka (Frederiksen 65.) – Esiti (Mercier 
77.), Vécsei – Traore, Zachariassen, Marquinhos – R. 
Mmaee. Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

KTE: Varga Á. – Nagy K. (Meszhi 68.), Szabó A., 
Rjaskó, Belényesi, Zeke – Banó-Szabó (Szalai 79.), 
Vágó (Nikitscher 46.), Szuhodovszki – Horváth K. 
(Májer 63.), Katona B. (Tóth B. 46.). Vezetőedző: Sza-
bó István

Gólszerző: Traore (37.), ill. Horváth (53.)
 KTE/kecskemetite.hu

Fotók: Kecskem
éti TE
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Véget ért a hetényegyházi 
Jézus Szíve-templom rekonst-

rukciójának első üteme. A 
2019-ben kezdődött felújítás 
keretében az épület tetőszerke-

zete és belső tere szépült meg. 
A következő ütemben az épület 
külsejét teszik rendbe. A megú-

jult templombelsőt február 19-
én ünnepi szentmise keretében 

áldotta meg és szentelte fel  

dr. Bábel Balázs kalocsa- 

kecskeméti érsek.

Berta Bea

Ünnepi szentmisét tartottak múlt va-
sárnap a hetényegyházi Jézus Szíve- 
templomban. Befejeződött ugyanis 
a templom belsejének és tetőszerke-
zetének a felújítása. A rekonstrukció 
2019-ben kezdődött meg, a padlózat 
mellett lefestették a falakat és a szen-
télyt is felújították. A templom körüli 
térrendezés még folyamatban van. A 

Megújult a Jézus Szíve-templom Hetényegyházán
második ütemben kerül majd 
sor a templom külső részének 
felújítására.

– A templom 1933-ban épült 
és a 100 éves évfordulóra teljesen 
rendbe szeretnénk tenni. Az érse-
ki hivatal jelentős összeggel járult 
hozzá a felújításhoz, a Bethlen Gá-
bor Alap szintén jelentős támoga-
tást bocsátott rendelkezésünkre, 
természetesen a hívők, illetőleg a 
hetényi és az innen elszármazott 
vállalkozók is jelentős adomány-
nyal járultak hozzá az első ütem 
35-40 millió forintos költségéhez 
– tájékoztatta a Kecskeméti Mé-
diacentrumot dr. Zsámboki Béla, 
a Hetényegyházi Római Katolikus 
Plébánia képviselő-testületének 
világi elnöke.

A megújult templombelsőt 
február 19-én ünnepi szentmise 
keretében áldotta meg és szen-
telte fel dr. Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek. A hálaadó 
szentmise végén Szappanos 
Tibor plébános köszöntötte a 
jelenlévőket, köztük Szemerey-
né Pataki Klaudiát, Kecskemét 
polgármesterét és a hetényegy-
házi plébánia képviselő-testü-
letének tagjait, akik a mise so-
rán ünnepélyesen megújították 
esküjüket.

A plébános megköszönte 
mindazok támogatását és segít-
ségét, akik hozzájárultak a temp-
lom megújításához. A templom 
falai szebbek lettek, de fontos, 
hogy valóban Isten háza legyen, 
az imádság háza, ezért a temp-
lom hétköznap mindig nyitva 
lesz a hívek előtt – mondta a 
plébános.

Fotók: Banczik R
óbert

TOVÁBBI KÉPEK

Színes és izgalmas mackókiállítást nyi-
tottak meg a hetényegyházi óvodában 
február 2-án. A 7-éig tartott kiállítás 

különlegességét az adta, hogy a gyer-

mekek, szüleik és az óvoda dolgozói 
közösen alakították ki úgy, hogy a 

szemlélő előtt minden sarokban egy-
egy új történet bontakozhasson ki.

A fotósarok hatalmas macijára éppúgy rácso-
dálkoztak a gyerekek a hetényegyházi Pajtás 
Utcai Óvodában, mint a jegesmedvék által be-
népesített „Északi-sarkra”, vagy éppen a maci-
mozira és macikórházra. Az óvoda növendéke-
inek kedvenceiből alkotott kiállításon a terem 
minden szeglete mesélt, de még a folyosón is 
játékos részletek várták a látogatókat.

– A Pajtás Utcai Óvoda zöld óvoda, a termé-
szetvédelem és az állatok szeretete nagyon kö-
zel áll hozzánk. Innen jött a macikiállítás ötlete 
egy nagyon ügyes kolléganőmnek, Berenténé 
Áginak, és az egész közösség mögé állt. Együtt 
tervezgették, együtt állították ki itt az előadó-
teremben a különböző maci-tematikákat – me-
sélte Dakó Csilla intézményvezető-helyettes.

Ehhez járultak hozzá a gyerekek saját ked-
venceikkel és a szülők a saját munkájukkal, 
felajánlásukkal. A kiállítást pedig egy maci-rajz-
verseny előzte meg.

Az összefogás híre Szemereyné Pataki Klau-
dia polgármesterhez is eljutott, aki kislányával 
közösen, örömmel nézte meg az apróságok 
szeretetéből alkotott kiállítást.

Az apropót a népi hiedelem adta, miszerint, 
ha február 2-án a medve kijön a barlangjából 
és meglátja az árnyékát, akkor még hosszú, ke-
mény tél áll előttünk.

 Hájas Barnabás

Mackókiállítás az oviban

Fotók: Banczik R
óbert

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek  
áldotta meg és szentelte fel a megújult templombelsőt

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  
kislányával látogatta meg a mackókiállítást


