Címünk:
Zöldház Nõi
Fitness Center
Kecskemét, Nyíl u.5.
Telefon:
76/814-390
70/329-1746
www.zoldhazfitness.hu
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Munkácsy képek Kecskeméten
Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.
Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,

Február 15. és április 20.
között tekinthetõ meg Kecskeméten, a Cifrapalota földszinti termeiben Munkácsy
Mihály
festõmûvész
(1844–1900) kiállítása.
A tárlat alcímébõl (Válogatás Pákh Imre gyûjteményébõl, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és a
Magyar Nemzeti Galéria
anyagából) is kiderül, hogy
lényegében azt a vándorkiállítást üdvözölhetjük, melyet
eddig már több mint 900
ezren láttak az ország különbözõ részein.

Fax: 76/504-428
www.furediautosiskola.hu

Vezetõ médiapartnerünk:
a Gong Rádió!

ásodik alkalommal rendezett ünnepséget Kecskeméten a Barátok Temploma
melletti romkertben a Porta
Egyesület, Remete Szent Antal
Napján. A programon az érdeklõdõ óvodás és iskolás
gyermekek mellett több állattartó is megjelent kis állataival: kutyákkal, macskákkal,
kecskével, birkával, póni ló-

M
Ferencz Ablak Bt.
Bemutatóterem:
Kecskemét, Akadémia krt. 65.
Telefonszám: 76/410-254
Nyílászárók, árnyékolástechnikai termékek gyártása, redõny,
reluxa, szúnyogháló, napellenzõ, harmonikaajtó, garázskapu,
könyöklõk, párkányok,
beltéri ajtók szerelése

RÖVID HATÁRIDÕVEL!
Ingyenes felmérés, szaktanácsadás!
LÁSZLÓ ÁRNYÉK
Mobil: 30/224-36-50
laszloarnyek@mail.datanet.hu, ferenczablak@vivanet.hu

TISZA-PARTI
TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA – JACUZZI –
SZAUNA – INFRASZAUNA
SPORTOLJ! GYÓGYULJ! PIHENJ!

Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
8-24 óráig!

val, pulykákkal és galambokkal. Bárkányi Ernõ templomigazgató a régi hagyományokat felelevenítve meg is áldotta az állatseregletet.
Mészáros Ágnes, az Orvos
és Gyógyszerésztörténeti Múzeum igazgatója Szent Antal
legendáiról, ereklyéirõl és
gyógyításairól beszélt. Molnár
Zoltán, a Porta Egyesület iro-

Szeretetvendégség
8. oldal

A tárlat gazdag anyagáról
bõvebben az 5. oldalon tájékoztatjuk olvasóinkat.

Bízunk bíróságainkban

davezetõje Remete Szent Antal imáiból idézett. Nemes
Imre telepvezetõ bemutatta a
Mentsvár az Állatokért Alapítványt, és állatszeretetre, örökbefogadásra biztatta a résztvevõket.
A Porta Egyesület elnöke,
Bárkányi Ernõ több éves támogató munkájáért „Porta
Partner Díjat” adományozott
Bérczi Gyulának, Fertig Jó-

zsefnek és Nagy Istvánnak
(Guba). Az ünnepi mûsorban a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2. c osztályos
tanulói és a Hosszú utcai
Óvoda katica, mókus és õzike csoportjai mûködtek közre. A gyermekeket ajándéktárgyakkal, forró teával és
meleg pogácsával vendégelte meg a szervezõ Porta
Egyesület.
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Egészségpénztárakkal
szerzõdött szolgáltató.
Használja ki Ön is!

Főtéri
állatszentelés
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Kerényi József neve fogalom ma már a kecskeméti
polgárok körében. A Kossuth- és Ybl-díjas építész professzor ugyanis, itt kezdte
nagy ívû pályafutását a hatvanas évek végén, s meganynyi szép belvárosi épületünk
fennmaradása, felújítása, városrészek rehabilitációja hozható összefüggésbe a nevével. Két évtizedes, áldásos
kecskeméti ténykedése után,
a fõvárosban vállalt jelentõs
építõmûvészi feladatokat, de
városunkhoz máig hûséges
maradt. Mint mondja: ide
mindig haza jön.

Kecskemét szépülését szolgálva
szennyezés miatt, 10-20
éven belül, egészen a Nagykörútig kellene kiszorítani a
forgalmat Kecskemét központjából. Elsõ lépésként pedig, fel kellene számolni az
Aranyhomok Hotel mögötti
autóbusz pályaudvart.

A fáktól a kultúráig
Legyen a kultúráért az Arany János utca

ként, az anyagi lehetõségeknek megfelelõen elvégzett
fejlesztési, felújítási munkákat
van mihez igazítani. Így is
összeállhat egységes képpé
egy-egy városrész rehabilitációja az évek, évtizedek során.

Ötletpályázat
Ahogy arról korábban beszámoltunk, terepszemlét tartottak novemberben Kecskemét belvárosában az Építõmûvész Doktor Iskola hallgatói, Kerényi professzor vezetésével. Elsõsorban azt vizsgálták, hogyan lehetne a Luther
udvar, az Arany János utca és
az Aranyhomok Hotel mögötti területet egy átfogó koncepció szerint megújítani, s
ezzel a belváros összképét javítani. Így indult - a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület
szorgalmazásával - az az ötletpályázat, amelyen végül
35 építész és 5 képzõmûvész
vett részt, s amelynek legjobb
pályamûveit nemrég tárták
közszemlére a városháza

Utak és ivó kutak
Kerényi József

második emeleti galériájában.
– Köztudott, hogy ma nincs
pénz nagyobb belvárosi fejlesztésekre - nyilatkozta
Kerényi József. - Ezek a pályamûvek azonban, mindig
kéznél lesznek, sokszínû,
komplex javaslatok, átgondolt ötletek tucatjait kínálva
az illetékeseknek a jövõt illetõen. S ha van egy átfogó
koncepció, akkor az aprán-

– Az ötletpályázathoz kapcsolódóan alakult ki egy érdekes, külön említést érdemlõ elképzelés. Mégpedig az,
hogy Kecskemét egykori piacainak helyén - valaha tucatnyi ilyen placc mûködött a
város különbözõ pontjain -,
állíttassanak ivó kutak. S
ezekre a díszes-vizes létesítményekre helyeznék az egykori piacok emléktábláit. A
világot járva egyébként, egyegy város jóságát az élhe-

tõbb élettér határozza meg,
aminek alapfeltétele a zöldfelület és a víz. Ezeknek a ivó
kutaknak a létesítése viszonylag szerény ráfordítással is
megoldható, akár vállalkozói
felajánlásokkal, ahogy a fõtéri kandeláberek cseréje történt.
– Ha már az élhetõbb életteret említettük, nem mehetünk el szó nélkül a kecskeméti centrum közlekedési viszonyai mellett sem. A pályamûvekben is rendre visszatérõ felvetés, hogy a Kiskörutat
fokozatosan át kell engedni a
gyalogosoknak. Ez nem jelenti azt, hogy a jármûvek teljesen kiszorulnának a centrumból, de csak a forgalom
jelentõs csökkentésével lehet
normalizálni a már napjainkban is megfigyelhetõ kaotikus állapotokat. Az erõs lég-

– A SZTK épületétõl az
Arany János utcáig, a Luther
udvar megérdemelne egy
egységes, szép burkolatot állítja a neves építész. – Az
Ybl Miklós tervezte evangélikus templom környezetét fák
ültetésével lehetne még barátságosabbá, egyfajta pihenõhellyé tenni. A Lordok
Házánál, a pályamûvek tanulsága szerint, egy nagyobb megnyitás kellene a
szálloda melletti tér felé, s az
Ifjúsági Otthon melletti közt
meg kellene szabadítani fabódéktól.
– Kétségtelen, hogy az
Aranyhomok Hotel mögötti
teret illetõen születtek a legizgalmasabb ötletek. Még
olyan elképzelés is van,
hogy a föld alatt alakítsanak
ki itt létesítményeket. A különbözõ koncepciókat most
nem részletezném, az azonban minden pályamûben

megfigyelhetõ, hogy a zöld
felületnek nagy fontosságot
tulajdonítanak.
– Az Arany János utcát tekintve, kétségtelenül az a
legszebb elképzelés, hogy
legyen a kultúra utcája. Helyet kaphatnának itt bemutató termek, üzletek kialakításával Kecskemét nemzetközileg is kiemelkedõ mûvészeti mûhelyei. Mert ezek alkotó közösségek (kerámia,
tûzzománc, rajzfilm, játék,
fotó, naiv és népi iparmûvészeti stb.) valóban megérdemelnének egy városközponti
bemutatkozás lehetõséget
is.
– Érzésem szerint, Kecskemét manapság jóval kevesebbet mutat meg mûvészeti
értékeibõl, mint amennyi
méltán indokolt lenne. Gondoljunk például a Tudomány
és Technika házában lévõ
Michelangelo Galériára,
különösen most, a reneszánsz évében! Az itt közszemlére tárt, eredeti szobrokról készített tökéletes másolatok sokkal nagyobb érdeklõdésre érdemesek, mint
amilyen most jellemzi õket,
adekvát tájékoztatás, reklámok híján. Legyünk végre
büszkék arra, amink van! S
ha a büszkeség tettre kész
szeretettel párosul, idõvel
minden más kialakul, megvalósul, beleértve a városrészek rehabilitációját is.

Interjú az igazságügyi és rendészeti miniszterrel

Ez egy biztonságos ország
Megyeszékhelyünkön járt a napokban az igazságügyi és
rendészeti miniszter. Dr. Takács Albert Kecskeméten született, így nemcsak a szakterületéhez kapcsolódó feladatokról, a városhoz fûzõdõ kapcsolatáról is kérdeztük.

Csatlakozás és
integráció
– Január 1-jével létrejött a
rendõrség és a határõrség
integrációja, a korábbi 48
ezer fõs létszám az összevonással 45 ezere apadt. Profiltisztítást is végrehajtottunk, de
a létszámcsökkentést igazán
a nyugdíjazások jelentették.
Nagyobb arányú elvándorlással nem számoltunk – nyilatkozta lapunknak dr. Takács
Albert. – Az integráció egyik
indoka, hogy a schengeni
csatlakozással a magyar államhatár felén megszûnt a
határõrizet, a határszakaszok
átjárhatókká váltak. A határõrség és rendõrség közös sajátosságai – például mindketten végeztek járõrözést,
nyomozást – arra ösztönözték a döntéshozókat, hogy
ezt a két szervezetet érdemes
egyesíteni. Továbbképzésekkel igyekszünk a különbségeket mielõbb eltüntetni, mert
számunkra is fontos, hogy a
rendõr jó határõr, a határõr
pedig, jó rendõr legyen.
– A rendszer mûködtetésé-

nek kiadásait Magyarország
uniós támogatásból fedezte.
Hazánk rendelkezett az úgynevezett Schengeni Alappal,
amely 40 milliárd forintra tehetõ, ebbõl álltuk a fejlesztéseket. Az összegbõl nagyobb
részt a korábbi határõrség
részesedett, hiszen az újfajta
határõrizetet nekik kellett kifejleszteni.
Ahol megmaradtak a határok, ott a korábbinál is nagyobb koncentráció kell a jövõben. Az schengeni szakaszokon – az elmúlt néhány
hét tapasztalata azt mutatja-,
nincsenek olyan események,
körülmények, amelyek aggodalomra adnának okot. Köszönhetõ ez annak, hogy a
szigorúbb eljárások és mechanizmusok már korábban
is mûködtek, nem egyik pillanatról a másikra szakadt
ránk a felelõsség.

Közbiztonság
– Hazánk közbiztonsági
helyzete nem rosszabb, mint
a térség többi államáé –
hangsúlyozta a miniszter.

– Igaz, megjelent egy intellektuálisabb gazdasági bûnözés, átnyúlva a határokon.
Új jelenségek a terrorizmushoz kapcsolódó bûnözési
formák is, ugyanakkor visszatérnek olyan középkori
szörnyûségek, mint amilyen
az emberkereskedelem. Ezek

Takács Albert

esetében nyilvánvalóan sürgõs és komoly tennivalók
szükségesek. A gépkocsi lopások száma viszont csökken, ahogy a hagyományos
vagyonelleni bûncselekmények mennyisége is. Magyarország egy biztonságos ország, nincsenek olyan kockázatok, amelyek miatt a lakosságnak és az idelátogatóknak aggódniuk kellene.

Fiatalkorú bûnözés
– Nem nyilvánvaló az,
hogy a fiatalkorú bûnözés
ellen úgy lehet fellépni,

hogy leszállítjuk a büntethetõség korhatárát. Ez lehet egy módszer, de emellett még olyan nevelési,
megelõzési mechanizmusokat kell kidolgozni, amelyek alkalmasak a jelenség
kezelésére.
Hazánkban
napirenden van a büntetõjognak egy komplex, átfogó reformja. A minisztérium szándékai szerint, hamarosan egy új büntetõtörvénykönyvvel állunk elõ,
amelyrõl a törvényhozás
mond majd véleményt. Az
új Btk. a fiatalkorú bûnözésnek egy más megközelítésével számol, a felnõtt
bûnelkövetõkkel szemben
alkalmazott eszközöktõl eltérõt próbál majd bevezetni. Az új jogi koncepciónak
természetesen a része lehet
a büntethetõségi korhatárok megváltoztatása is. Erre
nézve határozott elképzelés nincs, vizsgálni kell a
társadalmi igényeket és a
tûrõképességet.

Bíróságok védelme
– Vannak olyan esetek,
amikor a védelmet rendõrileg kell biztosítani, de a
bíróságok általános rendõri védelme nem közfel-

adat. Nem is lenne jó, ha
az lenne. Bizonyos tekintetben durvul a közélet, ezért
egy tárgyalótermet is úgy
kell kialakítani, hogy a bírót ne lehessen könnyen
megtámadni. Szükségesek
különbözõ
biztonsági
rendszerek.
Mindenhol
mûködik civil biztonsági
szolgálat, érdemes elgondolkodni ezek hatékonyságán. Létrejött egy szûk körû szakértõi csoport a
problémák feltérképezésére, megoldási javaslataikat
tartalmazó tervezetük február közepére készül el.

HIMALÁJA VENDÉGLÕ
és

KÍNAI GORSBÜFÉ
Batthyányi u. 2
Minden héten
újdonsággal várjuk
kedves vendégeinket!
Ingyenes házhoz szállítás!

76/322-054
30/812-8722

Kecskeméti
kötõdés
– 1955-ben ebben a városban születtem, emlékszem az utcákra, a környékre, ahol szüleimmel
laktam. Sok minden megváltozott az eltelt évek során. Elõttem van az általános iskola és a gimnázium,
ahová jártam, 1973-ban
azonban, elkerültem innen. Azóta huzamosabb
ideig nem tartózkodtam
Kecskeméten, de természetesen sok ismerõsöm, barátom él itt.

Aranykehely Patika
Kecskemét , Rávágy tér 3.
Telefon/Fax: 76/508-853
Nyitva tartás:
Hétfõtõl-Péntekig: 8-18
Mielõbbi gyógyulást
kívánunk!
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Interjú dr. Bodóczky Lászlóval

Bízunk bíróságainkban
Tavaly 5 százalékkal, mintegy 2800-zal több ügy érkezett
a Bács-Kiskun megye bíróságaihoz, mint egy évvel korábban. Az immár 60 ezret meghaladó ügyszámból - változatlan, 123 fõs bírói gárda mellett – 1500-zat nem sikerült befejezni – tudtuk meg dr. Bodóczky Lászlótól, a BácsKiskun Megyei Bíróság elnökétõl.
– Milyen típusos perek
fordultak elõ a múlt évben?
– Több helyi bíróságnál
kérték az ingatlan értékesítését csökkentõ tényezõként
megállapítani a mobiltelefon erõsítõ rendszereket. A
munkaügynél az állami intézményeknél végrehajtott
létszámcsökkentésekkel
kapcsolatosan volt többletérkezés, a megyei bíróságon megnõtt a fellebbezett
ügyek száma. Igen nagymérvû volt a növekedés a
céges ügyek tekintetében is.
Itt azonban a legnagyobb
problémát nem is az ügyszámnövekedés jelenti, hanem az egyes bírói intézkedések lerövidített határideje.
Ez az idén még hatványozottabban fog érvényesülni,
amikor adott esetben egy
órás bejegyzéseket is végre
kell hajtani. A szabálysértési
ügyek érkezési üteme viszont, megállni látszik: Az
elmúlt évek 20 százalékos
növekményével szemben,
tavaly már csak 10 százalék
volt.
– Milyen tényezõk segítik,
és melyek nehezítik a mindennapi bírósági munkát?
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Bodóczky László

– Az informatikai hálózat
teljes kiépítése jelentõs elõrelépés, mivel hozzá tudunk
jutni a központi adatbázishoz, ahonnan a lakcím és
elõéleti, vagy akár a telekkönyvi adatok elérhetõk. A
legnagyobb nehézséget a
jogszabályok állandó módosítása, újabb jogszabályok életbeléptetése jelenti. Ez
nagyban akadályozza az
egységes bírói gyakorlat kialakítását, és jelentõs tévedési forrást jelent.
– Mi volt az elmúlt év kiemelt jelentõségû feladata?
– 2007-tõl meghatározott
ügykörben anonimizálni kellett az érdemi határozatokat, ami azt jelenti, hogy egy
helyen található az elsõfokú, a másodfokú és eseten-

ként a harmadfokú, illetve a
felülvizsgálati határozat. Aki
a bírói gyakorlatot követni
akarja, ebbõl rendkívül sokat tud profitálni, és a nyilvánosság is hozzájuthat a
legjelentõsebb ügyek megismeréséhez.
– Folynak közvélemény
kutatások arról, hogy miként ítélik meg az polgárok
a bíróságok munkáját?
– Az Országos Igazságszolgálati Tanács felkérésére
készül közvélemény kutatás,
amelybõl megállapítható,
hogy az Alkotmánybíróság
után a legnagyobb közbizalom a bíróságok iránt nyilvánul meg. Bizonyíték erre
az ügyszám folyamatos növekedése is. Mi magunk is
mérjük a bírói teljesítményt.
Ebbõl kiderül, hogy bíráink
a helyi bíróságokon az országos átlagot meghaladó
mértékben teljesítenek, és
kiemelkedõ a megyei testület teljesítménye is. Ennek
köszönhetõ, hogy a növekményt minõségben és
mennyiségben egyaránt követni tudtuk. A Strasbourgi
Bíróságon elbírált ügyek
megítélése
tekintetében
Bács-Kiskun megye igen jó
helyen áll. Bíráink felkészültségét mutatja, hogy az uniós jogot alapjaiban elsajátították, így több jogértelmezési problémával fordultak
az Európai Bírósághoz.

Alföldi Civil Napló – Megjelenik
30 000 példányban
Kiadja: Farkas Galéria Bt.
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek

Kérjük segítségét:
– a pollen ellenes védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez
– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz
– templomok építéséhez, keresztek felújításához
– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

Szerkesztõség:
6000 Kecskemét,
Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041, fax.: 76/ 505-042
Nyomtatás: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

Szent Erzsébet kosarai
Az elmúlt évek sikere
után, a múlt év novemberében is elkészültek a Szenteste Alapítvány Erzsébet-kosárkái, amelyek az aktivisták
révén jutottak el a város
közismert személyiségeihez,
vállalkozóihoz.
A kis kosarakat a megajándékozottak nagyobbra
cserélték,
megtöltötték
olyan finomságokkal, amelyek boldogabbá tehették a
rászorulók, nagycsaládosok
számára a karácsonyi ünnepeket. Hatvannégy ajándék-

csomag érkezett vissza december 13-áig a Szent Miklós templomba. Karácsonyig a Porta Egyesület akti-

Rendelkezés az
Az idei évben immár 12.
alkalommal van lehetõség
arra, hogy a magánszemély
rendelkezzen az összevont
adóalapja után megállapított - a kedvezmények, levonások után fennmaradó –
befizetett adójának az egyegy százalékáról.
Lényeges változás, hogy
a rendelkezõ nyilatkozat a
befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a bevallás része (0753-D lap),
így lehetõség van arra,
hogy a bevallással együtt –
külön boríték nélkül – lehessen benyújtani. Egységessé vált az adókötelezettség teljesítésének módjától
függetlenül a rendelkezõ
nyilatkozatok beküldési határideje is, így ha mégsem
a bevallás részeként küldené meg a rendelkezõ nyilatkozatát a magánszemély,
ami könnyebbség a korábbi szabályokhoz képest, a
határidõ az adózási módtól
függetlenül, egységesen
2008. május 20-a.
Az egyik százalékot társadalmi szervezet, alapítvány
vagy a törvényben megjelölt
nemzeti közintézmény javára juttathatja el a magánszemély.
A másik 1 százalékot valamely egyház, vagy a költségvetési törvényben meghatározott célra a kiemelt
elõirányzat javára adományozhatja.
Az idei évben a kiemelt

költségvetési elõirányzat
címszó alatt 2 kedvezményezett található, melyek
közül azonban csak egyet
lehet választani. A két kiemelt elõirányzat:
A parlagfû-mentesítés feladatai
(technikai
szám:1153) és a gyermekszegénység elleni program
(technikai szám: 1627).
Az
azonos
kedvezményezetti körbe tartozó
szervezetek közül csak egy
javára lehet rendelkezni.
Lényeges változás, hogy a
befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-os mértékû

vistái juttatták el a felajánlott
csomagokat a Családsegítõ
Központ javaslatai alapján
a rászorulóknak.

−ról
2. Szja bevallással együtt
elektronikusan kitöltve
Bevallással együtt
elektronikusan küldve
Kinyomtatva és a bevallással együtt küldve (2D)
3. 1 + 1 %-ot elektronikusan
küldve (07egysza.exe) program
4. 1 + 1 %-ot papíron bevallástól függetlenül

Bármely formában készíti
el a magánszemély a rendelkezõ nyilatkozatát, a benyújtási határidõ egységesen
2008. május 20-a.
Egyéb információk a

Kiemelt a
gyermekszegénység
elleni program

rendelkezõ nyilatkozata – a
rendelkezõ magánszemély
választása alapján – négyféle módon is eljuttatható az
adóhatósághoz.
1. A személyi jövedelemadó
bevallás részeként papír alapon (nyomdai 0753)
Bevallás része a „D” lap
Bevallástól függetlenül
borítékban

www.apeh.hu honlapon találhatók. A támogatható civil szervezetek adószámáról
és a felajánlásokkal kapcsolatban az alábbi helyeken
kaphat
felvilágosítást:
www.nonprofit.hu
vagy
www.civil.info.hu
A Nonprofit Információs
és Oktató Központ Alapítvány
zöld
száma:
06/80/200-074
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Az idén sem lesz Polgármesteri Bál Kecskeméten, az
oktatási intézmények legtöbbje azonban, nem hagyja
ki az alapítványi bevételszerzésnek ezt a formáját. Több
szakma az idén is önálló
mulatságot rendez, s a jótékonysági bálok zömét a Hotel Három Gúnár és Rendezvényházban, illetve az Erdei
Ferenc Kulturális és Konferencia Központban tartják.
Szépapáink idejében a bálok voltak az ismerkedés
helyszínei, ahol az eladósorba került lányok jó partira
lelhettek. Ma már nem ez az
elsõdleges, bár a kötetlen ismerkedésnek, üzleti beszélgetéseknek, barátságok kialakulásának továbbra is
színteret adnak. Ha sorrendet kellene felállítani, akkor
a jótékonysági, alapítványi
bálok vinnék el a pálmát, ezt
követõen az orvos, a jogász,
a munkahelyi mulatságok
következnek. Ma már nem-
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Indul a báli szezon
összejövetelen vannak kezdõk, úgynevezett elsõ bálozók, akik árgus szemekkel figyelnek. A példamutatás a
legjobb tanítás, nem mindegy tehát, hogyan viselkedünk. Egész esti hangulatunkat meghatározza, hogyan
készültünk elõtte testben és
lélekben, mennyire hangolódtunk rá erre az eseményre. Ahhoz, hogy bírjuk a több
órás táncot, nem árt elõtte
csak az evés-ivás a lényeg,
fontossá vált az is, hogy milyen a program, milyen meglepetéseket tartogatnak a
rendezõk.
A legtöbb helyen nincs kikötve az öltözködés, fontos
azonban, hogy alkalomhoz
illõ legyen: sem az alul öltözés, sem a túl cifrázás nem

2008. január
legalább délután egy kicsit
pihenni. Ezért sem mindegy,
hogy milyen napra esik a
rendezvény, nem véletlen,
hogy a szombat a legjobb
idõpont.
A farsang Magyarországon vízkereszttõl a húsvét vasárnapot megelõzõ 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz
húshagyókeddig, vagy hamvazószerdáig. Utolsó három
napja „a farsang farka” a fékevesztett öröm és mulatozás
ideje. Nálunk az ünnep kialakulása a középkorra tehetõ, elsõsorban német hatás eredményeként.

való, a pulóver, a farmer
nem báli ruha. Viselkedésünk ne legyen kirívó, a jó
hangulat nem egyenlõ a kiabálással. Hagyományos társastáncot szinte már sehol
sem járnak, tömegtáncok
hódítanak nosztalgikus tánczenére.
Ne feledjük, hogy minden

Hotel Három Gúnár és
Rendezvényház
január 26. Rotary Bál
február 2. Jogász Bál
február 9. ING Bál,
Kereskedelmi és
Iparkamara Bál
február 16. Hosszú Utcai
Óvoda Alapítványi Bálja
február 23. Bólyai Gimnázium Alapítványi Bál

Báli

naptár
március 1.
V. Ber Travel Utazási
Iroda
március 8. Nõnapi
Szegfû Bál

Erdei Ferenc Kulturális és
Konferencia Központ
január 26. Sport Bál
február 16. Erdész Bál
február 23. Orvos Bál
Szent Kristóf Autószalon
március 1. Ford bál

A Hypoxi nemcsak a fogyásban segít

ÉJJEL-NAPPAL:
Immár harmadik éve nagy sikerrel üzemel egy exkluzív
játékterem a Malom Központ harmadik emeletén. Az
idõrõl-idõre növekvõ látogatószám annak is köszönhetõ, hogy a tulajdonosok folyamatosan alkalmazkodnak
a vendégek igényeihez. Zombori Dániel, a Kánaán üzletvezetõje avatott be bennünket a szerencsejátékok történetébe és a Kánaán rejtelmeibe.
– Az emberi természet sajátja
a versengés, a gyõzni akarás.
Az ókori Egyiptomban, Görögországban és Rómában különbözõ játékeszközöket találtak
ki, hogy az adrenalin szintet a
békeidõben is magasan tartsák. Elõször az emberek egymással kötöttek fogadásokat,
az elsõ központilag szervezett
szerencsejáték a kb. 2000 évvel ezelõtt Kínában bevezetett
lottó volt, amelynek bevételébõl
a hadsereg fenntartását, majd
a Nagy Fal építését finanszírozták. A mai szerencsejátékok
elõdei szinte kivétel nélkül megtalálhatóak voltak a korábbi
történelmi korok közkedvelt
szórakozásainak listáján. A sokak számára ismert 52 lapból
álló játékkártyák a 14. században jelentek meg. A huszonegy
nevû játékból kialakult a Blackjack, a „Poch”-ból pedig a Póker, melynek számos változatát
játsszák a kaszinókban.
– A rendszerváltás utáni elsõ
években megnyitott elektronikus játéktermek nem voltak túl
jó hírûek. Az idõ elõrehaladtá-

val kialakult az igény egy olyan
hely megnyitására, ahol az emberek biztonságban, profi kiszolgálás mellett élvezhetik a
játék izgalmát. A Kánaán tulajdonosai erre az igényre válaszolva építették meg ezt a gyönyörû termet Kecskeméten a

Malom Központ harmadik
emeletén. A 18. életévét betöltött látogatóinkat itt minõségi
szórakozás, kulturált környezet
és baráti légkör fogadja, amelyet hölgyvendégeink növekvõ
száma is mutat. A Kánaánban
töltött idõt az ingyenes italfogyasztás, a szendvicsek és aprósütemények teszik még kellemesebbé. A nyerési lehetõségek növelése érdekében bevezettük a 3 szintû jackpot rend-

Fantasztikus „űrtojás”
szert, így a játékosok naponta
akár többször is megnyerhetik
valamelyik központi nyereményünket. A mega jackpotunk
minimális értéke 2 millió forint,
melyet a roulette kivételével
bármelyik gépen meg lehet
nyerni, függetlenül attól, hogy
mekkora téten játszik a játékos.
Néhány napja az egyik kedves
vendégünk több mint 4 millió
Ft-ot vihetett haza, a rendszer
0
bevezetése óta pedig közel 30
millió Ft volt a megnyert jackpotok összértéke. Játékosaink

igénye alapján éjjel-nappal
nyitva tartunk. Minden szombaton svédasztallal, pezsgõvel és
meglepetésekkel kedveskedünk
jelenlegi és jövõbeni vendégeinknek, rövidesen pedig kéthetente színvonalas mûsorral várjuk a hozzánk betérõket.
KÁNAÁN
Malom Központ, 3. emelet
Kecskemét, Korona utca 2.
Tel.: 30/436-1616
www.casinokanaan.hu

Barátságos környezetben képzett trénerek, a modern
szépségápolás hatékony eszközeivel várják a szépülni,
fogyni, kikapcsolódni vágyókat Kecskeméten, a
Hypoxi&Relax Infrastúdióban.
Az álló és fekvõ Hypoxi gépek a fogyás mellett a narancsbõr tartós megszüntetését is biztosítják, ami mellett
egészségmegõrzõ szerepe is
bizonyított. A hypoxi terápia
során összekötik a vérkeringés aktiválását a zsírégetõ
edzéssel. Rendszeressé teszik
a hölgyek ciklusát, normalizálódik anyagcsere folyamatuk.
A fekvõgépet a túlsúlyos,
gerincbántalmakban szenvedõ vendégek is használhatják. A cukorbetegségben
szenvedõknek orvosilag is
ajánlott a gép igénybe vétele.
Az elõkezelõ alkalmazásával
megsokszorozható a hypoxi
hatása.
Látványos átalakulást eredményez a Relax Massage Roller. A sokoldalú készülékbe
épített farudak folyamatos forgása végzi a masszírozást: ráülve a popsin, a combon,
mellé állva a deréktájon, ráhajolva a hason, elé állva a
külsõ combon. A gép a sportolóknak
bemelegítésre,
izomlazításra is kiváló, valamint derékfájás és izületi

problémák kezelésére is
ajánlják.
A fogyókúrás programok
kiegészítésére tökéletes a száraztechnológiájú szauna, a
Relaxinfra, amelyben az izza-

A stúdió szolgáltatásai:
Hypoxi álló és fekvõ gép
Hypoxi elõkezelõ Relax
Massage Roller Relaxinfra
SPA Méregtelenítõ Body
Coach Álló szolárium
dás mennyisége közel háromszorosa a hagyományos szaunáénak. Emellett méregtelenít, hatékonyan edzi az immunrendszert, valamint hozzájárul ahhoz, hogy testileg,
lelkileg megfiatalodjunk.
A leglátványosabb ered-

ményt akkor éri el a vendég,
ha a terápiát méregtelenítéssel kezdi. A SPA méregtelenítõ
a talpon keresztül tisztít, salaktalanít, megsokszorozza a terápia hatékonyságát. A berendezés az egészséges szervezetnél is javasolt az egészségmegõrzés és a belsõ
egyensúly helyreállítása miatt.
Komolyabb betegségeknél,
mint például a reuma, a köszvény, az asztma, a magas vérnyomás, a diabétesz, vagy a
daganatok, már egyhavi kezeléssel is jelentõs javulás érhetõ el.
A Body Coach egyedülálló
kondicionáló gép mûködése
a mechanikus rezgésen alapul. Erõsíti az izmokat, javítja
az állóképességet, energiát
ad. Használatával 80 %-kal
kevesebb idõre van szükség,
mint a hagyományos edzések
során. A boldogsághormonok és a tesztoszteron szint
képzõdését elõsegítve több
erõt ad.
Hozza magát kirobbanó
formába exkluzív
szépségszigetünkön!
HYPOXI&RELAX INFRASTÚDIÓ
Kecskemét, Klapka utca 10/a.
(a Gabona-házzal szemben)
Tel.: 76/324-936
Tel.: 30/66-000-88
www.hypoxirelax.hu

2008. január
Február 15. és április 20.
között tekinthetõ meg Kecskeméten, a Cifrapalota
földszinti termeiben Munkácsy Mihály festõmûvész
(1844-1900) kiállítása. A
tárlat alcímébõl (Válogatás
Pákh Imre gyûjteményébõl,
a békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeum és a Ma-

Munkácsy Mihály Kecskeméten
lériában õrzött vázlatát. A
Düsseldorfban festett nagyobb méretû végsõ változat 2005. június 14-én The
lazy apprentice (A lusta
inas) címmel került kala-

Téli út

gyar Nemzeti Galéria
anyagából) is kiderül, hogy
lényegében azt a vándorkiállítást üdvözölhetjük, melyet eddig már több mint
900 ezren láttak az ország
különbözõ részein.
Kecskeméten még soha
nem volt az asztalos inasból
lett, szinte csak a népmesei
hõsökhöz hasonlíthatóan
legendás hírnevû festõmûvésznek kiállítása. A mûvek
jórészt kronologikus sorrendben lesznek a termekben be-mutatva, a korai és
a kritikai realista festményektõl a párizsi szalonképekig, az Ásító inastól
(1868-1869) a most elõször látható A kis cukortolvajig (1883). Különösen
az elõbbi méltó a megkülönböztetett figyelemre, hiszen már 2005-ös felbukkanásáig is a fõmûvek közé
sorolták, pontosabban annak a Magyar Nemzeti Ga-

Kodály-emlékév volt a tavalyi Kecskeméten. A nagy
zeneköltõ
születésének
125. évfordulója alkalmából hangversenyek, kiállítások, szakai fórumok sokasága gazdagította városunk
kulturális életét. Az önkormányzatunk Kodály Örökség Munkacsoportot hívott
életre az emlékévhez kapcsolt reprezentatív programok szervezésére, lebonyolítására, az anyagi feltételek
megteremtésére.
A Kodály-év rendezvényeire mintegy 120 millió forintot költöttek. Ennek körülbelül a felét a város költségvetésbõl, a többit adományokból, pályázatokból,
vállalkozói támogatásokból
fedezték.
December 16-án avatták
fel a református templom
mellett Szemõk Zsuzsa
szobrászmûvész Psalmus
Hungaricus címû emlékmûvét, majd másnap ünnepi
hangversennyel zárult a Ka-
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pács alá a londoni Sotheby's aukciós házban. A mûvet az a Pákh Imre mûgyûjtõ vásárolta meg 36 millió
forintnak megfelelõ angol
fontért, akitõl ezúttal is a
festmények túlnyomó többsége (36 darab) származik

dotázó német életképfestészet hatásán a valódi realizmus irányába fordulva.
Kiemelendõ, hogy az eddigi kiállításokhoz képest,
minden eddiginél több személyes relikviát
(ruhák, festõeszközök, esernyõ, szemüveg, korabeli
fotók) láthatnak majd a látogatók, általuk is „megfoghatóbbá”,
átélhetõbbé,
közvetlenebbé
téve az alkotót
és az õt körülvevõ világot.
Számomra a
kiállítás fõ „attrakciója” azonban az utolsó terem lesz, ahol a Krisztus-trilógia két képérõl
(Krisztus Pilátus elõtt, 1881;
Golgota, 1883) készült
nagyméretû redukcióját lehet majd megtekinteni, a
hozzájuk kapcsolódó fotó-

Két család a szalonban

majd. Az Ásító inas (mindkét változata) a festõ elsõ
jelentõs alkotásának tekinthetõ. Segítségükkel lép túl
Ludwig Knaus és az anek-

tanulmányokkal (modellfotókkal) és festményvázlatokkal együtt (egy tanulmány
az 1896-ban befejezett
Ecce homot is megidézi).

ifj. Gyergyádesz László
mûvészettörténész

Ásító inas

Munkácsy még elsõ képe
kapcsán így nyilatkozott a
londoni Timesban: „Sosem
pró-báltam isteni személyt
festeni, mivel ami isteni, azt
az ember nem képes megfesteni. Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni.” A festõ korabeli népszerûségét mutatja, hogy az evangéliumi
drámaként ün-nepelt trilógia utolsó darabját, 1896
nyarán 315 ezren látták Budapesten, az Andrássy úti
Belle-Vue mulató udvarán
elhelyezett pavilonban.

Hóhér lajtorjával

A korszerû muzeológia
gyakorlatát követve igyekszünk minden korosztálynak
és érdeklõdési szintnek
megfelelni. A legkisebbeknek múzeumpedagógiai
foglalkozásokat kínálunk, a
középiskolásoknak országos vetélkedõt Munkácsy
életmûvérõl. Mûvészettörté-

Emlékév Kodály−szobor nélkül
tona József Színházban a
Kodály-emlékév.
Le a kalappal az Ittzés Tamás vezette munkacsoport
elõtt, hiszen sokszínû, színvonalas, Kecskemét nagy
szülöttjéhez méltó rendezvények jellemezték ezt az
emlékévet, némi keserû
szájíz mégis maradt utána.
Mert a kezdeti igyekezet, a
közös elhatározás és elszántság ellenére, a Kodály
Zoltán emlékmûvel adós
maradt
szülõvárosa.
Ugyanis a Psalmus Hungaricus nem csak a nagy zeneköltõt, hanem a négyszáz
éve élt Kecskeméti Végh
Mihályt is méltató plasztika.
Az emlékmû elnevezése
a magyarázat arra, hogy
városunk egykori fõbíráját
miért rokonította a szobrászmûvésznõ Kodállyal:

Végh Mihály Psalmus címû
verse ihlette a zeneszerzõt a
Psalmus Hungaricus komponálására. Varga László
református püspök-helyettes ajánlotta Szemõk Zsuzsának ezt az alkotását az
illetékesek figyelmébe. Tõle
tudjuk azonban, hogy: „Kodály Zoltánnét is megkér-

A közös emlékmû

neti elõadásokat is tartunk
a korszakról és a festõrõl, s
szakmai tárlatvezetéseket
hirdetünk az érdeklõdõk
számára. Ezek idõpontjairól
a
kiállítás
honlapján
(www.munkacsykecskemeten.hu) lehet részletesen tájékozódni. A kiállítást emellett koncertek is színesítik,
sõt a gasztronómia is szerepet fog kapni. A belépõ
1500 forintba kerül majd, a
diákok és a nyugdíjasok
800 forintért válthatnak jegyet, de lesz 3000 forintos
családi belépõ is (a csoportos és más kedvezményes belépõkrõl szintén a
honlapról nyerhetnek pontos információkat). A kiállítás alkalmából katalógus is
megjelenik.

dezve egyértelmû volt az õ
véleménye, hogy ez a Psalmus Hungaricus emlékmû
nem az Újkollégium elõtt
volt Kodály-emlékmû pótlása, mert azzal a város még
adós marad továbbra is.”
Mint ismeretes, 2001ben gyalázatos módon
megrongálták az Újkollégi-

um elõtti, Melocco Miklós
alkotta Kodály-szobrot. Ennek helyén alakították ki késõbb a város 1956-os emlékmûvét, a szobor pedig,
visszakerült restaurálásra az
alkotójához. Amibõl máig
sem lett semmi.
Ittzés Tamástól megtudtuk, a tárgyalások során
volt olyan érzésük,
hogy
Melocco Miklósnak ma már
nemigen tetszik
ez a Kodály-szobor. Lehetséges,
hogy szíve szerint
újra fogalmazná,
újra formázná.
Csakhogy a város szûkös anyagi helyzetét tekintve, nagyon
nem mindegy,
hogy mi mennyi.

Hiszen a régi szobor újraöntésére és felállítására is
12-27 millió forint közötti
összeget emlegetett a
szobrász. Azután szakembereket küldött, akik felmérték az elhelyezés lehetõségeit, de ígéretükkel ellentétben, konkrét ajánlattal máig sem jelentkeztek.
Ezért jött kapóra Varga
tiszteletes ajánlata, s ezért
döntött a városi vezetés
tavaly Szemõk Zsuzsa alkotása mellett, ami ugyebár, szépen illeszthetõ volt
az emlékév rendezvényei
sorába. (A Psalmus Hungaricus 10 millióba került.)
Persze, Ittzés Tamás szerint, ez nem jelenti azt, hogy
végleg lemondott Kecskemét egy Kodály-emlékmûrõl. Azt viszont, hogy mikor,
most már nehéz megjósolni. A borúlátóbbak szerint,
a 150. évfordulóig várhatunk az új (vagy megújult)
k.e.
Kodály-szoborra...
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Család és szeretet

Legfontosabb a boldogság keresése
A Hit Gyülekezete az újkori reformáció pünkösdi
karizmatikus keresztény
irányzatához
tartozik,
amely a világon a második legnagyobb, de a legdinamikusabban fejlõdõ
keresztény irányzat. Hazánkban évek óta a negyedik legnagyobb egyház. Világhírû képviselõi
közül említhetnénk az
amerikai Bush elnököt,
vagy a sportolók közül az
aranylabdás Káká-t, Magyarországon pedig, egyházunk vezetõ lelké-szét,
Németh Sándort, illetve
legismertebb focistánkat,
Gera Zoltánt.
Kecskeméten
önálló
csarnokkal és óvodával
(Noé Bárkája Óvoda) rendelkezünk. Csarnokunk a
Hírös Konferenciaterem
nevet viseli, és idén lett
korszerûen felújítva.
A hétvégi istentiszteleteken gospel zenével dicsérjük az Urat, ahol rendszeresen megtapasztalják az
emberek Isten jelenlétét,
amit a Szent Szellem közvetít, hiszen Jézus jelenleg
a Mennyben van, és az
embereknek nem vallásos
maszlagokra van szükségük, hanem Istennel személyes és valóságos kapcsolatra. Egyházunkhoz
ilyen személyes érintés, illetve természetfölötti hívás
alapján csatlakoznak az
emberek, hála Istennek,
egyre nagyobb számban.
Rengeteg csoda is bizonyítja, hogy Isten köztünk
van, bár sokan még elõítéletekkel gondolnak ránk,
pedig számosan közülünk
a jó példákat látva, itt alapítottak családot, itt kezdték szorgalmas munkával

Arató Ádám a
kecskeméti
gyülekezet vezetõje

felvállalni a család gondjait. Sõt, nem ritka az sem,
hogy elvált házaspárok újra összeházasodtak, és
hûséges szerelemben élnek, további gyermekeket
szülnek és nevelnek. Szerintünk a mai Magyarországon õk az igazi hõsök,
és nem a valóság showk
prostituáltjai. Mindezt Isten munkálja ki az
emberben, hogy ne
csak magának, illetve bûnös vágyainak éljen, hanem
családjáért, gyerekeiért, és ezáltal is
beteljesedjen az Ige:
„jobb adni, mint kapni”.
A „szeresd felebarátodat,
mint magadat” parancsát
a családon belül is megtartjuk. Ezen kívül nem kevesen átéltek Isten beavatkozásának eredményeképpen káros szenvedélyekbõl
(drog, alkohol, nikotin) való szabadulást. Összejöveteleinken Isten dicsérete
mellett fontos szerepet kap

az aktuális és személyes
igehirdetés, melynek során
az emberek átélik, hogy Isten hozzájuk, szól és tanítja õket.
Idén tartottunk a nyilvánosság elõtt is nagysikerû
rendezvényeket, mint a Friderika gospel koncert,
ahol a zsúfolásig megtelt
H í r ö s
Ko n -

ferenciateremben végig
mennyei atmoszféra volt.
Nyáron pedig, a fõtéri rendezvények
színvonalát
emelve a szökõkút melletti
részen több ízben halhatták és láthatták zenés
evangélizációinkat.
Az ATV-n minden vasárnap délelõtt 11 órától su-

gárzott élõ, interaktív istentisztelet közvetítésben is
aktívan részt vesznek gyülekezetünk tagjai. Ezeken
a mûsorokon keresztül Isten rengeteg ember életét
valóságosan megérintette.
A számtalan sms-bõl,
email-bõl, és a betelefonálóktól tudjuk, hogy ez
sok ember számára nagyon nagy segítséget, reménységet nyújtott kátyúba jutott életükben. Ezen
felül Németh Sándor nemzetközi szinten is elismert, magas színvonalú, karizmatikus igehirdetései
nemcsak Magyarországon, hanem
határokon túl is hatnak.
A mûsor interaktivitása és
spontenitása miatt is egyedülálló és közkedvelt, és
hétrõl hétre sok embernek
a szellemi és lelki igényeit
elégíti meg.
Végezetül minden kedves olvasónak szeretnénk
üzenni a Biblia azon szavait, hogy az emberi életben a legfontosabb a boldogság keresése, ami
megegyezik Isten keresésével, s erre minden embernek joga van. Mivel Istentõl származik az ember
földi élete és boldogulása,
így az emberi élet fõ célját
így határozza meg Pál
apostol: „Hogy keressék
az emberek az Urat… jóllehet
nincs
messze
egyikõnktõl sem.”
Éppen ezért, aki meg is
szeretné találni, szeretettel
várjuk a Hírös Konferenciateremben szombatonként 16 órától Kecskeméten, a Kiskõrösi út 5. szám
alatt.

2008. január
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Iskola a belváros szívében

TÉRÍTÉSMENTES KÉPZÉSEK
MINDEN KOROSZTÁLYNAK
NAPPALI, és ESTI tagozaton a

PERFEKT Szakközépiskola
szervezésében

OM:102591

A kecskeméti Petõfi Sándor Gyakorló Általános Iskola 127 éve mûködik az
oktatás szolgálatában. Jelenleg 322 diák tanul itt, 33
pedagógus irányításával. A
pedagógiai munkában a
korszerûség, a magas színvonalú oktatás, a pedagógusok igényessége párosul
a hagyományos értelemben
vett általános képzéssel. Ennek köszönhetõen tanulóik
évrõl évre szép eredményeket érnek el különbözõ szintû szaktárgyi, mûveltségi és
sportversenyeken, s a diákok mindegyike továbbtanul
valamelyik középfokú oktatási intézményben.
Kiemelt szerepet kap a
nyelvtanulás mellett a környezetvédelemre és az egészséges életmódra nevelés.

Választható szakirányok:
OKJ változása miatt 2008.februárban
utoljára indítható képzések:

Humán kontrolling ügyintézõ
Sportszervezõ, - menedzser

Irodavezetõ
Pénzügyi, számviteli ügyintézõ

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Nappali tagozaton 18- 22 életkor, esti tagozaton
nincs korhatárhoz kötve
Képzés rendje: Nappali tagozaton iskola rendszerben,
heti öt nap, esti tagozaton heti 2 alkalommal munkaidõ után
Bõvebb tájékoztatás és jelentkezés lap a kecskeméti telephely irodáján kérhetõ
személyesen, vagy telefonon.
A képzések 2008. február elején kezdõdnek.

6000 Kecskemét Csányi J.krt.14.II.em.2. Tel.: 76/484-806

Jelentkezési határidõ: 2008. január 31.

Szenteste

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0337-04
Intézmény-akkrediteciós lajstromszám: AL-0010

KERESKEDELMI ÉS
IDEGENFORGALMI
TOVÁBBKÉPZÕ
BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉPVISELETE
AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET TERVEZI INDÍTANI :
– szakács,-frissítõ masszõr, – takarító, – élelmezésvezetõ,
– cukrász, – pincér, – élelmiszer- és vegyiáru eladó,
– kereskedõ, – boltvezetõ, – zöldség-gyümölcseladó,
– társadalombiztosítási ügyintézõ,
– pénzügyi- számviteli ügyintézõ, – virág berendezõ,
virágkereskedõ, – diétás szakács,
– számítógép-kezelõ(-használó), ECDL számítógép.
Jelentkezni a Kecskemét, Bibó u. 1. sz. alatt, az ÁFEOSZ iskolában
található KIT IRODÁBAN, Horváth Lajosné képviseletvezetõnél lehet.
Telefon: 76/416-695
„ESÉLY A SIKERRE!”

HIRDETÉS
A „Bács-Kiskun megyében a
Rák Ellen”
KÖZHASZNÚ Alapítvány
munkája 1998 óta bizonyíték arra, immáron 10. éve,
hogy az Ön /-ök/ támogatását, a daganatos betegekre
fordítva, eredményesen
használjuk fel.

Hagyományosan a Szenteste Alapítvány éves munkája
zárult a dunavecsei diákotthonban töltött karácsonnyal.
Az év során támogatták a nevelõszülõknél élõ gyermekek
nyári solti táborozását. Jelentõs összeggel járultak hozzá a
dunavecsei gyermek tánccsoport törökországi vendégszerepléséhez, ahol egy nemzetKukac növényvédõszer, vetõmag és
állateledel bolt

Õszi ajánlatunk:
kályhacsövek vesszõ- és cirokseprûk lombgereblyék
egér -és patkányirtók tápoldatok,
mûtrágyák virághagymák: tulipán,
jácint, nárcisz, krókusz… hobbiállat-tartáshoz kellékek, különféle állateledelek és még ezer apró cikk
a ház körüli munkához.
Kecskemét, Erdõs Imre u. 6.
Tel.: 76/477-351

közi fesztiválon képviselték hazánkat. Támogatták a mûkertvárosi templom építését és
több út menti kereszt felújítását. Bekapcsolódtak a Kecskemét fõterén szervezett tíz jótékonysági ebéd szervezésébe
és lebonyolításába. Karácsony
elõtt több száz ember ünnepét
tették gazdagabbá a „Szent
Erzsébet kosara” akciójukkal.

Évek óta biztosított felsõ tagozatosaik számára az informatika-oktatás.
Az iskola a 2008/2009-es
tanévben is páratlan lehetõséget kínál az elsõsök és szüleik számára. Elsõ osztálytól
kezdve a hagyományos osztályokban angol vagy német
nyelvet oktatnak, az uniós

Megtiszteli bizalmával Alapítványunkat, juttassa el
adója 1 %-át !
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK
ADÓSZÁMA:
18354256 – 1 – 03.
Címe: 6000. Kecskemét,
Nyíri út 38.
Tel.: 06-76/ 516-719.,
Fax:76/519-853.
Bankszámla száma: OTP
Bank Rt., Kecskemét,
11732002 – 20346366.

Az élet
kenyere
Tavaly ünnepeltük egyik legismertebb és legnépszerûbb
Árpád-házi szentünk, Szt. Erzsébet születésének 800 éves
évfordulóját. Ebbõl
az alkalomból
került színpadra Az
élet kenyere címû
produkció, ami hazánkban
szinte az egyetlen a maga nemében.
A színdarab Illyés Kinga
azonos címû, 2001-ben nagy
sikerrel bemutatott szövegkönyve alapján készült, hiteles
dokumentumokból. Ezt Kolti
Helga (felvételünkön) további
gyûjtésekbõl gazdagította. Az
elõadás különleges értéke
nem csupán az, hogy Szt. Erzsébet életének állomásait
tényszerûen mutatja be, hanem a színészi játék segítségével közel hozza, érthetõvé teszi, és Erzsébet emberi példáján keresztül, elgondolkodtatja a mai kor nézõit.
A kecskeméti Kamaraszínházban január 31-én 19 órakor kezdõdõ másfél órás elõadás minden korosztály számára izgalmas, tartalmas és
feltöltõ élményt kínál.

osztályban pedig, a diplomácia nyelvét, a franciát ismerik
meg a tanulók. Az uniós osztályban magyarságunk, hagyományaink, nemzeti értékeink mellett megismerik a
többi ország kultúráját, jellegzetességeit is projektmódszer segítségével a gyerekek.
Két év elteltével nagyon pozi-

tívak a visszajelzések az EU-s
oktatást illetõen.
A személyiségformálás és
kompetenciafejlesztés érdekében, többféle szakkört
(kézmûves, képzõmûvészeti,
színjátszó, énekkari, tantárgyi stb.) mûködtet az iskola.
Igény szerint mindenkinek
tudnak napközis foglalkozást és tanulószobai ellátást
biztosítani.
Nincs meghatározott beiskolázási körzetük, ezért a
város bármely területérõl, illetve más helységbõl is szívesen fogadják azokat a
gyerekeket, akik õket választják.
Nyílt napokra ez évben is
szeretettel várja az intéz mény az érdeklõdõket: Január 28-án és február 11én 8-tól 11 óráig.

Németh László
Általános Iskola és Gimnázium
6000 Kecskemét,
Szent Imre u. 9.
Telefon/fax: 06-76/508-836
e-mail:iskola@nemethlkkt.sulinet.hu
OM azonosító:027957

BEIRATKOZÁS A 2008/2009-ES TANÉVRE
KÉPZÉSI FORMÁK
esti tagozaton ( 3 napos )
levelezõ tagozaton ( 2 napos ) gimnáziumi oktatás
levelezõ általános iskola 5-8. osztály
KÉPZÉSI IDÕ: 4 ÉV
szakiskolai elõképzettséggel akár 2 év alatt
ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY
ÜGYINTÉZÉS : SZERDÁNKÉNT 9-17 ÓRA KÖZÖTT
Jelentkezés: február 1-tõl szerdai napokon folyamatosan.
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Izaiás próféta örök gondolatai jártak az eszemben ma,
amikor bezárult a nagy téli
karitatív sorozat a Barátság
Sátor
szeretetasztalánál,
Kecskemét fõterén. Milyen
csodának voltunk a részesei
barátainkkal, közösségünkkel! Hogy is írja a lánglelkû
próféta?
„Törd meg az éhezõnek
kenyeredet és a hajléktalan
szegényt fogadd be házadba! Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elõl! Akkor majd
felragyog világosságod, mint
a hajnal, és a rajtad ejtett seb
gyorsan beheged.
Elõtted halad majd igazságod, és az Úr dicsõsége lesz

A szolidaritás ünnepnapjai voltak

Főtéri szeretetvendégség

Dr. Bagó Zoltán, dr. Zombor Gábor és dr. Sárközy István a
rendezvénysorozat megnyitóján

Dr. Bábel Balázs és Mádl Dalma is megtisztelte a rendezvényt

a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgõ
szavadra így felel: Nézd, itt
vagyok! Ha eltávolítod körödbõl az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet,
ha odaadod az éhezõnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a
sötétségben világosságod, és
December 24-én a Petõfi Népe jótékonysági ebédjén Gazsó László és
Lezsák Sándor is segített

Tiszavölgyi Gábor és családja maguk fõzték és kínálták az ételt

A Full Party Service január 6-án látta vendégül a rászorulókat

„A város szívében,
gondoljon a szívére”
Gépjármûátírás teljeskörû
ügyintézéssel!
– forgalomba helyezés – gépjármû átírás
– kötelezõ biztosítás
– okmányok pótlása
– hitelügyintézés
– személyes okmányok ügyintézése

www.gyongyiatiroda.hu
70/384-75-96, 70/290-34-94
76/327-884

Kardiológiai profilú
belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos
Magasvérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.
Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel: 76/505-268 és 70/311-65-48

2008. január
Örök pillanatok, élmények
születtek, raktározódtak el a
szívekben. Aki az anyagiak, a
naturáliák adományozása
mellett személyesen is eljött
megtapasztalhatta, milyen
felemelõ érzés meleg étellel
segíteni az éhezõ szegényeken. Jó szóval fölolvasztani a
fagyott szíveket.
Köszönet jár mindenkinek,
aki áldozott erre a tízmenetes
szeretetvendégségre: idõt,
anyagiakat,
fáradtságot.
Most minden eddiginél többen voltak a szolgálattevõk.
Többségük egyébként már
most bejelentette, hogy jövõre – ugyanúgy, mint most –
szeretne támogatóként társul
szegõdni újra.

homályod déli verõfényre
változik.”
Az idei adventtõl vízkeresztig tartó fõtéri szeretetvendégségnek a fenti jó tanács
volt a vezérgondolata. A rászorulók – velünk együtt –, a
hideg napokban, már nagyon várták hétrõl hétre a vasárnap delet, a találkozást.

Támogatók:
Andol Kft., Andrássy Cintia, Bács-Zöldért Rt., Balla
Csaba, Benkõ István, Bényi Zsolt, Bogépfa Kft., Bognár József, Bóra Kft., Casino Kánaán, Champion Kft.,
Cseh Pékség, Cselényi László, Dankó József, Design
Kft., Dobos Lakberendezés, Dóka Kft. dr. Bábel Balázs, dr. Bagó Zoltán, dr. Feldmájer Péter, dr. Zombor
Gábor, Erdért ZRT., Fantázia Virágbolt, Ferences Világrend, Fodor Cukrászat, Folttrade Kft., Ford Hovány Kft., Fornetti Kft., Full Party Service Kft., Garabonciás Kft., Géniusz Étterem, Gong Rádió, Hainczné Dr.
Zimay Zsuzsanna, Hansa-Kontakt Kft., Hilti Kft., Hírös
Ablak Kft., Holló Lakodalmas és Vendégház, IHG
Zrt., Írisz Repró Stúdió, Kunszállási Júlia Malom,
Kecskeméti Polgárõrség Egyesület, Kecskeméti Televízió, KÉSZ Kft., Kiskunfélegyházi Malom Kft., Kiss Tibor, Konstrukt-Plan Kft., Lezsák Sándor, Liberté Étterem, Mádl Dalma, Kecskeméti Vöröskereszt, Magyar
Zeelandia Kft., Marton Zoltán, Megasped Kft.,
Menza-food Kft., Orell Zsolt, P. Bátor Botond, Peki
Kft., Petõfi Népe, Piroska Tours, Plan Rt., Polyák Pékség, Print Soft Kft., Raster Stúdió, Reni Lux Kft., Sugovica Halászcsárda, Szerelvénybolt Kft., Szil-Autóház
Bt., Szil-coop, Tanyacsárda, TÉ'96 Irodabútor Stúdió,
Termostar Kft., Tiszavölgyi Gábor, Tóth András, Univer Coop Zrt., Univer Product Zrt., Varjú Lajos, Városgazdasági Kft., Ver-Bau Kft., Zsalupont Kft.

1%

Köszönetet mondunk az élõ betlehemnél elõadott
ünnepi mûsorokért, a Lánchíd utcai óvodásoknak, a
Piarista Gimnázium férfi karának, a Hosszú utcai
óvodásoknak, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2/C osztálynak,
a Zrinyia pollenártalom
Ilona Általános
Közös fellépés
ellen!Iskola 4/A
Környezetvédõ,
városvédõ
akciók!Általános Isosztályosainak
és a Szent Imre
Katolikus
Mûemlékvédelem!
kola betlehemes csapatának.
Tiszta Köztér – Rendes Város Mozgalom!
AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKA SOKAT ÉR! KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT!

Az élõbetlehem létrehozásában nyújtott segítséget köKÉRJÜK
TÁMOGATÁSÁT,
SEGÍTSE a
A MUNKÁT
IS!
szönjük:
Borbély
Lajos építésznek,
Molnár ÖN
Fatelepnek,
az Agro-Holc Kft-nek,
dr. Andrássy
Ákosnak és ács csaPORTA Közhasznú
Egyesület,
Kossuth
tér 5. Tel.: 76/505-041
patának,Kecskemét
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„… nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!
Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
Szenteste Alapítvány tevékenysége:
• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös
programok szervezése,
• Templomok, keresztek építését és felújítási munkálatainak támogatása
munkálatainak támogatása,
• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.
Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u. 13.
Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

A Szeretetlakomák állandó közremûködõi: Garaczi János, Hovány
Márton és Kecskeméti Krisztián

Az idei támogatók között ott volt a Liberté Étterem is

A Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete minden alkalommal
ruhát és édességet osztott

