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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 Róbert

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.
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Szemereyné Pataki Klaudia:
2023-ban nagyobb  

hangsúlyt kap 
 a helyi kultúra
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MINDEN NAP!
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: FEBRUÁR 23.

LAPUNK

40.000
PÉLDÁNYBAN JELENIK MEG!
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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 Róbert

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
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Robotprogramozók

Kreatív módon, legórobotokkal tanulhatnak 
programozni a legkisebbek Kecskeméten, a 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban 
minden szombaton délután. Az intézmény ta-
valy ősszel hívta életre a különleges foglalko-
zást Kreatív Stúdiójának keretében, és azóta is 
töretlen sikerrel nyújtanak a programon játékos 
tanulási és kikapcsolódási lehetőséget a gyere-
keknek és szüleiknek egyaránt.

Bozsó 100

Tárt kapukkal várják a látogatókat a Bozsó 
Gyűjteményben, amely január 19-étől látogat-
ható újra. Az állandó kiállításuk mellett a de-
cemberben megnyílt időszaki tárlatuk is látha-
tó, 2023 ugyanis a Bozsó 100 emlékévről szól. 
Az év folyamán több kiállítást is rendeznek a 
művész születésének 100. évfordulója apropó-
ján. A Bozsó 100 emlékév a művész halálának 
25. évfordulóján, december 14-én zárul. 

Nagytemplom

Elkezdődött az állványzat bontása a kecske-
méti Nagytemplom főhomlokzati részén. A fel-
újítás leglátványosabb eredménye a megújult 
toronysisak, tetején az aranyozott kereszttel. 
A felújítási munkák zajlanak, a változékony 
időjárás azonban késlelteti a szakembereket a 
haladásban. A templom Városháza felőli oldalá-
nak munkálatait ezért kellett félbe hagyniuk, a 
festést még nem tudták elvégezni. 

Gyászhír

Életének 98. évében, 2023. január 23-án elhunyt 
Kovács Géza baptista lelkipásztor, evangélista, 
bibliatanító, teológiai tanár, író, történész, új-
ságíró. 1997 és 2006 között a Kecskeméti Bap-
tista Gyülekezet élén állt. Szolgálatának kilenc 
éve alatt a gyülekezet taglétszáma több mint a 
duplájára nőtt, a közösség új imaházat épített. 
Munkássága a megtértek növekedését, a lélek-
mentést szolgálta.

80 évvel ezelőtt történt a doni 
katasztrófa. A január 15-ei év-
forduló kapcsán országszerte 
tartottak megemlékezéseket a 
hősök tiszteletére. Kecskemé-
ten szentmisével, majd ünne-
pélyes koszorúzással tiszteleg-
tek a doni hősök előtt.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 
a Történelmi Vitézi Rend és az 1956 
Magyar Nemzetőrség Területi Szer-
vezete által megszervezett megemlé-
kezés a nagytemplomi szentmisével 
kezdődött. A dr. Finta József plébá-
nos, érseki helynök által celebrált 
szentmise után emlékezőbeszédet 
mondott Kenyeres Dénes nyugállomá-
nyú alezredes.

A doni katasztrófa 80. évfordulójára emlékeztek

870 ezer forintos nyereségbónuszt 
kapnak a Mercedes-gyár dolgozói
Facebook-oldalán 
közölte a napokban a 
Vasas Szakszervezet, 
hogy a Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary 
Kft. minden dolgozója 
bruttó 870 ezer forintos 
bónuszt kap április 10-ig.

Ahogyan korábban írtuk, 
két lépcsőben, együttesen 
24 százalékos béremelésről, 
továbbá eredményrésze-
sedésről állapodott meg a 
kecskeméti Mercedes-gyár-
ban a német autóipari kon-
szern hazai menedzsment-
je a dolgozókat képviselő 
szakszervezetekkel. A teljes 
juttatási csomag így összes-
ségében akár 30 százalék 
feletti pluszt is hozhat a konyhára 
egyes munkavállalóknak.

Ezért aztán nem meglepő, hogy a 
Mercedes Benz Manufacturing Hun-
gary minden dolgozója április 10-ig 

bruttó 870 ezer forintos bónuszt 
kap – közölte január 21-én Face-
book-oldalán a Vasas Szakszervezeti 
Szövetség.

A Mercedesnél megkötött bér-

megállapodásba tavaly került be a 
nyereségrészesedés kifizetése is. 
Ez az első Németországon kívüli 
gyár, ahol ilyen intézkedést sikerült 
bevezettetni.

Ünnepi beszédében el-
mondta, hogy elődeink 80 
évvel ezelőtt a Szovjetunió 
területén, a Don folyó men-
tén hősies, elkeseredett 
harcokat folytattak. Hete-
ken keresztül küzdöttek a 
túlerőben lévő ellenséggel 
szemben.

– 1942. június 28. és 
1942. szeptember 16. kö-
zött a kecskeméti hadosz-
tály súlyos veszteséget szen-
vedett el. Hősi halott 572 fő, 
eltűnt 156 fő, hadifogságba 
esett 5 fő, sebesült 1305 fő. 
A veszteség összesen 2037 
fő volt – mondta beszédé-
ben Kenyeres Dénes.

Az ünnepi megemlékezés 
a Deák Ferenc téren lévő 
II. világháborús hősi em-
lékműnél folytatódott, ahol 
Kecskemét város vezetése 
nevében dr. Sztachó-Pekáry 
István alpolgármester, Lévai 
Jánosné önkormányzati kép-
viselő, tanácsnok, Jánosi Ist-
ván és Szamler László önkor-
mányzati képviselők rótták 
le tiszteletüket és helyezték 
el az emlékezés virágait. 
Őket számos magánszemély 
és civil szervezet követte, 
akik szintén lerótták tisz-
teletüket a 80 évvel ezelőtt 
harcoló hősök előtt.

Kecskemét Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala is csatlakozott 
tavaly az Európai Hulladékcsökken-
tési Hét címet viselő nemzetközi 
pályázathoz. A szemléletformáló 
program magyarországi koordiná-
tora, az Energiaügyi Minisztérium 
(akkor Technológiai és Ipari Minisz-

térium) arról értesítette a hivatalt, 
hogy a kecskeméti Városházán meg-
szervezett programok: a „Ruházd át! 
– Gardróbcsere-program” és a „(T)
Öltsd meg szeretettel – Workshop az 
újrahasznosítás jegyében” című ak-
ció a „Közigazgatási szerv/hatóság” 
kategóriában II. helyezést értek el.

Novemberben Gondold újra! címmel kiállítást is rendeztek a Városházán 
az újrahasznosított textiltárgyakból. Képünkön magát a helyszínt, a 

polgármesteri hivatal épületét ábrázoló patchworkkép látható 

Fotó: Banczik Róbert

Sikeres hulladék-
csökkentési akciók

Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, tanácsnok,  
dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester és Jánosi István  

önkormányzati képviselő lerója tiszteletét a II. világháborús emlékműnél

Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes  
és a honvéd hagyományőrzők

Fotók: Csősz Alexandra
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Nyugdíjasbál

Először rendezett bált január 20-án Kecske-
méten a városi nyugdíjas szövetség. A Petőfi 
Sándor Katolikus Általános Iskolában megtar-
tott jótékonysági esten csaknem 180-an vettek 
részt. A jó hangulatú, késő estig tartó esemény 
fővédnöke Engert Jakabné alpolgármester volt, 
a műsort olyan művészek színesítették, mint az 
ifjú szaxofontehetség, Rubinstein Ádám és a ne-
ves bűvész, Csongrádi Béla.

Fejlesztés

Komplex technológiai beruházás valósult meg 
tavaly a kecskeméti Hetech Trend Kft.-nél. A 
cég telephelyén egy 1635 négyzetméteres 
raktárcsarnokot építettek fel, valamint egy új 
lézervágó berendezést is sikerült beszerezni. 
A beruházás 208 millió forintos európai uniós 
támogatás, illetve mintegy 90 millió forintos 
önerő révén valósult meg. A vállalat tavaly öt új 
munkavállalót is felvett.

Repülődandár

Megváltoztak a Magyar Honvédség alakulatai-
nak megnevezései. A kecskeméti MH 59. Szent-
györgyi Dezső Repülőbázis új elnevezése MH 
vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár 
lett. A név- és számválasztás hátterében az a 
megfontolás állt, hogy a hadrendi számnak egy 
előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, név-
adónak pedig egyértelműen magyar katonahőst 
kell választani – írta a honvédség.

KÓTA-díjasok

Idén 29 díjazottnak ítélték oda a KÓTA díjait, 
melyeket a magyar kultúra napja alkalmából 
adtak át a nem hivatásos kórus-, zenekari és 
népzenei élet képviselőinek. Kecskemét öt dí-
jazottal büszkélkedhet Ittzésné Kövendi Kata, 
Durányik László, Szűcs Magdaléna, Jámborné 
Márkus Emőke és Jámbor Zsolt személyében, 
továbbá KÓTA-nagydíjat kapott Rozgonyi Éva, a 
Kodály Iskola egykori igazgatója.

Bár a kulturális intézmények ideiglenes bezárása miatt idén a 
szokásosnál kevesebb eseménnyel emlékezett Kecskemét a 
magyar kultúra napjára, a színvonalra nem lehetett panasz. Ezt 
bizonyítja az érdeklődők nagy száma is, akik részt vettek a jeles 
naphoz kapcsolódó – három napon át tartó – programokon. 

Szombat délután Hagyomány és tár-
sadalom címmel dr. Agócs Gergely 
néprajzkutató, népzenész tartott 
előadást a Katona József Könyv-
tárban. A másfél órás előadásban 
a Hagyományok Háza osztályveze-
tője felvázolta műveltségünk mai 
állapotát, a fogyasztói társadalom 

romboló hatásait, és hangsúlyoz-
ta a személyes aktivitások fontos-
ságát a kultúra megőrzésében és 
továbbfejlesztésében.

Január 22-én, vasárnap a Fehér-
lófia című előadással újra kinyitott a 
Ciróka Bábszínház. A bábjáték a hű-
ségről és a barátságról szól, és az ősi 

magyar mondavilágba repíti vissza 
a közönséget. A Veres András által 
rendezett és Lendváczky Zoltán által 
életre keltett történetben mitikus 
motívumok találkoznak a kortárs 
bábszínházi formákkal. Ahogy egy 
anyuka mondta lelkesen: „Szenzáci-
ós volt, nagyon tetszett. Annyi átvitt 
üzenete volt, hogy lehet, még egy-
szer meg kellene nézni.” 

A magyar kultúra napján igazán 
különleges esemény volt a Violin 
Maraton. Az eseményen részt vevő 
több száz futó a Kodály Iskola au-

lájában gyűlt össze, ahol finom 
hegedűjátékkal hangoltak az 5-10-
20 kilométeres távokra. A verseny 
három kiemelt pontján – a megyei 
könyvtárnál, a Városházánál és a 
Leskowsky Hangszergyűjteménynél 
– népszerű klasszikus zenei dalla-
mok fogadták őket, majd a Kodály 
Iskolába visszatérve a célban ismét 
élő hegedűszó szállt a szélben, az 
eredményhirdetés után pedig egy 
koncert várta a futókat és szurkolói-
kat az iskola dísztermében.

Hétfő estére is jutott igazi zenei 

csemege. A Kecskeméti Kodály Iskola 
hagyományos, a magyar kultúra nap-
jához kötődő hangversenyén Ittzés 
Gergely Liszt-díjas fuvolaművész játé-
kában gyönyörködhettek a zenesze-
retők. Az intézmény korábbi diákja 
magyar zeneszerzők fuvolaműveit, 
illetve magyar fuvolaművészek át-
iratait szólaltatta meg. Az ünnepi 
koncerten – melyen egy Petőfi-vers 
is elhangzott – a jelenleg Kínában élő 
és dolgozó fuvolista felesége és fia, 
valamint az iskola néptáncos tanulói 
működtek közre.

KECSKEMÉTI KRÓNIKA

TOVÁBBI KÉPEK

A sport és a művészet találkozott 
a magyar kultúra napján

Fotók: Banczik Róbert

Ittzés Gergely Liszt-díjas 
fuvolaművész Violin Maraton – bal szélen, a kép előterében a főszervező: Juhász Ágnes Lendváczky Zoltán egy személyben alakította a Fehérlófia minden szerepét 

Fotó: Ujvári Sándor
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– Egy jó hírrel kezdődött az év 
Kecskemét számára, hiszen több 
mint egymilliárdos állami támoga-
tást jelentett be a kormány váro-
sunk számára. Mit jelent ez és mire 
elegendő?

– Folyamatos adatszolgáltatás és 
egyeztetés után döntött a kormány, 
hogy melyik várost, térséget támo-
gatja. Mi a leadott adatok alapján a 
megemelkedett többletenergia-fi-
nanszírozásunknak mintegy 80 %-át 
kaptuk meg, kiemelt támogatásként. 
A több mint egymilliárdos forrás ko-
moly nagyságrend; levegőhöz juttatta 
költségvetésünket és ezzel a város in-
tézményeit is. 

A 2023-as év új kihívást és egyben 
új lehetőségeket is jelent Kecskemét 
számára. Nagyobb lendületet kapott 
a távhőszolgáltatónk biomassza-fel-
használására történő átállása. Abban 
bízunk, hogy őszre, a következő fű-
tési szezonra a cég gázfelhasználásá-
nak 70 százaléka kiváltható lesz az 
olcsóbb és hatékonyabb, alternatív 
energiafelhasználással.

– A hírek veszélyhelyzetről, ener-
giaválságról szólnak. Egy ilyen 
környezetben hogyan biztosítható 
Kecskemét stabilitása minden itt élő 
polgár számára?

– Mi, kecskemétiek nyugodt és biz-
tonságos körülmények között élhe-
tünk. Persze a nagyvárosi létből adó-
dóan nálunk is vannak kirívó esetek, 
de összességében tudatosan, együtt-
működve és gondolkodva fejlődik 
a városunk. Vezetői munkám során 
mindig fontosnak tartottam az ember-
központúságot, ezért nagy hangsúlyt 
helyeztem az utóbbi időszakban is 
arra, hogy a jó irányt, a jó döntéseket 
közösen hozzuk meg. Mindenki részt 

vehet a döntéshozatali folyamatok-
ban, javaslatokat fogalmazhat meg a 
város életével, fejlesztésével kapcso-
latban, és erre biztatok mindenkit. 
Ez adja a stabilitásunkat, hiszen azzal 
kell főznünk, amink van. Kellenek az 
álmok, de a tény és a realitás sokszor 
makacs tényező, ezért bele kell sző-
nünk az álmainkba, és így stabilan, 
biztonságosan tudunk haladni a kitű-
zött céljaink felé.

– Ennek a stabil működésnek van-
nak alappillérei. Ilyen például az 
egészségügy, amelyről kicsit keveseb-
bet beszélünk, pedig a járvány ideje 
alatt is megtapasztalhattuk, meny-
nyire fontos például az, hogy számít-
hassunk a háziorvosainkra. Mennyire 
tudja ezt a területet támogatni a 
városvezetés?

– A Covid-helyzet felszínre hozta 
ennek a területnek a létfontosságát. A 
háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, 
fogorvosokkal, valamint az alapellátás 

minden terüle-
tén nagyon aktív 
kommunikációs 
hálót alakítottunk 
ki már a járvány 
alatt, így közvet-
lenül is tudják je-
lezni a gondokat, 
problémákat. Így 
jelezték például az energiaköltségek-
kel kapcsolatos kihívásokat, ezért 
amint kaptunk többletforrást, azonnal 
átcsoportosítottunk oda, hiszen a ren-
delőkben nem szabad fázni, ezen nem 
lehet spórolni. 

A város új egészségügyi szolgáltatá-
si eleme az Egészségfejlesztési Iroda, 

amely főként a prevencióra helyezi 
a hangsúlyt. Minden szakember azt 
kéri tőlünk, hogy nagyobb hangsúlyt 
fektessünk a betegségek megelőzésé-
re, mi itt ezt kezdtük el nagyon szép 
eredményekkel.

– Egy fejlesztésnek, egy koncepci-
ónak általában csak hosszabb távon 
mutatkozik meg az eredménye. Ilye-
nek például az oktatás területén azok 
a beruházások, amelyek az egyetem 
környékén indultak el. Milyen kon-
cepció húzódik meg e mögött, illetve 
önnek milyen elképzelései vannak?

– 2016-ban, amikor elindult a Mo-
dern Városok Program, bemutattam a 
Nyugati Városkapu projektötletemet. 
Ennek mentén építem azóta is a város 
fejlesztési politikáját. Hét év távlatából 
– ami egy város életében röpke időnek 
számít – már elég szépen kirajzolódik, 
hogy konkrétan mire is gondoltam ak-
kor. A komplett városrész megújítása 
– új elemekkel kibővítve – a kecskemé-

tiek számára is kezd világossá válni. Ha 
a belváros irányából indulunk el, akkor 
a Béke Általános Iskola és a Rózsakert 
felújítása történt meg, most a Katona 
József Gimnázium tornacsarnoka épül, 
a Kodály Iskola biztonságos kereszte-
ződést kapott, amely része az Izsáki 
út négysávosításának. Ha tovább me-

gyünk, megépült a Mercedes Kosárlab-
da Akadémia, mögötte pedig látható a 
sportlétesítmények felújítása. Ugyanitt 
a Rudolf laktanya épületegyüttesei-
nek megújítása is körvonalazódik, új 
szórakozóhellyel és közösségi térrel 
és egy komoly oktatási intézménnyel. 
Az egyetem és Campus környéke is 
látványossá válik, mindeközben a ke-
reskedelmi szolgáltatások is fejlődtek, 
hiszen befektetők érkeztek. Tovább 
haladva Homokbányáig láthatjuk, hogy 
minden eleme megújul ennek a több 
száz hektáros városrésznek. Mindez a 
kecskemétiek javát szolgálja, és bízom 
benne, hogy látják most már azt, ha 
valaki egy koncepció mentén fejleszt 
és abban megtalálja az együttműködő 
partnereket, akkor lehet eredménye-
sen, hosszú távon és kiegyensúlyozot-
tan gondolkodni. Nekem megadatott 
a lehetőség, hiszen Kecskemét nem 
négyévente váltott polgármestert, 
kiálltak mellettem, és ezt a koncepci-

ót közösen végig tudjuk vinni. Most 
ugyan csak ezt a városrészt említet-
tem, de már a város többi területén is 
látható a változás.

– Szintén egy hosszú távú fejlesz-
tési stratégia része a Károly Róbert 
körút megvalósítása is, amelyet 
nemrég vettek birtokba a kecskemé-

tiek. Itt mi lesz a következő eleme a 
koncepciónak?

– Mindig hangsúlyozom, hogy saj-
nos a városnak nincs egy összefüggő 
körúthálózata, ahová le lehetne vezet-
ni a városrészek forgalmát. Nagyon 
nagy erőfeszítéseket teszünk ennek 
érdekében. Lépésről lépésre hala-
dunk, hogy megépüljön ez a körúthá-
lózat. Így épülhetett meg a Csalánosi 
vagy Nyugati körút is. Emlékszem, 
gyermekkoromban az volt az álmom, 
hogy a Tavaszmező utcából eljussak a 
Széchenyivárosba egy busszal, néhány 
évtized után ez most vált valóra. A Ká-
roly Róbert körúttal pedig egy újabb 
fekete foltot sikerült fehérré tennünk, 
amely rövid idő alatt egy közkedvelt 
útvonala lett a városunknak és óriá-
si forgalmat bonyolít le. A térséget 
érintő tudatos és átgondolt fejlesztés 
folytatódik a Nyíri út szélesítésével.

– Ez pontosan mit jelent, hová fog 
becsatlakozni a Nyíri út?

– A Margaréta körforgalomtól egye-
nesen megközelíthetővé válik az au-
tópálya. Tavasszal el tudjuk kezdeni 
az építési munkát. A kiszélesítéssel 
két olyan stabil egysávos utat tudunk 
kialakítani, amelyen kényelmesen tud-
nak közlekedni majd az autók és így 
az autópálya csatlakozása is biztonsá-
gossá válik. Majd indulunk tovább a 
hetényi bekötőúttal, ahol már elkez-
dődtek a régészeti feltárások, vagyis 
beléptünk a kivitelezés szakaszába. 
Ezzel majd egy újabb városrészt tu-
dunk tehermentesíteni, Hetényegyhá-
za, Úrihegy és Felsőszéktó irányából.

– A régészeti feltárásokat említet-
te, amelyek most a Kodály Intézetnél 
vannak soron. Miért tarja fontosnak 
ezeket a munkálatokat?

– Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy nemzetünk vezetői 
fontosnak tartják hagyományainkat, 
történelmünket és ebben nagyon 
fontos szerepe van az örökségvé-
delemnek. A régészeti tevékenység 
évtizedek óta virágzik hazánkban, 
ezzel gazdagítják városunk életét is. 
Azt gondoltuk eddig, hogy 650 éves 
Kecskemét, most pedig régészeink 
új történelmet írnak városunkról, hi-
szen a Kodály Intézet területén vég-
zett feltárások során kiderült, hogy 
már 1000 évvel ezelőtt is nagyon ko-
moly lakossága és szerepe volt ennek 
a közösségnek.

– Kecskemét helytörténeti és kul-
turális értékeit őrzik a régészek is. 
2023-ban milyen hangsúlyt szeretne 
fordítani a kultúra területére Kecske-
mét város vezetése?

– Az elmúlt évtizedekben nagyon 
sokat beszéltünk az infrastrukturális 
beruházásokról, új épületekről, ok-
tatási intézmények felújításairól, a 

Városháza rekonstrukciójáról, és ke-
vésbé kaptak hangsúlyt az épületek 
és intézmények belső szellemi érté-
kei. Szeretném mindezt ettől az évtől 
hangsúlyosabbá tenni a város életé-
ben. Nemcsak az anyagi lét a fontos, 
hogy munkahelyünk, megfelelő jöve-
delmünk legyen, hogy megfelelő kör-
nyezetben, energiatudatosan éljünk, 
hanem az is, hogy belül harmóniában 
éljünk. Ehhez kell a lelki táplálék, a 
feltöltődés, amelyben a kultúrának és 
közművelődésnek óriási szerepe van. 
Január közepén egy asztalhoz ültünk 
a kulturális élet szereplőivel új javas-
latokat, irányokat, új koncepciókat 
megfogalmazni annak érdekében, 
hogy a város közösségét a kultúrán 
keresztül még inkább be tudjuk von-
ni Kecskemét életébe. Bízom benne, 
hogy a tavasszal újjáéledő kulturá-
lis intézményeink újszerű és igazán 
színvonalas kínálatot nyújtanak majd 
minél szélesebb kör számára.

Szemereyné Pataki Klaudia: 2023-ban 
nagyobb hangsúlyt kap Kecskeméten a kultúra

Nemcsak az anyagi lét a fontos, hogy munkahelyünk, 
megfelelő jövedelmünk legyen, hogy megfelelő 
környezetben, energiatudatosan éljünk, hanem az is, 
hogy belül harmóniában éljünk.
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Fotók: Banczik Róbert

A Nyugati Városkapu projekt  
jellegzetes fejlesztési példái:  
a Rudolf laktanya (felvételünkön a Kada Elek 
Technikum egyik megújuló épülete) és...

...a homokbányai fejlesztések  
egyik  látványterve 
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Fejlesztések a vízellátás színvonalának javításáért

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Ballószög Nagyköz-
ség Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Zrt. konzorciumi megállapodásu-
kat követően sikeresen pályázott és kötött Támogatási Szerződést a  
KEHOP-2.1.11-21-2022-00015 kódszámú „Vízveszteség csökkentés, vízi-
közműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és 
Ballószög településeken” elnevezésű projekt megvalósítására. A projekt 
tervezett összköltsége 1,836 milliárd forint. Az európai uniós forrásból 
megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 1,285 milliárd forint.

A tervezett kivitelezés elsődleges célja 
az érintett területet ellátó vízellátó há-
lózat olyan jellegű fejlesztése, amely 
csökkenti a vízveszteséget és egyben 
növeli a vízellátás biztonságát és ja-
vítja a szolgáltatás színvonalát. A be-
avatkozások elősegítik a fenntartható 
üzemeltetést, csökkentik a csőtörések 
számát és a vízveszteséget a fejlesz-
téssel érintett vezetékszakaszon, va-
lamint biztosítják a vízellátás energia-
hatékonyságának növelését.

A projekt tervezett fejlesztései a 
KEHOP 2.1.11 kódszámú „Felhívás 
víziközmű hálózatok átalakítására, 
hatékonyságnövelő fejlesztésére, 
víziközmű rendszerek műszaki álla-
potának felmérésére, problémák fel-
tárására” tárgyú pályázati felhívás 2. 
célterületéhez, azon belül is az aláb-
bi támogatható tevékenységekhez 
illeszkedik:

– vízveszteség csökkentése 
legalább 10 százalékponttal,

– víziközmű-szolgáltatás 
energiahatékonyságának 
növelése, nem megfelelő ha-
tásfokú szivattyúk cseréje, az 
energiahatékonyság növelé-
séhez hozzájáruló technoló-
giához közvetlenül kapcsoló-
dó elemek,

– irányítási rendszerek telepítése, 
korszerűsítése,

– hálózatrekonstrukció a projekt 
össz költségének 20%-át nem megha-
ladó mértékben.

Az európai uniós támogatásnak kö-
szönhetően a tervezett fejlesztések 
Kecskemét városában 2 ellátási kör-
zetben 3 szakaszban, a Kecskeméti I. 
sz. vízműtelepen, valamint Ballószög 
településen valósulnak meg.

A projekt elemeiről, az érintett há-
lózatszakaszokról, illetve a fejleszté-
sek részleteiről bővebb információt a 
www.bacsviz.hu oldalon olvashatnak, 
a Pályázatok menüpontban.

A projekt sajtónyilvános nyitóren-
dezvényére 2023. február 10-én, 
pénteken 11 órai kezdettel kerül sor 
a BÁCS VÍZ Zrt. Kecskemét, Izsáki út 
13. szám alatti központi telephelyén.  

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

Európai Szociális

Alap

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

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

Az érdeklődők megismerkedhetnek a hagyományos 
húsfeldolgozás eszközeivel és módszereivel, bepillantást 
nyerhetnek egy hamisítatlan falusi disznótor hangulatába. 
Kóstolót kaphatnak a nagyanyáink receptjei alapján elkészített disznótoros ételekből.

10:00 órától reggelivel várjuk a kilátogatókat:  
sült vér, vagy sült pecsenyék, savanyúság, pogácsa, forralt bor, vagy tea.

A gyermekeket a nap folyamán kézműves játszósarok várja a fűtött sátorban. 

Programok a Katonatelepi Sport Egyesület szervezésében a 

HOLLOGASZTRO KFT. támogatásával: 

06:30 – kezdés: fogópálinkás üdvözlés
18:00 – vacsora:  orjaleves, hurka, kolbász, toros káposzta

Az este folyamán DJ szórakoztatja a kilátogató vendégeket. 

Kolbásztöltő versenyt hirdetünk: várjuk csapatok, baráti társaságok 
jelentkezését a megmérettetésre. (minden résztvevő csapatnak 5 kg húst 
biztosítunk, a többi hozzávalót és eszközt a csapatok maguk hozzák) 

Előzetes regisztráció az étkezéseken való részvételhez és a kolbásztöltő 

versenyhez szükséges, határidő 2023. február 1.: 

Balla Krisztián +36-30/624-69-89

NÉPI ÉTKEZÉSI SZOKÁSAINK 
Hagyományőrző falusi disznótor

15. célterület rendezvénye  
(Északi területek: Méntelek, 

Talfája, Katonatelep, Borbás)

február 4.
szombat

2023. 

Többéves, általános, orszá-
gos érvényű szabály, hogy 
március 15-ig nem lehet asz-
faltozni. Az Izsáki út munká-
latai azonban nem álltak le, 
jelenleg a közműkiváltások 
zajlanak.

Bár látványos építkezés nem zajlik 
az Izsáki úton, a munkálatok nem 
álltak le. A téli üzemeltetés zaj-
lik éppen, ami március 15-ig tart, 
ugyanis országos érvényű szabály, 
hogy addig nem szabad aszfaltoz-
ni. Ezen időszak alatt a közműki-
váltások folynak.

A korábban elhelyezett terelőe-
lemeket a téli síkosságmentesítés 
érdekében távolította el az úttest-
ről a NIF Zrt. Bár a munkálatok 
nem, a forgalomkorlátozások ne-
hezítik a közlekedést. Az Izsáki úti 
szakaszon egy nap többször alakul 
ki torlódás, ezért érdemes kerülni 
a környező utcákban.

Nem álltak le 

az Izsáki út 

munkálataiProjektzáró sajtótájékoztatót 
tartott a Steelflex Kft. nemrég. 
Az eseményen beszámoltak a 
több mint 400 millió forintos 
fejlesztés eredményeiről, és 
működés közben bemutatták 
a beruházás egyik fő elemét, a 
csőlézert.

A Steelflex Kft. 299,31 millió forint fel-
tételesen vissza nem térítendő európai 
uniós támogatást nyert el egy Széche-
nyi Terv Plusz pályázaton. A 427 millió 
forintból megvalósuló projekt keretei 
között gépbeszerzés, tető-korszerűsí-
tés, hőszivattyús rendszer telepítése, 
valamint képzési fejlesztések valósul-
tak meg.

A megjelent munkatársakat, part-
nereket, beszállítókat és vevőket első-
ként Sipos János ügyvezető igazgató 
köszöntötte, aki beszámolt a kezde-
tekről, majd beszélt az új fejlesztés 
elemeiről. 

– Az épületet föl kellett újítani, mert 
szükség volt a tető szigetelésére, az 
oktatásnál fontos, hogy az új techno-
lógiának, az ipar 4.0-nak meg tudjunk 
felelni, továbbá egy csőlézert vettünk, 
amivel a termékeinket sokkal rugal-
masabban, fele-, harmadannyi ciklus-
idővel tudjuk gyártani, egyedi gyártó-
cellákat tudunk így kialakítani, hogy 
jobban meg tudjunk a vevőknek felelni 
– mondta Sipos János.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás or-
szággyűlési képviselő beszédében 
kiemelte, az Európát sújtó válsághely-
zetekben Magyarország kormánya 
azoknak a cégeknek, vállalatoknak 
adott támogatást, melyek megtartják 
a munkahelyeket és akár fejlesztenek 
is. Az energiaválságban is próbálják 
megelőzni a gazdasági visszaesést és a 

magánszektorban is megtalálják ehhez 
a megfelelő szereplőket.

– Ez a fejlesztés is azt mutatja, hogy 
a kormányzati gazdaságpolitika meg-
találja a magánszektorban is azokat 
a szereplőket, partnereket, akik ezen 
az úton kívánnak járni. Köszönöm a 
Steelflex Kft.-nek is, hogy egy ilyenben 
partner volt. Ez a fejlesztés nemcsak 
a munkahelyteremtés szempontjából 
fontos, hanem választ ad az energia-
problémákra is – hangsúlyozta dr. 
Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési 
képviselő.

Gaál József alpolgármester azt 
mondta: a vállalat példaértékű pályát 
futott be, elmúlt 40 éve alatt csak olyan 

fejlesztések zajlottak, amelyek válság-
állóvá teszik a céget. Kiemelte, az Au-
toflex Csoport nemcsak városi, hanem 
megyei szinten is a legfontosabb cégek 
között szerepel, értékteremtő munká-
ja mintaként szolgálhat.

H. Szabó Sándor alapító-tulajdonos 
köszönetet mondott a Steelflex Kft. 
minden dolgozójának, akikkel megva-
lósították a nyugati partnerek számára 
hihetetlennek tűnő terveiket, akikkel 
azóta is folyamatosan fejlődnek és fej-
lesztenek. Értékelte az elmúlt idősza-
kot, mely sikeres volt a cég életében, 
és beszélt a folyamatban lévő újabb 
fejlesztésekről és tervekről.

Mindennek köszönhetően a Steel-

flex 2011-es indulása óta folyamatosan 
fejlődik és halad a megtervezett úton. 
Olyannyira, hogy kezdetben négy 
különböző zártszelvényt gyártottak, 
ma pedig már 50 különböző profilt 
készítenek. A mostani fejlesztésnek 
köszönhetően a cég az eddiginél is 
gyorsabban, gazdaságosabban és ha-
tékonyabban tudja elkészíteni a rende-
léseket, mely által növelhetik verseny-
képességüket és termelékenységüket.

– Teljes erővel nyomulunk előre. 
Nem állunk, hanem előre menekülünk. 
És ez nemcsak a Steelflex Kft. esetében 
van így hanem az egész Autoflex Cso-
port esetében is – zárta beszédét H. 
Szabó Sándor.

Kapacitásbővítés a Steelflex Kft.-nél
Fotó: Banczik Róbert
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KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS,  
KÖZSZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ  
TEREK LÉTESÜLTEK KECSKEMÉTEN
Két sikeres kö-
zösségi, szabad-
idős, közszolgál-
tatást nyújtó tér 
létesült Kecs-
keméten a 
„KözösségÉpítő 
Kecskemét” 
(KÉK) című, TOP-
7.1.1-16-2017-00112 
projekt által. 

A 13 helyi szervezetből álló konzorcium 2017. 
évben készítette el a Helyi Közösségi Fejlesz-
tési Stratégiáját, melynek megvalósítására 
750 millió forint európai uniós forrást nyert 
meg. A tervezésénél 5880 m² városi területen 
új vagy helyreállított nyitott tér létesítése volt 
az elképzelés. 

A közösségi terek, játszóterek kialakítására 
a stratégiában 132,5 millió forint került biz-
tosításra. A felhasználására nyílt pályázatot 
hirdetett a Helyi Akciócsoport 2019-ben. A 
felhívásra a Kecskeméti Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. a Széchenyivárosban megújí-
tandó többfunkciós közterület, a kecskeméti 
önkormányzat pedig Kósafaluban új játszó-
tér létesítésének igényével pályázott. A KÉK 
mindkét infrastrukturális beruházási igényt 
támogatta. A projektek 2020–2022 években 
valósultak meg.

A Széchenyivárosban a Szarvas téren 5900 
m² nyitott közösségi tér került kialakításra. 
Szintén a CLLD-programból támogatott, jelen-
leg még építés alatt álló közösségi ház környe-
zete 2046,5 m² szilárd burkolatok cseréjével, 
5796 darab új növény és 805 m² gyep telepíté-
sével újult meg. A térre új padok, szemetesek, 
kerékpártároló, ivókút, sakkasztalok és játszó-
téri eszközök kerültek, valamint egy 50 m³-es 
süllyesztett csapadékvíztartály épült. A megújí-
tott zöldterület új öntözőrendszert kapott.

Kósafaluban az új játszótér a Szövetség 
utca végén beépítetlen közterületen 295 m² 
területen valósult meg. A játszótér be van 
kerítve, a közvilágítást 2 új napelemes LED -
lámpa biztosítja. A legkisebbeknek (0–3 éves 
korig) négyüléses duplarugós billenő játék, 
babaház, teherautós és egy kacsás beülős ru-
gós játék, a nagyobbaknak (3–14 éveseknek) 
pedig Polyball labdajáték, fészekhinta és egy 
csúszdás ovivár készült. A játszótéren padok, 
hulladékgyűjtők, ivókút és kézmosó került 
elhelyezésre. Az új közösségi teret 6 darab 
lombhullató fa, 76 darab cserje és 29 darab 
futócserje díszíti.

A CLLD-program keretében összesen 6195 
m² nyitott közösségi tér létesült: a Helyi Kö-
zösségi Fejlesztési Stratégiában vállaltak 
teljesültek.

Európai Strukturális

és Beruházási Alapok

Disznótor a Műkertvárosban 
A Hi! Kecskemét 
rendezvénysorozat 
keretében újabb 
városrészben tartot-
tak hagyományőrző 
disznóvágást január kö-
zepén. A nap folyamán 
készült étkeket ezúttal 
a Platán Otthon lakói is 
megkóstolhatták.    

A régmúlt hagyományait fel-
elevenítő disznótort tartot-
tak január 14-én a Műkert-
városban, a vadaspark előtti 
téren. A Hi! Kecskemét által 
szervezett eseményen a városrész fiatalabb és 
idősebb lakói közösen elevenítették fel a falusi 
disznótor hangulatát.

A leölt állat feldolgozása már reggel 6 óra-
kor megkezdődött a városrész első ilyen 
rendezvényén.

– Nagyon örülök, hogy a Műkertvárosban 
nemcsak a nyugdíjas élet pezsgő, hanem most 
már évek óta a fiatalok is magukénak érzik a vá-
rosrészt – mondta a rendezvényen Lévai János-
né, a városrész önkormányzati képviselője.

A több mint egy évtizede zajló kakasfőző ver-
senyhez hasonlóan a disznóvágás főszervezője 
is a helyi civilszervezet két oszlopos tagja, Bara-
csi Katalin és Baracsi Klára voltak.

– A Műkertvárosért Együtt Egyesületnek 14 
tagja van, akik hozzátartozóikkal és a családja-
ikkal érkeztek, valamint a műkertvárosiak apraja 
itt van és segít már hajnal óta – mondta Baracsi 

Klára Klaudia, a Műkertvárosért Együtt Egyesület 
elnöke.

A rendezvényt meglátogatta Szemereyné Pa-
taki Klaudia polgármester is, aki megkóstolta 
a frissen készült étkeket is. Fiatalok és idősek 
közösen dolgozták fel a levágott állatot, az el-
készült hurkából és kolbászból a Platán Otthon 
mintegy 200 lakója is kapott kóstolót.

Európai Szociális

Alap

Idén a Kecskeméti Baptista 
Gyülekezet imaháza adott 
otthont a január 16. és 21. között 
megrendezett ökumenikus 
imahétnek. Hétfőtől szombatig, 
minden nap 17 órakor került sor 
az alkalmakra, melyeket mindig 
másik felekezet papja, lelkésze 
vezetett. A Magyarországon 
több évtizedes hagyomány-
ra visszatekintő ökumenikus 
imahét idén is sok hívet vonzott 
a hírös városban. Az idei imahét 
bibliai mottója az Ézsaiás pró-
féta könyvéből vett idézet volt: 
„Tanuljatok meg jót cselekedni, 
törekedjetek az igazságra!”

Az imahét első alkalmán Szerdi Szi-
lárd pünkösdi lelkipásztor hirdetett 
igét. „Az van leírva a Szentírásban, 
hogy az igazság nem egy elvont foga-
lom, hanem egy személy. Maga Jézus 
mondja magáról, hogy »én vagyok az 
igazság«. És olyan fájdalmas, amikor 
ott áll Pilátus előtt, a legnagyobb ha-
talmú ember előtt, aki megkérdezi 
az Igazságtól, hogy mi az igazság. És 
nagyon sokatmondó Jézus hallgatása. 
Annyi lehetőségünk van megismerni, 
követni az igazságot, járni az igazság 
útján” – fogalmazott Szerdi Szilárd.

A kezdő alkalom házigazdája Mike 
Sámuel baptista lelkipásztor volt. A 
vezérigével kapcsolatban úgy véleke-
dett: Isten jelenlétében megszűnnek 

az ellentétek, keresnünk kell 
Őt a hétköznapjainkban is.

„Egy olyan korban íródott 
ez a prófécia, amikor Izrael-
ben kialakult egy párhuza-
mos élet. Kínosan vigyáztak 
arra, hogy az istentiszteleten 
imádják az Istent, de bezárták 
a templom falai közé, és nem 
engedték, hogy Isten legyen 
a hétköznapjaikban. Isten né-
pének egy nagy kihívás, vagy 
bűne is lehet, ha Istent bál-

ványként imádjuk. Ez azt jelenti, hogy 
bezárjuk a templomba, azt mondjuk, 
hogy ott van a felségterülete, de nem 
engedjük, hogy beleszóljon a házas-
ságunkba, a hétköznapjainkba, abba, 
hogy hogyan bánunk egymással. Az 
imahét témája az, hogy Isten szeretne 
a hétköznapjaink Istene lenni, valóság-
gal jelen lenni a mindennapjainkban. 
Nem akarja, hogy párhuzamos életet 
éljünk. Azt akarja, hogy a templom, az 
istentiszteletek és a hétköznapok fed-
jék egymást” – fejtette ki Mike Sámuel.

A kecskeméti imahétnek himnusza 
is volt, amely az egész héten végigvo-
nult. A dal címe: Reménységem.

„Úgy gondolom, hogy azoknak a dol-
goknak a fényében, amik várnak ránk 
ebben az évben, nagy szükségünk van 
a reménységre. A hívő embernek valódi 
reménysége van. A jó hírem az, hogy az 
egyház krízisben működik a legjobban. 
Abban született. Amikor a keresztény-
ség elindult ezen a világon, akkor nehéz 
helyzetekben kellett helytállnia. Az egy-
háznak a krízisek jót tesznek, felébresz-
tik. Magyarországon minden ébredés 
világégés után történt. Úgy hiszem, 
hogy ebben az évben nagy szükségünk 
lesz a reménységre, és a himnuszban 
ezt a reménységet valljuk meg együtt” – 
emelte ki a baptista lelkipásztor.

Szerdi Szilárd után kedden Hatházi 
Róbert római katolikus plébános ve-
zette az imaórát, majd szerdán Var-
ga Nándor református elnöklelkész, 
csütörtökön Hajduch-Szmola Patrik 
evangélikus lelkész, pénteken Feczák 
László görögkatolikus parókus, szom-
baton pedig dr. Finta József plébános, 
érseki helynök vezette az alkalmakat.

Idén a baptista imaház adott 
otthont az ökumenikus imahétnek
Fotók: Banczik Róbert

A házigazda, Mike Sámuel baptista lelkipásztor gitáron kíséri és 
énekli az ökumenikus imahét himnuszát. A dal címe: Reménységem

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Hatházi Róbert katolikus 
plébános, Engert Jakabné alpolgármester és Szamler László 
önkormányzati képviselő a hívek között
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Az idén bevezetett közös 
agrárpolitika (KAP) alappillére-
iről, célkitűzéseiről és kötelező 
elemeiről tartott fórumot a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra január 20-án. Az új rendszer 
még inkább környezetbarát, 
méltányos és teljesítményalapú 
lesz a gazdálkodók számára.

Tóth Enikő

Országjáró roadshow keretein belül 
tájékoztatja a gazdálkodókat a közös 
agrárpolitika változásairól a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara. Az előadá-
sok során ismertetik a támogatási 
keretösszegeket, azok feltételeit, fel-
készítik a gazdálkodókat a változá-
sokra, és segítik is őket. Január 20-án 
közel 200 főnek tartottak előadást a 
változásokról.

Gáspár Ferenc Bács-Kiskun várme-
gyei agrárkamarai elnök elmondta, 
több új információról van szó, ezért 
a falugazdászokat alaposan felkészítik 
az új rendszerre. Így a gazdálkodók 
bármilyen segítségért fordulhatnak 
hozzájuk.

A KAP a megalakulása óta az EU me-
zőgazdasági élelmiszertermékeinek a 
nyitott egységes piacát támogatja, 
megfizethető árakat biztosít, fenn-
tartja a világ legmagasabb biztonsági 
és környezetvédelmi normáit, és élén-
kíti a vidéki közösségeket.

Az előző ciklus után, 2021. április 
26-án az elnökség tájékoztatta a mi-
nisztereket az új KAP-reformcsomag-
ról folytatott intézményközi tárgya-
lások terén tett előrelépésekről, és 
iránymutatást kért a zöldítési struk-
túrára vonatkozó kompromisszumos 
javaslat kapcsán.

– 2020 végén a kormány maximá-
lisan támogatta a KAP forrásait, ami 
a gyakorlatban egy 80 százalékos ki-
egészítést jelentett. Az előző időszak 
forrásaihoz képest háromszoros for-
rásmennyiség áll rendelkezésre. Ez a 

megemelt társfinanszírozás lehetővé 
teszi azt is, hogy a területalapú tá-
mogatás értéke nem csökken, így aki 
most gazdálkodik, az az alap terület-
alapú támogatásnál már 80-90 ezer 
forinttal számolhat; ebből 50 ezer 

forint az alaptámogatás, 30-40 ezer 
forint a zöldítés támogatása – mondta 
Juhász Anikó, az Agrárminisztérium 
agrárgazdaságért felelős helyettes 
államtitkára.

Az elnökség a kompromisszum 

központi elemeként az ökorendsze-
rek céljára elkülönített összegek meg-
növelését javasolta a tanács általános 
megközelítéséhez képest (fokozatos 
növelés, amely 2023-ban 22%-ról indul 
és 2025-re eléri a 25%-ot), a pénzügyi 
rugalmasság (pl. kezdeti tanulási idő-
szak a tagállamok számára) megtartá-
sa mellett.

–  A közös agrárpolitika alapvető 
célja az, hogy a magasabb hozzáadott 
értéket erősítsük, illetve, hogy egy 
hektáron minél magasabb termés-
mennyiségünk és minőségünk legyen. 
Vannak dolgok, amikre nem lehet elő-
re felkészülni. Az input árak hirtelen 
megemelkedése miatt a gazdálkodók-
nak egyre nagyobb összeget kell bein-
vesztálniuk ahhoz, hogy a várt ered-
ményt elérjék – hangsúlyozta Győrffy 
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara elnöke.

– Ez az első időszak, amikor az 

egyes pillér, a közvetlen területalapú 
támogatások és a kettes pillér, mint 
a vidékfejlesztési alapú támogatások 
együtt kerültek megtervezésre. Ez 
már gyakorlatilag a harmadik ciklus, 
ami a fenntartható mezőgazdaságot 
helyezi előtérbe. Fontos a gazdálko-
dókat időben felkészíteni arra, hogy 
ezek miatt sokkal több zöld feltétel-
nek kell majd megfelelniük – hangsú-
lyozta Juhász Anikó.

A KAP új „zöldítési” struktúrája, az 
úgynevezett agro-ökológiai alapprog-
ram (röviden AÖP) – nem kötelező 
elemként – funkciójában a zöldítést 
fogja felváltani a területalapú támo-
gatások között. Mivel ezek az AÖT-k 
nem tartoznak a mezőgazdasági te-
rületek körébe, nem vonatkozik rá-
juk a művelési kötelezettség. Ezáltal 
a támogatható területek hozzáve-
tőlegesen 100.000 hektárral fognak 
megemelkedni.

1. az életképes, méltányos gazdál
kodói jövedelmek és az ellenálló
képesség támogatása;

2. a versenyképesség növelése és a 
piacorientáltság növelése;

3. a mezőgazdasági terme
lők helyzetének javítása az 
élelmiszerláncban;

4. hozzájárulás az éghajlatváltozás 
hatásainak csökkentéséhez;

5. tájak és a biológiai sokféleség 
megőrzése;

6. a biológiai sokféleség, a természe
tes élőhelyek és tájkép megóvása;

7. generációs megújulás támogatása;
8. az ágazat új gazdálkodók számá

ra történő vonzóvá tétele a vidéki 
területeken;

9. a foglalkoztatottság, a növekedés, 
a társadalmi integráció és a helyi 
fejlesztések elősegítése a vidéki 
területeken;

10. az élelmiszerekkel és az egész
séggel kapcsolatos társadalmi el
várások kezelésének javítása.

Egy város. Egy csapat. Egy jövő.
Gyárbővítés és új elektromos modellek 
hamarosan!

A közös agrárpolitika változásairól 
tartott előadást az agrárkamara

2023-tól az új közös agrárpolitika tíz fő célkitűzése

Fotó: Tóth Enikő
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Hamarosan befeje-
ződnek a régészeti 
feltárások a felújítás 
alatt álló Kodály Inté-
zet falai alatt. Közel 
négy méter mélyre 
ástak le a Katona 
József Múzeum szak-
emberei, feltárva az 
ezeréves Kecskemét 
történetének mozaik-
darabkáit. A kutatás 
eredményeiről Faze-
kas András Kristóffal, 
az ásatás vezetőjével 
beszélgettünk.

Pásztor Andrea

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály 
Zoltán Zenepedagógiai Intézetének felújítá-
sához kapcsolódó régészeti megfigyelés 2021 
decemberében kezdődött el, párhuzamosan az 
épület felújításának kivitelezési munkálataival. A 
régészek együtt dolgoztak a HÉP munkatársai-
val. Összesen öt helyiséget érintenek a munkála-
tok, ahol új vizesblokkot, liftet, gépészeti egysé-
geket alakítanak ki. Az öt helyiség alatt összesen 
mintegy 260 m2 összterületen, 390 centi mély-
ségben végzik a feltárásokat a régészek.

– Két dimenzióban folyik a kutatás – magyaráz-
za Fazekas András Kristóf. – Egyrészt az egykori 
ferences kolostor építészettörténeti dimenzióját, 
másrészt a klasszikus régészeti dimenziót vizs-
gáljuk. Mindkettő rendkívül izgalmas feladat.

A Kodály Intézet épületegyüttese az 1700-as 
évek elején épült. Az 1640-es években kapták 
meg a Barátok templomát, illetve annak környé-
két a ferencesek, hogy ezentúl ők lássák el 
a hívek pasztorálását. Források ma-
radtak fent arról, hogy fából épült 
fel az első kolostoruk, ami 1678-
ban leégett. Az 1700-as évek 
elején kezdték el építeni a most 
is látható, szinte négyzet alakú 
barokk kolostort. Ha mai szemmel megnéz-
zük ezt az épületet, egy furcsaságot vehetünk 
észre rajta. A Kéttemplom köznél látható egy 
kiugró torony, amelyen lőrések is találhatóak. 
Ez a legrégibb világi építménye Kecskemétnek, 
amit belefoglaltak a barokk kolostorba.

A „vámszedők” tornyának titkai
Itt volt már egy régészeti feltárás. Biczó Piroska 
1974-ben kibontotta ezt a 4,5-szer 4,5 méteres 
tornyot, és kulcslyuk alakú lőréseket fedezett 
fel a falkutatás során. Művészettörténeti elem-
zések alapján az 1400-as évek elejére tehető a 
torony építése, amikor is Cillei Borbála, Zsig-
mond király feleségének tulajdonában volt a 
város. A királynőnek voltak itt vámszedői, így 
született meg az a feltevés, hogy ez a vámsze-
dők tornya volt. 

– Az eredeti rész olyan pici volt, hogy lakni va-
lószínűleg nem lehetett benne. Feltehetően ad-
minisztratív célokat szolgált, és védelmi funkci-

ója is volt. Erről tanúskodnak a 
lőrések is – magyarázza Fazekas 

András Kristóf. Így akár a vám-
szedők is használhatták, de erre 

nincsen bizonyítékunk. Annyi azonban 
bizonyos, hogy ez Kecskemét második legidő-
sebb épülete a Barátok temploma után, amely 
még a 14. század második felében készült el.  A 
torony legbelső része a legkorábbi, ezt később 
bővítették. 

A most zajló kutatás előrelépést hozott a 
torony építésztörténeti aspektusában is. Mint 
kiderült, a toronynak eggyel több (valószínűleg 
három) emelete lehetett. 

 – Amikor elkezdtük mélyíteni a tornyot, csak 
és kizárólag 18. századi betöltést találtunk, ré-
tegelválás nélkül, pénzekkel keltezve. Ez azt 
jelenti, hogy a kolostor építésekor egyszerűen 
betöltöttek egy jelentős részt a toronyba. Biczó 
Piroska csak egy kisebb szondát tudott nyitni, 
ahol egy bejárati ajtót talált a járószint alatt. 
Így joggal feltételezte, hogy ez egy pincelejáró 

volt. Mi azonban 2021-
ben két és fél méter mélyre 
ástunk le, és az ajtóval szemben falazott ablak-
nyílásokra bukkantunk. Ebből arra következtet-
tünk, hogy ez lehetett a földszint. Így a lőrések 
az első emeleten helyezkedhettek el. Ez akkor 
bizonyosodik be, ha befejezzük az ásatást. Még 
egy métert haladunk lefelé, bízom abban, hogy 
akkor megtaláljuk a padlót – mondja Fazekas 
András Kristóf.

A középkori Kecskemét egy 
újkori épületben
A kutatás régészeti kontextusa azért is kulcs-
fontosságú, mert amikor az 1700-as évek elején 
építeni kezdték a barokk kolostort, gyakorlati-
lag a középkori Kecskemét központjába építet-
ték bele a falakat. Csak az alapárkokat ásták ki, 
így nem is okoztak különösebb károkat sem.

– Így valójában egy időkapszulaként lehet 
felfogni a Kodály Intézet alatti rétegeket. Egy 

olyan időkapszulaként, ami a kolostor építése-
kor zárult le. Ahogyan bontottuk ki a rétegeket, 
úgy haladtunk visszafelé az időben, Kecskemét 
ezeréves történelmében – részletezi az ásatás 
jelentőségét András. 

A beruházási szint 390 centi a jelenlegi padló-
szint alatt. Az 1.60 és két méter mélységben fel-
tárt leletek az 1500-as évek közepére, második 
felére keltezhetőek. Akkoriban a város központi 
tere lehetett itt, egy nagyon keményre ledön-
gölt padlórésszel, ami akár út is lehetett vagy 
egy piactér.

A régészek dolgát nehezítette, hogy az öt 
helyiség nem egymás mellett található, csak két 
szomszédos van közöttük. Így lényegében mo-
zaikdarabokat tártak fel: tároló gödröket, kuta-
kat, alapozási árkokat, cölöpfonatokat és meg-
égett paticsot, nagyon nagy mennyiségben. Ez 
utóbbiak valószínűleg a korábbi faszerkezetes 
kolostor falaihoz tartoztak.

2022 végén, 2023 elején már közel négy mé-
ter mélyre jutottak a régészek: ekkor tárult fel 

előttük az Árpád-kori Kecskemét. 
– Az Árpád-kori rétegben gödröket, ala-

pozási árkokat tártunk fel, és az 1200-as 
évekre tehető kerámiák is napvilágra 
kerültek. A legjelentősebb eredmény 
azonban az, hogy a tanári szoba alatt 

egy 13. századi, félig földbe mélyített ház 
maradványaira bukkantunk. Bár a vá-

ros több pontjáról is kerültek már 
elő Árpád-kori emlékek, ilyen 
egybefüggő leletegyüttest nem 
találtunk még. Ebben az időben 
szórtan helyezkedtek el a telepü-
lések, nagy valószínűséggel 1368, 
a város első írásos említése előtt 
ezt a területet hívhatták Kecske-
métnek – hangsúlyozza az ásatás 
vezetője.

Egy másik fontos felfedezése a 
kutatásnak, hogy a barokk falakat a 

leégett kolostor maradványai mellett 
középkori eredetű, masszív, 1,3 méter 

széles kőfalakra építették, amelyeknek a 
jelenlegi épülettel hasonló volt a tájolásuk. 

Egy gyermek csontjai is  
napvilágra kerültek
Fazekas András Kristóftól megtudtuk, hogy ezi-
dáig több ezer darab kerámia, rengeteg állat-
csont, mintegy 35 darab pénzérme került elő, 
ezek korukat tekintve 500 évet ölelnek fel. A 
legfiatalabb pénzérme 1859-ből származik, a 
legidősebb pedig Zsigmond király korára, az 
1300-as évek végére, az 1400-as évek elejére 
datálható. Bár a templom temetőjén belül nem 
ástak, a falak mentén egy gödörbe hajított gyer-
mek maradványait is feltárták. 

A leletek egyelőre a múzeum raktárában van-
nak, megtisztítják, restaurálják őket a régészek. 
Ha befejeződik a kutatás, Fazekas András Kristóf 
publikálja majd az eredményeket. Mint mondta, 
elképzelhető, hogy egy kamaratárlat is helyet 
kap majd a felújított Kodály Intézetben ezekből 
a különleges középkori kincsekből.

Időkapszula a középkori Kecskemétről
EGY ÁRPÁD-KORI LAKÓHÁZ, PÉNZÉRMÉK ÉS EGY GYERMEK CSONTJAI IS ELŐKERÜLTEK A KODÁLY INTÉZETBŐL

Eközben Nyugaton zátonyra fut a műemlékvédelem…
A napokban látott napvilágot a nyugat-németországi Luetzerath 
falu kiürítése és lerombolása kapcsán az annak megakadályozá-
sa érdekében kitört botrány, amelynek megfékezésére a karha-
talom beavatkozását is elrendelték. A cél a szénbánya bővítése, 
illetve egy lignitbánya létrehozása, amelyre a berlini kormány 
szerint Németország energiabiztonsága érdekében szükség van. 
Az energiaügyi kényszerhelyzet fellépésével – felerősödve az 
erőszakos vallási térhódítással – a műemlékvédelem, az egyes 
tagállamok kulturális öröksége is veszélybe kerülhet?

A Németországban kialakult helyzet 
évszázados probléma. Véleményem 
szerint a jelenleg kommunikált ener-
giaügyi kényszerhelyzet érdekében 
elkövetett lépések egy előre elterve-
zett folyamat részei, amelybe nincs 
beleszólása a német műemlékvéde-
lemnek sem. Valljuk be, az „értékre
torika” – a „szükség nagy úr” mottója 
miatt – teljes mértékben kiüresedett, 
amely a régészeti feltárások megva-
lósítását és eredményeinek tudo-

mányba való 
b e é p ü l é s é t 
is negatívan 
b e f o l y á s o l -
ja, egyúttal a 
történettudo-
mány által ed-
dig ismert té-
nyek további 
bővülésének 
lehetőségét is 
szinte kizárja. 

Templomok, középkori kolostorok 
lettek markológépek áldozatai, vagy 
alakultak át a kultikus tér funkcióból 
egészen hétköznapi célokat szolgáló 
terekké. 

Eközben hazánkban, sőt Kecske-
méten is rendkívül jelentős beru-
házások indultak és zajlanak ma is. 
Ilyen többek között a fentiekben 
részletezett Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem Kodály Zoltán Zene-
pedagógiai Intézetének felújításához 

kapcsolódó régészeti megfigyelés, 
amely a régészet szakszerű és egyút-
tal tudományos munkájának köszön-
hetően –  a kulturális örökség védel-
méről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
szerint előírtak alapján – rendkívül 
fontos. Kecskemét város történetét, 
identitását meghatározó tárgyi em-
lékek láttak napvilágot, a középkori 
Kecskemét életét meghatározó té-
nyekre derült fény. A törvény I. 4. § 
(1) bekezdése így szól: 

„A kulturális örökség 
a nemzet egészének kö
zös szellemi értékeit hor
dozza, ezért megóvása 
mindenkinek kötelessége. 
Tilos a kulturális örökség 
elemeinek veszélyeztetése, 
megrongálása, megsem
misítése, meghamisítása, 
hamisítása.” 

Ha nincs a beruházói szándék, 
nincs a szakértelem és nincsenek 
meg hozzá a múltunk tiszteletben 
tartására kötelező törvényi rendel-
kezések, sok közösség története, 
kultikus terei és egyéb kulturális 
örökségét keretbe foglaló keretei 
már régen odavesztek volna (lásd a 
nyugaton zajló folyamatokat). Pedig 
a jövőben ezekre egytől egyig na-
gyon nagy szükségünk lesz!

A kulturális örökség a nemzet egészének közös 
szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása 
mindenkinek kötelessége. (…) A jövőben ezekre 
egytől egyig nagyon nagy szükségünk lesz.

„

Árpád-kori (12-13. század) objektumok dokumentálása  
 az egykori kolostor refektóriumában

Fotó: Fazekas András Kristóf, KKJM

Hajagos Csaba 
történész, osztályvezető 

(Kecskeméti Katona 
József Múzeum)
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Meddig lehet elviselni a kínt? 
Mi az a pont, amikor arra a 
döntésre jutunk, hogy már nem 
akarunk élni tovább? Talán 
elképzelni sem tudjuk, milyen 
okok vezethetnek ahhoz, hogy 
valaki feladja a küzdelmet. A 
túléléshez nem mindig elegen-
dő a saját akarat, néha szükség 
van a segítségre, a csodára. 
Így kapta meg a reményt Tibor 
bácsi is egy jótevőtől. Petényi 
Tibor áram, fűtés, víz és remény 
nélkül maradt tavaly év végén. 
Az idős bácsi élvonalbeli focista 
volt a KTE-nél, azonban mind a 
két lábát amputálni kellett. Re-
habilitációra járt, összesen négy 
és fél évet töltött kórházban. 
Csupán ezt követően mehetett 
haza. A lemezbódéban, ahol 
lakik, az élet elviselhetetlenné 
vált. Tibi bácsi már élni sem 
akart. Karácsony előtt másfél 
héttel azonban a Kecskeméti 
Városrendészet és Sipos László 
önkormányzati képviselő felka-
rolták az ügyét.

Molnár H. Boglárka

„Karácsonykor is segítettek a város-
rendészek” – olvasom a hírt a Hírös.
hu-n. Nem tétovázom, telefonálgatni 
kezdek, hogy megtudjam, hol lakik 
Petényi Tibor. Jön is a cím, indulok. 
Kiskertváros egyik utcájába érve látom 
a „palotákat”. Keresem a házszámot, 
de hamar rájövök, hogy teljesen feles-
leges. Egy lemezbódét pillantok meg, 
mely körül szeméthalmok domborul-
nak, a gaz szinte teljesen ellepi az egy-
kor virágos, zöld kertet. „Csókolom, 
Tibi bácsi!” – köszönök neki jó hango-
san az utcáról, már várta érkezésemet. 
A placcra alig tudok belépni, csupa sár, 
víztócsa az ingatlan előtti terület. Ke-
rekesszékében ül az építmény bejárata 
előtti kis folyosón, könyökét a karfán 
pihenteti, keze összekulcsolva az ölé-
ben. Ahogy közelebb érek hozzá, ér-
zem, elgyengül a gyomrom: rettenetes 
bűzt kezdek belélegezni, ami a felhal-
mozódott hulladékkupacok felől ter-
jeng. Nem szólok semmit az orrfacsaró 
szagról az öregnek, megneveltek.

Tragédiáját tudván, nagyon félén-
ken kezdek el beszélgetni a láb nélkü-
li bácsival. 1-2 perc sem telik el, látom, 
hogy itt nincs tabu, gond nélkül mesél 
Tibor, bármit kérdezhetek.

„Érszűkület, érmeszesedés volt 
a bal lábamban, 2018. január 9-én 
amputálni kellett. Átküldtek Kiskun-
félegyházára, a rehabra, ott pedig 
elfertőződött a jobb lábam, a bokám-
nál. Seb alakult ki rajta, nem gyógyult, 
elfertőződött és húsevő baktérium 
támadta meg” – idézi fel a szörnyűsé-
geket Pipec (hamarosan kiderül, miért 
is hívom így). Mint megtudom, itt még 
nem értek véget a megpróbáltatásai. 
Vérmérgezést kapott. Azért, hogy 
életben maradjon, 2019 áprilisában le 
kellett vágni a jobb lábát is. Ezt köve-
tően rehabra küldték, összesen négy 
és fél évet töltött kórházban. 2022. 
április 19-én tért haza Kecskemétre, 
csakhogy időközben a lemezbódéja 
élhetetlenné vált. „Nagyon megviselt 
a helyzet. Nem volt áram, így fűtés 
sem, s közben bejött a hideg” – me-
séli. Fúrt kútjából is homokos víz jött 
csak. Tibor bácsi ekkor már élni sem 
akart. Fázott és egyedül volt. Már úgy 
volt vele, hagyja eszkalálódni a hely-
zetet addig, míg szíve meg nem szű-
nik dobogni.

„Hogyan jutott el idáig az élete?” 
– kérdezem, ugyanis fiatalon sztárfut-
ballista volt Kecskeméten. „1968-ban 
kezdtem el focizni” – kezdi a magya-
rázatot egy cigire rágyújtva Tibi bácsi, 
hosszú lesz a történet. 

A Kecskeméti Dózsában serdülő-
ként, ifiként játszott, majd átment a 
Dózsa II.-be. NB I/B-ben rúgta a labdát 
két meccsen, bár a csapat nevet vál-
tott, a KSC-ben is igazolt játékos volt 
’77-ig, akkor vonult be katonának két 
évre, ez idő alatt Mezőtúron játszott 
a Szabó Lajos SE-nél. ’79 nyarán iga-

zolt át a KTE-hez, ahol – emlékei 
szerint – egészen ’87-ig bal oldali 
középpályás, balhátvéd volt. Ezt kö-
vetően Kiskunhalason két szezont 
húzott le, majd Lajosmizsén az NB 
III-ban játszott egy szezont. Miután 
kezdett kiöregedni, Jakabszálláson, 
majd Kunszálláson focizott. Körül-
belül 40 évig volt élete Pipecnek 
a futball, akire ezt a becenevet a 
focis társai ragasztották rá még a 
Dózsában.  

A hírnévnek azonban ára volt. 
Élete sokszor a bulizás körül forgott. 
Miután a focit abbahagyta, a saját 
szakmájában, kárpitosként kezdett el 
dolgozni. A válást azonban nem úszta 
meg, 2004-ben elköltözött otthonról, 
hátrahagyva a 3 szobás lakást volt 
feleségének és három gyermekének. 
Ekkor vásárolta meg a hobbit a Kis-
kertvárosban. „A legszebb hobbi volt 
itt a környéken, gyönyörű virágokkal, 
fákkal volt teli az udvar. Akkor is ez 
a lemezbódé volt itt, de nekem ez 
elég volt” – meséli élettörténetét Tibi 
bácsi.  

A válás pszichésen nagyon megvi-
selte, és mivel volt pénze, nem dol-
gozott jó pár hónapig. Ezt követően 
már csak alkalmi munkákból élt, iszo-
gatott, tengette életét. De egy másik 
probléma is utolérte: bár megvolt a 
40 év munkaviszonya, nem érte el a 
nyugdíjkorhatárt, így nem folyósítot-
ták neki a pénzt. Amikor pedig meg-
kapta az első havi nyugdíjakat, bekö-
vetkezett a tragédia, levágták a bal 
lábát, a többit meg már ismerjük.

A teljes kétségbeesés kerítette ha-
talmába Tibi bácsit. Ráadásul a téli 
hidegben a kihűlés fenyegette a szin-
te tehetetlen kisöreget. „Szombaton 
jönnek összeszedni a szemetet nálam” 
– töri meg a letargikus hangulatot. 

Nyitom a már jól ismert kaput, töb-
ben szorgoskodnak, magam is zsákot 
ragadok Bárány István operatőr kollé-
gámmal, és nekilátunk a szemétdom-
bok eltakarításának. Míg Tibi bácsi 
4 és fél évet nem volt otthon, addig 
a telkét telehordták szeméttel. Női 
cipő, szandál, táska, bútorok és még 
lehetne sorolni, hogy mi mindennel 
van tele az exfocista udvara. 

Beszélgetni kezdek Suba Ágnessel, 
a városrendészet egyik munkatársá-

val. Mint kiderült, a segítség az utolsó 
pillanatban érkezett. 2022. december 
12-én Sipos László önkormányzati 
képviselő arról tájékoztatta dr. Német 
Zsoltot, a Kecskeméti Városrendészet 
intézményvezetőjét, hogy bejelen-
tés érkezett hozzá, mely szerint egy 
többszörösen hátrányos helyzetben 
lévő, súlyos mozgáskorlátozott férfi 
segítségre szorul. A társaság külterü-
leti szolgálatot teljesítő felügyelője, 
Suba Ágnes gyorsan felkereste Peté-
nyi Tibort. Ekkor már mindössze más-
fél hét volt karácsonyig.

A csoda megtörtént: a Petényi Ti-
bor környezetében élő, igazi önzet-
len fiatalember, Brezina Zsolt, egy, a 
neve elhallgatását kérő alapítvány és 
az MVM-partner Térvillszer Kft.-nek 
összefogása meghozta az eredményt. 
Szenteste előtt egy nappal, december 
23-án délelőtt 10 óra 15 perckor fel-
gyulladt a villany, biztosítva a mele-
get, a fényt és a reményt.

„Azonban volt egy másik probléma 
is, ami nyomta Tibor bácsi szívét” – 
meséli Ági a történet további pontjait. 
Pipec szerette volna, ha a még élő csa-
ládtagjai felvennék vele a kapcsolatot, 
ugyanis az évek során elhidegültek 
egymástól. Mint hallom, a jég most 
már megtörni látszik.

„Mit szokott főzni, Tibi bácsi?” – 
kérdezem az öreget, aki szorgosan 
szedi szét a zsákokat. „Pörköltet! 
Sütni, főzni szeretek, ezért magam 
szaggatom a nokit!” – részletezi mo-
solyogva az ételkészítési szokásait 
Pipec. 

Jó pár órát eldolgozunk nála, tisztul 
a telek, tisztul a lélek. Mindenkié. Egy 
kicsit magamba fordulok, mert nem 
gondoltam volna, hogy Tibor bácsi – 
a történtek ellenére – egy végtelenül 

kedves, mosolygós, jó humorú, intelli-
gens ember. 

Kész. A szemét összeszedve. „Egy 
hét múlva jövünk” – mondom Pipec-
nek, hiszen a gaztalanítás a következő 
feladat. Az öreg integet, visszaintek, 
a visszapillantóban látom meg a zseb-
kendőt a kezében.

Eltelik pár nap, hívom Tibi bácsit, 
hogyan érzi magát. Kiderült, sorra 
érkeznek a felajánlások. Bucsáról 
például egy elektromos mopeddel 
segített egy helyi lakos, valamint a 
KTE öregfiúk csapatának tagjai is 
látogatják a bácsit, reményt adnak 
neki, hogy nem szabad feladni. To-
vábbá több felajánlást és segítséget 
is kapott, részben a Kiskertváros la-
kóitól, illetve a Kecskeméti Kiskertvá-
ros Egyesülettől. 

Nem vagyok kecskeméti. Ideköl-
tözve az első dolog, ami megfogott a 
városban, az az emberek jószívűsége 
volt. Ha valaki bajban van, a segít-
ség biztosan érkezni fog. Tibor bácsi 
esetében is így történt. A mentőakci-
óban nem csupán Suba Ágnes és Bre-
zina Zsolt vett részt, hanem a Hírös 
Polgárőr Egyesület és az Alsószék-
tó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület 
munkatársai is. Nemrégiben egy kis 
LED-tévét ajánlott fel valaki. Tibor na-
gyon boldog volt, amikor megkapta a 
készüléket, könnyes szemmel mond-
ta, végre tud nézni egy kis focit. 

Így is történt, akkor egész éjjel 
meccseket nézett. Kinyílt előtte a 
világ, tudja követni a híradót és a 
sportközvetítéseket. 

Meddig lehet elviselni a kínt? Mi az 
a pont, amikor arra a döntésre jutunk, 
hogy nem akarunk élni tovább? Most 
végre egy olyan történetet hallunk, 
amelyből kitűnik az emberek jószívű-
sége, embertársuk iránti szeretetük, 
törődésük. Az összefogásnak és a jó 
szónak, szándéknak óriási hatalma 
van. Mindenkinek dolga van a földön, 
de egy biztos, a mi feladatunk, hogy 
figyeljünk egymásra. Minden élet ér-
ték. Örülök, hogy megismertem egy 
fantasztikus embert, Tibi bácsit, aki 
jó, hogy van nekünk!

LETT FÉNY, MELEG ÉS REMÉNY: 
megmenekült Tibi bácsi a fagyhaláltól

Fotók: M
olnár H. Boglárka
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Több mint ezer fiatal volt kíván-
csi a Neumann János Egyetem 
nyílt napjára. A január 18-ai 
eseményen nemcsak az egye-
tem három kara, de azok duális 
partnerei is bemutatkoztak.

Időnként mozdulni is nehezen lehe-
tett, annyi diák lepte el a Neumann Já-
nos Egyetem CAMPUS-ának auláját az 
intézmény nyílt napján. Volt, aki csak 
nézelődött, de sokan konkrét érdek-
lődési szándékkal érkeztek.

– Mérnök-informatikus pályán 
gondolkodom, reménykedem benne, 
hogy felvesznek, beleszerettem ebbe 
a helybe – mesélte Mihálovics István.

Az egyetem hallgatói által épített 
járművek, robotok mellett a duális 
képzésben partner cégek standjai is 
nagyon népszerűek voltak. Több mint 
ezer fiatal volt kíváncsi minderre.

– Hatalmas az érdeklődés az idei 
nyílt napunk iránt is. A múlt héten volt 
az Educatio kiállítás, ott is megjelent 
az intézményünk. Képzéseinket, szak-
jainkat mutatjuk be, és szeretnénk azt 
megmutatni, mennyire vonzó, mennyi-
re kedvelt intézmény a Neumann János 
Egyetem – nyilatkozta dr. Fülöp Tamás, 
a Neumann János Egyetem rektora.

Dr. Fülöp Tamás hozzátette, nagyon 
erős érv a Neumann János Egyetemen 

megszerzett diploma mellett, hogy a 
munkaerőpiacon kifejezetten keresett 
szakmákat szerezhetnek a hallgatók, így 
nagyon gyorsan el tudnak helyezkedni.

– Mi az, amit ma Neumann tenne? 
Mivel foglalkozna ma Neumann János? 
Valószínű kvantumszámítógépeket 
építene. Megújuló járművekkel, olyan 
technológiákkal foglalkozna, amelye-
ket itt, a Neumann János Egyetemen 
mind tanítunk. Ilyen a mesterséges in-

telligencia, a robotika, a digitalizáció, 
az automatizáció, a fenntartható tech-
nológia. Úgy gondolom, hogy mindaz, 
ami az egyetem kutatási portfóliójá-
ba tartozik, ott van a legújabb, leg-
kurrensebb témák között – mondta 
Csizmadia Norbert, a Neumann János 
Egyetemért Alapítvány elnöke.  

A modern kutatási témák mellett 
a Neumann János Egyetem további 
előnye, hogy gyakorlatorientált az 

oktatás. Ráadásul az intézmény folya-
matosan vizsgálja a céges és vállalati 
igényeket is, ennek köszönhetően a 
Gazdaságtudományi Karon például 
idén szeptembertől elindul a turiz-
mus-vendéglátás szak.

Az érdeklődés láttán az egyetem 
vezetése valószínűsíti, hogy ahogyan 
eddig minden évben, így 2023-ban is 
növekedni fog a hallgatói létszám.

 Hájas Barnabás

Több mint ezren vettek részt 
az egyetem nyílt napján

Január 19-én hirdették meg a 
Petőfi 200 műveltségi vetélke-
dőt diákok és nyugdíjasok szá-
mára a Petőfi Sándor Általános 
Iskola aulájában. Az intézmény 
és a Nyugdíjasok Klubjainak 
Vármegyei Jogú Városi Szö-
vetségének közös versenye a 
generációk közé is igyekszik 
hidat építeni.

Petőfi emlékére meghirdetett mű-
veltségi vetélkedővel kezdődött el 
Kecskeméten a második emlékév. A 
versenyt közösen szervezte meg a 
Nyugdíjasok Klubjainak Vármegyei 
Jogú Városi Szövetsége és a Petőfi 
Sándor Katolikus Általános Iskola. A 
felhívást múlt csütörtökön tették köz-
zé az iskola aulájában.

– A Petőfi 200 nekünk kettős ün-
nep. Egyrészt nyilván ez az országos 
kezdeményezés bennünket is kötelez 
a nevünk okán, illetve ebben az évben 
lesz ötvenedik éve, hogy az intéz-
mény Petőfi Sándor nevét viseli. Nagy 
megtiszteltetés számunkra, hogy a 
nyugdíjas szövetség ránk gondolt 
együttműködő partnerként – mond-
ta dr. Szabó Ildikó, a Petőfi Sándor 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
intézményvezetője.

Az ünnepélyes kihirdetés alkalmá-

ból az intézmény magyar szakkörös 
diákjai Petőfitől Petőfiről versben és 
prózában címmel műsort adtak elő.

A verseny célja, hogy a résztvevők 
jobban megismerjék Petőfi költői élet-
művét. Emellett a vetélkedő kiváló 
lehetőséget ad arra, hogy a generá-

ciókat közelebb hozza egymáshoz, 
hiszen nemcsak 4 fős diák vagy nyug-
díjas, hanem vegyes korú csapatok je-
lentkezését is várják a szervezők.

– A generációk teljesen különbö-
zően értékelik és élik meg a kultúrát 
mindennapjainkban. Itt egy kis hidat 

kell képezni a kettő között. A hagyo-
mányokat ápolni kell, és ugyanakkor 
újra kell értelmezni mindenkinek a 
saját lelkében szívében, szellemében, 
hogy mit ért ma kultúra alatt – hang-
súlyozta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester.

Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnöke elmondta, a vetél-
kedő jó példa arra, hogy Petőfit min-
denki magáénak érzi, így a második 
emlékév sem marad további progra-
mok nélkül a megyében.

– Hihetetlenül örülök annak, hogy 
egész Bács-Kiskun vármegye megmoz-
dult. Én annak idején a kollégáknak 
egy ilyen biztatást mondtam, hogy 
jó lenne, ha a vármegyében minden 
napra jutna egy Petőfiről szóló meg-
emlékezés, szerintem már jóval a napi 
három fölött tartunk, és egyre több 
lesz belőle – emelte ki Rideg László.

A műveltségi vetélkedőre január 
22-től, azaz a magyar kultúra napjá-
tól kezdve lehet jelentkezni. A ver-
seny első két fordulójában e-mailben 
kapott feladatokat kell megoldani, a 
döntőbe a legjobb 10 csapat juthat 
be. A kategóriák dobogósai egynapos 
kiránduláson vehetnek majd részt.

 Harkai György

Petőfi emlékére hirdettek generációk 
közötti műveltségi vetélkedőt

Dr. Fülöp Tamás,  
a Neumann János Egyetem rektora

Fotók: Banczik Róbert
Fotók: Banczik Róbert
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A Hírös.hu mellett már a 
Youtube-on és a Spotify-on is 
elérhető Barta Gabi podcastje, 
a Gyerekcipőben. Kollégánk, aki 
tévés szerkesztőből lett logo-
pédus, olyan kiváló szakembe-
rekkel beszélget, akik hivatá-
suknak választották, hogy a 
gyerekek életét szebbé, jobbá 
és könnyebbé tegyék. Ebben 
nyújt számunkra is segítséget 
Gabi podcastrovata. 

Pásztor Andrea

– 2003-ban kerültem a Kecskeméti Te-
levízióhoz. Már itt dolgoztam, amikor 
megszereztem a diplomám Budapes-
ten, a Szegedi Tudományegyetem  ki-
helyezett tagozatán elektronikus sajtó 
és PR szakirányon – kezdi a beszélge-
tést Gabi. – Kisebb-nagyobb megszakí-
tásokkal 2015-ig dolgoztam a KTV-nél 
műsorvezetőként és szerkesztőként. 
Korábban már végeztem drámapeda-
gógiai szakon is. Miután a harmadik 
gyermekem megszületett, a gyes ideje 
alatt elkezdtem az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógia Karán tanulni.

– Mi inspirált, hogy új szakmát 
tanulj?

– Először arra gondoltam, hogy szí-
vesen lennék beszédtanár. Amikor pe-
dig a legkisebb fiam későn kezdett el 
beszélni, logopédiai fejlesztésre volt 
szükségünk. Így szülőként és hallga-
tóként is bejártam a logopédiára, a 
Czollner térre. A Kecskeméti Szakszol-
gálatnál és az EGYMI-nél végeztem a 
gyakorlataimat, majd – miután két éve 
megszereztem a diplomát – munkát 
is ajánlottak. Azóta logopédusként 
dolgozom, de teljesen nem tudtam 
elszakadni a televíziózástól sem. Be-
mondóként maradtam a KTV-nél.

– Két éve vagy logopédus. Mi-
lyen problémákkal foglalkozol 
leggyakrabban?

– Azért választottam ezt a szakmát, 
mert úgy éreztem, hogy valamilyen 
segítő hivatást szeretnék végezni. 
Nagyra tartom azokat az embereket, 
akik erre tették fel az életüket. Ez egy 
nagyon sokrétű szakma. Az emberek-
ben leginkább az él, hogy a hanghi-
bákat javítjuk ki, de ez annál sokkal 
komplexebb, nagyon izgalmas terápi-
ákkal dolgozunk. Én jelenleg például 

a dadogással, a nyelvi késő kisgyere-
kekkel is foglalkozom. Olyan gyere-
kek is járnak hozzám, akiknek nyelvi 
zavaruk van, és több támogatásra van 
szükségük ahhoz, hogy az iskolában 
megállják a helyüket. A logopédia eb-
ben nagyon nagy segítséget jelenthet. 

– Hogy jutott eszedbe a podcast?
– Én nagyon szeretek podcastet 

hallgatni vezetés, sőt házimunka 
közben is fülhallgatóval. Ugyanúgy 
érdekelnek a közéleti témák, a pszi-
chológiai vagy épp a filmes podcastek. 
Mindenről lehet találni jó beszélgeté-
seket. Nagyon megszerettem ezt a 
műfajt. Logopédusként és édesanya-
ként is sok kiváló, gyermekekkel 
dolgozó szakemberrel találkoztam, 
így született meg az ötlet, hogy sa-
ját podcastet indítsak, és egy-egy jó 
hangulatú beszélgetésen keresztül 
mutassam be őket. Szerencsésnek 
érzem magam, hogy ebben a műfaj-
ban összeköthetem a két szakmámat. 
Nagyon szeretek beszélgetni, a gyógy-
pedagógusi munkámból kifolyólag 

pedig sok érdekes témába nyerhet-
tem betekintést. Most mindkettőt 
kamatoztathatom.

– Magától értetődő volt a podcas-
ted témája?

– Úgy gondolom, hogy a szülők 
sokkal több kihívással szembesülnek 
a gyereknevelés terén, mint koráb-
ban. Nagyon sokat változott a világ 
ahhoz képest, mint amikor mi voltunk 
gyerekek. Ráadásul túl sok az elérhe-
tő, gyakran egymásnak ellentmondó 
információ a gyereknevelés, fejlesztés 
terén, szinte lehetetlen eligazodni… 
Nagyon fontos, hogy hiteles szak-
emberek nyújtsanak támogatást. Eb-
ben szeretnék segíteni a podcasten 
keresztül. 

– Mire volt szükséged ahhoz, hogy 
megvalósulhasson az ötleted?

– Fél éve jutott eszembe a dolog, 
felvetettem Kozák Polettnek, a Kecs-
keméti Médiacentrum főszerkesztőjé-
nek, ő pedig az első pillanattól támo-
gatott a megvalósításban. Szerencsére 
a Hírös.hu is épp megújulás előtt állt, 
így műfajilag is színesíthettem a hír-
portált. A podcast külföldről indult, 
ott már óriási gyakorlata van. Olyan 

felszerelés szükséges hozzá, amellyel 
azok is tudnak dolgozni, akik a tech-
nika területén nincsenek annyira ott-

hon. Gyorsan beszereztünk egy profi 
berendezést, ami egy kis bőröndbe 
belefér. Ezzel házhoz mehetek, és én 
is fel is tudom venni a beszélgetést, 
ráadásul csak minimális utómunkát 
igényel. A vágást Csányi Misinek kö-
szönhetem, a design Fialovszky Laci 
munkája, ehhez Gyenes Kata készített 
fotót rólam, a zenét pedig Horváth 
Viktor írta. 

– Mennyiben más a podcast, mint 
egy televíziós interjú?

– Épp azért tetszik a podcast for-
mája, mert teljesen kötetlen. Nem 
egy steril környezetben, hanem akár 
a beszélgetőtársam otthonában is 
felvehetem. Ebben az intim környe-
zetben sokkal inkább megnyílnak 
az interjúalanyok. Nincsenek kitéve 
a stúdiófelvétel, a kamerák okozta 
stressznek. Mivel nincsenek sza-
bályok, az egész arról szól, hogy 
kielégítsem a kíváncsiságom. Attól 
lesz különleges, hogy ebben benne 
van mindkettőnk személyisége. Úgy 
veszem észre, hogy mindezek miatt 

sokkal szívesebben 
mondanak igent egy 
ilyen beszélgetésre a 
riportalanyok. Nekem 
pedig egy plusz aján-
dék, hogy nemcsak a 
szakembert, hanem 
magát az embert is 

megismerhetem. 
– Mi alapján választod ki a témá-

kat és beszélgetőtársaidat?

– Eddig mindhárom beszélgetőtár-
sammal jól ismertük egymást – vagy 
a gyerekeimnek köszönhetően vagy a 
munkámon keresztül. Sági-Baté Etel-
ka, akivel a tanulásmódszertanról be-
szélgettünk, nekünk is sokat segített. 
Gereben Anita, aki a dadogás problé-
májáról mesélt nekem, a munkatár-
sam. Sebestyén Mária meseterapeutát 
pedig szintén nagyon régóta ismerem, 
ő az egész családunk segítségére volt. 

Különösen izgalmas számomra, 
hogy a beszélgetéseken valamilyen 
problémát járunk körbe, annak ke-
zelését mutatjuk be. Lesz egy olyan 
beszélgetőtársam, aki maga is érintett 
az adott témában. A figyelemzavarról 
szól majd ez a beszélgetés, és egy 
olyan szakember szólal meg benne, 
aki maga is küzdött ezzel a problémá-
val. Azért, hogy segítsen magán, bele-
ásta magát a témába, rengeteg iskolát 
elvégzett. Számomra nagyon inspirá-
ló, ha olyan emberekkel találkozom, 
akik egy ilyen hátrányból előnyt 
kovácsolnak. Ebből pedig nemcsak 
nekik, hanem másoknak is hasznuk 
származik. Példát mutathatnak saját 
életútjukkal. 

– Milyen visszajelzéseket kaptál 
eddig?

– Szerencsére csupa jót. Nagy pozi-
tív megerősítés nekem, hogy az egyik 
riportalanyomat már ketten is felke-
resték, akik a podcastben hallottak 
róla.  

– Most milyen témákról tervezel 
beszélgetést?

– Hamarosan a diszlexia témáját is 
körbejárjuk, és sok pszichológiai téma 
is tervben van erre az évre. De szeret-
nék például a sport jelentőségéről is 
podcastet készíteni. Eddig elsősorban 
azzal foglalkoztam, ami engem érde-
kelt, és úgy gondoltam, hogy sokakat 
érint, de szívesen várom a hallgatók 
ötleteit, kéréseit is a hiros@hiros.hu 
címre.

Gyerekcipőben: egyre népszerűbb 
Gyenes-Barta Gabi podcastrovata

Nagyon szeretek beszélgetni, a gyógypedagógusi 
munkámból kifolyólag pedig sok érdekes témába 
nyerhettem betekintést. Most mindkettőt 
kamatoztathatom.

„
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125 éve, 1898. 
január 18-án 
született Farkas 
Lőrinc festőmű-
vész. Iskoláit 
Komáromban 
végezte, majd a 
budapesti Kép-
z ő m ű v é s z e t i 
Főiskolán Zemplény Tivadar tanítványa 
lett. Főiskolai tanulmányainak befeje-
zése után Révész Imre mellett a Kecs-
keméti Művésztelepen töltött hat évet. 
Először 1922-ben tűnt fel a Műcsar-
nokban és azután országos csoportos 
kiállításokon is szerepelt. 1927-ben a 
Gyulai Művésztelep megszervezésére 
kapott megbízást. Festői naturaliz-
musa közel állt az impresszionizmus 
formabontó, atmoszféra-érzékeltető 
irányához, viszont elválasztotta attól 
mélabúra hajló, magát sötét tónusok-
ban kiélő egyénisége. Több műve a 
Magyar Nemzeti Galériában található. 

50 éve, 1973. 
január 29-én 
hunyt el Tóth 
József fafaragó 
n é p m ű v é s z , 
a dunántúli 
pásztorfaragás 
hagyományai-
nak mesteri to-
vábbfejlesztője. 1913-ban született. A 
családi hagyományt követve ő is pász-
tor lett. Előbb kanászbojtár, azután 
csordás, majd tehenész volt. A fafara-
gást pásztor őseitől tanulta. Élménya-
nyagát a környezete, az öregektől 
hallott balladák, mesék és a Bakony 
erdeinek növény- és állatvilága adta. 
Az állattartás és a falusi élet használati 
eszközeit díszítette: botokat, tükröst, 
pipát, ostort, dobozokat. Technikája a 
domborítás, néha a karcolás és a spa-
nyolozás volt. Munkáiból egy kollek-
ciót a kecskeméti Népi Iparművészeti 
Gyűjtemény őriz.

Lapunk 
archívumából

Új lapok Kecskeméten
„A legnagyobb újság nálunk, hogy újév
vel lapunkon kivül még két lap jelent meg 
városunkban, az egyik »Kecskemét«, poli
tikai, szépirodalmi és közgazdászati heti
lap, melynek politikája baloldali; másik a 
»KecskemétVidéki Közlöny«, vegyestartal
mú hetilap, pártszinezet nélkül. Mind a két 
lap beköszönő első számában úgy jelenik 
meg, oly hangon beszél, mintha Kecskemét 
városát ők fedezték volna fel, vagy mint
ha az ő megjelenésük előtt Kecskeméten 
legalábbis lapot sem olvastak volna. Azon 
köztudomású ténynyel szemben, – misze
rint lapunk nem volt pártlap, és csupán he
lyi lap volt, – a »KecskemétVidéki Közlöny« 
jogosultságát, pártszinezet nélküliségével 
akarja indokolni, ám teljék benne kedve, 
örülünk, ha a közügynek használni tud.” 
 (KL, 1873. január 12.)

Visszatekintés 
Egy emberöltő címmel közzétett ve-
zércikkében múltjára tekintett vissza 
a Kecskeméti Lapok. „Szokás szerint 
harmincz évet vesznek egy emberöltőnek. 
– A Kecskeméti Lapok a mai számával 
lép a harminczegyedik év folyamába. [...] 
Nem dicstelen volt az a pálya, mit e Lapok 
megfutottak s mindvégig megfelelt ama 
czéljának, hogy városunkban a közmive
lődést gyarapitsa, – a város ügyeit kellő 
világitásban megösmertetni igyekezzék s a 
politikában a mérsékeltebb elemet a hasz
nos munkálkodás érdekében összetartani 
törekedjék. [...] Lankadatlanúl mindig ott 
voltunk a munkálkodók között, – a czélt, 
az eszmét soha egy perczre sem tévesz
ténk szemeink elől, jogunk van tehát reá, 
hogy harmincz év munkája után önérzettel 
tekintsünk vissza a becsületes munkára, 
emelkedett érzelmekkel gyönyörködjünk a 
sikerben s bizalommal tekintsünk a jövő
be.” (KL, 1898. január 2.)

A város 

krónikáiból

A négyfokos vízben 

csobbantak Tőserdőn
Hatan – öt férfi és egy „hölgy” 
– csobbant január 21-én, 
szombat délelőtt a négyfokos 
Holt-Tiszában, Tőserdőn. A 
Trizoli Jótifuti Egyesület által 
szervezett 2. Rozmár csobba-
náson szép számú drukker, 
barát, családtag is megjelent. 
Jég ugyan nem volt, de leg-
alább eső sem. A csobbanás 
után ebédre, halászlére várták 
a résztvevőket.

Kuti Zoltán főszervező a Kecskemé-
ti Médiacentrumnak elmondta: a 
hideg vízben való megmártózásnak 
akkor van igazán értelme és érté-
ke, hogyha egy egész éven át tartó 
egészséges, sportos életmód részét 
képezi. A jeges csobbanásra csak 

egészségesen és felkészülten sza-
bad vállalkozni!

Tavaly egy arra járó traktorost kér-
tek meg, hogy törje föl a befagyott 
Holt-Tiszát. Idén ennél jóval enyhébb 
az idő, de legalább az esőt megúsz-
ták. A résztvevőket meleg tea és for-
ralt bor várta.

Kuti Zoltán elmondta, hogy leg-
közelebbi programjuk a február 25-i 
farsangi futás, ami Kecskemét főteré-
ről indul majd. Borda Máté

„(…) Az ember mindenen felül 
tudott kerekedni, önmagát ki
véve. Ez emésztette föl a jövőt. 
Ezért álltok tétován a jelenbe 
fagyva. Olyan ez most, mint egy 
fénykép, ami foglyul ejtette a 
pillanatot, nem lehet róla lelép
ni, mindig ugyanolyan marad. 

    Vártok valamire, anélkül, 
hogy egyáltalán a várakozás 
tényével tisztában lennétek. 
Bezzeg a régiek még azt is tud
ták, hogy kire várnak. De hiába, 
mert soha nem jött el az, akit 
vártak. Már maga a várakozás 
is értelmetlen volt, de sokak os
tobán ebből merítettek reményt. 
Ma már nem kell remény az élet
hez. Csak megtörténik, és kész. 
Senki sem keres benne értelmet. 
Az idő engem igazol.” (86.o.)

„A mesteremnek köszönhetek 
mindent. Ő volt az, aki elindí

tott ezen az úton, és belém 
plántálta a tudás keserű 
gyökerét, ami még azóta 
sem szökkent szárba, de 
nyughatatlanul csírázik, 
mint mag a hó alatt. Ha ő 
nincs, akkor elveszek a va
donban. Így lettem vándor 
a körzetek között… Hamis 
egyén, mondta egyszer va
laki rám. – Rövid szünetet 
tartott, majd folytatta: – 
De kérdezem én, kedvesem, 
ha én hamis vagyok, akkor 
mennyivel hamisabb az, aki 
engem hamisnak bélyegez!? 
Nézz körül, Encián! Itt sem
mi sem igazi. Hol van a 
valóság?

– Miért élünk?
– Elrabolták tőlünk a 

valóságot.
– Miért élünk?

– Azért lettem nyomozó, hogy 
közelebb jussak hozzá…

– Miért élünk?
– Olyan, mintha egy fadoboz

ba lennénk bezárva, és egy kéz 
folyton belenyúlna, és találomra 
venne ki és tenne be dolgokat.

– Miért élünk? 
 – …
– Miért élünk? 
– A bálnák tudják…de…nem 

mondják el. Csak énekelnek.
A tűz szüntelenül pattogott 

a kandallóban. Aznap este már 
nem esett több szó közöttük.” 
(132.o.)

  
/Wesz Péter, A bálnák tudják, 

de nem mondják el, csak énekel
nek, Budapest, Napkút, 2022/
   

Wesz Péter, aki – többek között – Katonatelep havilapjának egyik 
munkatársa, már bemutatkozott rovatunkban. Ezúttal újabb 
kötetét vesszük górcső alá egy kis ízelítővel egybekötve.

    Különös világ tárul elénk Wesz Péter legújabb regényét megnyitva. Izgal-
mas krimi, bibliai parafrázisok, abszurd dráma és disztópia, a remény hajszá-
lain ringatózó sötét víziók mind-mind megférnek a 250 oldalnyi kötetben, 
mely már a külcsínt tekintve is reprezentatív szándékot mutat. 
    Két sírásó (Malak és Rúd) történetével bontakozik ki az abszurd krimiként 
is aposztrofálható olvasmányos regényfolyam. A hullák boncolgatásán túl 
azonban később az emberi lélek és a lélek jövőjének kérdései is exhumálód-
nak Tropio, a – néhol kicsit már túlságosan nyilvánvalóan – Agatha Christie 
klasszikus nyomozófigurájára, Poirot-ra emlékeztető trouvailljai által. A szo-
katlan, olykor ironikus felütésű, avagy beszélő nevek is hozzájárulnak ennek 
a furcsa, kopár, mégis az élet jeleit egyre és kitartóan felvillantó világhoz, 
mely – mint később kiderül – egy hajdani üvegváros, a fejlett világ romjain 
pislákol az ember-, lélek- és művészetellenes diktatúra mezében. Vezetője a 
„Tanács”, kiknek tagjait kezdi mészárolni a titokzatos gyilkos…

   Még mielőtt „spoilerbe” fordulna szavunk, térjünk vissza ehhez a külö-
nös atmoszférához, melyet szerzőnk megteremt. Sokrétű stílusmandalát 
kapunk, hol a központi motívum, a „bálnák éneke”, az élet értelmére rá-
kérdezés, sokáig megbúvik, s végül Jónás történetének egyfajta átirataként 
bukkan felszínre. Másik elemi gondolata a regénynek a kérdezés fontossága. 
A Körzet, melyben a mű cselekménye mint egy elhatárolt, betegesen kiala-
kított alapelvekkel átszőtt terület, földrész jelenik meg, az Intelmekre épül, 
melyek szerint a tudás és kérdezés tilos a Körzet lakói számára, hol a sza-
badság és az értelem ismeretlen fogalom, s csak az emlékezés poszttraumás 
viharában csillan föl egy-egy pillanatra (s talán a „kék madár” költői szimbó-
lumában). A hátborzongató elemek találóan és nem túlzott mértékben tűn-
nek föl: csontvázak, fekete bogarak, a gyilkosság nyomai és a halál mind az 
elvakult fajgyűlölet, a „sápadtak” üldözése és az „action gratuit” kivetülései.
    Nem titkoltan van jelen, hiszen egy egész oldalban idézi a szerző a dráma 
egy oldalát, a becketti Godot-ra várakozás, s talán a két sírásó figuráját is 
körvonalazza egy kicsit Valdimir és Estragon kultikus alakja. Időről időről 
felbukkan a kérdés, hogy mire várunk, s mi az életünk értelme, s arra ösztön-
zi az olvasót, hogy maga is, a krimi szálaiba immáron teljesen belegabalyod-
va, valami választ találjon. Persze, mint minden valamire való alkotásban, a 
kimondott válasz elmarad. Mit kapunk? Az érdekfeszítő és extravagáns krimi 
hátterében a bálnák énekének bizonyosságát: a reményt, hogy „az igazság 
egyszer megmutatja magát”.  Turai Laura

Fotók: Borda M
áté

A bálnák tudják
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Újító szellemben teltek életé-
nek eddigi évtizedei. Szakmai 
tevékenysége során mindig a 
jobb, a több iránti vágy és tenni 
akarás jellemezte. Munkahe-
lyein és családi vállalkozásában 
állandóan új technológiákat, in-
novatív megoldásokat keresett. 
Néhány évvel ezelőtt – immár 
nyugdíjasan – egy modellkísér-
letet irányított, amely a kecs-
keméti piac megreformálását 
tűzte ki célul. Abban bízik, hogy 
kezdeményezésének lesz majd 
folytatása.

– Több évtizeden át jelentős közéle-
ti munkát végzett. 2010-ben azután 
visszavonult az országos politikától 
és a különböző szakmai szövetségek-
ben vállalt feladataitól is megvált. 
Miért döntött így?

– Régi igazság, hogy egyszer min-
den véget ér. Ezt tudva 2010-ben, mi-
után az országgyűlési képviselői mun-
kámat letettem, úgy döntöttem, hogy 
a jövőben helyi ügyekkel fogok fog-
lalkozni. A szakmai közvéleményben 
már akkor is benne volt a helyi termék 
fontossága, a helyi termelés és fo-
gyasztás jelentősége. Azt gondolom, 
ma már mindenki tudja, érzi, hogy ez 
nem üres beszéd, s nem volt az már 
évekkel ezelőtt sem, napjainkban 
meg már talán a körmünkre is ég ez a 
probléma. S meglehet, hogy az utób-
bi időben inkább olyan kifejezések 
hangzanak el különböző fórumokon, 
mint például az önellátás vagy az el-
látási láncok rövidítése, de valójában 
ugyanarról van szó: növelni kellene a 
helyben előállított áruk megbecsült-
ségét. E cél érdekében Kecskeméti 
Fogyasztó- és Vidékvédő Egyesület 
néven civil szervezetet alapítottam. A 
város piacán egy mintaprojektet hoz-
tunk létre és működtettünk aktivistá-
ink segítségével éveken át sikerrel, a 
piac- és vásárigazgatóság igazgatója 
és a város vezetői is partnereink vol-
tak. Minisztériumi fölkérésre többed-
magammal, a harmadik év végén, egy 
tanulmányban foglaltuk össze az addi-
gi eredményeket és írtuk le a további 
fejlesztési elképzeléseinket. 

– Mi volt a lényege ennek a 
modellkísérletnek?

–  Röviden úgy tudnám ezt megfo-
galmazni, hogy piac volt a piacban. 
Célunk az volt, hogy visszahozzuk 
a helyi termelőket és fogyasztókat a 
piacra. A rendszerváltozás után az ős-
termelőknek álcázott illegális keres-

kedők, a jogszabályokat kijátszók oly 
mértékű versenyelőnyre tettek szert a 
valódi őstermelőkkel szemben, hogy 
azt a piaci árversenyben már nem 
tudták behozni azok, akik  saját ter-
melvényüket árusították. Mi arra töre-
kedtünk, hogy a kecskeméti piactéren 
belül elkülönítsük a valódi őstermelő-
ket a viszonteladóktól, a nepperektől. 
Előbb csak néhányan, azután látva 
annak előnyeit egyre többen vállalták, 
hogy viselik az egyesületünk kitűző-
jét, amely igazolta, hogy használója a 
saját terményeit árusító őstermelő. Ők 
a piac meghatározott területén belül 
árusíthattak, a vevők célzottan őket 
kereshették. A rendszer működött, a 
vásárlók kedvezően reagáltak, több-
ségük szívesen vásárolta a hazait, és a 
termelők is jól jártak, így azután 2015 
táján már a 700-as sorszámú kitűző-
ket kezdtük el kiosztani. Kísérletünk 
sikere távolabbi vidékekre is eljutott, 
vásárlók és termelők egyaránt jöttek a 
megyehatáron túlról is. Végül, de nem 
utolsó sorban a piac visszanyerte az 
egyik eredeti funkcióját is, ismét agó-
ra lett, egy igazi közösségi tér. A fo-

lyamat azonban 2016-ban megakadt. 
Feleségem ugyanis sajnos már régóta 
beteg, egyre többet kellett neki segí-
tenem, ezért a projekt irányítását át 
szerettem volna adni másnak, ám az 
új piacvezetés más irányú „fejlesztési” 
elképzelést valósított meg. Így a mun-
ka folytatása nem volt lehetséges. Az-
óta elindult a visszarendeződés.

– Mivel telnek a napjai, kikkel tart 
szorosabb kapcsolatot?

– Időm nagy részét a feleségem-
mel töltöm. A sajtón keresztül, meg 
mivel hajnalonta ki-kimegyek a pi-
acra, onnan szerzem be az aktuális 
információkat, azután sietek haza, 
hogy mire felébred, vele lehessek. 
Páromat egyébként még fiatalon, de 
már „munkás” éveimben, Kecskemé-
ten ismertem meg. Ő Budapestről 
érkezve az Agrokémiai Kutatóintézet 
laborvezetője volt, én meg Kalocsáról 
jöttem a hírös városba dolgozni. Más-
fél évvel később házasodtunk össze, 
tavaly ősszel ünnepeltük közös éve-
ink 50. évfordulóját. Két gyermekünk 
született, fiunk, Balázs közgazdász 
végzettséget szerzett, Budapesten 

él, onnan irányítja a családi vállalko-
zást, míg lányunk, Edit jogász, ő is a 
fővárosban, egy bank jogi igazgatósá-
gán dolgozik. Gyermekeinkkel és két 
unokánkkal gyakran vagyunk együtt, 
az utóbbi időben már inkább csak ők 
jönnek hozzánk, öröm, igazi ajándék 
minden velük töltött perc.

– Mit tervez a jövőben?
– Elsősorban rövid távú terveim 

vannak, többnyire csak annyi, hogy 
holnap majd mit fogok tenni. Tervezés 
helyett inkább drukkolok. Drukkolok, 
hogy az ország jól tudjon kijönni eb-
ből a nehéz szituációból, hiszen akár 
az ukrán–orosz háborút, akár az euró-
pai uniós döntéseket vagy a globális 
helyzetet nézzük, nem lesz könnyű. 
Drukkolok azért is, hogy az amaránt 
fontosságát minél szélesebb körben 
felismerjék. Ennek a Közép-Ameri-
kából elterjedt félgabona növénynek 
lesz még jelentősége a jövőben, mert 
víztakarékos, szárazságtűrő, a hősok-
kokat majdhogynem igényli, azaz a 
klímaváltozás hatásait jól viseli. Apró 
magjából, amelynek kalcium-, vas-, 
cink- és magnéziumtartalma jelentős, 

lisztet lehet készíteni, s mivel glutén 
nincs benne, a lisztérzékenyek is bát-
ran fogyaszthatják a belőle készített 
ételeket. Másrészt én mindig is hit-
tem a helyi dolgok jelentőségében, és 
azért is drukkolok, hogy a kecskeméti 
piacon megkezdett munkánknak le-
gyen folytatása, hogy a nagyvárosok 
rájöjjenek – egy-két budapesti kerü-
letben és Miskolcon volt már egy-egy 
nekifutás –, hogy szükség lenne helyi 
élelmiszer-stratégiára, és annak egyik 
része lehet az általunk kidolgozott, a 
helyi piac működését megreformáló 
projekt. Ráadásul talán ez lehetne a 
legkönnyebben megvalósítható ré-
sze, mert pénzügyi befektetést sem 
igényelne, hiszen nem direkt támoga-
tást kellene adni a helyi termelőknek, 
legfeljebb kedvezményes helypénzt 
kellene fizetniük, és egy egynapos 
tréning, továbbképzés is hatalmas 
segítség lenne számukra. Élelmiszer-, 
sőt ellátásbiztonságot hozna mindez 
azoknak a városoknak, ahol bevezet-
nék. Szóval remélem, hogy lesznek 
még követőink!

 Varga Géza

NÉVJEGY
Bagi Béla mezőgazdász Hódmezővásárhe
lyen született 1948. január 28án. Közép
iskoláit Baján, a III. Béla Gimnáziumban, 
felsőfokú tanulmányait a Keszthelyi Ag
rártudományi Egyetem Agronómiai Főis
kolai Karán végezte, növénytermesztési 
üzemmérnök diplomáját 1975ben vette 
át. 1968tól a Kalocsai Állami Gazdaság, 
1970től a BácsKiskun Megyei Állami 
Gazdaságok Szakszolgálati Állomása, 
1977től a lajosmizsei Kossuth TSz, 1980
tól a Városföldi Állami Gazdaság mun
katársa volt. Szakmai tudását, innovatív 
elképzeléseit 1981től a Füzesgyarmati 
Lucernatermesztési Rendszernél kama
toztatta. 1990ben családi vállalkozást 
indított, melynek fő tevékenységét új me
zőgazdasági technológiák meghonosítása 
jelentette. Az első hazai, államilag elismert 
amaránt fajta (Edit) többségi tulajdonosa, 
nevéhez fűződik a termesztés technológiá
jának kidolgozása, az amarántból készült 
termékek hazai bevezetése. A Klorofill 
Bt. tevékenységét 2010ig vezette, ekkor 
feladatait fiának adta át. Számos interjú 
készült vele, elemzéseit, szakmai javasla
tait helyi és országos televíziók, rádiók, 
napilapok, folyóiratok közölték. A MA
GOSZ alelnöke, a szervezet BácsKiskun 
megyei elnöke, a BácsKiskun Megyei 
Agrárkamara alelnöke, a Magyar Agrár
kamara Ellenőrző Bizottságának tagja 
volt. 2002 és 2006 között a BácsKiskun 
Megyei Önkormányzat, 2006 és 2010 kö
zött a parlament munkájában vett részt. A 
Kecskeméti Fogyasztó és Vidékvédő Egye
sület alapítója és elnöke, a Hagyomány 
és megújulás – A fogyasztói piac kísérleti 
modellje Kecskeméten címmel összeállított 
tanulmány egyik készítője, témavezetője 
volt. Szakmai munkásságát 2009ben 
BácsKiskun Megye Környezetvédelméért 
és Mezőgazdaságáért Díjjal ismerték el.

Feleségével a hegyekbenBAGI BÉLA

MI VAN 
VELE?

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk…

Felszólalása a parlamentben GMO-ügyben

Szeretteivel 2006-ban

A Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Fejős Jenőt
A magyar nóta mint hunga-
rikum fejlesztéséért Magyar 
Kultúra Lovagja címmel 
tüntették ki Fejős Jenő 
nótaénekest január 21-én 
Budapesten, a Stefánia-palota 
dísztermében.

A laudáció Fejős Jenő lovagias tettei 
között említi, hogy évtizedek óta a 
kecskeméti Hírös Agóra Kulturális 
Központ nagy sikerű magyarnó-
ta-, népdal- és operettműsorainak, 
valamint további hazai és erdélyi 
rendezvényeknek szervezője. Fejős 
Jenő 2001-ben sikeres énekművészi 
vizsgát tett, azóta gyakran szerepel 
különböző televíziós és rádiós mű-
sorokban. Szülővárosában számos 
fellépési felkérést ingyen vállal, to-
vábbá sokat jótékonykodik: adomá-
nyozott többek között a kecskeméti 

második világháborús hősi emlékmű 
javára, a borsodi árvízkárosult gyer-
mekek megsegítésére és a pécskai 
„magyarok háza” felújítására. A Ma-
gyar Televízió által szervezett Jónak 
lenni jó című műsorban az ő ötle-
tére a nótaest résztvevőivel együtt 
adakoztak a koraszülött gyermekek 
javára. Fejős Jenő 2015-ben Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést ve-
hetett át. Résnyi betekintés a magyar 
nóta világába című könyve ajánlott 
olvasmány lett. A Magyar Zenemű-
vészek és Táncművészek Szakszer-
vezetének megyei elnöke, gondjaik 
megoldásának segítője – olvasható a 
méltatásban.

A Magyar Kultúra Lovagja címet a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kul-
túra különböző területein huzamos 
ideje tevékenykedők elismerésére 
1998 októberében hívta életre.

TOVÁBBI KÉPEK ÉS 
STÚDIÓBESZÉLGETÉS

Fotó: Bogdándi Ferenc



2023. január 26.

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.
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Keresztrejtvényünk megfejtői között kisorsolunk 
két darab családi belépőjegyet  
a Kecskeméti Vadaskertbe.

A nyertesek nevét a következő lapszámban közöljük. 

A megfejtéseket február 13-ig várjuk  
a jatek@hiros.hu e-mail-címre vagy postán  
a Kecskeméti Televízió címére:  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.

A december 15-i lapszámunkban  
megjelent rejtvény megfejtése:

Utálom amikor a manók díszítik fel a karácsonyfát

A nyertesek, Csóka Tamás (06-30/265…) és 
Tolnai Tamás (06-70/277…)

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

Kovács Sára (édesanyja 
neve: Balázs Mária) 
Kecskemét, Németh 
Laurent (Németh Anita) 
Tiszakécske, Aradi Nimród 
Zsolt (Hadari Beáta) 

Nagytőke, Bobák Bella Berta (Timár 
Mónika) Lakitelek, Csendom Emese 
(Gajdácsi Emőke) Páhi, Kotroczó Noel 
(Róka Ágnes) Ballószög, Öreg Nóra 
(Rapcsányi Tünde) Kecskemét, Farkas 
Olívia (Labancz Gyöngyvér) Kecskemét, 
Lestyán Bence (Tóth Nikolett Katalin) 
Móricgát, Ficsór Levente (Molnár Nikolett) 
Petőfiszállás, Uring Lili (Vas Nikoletta) 
Kiskunfélegyháza, Csillik Máté (Csonka 
Ilona) Kecskemét, Szijártó Dorián Laurent 
(Szijártó Szonja Ágnes) Soltszentimre, 
Juhász Ninabella (Bense Tímea) 
Kiskunfélegyháza, Pintér Dominik (Kállai 
Alexandra) Szarvas, Rác Benjámin (Zsikla 
Regina) Kecel, Nagy Viktória Emma 
(Molnár Nikoletta) Kecskemét, Jánosi 
Eszter (Gulyás Réka) Kunszentmárton, 
Ökrös Mirella Szabina (Szilágyi Szabina) 
Soltszentimre, Németh Hanna (Szemerédi 
Linda) Kecskemét, Mészáros Nimród 
(Babos Ibolya) Kiskunfélegyháza, Jurás 
Jázmin Maja (Károly Zsanett Edit) 
Kunpeszér, Bánszki Soma (Tóth Eszter) 
Helvécia, Kiss Hunor István (Lóci Andrea) 
Kunszentmárton, Korb Natasa (Szalay 
Sára Ágnes) Kesztölc, OboraRácz Izabella 
(Rácz Krisztina Erika) Tiszakécske, Rácz 
Lídia (Rácz Renáta) Kiskunfélegyháza, 
Bartucz Doroti (Gyulai Kitti Bianka) 
Kecskemét, Harnos Levente (Nagy 
Mónika) Solt, Sárga Odett (Tihanics 
Rebeka) Kecskemét, Szirtes Ádám Kamill 
(Kovács Szilvia) Kecskemét, Domján 
Dávid (Müllner Zsuzsanna Nikolett) 
Kunszentmiklós, Jáger Milán (Kádár Anikó 
Erzsébet) Kiskunfélegyháza, Rédli Marcell 
(Görög Etelka Bettina) Ladánybene, 
Kapitány Ádám (Kothencz Anikó) 
Kecskemét, Feri Melissza (Szász 
Magdolna) Tiszakécske, Domján Dorián 
(Greksa Zsófia) Kalocsa, Termózes 
Zselyke Hanna (Tompai Olga Mária) 
Kecskemét, Szabó Léna (Tóth Klaudia) 
Lakitelek, Lakatos Elena Mira (Biró 
Erzsébet Klaudia) Tatárszentgyörgy, 
Riersch Mira Bella (Kern Adrienn) 
Kiskunfélegyháza, Parádi Linda (Simonyi 
Éva) Kiskunfélegyháza, Szentesi Zoltán 
(Molnár Renáta) Tiszaroff, Pap Zétény 
(Vízhányó Piroska) Bugac, Bende Alíz 
(Baranyai Zita) Helvécia, Ábrahám Bella 

(Fodor Bea) Kiskunfélegyháza, Kótai Zalán 
(Kocsis Cintia) Nagykőrös, Dobozi Ádám 
(Jusztin Tünde) Nagykőrös, Lenkefi 
Patrícia (Bata Hajnalka Mária) 
Kiskunfélegyháza, Komáromi Bátor 
(Hegedűs Krisztina) Kecskemét, Csikó 
Zénó (Terebesi Csilla) Szabadszállás, 
Szakács Milán (Látos Szilvia) Kecskemét, 
Yomaa Yara (Szilágyi Emese) Isaszeg, 
Gyuris Alíz Lujza (Katona Viktória) 
Nagykáta, Kovács Kamilla (Deák Szilvia) 
Helvécia, Lestár Zalán József (Bertus 
Dorina) Izsák, Koch Bjarne Péter (Ábrahám 
Noémi) Ballószög, Molnár Regő (Rőfi 
Renáta) Izsák, Német Botond (Czifra 
Krisztina) Táborfalva, Német Bíborka 
(Czifra Krisztina) Táborfalva, Tóth Réka 
(Patkós Szilvia) Felsőlajos, Tóth Dominik 
Noel (Pap Ivett Anikó) Kiskunfélegyháza, 
Ördög Luca (Gulyás Maya) Kecskemét, 
Neuwirth Pálma (Győrffy Ágnes) 
Hódmezővásárhely, Sáfár Hunor (Kecskés 
Erika) Nagykőrös, Tardi Zente (Csábi 
Anasztázia) Kecskemét, Dobosi Zalán 
Péter (Mihalik Csilla Ilona) Kecskemét, 
Vakulya Gábor (Hurcsik Erika) Kecskemét, 
Angyal Levente (Balasi Ramóna) 
Kecskemét, Molnár Fanni (Kovács Imola) 
Kecskemét, Csordás Renáta (Meszes 
Mónika) Kiskunfélegyháza, Kovács Miron 
(Szakállas Vivien) Kecskemét, Bajáki 
Hugó (Maróti Petra) Kecskemét, Titis 
Názár (Kotenko Julija Vitalijivna) Ukrajna, 
Brecska Abigél (Csordás Enikő Angéla) 
Orgovány, Brecska Áron (Csordás Enikő 
Angéla) Orgovány, Szabó Nolen Attila 
(Kállai Szabina) Kecskemét, Sinkó Benett 
Attila (Sinkó Erzsébet) Városföld, Szeibert 
Máté Antal (Kocsis Nikolett) Felsőlajos, 
Nagy Ferenc (Fehér Melinda) Orgovány, 
Gémes Botond (Csuhai Katalin) 
Kecskemét, Biró Gréta (Kovács Rita) 
Harta, Bán Elizabet (Szigeti Olga) 
Táborfalva , Kovács Ramóna (Cziriák 
Rózsa) Nagykőrös, Gáspár Villő (Kiss 
Noémi) Orgovány, Tutó Noel (Veres 
Juliánna) Nagykőrös, Dóra Kamilla Ilona 
(Kállai Andrea) Lajosmizse, Straub Dorka 
(Saskői Anikó) Kecskemét, Dinók Ábel 
(Bende Melinda) Városföld, Dinók Fanni 
(Bende Melinda) Városföld, Petró Larina 
(Micsinai Brigitta) Szabadszállás, Horváth 
Csongor József (Csicsa Gina Júlia) 
Nagykőrös, Gyuris Fanni (Tari Bettina) 
Kecskemét, Tóth Ádám Máté (Milanovic 
Liliána) Kunszentmiklós, Nagy Letti 
(Pozsgai Vivien Dorina) Szabadszállás, 
Tankó András (Orosz Helga) Kecskemét, 
Mészáros Gábor (Kiss Magdolna) 
Jánoshalma, Takács Petra (Szőke Irén 
Csilla) Ladánybene, Patik Ábel Győző 
(Barta Zsófia) Kecskemét, Lugosi Máté 
László (Bense Renáta) Kiskunfélegyháza, 

Kádár Zsolt (Dobos Zsanett) Megyaszó, 
Czinege Péter (Kokovai Mónika) 
Szentkirály, Fekete Ádin Balázs (Fehér 
Darinka) Kiskunfélegyháza, Molnár Félix 
(Lukács Laura Zsuzsa) Kiskunfélegyháza, 
Polyák Ruben Gergő (Bobán Ramóna 
Virág) Kecskemét, Bánfi Levente (Vincze 
Anita) Orgovány.

Halottaink
SáraiSzabó László (1949.) 
Kecskemét, Sárközi Jánosné 
Katona Margit (1935.) 
Lajosmizse, Kovács Sándor 
(1940.) Törökszentmiklós, 
Tóth Szabolcs Mátyás (1937.) 

Szolnok, Madarász Jánosné Csóri Erzsébet 
(1931.) Kecskemét, Nagy Gábor (1949.) 
Szabadszállás, Nemes László Antal (1934.) 
Kecskemét, Bíró Istvánné Zöldi Erzsébet 
(1935.) Kecskemét, Bábiczki Józsefné 
Biter Rozália (1925.) Kecskemét, Bóna 
Károlyné Maksa Ilona (1934.) Nagykőrös, 
Buna István János (1948.) Mátészalka, 
Faragó Mihályné Kovács Erzsébet Piroska 
(1949.) Kecskemét, Bertus József János 
(1950.) Kiskunfélegyháza, Vidra Lajosné 
Lakatos Edit Klára (1947.) Lajosmizse, Túri 
Balázs (1954.) Helvécia, Szécsényi 
Ferencné Kis Piroska (1934.) 
Kiskunfélegyháza, Ujhidy Tibor Ferenc 
(1955.) Baja, DeákMolnár Imre (1942.) 
Tápiósáp, Hegyi Zoltán László (1986.) 
Szeged, Mák Sándorné Kis Gabriella 
Eleonóra (1957.) Budapest 08., Csősz 
Gyula (1950.) Jakabszállás, Szabó József 
(1952.) Kiskunfélegyháza, Terenyi István 
(1944.) Lajosmizse, Péter Andrásné 
Földházi Erika (1966.) Lajosmizse, Verebéli 
István (1950.) Csongrád, Rácz Zoltánné 
Takács Zsuzsanna (1944.) Izsák, 
Schönléber Imréné Krizsán Julianna 
(1932.) Fülöpszállás, László Ferenc 
(1940.) Csongrád, Ábrahám Balázs (1931.) 
Túrkeve, Tövisháti Ferenc (1954.) 
Szabadszállás, Ratkai Endre (1942.) 
Sárközújlak, Perlaki István (1943.) 
Budapest 10., Rácz Lajos Lukács (1950.) 
Zalacsány, Báldy Béla (1929.) Somorja, 
Baráné Ilonka Mária (1966.) Kecskemét, 
Pap Györgyné Dubecz Ilona (1963.) 
Kecskemét, Rózsa Sándor Antal (1956.) 
Kecskemét, Flóra Anikó (1974.) 
Kecskemét, Dombó Jánosné Tompos 
Vilma (1938.) Kecskemét, Gulyás Jánosné 
Galla Margit (1940.) Kiskunfélegyháza.  

Házasságot 
kötöttek
Molnár Imre és Almási Éva, 
Abonyi Sándor és Pető Kinga.

1–2. HETI ANYAKÖNYVI HÍREK
A korábbi anyakönyvi hírek a Hírös.hu hírportálon megtekinthetők

Fogadónapok a Városházán
A polgármesteri hivatal közleményben hozta nyilvá-
nosságra tisztségviselőinek fogadónap-beosztását 
az elkövetkező időszakot illetően.

Január 31.
– 8:00–12:00 óráig 

Dr. Temesvári Péter 
jegyző, bejelentkezés 
írásban a jegyzo@
kecskemet.hu címen

– 12:30–16:00 
Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester, 
bejelentkezés írásban a pol-
garmester@kecskemet.hu 
címen 
Február 7.

– 12:30–16:00 Prof. dr. 
Sztachó-Pekáry István alpol-
gármester, bejelentkezés 
telefonon a 76/513-556-os 
számon vagy írásban a szta-
chopekary.istvan@kecske-
met.hu vagy zsamboki.ange-
la@kecskemet.hu  címeken
Február 14.

– 12:30–16:00 Falu György 
alpolgármester, bejelentkezés 
telefonon a 76/513-553-as 
vagy írásban a falu.gyorgy@
kecskemet.hu vagy filius.and-
ras@kecskemet.hu címeken

Február 21.
– 12:30–16:00 En-

gert Jakabné alpolgár-
mester, bejelentkezés 
írásban az engert.
jakabne@kecskemet.
hu vagy latos.mar-
ta@kecskemet .hu 
címeken 

Február 28.
– 9:00–12:00 Gaál József 

alpolgármester, bejelentke-
zés írásban a gaal.jozsef@
kecskemet.hu vagy sutus.
lasz lone@kecskemet.hu  
címeken
Március 7.

– 9:00–12:00 Dr. Homoki 
Tamás alpolgármester, beje-
lentkezés írásban a homoki.
tamas@kecskemet.hu vagy 
sutus.laszlone@kecskemet.
hu címeken
Írásos megkereséseket sze
mélyesen a portán leadva vagy 
postai úton is fogadunk a Pol
gármesteri Hivatal, 6000 Kecs
kemét, Kossuth tér 1. címen.
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Múlt pénteken azt a Körmendet 
fogadta a Messzi István Sport-
csarnokban a Duna Aszfalt–
DTkH Kecskemét, amely már 
2011 óta nem tudott nyerni a 
hírös városban. A Körmendnek 
most is fejet kellett hajtania a 
Kecskemét előtt.

Durázi és Dramicanin kettesei nyitot-
ták az összecsapást, majd Karahodzics 
is eredményes volt a palánk alól, 4–2. 
Kiss triplával vétette észre magát, ám 
a KTE magyar válogatott centere nem 
sokáig hagyta ezt szó nélkül, 6–5. Egy 
vendég kettes kosár után Townes a 
dudaszó pillanatában eresztett el ext-
ra trojkát, nem sokkal később Ivkovic 
tört be és vitte végig a ziccert, 11–7. 
Chambers hozta közelebb a vasiakat, 
11–10. Dramincanin lépett be az alap-
vonalról, a játékszer pedig érkezett is 
jó ütemben, 13–10. Wittmann és Tow-
nes hizlalta a KTE előnyét, 17–10. Egy 
vasi büntetőre Borisov hármasa jött vá-
laszul, 20–11. Chambers is kintről volt 
pontos, Borisov pedig a dudaszó előtt 
engedte el tempóját, ami csont nélkül 
esett be, 22–14. Omenaka állhatott a 
büntetővonalra, ám csak a másodikat 
süllyesztette el, 22–15. Kimaradt a hár-
mas az egyik oldalon, míg a másikon 
nem, 22–18-cal ért véget az első etap. 

A második rész kezdeti pontcsend-
jét Ferencz törte meg, 22–21. Ka-
rahodzics tette fel a labdát, 24–21. 
Townes és Mitchell kétpontosai után 
ismét hullámvölgy, 26–23. Durázi zsá-
kolását követően, 28–27-nél Forray 
Gábor időt kért. Karahodzics volt tart-
hatatlan a palánk alatt, viszont Cham-
bers is kiváló napot fogott ki, 30–30. 
Ivkovicra esett rá dobás közben, a 
büntetővonalról kétszer talált be a 
háromból, 32–30. Ferencz hármasá-
val a Körmend vette át a vezetést, de 
csak pillanatokig, ugyanis Dramicanin 
is betalált távolról, 35–33. Chambers 
egyesei behullottak 35–35. Borisov 
tempója zárta a félidőt, 37–35. 

Mitchell a sarokból nyitotta a har-
madik negyedet, 37–38. Karahodzics 
kapta a gyűrű alatt, 39–38. Townes 
csapta be a körmendi védelmet, 41–
38. Durázi reagált a túloldalon, 41–40. 
A KTE két büntetőjéből csak az első 
ment be, 42–40. Karahodzics termelte 
be testi adottságait kihasználva, 44–
40. Chambers pillanatai következtek, 
44-43. Borisov maradt higgadt a bün-
tetővonalon, majd Townes tempója is 
pontos volt, 47–43. Gyors kosárváltás 
után, 49–45-nél időt kért Kocsis Ta-
más. Ferencz és Kiss kosaraival 49–50 
állt a táblán. Townes zsákolt senki-
től sem zavartatva, 51–50. Dramica-
ninnak ütöttek oda, és bár bement 
a kísérlet, azt nem adták meg. A két 
egypontos viszont bement, 53–50. 

Ferencz egyest dobott, Townes a túl-
oldalon könnyedén ment végig a gyű-
rűig, 55–51. 

A Borisov elleni szabálytalanság mi-
att megítélt három büntetőből mind 
bement, 58–51. Chambers a sarokból 
hintette be a triplát, 58–54. Labdaszer-
zésből Wittmann adta fel Townesnak, 
62–54. Időt kért a Körmend, majd 
Mitchell tempójával zárkóztak, 62–56. 
Dramicanin újabb egy pontot jegyzett, 
63–56. Chambers hármasára Townes 
szintén távolról válaszolt, 66–59. Du-
rázi lepattanót gyötört be, ám a KTE 
amerikai játékosára nem volt ellen-
szerük a vasiaknak, 68–61. Mitchell a 
negyed derekán 68–63-ra módosítot-
ta az állást. Kucsera középtávolijából: 
70–63. Ferencznek csak a második 

büntetője volt jó, 70–64. Karahodzics 
faulttal együtt termelte be a túlsó pa-
lánknál, 72–64. Townes újabb villaná-
sával már tíz volt a csapatok között, 
74–64. Újabb vendég időkérés után 
sem tudták a gördülékeny és pengés 
kecskeméti támadások útját állni a 
piros mezesek, ám 76–68-nál, kicsivel 
két perccel a vége előtt Forray Gábor 
tartott taktikai értekezletet. Durázi 
zsákolt, 76–70. Townes a vonalról egy 
büntetővel jelentkezett, 77–70. Cham-
bers kettővel a másik térfélen, 77–72. 
Technikai fault után Borisov maradt 
higgadt, aztán Townes ellen is szabály-
talankodtak, 79–72. Kucsera kapott 
forintos labdát, behúzta nagy erővel, 
két kézzel, ezzel kialakítva a végered-
ményt, 81–72.  Komáromy András
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Jól szerepelnek a sportiskola 
jégkorongcsapatai
A jégkorongozás kecskeméti indulása óta négy országos bajnoki aranyérmet és egy 
bronzérmet szereztek a Kecskeméti Sportiskola (KESI) jégkorongszakosztályának a 
csapatai. A jégkorongozók december eleje óta használhatják a jégcsarnokot, előtte 
hetente egyszer Kiskőrösre, az ottani jégpályára jártak edzeni.

A bajnoki szezon első 
felében kisebb hátrány-
ba kerültek a csapatok 
a szűkös edzéslehető-
ség miatt, azonban ezt 
már sikerült ledolgoz-
ni. A KESI jégkorong-
szakosztályának az U14-
es, U16-os és U18-as 
csapatai első helyen áll-
nak csoportjukban.

A jégkorongszak-
osztálynak közel száz 
igazolt játékosa van 6 
korosztályban. Az iga-
zolt játékosoknak sűrű 
a programjuk, mert az 
U8-as csapatnak heti 3, az U10-es és U12-es csa-
patoknak 4, az U16-os és az U18-as csapatoknak 
heti 5 edzésük van.

Az év kezdete óta több tornán szerepeltek a 
kecskeméti jégkorongozók.

Január 7-én a Városligeti műjégpályán tartotta 
a Magyar Jégkorong Szövetség a Magyar Jégko-
rong Napja elnevezésű rendezvényét. 108 csapat 
vett részt a játéknapon. A KESI jégkorongszak-
osztálya U8 és U10 csapattal képviseltette magát 
és szép sikereket értek el, bár ezekben a korosz-
tályokban még nincs eredményszámolás.

Január második hetében az U14-es korosz-
tály részére rendeztek Kecskeméten négy csa-
pat részvételével felkészülési tornát, amelyen a 
Kecskeméti Sportiskola csapata minden mérkő-
zését megnyerve kimagaslóan szerepelt.

Január 14-én és 15-én az U10-es és az U8-as 
korosztálynak is Kecskemét rendezte meg a so-
ros tornáját, ráadásul az U10-es korosztály két 
csapattal indult a magas létszám miatt.

Az U16-os csapat Makón szerepelt egy erős 
találkozón, ahol a Szeged csapatában még kül-
földről igazolt játékosok is szerepeltek. A Sze-
ged ellen 8–2-re nyert a kecskeméti csapat, a 
következő meccsen a Makó ellen is nyertek, 
5–3-ra.

A Lanchíd, az Arany és a Móra Általános Isko-
lákkal együttműködésben történik a korcsolya-
oktatás a testnevelés órák keretében. Ez az 
együttműködés a negyedik éve folyik a három 
általános iskolával.

Megkezdődött a hokisuli is a Kecskeméti 
Sportiskola Jégkorongszakosztályának szervezé-
sében. A 2014-ben vagy később született lányok 
és fiúk szerdán és szombaton vesznek részt a 
hokioktatásban. Az oktatásra a város minden is-
kolájából várják a fiatalokat. 

A szakosztály három edzője, Szabó István, Var-
ga Dániel és Horváth Kristóf foglalkozik a csapa-
tokkal, a testnevelés óra keretében érkező kor-
csolyázni tanulókkal és a hokisuli résztvevőivel.

Egykor legendákkal kosarazott 

a kosárlabda akadémia edzője
Január 11-én az akadémia vezetése, valamint játékostársai és 
tanítványai köszöntötték 60. születésnapján Lakosa Zsoltot. 
A kiváló edző Százhalombattán kezdett kosárlabdázni, majd 
a Honvéd csapatához került, ahol a sokszoros bajnokcsapat 
tagjaként Gellérttel és társaival játszhatott.
– Már a honvédos 
éveim végén kaptam 
egy szép levelet Ké-
gel Tamástól (idő-
sebb Kégel Tamás, 
ma az akadémiánk 
fiú szakágvezetője – 
a szerk.), aki igyeke-
zett a hírös városba 
csábítani. Akkor még 
nem jöttem, de há-
rom évvel később már idevezetett az utam, az 
újjászerveződött KSC-be igazoltam – mondta 
Kecskemétre jöveteléről.

Nagykőrösön kezdte az edzői pályáját, majd 
Kecskeméten folytatta. A Mercedes-Benz Gyár 
Kosárlabda Akadémián megalakulásától kezdve 
dolgozik. Büszke arra a sok-sok NB-s játékosra, 
edzőre, akiknek pályafutása elején segítséget 
nyújthatott, és a többiekre is jó szívvel gondol, 
akikkel megszerettette a sportágat.

– Hiszem, hogy jobbak lettek és élményeket 
kaptak a közösen eltöltött évek alatt. Volt pár 
bajnoki cím, országos döntő, remek Eb-szere-
pést, kiváló külföldi és hazai torna. Mind-mind 
szép emlék – fűzte hozzá.

A Mathiász János Iskolában a legkisebbekkel 
foglalkozik, az akadémián a serdülőkkel.

– Sok az ügyes gyerek. Sajnos csak kevés a 
várhatóan magas játékos közöttük. Mindenütt 
rájuk vadásznak a különböző sportágakban. 
Egyelőre a serdülőkkel az eredmény másodla-
gos, a képzés a lényeg, de jövőre azért döntő-
be szeretnénk jutni – mondta.

Hangsúlyozta, hogy az akadémia egy nagy csa-
lád, rendben vannak a dolgok, mindenki tudja a 

feladatát, megvan a háttér. A kecskeméti akadé-
mia fontos része a hazai kosárlabdának.

Az U13-as csapat decemberben egy nem-
zetközi tornán sikeresen szerepelt. Négy el-
lenfeléből három ellen győztesen jöttek le 
tanítványai a pályáról. Az EYBL U13-as torna 
1. fordulójában a szerb Div Basket ellen egy 
szoros mérkőzésen, kemény csatában sikerült 
győzni, majd a román és a szlovák csapat ellen 
magabiztos, nagy különbségű győzelem követ-
kezett. Az egyetlen vereséget az ukrán ellenfe-
létől szenvedte el a csapat.

Lakosa Zsolt értékelése szerint tanulságos 
mérkőzéseket játszhattak. Mindegyik hasznos 
volt a maga nemében.

– Az ukránok elleni vereségből is tanulhatunk. 
Javulni kell a labdaátadásokban, a kinti dobások-
ban. Pozitívum a küzdeni tudás, a harcosság, a 
pozitív hozzáállás, a 3:1-es mérleg az első nem-
zetközi megmérettetésen. Csak pár hónapja rak-
tuk össze ezt a korosztályt, ami augusztusban 
még nagyon heterogén volt. Most már kezdenek 
összeérni. Remélem, jó kis csapat lesz jövőre 
belőlük, a versenyző korosztályban – emelte ki 
a nemzetközi torna legfontosabb tapasztalatait.

Dr. Filus Andor, a Kecske-
méti TE futballklub ügy-
vezető igazgatója nemrég 
bejelentette, hogy január-
ban folytatódhat a Széktói 
Stadion „ráncfelvarrása”, ami 
a szurkolók által annyira vá-
gyott városi oldalt érinti már. 
A betonszerkezet rendbetéte-
le, illetve a beléptető kapuk, a 
pénztárak és a kamerarend-
szer beüzemelése is elindul 
januárban, valamint a kanyar 
alatti régi büfét és vizesblok-
kokat is felújítják.

Arról, hogy az MLSZ jóváhagyta, 
hogy tavasztól már akár 5000-en is 
kinn lehetnek a hazai meccseken, 
Szemereyné Pataki Klaudia pol-
gármester is beszámolt közösségi 
oldalán.

A Széktói Stadion felújítása mel-
lett a KTE Labdarúgó Akadémián az 
edzőpályák létesítésére és fejlesz-
tésére is nagy figyelmet fordítottak. 
Első körben a Széktói Stadionban 
az 1-es műfüves pálya kapott új 
borítást, emellett a Bóbis Gyula 
Edzőcsarnok mellett és mögött há-
rom kisméretű műfüves pályát ala-
kítottak ki, ezek közül kettő fedett. 
Nagy segítség ez, hiszen így megol-
dódnak a kis korosztályokban a téli 
teremhasználati kérdések, január-
ban már a fedett pályákon kezdik a 
felkészülést.

A műfüves pályákat szeretnék 
majd egy nagyobb rendezvénnyel 
ünnepélyesen is átadni, de ezzel 
megvárják a tavaszt és a jó időt, vél-
hetően a márciusi válogatott szüne-
tet célozzák meg vele.

 H. Gy.

Körmend ezúttal is fejet hajtott

Fejlesztések 

a Széktóiban
Fotó: Duna Aszfalt–DTkH Kecskem

ét /Réti Attila/
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2015-ben tűnt el Kecskemét-Felső-
széktóról egy gyönyörű labrador, akit 
hiába keresett családja. Sajnos nem 
ritka az ilyen eset, Bella története 
azonban – Lassie-hez hasonlóan – me-
sebeli véget ért. Nyolc év után ugyanis 
visszakerült otthonába a csavargó 
kutyus. Felismerte gazdáit, sőt a régi 
vezényszavakra is emlékezik.

Hatalmas az öröm Bánáti Attiláéknál. Nyolc év 
után került elő Bella nevű labradoruk, aki még 
felsőszéktói albérletükből szökött el 2015-
ben. Most újra elszökhetett a csavargó eb, a 
Vályogvető utcában fogta be az ebrendészet, 
ahol leolvasták a chipjét. Így derült ki, hogy 
elveszettként van nyilvántartva, és megtudták 
az eredeti gazdi elérhetőségét is. 

Attiláék másnap már haza is vihették kutyu-
sukat, aki nagy örömmel foglalta el komfortos 
kutyaházát. Bár a hely ismeretlen volt számá-
ra, hisz azóta saját házba költözött a család, 
gazdáit felismerte. A család kisfia, Zsombi 

még csak másfél éves volt, amikor eltűnt, de 
mindketten emlékeztek egymásra. A család új 
kutyájával, Szemivel pedig rögtön összebarát-
kozott Bella.   

– Nyolchetesen került hozzánk, és két és 
fél éves koráig velünk élt, nagy szeretetben. 
Kiderült, milyen okos, az alapvető vezénysza-
vakat is ismerte, kész csoda, hogy még mindig 
emlékszik rájuk – mondja Attila. 

Néhány nap múlva kiderült az is, hogy hol 
élt nyolc évig Bella. Jelentkezett ugyanis a 
család, akikhez az Auchan környékén szegő-
dött nyolc évvel ezelőtt. Azt mondták, nem is 
gondoltak arra, hogy kereshetik, és azt sem 
tudták, hogy be kellene oltatni.

– Kérték, hogy utoljára hadd találkozzanak 
vele, mi pedig természetesen megengedjük. 
Nagyon örülünk, hogy végül haza került, sok 
mindent kell majd bepótolnunk. Bár Bella már 
tízéves, bízunk benne, hogy még sok boldog 
évet tölthet velünk – zárta a beszélgetést 
Attila.

 Pásztor Andrea

Csoda Kecskeméten: nyolc év után 
tért haza Bella, a szökős labrador

Tizenegy évvel ezelőtt érkezett 
Kecskemétre, az akkor még 
másodosztályban játszó KTE 
kosárlabdacsapatába. Azóta 
feljutottak az első osztályba és 
szép sikereket értek el, megsze-
rezte a magyar állampolgársá-
got és válogatott lett, családot 
alapított és ma már két gyer-
mek boldog apja. Azt mondja, 
Kecskemét minden szegletét 
ismeri. Új otthonra lelt itt a vaj-
dasági Topolya, majd Szabadka 
után. Kemal Karahodžićcsal 
beszélgettünk.

Borda Máté

– A Vajdaságból származik, ami egy 
soknemzetiségű terület. Az Ön család-
jára is jellemző ez a sokszínűség?

– Igen, édesapám szerbiai bosnyák, 
édesanyám szerb. Egy kisvárosban, To-
polyán születtem, ami Szabadkától 34 
kilométerre délre található. A nemzeti-
ségi sokszínűség teljesen megszokott 
ezen a vidéken.

– Hogyan került kapcsolatba a 
sporttal?

– A családom apai ágán sok a spor-
toló, édesapám maga is profi kosaras 
volt. Szerbiában a foci és a kosár a két 
legnépszerűbb sport, és mivel magas 
voltam, kosárra írattak be. Az iskolá-
ban kezdtem, és még Topolyán meg is 
tettem az első lépéseket a profi kosár-
labda útján. Ezután Szabadkára kerül-
tem a Spartak Subotica együtteséhez, 
ahol két évet töltöttem.

– Hogyan került Kecskemétre?
– Egyszer a Kecskemét ellen ját-

szottunk, és Sztojan Ivkovics, aki ak-
kor a KTE edzője volt, a meccs után 
meghívott a csapatba, mely akkor 
éppen a másodosztályból az elsőbe 
próbált feljutni. Az első külföldi játé-
kosként érkeztem, hiszen a másod-
osztályban az volt a szabály, hogy 
csak egy külföldi lehet a csapatban. 
Feljutva az első osztályba aztán már 

jöhetett a többi külföldi igazolás, mi-
vel itt már több nem magyar játékost 
engedélyeznek. Immár 11 éve kosara-
zok Kecskeméten.

– Nehéz döntés volt elhagyni Szer-
biát és átköltözni Magyarországra?

– Nem mondanám, hogy igazán ne-
héz volt. Szerbiában akkoriban nem 
volt túl jó a kosárlabda helyzete, így az 
előrelépés lehetőségét láttam a Kecs-
kemétre igazolásban. Úgy gondolom, 
hogy tudtam is élni ezzel a lehetőség-
gel. Feljutottunk az első osztályba, 
ahol azóta szép eredményeket érünk 
el. Úgy érzem, hogy sok örömet szer-
zünk ezzel a kecskemétieknek.

– A feleségét már itt ismerte meg?
– Nem, még Szabadkán. Először én 

költöztem át Kecskemétre, később ő 
is csatlakozott. Azóta összeházasod-
tunk, és két szép gyermekünk van, 
egy ötéves kisfiunk és egy hároméves 
kislányunk. A feleségem félig szerb, fé-

lig magyar. Otthon alapvetően szerbül 
beszélünk, de igyekszünk a gyerekeket 
magyarul is megtanítani, hiszen szük-
ségük lesz rá.

– Mi volt az első benyomása Kecske-
métről, amikor megérkezett 11 évvel 
ezelőtt?

– Az, hogy egy szerethető, csendes 
város, kedves emberekkel. Mostanra 
úgy érzem, hogy a második otthonom 
lett, 11 év alatt minden szegletét meg-
ismertem. Itt alapítottam családot, itt 
lettem férj és családapa. Nagyon sok 
jó emberrel ismerkedtem meg, és azt 
gondolom, ezek életre szóló barátsá-
gok lesznek. Azt látom, hogy növek-
szik és fejlődik a város, sokan költöz-
tek ide, sok az új vagy felújított épület. 
Összességében mindenem megvan itt, 
amire szükségem lehet, igazán boldog 
vagyok.

– Hogy érzi magát a klubnál?
– Nagyon családias a légkör. Sok já-

tékos, aki idejön, évekig marad, mert 
érzik ezt a jó hangulatot. Jó a szer-
vezettség is, így valóban arra tudunk 
fókuszálni, ami a dolgunk: hogy jól 
játsszunk. Van egy szurkolói bázisunk, 
akik minden hazai meccsünkre kijön-
nek, bárhogy is megy éppen a csapat-
nak, és mi nagyon értékeljük ezt.

– Néhány évvel érkezése után a 
nemzeti válogatottba is meghívták. 
Milyen érzés volt?

– Hét évvel ezelőtt a szerb mellé 
megszereztem a magyar állampolgár-
ságot is, és 2017-ben már a magyar vá-
logatott színeiben kosárlabdázhattam 
az Eb-n. Ez volt életem egyik legna-
gyobb élménye. Romániát Kolozsváron 
megverni telt ház előtt, és bejutni az 
egyenes kieséses szakaszba! Otthon-
ról, Topolyáról is sok magyar gratulált 
nekem. Nem is gondoltam volna, hogy 
ennyit jelent a magyaroknak az, hogy 
Románia együttesét Kolozsváron meg-
vertük. A nézők egyharmada magyar 
volt, óriási volt a hangulat!

– Az egyenes kieséses szakaszban 
azután Isztambulban éppen Szerbia 
búcsúztatta Magyarországot. Ez a 
meccs is különleges lehetett Önnek…

– Igen, nagyon érzelmes meccs volt 
számomra. A szerb válogatott – nagy 
kosárlabdanemzetként – alábecsült 
minket, de nagyon megszorongattuk 
őket, alig néhány ponttal maradtunk 
végül alul. Nagyon jó meccs volt!

– Az elmúlt években stabil tagja lett 
a KTE-nek. Úgy tűnik, gyökeret eresz-
tett Kecskeméten. Hogy látja a követ-
kező éveit?

– Most 33 éves vagyok, és remélem, 
még jó pár évet tudok játszani ezen a 
szinten. Ehhez nagyon fontos figyelni 
az edzőmunkára, a táplálkozásra és az 
életmódra. Ahogyan az ember öreg-

szik, egyre fontosabban ezek, hogy ma-
gas szinten maradjon a teljesítménye.

– Miből áll egy kosaras étrendje?
– Ezt embere válogatja. Sokan pél-

dául nem fogyasztanak húst. Én min-
dent eszem, csak a mennyiségre figye-
lek oda. Most 115 kg vagyok.

– Ez optimális a 2,10-es 
magasságához?

– Igen, ez a súly most ideálisnak 
mondható. Amikor idekerültem Kecs-
kemétre 11 évvel ezelőtt, nagyon 
vékony voltam, csak 98 kg. Sokat 
dolgoztam azért, hogy fejlesszem az 
izomzatomat. Meg kellett erősödjek 
ahhoz, hogy a magyar első osztályban 
érvényesülni tudjak a többi centerrel 
szemben.

– Mi a dolga egy centernek?
– Ahogy a régi edzőim mondták: a 

center a gyűrű védelmezője, úgy kell 
azt védenie, mintha a saját háza volna. 
És igazuk volt, tényleg ez a legfonto-
sabb feladatunk!

– Hogy néz ki egy átlagos hete?
– Napi két edzésünk van, ezek körül-

belül másfél órásak, ezenkívül kondi-
ban is edzünk. A meccsekre való felké-
szülés része, hogy videón kielemezzük 
az aktuális ellenfél játékát. Mindez 
összességében legalább 5 órát jelent 
naponta. És persze vannak a meccsek: 
a hazaiak jellemzően pénteken, az ide-
genbeliek pedig szombaton. Ez a KTE-
nél végzett munka, és ezenkívül van a 
nemzeti válogatottal való felkészülés 
és a mérkőzések.

– Mit csinál szabadidejében?
– Nagyon sok időt töltök a gyerme-

keimmel, ezenkívül sokat nézek kosár-
labdát, mert ez a mindenem. Olvasni is 
szoktam, és persze pihenni. Ez utóbbi-
ra is kell időt szánni az edzésmunka és 
a sok utazás mellett.

Úgy érzem, sok örömet szerzünk

Interjú Kemal 
Karahodžićcsal, 
a KTE kosár-
labdázójával

NÉPSZERŰ AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁG

%

Az Ipsos 2022-es helyi médiakutatása alapján 
Magyarországon a 18–65 év közötti lakosság 
44%-a tájékozódik önkormányzati újságból.*

Az olvasók között többségben vannak a férfiak. 
A 60 év felettiek több mint fele, a 30–39 éves 
korosztály 38,2%-a olvassa a helyi híreket.

*Az Ipsos a Geotarget K�. megbízásából 2021 decemberétől havi rendszerességű országos online kutatással (Computer Assisted Web Interviewing) méri fel a helyi média 
lakossági percepcióját. A piacvizsgálat célcsoportját a 18–65 éves fogyasztók képezik. A havonta összesen 1000 fős minta reprezentálja a hazai lakosságot a legfőbb 
demográfiai ismérvek (így életkor, nem, lakóhely szerinti régió, településtípus stb.) szerint.
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Fotó: Banczik Róbert


