
II. évfolyam, 15. szám �  2008. december

Ez alkalommal is Katona Jó-
zsef szobránál gyülekeztek
lapunk munkatársai, bará-
tai, a kecskeméti Porta Kö-
zösségek Szövetségének ak-

tivistával, hogy évzáró ün-
nepségünk alkalmából tisz-
telegjünk a város nagy szü-
löttének, a magyar dráma
megteremtõjének emléke

elõtt, és megvalljuk elkötele-
zettségüket az igazi kecske-
méti értékek iránt. Az emlék-
helyen Koloh Elek, az Alföldi
Napló vezetõ szerkesztõje

mondott beszédet, kiemelve,
hogy mit is jelent a ma élõ
utódoknak a magyar iroda-
lom egyik legjelentõsebb
alakja, Katona József. Ezt

követõen a drámaíróról el-
nevezett színház lépcsõjén
kapta lencsevégre évbú-
csúztató csapatunkat Bahget
Iskander fotómûvész.

BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK 

MINDEN 
PARTNERÜNKNEK!
Kecskemét, Lestár tér 2.

Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:

hétfõtõl péntekig:
10–18-ig,

szombaton: 10–13-ig

Minden, ami papír,

minden, ami író− és irodaszer!

Díjtalan házhoz−

szállítással!
Tel.: 30/978−4508 

Tel./fax: 76/320−806

Tisztelettel várjuk Önt üzletünkben
Kecskeméten, a Horváth Döme krt.

2. szám alatt.
Telefonon vagy faxon történõ

rendelését rövid idõn belül díjtalanul
házhozszállítjuk!

Árukészletünket kedvezõ árakkal és
díjtalan házhozszálíltással kínáljuk!

�� Nyomtatványok teljes körû
választéka 

��  festékpatronok, tonerek, 
�� leporellók, másolópapírok, 
��    az irodai munkához szükséges

eszközök széles
választéka,

��    kisdiákoktól az
egyetemisták
igényei szerinti
iskolaszerek.

Parádés Porta-programok

A Porta Egyesület, a Szenteste Alapítvány
és a Ferences Imaközösség számtalan re-
mek rendezvényt szervezett advent idején.
Különösen nagy érdeklõdés kísérte az im-
már hagyományosnak számító Élõ Betle-

hemet, amit Kecskemét iskolai csoportjai
mutattak be a Barátok temploma melletti
Romkertben. Az ünnepi programokról la-
punk 2. oldalán látható részletesebb képes
beszámoló.

Ilda Biobolt
Szívből jövő örömmel értesítem kedves törzs−és

leendőbeli vásárlóimat, hogy folyamatosan bővülő
áruválasztékkal 

újból megnyílt a biobolt!
Kecskemét, Végh Mihály tér 3.

Nyitva tartás: h−p: 9–18−ig, sz.: 9–12−ig
Tel.: 06−70/6000−567

ildikomizsei@deltanet.hu

„A város szívében,
gondoljon a szívére!”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magas vérnyomás, szívritmus-
zavarok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.
BBeejjeelleennttkkeezzééss::  SSaasssszzeemm  OOppttiikkaa

66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  33..  
TTeell::  7766//550055--226688  ééss  7700//331111--6655--4488  

KUKAC Növényvédõszer, 
Vetõmag és Vasedénybolt

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6. 
(a Piac csarnok mögött)

Tel:76/477–351, Nyitva tartás: 

H-P:7-17-ig; Szombat: 7-13-ig V:7-12-ig.

Ajánlatunk: 
vetõmagok, növényvédõszerek, mûtrágyák,

tápoldatok, kerti szerszámok, ezer apró cikk,
amire a kertben szükség lehet!Kertészeti és

növényvédelmi tanácsadás! 
Profi kertészeknek 
– profi vetõmag!

„Jöjjön ki a piacra, rátalál a Kukacra!”

Zöld Kereszt  
Házi Gondozó Kht.:

Gyermekfelügyeletet vállalunk saját

otthonában, valamint városközponti

irodánkban. 700 Ft/óra szolgáltatási díj.

Kecskemét, Jókai u. 34. 

Tel.: 76/423-711; 70/368-5211

mkatalin@mail.opticon.hu

Elsõ Színészkarnevál és
Mercedes Bál

7. oldal

Bõvült a Pintér Mûvek
4. oldal

Kamarai törekvések
4. oldal

9 771789 189200 51080
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KKöözzeell  ööttvveenn  rráásszzoorruullóó  ccssaallááddoott,,  mmaaggáánnyyooss  sszzeeggéénnyy  eemmbbeerrtt  aajjáánnddéékkoozz--
hhaattttuunnkk  mmeegg  aa  vváállllaallkkoozzóókk  áállttaall  vviisssszzaakküüllddöötttt  „„SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett

aajjáánnddéékkkkoossaarraakkkkaall””..  FFeellvvéétteellüünnkköönn  1155  ccssaallááddnnaakk  aaddttuukk  áátt  aazz  aajjáánnddéékkoott
aa  WWooyyttiillaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonnttbbaann  FFoorrggááccss  JJáánnooss,,  aa  CCssaallááddsseeggííttõõ  KKöözzppoonntt

mmuunnkkaattáárrssáánnaakk  jjeelleennllééttéébbeenn..  

AAzz  ööttvveennkkeetttteess  úútt  mmeennttéénn  aa  SSaassfféésszzeekk  VVeennddééggllõõ  mmeelllleetttt  aavvaattttuukk  ffeell
ddeecceemmbbeerr  1133--áánn  aa  ffeellúújjííttootttt  ggoonnddoollkkooddóó  KKrriisszzttuuss  sszzoobbrroott..

2200..  aallkkaalloommmmaall  vviitttteekk  nnéévvrree  sszzóóllóó  aajjáánnddéékkoott  kkaarrááccssoonnyy  eessttééjjéénn
aa  SSzzeenntteessttee  AAllaappííttvváánnyy  mmuunnkkaattáárrssaaii  aa  mmeeggyyeeii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  dduunnaavveeccsseeii

áárrvvaahháázzáábbaa..  AAzz  üünnnneeppllééss  rréésszzeessee  vvoolltt  KKaallmmáárr  PPááll  kkééppvviisseellõõ  iiss,,  aakkii  BBáánnyyaaii
GGáábboorr  mmeeggyyeeii  eellnnöökk  aajjáánnddéékkáátt  aaddttaa  áátt  aa  ggyyeerreekkeekknneekk..  EEggyyüütttt  ééllvveezzttéékk

aa  ggyyeerreekkeekk  vviiddáámm  kkaarrááccssoonnyyii  mmûûssoorráátt,,  mmaajjdd  aa  vvaaccssoorráátt  iiss  kköözzöösseenn
ffooggyyaasszzttoottttáákk  eell  aazz  eeggyyiikk  llaakkáássootttthhoonnbbaann..  

MMáássooddiikk  aallkkaalloommmmaall  áállllííttoottttaakk  ÉÉllõõ  bbeettlleehheemmeett  aa  PPoorrttáássookk
aa  BBaarrááttookk  tteemmpplloommaa  mmeelllleettttii  RRoommkkeerrttbbeenn  ddeecceemmbbeerr  1177--2200--iigg..  

AA  VVöörröösskkeerreesszztt  66  ssookkggyyeerrmmeekkeess  ccssaallááddoott  aajjáánnddéékkoozzootttt  mmeegg  aa  TTeessccóóbbaann
ggyyûûjjttöötttt  ppéénnzzaaddoommáánnyy  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall..  DDrr..  HHoorrvváátthh  LLáásszzllóó,,  aa  VVöörröösskkeerreesszztt

eellnnöökkee  ddeecceemmbbeerr  2233--áánn  aaddttaa  áátt  aazz  aajjáánnddéékkookkaatt..

AA  ffõõttéérrii  ssááttoorrbbaann  2244--éénn  aa  KKooddáállyy  KKóórruuss  vvaarráázzssoolltt  ffeelleejjtthheetteettlleenn  kkaarrááccssoonnyyii
hhaanngguullaattoott  aa  sszzeeggéénnyyeekknneekk,,  mmaajjdd  LLeezzssáákk  SSáánnddoorr,,  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  aalleellnnöökkee

ééss  ddrr..  PPáánncczzééll  GGyyuullaa  ffõõoorrvvooss  oosszzttoottttaa  kkii  aa  HHoollllóó  LLaakkooddaallmmaasshháázz  áállttaall
ffeellaajjáánnllootttt  eebbééddeett..  

DDuurráánnyyiikk  LLáásszzllóó  vveezzeettéésséévveell  aa  KKooddáállyy  IIsskkoollaa  nnééggyy  kkóórruussaa  ttaarrttootttt  ffeelleejjtthheetteettlleenn  kkaarrááccssoonnyyii  kkoonncceerrtteett
aa  BBaarrááttookk  tteemmpplloommáábbaann  ddeecceemmbbeerr  2200--áánn  eessttee..

DDeecceemmbbeerr  2211--éénn  sszzeerreetteettvveennddééggssééggrree  hhíívvttáákk  aa  PPoorrttáássookk  aa  KKaallmmáárr  CCssáárrddaa  ttuullaajjddoonnoossaaiivvaall  aa  hheettéénnyyii  hhíívveekkeett..
AAzz  eebbéédd  oosszzttáássáábbaann  kköözzrreemmûûkkööddöötttt  GGyyeenneesseeii  IIssttvváánn  ééss  ffeelleessééggee  iiss,,  aakkiikk  éérrttéékkeess  kköönnyyvveekkeett  ééss  ffoocciikkaatt

aaddttaakk  áátt  aa  tteelleeppüüllééss  pplléébbáánnoossáánnaakk..

ÉÉvveekk  óóttaa  hhaaggyyoommáánnyy,,  hhooggyy  ddeecceemmbbeerr  66--áánn  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekk  úúrr
nneemmccssaakk  aa  SSzzeenntt  MMiikkllóóss  tteemmpplloommbbaann  oosszztt  mmiikkuulláássccssoommaaggoott  aa
ggyyeerreekkeekknneekk,,  hhaanneemm  eellllááttooggaatt  aa  MMaarrggaarrééttaa  ootttthhoonnbbaa  iiss,,  aahhooll

aazz  iiddõõsseekkeett  iiss  mmeeggaajjáánnddéékkoozzzzaa

PPrroo  PPeerreennnniisszz  AAllaappííttvváánnyy,,  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  BBáánnyyaaii  GGáábboorr,,  ddrr..  ZZoommbboorr
GGáábboorr,,  FFoonntt  SSáánnddoorr,,  ddrr..  BBaaggóó  ZZoollttáánn,,  RRaauusscchh  SSáánnddoorr,,  TTóótthhnnéé  KKõõsszzee--
ggii  ÉÉvvaa,,  AAllfföölldd  ÁÁrruuhháázz,,  BBéérrcceess  DDóórraa,,  CCsseehh  ZZoollttáánn,,  FFaarrkkaass  GGáábboorr,,  FFaarr--
kkaass  ÉÉppííttéésszz  IIrrooddaa  KKfftt..,,  FFoorrnneettttii  KKfftt..,,  ddrr..  SSzzaabbóó  JJóózzsseeff,,  PPoolláárr  SSttúúddiióó,,  KKiissss
AAnnttaall,,  TTaannyyaaccssáárrddaa,,    PPoollyyáákk  ZZoollttáánn,,  TTeerreennyyii  IIssttvváánn,,  GGaarraacczzii  JJáánnooss,,
KKáárrppááttii  BBééllaa,,  CCeennttrrááll  KKfftt..,,  ddrr..  AAnnddrráássssyy  ÁÁkkooss,,  EE..  KKoovvááccss  KKáárroollyynnéé,,
HHaaiinnttzznnéé  ddrr..  ZZiimmaaii  ZZssuuzzssaannnnaa,,  LLeezzssáákk  SSáánnddoorr,,  FFaannttáázziiaa  VViirráággbboolltt,,  KKaall--
mmáárr  CCssáárrddaa,,  BBaakkóó  CCuukkrráásszzddaa,,  UUnniivveerr  SSzzöövveettkkeezzeettii  ZZrrtt..,,  UUnniivveerr  PPrroodduucctt
ZZrrtt..,,  HHiillttii  KKfftt..,,  KKuunnppllaasstt  KKaarrssaaii  ZZrrtt..,,  MMéérrlleegg  PPaattiikkaa  ((HHeettéénnyyeeggyyhháázzaa)),,
BBoorrssooss  JJóózzsseeffnnéé,,  MMuuffffiinn  CCoorrnneerr  KKfftt..,,  LLoovvaass  VVeennddééggllõõ,,  ddrr..  PPaallkkoovviiccss
AAnnddrrááss,,  VVaarrggaa  LLáásszzllóó  ééss  ccssaallááddjjaa,,  HHoollllóó  TTiibboorr  ééss  ccssaallááddjjaa,,  KKaallmmáárr  PPááll
ééss  ccssaallááddjjaa,,  KKeeccsskkeemmééttii  KKrriisszzttiiáánn,,  DDuunnaa  TTVV,,  HHíírrööss  FFrriissss,,  BBaahhggeett  IIsskkaann--
ddeerr,,  GGoonngg  RRááddiióó,,  UUjjvváárrii  SSáánnddoorr,,  KKeeccsskkeemmééttii  TTeelleevvíízziióó,,  PPeettõõffii  NNééppee,,
IIrreennaa  LLeessnniikkoowwsskkaa,,  KKuunnaa  LLaajjooss  ééss  aa  KKeeccsskkeemmééttii  FFúúvvóósszzeenneekkaarr,,  HHaannssaa--
KKoonnttaakktt  KKfftt..,,  MMeeddiitteerrrráánn  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  KKfftt..,,  CCssoobbootthh  CCssaabbaa  ééss  ccssaalláádd--
jjaa,,  KKeeccsskkeemmééttii  PPoollggáárrõõrrsséégg,,  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettõõrrsséégg,,  ddrr..  SSáárrkköözzyy  IIssttvváánn,,
ddrr..  KKaassssaaii  LLáásszzllóó,,  BBaaddaaccssoonnyyiinnéé  EElliizzaabbeett  MMooddzzeelleewwsskkaa,,  BBaarrááttookk  tteemmpp--
lloomm  iiggaazzggaattóóssáággaa,,  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonntt,,  SSzzaabbaaddsszzáálllláássii
MMiihháállyy,,  TTeerrmmoossttaarr  KKfftt..,,  FFooddoorr  CCuukkrráásszzaatt,,  DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt,,  KKeeccsskkee--

mméétt  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  HHiivvaattaallaa,,  ÖÖrreegghheeggyy  BBoorr
KKfftt..,,  KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzii  MMaalloomm  KKfftt..,,  LLiibbeerrttéé  ÉÉtttteerreemm,,  HHoollllóó  LLaakkooddaallmmaass
ééss  VVeennddéégghháázz,,  PPiirroosskkaa  TToouurrss,,  TTiisszzaavvööllggyyii  GGáábboorr  ééss  ccssaallááddjjaa,,  HHoovváánnyy
MMáárrttoonn,,  MMeennzzaa--ffoooodd  KKfftt..,,  AAppsszziiss--RReenntt  KKfftt..,,  IIKKOO  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  KKeerreess--
kkeeddeellmmii  KKfftt..,,  MMoollnnáárr  FFaatteelleepp  ééss  BBaarrkkááccssáárruuhháázz,,  MMaaggyyaarr  VVöörröösskkeerreesszztt
KKeeccsskkeemméétt,,  FFeerreenncceess  VViilláággrreenndd,,  HHíírrööss  AAbbllaakk  KKfftt..,,  KKeeccsskkeemmééttii
VVíízziikköözzmmûû  TTáárrssuullááss,,  AAuucchhaann  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  KKfftt..  KKeeccsskkeemméétt,,  HHáárroomm
GGúúnnáárr  ÉÉtttteerreemm,,  NNaaggyybbaattiizz  EErrzzsséébbeett,,  SSáátthhyy    KKiinnggaa,,  BBoorrccssaa  KKfftt..  BBoorrttáárrssaa--
ssáágg  SSzzaakküüzzlleett,,  VVaarrggaa  MMóónniikkaa,,  BBoozzóónnéé  NNeemmeess  GGiizzeellllaa,,  CCssiinnooss  LLoovvaass--
ffaarrmm,,  FFeerrttiigg  JJóózzsseeff,,  PPiisszzmmáánn  ZZoollttáánn,,  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz,,  VVáácczzii  IImmrree,,
BBooggnnáárr  JJóózzsseeff,,  BBaarrááttookk  TTeemmpplloommaa  hhiittttaannoossaaii,,  --  BBááccss--ZZööllddéérrtt  RRtt..,,    MMaarr--
ttoonn  ZZoollttáánn,,  BBeennkkõõ  IIssttvváánn  ––  BBeennkkõõ  KKaappuutteecchhnniikkaa,,  DDóókkaa  KKfftt..,,  BBéénnyyii  ZZssoolltt
--  MMYYGGEETT  BBTT..,,  ZZssaalluuppoonntt  KKfftt..  PPaapppp  GGyyuullaa,,  RRééttii  IIssttvváánnnnéé    HHiirrõõss  ffoooodd,,
TTÉÉ  ''9966  IIrrooddaabbúúttoorr  SSttúúddiióó,,  KKoonnssttrruukktt--PPllaann  KKfftt..,,  SSzziill--AAuuttóóhháázz  BBtt..,,  IIHHGG  ZZrrtt..,,
PPllaann  ZZrrtt..,,  CCeenntteerr  AAuuttóó  KKfftt..,,  AAnnddooll  KKfftt..,,  PPrriinntt  SSoofftt  KKfftt..,,    SSzzeerreellvvéénnyybboolltt  KKfftt..,,
FFiillaaggóórriiaa  BBtt..,,  GGaallvvaannoofféémm,,  PPoommááddéé  FFooddrráásszzcciikkkk  kkeerreesskkeeddééss,,  DDoommiinnoo
KKfftt..,,  JJaakkóó  ccuukkrráásszzddaa,,  BBaarraannyyii  PPéékksséégg,,  CCsseehh  ppéékk,,  SSaaffii  ssüüttii  SSááffrráánnyy  tteesstt--
vvéérreekk,,  HHaammiilloo  22000044..  KKfftt..::  ssüüttii  ––  MMaarrttoonn  ZZoollii,,  EEnnggeell  KKáárroollyy--BBoorraa  KKfftt..,,
AAuuttóó  UUnniivveerrzzááll  KKfftt..,,  KKoonnssttrruucctt  PPllaann  KKfftt..

Az ünnepi rendezvények támogatói

Boldog új esztendõt!
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Lezsák Sándor beszéde Bábel Balázs kitüntetésén

A tökéletességre törekedve

Az igazak kisebbsége
– Rendben tartja a gazdasági,
oktatási és szociális ügyeket,
és évente mintegy száz szemé-
lyi döntést hoz annak érdeké-
ben, hogy az egyházmegye
plébániáin zavartalan legyen a
lakossági hitélet. Mindemellett
tudós teológus, és a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
Ökumenikus Bizottságának az
elnöke. Keresi a keresztény
testvéregyházakkal az együtt-
mûködés lehetõségeit, vizsgál-
ja azokat az új ökumenikus le-
hetõségeket és formációkat,
amelyek által a Krisztusban
való egység megélése intenzí-
vebb, a közös tanulmányi
munka tudatosabb, és a sze-
kularizált világ elõtti egységes
bizonyságtétel meggyõzõbb
lehet… 

– A tökéletességre való tö-
rekvés velejárója, hogy tudo-
másul kell venni, miszerint az
igazi keresztények mindig ki-
sebbségben lesznek a világon.
Érsek úr szerint, az emberek
mindig a kisebb ellenállás irá-
nyába mennek. Amíg világ a
világ, a szórakozóhelyeken
mindig többen lesznek, mint
például egy matematika-klub-
ban vagy a templomokban…
Ma a televízióból az élvezetek
hajhászása, az örömszerzés,
az anyagi javak hajszolása,
mint cél jelenik meg az embe-
rek számára. Nincs helyük a
példás életet élõ családoknak,
azoknak, akik képesek más
utat járni, mint az úgynevezett
fogyasztói társadalom tagjai.
Természetesen nem szabad
belenyugodnunk ebbe a hely-
zetbe, és a térítõi munka annál
magasztosabb, minél kedve-
zõtlenebb körülmények között
végzik…

Politika és erkölcs

– Miben lehet összegezni érsek
úr felfogását a politikáról és
erkölcsrõl? A politika a közjó
okos szolgálata. A kormány-
zók és kormányzottak közötti
igazmondás, a nyilvános ad-
minisztráció áttekinthetõsége,
a közügyek szolgálatában a
pártatlanság, a politikai ellen-
felek jogainak tiszteletben tar-
tása, a vádlottak jogainak vé-
delme, a közpénzek becsüle-
tes és helyes kezelése, a va-
gyonszerzés tiltott vagy méltat-
lan eszközeinek, és a hatalom
mindenáron való megtartásá-
nak és növelésének az elveté-

se. Valahányszor ezeket az
alapelveket nem tartják tiszte-
letben – és sajnos, ma ennek
lehetünk a tanúi –, meginog a
politikai együttélés alapja, és
fokozatosan az egész társa-
dalmi élet válságba kerül és
felbomlik. Mára a magyar nép
kisemmizetté vált – mondta
Bábel érsek –, mert közvagyo-

nát eltékozolták, az országot
eladósították. Magyarorszá-
gon sújtják a legnagyobb
adók az egyre öregebb és be-
tegebb társadalmat. Sokan
majd azt mondják: mi köze az
egyháznak ezekhez a jelensé-
gekhez? Miért nem szigorúan
vallási dolgokkal foglalkozik?
Azért, mert a mai idõkre is
megmaradt Szent István azon
törvénye, hogy az árvákat nem
lehet kisemmizni – márpedig a
most szülöttekre is hatalmas
adósságterhet rakni egyenlõ a
kisemmizésükkel. Az egyház
nem foglalkozik napi politiká-
val, de a közéletet fontosnak
tartja, mert nem választható el
a társadalomtól, hiszen abban
él, abban alkot közösséget. Az
evangélium értékrendje e vi-
lágra is vonatkozik, éppen az
olyan égetõ, erkölcsi kérdé-
sekben, mint az abortusz, az
eutanázia, a házasság felbont-
hatatlansága vagy a drog… 

A képektõl a költészetig

– Dr. Bábel Balázs érseket szo-
ros szálak kötik mind a képzõ-
mûvészetekhez, mind az iro-
dalomhoz. A püspöki karban
az Országos Egyházmûvészeti
és Mûemléki Tanács elnöke.
Készséggel fáradozik tárlatok
megszervezésén – például
legutóbb nyáron a „Szent Pál
a képzõmûvészetben” címû
kamara kiállítást nyitotta
meg… Tevékenysége kiterjedt
az Egyházi Könyvtárak Egye-
sülésének létrehozására és

mûködtetésére. Ez az Egyesü-
lés a rendszerváltás utáni
években igen fontos tett volt,
mert életre keltette az egykor
fényes, aztán szinte megsem-
misült vagy eltékozolt, de még
a romjaiban, maradványai-
ban is gazdag, egyházi gyûjte-
ményeket, s megteremtette az
egyházi könyvtárak érdekkép-
viseletét…

– Érsek úr kitûnõen elemez-
te József Attila istenes verseit,
amelyeket méltatlanul mellõ-
zött a költõt beskatulyázni kí-
vánó szocialista irodalomtör-
ténet. Bizony, sokan nem tud-
ják, hogy József Attila a Csön-
des estéli zsoltárban egyszerû
szavakkal vallja be: „Ó,
Uram, nem bírom rímbe ko-
vácsolni dicsõségedet.” És a
költõ az egyetemi jegyzetei-
nek borítójára ezt a mondatot
írta: „Az Isten mindig moso-
lyog.” Bábel Balázs is mosoly-
gós alkat, vallja, hogy "ne-
künk, hívõ embereknek, óriá-
si ajándékunk, hogy nem va-
gyunk mindig boldogok, de
sosem vagyunk boldogtala-
nok.” A derû és finom humor
átlengi Bábel érsek szentbe-
szédeit. Csak a tehetetlen lé-
lek dühöng és gyûlöl – de õk,
az Isten országának földi
megvalósulásáért küzdõk
nem tehetetlenek, azaz soha
nem is gyûlölnek senkit. Hi-
szen, ha Isten velünk – ugyan
ki lehet ellenünk?

Összefogva

– Bábel Balázs érsek egyik
szívügye az oktatás. Korábban
dolgozott a váci Borromeo
Szent Károly Papnevelõ Intézet
rektoraként és az Egri Hittudo-
mányi Fõiskola levelezõ tago-
zatának igazgatójaként… Vé-
leménye szerint a jó iskola
nemcsak ismereteket ad át,
hanem nevel is. A nevelésnek
nagy fontossága van, mert ön-
magában a tudás nagyon ke-
vés ahhoz, hogy jobbá legyen
a világ. Az atombombát is tu-
dósok találták ki, és a kon-
centrációs táborok létrehozói
között diplomás mérnökök is
voltak. A számítógépek vírusa-
it jól képzett szakemberek sza-
badítják ránk. Ha meg is sze-
rezzük a tudást – annak már
korábban el kell dõlnie, hogy
mi végre, milyen célból kíván-
juk tudásunkat hasznosítani…
A leszakadó falvakban mun-
kahelyek hiányában italba
menekülnek az emberek. Az
értelmiség jó része hallgat,
vagy kollaborál. Egy mondat-
tal összefoglalva: a társada-
lom fizikai és mentális állapo-
ta egyre betegebb.

– Van kiút a mai erkölcsi,
társadalmi és gazdasági vál-
ságból – biztat minket a maga
derûjével az érsek úr. Csupán
össze kell fognunk, gyakorol-
nunk kell a keresztény szolida-
ritást...

––  IIsstteenn  oorrsszzáággááéérrtt  ––  aazzaazz  llaattiinnuull::  PPrroo  RReeggnnoo  DDeeii  ––  eezz  ddrr..  BBáá--
bbeell  BBaalláázzss  kkaallooccssaaii--kkeeccsskkeemmééttii  éérrsseekk  jjeellmmoonnddaattaa  ééss  hhiittvvaalllláá--
ssaa..  IItttt  aa  FFööllddöönn  tteerrmméésszzeetteesseenn  nneemm  lleehheettssééggeess  mmeeggvvaallóóssííttaannii
IIsstteenn  oorrsszzáággáátt  ––  ddee  aazz  éérrsseekk  úúrr  sszzeerriinntt,,  mmiinnddiigg  ttöörreekkeeddnnii  kkeellll
aa  lleehheetteettlleenn  eelléérréésséérree,,  ééss  eebbbbeenn  aazz  eesseettbbeenn  aa  lleehheettssééggeess  lleegg--
jjoobbbb  ccééllookk  iiss  eelléérrhheettõõkk..  EEzz  aazz  eemmbbeerrffeelleettttii  kküüzzddeelleemm,,  eezz  aa  ttöö--
kkéélleetteessssééggrree  vvaallóó  ttöörreekkvvééss  jjeelllleemmzzii  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  eeddddiiggii
éélleettúúttjjáátt  ––  mmoonnddttaa  LLeezzssáákk  SSáánnddoorr,,  aa  MMaaggyyaarr  OOrrsszzáággggyyûûllééss  aall--
eellnnöökkee  aabbbbaann  aa  bbeesszzééddéébbeenn,,  aammeellyy  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  hhaannggzzootttt
eell,,  aammiikkoorr  aazz  11998800  óóttaa  mmûûkkööddõõ  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  AAllaappííttvváánnyy
MMáárrttoonn  ÁÁrroonn--ddííjjáávvaall  ttüünntteettttéékk  kkii  aa  nneevveess  mmeettrrooppoolliittáátt..  AAzz
aalláábbbbiiaakkbbaann  eebbbbõõll  aa  llaauuddáácciióóbbóóll  kköözzllüünnkk  rréésszzlleetteekkeett..

Mérleg és varázsgömb

Valahogy úgy érzem, hogy
mostanában nem illik optimis-
tának lenni, bármit mutasson
is a varázsgömb. Olcsónak tû-
nik, és a hiteltelenség látszatát
kelti, ha valaki úgy emlékszik
és tervez, hogy minden nagyon
szép és jó. Mert valójában
nem az. Viszont az optimizmus,
a remény és a hit ezerszer rosz-
szabb, tragikusabb idõszakok-
ban is adott elég erõt ennek a
népnek, hogy talpra álljon,
megküzdve az új és újabb kihí-
vásokkal.

A mérlegre tekintve úgy ér-
zem - és ebben kollégáim is
egyetértettek az elmúlt napok
értékelései során -, hogy na-
gyon nehéz, de nagyon szép
év van mögöttünk. Talán még
soha nem láttuk meg ennyire
karakterisztikusan, hogy ki a
barát és ki az ellenség, hogy
kinek mit köszönhetünk. Soha
nem gondoltuk volna, hogy
mennyi segítõnk, barátunk és
támogatónk van, akik nem-
csak a menyegzõs napokon ül-
nek mellénk és nyújtanak ba-
ráti jobbot, hanem akkor is,
amikor valóban szükség van a
segítõ kezekre. Amikor rágal-
mak, támadások kereszttüzé-

ben kell szolgálnunk és dolgoz-
nunk. Ha pedig egy ilyen évet
átél valaki, és a szövetségeseit,
a csapatát minden eddiginél
erõsebbnek és kipróbáltabb-
nak látja, akkor nem mondhat
2009-re mást, mint hogy helye
van az optimizmusnak és a re-
ménynek. 

Nehéz idõk vannak, lesznek,
jönnek. De meggyõzõdésem,
hogy akár a Porta Közösségek
Szövetségének, akár a velük
kapcsolatban álló média szer-
kesztõségeknek lesz elég fel-
adatuk, lesz elég pártolójuk,
barátjuk. És forrásaik is, célja-
ik megvalósításához. Egy ilyen

rövid publicisztikában a részle-
tes tervet természetesen nem
kívánom ismertetni, de annyit
mondhatok: nagyon nagy kö-
szönet illeti azokat, akik olvas-
tak, támogattak bennünket,
akik velünk voltak, mert küzde-

lemre méltónak
találták céljain-
kat. És ha jövõre
csak egy töredé-
két is kapjuk en-
nek a ragaszko-
dásnak, ígérhet-
jük, hogy to-
vábbra is színvo-
nalasan mûköd-
tetni fogjuk la-
punkat, inter-
netes portáljain-
kat és rádiónkat.
Ahogy dolgoz-
nak majd nemes

ügyek ápolására szervezõdött
intézményeink, színesítik a vá-
ros életét megszokott és újabb
rendezvényeink. Tovább fejlõ-
dik, gazdagodik az a közös
mû, amit Portaként ma már
nemcsak Kecskeméten, hanem
a város határain túl is sokan is-
mernek és pártolnak.

Ehhez kívánok minden bará-
tunknak és minden tisztességgel
bíráló nem barátunknak jó
egészséget, sikert, boldogsá-
got, kiteljesedést 2009-re!

Õszinte nagyrabecsüléssel:
Farkas P. József

a Porta Közösségek 
Szövetségének elnöke 

HHaa  mmûûvvéésszz  lleennnnéékk,,  aazz  éévvbbúúccssúúzzttaattáássrraa  kkéésszzüüllõõddõõ  eemmbbeerrtt  eeggyyiikk
kkeezzéébbeenn  mméérrlleeggggeell,,  aa  mmáássiikkbbaann  vvaarráázzssggöömmbbbbeell  áábbrráázzoollnnáámm..
MMeerrtt  iillyyeennkkoorr  ffeelléélléénnkküüll  bbeennnnüünnkk  aazz  öösssszzeeffooggllaallááss,,  aa  mméérrlleeggee--
llééss  iiggyyeekkeezzeettee,,  mmiikköözzbbeenn  vváállaasszzookkaatt  kkeerreessüünnkk  aarrrraa,,  hhooggyy  mmii--
llyyeenn  éévveenn  llééppüünnkk  ttúúll..  UUggyyaannaakkkkoorr  ootttt  mmoottoosszzkkááll  aaggyyuunnkkbbaann  aa
kkíívváánnccssiissáágg  iiss::  VVaajjoonn  mmiitt  hhoozz  aazz  úújj  eesszztteennddõõ??  JJoobbbb  lleesszz  vvaaggyy
rroosssszzaabbbb  aa  mmoosstt  eellkköösszzöönnõõttõõll??  

Jubilál a Szent Ferenc rend

A záró alkalommal egy
ünnepélyes bejelentésre
is sor került. Eszerint a
Bács-Kiskun megyével
azonos méretû kalocsai-
kecskeméti egyházme-
gye területén, a Szent
Ferenc rend megalapítá-
sának 900. évfordulója
alkalmából megrende-
zendõ egész éves, igen
gazdag rendezvénysoro-
zat eseményeinek egyik
központja a kecskeméti
Barátok temploma lesz.
Közismert, hogy Szent
Ferenc követõi voltak az
Alföldön a török meg-
szállás után azok, akik
újraevangelizálták az itt
élõket. Újraszervezték az
egyházi életet, ami nem -
csak annyit jelentett,
hogy misét tartottak és
temettek, de széleskörû
közmûvelõdési munkát is

végeztek. Iskolát tartottak
fenn, orvosai, szociális
munkásai voltak a város-
nak, gazdasági szakértõi
a környék mezõgazdasá-
gának.

Az egész éven át tartó
rendezvénysorozat, ter-
mészetesen egyfajta egy-
házias, liturgikus jelleget
is hordoz. Emellett szá-
mos tudományos elõ-
adás, kirándulás, zarán-
doklat teszi gazdaggá a
programot, amelyben az
egész egyházmegye
részt vesz. Hogy Kecske-
métnek ebben kiemelt
szerep jut, azt indokolja
az itteni ferencesek tör-
ténete, akik nemcsak
Kecskeméten dolgoztak,
hanem az egész egyház-
megye részén templo-
mokat, egyházközsége-
ket alapítottak, mozgal-
makat szerveztek. A
szervezésben a Szent
Miklós templom igazga-
tósága és a Porta Katoli-
kus Munkacsoportja vál-
lalt és kapott meghatá-
rozó szerepet az érsek
úrtól. Terveik szerint, a
jövõ évben igazi külön-
legességeket, érdekes-
ségeket is láthatunk a
kecskeméti ferencesek
életébõl. 

SSzzeenntt  CCssaalláádd  vvaassáárrnnaappjjáánn,,  aazzaazz  ddeecceemmbbeerr  2288--áánn  vvoolltt  aa
22000088--aass  zzáárróó  rreennddeezzvvéénnyyee  aa  SSzzeenntt  FFeerreenncc  ééss  SSzzeenntt  EErrzzsséé--
bbeett  tteerríítteetttt  aasszzttaallaa  ccíímmeett  vviisseellõõ  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaattnnaakk..  AA
kkaarrááccssoonnyytt  öövveezzõõ  hheetteekkeett  ááttsszzöövvõõ  pprrooggrraamm  ssoorráánn  aa  ffõõttéé--
rreenn,,  ééss  KKeeccsskkeemméétt  kküüllvváárroossii  öövveezzeetteeiibbeenn  hhééttrrõõll  hhééttrree,,  üünn--
nneepprrõõll  üünnnneepprree  aasszzttaalltt  tteerríítteetttteekk  aa  rráásszzoorruullóókk  sszzáámmáárraa..
MMeelleegg  éétteelllleell,,  tteeáávvaall  ééss  mmiinnddeenn  lleehheettssééggeess  jjóóvvaall  llááttttáákk  eell
mmoosstt  iiss  aa  sszzeerrvveezzõõkk  ééss  aa  nnaaggyylleellkkûû  ffeellaajjáánnllóókk  sszzeeggéénnyy  eemm--
bbeerrttáárrssaaiikkaatt,,  aallkkaallmmaannkkéénntt  225500--440000  ffõõtt..  AA  rreennddeezzvvéénnyyssoo--
rroozzaattoott  JJooaannnnaa  SStteemmppiinnsskkaa,,  aa  LLeennggyyeell  KKöözzttáárrssaassáágg  nnaaggyy--
kköövveettee,,  ééss  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr  ppoollggáárrmmeesstteerr  nnyyiittoottttaa  mmeegg,,
mmaajjdd  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  kkaallooccssaaii--kkeeccsskkeemmééttii  éérrsseekk  zzáárrttaa..  

Boldog új esztendõt!
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Új kísérleti üzemcsarnokkal bõvült a Pintér Mûvek

Az ifjúkorban elsajátított
készségek a mai napig kiváló-
an kamatoznak. Az 1980-as
években Pintér József lett az
egyik elsõ – a szocialista rend-
szerben még idegenül hangzó
– magánvállalkozó. A gyár-
épület 1989-ben épült - 40 év
után ez volt az elsõ magánvál-
lalat, amelyet az akkori minisz-
terelnök avatott fel.

Jelentõs fejlesztések

A Pintér Mûvek elsõsorban
ipari robotokat, atomerõmûvi
berendezéseket, speciális cél-
gépeket fejleszt és gyárt. A ter-
mékek többségét külföldön,
fõként Németországban, Fran-
ciaországban, Svájcban,
Ausztriában és az egykori
Szovjetunió utódállamaiban
értékesítik.

Ma már gõzerõvel kell ter-
melnie a jelentõs fejlesztésen,
bõvítésen keresztülment Pintér

Mûveknek, hogy teljesítse a
megrendelõk egyre nagyobb
volumenû igényeit. Néhány
hete készült el a keceli gyár új,
1800 négyzetméteres kísérleti
üzemcsarnoka. A létesítmény-
ben zajlanak majd azok a ku-
tató-fejlesztõ munkák, amelyek
az eddigieknél nagyobb titok-
tartást igényelnek. A csarnok-
ban jelenleg a mûanyaghulla-

dékból folyékony szénhidrogén
elõállítására képes berendezé-
sek kapnak helyet. A forradal-
mi technológia iránt világszerte
számos érdeklõdõ van, a gyár-
tás folyamatos.

A csarnokban több korszerû
berendezés is segíti a munkát,
a kor legmodernebb lézervá-

gójától kezdve a 20 tonnás,
rádióvezérlésû daruig. Ez utób-
bi részben saját fejlesztés. Mint
Pintér József elmondta, a legki-
finomultabb ipari munkák fo-
lyamatos végzésére is alkal-
massá vált a cég.

Csúcsra járatva

– Nagy fegyvertény, hogy a
Siemens vezetõi annyira meg-

bíznak bennünk, hogy az erõ-
mûvekben használt turbináik
gyártását kihelyezték hozzánk.
Ez a többszáz millió forintos
megbízás egyben elismerés is a
tekintélyes világcég részérõl –
fogalmazott az alapító-tulajdo-
nos. A Pintér Mûveket bízták
meg ezenkívül a százhalom-

battai hõerõmû turbináinak
felújításával is. A munkához
szükséges precizitásra jellem-
zõ, hogy ezeknek az energia-
termelõ eszközöknek hosszú
éveken keresztül a nap 24
órájában mûködniük kell.

A keceli ipari vállalkozás
hagyományosan jó munka -
kapcsolatot ápol a Paksi
Atomerõmûvel. Az elhasznált

fûtõanyagok tárolására két-
évente kiírt pályázatot ezúttal
is a Pintér Mûvek nyerte meg.
A többmilliárd forintos megbí-
zás teljesítése komoly szakér-
telmet igényel, hiszen radio-
aktív anyagok kezelésérõl van
szó. Ezenkívül a cég munka-
társai készülnek az erõmû
életidejének meghosszabbítá-
sát célzó fejlesztésekben való
részvételre is.

– Mindezek a megbízások
hosszútávra biztosítják a Pintér
Mûvek életképességét - tette
hozzá Pintér József, megje-
gyezve, hogy vállalkozásuk,
amely eddig sem volt híján a
munkának, újra csúcsra van
járatva, kapacitásuk maximális
kihasználtsága mellett tudnak
a magas elvárásoknak megfe-
lelni.

Szoborparkkal
gazdagodnak

Kecelen található az ország
egyik legjelentõsebb hadtörté-
neti kiállítása. Pintér József
gyûjtõszenvedélyének köszön-
hetõen, a látogatók a több
mint három hektáron elterülõ
„tárlat” révén, áttekintést
nyerhetnek az elmúlt évtize-
dek hadiipari eszköztáráról –
a lokátoroktól az atomtöltetek

célba juttatására rendszeresí-
tett rakétáig. A tervek szerint a
közeljövõben egy új szobor-
parkkal is gazdagodik a Pin-
tér Mûvek. A felépített új
üzemcsarnok melletti terüle-
ten több mint száz honvéde-
lemmel kapcsolatos mûalko-
tás kap majd helyet. Ezek
többsége korábban honvéd-
ségi területen állt, és könnyen
lehet, hogy a Pintér Mûvek
közremûködése nélkül nem
maradtak volna az utókorra.
Az esetenként felbecsülhetet-
len eszmei értéket képviselõ
alkotások közül az elsõ már
meg is érkezett a gyár terüle-
tére. Tisza István egykori mi-
niszterelnök 1934-ben fel-
avatott emlékmûvének egyik
bronz szoborcsoportja igazi
mûemléknek számít. A több
mint hat méter magas monu-
mentum Kecelre szállítása
sem volt kis feladat. A szobor
az elképzelések szerint egy
emelvényen kap majd helyet,
ezt követõen lesz látható –
egyéb alkotásokkal együtt – a
nagyközönség számára is. A
szoborpark vélhetõen ugyan-
olyan kedvelt látványosság
lesz majd, mint a sok ezer lá-
togatót vonzó hadtörténeti ki-
állítás. 

Megbütykölt öreg tûzhelyektõl az atomerõmûvekig
AAppáámm  kkeevveesseett  kkeerreesseetttt,,  eezzéérrtt  aa  mmuunnkkáájjaa  mmeelllleetttt  ttûûzzhheellyyeekkeett  jjaa--
vvííttootttt,,  mmáárr  nnyyoollccéévveess  kkoorroommbbaann  mmiinnddeenntt  eelllleesstteemm  ttõõllee..  KKééssõõbbbb
ffeellvváássáárrllóó  vvoolltt,,  lloovvaass  kkooccssiivvaall  mmeennttüünnkk,,  ssookk  eezzeerr  ffoorriinnttoott  vviittttüünnkk
mmaagguunnkkkkaall,,  ééss  ffiizzeettttüükk  kkii  aazz  eemmbbeerreekkeett..  MMeeggttaannuullttaamm,,  hhooggyy
kkeevvééss  ppéénnzzbbõõll  hhooggyyaann  lleehheett  mmeeggééllnnii,,  ééss  hhooggyy  aa  ssookk  ppéénnzzzzeell
hhooggyyaann  kkeellll  jjóóll  bbáánnnnii  --  eemmlléékkeezziikk  vviisssszzaa  aa  kkeezzddeetteekkrree  aa  kköözziiss--
mmeerrtt  kkeecceellii  mmiilllliiáárrddooss,,  PPiinnttéérr  JJóózzsseeff..  – AAmmiikkoorr  mmeeggnnõõssüülltteemm,,
aazztt  mmoonnddttaa  aappáámm,,  ffiiaamm,,  iitttt  vvaann  eeggyy  ssööttééttkkéékk  ööllttöönnyy  ééss  eeggyy  ffee--
hhéérr  iinngg..  EEzz  vvoolltt  aazz  öörröökkssééggeemm......

Boldog új esztendõt!

Interjú Gaál József elnökkel és Sipos Zsolt titkárral

Kamarai törekvések gazdasági krízis idején 

– Tervezünk egy kereskede-
lemfejlesztési bizottságot, és
szó van egy olyan speciális
munkabizottság megalakításá-
ról is, amely az építõipari eti-
kai problémákkal, a körbetar-
tozások, lánctartozások kérdé-
seivel foglalkozna. Így több in-
formáció birtokába jutva, ki-
dolgozhatnánk olyan javasla-
tokat a kormányzat felé, az or-
szágos kamarán keresztül,
amikkel ezeket a gondokat or-
vosolni lehetne – nyilatkozta la-
punknak Gaál József, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke.

Kiútkeresés

–– MMeennnnyyiirree  éérrzzõõddöötttt  aazz  eell--
nnöökkssééggii  üülléésseenn  aazz  oorrsszzáággoossaann
jjeelllleemmzzõõ  vváállssáágghhaanngguullaatt??

– Több napirend kapcsán is
felmerült ez a téma, és néhány
jelenlévõ elmondta tapasztala-
tait. A bankok egy része már
meglévõ hiteleket mond fel,
nagyon nehéz helyzetbe hozva
a vállalkozásokat. Ugyanakkor
a különbözõ piacvesztési té-
mák, illetve ezek következmé-
nyeként az elbocsátások is szó-
ba kerültek. Azt, hogy a mun-

kanélküli-
ség térsé-
günkben
m i l y e n
m é r t é k -
ben fog
majd je-
lentkezni,
most még
nehéz lenne megmondani, de
én azt gondolom, hogy a gaz-
dasági életnek olyan jelentõs
szeletét érinti ez a válság, hogy
valamilyen mértékben, min-
denkire kihat majd. 

– Amíg a magyar gazdaság
szereplõit közterhek több tucat-
ja nyomja, a mûködõ vállalko-
zások tartalékait felemészti az
állandó sarc, addig elõrelépés-
re nem is számíthatunk – vette
át a szót Sipos Zsolt, a kamara
titkára. – Esetünkben eladóso-
dott vállalkozásokról beszélhe-
tünk csupán, amelyek "szabad-
piaci" versenyhátránya több év-
tizedes. Bajaikat csak közös,
kormányzati akarattal lehet or-
vosolni, hozzájuk juttatva a leg-
több hazai és EU-s támogatást.
Addig némi gyógyír lehet a ka-
marának a hálózatos mûködé-
sünkben rejlõ erõ, a mögöttünk

lévõ vállalkozói tömeg, vala-
mint a számukra rendszeresített
szolgáltatási paletta. Ezenfelül
a hangunk erõteljes hallatása,
a gazdaság szereplõinek hiteles
tájékoztatása, amelynek forrá-
sáról keveset tud a közvéle-
mény. Bízunk benne, hogy or-
szágos elnökünk, dr. Parragh
László a „Reform Szövetség”
keretében sikerre tudja vinni
gazdaságélénkítõ elképzelése-
inket. Megyénk szempontjából
pedig – 14 éves történelmünk
alatt elõször –, bõvültek lehe-
tõségeink, hiszen elnökünk,
Gaál József lett az országos
kamara ipari alelnöke. Bács-
Kiskunt illetõen, a közvéle-
ményt is foglalkoztató Merce-
des-beruházás általunk kezde-
ményezett összefogásait emel-
ném ki. Kecskemét város veze-
tésével kitûnõen együttmûköd-
ve hoztuk létre a Hírös Képzõ
Konzorciumot, amely nem ki-
zárólag a Mercedes betelepü-
lése kapcsán jelentkezõ, ha-
nem a teljes megye hiányszak-
mákra vetített munkaerõigé-
nyét hivatott összehangolt kép-
zésstruktúrával segíteni.
Ugyanakkor említenem szük-
séges a Hírös Beszállítói
Klasztert, amelyet a térség vál-
lalkozásaink jövõbeni, sikeres
piachoz jutásáért hívtunk élet-
re, valamint a Hírös Bauteam
Konzorciumot, amely mögött

akkora tõke és bankgarancia
volumen vonult fel, hogy bár-
milyen méretû beruházás telje-
sítésére alkalmas.

Megújuló lendülettel

––  AAddoottttaakk
aa  kkaammaarraa
ss zzeemméé ll yy ii
ffeell ttéétteelleeii
aa hh hh oo zz ,,
hhooggyy  eebb--
bbeenn  aa  nnee--
hhéézz  hheellyy--
zz ee tt bb ee nn
mmeeggffeelleelljjeenneekk  aazz  eellvváárráássookk--
nnaakk??

– A vezetõ tisztségviselõink-
nek a döntõ része gyakorló
vállalkozó. Vagyis a változó
gazdasági környezettel, sza-
bályozó - rendszerrel, piacle-
hetõségekkel, illetve a megol-
dást sürgetõ problémákkal,
mint vezetõ tulajdonosok
szembesülnek nap, mint nap
– nyilatkozta Gaál József. – Ez
jelentõs hajtóerõ, ami ha ru-
galmassággal, alkalmazkodó
képességgel és sok-sok mun-
kával, nagy kitartással páro-
sul, mindig új lendületet ad
kamaránk egyre hasznosabb
mûködéséhez. És ez a folya-
matosság épp olyan fontos,
mint az, hogy új arcok, új
gondolatok és módszerek is
rendszeresen frissítsék a tevé-
kenységünket. Most a vállal-

kozók úgy döntöttek, hogy el-
nökségünkbe új tagokat vá-
lasztanak. A testület 10 száza-
léka lecserélõdött. A kamará-
ban dolgozó munkatársak pe-
dig, egytõl egyig elhivatott, ki-
váló szakemberek, akik a ta-
gok érdekében, a gazdaság
versenyképességének javítá-
sáért dolgoznak.

– Kamaránkban a tisztújító
választások nyugalomban,
szinte tökéletes egységben zaj-
lottak, és csupán néhány új
választott tisztségviselõ erõsíti
munkánkat – tette hozzá Sipos
Zsolt. – Két éve elindult nálunk
egy dinamikus folyamat,
amely már a korábbitól eltérõ
stílust hozott. Ezzel vezetõink
és vállalkozásaink elégedet-
tek, amit talán az is jelez, hogy
szervezetünk az idén több mint
260 új belépõ tagról adhat
számot. Elégedettek azonban
soha nem lehetünk, mert telje-
sítményünk csökkenését ered-
ményezheti. A hozzánk forduló
ügyfeleket továbbra is magas
színvonalon igyekszünk kiszol-
gálni. Arra törekszünk, hogy
az elektronikus kommuniká-
ció, céges referatúra eszköze
mellett,  jövõre sokkal több
céglátogatást hajtsunk végre.
Szeretnénk a hozzánk tartozó
vállalkozások szolgáltatási
igényét közvetlen kapcsolat út-
ján feltérképezni. 

Kétarcú gazdaság
––  EEzz  aa  kkaammaarraa  kkiikknneekk  aa  bbáássttyyáá--
jjaa??  AA  vveerrggõõddõõ,,  sszzeeggéénnyy,,  nneehhéézz
ssoorrssúú  vváállllaallkkoozzóókkéé,,  vvaaggyy  aa  ttoo--
ppoonn  lléévvõõ,,  vveezzeettõõ  ccééggttuullaajjddoonnoo--
ssookkéé??

– Az adatokat tekintve, Bács-
Kiskun nem a vergõdõ vállal-
kozók megyéje alapvetõen.
Ami nem jelenti azt, hogy itt
nincsenek jónéhányan, akik
nagyon nehéz helyzetbe kerül-
tek-kerülnek a magyarországi
gazdasági környezet anomáli-
ái, vagy éppen a gazdasági
krízis miatt – magyarázta Gaál
József elnök. – Régiós összeha-
sonlításban azonban, a három
megye száz legnagyobb vállal-
kozása közül, 44 Bács-Kiskun-
ban van. Ami jelzi megyénk ré-
gión belüli meghatározó szere-
pét, különösen a feldolgozó-
ipar területén. A régiós export
teljesítményének mintegy 60
százaléka származik Bács-Kis-
kunból. Azt gondolom, hogy ez
önmagában jó és örömteli, de
miután ennek a teljesítménynek
a fele a kecskeméti kistérség-
bõl származik, ez egyben egy
rendkívül féloldalas, kétarcú
gazdaságot tükröz. Ennek a
helyzetnek az oldásán dolgozik
a kamaránk is. Napjaink törek-
vése most is a szakmai odafi-
gyelés, felkészülés és az óva-
tosság a gazdasági életünk-
ben. 

GGaaááll  JJóózzsseeff SSiippooss  ZZssoolltt

AA  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  IIppaarrkkaammaarraa  ppáárr  hheettee  úújj
eellnnöökkssééggeett  vváállaasszzttootttt,,  mmeellyy  eezztt  kköövveettõõeenn  ssttrraattééggiiaaii  kkéérrddéésseekkrrõõll  iiss
ttáárrggyyaalltt..  AA  mmeeggbbeesszzééllééss  ssoorráánn  kkiirraajjzzoollóóddootttt  aazz  aa  ttöörreekkvvééss,,  mmiisszzee--
rriinntt  aazz  eeddddiiggiinnééll  sszzéélleesseebbbb  kköörrûû  sszzaakkmmaaii  mmuunnkkáátt  kkeellll  vvééggeezznniiee  aa
kkaammaarráánnaakk..  EEhhhheezz  mméégg  ttööbbbb  sszzaakkmmaaii  mmuunnkkaabbiizzoottttssáággoott  tteerrvveezz--
nneekk  llééttrreehhoozznnii,,  mméégg  ttööbbbb  vváállllaallkkoozzóó,,  ttiisszzttssééggvviisseellõõ  bbeevvoonnáássáávvaall..
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– Az idei volt a tizedik talál-
kozó, amelyre 26 ország 46
településérõl érkeztek gyer-
mekcsoportok – nyilatkozta
lapunknak Farkas Gábor, az
egyesület elnöke. – Az évek
során olyan nagy lett az ér-
deklõdés, hogy határt kellett
szabni a jelentkezéseknek,
hiszen már Dél-Koreából, Iz-

raelbõl, Japánból is jöttek fi-
atalok, s kétezernél több ven-

dég kilenc napos elhelyezé-
sére nem vállalkozhattunk.

––  TTaarrttóóssnnaakk  bbiizzoonnyyuullttaakk  aazz
iitttt  sszzöövvõõddõõ  bbaarrááttssáággookk??

– Képtelenség lenne ala-
pos felmérést készíteni errõl.
De számtalan olyan esetrõl
tudunk, hogy a gyermektalál-
kozón kötött ismeretségnek
köszönhetõen, késõbb vala-

melyik külföldi országban ta-
nultak tovább, vagy álltak

munkába kecskeméti fiata-
lok. Nemcsak szerelmek, há-
zasságok is születtek szép
számmal, Csiperónak kö-
szönhetõen. És ma már azok
küldik a lányaikat, fiaikat er-
re a seregszemlére, akik
gyermekként jártak itt a ki-
lencvenes években. Nem rit-
ka az sem, hogy követik cse-
metéiket a szülõk Kecskemét-
re. A minap is bemutattak
egy dán házaspárt, akik turis-
taként hazánkba érkezve,
csak azért keresték fel váro-
sunkat, hogy megtekintsék,
hol szerzett annyi élményt
nyáron a kislányuk.    

––  HHeellyybbeenn  ssookk  sseeggííttssééggeett
kkaapp  aazz  eeggyyeessüülleett??

– Igen, amit a találkozók
idején szívesen fogadunk. El-
lentétben az év többi napjá-
val. Hiszen az inkább jelent
zavart, mint segítséget, ha a
szervezési munkánk folya-
matába csak úgy, egy-két
napra akar valaki bekapcso-
lódni. Az önkénteseink
egyébként, külön kiképzése-
ket kapnak, hogy gyorsan
tudjanak orvosolni minden
problémát, ami a találkozók
alkalmával adódik.

––  AAzz  eeggyyeessüülleettüükk  mmeeggaallaa--
kkuulláássaa  óóttaa  eelltteelltt  ccssaakknneemm  kkéétt
éévvttiizzeeddrree  vviisssszzaatteekkiinnttvvee,,  mmiikk
jjeelleenntteetttteekk  jjeelleennttõõsseebbbb  ffoorrdduu--
llóóppoonnttoott??

– Az elsõt a megalakulá-
sunk napja hozta, 1990.
szeptemberében. Hiszen 180
érdeklõdõt, támogatót szá-
molhattunk már azon az ösz-
szejövetelen is, és pillanatok
alatt összegyûlt félmillió fo-

rint a további mûködésünk-
höz. És a következõ évben,
amikor véget ért az elsõ ta-
lálkozó, és a Széktói Stadion
gyepén több ezer gyermek és
felnõtt borult össze megköny-
nyezve a búcsúzást, már tud-
tam, olyasmit indítottunk el,
aminek sokáig lesz folytatá-
sa. Jelentõs lendületet adott,
amikor 1997-ben egy orszá-
gos társadalmi tanács ne-
künk ítélte az év nonprofit
szervezete díjat. Ezt követte

késõbb az európai civil díj.
Tudni kell, hogy ilyenbõl
mindössze három van, s mi
nyertük el az egyiket, ami óri-
ási elismerést jelent öreg
kontinensünkön. És persze
jelentõs anyagi támogatást

is, amire immár ötödik éve
pályázhattunk sikeresen
Brüsszelben. 

––  KKoorrmmáánnyyookk,,  ppáárrttookk  vvááll--
ttooggaattttáákk  eeggyymmáásstt  aazz  eellmmúúlltt
hhúússzz  éévvbbeenn,,  aa  hheellyyii  hhaattaallmmii
vviisszzoonnyyookk  iiss  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoo--
ssuullttaakk,,  CCssiippeerróó  aazzoonnbbaann,,
mmiinnddeennkkiinneekk  kkeeddvveess  vvoolltt,,  ééss
aazz  iiss  mmaarraaddtt..

– Hála Istennek, ez így
igaz. A mi egyesületünk meg-
maradt a civilek szigete, ahol
békében dolgozik együtt min-
denki, pártelvûségre, hitre,
nemre való tekintet nélkül. És
én ezt legalább akkora siker-
nek könyvelem el, mint azt,
ahogy Csiperó meghódította
Európát.

Koloh Elek 

Beszélgetés Farkas Gáborral

KKeevveesseenn  ggoonnddoollttáákk  vvoollnnaa  mméégg  aa  kkeezzddeett  kkeezzddeettéénn,,  hhooggyy  sszzeerrttee  aazz  öörreegg  kkoonnttiinneennsseenn  úúggyy  eemmllee--
ggeettiikk  mmaajjdd  KKeeccsskkeemméétteett,,  mmiinntt  eeggyy  CCssiippeerróó  nneevvûû,,  mmeesseesszzeerrûû  ffiigguurraa  sszzüüllõõvváárroossáátt..  MMiinntt  iissmmeerree--
tteess,,  aazz  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee  NNeemmzzeettkköözzii  GGyyeerrmmeekk--  ééss  IIffjjúússáággii  TTaalláállkkoozzóó  eemmbblléémmáájjaakkéénntt  lleetttt  mmáárraa
nnaaggyyhhíírrûû  eezz  aa  bboohhóókkááss  mmaaddáárrkkaa..  AA  kkeezzddeetteekk  11999900--rree  nnyyúúllnnaakk  vviisssszzaa,,  aammiikkoorr  ee  rreennddeezzvvéénnyyssoo--
rroozzaatt  mmeeggáállmmooddóójjáánnaakk,,  FFaarrkkaass  GGáábboorrnnaakk  aa  kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree  mmeeggaallaakkuulltt  aa  hhíírrööss  vváárroossbbaann
aazz  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee  EEggyyeessüülleett..  AA  ccééll  aazz  vvoolltt,,  hhooggyy  aa  kküüllöönnbböözzõõ  nnééppeekk  ggyyeerrmmeekkeeii,,  KKeeccsskkeemméétteenn
ttaalláállkkoozzvvaa,,  íízzeellííttõõtt  aaddjjaannaakk  eeggyymmáássnnaakk  ddaallaaiikkbbóóll,,  ttáánnccaaiikkbbóóll,,  mmeeggiissmmeerrvvee,,  mmeeggéérrttvvee  ééss  ttiisszztteell--
vvee  aa  nnáácciióókk  kköözzööttttii  mmáássssáággoott..  EEbbbbeenn  mmááiigg  ffoonnttooss  sszzeerreeppeett  jjááttsszziikk,,  hhooggyy  aa  ttaalláállkkoozzóórraa  éérrkkeezzõõ
kküüllffööllddii  ggyyeerreekkeekkeett  kkeeccsskkeemmééttii  ccssaallááddookknnááll  sszzáálllláássoollttáákk,,  sszzáálllláássoolljjáákk  eell,,  ss  aa  kköövveettkkeezzõõ  éévvbbeenn
mmeeggsszzeerrvveezzii  aazz  eeggyyeessüülleett  aa  vveennddééggffooggaaddóókk  ccsseemmeettééjjéénneekk  vviisszzoonnttllááttooggaattáássáátt..

Csiperót megszerette egész Európa

Valószínûleg kevés olyan
ember dolgozik a vendég-
látó szakmában, akinek
nem cseng ismerõsen
Gömöri Ferenc neve. Hi-
szen ma már egy tradíciót,
egy minõséget képvisel
Kecskeméten, amit néhány
éve díszpolgári címmel kö-
szönt meg neki a városi ve-
zetés. A magyar gasztronó-
mia jeles szakembere, aki-
nek irányításával szerzett
országos rangot, hírnevet a
mizsei Tanyacsárda. Jelen-
leg a megyeszékhely leg-
dominánsabb központi
vendéglátó egységének,
gasztronómiai mûhelyének,
az Aranyhomok Szállodá-
nak a tulajdonosaként, de
a Kereskedelmi és Iparka-
mara nemrég újraválasztott
elnökségének tagjaként is
megtapasztalhatta, hogy
egy gazdaságilag nehéz
évet búcsúztatunk most.
Milyennek ígérkezik a kö-
vetkezõ? – Egyebek mellett,
erre a kérdésre kértünk vá-
laszt Gömöri Ferenctõl. 

– Sok bizakodásra nincs
okunk, de ha jól tesszük a
dolgunkat, akkor elõbb-
utóbb kilábalunk ebbõl a
válságból is. Aminek most
még csak a szele ért el
bennünket, de már ezt is
érezni lehet, például a
mostani szilveszteri asztal-
foglalásokon – nyilatkozta
lapunknak a neves ven-
déglátós szakember. – Ha
jobban belegondolunk,
turizmust megtorpantó je-
lenségek évtizedek óta
adódtak, a csernobili ka-
tasztrófától a délszláv há-
borúkig, de rendre leküz-
döttük a nehézségeket. És
mindig voltak kapaszko-
dók a vendéglátás terén,
gondolok itt például a na-
gyobb, nemzetközileg is is-
mert kecskeméti rendezvé-
nyekre, fesztiválokra, amik

a riasztó jelenségekkel el-
lentétben, vonzották a tu-
ristákat. Lehet, hogy ez a
most mutatkozó gazdasági
válság legelõször az ide-
genforgalomban érezteti
hatásait, viszont ez is lábal
majd ki leghamarabb be-
lõle. Csak találgatni tu-

dunk, hogy meddig tart ez
a krízis, s jó lenne, ha mi-
nél hamarabb lecsengene,
bár ilyen méretû pénzügyi
és gazdasági válságot, én
még nem éltem meg.

––  NNeemmccssaakk  mmiinntt  sszzaakkeemm--
bbeerrttõõll,,  hhaanneemm  mmiinntt  jjeelleess
llookkáállppaattrriióóttááttóóll  iiss  kkéérrddee--
zzeemm::  AA  vváállssáággttóóll  eelltteekkiinnttvvee,,
mmiillyyeenn  vváállttoozzáássookk  ffiiggyyeellhhee--
ttõõkk  mmeegg  aa  jjeelleennlleeggii  kkeeccss--
kkeemmééttii  vveennddééggllááttááss  tteerréénn??  

– Egy nívósabb szálloda
esetében a vendégkör igé-
nyei alapvetõen meghatá-
rozzák ezeket a változáso-
kat. Ma már más trendek
jellemzõek, mint 25-30
évvel ezelõtt, és az tud tal-
pon maradni, aki követni
képes az új igények szerin-
ti elvárásokat. Aki nem, az
csak vegetál, vagy elõbb-
utóbb tönkremegy. A ki-

sebb éttermeket, fogadó-
kat tekintve pedig, az árak
a meghatározóak. Vagyis
odamegy a vendég, ahol
olcsón jót kap, ételbõl és
italból egyaránt.

––  VVaajjoonn  aa  MMeerrcceeddeess
ggyyáárr  ffeellééppííttééssee  ééss  mmûûkköö--
ddééssee,,  hhoozz  mmaajjdd  lléénnyyeeggeess
vváállttoozzáássookkaatt  aa  vveennddéégglláá--
ttááss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  iiss
KKeeccsskkeemméétteenn??

– Biztos vagyok benne,
hiszen egy nagyon jelen-
tõs létesítményrõl van szó,
mely több mint kétezer
dolgozót foglalkoztat, és
hatalmas beszállítói kört
mozgat majd. Minden
vendéglátó egység meg
fogja találni a helyét, a
szerepét ebben a körfor-
gásban, ami egy egészsé-
ges versengés mellett,
mindenképpen felpezsdü-

lést eredményezhet váro-
sunkban.

––  AA  jjeelleekk  sszzeerriinntt,,  aazz
AArraannyyhhoommookk  SSzzáállllooddaa  kkéé--
sszzeenn  áállll  aazz  úújj  kkiihhíívváássookkrraa,,
hhiisszzeenn  ffoollyyaammaattoossaakk  aazz  áátt--
aallaakkííttáássookk,,  kkoorrsszzeerrûûssííttéésseekk..

– Nálunk minden fej-
lesztés a vendégek ké-
nyelmét szolgálja, és azt
hiszem, álljuk a versenyt
uniós szinten mérve is.
Bár õket csak három vagy
öt százalékos áfával ter-
helik, nem hússzal, mint
minket. Idén az összes
szoba új padlószõnyeget
kapott, korszerûsítettük a
liftjeinket, és így tovább,
hosszú a minél jobb szol-
gáltatásokat célzó változ-
tatások listája. Emellett
persze, nagyon fontos a
személyes kapcsolat, a jó
kontaktus a vendégekkel.
Mert ha érzik, hogy odafi-
gyelnek rájuk, törõdnek
velük, gyorsabban törzs-
vendégekké válnak. És a
mi szakmánkban ez a leg-
nagyobb elismerés.  

Interjú Gömöri Ferenccel

Válság, változás, vendéglátás

Boldog új esztendõt!

(Bús Csaba felvételei)
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Május közepén indult el a pró-
bagyártás a magyar tulajdonú
Mediterrán Magyarország Kft.
új, kunszentmiklósi gyárában,
mely napjainkra - túl a bekal-
kulált nehézségeken, beállítá-
sokon – már üzemszerûen
mûködik. A magyar tulajdon-
ban lévõ társaság tavaly szep-
temberben kezdte meg az 1,2
milliárd forintos beruházást,
amelynek révén Közép-Euró-
pa legnagyobb és legkorsze-
rûbb beton-cserépgyárát épí-
tette fel. A mûszakonként
évente 10 millió darab tetõ-
cserép elõállítására képes
gyár a legszigorúbb környe-
zetvédelmi elõírásoknak is
megfelel. A huszonöt fõt fog-
lalkoztató létesítményben
olyan, alacsony energiaigé-
nyû technológiát alkalmaz-
nak, amely teljesen zárt: ce-
ment - és homokkiporzás
nincs, még az esetlegesen hi-
bás termékeket is visszafor-
gatják a gyártásba. 

A hazai építõipar gyengél-
kedését és az új lakásépíté-
seknél tapasztalható stagná-
lást a Mediterrán Kft-nél is
megérezték, azonban az ex-
port - tevékenység erõsítésé-
vel sikerült ellensúlyozni eze-
ket a negatív hatásokat. A
vállalat optimizmusát tükrözi
az is, hogy a Bólyon lévõ üze-
mük korszerûsítésének elõké-
szítését is megkezdték már.

A hazai cseréppiac mintegy
40 százalékát teszi ki a be-

toncserép, ebben a szeg-
mensben a Mediterrán Kft.
30-35 százalékkal részese-
dik. A cég fõ exportpiacainak
Horvátországot és Romániát
tekinti, ahol dinamikusan bõ-
vül az építõipar. 

A cég alapvetõ követel-
ménynek a tudományos kuta-
tó-fejlesztõ munkát, a maga-
sabb minõség iránti igényt,
továbbá a szállítási fegyelmet
tartja. Annak érdekében,
hogy vevõi elégedettek legye-
nek, tavaly új termékkel je-

lentkezett a piacon, mely di-
namikus fejlõdést eredmé-
nyezett a vállalatnál. Az újge-
nerációs Zenit tetõcserép iz-
galmas színével, rendhagyó
téglalap alakjával és letisztult

homogén felületével új for-
manyelvet képvisel az építé-
szetben. Fekete felülete a
kristályok geometriáját idézi
az épület valóban különle-
ges, mûvészi lezárásaként.
Stílusa rokon az egyszerû ke-
leti formavilággal és vonalve-
zetéssel, de összképében ér-
zõdik az északi vidékek hûvös
eleganciája is. Modern külsõ-
je a formatervezõk és belsõ-
építészek megálmodta mai
bútorok és enteriõrök méltó
külsõ párhuzama, a ház ka-

rakterének meghatározója. A
Zenit-tetõ könnyedsége, átte-
kinthetõ vonalai és geometri-
ája mögött ott az erõ, a nyu-
galom, a megbízhatóság.
Úgy óvja a házat a természet

külsõ erõitõl, hogy közben iz-
galmasan tükrözi vissza a ho-
rizonton lebukó nap fényét. A
Zenit alternatíva az eddig ha-
gyományos és megszokott te-
tõcserepekkel szemben azok-
nak, akik egyéniségükhöz
egyéni összhatású házat, il-
letve tetõt választanak. Rá-
adásul a tetõcserép különle-
ges, colorsystem felületkeze-
léssel van ellátva. Speciális
védõréteg gondoskodik a te-
tõ színtartóságáról, garantál-
ja, hogy színe és tónusa a le-
hetõ legtovább újszerû ma-
radjon. A bevezetéskor csak
a Zenit termékcsaládon al-
kalmazott felületi védelem a
kor kihívásainak megfelelve
mára már a Mediterrán ter-
mékek legtöbbjén megtalál-

ható. Így a tetõcserepek szí-
nei mélyebb tónusúak lesz-
nek, legyen szó az élénkebb
téglavörösrõl, az érettebb
ódonról vagy az intenzívebb
antracitról. Mindez a színvé-
delemnél azonban, sokkal
több. Hatására a termékek
felülete keményebb és ko-
pásállóbb. Az UV sugárzás-
sal szemben védelmet nyújt,
biztosítva a tetõ hosszantartó
színállandóságát. 

A bevonatnak köszönhetõ-
en a felület simább, így a
por, korom és más szennye-
zõ anyagok nem tudnak
megtapadni rajta. A csere-
pek felülete víztaszító lesz,
nem alakulnak ki vízfoltok,
nem tud megtelepedni rajtuk
a moha. Természetesen ez a

technológia – igazodva a
cég környezetvédelmi elvei-
hez – is teljesen oldószer- és
ammóniamentes.

Egy tetõ csak a megfelelõ
beton-, fém- és mûanyag ki-
egészítõkkel lesz gondozás-
mentes, illetve hosszú élet-
tartamú. A cég erre is a le-
hetõ legmagasabb minõsé-
gû megoldásokat nyújtja. A
saját márkázott Mediterrán
kiegészítõk biztosítékot nyúj-
tanak az építkezõknek arra,
hogy otthonuk megfelelõ vé-
delmet kapjon. A legegysze-
rûbb részletektõl a legbo-
nyolultabb, legösszetettebb
csomópontokig mindenre kí-
nálnak professzionális meg-
oldást. A rendszerben lévõ
kiegészítõk mind formában,
mind pedig színben igazod-
nak a választott tetõcsere-
pekhez.

A Mediterrán Magyaror-
szág Kft. kiemelten fontos-
nak tartja, hogy idõtálló
termékei magas minõségü-
kön túl egyedi formájuknak
és színeiknek köszönhetõen
új életörömmel teli hangu-
latot teremtsenek. Ezért a
jövõben is komoly termék-
fejlesztési lépéseket tesznek
annak érdekében, hogy az
építkezõk szabadon enged-
ve fantáziájukat, az ízlésük-
nek, stílusuknak legmegfe-
lelõbb cserepeket használ-
hassák otthonuk tetõfedés-
éhez.

Mediterrán Magyarország Kft.

A minõségi megoldások cserépgyára

Boldog új esztendõt!

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA

Kérje árajánlatunkat!

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470

weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu

titkarsag@hknyomda.hu

Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,

regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.

Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött

kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!
Valószínûleg hosszú évek óta

nem volt ilyen különleges bál
Kecskeméten. A színházban az
utolsót 2005-ben rendezték, a
Polgármesteri Bál sorozat óta
azonban egyszer sem használta
ki a város ezt a gyönyörû hely-
színt.

Cseke Péter színházigazgató
változtatni kíván a kialakult hely-
zeten. Vezetõi pályázatában is
szerepelt, hogy visszaállítja a
báli hagyományt a Katonában.
Idei megválasztását követõen
már az elsõ idényt sem szeretné
kihagyni, belevágott a szerve-
zésbe. Nem kisebb célkitûzéssel,
a nagyhírû budapesti Operabál
színvonalát tervezik elhozni a
helyi közönségnek. Nívós mû-
sorvezetõk, rangos fellépõk, az
elmaradhatatlan nyitótánc, a
város színészeinek mûsora, kifo-
gástalan vendéglátás és igazi
tánczene hajnalig. A január 17-
ei idõpont az egész helyi báli
szezon nyitányául szolgál majd,
ez lesz az elsõ és legnagyobb
kecskeméti bál 2009-ben.

A színház a hivatalos helyi
Mercedes márkaképviselettõl

hathatós támogatást is kap a
szervezéshez. A Hovány Premi-
um Automotive ügyvezetõje,
Hovány Márton így nyilatkozott
az együttmûködésrõl:

– Anyagiakban is segítjük a
stábot, de a szervezésben is
hasznukra leszünk. Nagy ta-
pasztalatokat gyûjtöttünk
ugyanis a cégcsoport fennállá-
sa óta: tucatnyi bál lebonyolítá-
sát tudjuk már magunk mögött.
Szívesen adjuk a segítségünket
és a Mercedes hírnevét támo-
gatásul, mivel biztosak vagyunk
abban, hogy a Cseke Péter ve-
zette intézmény kifogástalan
színvonalú bál megszervezésé-
be kezdett.
A fõvédnök szerepét dr. Zom-
bor Gábor, Kecskemét pol-
gármestere vállalta, olyan
védnökök társaságában, mint
Szemereyné Pataki Klaudia,
Kecskemét Mercedes-beruhá-
zásért felelõs alpolgármestere
és Hans Georg Pecchacker,
akiben a Mercedes-Benz Hun-
gária ügyvezetõjét tisztelhet-
jük.

A helyszín nagyszerû lesz, az

épület tereit teljesen a bál igé-
nyeinek megfelelõen alakítják
át január 17-ére. A színpad és
a teljes nézõtér egy hatalmas
bálteremmé formálódik, s az
elõre jelezhetõ nagy vendég-
szám miatt a felsõ szinteket is
átalakítják a legfelsõ emeletig.
A minõséget garantálja, hogy a
népszerû színészházaspárt,
Szinetár Dórát és Bereczki Zol-
tánt kérték fel házigazdának,
akik önálló mûsorszámmal is
készülnek. A program helyi fia-
talok fogadótáncával kezdõdik,
a színház színészei pedig a kar-
nevál nevéhez méltó meglepe-
tés mûsort adnak. Eljön a Ma-
gyar Örökség díjas Berecz And-
rás is, aki népi történetekkel,
mesékkel színesíti egy kicsit az
estélyt. Komoly teret kapnak a
helyi fellépõk: a középiskolások
nyitó tánca mellett Pölös János
humorista és a kecskeméti Pen-
ge Benge Jazz Band is része a
mûsornak. Természetesen lesz
tombola, mindeközben az or-
szág legjobb parti-zenekara,
Netty és a Holländer Band
játssza a legjobb táncdalokat
hajnalig.

Több neves vendéglõ is in-
dult az elsõ Színészkarnevál és
Mercedes Bál pályázatán, kö-
zülük végül kóstolás alapján
választotta ki a szervezõkbõl és

Móra Róbert független vendég-
látós szakemberbõl álló zsûri,
melyik csapat adhatja tudását a
bál vendéglátói részének leve-
zényléséhez. Mindegyik pályá-
zat kiváló volt, de ebben az év-
ben a kecskeméti Géniusz és
séfje, Kecskeméti Krisztián felelt
meg leginkább azoknak a mi-
nõségi kritériumoknak, ame-
lyek a rangos esemény színvo-
nalához szükségesek. A rende-
zõk a menüsort meglepetésként
kezelik. Annyit árultak el róla,
hogy a nagyobb, elegánsabb
estélyek hagyományainak meg-
felelõen felszolgálnak hideg és
meleg elõételeket, fõételt és
desszertet is, a hozzájuk való
italokkal. Éjfél után természete-
sen még egy terítéssel segíte-
nek a tánc során elvesztett
energiákat pótolni. Az emeleti
páholyokban és a legfelsõ szin-
ten helyet foglaló vendégek pe-
dig minõségi svédasztalos ven-
déglátásban részesülnek, és
ahogy illik, gondoltak a vege-
táriánus ételeket elõnyben ré-
szesítõk igényeire is.

A jegyárusítás javában
folyik, aki szeretne részt venni a
báli szezon kiemelkedõ újdon-
ságán, már jelentkezhet az
alábbi elérhetõségeken. 

Elsõ Színészkarnevál és
Mercedes Bál a Katonában
MMáárr  ccssaakk  nnééhháánnyy  hhéétt,,  ééss  kkeezzddõõddiikk  aa  bbáállii  sszzeezzoonn..  AAzz  eellssõõ  kkeeccss--
kkeemmééttii  eessttééllyy  eeggyybbeenn  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  iiss  lleesszz,,  aa  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff
SSzzíínnhháázz  ééss  aa  HHoovváánnyy  PPrreemmiiuumm  AAuuttoommoottiivvee  ffooggootttt  öösssszzee  mmeegg--
rreennddeezzéésséérree..  AA  sszzeerrvveezzõõkk  II..  SSzzíínnéésszzkkaarrnneevvááll  ééss  MMeerrcceeddeess  BBááll
nnéévveenn  jjaannuuáárr  1177--éérree  vváárrjjáákk  aa  ttéérrsséégg  bbáálloozzóóiitt,,  aazz  aallkkaalloommrraa
tteelljjeesseenn  ááttaallaakkííttootttt  sszzíínnhháázzbbaa..

I. SZÍNÉSZKARNEVÁL ÉS
MERCEDES BÁL

Jegyrendelés és információ:
Katona József Színház

Kecskemét,
Katona József tér 5.

Titkárság: (76) 501 171
Szervezési és jegyiroda: 

(76) 501-177
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Korda Könyvesbolt
missziós szerepben

MMáássffééll  éévvttiizzeeddee  mmûûkkööddiikk  aa  BBaarrááttookk  tteemmpplloommaa  mmeelllleetttt  aa  KKoorr--
ddaa  KKöönnyyvv  KKeeggyyttáárrggyy--,,  PPaappíírr--  ééss  ÍÍrróósszzeerrüüzzlleettüünnkk  ––  ttáájjéékkoozzttaattttaa
llaappuunnkkaatt  BBuujjddoossóó  GGaabbrriieellllaa,,  aa  bboollttoott  ffeennnnttaarrttóó  JJéézzuuss  SSzzíívvee
TTáárrssaassáágg  kkééppvviisseellõõjjee..  TTuullaajjddoonnkkééppppeenn  eeggyy  kkuullttuurrmmiisssszziióóss  ttee--
vvéékkeennyyssééggeett  ffoollyyttaattuunnkk,,  mmeerrtt  nneemmccssaakk  aa  tteemmpplloommbbaa  vváárrjjuukk
aazz  eemmbbeerreekkeett,,  hhaanneemm  aa  kköönnyyvveessbboolltt  áállttaall  kkiimmeeggyyüünnkk  kköözzéé--
jjüükk,,  ééss  iiggyyeekksszzüünnkk  kköözzvveettíítteennii  sszzáámmuukkrraa  aa  kkuullttúúrráátt  ééss  aa  hhiitteett..

– Fõként vallási, kulturális, és
egyetemes emberi értékeket
hordozó kiadványokat for-
galmazunk, melyek mindig
aktuálisak lehetnek, hiszen a
keresztény világnézetet kép-
viselik, és erõsítik az embe-
rek hitéletét is. Mindenkinek
szüksége van megfelelõ lelki
táplálékra, és mi ehhez pró-
bálunk hozzájárulni a ma-
gunk eszközeivel.

Jelenleg is gazdag kínálat-
tal várjuk kedves vásárlóin-
kat. A teljesség igénye nélkül
említeném a különbözõ ki-
adók gondozásában megje-
lent ima- és hittankönyveket,
a lelkiségi irodalom széles

tárházát, az ifjúsági regénye-
ket, illetve a kötelezõ olvas-
mányokat. Kegytárgyaink
közül megemlíteném a szent-
képeinket, az ikonjainkat, a
rózsafüzéreket és a képes-
lapjainkat. A korral haladva
mi is árusítunk cd-ket, videó-
kat, illetve esküvõi vagy más
célú feszületeket és szobro-
kat is.

– Mivel papír-írószer üzlet-
ként is funkcionálunk iskolai,
irodai papíráruval és felsze-
reléssel ugyancsak állunk
kedves vevõink rendelkezé-
sére, akiknek ezúton is ál-
dott, boldog, új esztendõt kí-
vánok.

Ünnepi fogadás a városházán

A Kodály Iskola világhírû ve-
gyes karának karácsonyi
egyvelege köszöntötte a vá-
ros vezetõ cégeinek topme-
nedzsereit a napokban a
Kecskeméti Városházán.
Mindenki tudta, hogy ez a dr.
Zombor Gábor polgármes-

ter által meghirdetett évzáró
találkozó, nem a gazdasági
beszámolók száraz adathal-
mazának fórumául szolgál
majd. Inkább lesz a barátság
és a köszönet összejövetele.

A polgármester köszöntõ-
jében hangsúlyozta, hogy az

évzárás, a karácsonyi ün-
nepkör szívmelegítõ
szcenáriója nem tûri a vitá-
kat, a politikát, a harcos
igazságkeresést. Annál in-
kább koncentrál a hálára, a
kézfogásra, a párbeszédre.
Köszönetet mondott a 2008-

as igen nehéz év teljesítmé-
nyeiért. Kiemelte, hogy a
vállalkozók, akik sokat in-
vesztáltak a városba, öröm-
mel, lelkesedéssel fogadták
a Mercedes világra szóló
döntését, a márka kecske-
méti elkötelezettségét

Eredményes esztendõt zárnak

– Szinte minden területen
érezteti hatását a válság, ami
bennünket úgy érint, hogy az
üzletfeleink kevesebb megren-
delést kapnak, ezért hozzánk is
csak kisebb mennyiségû szállít-
mány érkezik. Természetesen mi
is megtesszük a szükséges in-
tézkedéseket, hatékonyabb
gazdálkodással még jobban fi-
gyelünk majd a kiadásainkra.
Rugalmasan akarjuk kezelni a
kialakult szituációt, de semmi-
képpen sem válunk meg a kitû-
nõen felkészült, megbízható
dolgozóinktól.

– A jövõ évre elõre tekintve a
realitás azt mutatja, hogy
visszaesés várható a mi forgal-
munkban is, de azért nem ke-
seredünk el. Sok céggel ellen-
tétben, igyekszünk pozitívan
hozzálátni a jövõ év teendõihez

is, tudomá-
sul véve,
hogy nekünk
kell megol-
dani a nehéz
helyzetet. Az
új partnerek
felkutatásá-
ból már idén is tõkét kovácsol-
tunk. Mivel kevesebb hulladé-
kot tudtunk értékesíteni a hazai
piacon, ezért a régi jól bevált
kapcsolatainkat felhasználva
külföldre szállítottunk, így nö-
veltük az exportunkat.

– Egy magasabb minõsítésû
fokozatot is szeretnénk majd
megszerezni a következõ esz-
tendõben, amely által a ver-
senyképességünk is fokozód-
na. Az eddigi magas minõsíté-
seinknek köszönhetõen, jó e-
sélyt látok arra, hogy átvészel-

jük a válságos idõszakot, s a
jövõbe vetett hittel bízunk ab-
ban, hogy megerõsödve fo-
gunk kijönni az átmenetileg
nehéz periódusból. 

– A szelektív hulladékgyûjtés
terén viszont, komoly problé-
mák merültek fel. Elég csak a
papírt megemlítenem, amit
nem akarnak átvenni a feldol-
gozók az országban. Úgy lá-
tom, hogy ha az állam nem
karolja fel ezt a környezetvédel-
mi szempontból is fontos terü-
letet, összeomolhat a nálunk
még egyébként is gyerekcipõ-
ben járó ágazat. Bízom abban,
hogy ez a probléma is hama-
rosan megoldódik.

Minden partnerünknek és
minden kedves olvasónak,
ezúton kívánok boldog új
esztendõt.

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  
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Örömszerzõ képek
Benda Katalin festõmûvész
Dobó körúti otthona olyan,
mint egy galéria. Az elegáns,
belvárosi lakás falait csend-
életek, táj- és csillagképek, vi-
rágok, kerámiák, szebbnél
szebb alkotások díszítik. A mû-
vésznõ saját alkotásai. Jelen-

leg Kecskemét nevezetessége-
inek megörökítésén fáradozik
a mûvésznõ, s ezeket a képeit
is hamarosan közszemlére tár-
ja. Mondhatni, hogy Benda
Katalin alkotásait Amerikában
hamarabb elismerték, mint
hazánkban. Itthon pedig, nem
kisebb mesterek egyengették
mûvészi pályafutását, mint
Bozsó János és Szappanos Ist-
ván. Foglalkozott akvarellel,
agyagozással, de a végén az
olajfestésnél kötött ki.  

– Megjártam én is azt a gö-
röngyös, fáradtságos utat,
amelyet általában a mûvé-

szeknek meg kell tenniük ah-
hoz, hogy az alkotásaikon ke-
resztül a nevük ne legyen fe-
ledhetõ. Számos kiállításom
volt az Egyesült Államoktól
kezdve Japánig, Dániáig. Lo-
kálpatrióta emberként azon-
ban, legszívesebben a hírös

városban és a környezõ ki-
sebb településeken mutatom
be a képeimet – nyilatkozta la-
punknak a mûvésznõ. – Az
idõ rajtam sem múlt el nyom-
talanul. Ez azonban véletlenül
sem panasz. Sõt, a legna-
gyobb boldogsággal, büszke-
séggel tölt el az a tudat, hogy
képeimmel örömet szerezhet-
tem az embereknek, sikerült
maradandót alkotnom. Éppen
ezért a legfõbb vágyam az új
esztendõben egy életmû kiállí-
tás, ahol bemutathatom az
eddig készült valamennyi al-
kotásomat.  

Boldog új esztendõt!
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