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Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk
a 8. számú választókörzet
minden lakójának!

FŐTÉR – RÁKÓCZI ÚT – NAGYKŐRÖSI UTCA ÉS KÖRNYÉKE

Megújult Kecskemét szíve
Látványos fejlődés jellemezte
a város idei évét. Különösen
igaz ez a belvárosra, Kecskemét szívére. Interjúnkban arról
kérdeztük Hörcsök Imre képviselőt, melyek voltak az esztendő
kiemelkedő eseményei, illetve a
jövőben milyen feladatok sorakoznak a belvárosért tevékenykedők számára.
Hadd kezdjem azzal, hogy elmondjam: megtisztelő volt számomra,
amikor az önkormányzati választások idején a belváros képviselőjelöltje, majd a választók szándéka szerint
képviselője lehettem. A belváros
mindig kirakatban van. Az itt megvalósuló infrastrukturális fejlesztések
mindig látványosak, hiszen az egész
város közönsége számára készülnek,
s ennek megfelelően az egész város
figyelemmel is kíséri őket, és szívesen el is mondja róluk a véleményét.
Éppen ezért a belvárosban az apró finomságokra is nagyon oda kell figyelni. Számomra óriási öröm, hogy az
elmúlt évben hihetetlen lendülettel
folytatódott az itteni intézmények
megújítása.
A régi művelődési ház immár Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központként működik tovább, 650 millió
forint uniós és kormánytámogatással
igazi, multifunkcionális közösségi
térként. Nemcsak külsőben, de feladatkörben is új elemekkel gazdagodva szolgálja a város kultúráját az
intézmény. Ebben az évben sikerült a
Katona József Színház tetőzetét is új
borítással ellátni. S ha már színház;
sok-sok kecskeméti panaszai találtak
meghallgatásra, amikor a méltatlanul
elhanyagolt, volt Városi Mozi végre
varázslatosan megújulva, Hírös Város
Turisztikai Központ névvel működik
újra. Közel 400 millió forint pályázati pénzből vált ez lehetővé, amiből
Kecskemét önkormányzata 135 millióval, és a színház is 30 millióval járult
hozzá. Ma már itt tartják a Kelemen
László Kamaraszínház előadásait, itt
kapott otthont a társulat balettkara
is. Szintén ebben a gyönyörű épületben nyert elhelyezést a nevezetes
Leskowski Hangszergyűjtemény.

A békás szökőkútnál felállított szobor névadóünnepségén.
Előtérben: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
és Hörcsök Imre képviselő
Fotó: Banczik Róbert

– Ne hagyjuk ki a felsorolásból a főtér
megújulásának újabb szakaszát sem…
Nyugodtan mondhatjuk,
a legnagyobb változást
a főtér felújítása
jelenti a belváros életében.
– Sokan feltették a kérdést az elmúlt
években, hogy a Városháza előtt
megkezdett burkolatcsere miért állt
meg, miért nem folytatódik. Szembetűnővé vált a különbség a Rákóczi
út felújításával, amikor a központba
bevezető, szépen felújított sétálóutcából egy kevésbé szép, már-már leromlott felület fogadta az érkezőket.

Pedig a városközpontban mindenki
megfordul; itt lakó, turista egyaránt.
Ügyeket intézünk, színházba, moziba
járunk, vásárolunk, vagy éppen csak
sétálunk. Most végre méltóképpen látszik az, hogy a város főtere építészeti
szempontból is teljes pompájában tud
megmutatkozni. Amire mindig büszkék voltunk, hogy öt felekezet temploma áll itt, városunk szívében, most,
a kitágult, kinyílt térnek köszönhetően
ez még szebben látható. A főtér-felújítás idei ütemével, a megvalósult szép
részletekkel, a növényzet gondos, igényes kialakításával, a burkolati elemek
gondos kiválasztásával igazi csoda
jött létre. Persze tudom, mindig hallani olyasfajta vélekedést, ami szerint
az épületeket még jobban ki kellene

bontani, de itt már érvek, ellenérvek
ütköznek, hiszen a fákat is sokan védik. Úgy érzem, Farkas Gábor kiváló
arányérzékkel találta meg a legjobb
megoldást ezen a területen is. A Kálvin
tér is megújult, gyönyörűen illeszkedik
a főtér többi részéhez, de említhetem
a Luca-szobrot, a békás szökőkút ötletes elemeit, melyek révén ez a terecske továbbra is a gyermekek kedvence
maradhat.
– Zavarták a felújítás kezdetén
hallható kritikák?
– A felújítás kezdetén valóban nagyon sok kérdés, vagy idejekorán
megfogalmazott kritika is elhangzott.
Néhányan aggodalmaikat fogalmazták meg, főképp, mivel az építést itt
is bontási munkálatok előzték meg.

Nem lehetett látni, milyen irányba
alakul a felújítás, milyen gyönyörű,
esztétikus felületek jönnek majd létre
a végén. Ez valamennyire érthető is.
Sok türelmet igényelt ez az időszak,
meg kell valljam. Ráadásul sokan megkérdőjelezték, miért éppen nyáron
kell ezeket a munkálatokat elvégezni,
a legnagyobb turista-
időszakban, a
Kodály-fesztivál idején? Természetesen soha nincs erre alkalmas évszak,
bármikor is történik a felújítás. Mára
kisimultak a dolgok, egyre-másra érkeznek a hízelgő, pozitív vélemények.
Az idelátogató ismerősök elragadtatással szólnak a látványos fejlődésről,
a megújult főtérről. Nagyon jó érzés
ezeket a véleményeket hallva kecskemétinek lenni.

A felújítási program folytatódik
A főtér felújításával kapcsolatos munkák tükrében különösen szembetűnő a közelben található utcák állapota. Bizony, a belvárosban is
akad néhány utca, melyre nagyon ráférne már egy kis felújítás.
A Nagykőrösi utca valaha a város
egyik leglátványosabb sétálóutcája
volt, összekötötte a központot a közlekedési csomópontokkal, a vasútállomással és az autóbusz-pályaudvarral. Ma is megvan ez a szerepe, de a
főútvonal érthető módon a felújított,
gyönyörű Rákóczi útra terelődött. Ez
persze nem vigasztalja a Nagykőrösi
utcában élőket, akik folyamatosan
keresnek jogos kéréseikkel – idézi fel
Hörcsök Imre képviselő úr. – Öröm-

teli és reményteli az, hogy készen áll
a felújítási terv a Nagykőrösi utcára!
Minden lényeges elemet tartalmaz, a
mélyépítési munkákra, járdára, burkolatra, egyebekre vonatkozóan is. A
város nagyon szeretné ezt a felújítást
is pályázati pénzből megoldani, ráadásul minél hamarabb.
A másik sürgős teendőnk az Arany
János utca felújítása. Ez belenyúlik
az újjászületett főtérbe, ennek az
útfelületnek az újrarakása elkerülhe-

tetlen. A városra jellemző keramitot
meg szeretnénk tartani, ugyanakkor
ennek a nehézsége, hogy a terhelés
során elmozdulnak a keramitkockák.
Mára olyan mértékben romlott meg
ez az útfelület, hogy nyugodtan nevezhetjük balesetveszélyesnek. Aki
erre közlekedik nap mint nap, az
pontosan tudja, hogy így van.
Ugyanígy a Klapka utca is megújulásra vár – ez az utca szintén a város
megújított részére, a Rákóczi útra
nyílik. Jelenleg nagy a kontraszt. A
három utca felújítását remélhetőleg
önerőből is el tudjuk kezdeni.
Küszöbön áll a vasútállomás meg-

újítása, mely a Rákóczi út folytatásaként egy modern, csodálatos épületegyüttesként valósul meg. Úgyhogy

folytatjuk a munkát, lépésről-lépésre haladunk a jövőben is a felújítási
munkákkal!
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Lezárult
a Kék-víz
program
Az elmúlt időszakban az egész
országban gőzerővel zajlottak az ivóvízminőség-javító
programok, melyek az uniós
előírások szerinti vízminőség
biztosítását célozták. ÉszakBács-Kiskun megye területén
33 település közös projektben,
a „Kék-víz” Ivóvízminőség-javító Programban valósította meg
a beruházást, melynek keretében vízműtelepek és víztornyok
felújítása, új technológiák
létesítése és ivóvízhálózatok
rekonstrukciója, valamint újak
építése is zajlott.
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Ebben a több milliárd forint összértékű programban Kecskeméten
megújultak és új technológiával
bővültek az I. és II. számú vízműtelepek, melyek a város vízellátását
biztosítják, valamint több mint 18
km hosszban, 65 utcában zajlott az
ivóvízhálózat rekonstrukciója is.
Az érintett ivóvízvezetékek
több évtizede – a belvárosban néhol több mint 50 éve – szolgálták
már a lakosságot.
Utcanevek: Vacsi utca, Kasza
utca, Árok utca, Bálvány utca,
Bánffy utca, Szarvas utca, Őz utca,
Galamb utca, Jókai utca, Ferenczy
utca.
– Ezek a fejlesztések egyaránt
érintettek elosztó- és bekötővezetékeket is – hangsúlyozta Kurdi
Viktor, a BÁCS
VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Az elosztóvezetékeket úgy cseréltük, hogy az új
csöveket a már üzemelő vezeték
mellé fektettük, így az ellátás
biztosított lehetett a munkálatok
ideje alatt is. Az egyes ingatlanokhoz tartozó bekötővezetékek
kicserélése mindig csak az elosztóvezeték nyomáspróbája és fertőtlenítése után kezdődhetett, az
utolsó munkafázis pedig a munkaterületek helyreállítása, várhatóan
ezekkel is végzünk nemsokára. Az
elmúlt néhány hónapban elvégzett rekonstrukciók jártak ugyan
kényelmetlenségekkel, azonban
hosszú távú pozitív hozadékukat
közösen élvezhetjük, hiszen a
megújított vezetékhálózat újabb
évtizedeken át fogja szolgálni a lakosság biztonságos ivóvízellátását.
A víziközművek felújítása a művek
színvonalának megőrzése érdekében természetesen a továbbiakban
is ütemezetten folytatódik, de ekkora volumenű projektre, mint ami
az elmúlt két év során zajlott, a
közeljövőben nem kell számítania
a lakosságnak. Köszönjük türelmüket és megértésüket!

K

ecskeméti lakosokat kérdeztünk arról, hogy mi a véleményük a megújult városközpontról, a főtér-rehabilitációról,
amin az elmúlt hónapokban átment a város. Egybehangzóan tetszik mindenkinek, amit lát, hiszen a lakosokat, a programokat, a városi életet szolgálja a megújult főtér.
Varga Lász
ló: – Nagyon
ráfért
már
Kecskemét
belvárosára, főterére,
hogy felújítsák. Különösen szükség
volt a renoválásra a református gimnázium környékén. Legfőképpen a
templom és a parókia közti terület
az, amely az utóbbi időben már nagyon elviselhetetlen volt. Megszépült
a belváros, és ennek nagyon örülök.
Azonban sajnálom, hogy kivágtak né-

hány olyan nagy fát, ami szerintem
megmaradhatott volna. Persze nem
bírálom a városi főkertészt, csak én
így érzem. Azt gondolom, azokkal a
fákkal lett volna teljes a kép. A felújított területen a legszebb látvány akkor tárul elém, amikor a református
templom bejáratánál álló vörösmárvány szobor, a Psalmus Hungaricus
mellett állva körülnézek. Persze nem
csak ez tetszik, mert nagyon jól esik
sétálni a felújított békás szökőkútnál
és az annak környékén kialakított
parkban. Nagyon örülök tehát, hogy
elindult egy folyamat, melynek során
egyre szebb lesz Kecskemét. Ez jól

van így, de nagyon remélem, hogy az
Újkollégium környékén, a Szabadság
téren nem vágnak ki még több nagy
fát. Mert olyan pletykákat is hallottam, hogy ez előfordulhat. Nagyon
kérem az illetékeseket, ne tegyék!
Mert akkor én sírni fogok.
Zisska Árpád: – Nagyon ötletesnek tartom, hogy a Rákóczi utca és
a főtér szinte egybeolvad most már.
Egy igen hosszú szakaszon sétálhat
végig a városlakó és az ide látogató
is, és közben olyan épületeket csodálhat meg, mint a Városháza, vagy
a megújult Városi Mozi épülete.
Én még kicsit hiányolom a programokat a Vasútparkból, a Rákóczi
úti sétálóutcáról, de azt gondolom,
néhány év, és a kihasználtsága legalább olyan lesz mint a főtéré, hiszen
akkor lesz, tényleg egy igazán hos�szú kibővült városközponti részünk.

Az újdonságok kapcsán
a legérdekesebbnek
a
gyerekeknek
kialakított
részt tartom a
békás szökőkút mellett,
a Luca szoborral igazi gyerekbarát
ékköve a város főterének.
Vetési Katalin: – Meglepően szép
és egységes volt a koncepció a felújítás kapcsán. Nagyon tetszik az a
kifejezés, amivel már többször találkoztam: „térfűzér”. Valóban, ezek a
terek – főtér-Rákóczi utca-Vasútpark
– összekapcsolódnak. A burkolat
mentén pedig, ahol kell, ott elkülönülnek vagy épp vezetik a sétálót.
A megújult központ polgár- és gyerekbarát, ami nagyon fontos, hiszen

azoknak kell
elsődlegesen
jól érezni magukat, akik itt
élnek a városban, a téren
sétálnak
át
minden nap,
minden héten.
A padok elhelyezésére külön
felfigyeltem, nyáron árnyas fa nyúlik fölé, télen hangulatos lámpa világítja meg. A Kálvin téri parkolóból
hiányzik kicsit a középső parkolósor azoknak, akik napi rendszerességgel járnak az iskolához, de ott
segíti a parkolást az okos parkolóhely számláló.
A térelemek, plasztikák, oszlopok, az új Luca szobor, az összes
jelkép, kompletten díszére és becsületére válik a városnak.
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Kecskemét Kártya,
a kedvezmények tára
Kecskemét önkormányzata 2010 szeptemberében döntött arról, hogy
2011. január 1-től bevezetik a Kecskemét Kártya-rendszert.
Ennek elsődleges célja, hogy a városi lakosok és döntéshozók
igényeire, javaslataira építve – az elfogadóhelyi partnerhálózat
révén – a települési fogyasztás- és gazdaságélénkítés egyik fontos
eszköze legyen. A rendszer bevezetésével és üzemeltetésével az
önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-t bízta meg
a képviselő-testület.
– Bevezetése óta cégünknél 17 ezren igényeltek Kecskemét Kártyát
– mondta Nagy Gábor, a társaság
ügyvezető igazgatója. – A programba 211 elfogadóhely regisztrált, akik
3-30 százalék közötti kedvezményt
biztosítanak. A kártya népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint
az a tény, hogy mind a használók,
mind pedig az elfogadóhelyek száma évről évre növekszik. Eddig 29
vállalat, illetve szervezet vásárolt
dolgozói részére Kecskemét Kártyát,
melyeket jellemzően évente meg is
újít. A Kecskemét Kártya egy névre
szóló, intelligens, érintésmentes
chipkártya. Használata igényléshez
és kártyadíj megfizetéséhez kötött.
A kártya birtokosai az érvényesítést
és a felmutatást követően azonnali
kedvezményes vásárlásra, illetve
szolgáltatás igénybevételére jogosultak a honlapunkon feltüntetett
kecskeméti elfogadóhelyeken. Szeretnénk, ha ez a város vezetésétől

induló program, és a városkártya
bővülő szolgáltatásai minél szélesebb körben elérhetővé válnának.
Ez ugyanis jelentős mértékben segítheti a városban élők és dolgozók
kedvezményes vásárlásait, valamint
a különböző szolgáltatásokhoz történő hozzáférésüket.

Intelligens buszvárók
Idén
ősszel
77
autóbusz-ják követni az egyes járműveket,
megállóban – köztük számos belvá- és szükség esetén beavatkozást
rosiban – végezték el az intelligens tudnak kezdeményezni, például
utastájékoztató eszközök kihelye- mentesítő jármű küldése, járat átzését és a buszöblök szükség sze- helyezése, stb. A megállókban lévő
rinti átépítését. A hivatalos nevén elektronikus kijelzőkön az érkezé„Komplex Forgalomirányítási és sek, indulások pontos idejéről és
Utastájékoztatási Rendszer” úgy az esetleges késésekről is értesülműködik, hogy a helyi autóbuszo- hetnek az utasok. Általánosságban
kon elhelyeztek egy-egy fedélzeti fél- vagy egypercenként frissülnek a
eszközt, amely a diszpécser és a kijelzők adatai. A beruházás részejárművezető közti kommunikáció ként a szegélycsere, a burkolatok
támogatásán túl online GPS adato- és egyes helyszíneken a buszvárók
kat szolgáltat a központnak. Ezek felújítása is megvalósult a kijelölt,
alapján a diszpécserek nyomon tud- legforgalmasabb 77 helyszínen.

Győrfi Ró
bert: – Pedagógusként
kicsit a gyerekek szemével
is kell néznem
az új városközpontot.
Azt kell, hogy
mondjam, remek munkát végeztek,
nem csak új reprezentatív környezet,
de új közösségi terek is létrejöttek
a főtér-rehabilitációval. Példátlanul
szép idén a karácsonyi díszvilágítás
az egész téren, a korcsolyapályát szívesen vesszük birtokba mi is a diákjainkkal, hiszen az iskoláknak előzetes
bejelentkezés alapján ingyenesen a
rendelkezésükre áll a koripálya hétköznap délelőttönként. A gyerekeknek kialakított új rész, a békás szökőkút környéke nagyon ötletes, ahova

szívesen jönnek városi és környékbeli
családok is sétálni, játszani.
Dr. Sárközy István, volt alpolgár
mester: – Amikor elkezdtük a főtér felújítását, még alpolgármester voltam,
ezért jól ismerem a beruházási elképzeléseket. Nagyon jónak tartottuk akkor, hogy a projektet sikerült kiterjeszteni a Vasútkertre. Az volt a cél, hogy a
főtéri programok egy részének idehelyezésével tehermentesíthessük a főteret, de sajnos ebből nem sok minden
valósult meg. Meggyőződésem, hogy
érdemes lenne az ügyet továbbgondolni, hogy a teljes Vasútkert bekapcsolódhasson a megújulásba. A Rákóczi
úttal kapcsolatban: sajnálatos módon
nem sikerült a tulajdonosok miatt
a néhány magánkézben lévő épület
homlokzatát felújítani, pedig erre a város is áldozott volna. Nagyon szép lett
viszont a Kálvin tér, jól érvényesülnek

a városképi jelentőségű épületek. Lehet,
hogy kevesebb
most a parkoló,
de biztonságosabban lehet
közlekedni. A
békás kút környéke a gyerekek nagy kedvence lesz,
de a Református Újkollégium előtti
résszel még érdemes lenne foglalkozni. A Kéttemplom-köz gyönyörű lett a
díszkivilágítással és az új burkolattal,
nagyon helyes, hogy bevásárló- és szórakoztató funkciót kapott. Jónak tartom azt is, hogy sikerült a növényzetet
megújítani, a régi fákat lecserélni a főtéren. Lenne még teendő, több helyen
jobban vissza kellene vágni a felesleges
ágakat, hogy a tér és szép műemlék
épületei láthatóvá váljanak. Összessé-

gében így teljessé vált a főtér, nagyon
szép, már csak a nem odavaló rendezvényeket kellene más helyszínre elhelyezni a tér megóvása érdekében.
Pál Attila színművész: – Nagyon
örülök neki, hogy megújult a főtér és
környéke. Ezzel a rekonstrukcióval a
belváros terei, közösségi területei már
olyan egységet alkotnak a null kilométerkőtől a Rákóczi úton át a Vasútparkig, amely végre méltó Kecskemét
városához. Kedvenc helyem, zugom
nincs, de ha van időm, nagyon szívesen
sétálok a főtéren. Most, hogy a kamaraszínház az egykori Városi Mozi épületébe költözött, különösen sokszor
koptatjuk a köveket a felújított részeken. Végigmegyünk a református gimnázium mellett, majd a Rákóczi úton.
A városunkba érkező turistákat is itt, a
főtér környékén teszik le a buszok, így
első kecskeméti benyomásuk is ehhez

a részhez kötődik. Ezért is különösen fontos,
hogy megújult
a tér. Nappal
is, este is szívesen sétálok
és gyönyörködöm
benne,
de sötétedés után mindig azt érzem,
ehhez a szépen rendbe tett belvároshoz méltóbb fények is illenének.
Egyébként magam is hozzájárulok ahhoz, hogy még több látványossággal
találkozzanak a járókelők. Időnként
behozom ugyanis kutyámat, Matyit,
akivel sétálunk a színháztól a Rákóczi
úton, és vissza. Ha valaki azt mondja,
látta, amint valaki egy jegesmedvét sétáltat a megújult belvárosban, az csak
én vagyok és Matyi, a hetvenkilós komondorom.
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Középpontban: az Ember
Dr. Gaszner András tizenhét éve a belváros háziorvosa, de páciensei
nem láthatták még fehér köpenyben. Rendelőjében halk zene szól, a
betegeket pedig nem az asztal túloldaláról kérdezi ki panaszaikról,
hanem maga mellé ülteti őket. A vizsgálat után mindenkit kikísér,
nem kéri, hanem maga vezeti be a „következőt”. Ezek a külsőségek is
arról tanúsodnak, hogy ő másként tekint a betegekre, mint az orvosok
általában.
– Pesten, az azóta megszüntetett
BM kórházban kezdtem a pályát. Kecskemétre házasodtam, itt a megyei
kórház belgyógyásza, majd radiológusa lettem – eleveníti fel pályájának
kezdeteit dr. Gaszner András. – Már
klinikusként is ott munkált bennem
az a dilemma, hogy vajon egy orvosnak egy bizonyos szakterületen kell
profivá válnia, vagy általánosan kell
jól művelnie ezt a hivatást. Végül is
ez utóbbi győzött. Feltettem magamnak egy kérdést: ha nem a szűken vett
szakmára kell fókuszálni, akkor mi
lehet a lényeg? Az ember – találtam
meg a választ. Háziorvosi munkám
pedig lehetőséget adott arra, hogy ne
csak a beteggel, hanem az emberrel
is foglalkozhassak. Ugyanakkor alapellátásban dolgozó orvosként tapasztalhattam meg azt is, milyen jó érzés,
hogy részese lehetek egy közösségnek. Elsősorban nem mint szakember,
hanem mint ember.
– Nagy szükség van egyre inkább
elgépiesedő világunkban erre a szem
léletre. Mennyiben követel többet
egy orvostól ez a hozzáállás?

A gondok többnyire
lelki eredetűek
– Rá kellett ébrednem arra, hogy az
emberek legnagyobb problémái nem
szervi, sokkal inkább lelki eredetűek.
Éppen ezért egy háziorvosnak már
nem csak szakembernek, sokkal inkább
hús-vér embernek kell lennie. Közvetítő szerepet kell betöltenie a probléma
és a megoldás között. Ehhez sokszor
elég a hallgatás, az odafigyelés, az
odafordulás, máskor okos kérdéseket
kell feltenni, s csak a legvégső esetben
tanácsot adni. Mert meggyőződésem,
hogy az embernek saját magának kell
megoldania a problémáit.
– Jól gondolom, hogy erre legin
kább az idős betegek esetében van
szükség?
– Az idősebbeknek gyakran elmagányosodásuk miatt van igényük a
beszélgetésre, de sajnos a fiatalok is
könnyen válhatnak „lelki” beteggé. A
modern világban egyre több tudáshoz juthatnak hozzá, viszont ez a

tudás nem elég és nem alkalmas arra,
hogy megtalálják a megoldást problémáikra. Gyakran szoronganak. A
szorongó embernek kapaszkodót kell
nyújtani úgy, hogy közben ne váljon a
rendszerben igazi beteggé. Ezt pedig
egyedül a beszélgetéssel, az odafigyeléssel tehetjük meg. Komoly felismerés volt számomra, hogy a betegek
a szakmán túl sokkal inkább annak
kommunikációját várják el tőlem.

Át kell vennem
páncienseim terhét
– Eszerint ön lelki szemetesládaként
is funkcionál a rendelőben. Mi van
akkor, ha „megtelik” mások feszült
ségével, problémájával?
– Mi ezt konténer funkciónak hívjuk, és valóban része a munkánknak.
Hitvallásom szerint, amennyire tudom, le kell vennem pácienseim válláról a lelki terhet, amit cipelnek. Ez a
teher itt marad nálam, de az évek során megtanultam bánni vele. Szükség
volt erre, hisz meggyőződésem, hogy

Dr. Gaszner András: a pályám kezdetén,
még frusztrált, marad-e időm a betegek
lelkével foglalkozni, de aztán
megfigyeltem, hogy mintha egy felsőbb
rendező elv mindig gondoskodna erről

egy háziorvosnak nemcsak a testre
kell fókuszálnia, hanem a lélekre is
figyelmet kell fordítania.
– Hogy van erre ideje, amikor
mintegy kétezer beteg tartozik a kör
zetébe?
– A pályám kezdetén, még frusztrált, marad-e időm a betegek lelkével
foglalkozni, de aztán megfigyeltem,
hogy mintha egy felsőbb rendező elv
mindig gondoskodna erről. Ha egyegy betegemnek nagyobb gondja van,
akkor többnyire nincsenek is olyan sokan a váróban. Ha pedig mégis, akkor
a többiek megérzik, hogy most van
fontosabb az ő betegségüknél, és nem
türelmetlenkednek. Emellett gondoskodtam arról is, hogy ne teljen hiába
a várakozás. Saját készítésű sorszámaim hátoldalán idézeteket találnak
gondolatébresztőnek.
– Az elmúlt 17 évben sokat kaphat
tak öntől a betegei. Mit köszönhet ön
nekik?
– Én is nagyon sokat tanultam tőlük. Járt hozzám egy kedves néni, egy
piaci kofa, aki minden alkalommal

tíz tojással honorálta munkámat. Halála után tudtam meg, hogy a piacon
ő volt mindenki Nyilas nénije. Hozzá
jártak panaszkodni, ugyanis soha senkinek nem adta át azokat a titkokat,
amiket rábíztak. Ő azóta is példakép
számomra, hisz az orvosi titoktartást
valójában nem is olyan könnyű gyakorolni, mint azt gondolhatnánk.

Csak megerősítésre
volt szükségük
Szívesen emlékszem arra az édesanyára is, aki azért kért tanácsot tőlem, mert szerették volna születendő
gyermekük őssejtjét lefagyasztatni a
köldökzsinórból. Én elmondtam nekik, hogy egy harmadik gyermek
vállalásával sokkal többet tehetnek
testvéreikért. Később felkerestek, kiderült, hogy megfogadták a tanácsomat, azóta meg is született a baba.
Csak megerősítésre volt szükségük
tőlem, de ők is megerősítettek engem
abban, hogy jól választottam 17 évvel
ezelőtt. 
Pásztor Andrea

Karácsonyi
történet
Szenteste előtti délután, kora este
volt. A váróterem kongott az ürességtől. A munkatársamat is hazaengedtem már. Egyedül „rendeltem”,
pontosabban számoltam az üres
perceket, vártam, hogy vége legyen
a hivatalos munkaidőnek. Unaloműzésként időről időre kinéztem
a váróterembe. Ebbe a nem épp
adventi lelkületű várakozásba egyszer csak betoppant a váróterem
elején (Piaristák tere 7-ről van szó)
egy idős nőbetegem. Egy irdatlan
nagy kuffert vonszolt magával. Első
gondolatom az volt, hogy használt
ruhát hoz, és rám bízza: gondoskodjak a szétosztásáról. Ilyenkor,
adventben mindenki adakozik, hát
ő is kiveszi a részét. Már-már a kihátrálás mondatait fontolgattam,
amikor nyilvánvalóvá tette, hogy
igen: hozzám jött és ajándékot hozott nekem. Ezért van vele a kuffer.
Udvariasságból betessékeltem a
rendelőbe. Igaz egyre kelletlenebbül éreztem magam. Egyre jobban
feszengtem. Mi fog itt történni?
Dini néni akkurátusan letette a
kuffert, és kivett belőle egy..., egy
hatalmas tangóharmonikát. „Én
ezt az ajándékot hoztam magának,
doktor úr!” Felcsatolta és elkezdett
játszani..., és játszott..., és játszott...,
és elakadt a dallam..., meglepődött,
de újra kezdte... és néhány dallamsor után ismét elakadt..., ismét
nekibátorodott..., de szintúgy félbeszakadt... „Nem jut eszembe!”
– mondta, – „pedig régen egész
lakodalmakat végigzenéltem egymagam” és akkorra már nem csak
én voltam a csodálója, hanem a
földszint és az emelet minden lelke.
Mert a harmonika hangja mindenkit
megérintett, mindenkihez eljutott.
Utóirat.
Dini néni azon az estén Kisfáiból,
tanyáról csak ezért az egyért jött
be. Soha ilyen szép ajándékot még
nem kaptam addig betegemtől.
Később otthonba került. Hos�szú éveket töltött még ott. Ám a
sorsunk itt is összekapcsolódott.
Ügyeletben hívtak hozzá, és én
csuktam le a szemét. Nekem adatott, hogy elengedjem a másik
útra. 
Gaszner András

SZÓRAKOZÓHELYEK: áldás vagy gond?
A megújult belváros új funkciókkal is bővíti a kecskeméti kínálatot.
A Rákóczi úton, a Kéttemplom-közben számos új éttermet, kávézót
nyitottak, s ezek népszerűsége nőttön-nő. Azonban a szórakozóhelyek számának szaporodása együtt jár a megnövekedett panaszokkal a kései nyitva tartás miatt. Össze lehet-e egyeztetni a két
szempontot?
Nem titkolt szándék volt, hogy a
belváros megújítása ne csak közlekedési, esztétikai szempontokat
szolgáljon – felelte a kérdésre Hör
csök Imre képviselő úr. – Nagyon
szerettünk volna új lehetőségeket,
funkciókat teremteni a városközpont számára. Amikor a Rákóczi
útról beszélünk, jó látni, hogy valósággal újjáéledt, felébredt szürke
álmából. Élettel teli, eleven, lüktető
közösségi térré vált, éttermekkel,
kávézókkal.
No persze a folyamatnak van árny
oldala is. A szórakozóhelyek fölött
sokszor lakások vannak, s a késő esti
nyitva tartás egészen komoly ellenállásba ütközik. A 22 óra utáni, éjfél
után még működő vendéglátóhelyek

már érzékelhető teherként jelentkeznek a lakók számára – a pihenést
zavarják. Nagy tolerancia szükségeltetik minden fél részéről. Az is tény,
hogy időnként a szórakozni vágyó
ifjúság is megfeledkezik magáról, és
a kelleténél hangosabban múlatja az
időt. Ez is igaz.
Mégis, a városközpontnak új
pezsgést, lendületet adnak a szórakozóhelyek. Ésszerű és felvállalható
kompromisszumra van szükség. Az
ismert fejlesztési irányok tudatában
– például az egyetemi campus létrejötte – körvonalazódik az ifjúság
számára létrehozandó éjszakai szórakozóhelyek új helyszíne is. A belvároson kívül, az egyetemi campus
közelében ideális helyszín, a régi

uszoda környéke, a Rudolf laktanya
kínálkozik minderre. Ha ezek a fejlesztések megvalósulnak, tehermentesíteni fogják a városközpontot.

Mindenki volt fiatal, tudjuk, hogy
biztosítani kell a szórakozási formákat számukra. És persze arról se
feledkezzünk meg, hogy a szórako-

zóhelyek bevételt jelentenek a város
számára. Úgyhogy bölcs és higgadt
megoldásokra fogunk törekedni
ezen a területen is.

